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Место и улога Војске Србије
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1. МЕСТО И УЛОГА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
У историји развоја људског друштва, али и у савременим порецима, оружане снаге
су неминовни чинилац одбране државе, заштите становништва и стварања
предуслова безбедности. Оружане снаге Републике Србије чине команде, јединице и
установе Војске Србије и Министарства одбране, али и припадници полиције и друге
надлежне специјализоване установе (обавештајне и безбедносне службе) које
извршавајући свакодневне задатке унапређују стање одбране једне земље.
Упознајући се са основним компонентама и обележјима Војске Србије, у друштву се
негује поштовање према традицији, историји, али и ствара свест о одговорности
војничког позива.
Војска Србије је оружана снага која брани земљу од оружаног угрожавања споља и
извршава друге мисије и задатке у складу са Уставом, законом и принципима
међународног права који регулишу употребу силе. Тако су мисије војске не само
одбрана Републике Србије, већ и изградња и очување мира у свету, као и подршка
цивилним властима у свим безбедносним претњама (поплаве, пожари...).
Традиција Војске Србије је утемељена на ослободилачким устанцима (Први и Други
српски устанак) у 19. веку, као и каснијим ослободилачким ратовима које је водио
српски народ. Данашња Војска Србије је званично формирана 8. јуна 2006. године
Уредбом Владе Републике Србије.
Дан Војске Србије je 23. април, у знак сећања на дан када је у Такову 1815. године,
на скупу виђенијих старешина донета одлука о почетку Другог српског устанка за
ослобођење Србије од турске власти. Други српски устанак је резултирао
позитивним исходом на дуге стазе.
Стални задатак Војске Србије је оспособљавање команди, јединица и установа за
извршавање мисија и задатака. Војска Србије може да обавља и друге задатке на
основу одлуке Народне скупштине Републике Србије и председника Републике.
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2. МИСИЈЕ И ЗАДАЦИ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
Мисије и задаци Војске Србије утврђени су Стратегијом одбране Републике Србије,
у складу са Уставом и на основу неотуђивог права Републике Србије на
индивидуалну и колективну одбрану сагласно члану 51. Повеље Уједињених нација
и основним принципима међународног права који регулишу употребу силе.
МИСИЈА
1. Одбрана Републике Србије
од оружаног угрожавања
споља1
2. Учешће у изградњи и
очувању мира у региону и
свету2
3. Подршка цивилним властима
у супротстављању претњама
безбедности3

ЗАДАТАК
1.1. Одвраћање од оружаног угрожавања
1.2. Одбрана територије
1.3. Одбрана ваздушног простора
2.1. Учешће у међународној војној сарадњи
2.2. Учешће у мултинационалним операцијама
3.1. Помоћ цивилним властима у супротстављању
унутрашњем угрожавању безбедности, тероризму,
сепаратизму и организованом криминалу
3.2. Помоћ цивилним властима у случају природних непогода,
техничких и технолошких и других несрећа

3. ОРГАНИЗАЦИЈА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
Организација Војске Србије усклађена је са степеном угрожености, ресурсима,
мисијама, задацима и међународним стандардима.
Војска Србије се састоји од сталног и резервног састава. Стални састав Војске Србије
чине професионални припадници Војске Србије и војници на служењу војног рока.
Професионални састав чине професионални војници, подофицири, официри и
цивилна лица на служби у Војсци Србије.

У свим земљама војска је оружана снага примарно усмерена на заштиту државе од оружаног
угрожавања, на заштиту територије и ваздушног простора у оквиру граница земље. Сваки вид
оружане агресије усмерен против државе подразумева ангажовање војске, како би се одбранио
нарушен поредак. На крају ХХ века, односно 1999. године, када је Савезна Републикa Југославија
бомбардована од стране Северноатлантског пакта, војска је била основни носилац одбране државе.
2
Војска Србије учествује у мировним операцијама под надлежношћу Уједињених нација и Европске
уније. Најчешће учествовање представника Војске Србије је у мировним операцијама у Либану
Централноафричкој Републици, Демократској Републици Конго, Блиском Истоку и Кипру, где
нарочито долази до изражаја пружање лекарске помоћи локалном становништу.
3
У 2014. години, Војска Србије је ангажована у заштити и спасавању угроженог становништва, услед
последица проузрокованих поплавом као елементарном непогодом.
1
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Војска Србије се структурно дели на видове, родове и службе, а функционално се
организује у команде, јединице и установе на стратегијском, оперативном и
тактичком нивоу.
Видови у Војсци Србије су Копнена војска (КоВ) и Ратно ваздухопловство и
противваздухопловна одбрана (РВиП ВО).
Родови Војске Србије су: пешадија, оклопне јединице, артиљерија, инжињерија,
артиљеријско-ракетне јединице за противваздухопловна дејства, авијација, речне
јединице и јединице за електронска дејства.
Службе у Војсци Србије деле се на опште и логистичке. Опште службе су: кадровска,
телекомуникације, ваздушно осматрање и јављање, атомско-биолошко-хемијска,
обавештајна, безбедносна, информатичка, гeодетска, метеоролошка и навигацијска,
финансијска и правна служба. Логистичке службе су: техничка, интендантска,
саобраћајна, санитетска, ветеринарска и грађевинска служба. У Војсци Србије се
организује и верска служба.

