
шку де лат ност пр вен стве но у Вој сци,
као и за си стем од бра не у це ло сти. 

– Упра ва за људ ске ре сур се у са -
рад њи са ко ман да ма опе ра тив них ни -
воа и упра ва ма Ге не рал шта ба, као и
са спе ци јал ни зо ва ним ин сти ту ци ја ма
у Вој сци и гра ђан ству, струч но усме -
ра ва рад вој них пси хо ло га. У на шој
вој сци по сто ји ре фе рат за пси хо ло ги -
ју у по ме ну тој упра ви, пси хо ло зи ко -
ор ди на то ри у ко ман да ма опе ра тив них

Про фе си о на ли за ци јом
Вој ске Ср би је те жи ште
ра да пси хо ло га за по сле -
них у си сте му од бра не
усме ра ва се с при је ма

вој ни ка на ре дов ном слу же њу вој ног
ро ка ка ра ду са про фе си о нал ним при -
пад ни ци ма, као и де вој ка ма и мла ди -
ћи ма ко ји су се опре де ли ли за до бро -
вољ но слу же ње вој ног ро ка. Иако је
про ме њен ка рак тер вој не оба ве зе,
оче ку је се да ће пси хо ло зи, од за кле -
тве до за кле тве, има ти и да ље за да так
да пра те пси хо со ци јал ни ста тус сва ке
но ве ге не ра ци је вој ни ка, јер је основ -
ни услов за све они ко ји же ле ка ри је -
ру про фе си о нал них вој ни ка од слу жен
вој ни рок под оруж јем.

По др шка ко ман до ва њу
На чел ник ре фе ра та за пси хо ло -

ги ју у Упра ви за људ ске ре сур се Ге не -
рал шта ба по руч ник Вук Ву јо вић ис ти -
че да је Упра ва но си лац мо рал но-пси -
хо ло шке функ ци је си сте ма од бра не, а
да је ре фе рат од го во ран за пси хо ло -
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Пси хо ло шка 
се лек ци ја у си сте му

од бра не

Је дин ствен мо дел пси хо ло шке
се лек ци је, ко ји ће се пр ви пут 
при ме њи ва ти у Ми ни стар ству
од бра не и Вој сци Ср би је, 
под ра зу ме ва фор ми ра ње 
че ти ри цен тра – на 
Вој но ме ди цин ској ака де ми ји, 
у вој но ме ди цин ским цен три ма
„Ка ра бур ма“ и Но ви Сад, као 
и у ни шкој Вој ној бол ни ци. 
У то ку је пр ва фа за тог 
про јек та, ко ја ће омо гу ћи ти
опе ра тив ни ји при ступ 
се лек ци ји и цен тра ли зо ва но
при ку пља ње по да та ка о 
кан ди да ти ма, што до са да ни је
био слу чај. Сви про фи ли 
лич но сти би ће по хра ње ни у 
је дин стве ној ба зи по да та ка. 

Прави људи
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ни воа и пси хо ло зи у је ди ни ца ма ран га
бри га де и са мо ста них ба та љо на. Ре -
фе рат за пси хо ло ги ју је но си лац пси -
хо ло шке де лат но сти, ко ји струч но
усме ра ва рад пси хо ло га на ни жим ни -
во и ма. Пси хо ло зи кор ди на то ри, на
опе ра тив ном ни воу, но си о ци су пси -
хо ло шке де лат но сти у сво јим са ста -
ви ма и струч но усме ра ва ју рад пси хо -
ло га на так тич ком ни воу – об ја шња ва
по руч ник Ву јо вић.

