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Година за нама била је динамична 
и тешка. Сусретали смо се с 
бројним изазовима, али је Војска 
знатно унапредила своју борбену 
готовост, способности, опремање 
као и материјални положај својих 
припадника. Војска је показала 
да је спремна и способна да 
заштити своју земљу и свој народ 
– истакао је министар одбране 
Александар Вулин представљајући 
резултате рада Министарства 
одбране и Војске Србије у 2019. 
години на конференцији за медије, 
којој су присуствовали начелник 
Генералштаба Војске Србије 
генерал Милан Мојсиловић и остали 
чланови Колегијума министра 
одбране.
Војска Србије показала је вољу, 
жељу, висок морал, техничку 
припремљеност и изнад свега 
спремност и решеност да реализује 
све три мисије које су јој поверене. 
Доносимо осврт на најзначајније 
активности Министарства одбране и 
Војске Србије у протеклој години.

Приредили Владимир ВЈЕШТИЋ  
и Мира ШВЕДИЋ

„Одбрана слободе 2019”
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Приоритети МО и ВС
  Побољшање стандарда припадника ВС
 Јачање оперативних способности ВС
 Опремање наоружањем и војном опремом
  Међународна војна сарадња и учешће у 

мултинационалним операцијама
 Помоћ становништву
 Буџет и финансије
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 Оперативни трошкови 23,50%
 Инвестиције 29,10%
 Персонални трошкови 47,40%

БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Буџет за 2019. годину био је одређен у износу од 101,3 милијардe 
динара и реализован је у скоро незабележеном проценту за многа 
министарства – од 99,8 посто. Тај податак указује на добро плани-
рање и реализацију. Остварени су приходи од 2,4 милијарде дина-
ра, а Министарство одбране нема неизмирених доспелих обавеза. 

За ову годину одобрена су буџетска средства у износу од 92,4 
милијарде динара, с тим што ће се из буџета обезбедити 91,3 ми-
лијарде, а 1,1 милијарда из осталих извора финансирања. Наи-
зглед, буџет је номинално мањи, али је реално већи, јер је Мини-
старство финансија, на иницијативу Министарства одбране, уки-
нуло обавезу плаћања ПДВ-а на увоз добара за посебне намене.

НОРМАТИВНА РЕГУЛАТИВА
После десет година усвојене су Стратегија националне безбед-
ности Републике Србије и Стратегија одбране Републике Србије. 
Србија је тако постала земља која има и економску, дипломатску 
и војничку снагу – да брине о себи, да процењује своје окруже-
ње и да чува мир на Балкану. 

Народна скупштина Републике Србије усвојила је крајем про-
шле године Закон о изменама и допунама Закона о Војсци Срби-
је. Тим документом враћени су чинови капетана прве класе и вод-
ника прве класе. Повећана је старосна граница за пријем у про-
фесионалну војну службу официра до 45 година и подофицира до 
40 година живота. Припадници МО и ВС изједначени су са држав-
ним службеницима у броју дана годишњег одмора, тако да и они 
са навршених 30 година радног стажа имају право на 35 дана го-
дишњег одмора. Даљи развој војног школства омогућен је увође-
њем подофицирског образовања, као и превођењем младих који 
заврше средњу војну школу у подофицирске чинове. Такође, омо-
гућено је брже унапређивање подофицира из статуса професи-
оналног војника, као и пријем више људи из цивилства на бржи, 
непосреднији и једноставнији начин. 

Овим законом исправљене су и бројне неправде које су чиње-
не према припадницима Војске у протеклом периоду. Подофицири, 
који су имали уговоре са Војском Србије деценијама и били озна-
чени као изванредни људи и изузетни професионалци, и којима 
је претио губитак посла, сада ће моћи да продуже своје уговоре. 
Исправљена је неправда према бројним подофицирима у нашој 
војсци који су били подофицири током ратова и који су те чинове 
изгубили када је уведен другачији систем уговарања. На тај начин 
Војска је доказала да увек брине о својима људима. 
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ПОБОЉШАЊЕ СТАНДАРДА 
Свим припадницима МО и ВС, током 2019. године, укупно су по-
већане плате за више од 18 процената. Толико повећање у јед-
ној години није се десило деценијама уназад, и што је још значај-
није, то је урађено у години у којој инфлације скоро да нема. Уве-
ћана су и новчана примања свих војника, ученика и кадета, лица 
на другим стручним усавршавањима, такође за више од 18 про-
цената, што до сада није била пракса. Дешавало се да се актив-
ном саставу повећају плате, али не и кадетима и војницима на до-
бровољном служењу војног.

