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/ САЖЕТАК
Студија Положај жена у оружаним снагамa држава Западног Балкана представља:
 
	 •	упоредиве	податке	о	заступљености	жена	у	оружаним	снагама	на	Западном			
    Балкану; 
	 •	политике	и	праксе	министарстава	одбране	(MO)	и	оружаних	снага	(ОС)	о	привлачењу		
    и запошљавању жена, њиховом развоју каријере, образовању и обукама, учешћу у        
       мировним мисијама;
	 •	политике	и	праксе	из	области	постизања	родне	равноправности	у	оружаним			
    снагама. 

Студија је резултат заједничког подухвата министарстава одбране у региону која су носиоци 
истраживања, и као таква представља јединствен пример регионалне сарадње овакве врсте. 

Наиме, уз подршку Програма Уједињених нација за развој / Канцеларија SEESAC (UNDP / SEESAC) 
успостављена је регионална радна група сачињена од представника и представница 
министарстава одбране која је развила методологију за истраживање, прикупљала податке, 
сачинила анализу истих и развила сет препорука за побољшање положаја жена у оружаним 
снагама.

Истраживање је спроведено у оквиру пројекта Подршка интеграцији начела родне 
равноправности у реформу сектора безбедности на Западном Балкану. Пројекат је заједнички 
напор Програма Уједињених нација за развој / Канцеларија SEESAC, Министарства одбране 
Бивше Југословенске Републике Македоније, Министарства одбране Босне и Херцеговине 
(БиХ), Министарства одбране Црне Горе и Министарства одбране Републике Србије.

Циљ овог пројекта је да се питања родне равноправности интегришу у процесе реформе 
сектора безбедности и да се тиме допринесе већој ефикасности сектора безбедности 
на Западном Балкану. Поред јачања капацитета механизама за родну равноправност, 
и сензитивизације припадника и припадница оружаних снага о питањима родне 
равноправности, пројекат пружа подршку министарствима у унапређивању услова за 
ефикасније привлачење, запошљавање и задржавање жена, што подразумева ревизију 
кадровских политика и процедура и подршку напредовању жена у војној служби.  

Жене данас чине између 5,69% и 8,97% припадника оружаних снага држава Западног 
Балкана. У копненој војсци су заступљене са између 3,85% и 4,93%; у ваздухопловству и 
противваздухопловној одбрани жене су заступљене између 1,5% и 4,89%, у морнарици са 
0,69%. С обзиром да је војно школовање тек недавно отворено за жене, оне су  највише 
заступљене на хијерархијски гледано најнижим позицијама. Статистички гледано, жене 
су највише заступљене у другим службама у оружаним снагама, у које спадају на пример 
цивилна лица у војној служби, медицинско особље, административно особље, војна 
полиција, резервисти са пуним  или половином радног времена. У тој категорији жене су 
заступљене између 9,81% и 41,24%. У мултинационалним операцијама жене су заступљене 
између 1,61% и 9%. Жене су и даље незнатно заступљене на командним позицијама,  до 
2,94%.

Министарства одбране на Западном Балкану су у последњих неколико година активно радила 
на привлачењу жена за војни позив. У БиХ су активности са циљем да привуку више жена у 
оружане снаге инициране 2008. године када је МО БиХ укључено у процес израде Акционог 
плана за примену Резолуције Савета безбедности Уједињених нација 1325 о женама, миру и 
безбедности (РСБ УН 1325) а према петогодишњем плану развоја оружаних снага планирано је 
да до 2015. године број жена у оружаним снагама достигне 10 одсто.  У Бившој Југословенској 
Републици Македонији жене су први пут примљене на курсеве за подофицире и 
официре 1997. године. Од 2009. године примењује се Програм једнаких могућности за жене 
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и мушкараце у МО и Армији, а жене се уписују на Војну академију без примене квоте. У Црној 
Гори са регрутовањем жена за потебе Војске Црне Горе започето је 2006. године, а 2008. 
године, након успостављања сарадње са војним академијама земаља партнера, почело 
се са праксом одабира кандидаткиња за упућивање на војне академије у иностранство. У 
Србији је Министарским упутством од 2006. године прецизирано да је потребно створити 
услове за пријем жена на школовање у војним школама. Од школске 2007 / 2008. године 
на Војној академији се школују жене, а почев од 2009. на дужност професионалних војника 
се постављају жене.  Квоте за упис жена на Војну академију се крећу до 20%, док НАП за 
примену УН СБ 1325 који је усвојен 2010. предвиђа постизање 30% заступљености жена у 
сектору безбедности.