Пси хо ло зи у Вој сци су струч ни и
са ве то дав ни ор ган ко ман до ва ња, од -
но сно пси хо ло шка по др шка ко ман до -
ва њу, ко ја се огле да у не ко ли ко аспе -
ка та. Пси хо ло шка по др шка ка дро ва -
њу, ка ко ис ти че по руч ник Ву јо вић, од -
но си се на из бор ка дра у си сте му од -
бра не, од го ва ра ју ћег пси хо ло шког по -
тен ци ја ла за ан га жо ва ње у до де ље -
ним ми си ја ма Вој ске и во ђе ња у про -
фе си о нал ној слу жби. Пси хо ло шка
слу жба сход но ка дров ским ка па ци те -
ти ма и са вре ме ним пси хо ло шким ин -
стру мен ти ма вр ши пси хо ло шку се -
лек ци ју. При ме њу је се при ли ком из -
бо ра ко манд ног и ру ко во де ћег ка дра,
из бо ра кан ди да та за упу ћи ва ње на

шко ло ва ње, вој них иза сла ни ка, као и
за при јем у вој но бе збед но сне и вој но -
о ба ве штај не са ста ве. Та ко ђе и за по -
ста вље ња на од ре ђе на фор ма циј ска
ме ста, из бор кан ди да та за упу ћи ва ње
у мул ти на ци о нал не опе ра ци је, се лек -
ци ју ва зду хо пло ва ца, као и за при јем
у спе ци јал не је ди ни це.  Не за о би ла зна
је и при ли ком при је ма у Вој ну гим на -
зи ју и Ака де ми ју, а та ко ђе и у си ту а -

ци ја ма сту па ња у про фе си о нал ну вој -
ну слу жбу и из бо ра кан ди да та за до -
бро вољ но слу же ње вој ног ро ка.

– Те жи ште ра да то ком прет ход -
не го ди не би ло је на се лек ци ји и пси -
хо ло шкој при пре ми ли ца за уче шће у
мул ти на ци о нал ним опе ра ци ја ма у
свој ству штаб них офи ци ра, по сма тра -
ча и ме ди цин ског осо бља. При пре ме
за бу ду ће ми ров ња ке, би ло да је реч
о са мо стал ном уче шћу или под окри -
љем стра ног кон тин ген та, спро во де
се у Цен тру за ми ров не опе ра ци је  –
ис ти че по руч ник Ву јо вић. 

Ду го го ди шња прак са у си сте му
од бра не на ше зе мље, ка да је реч о
пси хо ло шкој се лек ци ји, осла ња ла се
на мо дел пре ма ко ме се се лек ци ја
оба вља ла у је ди ни ца ма у ко ји ма су на
слу жби ли ца ко ја су кон ку ри са ла за
од ре ђе ну ду жност. Не дав но је, ме ђу -
тим, по кре нут про је кат чи ја је ре а ли -
за ци ја у то ку, а чи ји је циљ фор ми ра -
ње че ти ри цен тра за пси хо ло шку се -
лек ци ју у окви ру си сте ма. Ма те ри јал -
ни усло ви, ин фра струк ту ра и ка дров -
ска струк ту ра за спро во ђе ње про јек -
та су обез бе ђе ни, ис ти че по руч ник
Ву јо вић, а њи ме ко ор ди ни ра др жав ни
се кре тар Ми ни стар ства од бра не др
Зо ран Јеф тић. 

– На ме ра је да се фор ми ра је дин -
ствен мо дел пси хо ло шке се лек ци је,
ко ји до са да ни је био за сту пљен. Про -
јек том је пред ви ђе но да пр ви и глав -
ни цен тар бу де Вој но ме ди цин ска ака -
де ми ја, дру ги Вој но ме ди цин ски цен -
тар „Ка ра бур ма“, тре ћи Вој на бол ни -
ца у Ни шу и че твр ти Вој но ме ди цин -
ски цен тар у Но ви Са ду – на гла ша ва
Ву јо вић, до да ју ћи да је тре нут но у то -
ку пр ва фа за про јек та и да су до са да

– При ли ком про це не кан ди да та за про фе си о нал ног вој ни ка, вред ну је -
мо ње го ве ин те лек ту ал не спо соб но сти, емо ци о нал ну ста бил ност, со ци јал ну
при ла го ђе ност, као и мо ти ва ци ју. Ка да је реч о ин те лек ту ал ним спо соб но -
сти ма, у за ви сно сти за ко ју ду жност кон ку ри ше, мо ра да бу де нај ма ње про -
сеч но ин те ли ген тан. Та ко ђе, мо ра да бу де емо тив но урав но те жен и ста би -
лан, да по се ду је ја ку пси хо ло шку но си вост и има ја ку от пор ност на стрес. 