Први пут је донета одлука да се повећа основна плата за 3% 
професионалним војним лицима која остварују 95 и више бодова 
на провери физичке способности. То значи да ће они који су нај-
бољи, који добију оцену 5 на провери физичке способности, има-
ти и увећане плате, док ће се плате смањити онима који добију не-
гативну оцену. Предлагачи те мере водили су се логиком да сва-
ки војник и официр мора да буде у доброј физичкој кондицији. 

Такође, утврђени су корективни коефицијенти за пилоте и 
летаче. На тај начин први пут су изједначене плате пилота и лета-
ча у Војсци Србије са њиховим колегама у Министарству унутра-
шњих послова. Војска Србије се опрема најсавременијим сред-
ствима, а оваквим мерама показује и одговарајућу бригу о људи-
ма, који ће та средства користити. 

Једна од битних новина у Министарству одбране и Војсци Срби-
је јесте да су сада сви запослени осигурани 24 часа седам дана 
у недељи, и на радном месту и ван њега, што је мера која није по-
стојала ни за време велике и снажне ЈНА. Такође, први пут је у си-
стем одбране уведено каско саобраћајно осигурање за сва вози-
ла до пет година старости. До сада су возачи Војске плаћали сва-
ку штету насталу у саобраћају, без обзира на кривицу, а од сада 
ће је покривати осигурање.

Како би се побољшао стандард припадника система одбране, 
протекле године потписан је 21 нови уговор са различитим при-
вредним субјектима. До сада их укупно има 71. Домаћа привред-
на предузећа, осигуравајуће куће и други, изашли су у сусрет при-
падницима Министарства и Војске и понудили попуст или могућ-
ност плаћања у ратама, а омогућено је и бесплатно школовање 
за децу запослених у систему одбране у појединим високообра-

Категорија кадра 
2008. 2012. Новембар 2019. 2008–2019. 2012–2019. 

РСД EUR РСД EUR РСД EUR % % 

Официри 50.249 567 63.428 558 90.250 768 80 42 

Подофицири 31.977 361 43.686 384 63.704 542 99 46 

Војници 24.220 273 33.308 293 46.994 400 94 41 

Војни службеници и намештеници 31.906 360 39.741 349 56.543 481 77 42 

Поредећи плате припадника Министарства одбране и Војске Србије у 2008. са платама у 2019. године, бројке јасно указују да су официри 
2008. године просечно примали 567 евра, а да данас примају 768 евра. Подофицирске плате износиле су 361 евро просечно, а данас 542 
евра. Војници су тада зарађивали 273, а данас зарађују 400 евра просечно, а војни службеници и намештеници 2008. примали су просечно 
360 евра, а данас примају 481 евро.  

Однос плата 2008–2019. 

зовним установа. На тај начин и друштво показује да разуме и по-
себно цени припаднике система одбране. 

На побољшање стандарда у највећој мери утиче решавање 
стамбеног питања. Прошле године 535 припадника МО и ВС ре-
шило је своје стамбено питање, а Фонд СОВО је корисницима вој-
не пензије поделио 16 станова и још 116 кредита за стамбено збри-
њавање у износу од 20.000 евра у динарској противвредности. 
На иницијативу врховног команданта Војске Србије, у току је реа-
лизација изградње станова који ће припадницима снага безбед-
ности бити доступни по повољним условима. За сада се станови 
граде у Врању, Нишу, Новом Саду, Крагујевцу, Краљеву, Сремској 
Митровици. Пријавило се 898 припадника ВС, а број ће се пове-
ћавати како изградња буде интензивирана.

Током године нису изостале ни награде за оне који су се иста-
кли својим радом и залагањем. Боравком у објектима МО и ВС за 
одмор и рекреацију са једним чланом породице (углавном у Вр-
њачкој Бањи и војним објектима на Тари) награђено је 1.100 лица. 
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ОПРЕМАЊЕ НАОРУЖАЊЕМ  
И ВОЈНОМ ОПРЕМОМ
Година за нама биће упамћена и по убрзаном и интензивном опре-
мању.