Како би имали што већи број заинтересованих кандидата и како би могли да изаберу 
најквалификованије и најмотивисаније, министарства укључена у овај пројекат активно 
промовишу војни позив путем писаних и електронских медија, посета школама, дана 
отворених врата. Приликом израде материјала о конкурсима воде рачуна о томе да се 
обраћају како женама тако и мушкарцима. Визуелни материјал садржи фотографије жена у 
униформи како би се променила перцепција о томе да је то позив само за мушкарце. 

Жене су међу полазницама основне војне обуке заступљене до 17%, на подофицирској 
обуци до 14,81%, а на официрској обуци до 27,50%, мада је било обука на којима жене нису 
заступљене. Жене су подједнако успешно као и мушкарци завршавале обуке. 

Стереотипима о томе да је војни позив мушки и да жене не могу равноправно са мушкарцима 
да обављају задатке супротставља се статистика. У Бившој Југословенској Републици 
Македонији 2012. године оне су међу најуспешнијих 10% полазника војне обуке  заступљене 
више него двоструко у односу на њихово процентуално учешће на обуци. 

Жене су такође заступљене и међу најуспешнијим студентима војних академија. У Бившој 
Југословенској Републици Македонији на крају студијске године 2012 /13. студенткиње су 
представљале петину укупног броја кадета, а међу најуспешнијих 10% чиниле су четвртину. 
У Србији је  2013. године међу завршеним студентима Војне академије било 17,54% жена, а 
међу најуспешнијих 10%  су жене заступљене са 25 процената.

Поред детаљних компаративних статистичких података о заступљености жена у оружаним 
снагама, ова студија пружа и преглед политика и конкретних мера за управљање персоналом 
и услове рада, јер ће управо они имати кључни утицај на задржавање жена у систему, њихов 
професионални развој и последично на ефикасност управљања постојећим људским 
ресурсима. 

Такође, постоји и преглед система праћења, усавршавања и напредовања кадрова, флуктуације у 
служби и информације о учешћу на стручном усавршавању и додатним обукама.  Представљене 
су информације о мерама за балансирање приватног и пословног живота, мерама заштите 
на раду, информације о униформама, војном наоружању и опреми, инфраструктури. У студији 
се  налази и преглед успостављених институционалних механизама за родну равноправост, 
механизама санкционисања родне дискриминације, коришћења родно осетљивог језика, 
преглед механизама за пријаву сексуалног узнемиравања. Такође, студија нуди и преглед 
едукације и стручног усавршавања о родној равноправности који се примењује у све четири 
земље.

У студији се налазе и конкретни примери добрих пракси које спроводе министарства 
одбране на Западном Балкану. 

	 •	МО	БиХ	наводи	да	информације	о	конкурсима	плански	објављује	у	медијима	који		
     имају првенствено женску публику. То је и допринело повећању заступљености
     жена међу кандидатима и примљенима за све врсте војне обуке.
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	 •	У	Бившој	Југословенској	Републици	Македонији	је	у	2013.	години	у	конкурс	за	упис	на	
                   Војну академију први пут je унета реченица којом се посебно охрабрују жене да се      
                  пријаве на конкурс.

	 •	Како	би	омогућили	родно	сензитиван	процес	селекције,	у	БиХ	је	прописано	да	се	у
    комисији или одбору за селекцију налазе и жене и мушкарци и практикује се да су       
                  у комисији особе које су похађале курсеве о родној равноправности. 

	 •	Сва	четири	министарства	врше	безбедносне	и	психолошке	провере	/	процене		
     кандидаткиња и кандидата за пријем на школовање и у службу.  Ако се утврди да
    је кандидат или кандидаткиња починио / ла дело насиља у породици или сексуалног
    насиља, не може да буде ангажован / а у војсци.

	 •	Да	би	се	униформе	на	адекватан	начин	прилагодиле	женском	телу	и	да	би	се	
     осигурало да униформа не утиче на њихову ефикасност, министарства се консултују
     са корисницима о изгледу и кроју униформе. У БиХ је обавезно да у одлучивању о
    изгледу униформе учествују жене кориснице. У Бившој Југословенској Републици
                 Македонији и Србији ово није обавезно, али је пожељно. 

	 •	У	све	четири	земље	родна	дискриминација	је	забрањена.	Такође,	постоје	и	механизми	за
                     пријаву сексуалног узнемиравања.

	 •	Да	би	се	прилагодили	чињеници	и	препознали	да	је	међу	онима	који	похађају	
    обуку и међу запосленима све више жена, у Црној Гори и Србији користи се родно
      осетљив језик. У Србији су измењена Правила службе како би се регулисало
     увођење родно сензитивног језика у службеном обраћању за припаднице женског
     пола, официре, подофицире и цивилна лица на служби у Војсци Србије.