Тра жи мо осо бе чи ји си стем вред но сти под ра зу ме ва при вр же ност вој -
ном по зи ву, ко је ће мо ћи да се укло пе у спе ци фи чан вој ни ми ље – на гла ша -
ва по руч ник Ву јо вић. Уз то, мо ти ва ци ја мо ра да бу де од го ва ра ју ћа – да по -
сао, на при мер, ни је ода брао из крај ње ну жде. Ка да се по ме ну ти до ме ни са -
гле да ју са чи ња ва се про фил лич но сти на осно ву ко га пси хо ло зи до но се став
о при је му кан ди да та у про фе си о нал ну вој ну слу жбу. 

ПСИХОЛОШКИ ПРОФИЛ
ПРОФЕСИОНАЛНОГ ВОЈНИКА

Прави људи на правим местима

По руч ник 
Вук Ву јо вић



обез бе ђе ни усло ви за рад пр ва три
цен тра, а опре ма ње че твр тог би ће го -
то во сре ди ном го ди не. 

Пла ни ра но је да сва ки од по ме ну -
тих цен та ра има про сто ри је за пси хо -
ло шко те сти ра ње, у ко ји ма је ин ста -
ли ран од ре ђен број ра чу на ра, као и
сер вер у ко ме ће се сви до би је ни по -
да ци са ку пља ти и цен тра ли зо ва но об -
ра ђи ва ти. Глав ни сер вер сме штен је
на Вој но ме ди цин ској ака де ми ји, где се
чу ва ју сви по да ци из оста лих цен та ра. 

– Ра чу на ри су опре мље ни мо дер -
ном ба те ри јом пси хо ло шких те сто ва
ко ји ма се про це њу је струк ту ра лич но -
сти и ин те лек ту ал не спо соб но сти
кан ди да та. На тај на чин по сти же се
зна чај но ве ћи ни во опе ра тив но сти,
јер ће ви ше стру ко ве ћи број кан ди да -
та мо ћи да се те сти ра у то ку јед ног
да на, а та ко ђе по сти же се и ви ши ни -
во пре ци зно сти и ефи ка сно сти у об -
ра ди по да та ка – оце њу је на чел ник ре -
фе ра та за пси хо ло ги ју. По за вр шет ку
те сти ра ња, до да је он, кан ди да ти ко ји
су про шли пси хо-тест упу ћу ју се на
ко ми сиј ски, екс перт ски пси хо ло шки
ин тер вју, где ко ми си ја да је ко нач ну
оце ну и из ја шња ва се да ли се та осо -
ба пре по ру чу је за по зи ци ју на ко ју је
кон ку ри са ла – ка же Ву јо вић. 

– Основ на на че ла ко ји ма смо се
ру ко во ди ли при ли ком фор ми ра ња по -
ме ну тих цен та ра од но си ла су се на то
да но ви мо дел се лек ци је обез бе ди
свим ли ци ма ко ји же ле да бу ду део си -
сте ма од бра не, или ко ји су већ ње гов
део, да под јед на ким усло ви ма бу ду
укљу че ни у про цес се лек ци је, уко ли -
ко ис пу ња ва ју пред ви ђе не усло ве –
ис ти че по руч ник Ву јо вић, по ја шња ва -
ју ћи да то у прак си зна чи сле де ће –
уко ли ко се рас пи ше ин тер ни кон курс
за ко манд но-штаб но или ге не рал -
штаб но уса вр ша ва ње, цен три мо ра ју
да по се ду ју то ли ки ка па ци тет да мо гу
об ра ди ти све кан ди да те. Он на гла ша -
ва да се сто па успе шног из бо ра ка дра
по ве ћа ва уко ли ко је број за ин те ре со -
ва них ве ћи. 