Ратно ваздухопловство Војске Србије данас је без сумње јед-
но од најснажнијих у региону. Поред авиона МиГ-29, после 25 го-
дина, набављена су четири борбена хеликоптера Ми-35М и три 
нова борбено-транспортна хеликоптера Ми-17Б5 (уз два нова 
која имамо од раније – из 2016. године). Стигло је и пет „Ербасо-
вих” вишенаменских хеликоптера Х-145М, најбољих у класи. У 
оквиру војнотехничке помоћи Белорусије, преузели смо власни-
штво над четири авиона МиГ-29 и у току је њихов ремонт и мо-
дернизација. Обновљени су ресурси 10 авиона „орао” , а број ће 
и даље расти. У току су модернизације МиГ-29, авиона „орао” и 
Г4. Модернизацијом авиона „орао” и Г-4 продужиће се животни 
век тих летелица. Све то знатно утиче на повећање борбене го-
товости Ратног ваздухопловства, које суверено штити наше небо.

На основу Војнотехничког споразума који је склопљен изме-
ђу председника Руске Федерације Владимира Путина и председ-
ника Републике Србије Александра Вучића, Копнена војска опре-
мљена је са 10 возила БРДМ-2МС (од укупно 30 из донације Ру-
ске Федерације), а очекује се испорука 30 тенкова Т-72Б12 тако-
ђе из донације Руске Федерације. У јединице КоВ-а стигло је 40 

Пријем нових хеликоптера за потребе летачких јединица 
РВ и ПВО један је од најзначајнијих момената у сегменту 
опремања Војске Србије. У питању је један целовитији 
приступ, који се издваја у односу на поједине процесе 
опремања ваздухопловстава у окружењу.
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Војсци Србије 
испоручено је десет 
оклопних возила 
БРДМ-2МС у оквиру 
војнотехничке 
помоћи из Руске 
Федерације 

У јединице Копнене 
војске стигло 
је 40 тешких 
инжињеријских и 
других специјалних 
возила испоручених у 
оквиру донације  
НР Кине
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тешких инжињеријских и других специјалних возила испоручених 
у оквиру донације НР Кине. 

Настављено је опремање пешадијских јединица по „Пројек-
ту 1500+”, који подразумева најсавременију заштитну балистич-
ку опрему, стрељачко наоружање и нишанско осматрачко оптое-
лектронска средства.

Војска Србије до покретања „Пројекта 1500” и „Пројекта 1500+” 
није имала оптималне потенцијале да се бори у ноћним условима. 
Сада има најсавременија средства која јој омогућавају да у свим 
условима чува и штити своју земљу. 

Јасна оријентација Министарства одбране је да се Војска Ср-
бије на првом месту снабдева производима наше одбрамбене ин-
дустрије. Све што је произвело српско знање, српска индустрија 
и домаћа памет – има приоритет у снабдевању и опремању Вој-
ске Србије. Уговорен је почетак серијске производње и већ је ис-
поручен одређен број оклопних транспортера „лазар 3”. Наруче-
ни су модернизовани: дигитални „огањ”, ракете М-18, модернизо-

вани ПВО систем „куб”, ПВО систем ПАСАРС М-16, роботизована 
беспосадна платформа „мали милош” (за коју постоји велико ин-
тересовање страних купаца, а биће намењена јединицама војне 
полиције), као и командно-извиђачко возило БОВ КиВ и теренско 
возило „застава НТВ” 4×4.

Ове године остварен је и рекорд у увођењу нових средстава 
у наоружање. У наоружање ВС од 2006. до 2012. године уведе-
но је укупно 51 средство НВО, а од 2013. до 2019. године чак 123. 

Војска је током 2019. године опремљена са чак 49 нових сред-
става наоружања и војне опреме из домаћег развоја – Војнотех-
нички институт развио је 25, Одбрамбена индустрија Србије из-
радила 12, а 12 је већ у нултим серијама. У завршној фази испи-
тивања налази се још 20 средстава наоружања и војне опрема. 
Тежишни задаци развоја који су у току су модернизације тенка 
М-84 АС1, борбеног возила пешадије М80 АБ1, самоходне хауби-
це „гвоздика” калибра 122 mm, система „огањ”, авиона „орао” и 
хеликоптера „газела”. 