4. ЧИНОВИ И ОЗНАКЕ У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ
Визуелни идентитет Војске Србије представљају: грб Војске Србије, војне заставе,
војне ознаке и ознаке чинова.
Грб Војске Србије је јединствен и представља стилизовани визуелни идентитет
Војске Србије у целини.
Војне ознаке Војске Србије су стилизовани визуелни елементи на војним
униформама, у форми значака или амблема, које на систематизован и
општеприхваћен начин идентификују припадника Војске Србије у служби и
приказују његове одређене професионалне квалитете.
Ознаке чинова су стилизовани визуелни елементи који на систематизован начин
приказују статус и ранг професионалних војних лица.
Амблеми у Војсци Србије представљају стилизовани визуелни идентитет и суштину
Војске Србије, команди, јединица и установа Војске Србије, који доприносе јачању
колектива и осећаја припадности одређеној команди, јединици или установи.

5. КОМАНДОВАЊЕ И РУКОВОЂЕЊЕ У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ
Председник Републике одлучује о употреби Војске Србије и командује Војском
Србије у миру и рату.
Министар одбране координира и спроводи утврђену одбрамбену политику и
руководи Војском Србије.
Начелник Генералштаба Војске Србије командује и руководи Војском Србије у
складу са законом и актима командовања претпостављених.
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Демократска и цивилна контрола војске заузима значајно место у оквиру процеса
реформи система одбране. Прецизно уставно и законско одређење улоге војске и
могућност њене контроле један је од битних показатеља укупне демократизације
сваког друштва. Због тога, цивилна контрола војске представља значајну
претпоставку за пуну интеграцију Републике Србије у савремене токове међународне
заједнице.

6. НАОРУЖАЊЕ И ВОЈНА ОПРЕМА У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ
Јединице Војске Србије у оперативној употреби располажу наоружањем и војном
опремом, претежно домаће производње: аутоматска пушка 5,56 mm М21; аутоматски
бацач граната 30 mm М93; пушкомитраљез М72; минобацачи М74 и М75; снајперска
пушка 12,7 mm црна стрела; тенк М84/М84А; борбено-оклопно возило М86;
борбено возило пешадије М80; хаубица 122mm Д30; самоходни вишецевни лансер
М77 ОГАЊ; самоходни вишецевни лансер М87 ОРКАН; топ хаубица М84 152 mm
НОРА; противоклопни лансирни комплет 9К111 ФАГОТ; противоклопна вођена
ракета МАЉУТКА; ручни бацач ракета 90 mm М79 ОСА; ручни бацач ракета 64 mm
М80 ЗОЉА; лаки преносни ракетни систем ПВО ИГЛА; ракетни систем ПВО
СТРЕЛА-10М; ракетни систем ПВО СТРЕЛА-1М; лаки преносни ракетни систем
ПВО СТ РЕЛА-2М, итд.
Речна флотила има специфичну борбену технику и наоружање које чине: два речна
миноловца, десантно јуришни чамац, брод посебне намене „Козара“, речни патролни
чамац, речна станица за размагнетисање бродова „Шабац“, чамац моторни патролни
и мостовни парк.
Наоружање ваздухопловних бригада чине авиони домаће и совјетске (руске)
производње. Ловачку авијацију чине руски авиони МиГ-29 и МиГ-21 бис, који врше
улогу пресретача. Јуришну ловачко-бомбардерску авијацију чине авиони домаће
производње Ј-22 орао и Г-4 супер галеб произведени у бившој СФРЈ. Транспортну
авијацију сачињавају руски авиони антонов Ан-2, антонов Ан-26 и јаковљев Јак-40.
Ваздухопловство Војске Србије за обуку пилота користи авионе Г-4 супер галеб и
утва 75. Ваздушно извиђање врши се авионима МиГ-21 М и ИЈ -22 орао (визуелно
извиђање и аеро-фото снимање). Авион Ласта 95 представља и школски авион
Републике Србије. Хеликоптерске јединице састављене су од хеликоптера типа СА342 газела, лиценцно произвођених у фабрици СОКО, у бившој СФРЈ, руских Ми-24
топовњача, Ми-8 и Ми-17 који су намењени за транспорт, извиђање и лаку ватрену
подршку.

ИЗВОРИ ДОДАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА:
− www.mod.gov.rs
− www.vs.rs
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