– Пси хо ло шка се лек ци ја је, сва -
ка ко, са мо је дан сег мент про фе си о -
нал не се лек ци је. Осим ње, нео п ход -
но је да кан ди да ти за до во ље и кри те -
ри ју ме ко ји се од но се на струч на зна -

ња и спо соб но сти из обла сти ко је су
по треб не за ду жност за ко ју се шко -
лу ју – ис ти че по руч ник. Циљ је сте из -
бор пра вог кан ди да та за од ре ђе но
ме сто. 

– На че ло ко јим смо се, та ко ђе,
ру ко во ди ли при ли ком осми шља ва ња
про јек та је сте да си стем мо ра обез -
бе ди ти ин те гри са ње по да та ка и ре -
зул та та о свим кан ди да ти ма, што до
са да ни је био слу чај. Са да ће мо има ти
про фи ле лич но сти ко ји ће би ти по хра -
ње ни у ба зи по да та ка пр вог цен тра за
пси хо ло шку се лек ци ју, а крај њи ко ри -
сник би ће Сек тор за људ ске ре сур се
Ми ни стар ства од бра не, за по тре бе
це ло куп ног си сте ма, од но сно Упра ва
за људ ске ре сур се Ге не рал шта ба ка -
да је реч о при пад ни ци ма Вој ске Ср -
би је. Да кле, ин фор ма тич ка струк ту ра
на пра вље на је та ко да ће крај њи ре -
зул тат те сти ра ња кан ди да та ко ји су
се при ја ви ли за не ко од ме ста, на при -
мер у Вој сци Ср би је, би ти у ба зи по -
да та ка Упра ве за људ ске ре сур се.
Пред ност си сте ма ко ме те жи мо је сте
та што су по да ци на јед ном ме сту, а
упра вља ње људ ским ре сур си ма по -
ста је ефи ка сни је – за кљу чу је по руч -
ник Ву јо вић. 

Ауто ри про јек та су се при ли ком
ње го вог фор му ли са ња ко ри сти ли ис -
ку стви ма ко ја су при ку пи ли то ком са -
рад ње са ко ле га ма пси хо ло зи ма из
стра них ар ми ја. 

– Сарађујемо са ко ле га ма из На -
ци о нал не гар де Оха ја, са ко ји ма смо у
два на вра та има ли екс перт ске раз го -
во ре, као и са ко ле га ма из не мач ке ар -
ми је. То ком прет ход не го ди не уче -
ство ва ли смо са стан ку струч ња ка из
обла сти вој не пси хо ло ги је бал кан ских
зе ма ља у Ри му – на гла ша ва Ву јо вић,
до да ју ћи да је мо дел се лек ци је ко ји је
увр шћен у про је кат у нај ве ћој ме ри
ра ђен по угле ду на оне ко ји се ко ри -
сте у са вре ме ним ар ми ја ма, али су
узе те у об зир спе ци фич но сти на шег
си сте ма од бра не. Са вре ме не вој ске
има ју цен тре за про фе си о нал ну се -
лек ци ју, у окви ру ко јих се од ви ја про -
цес про фе си о нал не се лек ци је, где је
пси хо ло шка ева лу а ци ја са мо је дан
њен сег мент. И наш је циљ да, кад за
то бу ду ство ре ни усло ви, ови цен три
за пси хо ло шку се лек ци ју пре ра сту у
цен тре за про фе си о нал ну се лек ци ју.