Шест самоходних топ-хаубица 155 mm 
НОРА Б-52 М015 у саставу је Мешовите 
артиљеријске бригаде од почетка 
прошле године
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У периоду од 2006. до 2012. године, у 
наоружање ВС уведено је укупно 51 средство 
НВО, а од 2013. до 2019. године 123  

Пораст бројa уведених средстава НВО  
у Војску Србије

Роботизована беспосадна платформа „мали милош”
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НАБАВКЕ ХРАНЕ, ОДЕЋЕ И ОБУЋЕ
Министарство одбране водило је рачуна да Војска Србије буде 
спремна за све ситуације, па су на трупном нивоу резерве хране 
попуњене 100 одсто, а 2012. године биле су 55 процената. На ван-
трупном нивоу резерве хране попуњене су 93 процента, а пре се-
дам година биле су 32 посто. Слична ситуација је у и другим обла-
стима, кад је реч о гориву, муницији, униформама, чизмама и све-
му што је војсци потребно. 

Сваки професионални припадник Војске има три комплета те-
ренске униформе (два комплета М-10 и један М-93). Поред тога, 
припадницима специјалних, извиђачких и војнополицијских једи-
ница обезбеђена су још по два маскирна комбинезона М-10 (зим-
ски и летњи). Сваки професионални припадник има нове чизме, 
летње и зимске (М-16 и М-18), а припадницима специјалних једини-
ца следују по два модела летњих и два различита модела зимских. 
У опрему Војске уведен је нови комплет војнополицијске тактичке 
опреме М-19 и нови огртач маскирни, опасач маскирни и торбица 
за старешине. Од ове године припадници Војске Србије могу да 
носе и војничке ципеле уз маскирну униформу. 

Оклопно борбено возило „лазар 3” у наоружању јединица Војске
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Са приказа „Слобода 2019”

ОРГАНИЗАЦИЈСКЕ ПРОМЕНЕ  
У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ
Крај 2019. године обележио је велики и важан догађај за Вој-
ску Србије – поново су формиране 63. падобранска бригада и  
72. бригада за специјалне операције, које су биле угашене 2006. 
године. Са ранга батаљона, те две славне, херојске, ратне једини-
це подигнуте су на ниво бригаде. Попуњавање тих јединица до ни-
воа бригада не може се догодити преко ноћи, али се до јуна 2020. 
године може очекивати њихово потпуно преформирање, уз по-
већање бројности, чему ће претходити комплексан процес обуке. 

ЈАЧАЊЕ ОПЕРАТИВНЕ СПОСОБНОСТИ 
Јачање оперативне способности Војске Србије један је од примар-
них задатака, а у 2019. години јединице су вежбале и припрема-
ле се. Одржане су 144 вежбе команди и јединица нивоа батаљо-
на и виших, обуку је прошао 1.071 војник на добровољном служе-
њу војног рока, изведено је 66 стационарних логоровања једини-
ца Војске Србије, на којима је учествовало више од 8.000 припад-
ника Војске Србије, а реализовани су и бројни курсеви и обуке.

 У командама и јединицама Војске Србије кроз обуку и курсе-
ве прошло је 4.500 лица из резервног састава. Обука је реали-
зована и за 704 лица старија од 30 година, која нису служила вој-
ни рок, а њихов одзив је био чак 96%. Подаци говоре да се више 
од 70% војних обвезника увек одазове на позиве своје војске. 

Војска Србије поново излази на своје границе и чува своју тери-
торију у највећем могућем обиму, ускоро ће поново бити фор-
миране јединице Војске Србије у Лозници и Прибоју, а следи 
и повећање степена развоја јединице у Куршумлији. Опремају 
се касарне за смештај људства и технике.

ВОЈНЕ ВЕЖБЕ
Војска Србије ће се припремати, снажити, јер само када је Срби-
ја јака и има јаку војску, мир на Балкану је дуготрајан и известан. 
Навешћемо само неке од најзначајнијих вежби које је Војска ре-
ализовала у 2019. години – прикази способности „Слобода 2019” 
и „Одбрана слободе”, здружена тактичка вежба са бојевим гађа-
њем „Бегеј 2019” и експериментална вежба подржана рачунар-
ским симулацијама „Пионир 2019”.

Међу 43 међународне војне вежбе су и „Словенски штит 2019”, 
„Словенско братство 2019”, „Платинасти вук 2019”, вежба Запад-
ног војног округа у Руској Федерацији и „Platinum Lion 2019” у Ре-
публици Бугарској.
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Тежишни задаци Војске Србије 
  Очување безбедности Републике Србије 
  Унапређење функционалних способности 
   Обезбеђење административне линије према АП КиМ и контрола 

КЗБ (Административна линијa према АП КиМ у укупној дужини од 
384 km; контрола територије КЗБ на површини од 1.920 km²)

  Контрола и заштита суверенитета ваздушног простора Републике 
Србије 

  Обука сталног састава ВС, дела резервног састава и војника на ДСВР
  Учешће у мултинационалним операцијама под мандатом УН и ЕУ