	 •	Да	би	унапредила	родну	равноправност	у	оружаним	снагама,	сва	четири	министарства
                  су именовала особе задужене за родну равноправност. У Црној Гори именована је  
                  координаторка за послове родне равноправности.  У Србији је именована саветница 
                  министра за родну равноправност. У Бившој Југословенској Републици Македонији је  
                      формиран Комитет за родну равноправност, а у БиХ мрежа контакт особа унутар
                  оружаних снага.

На основу примера идентификованих добрих пракси и налаза студије, радна група је развила 
препоруке за побољшање положаја жена у оружаним снагама, са намером да се унапреде 
положај и заступљеност жена у оружаним снагама. 

У Анексима се налази детаљан преглед статистичких података о заступљености жена 
у различитим видовима војске по рангу; преглед правног оквира који је релевантан за 
питања родне равноправности у оружаним снагама, као и више информација о систему 
војног образовања у све четири земље.
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Придавање пажње потребама и приоритетима и жена и мушкараца је цивилизацијска 
вредност, одлика савременог доба у којем је тежња човечанства ка демократији прихваћена 
као неупитна. Неопходно је подједнако задовољити безбедносне потребе и жена и 
мушкараца и узети у обзир њихове, често различите, персперпективе. То се остварује 
кроз њихово равноправно деловање у процесима доношења одлука односно у креирању 
и спровођењу политика у којима се допуњују и  обогаћују својим међусобним разликама. 
Основу за такав приступ чини и обезбеђивање услова да у безбедносним институцијама 
буде присутно више жена него што је то историјски био случај.  Повећањем броја жена у 
безбедносним институцијама и структурама оне постају боље позициониране да омогуће 
осмишљавање и спровођење безбедносних политика обогаћених искуством, знањем, 
интересима и потребама и жена и мушкараца. На тај начин, институције постају ефикасније 
у одговору на различите безбедносне потребе друштва. 

Интеграција начела родне равноправности може да измени став о војсци као институцији 
која се првенствено бави насиљем и ратовањем, у виђење војске као структуре усмерене 
на изграђивање мира и безбедности. Међутим, да би се то догодило, потребно је да процес 
реформе сектора безбедности укључи димензију родне равноправности, како у погледу 
правила и процедура тако и у погледу организационе културе.

Реформа сектора безбедности на Западном Балкану један је од кључних аспеката процеса 
демократизације. Док је на почетку овог процеса акценат био на увођењу демократског и 
цивилног надзора у сектору безбедности, земље Западног Балкана се све више суочавају 
са изазовом изграђивања модерних оружаних снага у складу са својим стратешким 
приоритетима и финансијским могућностима. Кључни аспект овог процеса је прелазак 
са принципа регрутовања, на служење војске на добровољној бази, што је довело до 
професионализације војске. Такве околности су отвориле врата за конзистентније и 
ефикасније увођење и јачање родне перспективе у систем одбране.

10. / 1. УВОД



11. 1. УВОД /

Истраживање о положају жена у оружаним снагама држава Западног Балкана спроведено 
је у оквиру пројекта Подршка интеграцији начела родне равноправности у реформу сектора 
безбедности на Западном Балкану који спроводи Програм Уједињених нација за развој/ Центар 
за контролу лаког наоружања у југоисточној и источној Европи (UNDP / SEESAC) у сарадњи 
са Министарством одбране Бивше Југословенске Републике Македоније, Министарством 
одбране Босне и Херцеговине, Министарством одбране Црне Горе и Министарством одбране 
Републике Србије, уз финансијску подршку Министарства спољних послова Краљевине 
Норвешке, Оружаних снага Шведске и UNDP. Циљ овог пројекта је да се питања родне 
равноправности интегришу у процесе реформе сектора безбедности и да се тиме допринесе 
већој ефикасности сектора безбедности на Западном Балкану. Пројекат пружа подршку 
министарствима одбране у јачању капацитета механизама за родну равноправност, 
унапређењу услова за ефикасније привлачење, запошљавање и задржавање жена, што 
подразумева сензитивизацију припадника и припадница оружаних снага о питањима родне 
равноправности, ревизију кадровских политика и процедура и подршку напредовању жена 
у војној служби.  Истовремено, захваљујући регионалном приступу, остварује се размена 
знања и информација, и  доприноси изградњи поверења и  већој безбедности на Западном 
Балкану.