Про фе си о на ли за ци ја Вој ске Ср -
би је по ста вља но ве за дат ке пред пси -
хо ло ге у си сте му од бра не, јер вој ни ке
на оба ве зном од слу же њу вој ног ро ка
за ме њу ју до бро вољ ци. Та ко ђе и про -
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У си сте му од бра не за сту пље -
ни су сви мо да ли те ти пси хо ло шке
де лат но сти, јер се вој ни пси хо ло -
зи у сва ко днев ном ра ду ба ве и се -
лек ци јом и пси хо ло шком при пре -
мом, као и пре вен тив но мен тал но
хи ги јен ским ра дом, те пра ће њем и
про це ном пси хо со ци јал ног ста ња
при пад ни ка Вој ске, што је по се -
бан про фе си о нал ни иза зов. Та кво
ста ње из и ску је и по себ не на по ре
пси хо ло га, и у прак тич ном ис пу -
ња ва њу про фе си о нал них оба ве за
и ка да је реч о стал ном струч ном
уса вр ша ва њу.

ИЗАЗОВИ ПРОФЕСИЈЕ



фе си о нал ни вој ни ци. По руч ник Ву јо -
вић на гла ша ва да но ве окол но сти на -
ме ћу но ва ре ше ња и да Упра ва за људ -
ске ре сур се има де фи ни сан стра те -
шки при ступ упра вља ња ка дров ском
струк ту ром.

За сва ку вр сту се лек ци је по сто је
де фи ни са ни кри те ри ју ми ко ји за ви се
од зах те ва ко је од ре ђе на ду жност по -
ста вља пред кан ди да та. Раз ли чи ти су
кри те ри ју ми, на при мер, за при јем ли -
ца у спе ци јал не је ди ни це у од но су на,
ре ци мо, ин жи ње риј ске је ди ни це. По -
себ но ће се де фи ни са ти и раз ра ди ти
кри те ри ју ми за пси хо ло шку се лек ци ју
кан ди да та за до бро вољ но слу же ње

вој ног ро ка, јер ће то би ти ре грут ни
кон ти гент за по пу ну је ди ни ца про фе -
си о нал ним вој ни ци ма.

Ка да се ли це при ма у си стем по -
ла зи се од оп штих по тен ци ја ла, од но -
сно ко ји је до њи праг спо соб но сти ко -
ји кан ди дат тре ба да има и ко ја је то
оп ти мал на струк ту ра лич но сти ко ја би
од го ва ра ла зах те ви ма вој не слу жбе. 

– Ка сни је, ка да се про фе си о нал -
ни вој ни ци рас по ре де на ду жно сти,
пра ће њем резлта та ра да и ка рак те ра
њи хо вих спо соб но сти, си стем ће од -
лу чи ва ти о раз во ју њи хо ве ка ри је ре.
Од тог кон тин ген та се, по спе ци фич -
ним кри те ри ју ми ма, знат но сло же ни -
јим у од но су на оне за из бор у про фе -
си о нал ну слу жбу у свој ству про фе си -
о нал ног вој ни ка, се лек ту ју нај у спе -
шни ји. Нај бо љи про фе си о нал ни вој -
ни ци, ко ји ис пу ња ва ју оп ште усло ве,
упу ћу ју се на ли дер ске кур се ве, а ка -
сни је и на кур се ве за под о фи ци ре –
об ја шња ва Ву јо вић, до да ју ћи да се та -
кав мо дел у мно гим стра ним ар ми ја ма
по ка зао као успе шан.

У окол но сти ма ко је су прет хо ди ле
ре фор ми си сте ма од бра не, нај ве ћи
део ра да пси хо ло га од но сио се на при-
марни мен тал но-хи ги јен ски рад са вој -
ни ци ма,  у циљу бо ље адап тације али
и при мар ног ди јаг но сти ковања по тен -
ци јал них про бле ма и спре ча ва ња ван -
ред них до га ђа ја. Пре ма ре чи ма по руч -
ни ка Ву јо ви ћа, у тим ти мо вима су пси -
хо лог, ста ре ши на, ле кар при је ди ни ца -
ма у Вој сци. Се кун дар ни ти мо ви исте
на ме не рас по ре ђе ни су у вој но ме ди -
цин ским цен три ма у Бе о гра ду, Ни шу и
Но вом Са ду и, ко нач но, тер ци јар ни је

у окви ру Вој но ме ди цин ске ака де ми је.
Та кав мо дел мен тал но-хи ги јен ског ра -
да био је ве о ма ефи ка сан. 