Већа овлашћења командантима
Као одговор на штету која је у прошлости начиње-
на непрекидном централизацијом, укидањем и сма-
њивањем ауторитета командовања, убудуће ће већа 
овлашћења имати команданти видова и бригада. Они 
ће самостално одлучивати о пријему цивилних лица у 
своје јединице, као и о пружању услуга из својих на-
длежности, ради развоја сарадње са цивилним струк-
турама, локалном заједницом и афирмације Војске 
Србије. Команданти ће такође добити овлашћења и 
финансијска средства за побољшање услова живота и 
рада у својим касарнама, а јединице ће имати и могућ-
ност да предлажу изглед и квалитет својих униформи.
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Националне вежбе 
 Приказ способности Војске Србије „Слобода 2019” – ок-

тобар 2019 – учествовало више од 2.400 припадника Вој-
ске Србије, 100 борбених и неборбених возила и система 
и 25 ваздухоплова 

 Приказ способности Војске Србије „Одбрана слободе” – 
јун 2019 – учествовало више од 4.000 војника и полицаја-
ца, 300 борбених и неборбених возила и система и 40 ва-
здухоплова

 Здружена тактичка вежба с бојевим гађањем „Бегеј 2019” 
на којој је учествовало 906 припадника ВС 

 Експериментална вежба подржана рачунарским симулаци-
јама „Пионир 2019”

43 међународне вежбе 
 „Словенски штит 2019” – тактичка вежба јединица ПВО 

ОС Руске Федерације и РВ и ПВО ВС 
 „Словенско братство 2019” – реализована са специјалним 

јединицама ОС Руске Федерације и Републике Белорусије 
 „Платинасти вук 2019” – мултинационална вежба са уче-

шћем 10 партнерских земаља (НГ Охајо и НГ Алабама ОС 
САД, ОС Бугарске, Италије, Румуније, Северне Македони-
је, БиХ, Словеније, Мађарске и Француске) 

 Вежба Западног војног округа у Руској Федерацији – уче-
ствовало 199 припадника ВС 

 „Platinum Lion 2019” у Републици Бугарској 
Да је политика Србије – политика војне неутралности по-

тврђује и то што су јединице наше војске у години за нама ре-
ализовале две вежбе са ОДКБ-ом, три вежбе са НАТО-ом, а по 
шест војних вежби с Руском Федерацијом и Сједињеним Аме-
ричким Државама. Војска Србије ће 2020. године имати за-
једничку вежбу и са специјалним јединицама Народноослобо-
дилачке армије Кине, која није члан ниједног војног савеза.

Вежба „Слобода 2019”
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Здружено-тактичка вежба „Бегеј 2019” 
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2019201920192019Вежба Западног војног округа  
у Руској Федерацији

„Платинасти вук 2019”

„Словенско братство 2019”
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УЛАГАЊA У ИНФРАСТРУКТУРУ
Кад је реч о улагањима у инфраструктуру и заштити материјалних 
средстава којима Војска располаже, треба истаћи да је након 20 го-
дина од НАТО агресије на аеродрому у Нишу изграђен хангар са аку-
мулаторском станицом за хеликоптере. Најсавременији услови попут 
оних у Нишу биће обезбеђени и на цивилно-војном Аеродрому „Мора-
ва” код Краљева, где су изведени радови на оспособљавању полет-
но-слетне стазе, рулне писте, нове окретнице и светлосне сигнализа-
ције, за заједничко коришћење. Биће изграђен и хангар за смештај 
ваздухоплова на батајничком аеродрому, баш као што следе и уређе-
ња објеката за ремонт средстава везе и електронике у ТРЗ „Чачак”.

Уређен је објекат за смештај припадника Специјалне бригаде у 
Панчеву, а ускоро ће бити уређен и објекат за смештај кадета на Вој-
ној академији.

Нови хангар за смештај 
ваздухоплова на Аеродрому 
„Наредник-пилот Михајло 
Петровић” у Нишу

Одбрамбена индустрија Србије
Одбрамбена индустрија Србије је у 2019. години остварила извоз 
наоружања и војне опреме у вредности око 430 милиона долара, 
уз 14 милиона евра сопствених инвестиција у производне капа-
цитете. Укупан број запослених и радно ангажованих људи у од-
брамбеној индустрији износи 12.069, што је за 34 процента више 
него 2012. године.