Студија представља: 

	 •	упоредиве	податке	о	заступљености	жена	у	оружаним	снагама	на	Западном			
    Балкану; 
	 •	политике	и	праксе	министарстава	одбране	и	оружаних	снага	о	привлачењу	и	запошљавању,	
    развоју каријере, образовању и обукама, учешћу у мировним мисијама;
	 •политике	и	праксе	из	области	постизања	родне	равноправности	у	оружаним	
    снагама. 

Студија је резултат заједничког подухвата министарстава одбране у региону која су носиоци 
истраживања, и као таква представља јединствен пример регионалне сарадње овакве врсте. 
Наиме, уз подршку UNDP / SEESAC успостављена је регионална радна група представника и 
представница министарстава одбране која се састала три пута. На састанку који је одржан 
10. октобра 2012. године у Скопљу, развијена је методологија истраживања. Радна група 
израдила је упитник за истраживање прилагођавајући и комбинујући упитнике: НАТО ( North 
Atlantic Treaty Organisation ) National Report1 и два упитника која су коришћена у истраживањима о 
положају  жена у  осам полицијских служби Југоисточне Европе.2  У периоду од јануара до маја 
2013. ова министарства су прикупљала податке и информације путем упитника. На основу 
прикупљених одговора урађен је први нацрт анализе, који је радна група разматрала на 
другом састанку, 24. јуна 2013. у Београду. Тада је утврђена структура студије, идентификована 
су додатна питања на која је било неопходно прикупити одговоре, и договорени кораци за 
финализацију студије. Министарства су до септембра 2013. доставила додатне информације 
неопходне за финализацију анализе. Радна група се састала трећи пут 24. и 25. септембра 
2013. и финализовала студију са препорукама.

Министарства су сагласна у оцени да је остварен напредак у увођењу родне равноправности 
у систему одбране у земљама учесницама пројекта. Напредак се огледа у отварању 
војних академија за школовање жена, као и пријемом жена на дужности професионалних 
војника; доношењу националних акционих планова за имплементацију Резолуције 
Савета безбедности Уједињених нација 1325 о женама, миру и безбедности; формирањем 
институционалних тела за унапређење родне равноправности; увођењем родно осетљиве 
статистике; увођењем родне равноправности у програме обуке, као и повећањем броја 
активности у области родне равноправности.

1 NATO	Committee	on	Gender	Perspectives,	Handbook	for	Delegates,	Version	 2010, р. 22.
2 Успостављање Мреже жена полицајаца југоисточне Европе - Резултати истраживања, и Смернице за родно осетљиву 
полицијску праксу; доступно на: http://www.SEESAC.org/wpon-publications/1/ (29. септембра 2013).
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Изазови са којима се ова министарства и даље суочавају углавном се односе на још увек 
недовољну заступљеност жена у оружаним снагама, њихово каријерно вођење и родне 
стереотипе који нису у потпуности превазиђени. У појединим случајевима министарства 
се суочавају са изазовима везаним за повећање интереса међу женама за приступање у 
оружане снаге; адаптирање инфраструктуре за потребе жена и мушкараца; изналажење 
адекватног механизма за попуну радних места жена на породиљском одсуству, као и 
неопходност ширег приступа анализи потреба појединих радних места.

Недовољан број жена у војсци, нарочито на командним и руководећим позицијама, показује 
да је упркос напретку потребно још радити на привлачењу и задржавању жена у системима 
одбране. Да би то постигла, министарства одбране преиспитују и унапређују своје кадровске 
политике како би привукла најквалитетније кандидаткиње за војну професију и обезбедила 
да се перспектива развоја каријере за жене у војци унапреди. Такав процес реформе се 
мора заснивати на подробном истраживању положаја и перспективе жена у војсци, што је 
и циљ ове студије.