– Са да су ак тив но сти пси хо ло га у
знат но ве ћој ме ри усме ре не на про фе -
си о нал не при пад ни ке си сте ма од бра -
не. Првенствено се односе на селек-
цију у циљу стварања квалитетне кад-
ровске структуре, а такође и на домен
психолошке припреме појединаца и
јединица за ситуације појачаног стре-
са – об ја шња ва он.

Је дан од зна чај них аспе ка та ра да
пси хо ло га у си сте му од бра не је пре -
вен ци ја зло у по тре бе пси хо ак тив них
суп стан ци. Но си лац тих ак тив но сти је
Упра ва за људ ске ре сур се Ге не рал шта -
ба Вој ске Ср би је. Ка ко ис ти че по руч -
ник Ву јо вић, пре вен ци ја се вр ши у са -
рад њи с Цен тром за кон тро лу тро ва -
ња ВМА, та ко да је прак са да не на ја -
вље не кон тро ле по је ди ни ца ма оба -
вља ју пси хо ло зи, ле кар спе ци ја ли ста и
два ме ди цин ска тех ни ча ра из по ме ну -
тог цен тра.

– Ка да се по сле ана ли зе уста но ви
да је не ко по зи ти ван на по је ди не пси -
хо ак тив не суп стан це, по ред при ме не
ди сци плин ских ме ра ко је су про пи са не
за ко ном за та кав пре ступ, то се ли це
упу ћу је на спе ци ја ли стич ки пре глед.
Уко ли ко се уста но ви син дром за ви сно -
сти, си стем је ду жан да по ну ди ле че ње.
Оно тра је је дан ме сец, и ако ко ми си ја
утвр ди да по сле то га ли це ни је спо соб -
но за на ста вак слу жбо ва ња у си сте му
од бра не, пре ки да му се про фе си о нал -
на вој на слу жба. Ако се, ме ђу тим, утвр -
ди да је по је ди нац спо со бан за на ста -
вак ка ри је ре, а ка сни је ста ре ши на по -
но во при ме ти ње го во не у о би ча је но по -
на ша ње, има пра во да га упу ти на те -
сти ра ње – у слу ча ју да тест бу де по зи -
ти ван на пси хо ак тив не суп стан це, као
што су ал ко хол и дро га, ад ми ни стра -
тив но се пре ки да про фе си о нал на вој на
слу жба. О тој про це ду ри упо зна ти су
сви при пад ни ци си сте ма од бра не – за -
кљу чу је по руч ник Ву јо вић. ƒ
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19Јед ном го ди шње, на ни воу Вој ске Ср би је про це њу је се пси хо со ци јал но
ста ње и пси хо фи зич ко оп те ре ће ње про фе си о нал них при пад ни ка. Циљ ана -
ли зе је сте да се са гле да ју чи ни о ци стре са, од но сно „кри тич ни аспек ти“
усло ва ра да, ор га ни за ци је и пси хо со ци јал не кли ме, ко ји не га тив но ути чу на
ефи ка сност вој них ко лек ти ва и мен тал но здра вље. На осно ву до би је них ре -
зул та та пред ла жу се ме ре за уна пре ђе ње ста ња. Про це њу ју се сле де ћи па -
ра ме три – за до вољ ство рад ним и жи вот ним усло ви ма, бри га о љу ди ма и
ауто ри тет ста ре ши не, ме ђу људ ски од но си, од нос пре ма ко лек ти ву, за тим,
ефи ка сност вој них ко лек ти ва, мо ти ва ци ја, пси хо фи зич ка оп те ре ће ност, те
не га тив не по ја ве и ни во син дро ма „са го ре ва ња“.
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