У фабрици „Слобода” – Чачак
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МЕЂУНАРОДНА ВОЈНА САРАДЊА
Министарство одбране и Војска Србије током 2019. бележе бога-
ту међународну војну сарадњу, а министар одбране Александар 
Вулин, у години за нама, састао се три пута са министром одбра-
не Руске Федерације, два пута с министром одбране Кине, Бело-
русије шест пута, Чешке, Мађарске, Турске, Грчке, Кипра, Фран-
цуске, Уједињених Арапских Емирата, Норвешке, Ирана и Уган-
де. Два сусрета имао је са потпредседником Централне војне ко-
мисије Народне Републике Кине, од чега је генерал Џанг Јоусјао 
једном био у посети нашој земљи, што је највиша војна посета у 
историји војних односа две пријатељске државе. Министар одбра-
не имао је 33 састанка са високим делегацијама из иностранства 
и 23 сусрета са амбасадорима и шефовима представништава раз-
них међународних организација. Од 84 министарске активности, 
20 је било у иностранству, а 64 у Србији.

Посета потпредседника 
Централне војне комисије 
Народне Републике Кине 
генерала Џанга Јоусјаоа

Министар одбране Александар 
Вулин састао се прошле године три 
пута са министром одбране Руске 
Федерације Сергејом Шојгуом

Министар одбране Републике Белорусије генерал-
-потпуковник Андреј Равков у посети нашој земљи

У оквиру међународне војне сарадње реализовано је 1.187 ак-
тивности. Осим донација Руске Федерације и Белорусије, уго-
ворено је осам донација од укупно 79.731.230 долара, од тога 
Народна Република Кина – 75.000.000 долара (40 самоход-
них инжењеријских машина, моторних и специјалних возила), 
САД 4.531.230 долара, а Република Кореја 200.000 долара.
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Испраћај 161 припадника Војске 
Србије који ће бити ангажовани у 
мултинационалној операцији у Либану

ДРУГА МИСИЈА ВОЈСКЕ
Током 2019. године, у девет мултинационалних операција, 
пет под командом Уједињених нација и четири под командом 
Европске уније, ангажовано је 589 припадника Министарства 
одбране и Војска Србије, чиме смо наставили да „извозимо 
мир” и помажемо другима да га сачувају. Припадници Ми-
нистарства одбране и Војске Србије учествују у мултинаци-
оналним операцијама УН у ДР Конго – MONUSCO, на Кипру  
– UNFICУP, у Либану – UNIFIL, на Блиском истоку – UNTSO и у 
Централноафричкој Републици – MINUSCA), а под окриљем 
ЕУ у EUTM Somalia, EUNAVFOR Somalia – Operation ATALANTA, 
EUTM Mali и EUTM RCA у Централноафричкој Републици.

У мировним мултинационалним операцијама припадни-
ци МО и ВС налазе се на различитим дужностима – од вој-
них посматрача и штабних официра до ангажовања санитет-
ског особља од нивоа санитетских тимова, преко војне бол-
нице у Централноафричкој Републици до саветника коман-
данта мисије за медицинска питања. Најзначајнија дужност 
која је тренутно поверена припадницима МО и ВС јесте заме-
ник команданта Сектора „Центар” у мултинационалној опе-
рацији MINUSCA у Централноафричкој Републици. У тој зе-
мљи је у оквиру медицинског тима ангажовано највише на-
ших припадника – чак 77 у српској војној болници нивоа 2.

EUTM Mali – Мали
MONUSCO – ДР Конго
MINUSCA – Централноафричка  
Република
EUTM RCA – Централноафричка  
Република

UNFICУP – Кипар 
UNIFIL – Либан
UNTSO – Блиски исток

EUNAVFOR Somalia – Operation ATALANTA
EUTM Somalia
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ВОЈНО ЗДРАВСТВО
Војно здравство је важан део система одбране, који не брине само о војним 
лицима. У војноздравственим установама реализовано је више од милион 
прегледа, од чега 824.144 војна и 282.090 цивилних лица. На болничком 
лечењу у војним здравственим установама била су 30.704 осигураника, 
од чега 11.904 војна и 18.800 цивилних, што потврђује велики значај вој-
ноздравствених установа за читаво друштво. Имајући све то у виду, у го-
дини за нама, у стални радни однос у војном здравству примљено је 406 
лица, што се није десило од како је основана Војномедицинска академи-
ја. Практично је током 2019. године у стални радни однос примљено но-
вих 10 процената, у односу на број свих лица који раде у војном здравству. 
Треба истаћи и чињеницу да се Војномедицинска академија и војне болни-
це непрекидно унапређују и да сваке године уводе нове методе лечења. 