Налази истраживања приказани су у поглављима,  тако што су најпре представљени 
подаци о заступљености жена у оружаним снагама у државама учесницама истраживања, 
укључујући и заступљеност у свим видовима, на командним позицијама, на школовању 
за потребе оружаних снага, и у напредним обукама односно усавршавањима.  Затим су 
приказане политике и праксе министарстава одбране и ОС управљања персоналом са 
становишта родне димензије у привлачењу и запошљавању, развоју каријере, образовању 
и обукама, учешћу у мировним мисијама. У следећем одељку су детаљно приказани 
услови рада у најширем смислу речи, од традиционалних мера заштите и права на 
синдикално организовање,  преко кодекса части до институционалних механизама за 
родну равноправност и баланса између приватног и пословног живота, између осталог. 
Посебан одељак посвећен је родној едукацији и сензитивизацији, а од нарочитог значаја 
су Препоруке. Истраживање је допуњено прилозима о постојећем правном оквиру, и о војном 
образовању у земљама - учесницама истраживања, као и прегледним табелама по земљама.
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/ 2. ЗАСТУПЉЕНОСТ ЖЕНА
У ОРУЖАНИМ СНАГАМА
Жене у оружаним снагама нису новина на Западном Балкану. Жене су биле ангажоване 
већ током Првог светског рата, махом у санитетским тимовима и мањим делом у борбеним 
саставима. Такође, жене су имале активну улогу и у Народноослободилачкоj борби, пре 
свега у санитетској служби. У Другом светском рату и непосредно након тога, велики 
број боркиња и курирки из партизанских јединица заузео је место у политичком и јавном 
животу. Само мали број њих је наставио службу у Југословенској народној армији (ЈНА), 
махом на административним дужностима и у санитетским и медицинским институцијама. 
Током постојања Социјалистичке Федеративне Републике Југославије (СФРЈ) постојала је 
могућност да жене са завршеним цивилним факултетом, након краће обуке, буду примљене 
у активну службу у чину официра у ЈНА.  У новије време, жене су запошљаване од краја 
осамдесетих година 20. века, али у веома малом броју. Након распада СФРЈ, жене су 
настављале са ангажовањем у оружаним снагама. 

Данас жене чине између 5,69% и 8,97% припадника оружаних снага на Западном Балкану 
и самим тим представљају мањину у тим институцијама. Поређења ради, у  НАТО земљама 
заступљеност жена у оружаним снагама износи између 2,55 и 21 одсто.3

3 National	 Reports	 2013,	 NATO	 Office	 for	 Gender	 perspectives;	 доступно	 на:	 http://www.nato.int/cps/en/natolive/
topics_101371.htm	(30.	септембра	2013);	Forsvarets	Arsrapport	2012,	p.	134	(Годишњи	извештај	2012,	Министарство	одбране	
Норвешке);	 доступно	 на:	 http://forsvaret.no/om-forsvaret/fakta-om-forsvaret/publikasjoner/rapport2012/Documents/
Forsvarets%20%		C3%A5rsrapport%202012%20fullstendig%20versjon.pdf	(30.	септембра	2013).



14. 2. ЗАСТУПЉЕНОСТ ЖЕНА У ОРУЖАНИМ СНАГАМА /

/ Графикон 1

Заступљеност жена у оружаним снагама Западног Балкана

Жене су  у копненој војсци заступљене са 3,85% у БиХ, 4,01% у Бившој Југословенској 
Републици Македонији, 4,41% Црној Гори и 4,93% у Србији. У ваздухопловству и 
противваздухопловној одбрани жене су заступљене са 1,50% у БиХ, 3,90% у Србији, 4,17% у 
Црној Гори и 4,89% у Бившој Југословенској Републици Македонији. У морнарици / речним 
јединицама жена има 0,69%  у Црној Гори,  док у осталим земљама обухваћеним овим истраживањем 
жена нема у тим јединицама. С обзиром да је војно школовање тек недавно отворено за 
жене, оне су  највише заступљене на хијерархијски гледано најнижим позицијама.  

Жене су процентуално највише заступљене у другим службама у оружаним снагама, у које 
спадају на пример цивилна лица у војној служби, медицинско особље, административно 
особље, војна полиција, резервисти са пуним радним временом или пола радног времена. 
У тој категорији су у Бившој Југословенској Републици Македонији заступљене са 9,81%, у 
БиХ са 13,73%, у Србији са 27,39% а у Црној Гори са 41,24%. 

Мушкарци Жене

6,07% 5,69% 8,97% 8,70%



/ Графикон 2

Заступљеност жена по видовима војске
у оружаним снагама Западног Балкана

Мушкарци

Копнена војска Ваздухопловство и
противваздухопловна

одбрана

Морнарица Друге службе

Жене
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3,85% 1,50% 13,73%4,01% 4,89% 9,81%4,41% 4,17% 41,24%4,93% 3,90% 27,39%0,69%
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Босна и Херцеговина

/ Графикон 3

Заступљеност жена у војсци 

Мушкарци Жене
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/ Графикон 4

Заступљеност жена на позицијама у копненој војсци

% жена ангажованих на 
позицији ОФ-6  и вишим

% жена ангажованих на 
позицији ОФ-3  до ОФ-5

% жена ангажованих на 
позицији ОФ-1  до ОФ-2

% жена ангажованих на 
позицији ОР-5  до ОР-9

% жена ангажованих на 
позицији ОР-1  до ОР-4

/ Графикон 5

Заступљеност жена на позицијама у ваздухопловству
и противваздухопловној одбрани

% жена ангажованих на 
позицији ОФ-6  и вишим

% жена ангажованих на 
позицији ОФ-1  до ОФ-2

% жена ангажованих на 
позицији ОФ-3  до ОФ-5

% жена ангажованих на 
позицији ОР-5  до ОР-9

% жена ангажованих на 
позицији ОР-1  до ОР-4

5,71%

5,49%

0,00%

1,98%

1,31%

1,54%

0,00%

1,23%

0,00%

0,00%



18. 2. ЗАСТУПЉЕНОСТ ЖЕНА У ОРУЖАНИМ СНАГАМА /

Бивша Југословенска Република Македонија

/ Графикон 6

Заступљеност жена у војсци

Мушкарци Жене

100,00%

90,00%

80,00%

70,00%

60,00%

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

0,00%

Копнена војска Ваздухопловство и 
противваздухопловна

одбрана

4,01% 4,89%



% жена ангажованих на 
позицији ОР-1  до ОР-4

19.2. ЗАСТУПЉЕНОСТ ЖЕНА У ОРУЖАНИМ СНАГАМА /

/ Графикон 7

Заступљеност жена на позицијама у копненој војсци

0,00%

1,22%

4,92%

5,96%

3,11%

% жена ангажованих на 
позицији ОФ-6  и вишим

% жена ангажованих на 
позицији ОФ-3  и ОФ-5

% жена ангажованих на 
позицији ОФ-1  и ОФ-2

% жена ангажованих на 
позицији ОР-5  и ОР-9

% жена ангажованих на 
позицији ОР-1  и ОР-4

/ Графикон 8

Заступљеност жена на позицијама у ваздухопловству
и противваздухопловној одбрани

1,15%

10,17%

2,22%
2,70%

0,00%

% жена ангажованих на 
позицији ОФ-6  и вишим

% жена ангажованих на 
позицији ОФ-3  до ОФ-5

% жена ангажованих на 
позицији ОФ-1  до ОФ-2

% жена ангажованих на 
позицији ОР-5  до ОР-9



20. 2. ЗАСТУПЉЕНОСТ ЖЕНА У ОРУЖАНИМ СНАГАМА /

Црна Гора

/ Графикон 9

Заступљеност жена у војсци

Мушкарци Жене

100,00%

90,00%

80,00%

70,00%

60,00%

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

0,00%
Копнена војска МорнарицаВаздухопловство 

4,41% 4,17% 0,69%



21.2. ЗАСТУПЉЕНОСТ ЖЕНА У ОРУЖАНИМ СНАГАМА /

/ Графикон 10

Заступљеност жена на позицијама у копненој војсци

7,74%

1,55%

4,84%

0,00% 0,00%

% жена ангажованих на 
позицији ОФ-6  и вишим

% жена ангажованих на 
позицији ОФ-3  до ОФ-5

% жена ангажованих на 
позицији ОФ-1  до ОФ-2

% жена ангажованих на 
позицији ОР-5  до ОР-9

% жена ангажованих на 
позицији ОР-1  до ОР-4



% жена ангажованих на 
позицији ОР-1  до ОР-4

/ Графикон 11

Заступљеност жена на позицијама у ваздухопловству 

/ Графикон 12

Заступљеност жена на позицијама у морнарици

22. 2. ЗАСТУПЉЕНОСТ ЖЕНА У ОРУЖАНИМ СНАГАМА /

4,00%

0,46%

0,00%

0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

% жена ангажованих на 
позицији ОФ-6  и вишим

% жена ангажованих на 
позицији ОФ-3  до ОФ-5

% жена ангажованих на 
позицији ОФ-1  до ОФ-2

% жена ангажованих на 
позицији ОР-5  до ОР-9

% жена ангажованих на 
позицији ОФ-6  и вишим

% жена ангажованих на 
позицији ОФ-3  до ОФ-5

% жена ангажованих на 
позицији ОФ-1  до ОФ-2

% жена ангажованих на 
позицији ОР-5  до ОР-9

% жена ангажованих на 
позицији ОР-1  до ОР-4

11,76%

3,28%



23.2. ЗАСТУПЉЕНОСТ ЖЕНА У ОРУЖАНИМ СНАГАМА /

Србија

/ Графикон 13

Заступљеност жена у војсци 

Мушкарци Жене

100,00%

90,00%

80,00%

70,00%

60,00%

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

0,00%

Копнена војска Ваздухопловство и 
противваздухопловна