Војномедицинске установе учествовале су на пет акција бесплатних 
прегледа грађана: поводом Дана ВМА, поводом обележавања 180 го-
дина санитетске службе, Војна болница Ниш на обележавању Светског 
дана здравља, ВМА на Фестивалу здравља и акцији Министарства здра-
вља „Еуромеланом”.

Значајно се улаже и у здравствену инфраструктуру. У рад је пуштена 
нова магнетна резонанца, започета је реконструкција хируршке интен-
зивне неге на ВМА и набављено шест нових санитетских возила. 

У оквиру међународне војномедицинске сарадње Балканске војноме-
дицинске снаге са седиштем мисије у Скопљу достигле су пуну оперативну 
способност. На међународној вежби „Vigorous Warrior 2019” учествовао је 
31 припадник војног санитета, а Управа за војно здравство била је домаћин 
Треће регионалне војномедицинске конференције одржане у Београду.

Лапароскопска ресекција 
јетре изведена је први пут на 
Војномедицинској академији

Пуштена је у рад нова магнетна резонанца на ВМА
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ТРЕЋА МИСИЈА ВОЈСКЕ
Војска Србије била је ангажована и у својој трећој мисији, где год 
и кад год је била потребна помоћ цивилним властима и локалном 
становништву на отклањању последица елементарних непогода, 
али не само у тим случајевима. Иза нас је 16 акција „Војни лекар 
на селу”, током којих је прегледано 585 становника и подељено 
437 пакета хуманитарне помоћи. У касарнама Војске Србије ор-
ганизовано је 13 акција „Отворени дани” које је посетило више 
од 27.600 грађана, а спроведене су и бројне активности чији је 
циљ промоција војног позива међу младима.

 Ангажоване су јединице ВС на отклањању последица од 
елементарних непогода на:
– пружању помоћи у отклањању последица снежних на-

носа у селу Кушићи, општина Ивањица
– санацији последица поплава на територији града Кра-

љева и општина Лучани и Трстеник
– пружању помоћи у отклањању последица пожара на те-

риторијама општина Трговиште и Босилеград
 Обезбеђено је водоснабдевање становништва пијаћом во-

дом у градовима Ужице и Крушевац 
 Реализовано је седам заједничких вежби са припадници-

ма ватрогасно-спасилачких јединица
 Реализована је вежба трагања и спасавања SAREX 38-19 на 

Аеродрому „Никола Тесла” и у Вршцу, уз учешће припад-
ника РВ и ПВО и ВМА 

Постављање два 
мосна блока из 
комплета тешког 
лансирног моста 
у селу Сирча код 
Краљева након 
прошлогодишњих 
поплава

Пружање помоћи у отклањању последица пожара 
на територијама општина Трговиште и Босилеград
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ВОЈНО ШКОЛСТВО
Војном школству и Универзитету одбране придаје се велика 
пажња, јер од тога зависи какву ћемо војску имати. У годи-
ни за нама имали смо привилегију да школовање у Средњој 
стручној војној школи заврши прва класа дечака и девојчица 
после 2005. године, када је та образовна институција укинута. 

Могло би се рећи да „враћамо војску – војсци”. Следи из-
мена плана и програма, мењају се настава и називи, па и оно 
што ће кадети учити. Они који заврше Војну академију неће 
више бити „менаџери одбране”, већ поново официри.

Обавезе одбране
Обавезе одбране су важан сегмент у раду Министарства 
одбране и Војске Србије. У војну евиденцију у 2019. годи-
ни уведено је 33.498 регрута (80%), а треба истаћи да се 
6.010 лица из резервног састава одазвало на позив (70% 
од уручених позива), те да је већ 90% средњих школа у 
Републици Србији реализовало планове за оспособљава-
ње ученика за одбрану земље, а планове одбране сачи-
нило је чак 98% предвиђених правних лица. Израђени су 
и пројекти склоништа за становништво, а после 30 година 
обављена је и анализа припрема за одбрану.