одбрана

4,93% 3,90%



/ Графикон 15

Заступљеност жена на позицијама у ваздухопловству
и противваздухопловној одбрани

/ Графикон 14

Заступљеност жена на позицијама у копненој војсци

24. 2. ЗАСТУПЉЕНОСТ ЖЕНА У ОРУЖАНИМ СНАГАМА /

% жена ангажованих на 
позицији ОФ-6  и вишим

% жена ангажованих на 
позицији ОФ-3  до ОФ-5

% жена ангажованих на 
позицији ОФ-1  до ОФ-2

% жена ангажованих на 
позицији ОР-5  до ОР-9

% жена ангажованих на 
позицији ОР-1  до ОР-4

6,45%

0,16%

0,00% 0,00%

2,23%

% жена ангажованих на 
позицији ОФ-6  и вишим

% жена ангажованих на 
позицији ОФ-3  до ОФ-5

% жена ангажованих на 
позицији ОФ-1  до ОФ-2

% жена ангажованих на 
позицији ОР-5  до ОР-9

% жена ангажованих на 
позицији ОР-1  до ОР-4

9,19%

0,95%
0,00% 0,00%

1,40%



Жене су заступљене у мултинационалним операцијама у којима учествују земље Западног 
Балкана. Њихова заступљеност у 2012. години је следећа: у Босни и Херцеговини су 
заступљене са 3,50%, Црној Гори са 1,61%, у Бившој Југословенској Републици Македонији 
са 4,70% и Србији са 9,00%. Жене у мировним мисијама су углавном део оружаних снага у 
копненој војсци или су укључене у друге службе које укључују  цивилна лица у војној служби, 
медицинско особље, административно особље, војну полицију, резервисте са пуним радним 
временом или пола радног времена. 

25.2. ЗАСТУПЉЕНОСТ ЖЕНА У ОРУЖАНИМ СНАГАМА /

/ Графикон 16

Заступљеност жена у мултинационалним операцијама

Мушкарци Жене

 4,70%3,50%  1,61% 9,00%



26. 2. ЗАСТУПЉЕНОСТ ЖЕНА У ОРУЖАНИМ СНАГАМА /

/ 2.1. ЗАСТУПЉЕНОСТ ЖЕНА НА МЕСТИМА 
ОДЛУЧИВАЊА У ОРУЖАНИМ СНАГАМА
Жене на командним позицијама

У БиХ жене представљају 1,78% особа на командним позицијама. У Бившој Југословенској 
Републици Македонији жене представљају 2,94% на командним позицијама. У Србији жене 
чине 1,05% командног састава,4 а у Црној Гори нема жена на командним позицијама.

 
4 Према достављеним подацима, захваљујући промоцији официра 132, 133. и 134. класе Војне академије, Војска Србије бележи 
растући тренд заступљености жена на командним позицијама са 0,28% у 2009. на 1,05% у 2012. години.

/ Графикон 17

Жене на командним позицијама

Мушкарци Жене

2,94%1,78% 0,00% 1,05%



Жене цивили на управљачким позицијама
у оружаним снагама5

У БиХ и Црној Гори нема жена цивила на управљачким позицијама у оружаним снагама, 
док су у Бившој Југословенској Републици  Македонији три жене цивила (0,90%)  на 
управљачким позицијама у оружаним снагама. У Војсци Србије проценат заступљености 
жена на управљачким позицијама је у 2012. години достигао 25,29% од укупног броја цивила 
на управљачким позицијама.

Жене у униформи на управљачким позицијама
у министарству или оружаним снагама6 
     
У БиХ и Црној Гори нема жена у униформи на управљачким позицијама. У Бившој 
Југословенској Републици  Македонији у оружаним снагама жене су заступљене са 5,7%, а 
у Министарству одбране, иако постоје у систематизацији места за војна лица,  нема жена у 
униформи на управљачким позицијама.

У Србији постоји константан раст заступљености жена у униформи на управљачким 
позицијама у МО и Војсци Србије која је 2012. године достигла 1,03%.

 
5 Категорија покрива цивиле на управљачким или менаџмент позицијама у оружаним снагама до нивоа шефа секције
(у оним земљама где постоје такве позиције). Не укључује цивиле у саставу министарства одбране него искључиво у
оружаним снагама.
 
6 Категорија покрива жене у униформи које се налазе на управљачким позицијама у оружаним снагама или саставу 
министарства одбране, у случају да постоје такве позиције. 