„Отворени дани” у касарни у Врању

Посета Војној гимназији
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КУЛТУРА И ТРАДИЦИЈА
Прошле године Министарство одбране и Војска Србије бројним дога-
ђајима, конференцијама, трибинама, филмовима, изложбама и књи-
гама обележавали су 20 година од агресије НАТО-а на Савезну Репу-
блику Југославију. Од априла, када је постављена, изложба „Одбра-
на 78” била је посебно место, својеврсно ходочашће, на путу сваке 
званичне делегације кроз нашу земљу. Изложбу која говори о хра-
брости, о жртви, о неправди, о пркосу, о болу због изгубљених живо-
та, о надмоћи на једној страни и моћи да се истраје на другој, видело 
је више од 30.000 посетилаца. 

Са Радио-телевизијом Србије снимљени су и приказани докумен-
тарно-играни филмови „Ратне приче са Кошара” и „Ратне приче са 
Паштрика”, па је Србија упознала своје јунаке, као што је упознала и 
борбе и битке, и после многих година прећуткивања сазнала шта се 
тамо заиста дешавало. Ове филмове је на РТС-у и Јутјубу до сада ви-
дело више од 8,5 милиона гледалаца.

Прошле године објављено je 150 наслова војностручне литерату-
ре и војне публицистике. Унутар едиције „Ратник” , која за сада бро-
ји 12 књига, ратни команданти и учесници у ратним дејствима током 
НАТО агресије дали су своје виђење тих догађаја. Магазин „Одбрана” 
је концепцијски и дизајнерски измењен – излази као месечник. На 
овогодишњем сајму књига Министарство одбране добило је „Специ-
јално признање за издавачки подухват године”, као институција на-
лази се на листи Владе Србије у статусу „film friendly”, а добитник је и 
признања Српске филмске асоцијације у знак захвалности за кључну 
подршку развоју филмске индустрије. Уметнички ансамбл МО „Ста-
нислав Бинички” реализовао је 120 успешних и посећених концера-
та. У Дому Војске Србије у Београду одржано је 280 културних дога-
ђаја, које је посетило 130.498 посетилаца.

Војнофилмски центар „Застава филм” реализовао је филмску три-
логију „НАТО агресија на Савезну Републику Југославију”.

Универзитет одбране
 Акредитована су два нова студијска програма:

– (МАС) „Војноелектронско инжењерство и одбрана у 
сајбер простору”

– (МАС) „Управљање ризицима у случају природних 
катастрофа”

 504 лица завршила школовање и усавршавање 
 678 лица почело школовање и усавршавање (203 каде-

та ВА и МФ ВМА, 86 ученика ВГ, 67 ученика ССВШ, 245 
лица на каријерном усавршавању и 77 слушалаца Кур-
са за резервне официре) 

 378 самофинансирајућих студената
 Тренутно су на школовању и усавршавању 72 припад-

ника страних оружаних снага из ДНР Алжира, БиХ, Црне 
Горе, Републике Северне Македоније, као и из МУП-а 
Републике Српске

 Научноистраживачки рад: реализовано је 20 научних 
пројеката 

 Побољшањем услова за живот и рад адаптиран је ве-
лики интернат Војне гимназије, опремљени су кабине-
ти у ССВШ, а модернизована је и пиштољска стрељана
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СПОРТ У ВОЈСЦИ
Припадници Министарства одбране и Војске Срби-
је 2019. године учествовали су на 7. светским војним 
играма, које су одржане од 17. до 28. октобра у граду 
Вухану, у НР Кини. На тим играма постигнути су најбо-
љи резултати од када је Војска Србије чланица CISM-е. 
Наши репрезентативци освојили су три бронзане ме-
даље: Сања Вукашиновић у дисциплини гађање из пу-
шке на 50 метара и Виктор Немеш и Мате Немеш у ди-
сциплини рвање грчко-римским стилом. 

Такође, оборено је осам рекорда МО и ВС, као и 
два лична рекорда војних спортиста. 

Наши спортисти освојили су на Светском купу у стре-
љаштву у Бразилу – бронзану медаљу, а на Светском 
јуниорском првенству у Мароку (World Championships 
Yuniors) и у Премијер лиги у Кини – сребрну. 

Почетком 2019. године формирана је и Спортска 
јединица. Развој спорта у Војсци има за циљ да се ин-
тензивира физичка обука и подигне физичка спрем-
ност њених припадника. 

Фото: фото-репортери Медија центра „Одбрана”

Приоритети МО и ВС у наредном периоду 
–  Одржавање и унапређење оперативних и функционалних способности 

Војске Србије 
– Побољшање стандарда припадника МО и ВС 
–  Опремање и модернизација наоружања и војне опреме 
– Учешће у мултинационалним операцијама 
– Одбрамбене припреме