27.2. ЗАСТУПЉЕНОСТ ЖЕНА У ОРУЖАНИМ СНАГАМА /



28. 2. ЗАСТУПЉЕНОСТ ЖЕНА У ОРУЖАНИМ СНАГАМА /

/ 2.2. СТАТИСТИКА О ПОЛАЗНИЦИМА 
И ПОЛАЗНИЦАМА ВОЈНЕ ОБУКЕ

ОСНОВНА ВОЈНА ОБУКА

Босна и Херцеговина

У БиХ се у 2008. години на обуку пријавило 4,852 мушкараца и 23 жене. МО је предузело мере за 
промовисање војног позива са посебним фокусом на привлачење жена.  Заинтересованост 
за обуку се тако у последње четири године повећала код мушкараца за 27%. У 2012. је било 
чак 26 пута више жена међу кандидаткињама него 2008. године. Све жене и мушкарци који 
су примљени на обуку су обуку успешно завршавали.

/ Графикон 18

Заступљеност жена на основној војној обуци, БиХ

Мушкарци

2008. 2009. 2010. 2012.
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0,47% 8,00% 7,08%6,71% 9,00% 8,98% 8,79%6,71% 9,00% 8,98% 7,62% 7,62%

Жене



29.2. ЗАСТУПЉЕНОСТ ЖЕНА У ОРУЖАНИМ СНАГАМА /

/ Табела 1

Заступљеност жена на основној војној обуци, БиХ



30. 2. ЗАСТУПЉЕНОСТ ЖЕНА У ОРУЖАНИМ СНАГАМА /

Бивша Југословенска Република Македонија

У Бившој Југословенској Републици Македонији жене чине између 5,13% и 7,14% 
примљених особа на основну војну обуку и све су је успешно завршиле. Такође, сви мушкарци 
су успешно завршили војну обуку.

/ Графикон 19

Заступљеност жена на основној војној обуци,
Бивша Југословенска Република Македонија

Мушкарци

2011. 2012.
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7,14% 5,13%7,14% 5,13%

Жене



31.2. ЗАСТУПЉЕНОСТ ЖЕНА У ОРУЖАНИМ СНАГАМА /

/ Табела 2

Заступљеност жена на основној војној обуци,
Бивша Југословенска Република Македонија



32. 2. ЗАСТУПЉЕНОСТ ЖЕНА У ОРУЖАНИМ СНАГАМА /

Црна Гора

У Црној Гори су жене заступљене на основној  војној обуци између 6,35% и 9,23% на обукама 
које су одржане 2010. и 2011. године. У 2012. и 2013. години није било пријема у службу у 
Војску Црне Горе (ВЦГ) нити основне војничке обуке.

/ Графикон 20

Заступљеност жена на основној војној обуци, Црна Гора

Мушкарци

2010. 2011.
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6,35%6,35% 9,23% 9,23%6,35% 9,23%

Жене



33.2. ЗАСТУПЉЕНОСТ ЖЕНА У ОРУЖАНИМ СНАГАМА /

/ Табела 3

Заступљеност жена на основној војној обуци, Црна Гора



34. 2. ЗАСТУПЉЕНОСТ ЖЕНА У ОРУЖАНИМ СНАГАМА /

Србија

У Србији су на прве три основне војне обуке жене биле заступљене између 12% и 17%. Само 
на првој обуци је било полазница које нису завршиле обуку, док су касније све жене успешно 
завршавале обуку.

/ Графикон 21

Заступљеност жена на основној војној обуци, Србија

Мушкарци

2010.2009. 2011.
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14,00%12,00% 21,00%15,00% 15,00% 17,00%14,00%10,00% 17,00%

Жене



35.2. ЗАСТУПЉЕНОСТ ЖЕНА У ОРУЖАНИМ СНАГАМА /

/ Табела 4

Заступљеност жена на основној војној обуци, Србија



36. 2. ЗАСТУПЉЕНОСТ ЖЕНА У ОРУЖАНИМ СНАГАМА /

/ Графикон 22

Заступљеност жена на подофицирској војној обуци, БиХ

Мушкарци

2010. 2011.2007. 2013.
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8,13%14,81% 4,64%14,81% 4,60%8,13%4,64% 4,60%

Жене

ПОДОФИЦИРСКА ОБУКА

Босна и Херцеговина

Пријем на подофицирску обуку вршен је на основу интерног огласа. На првој подофицирској 
обуци која је организована  2007. године, жене су биле заступљене са 14,81%. У периоду од 
2008. до 2013. године, оне су заступљене са између 4,60% до 8,13%. Сви уписани мушкарци 
и жене су успешно завршили обуку.



37.2. ЗАСТУПЉЕНОСТ ЖЕНА У ОРУЖАНИМ СНАГАМА /

/ Табела 5

Заступљеност жена на подофицирској обуци, БиХ



38. 2. ЗАСТУПЉЕНОСТ ЖЕНА У ОРУЖАНИМ СНАГАМА /

Бивша Југословенска Република Македонија

Жене су на подофицирској обуци заступљене са између 1,83 и 5,31 процената. И жене и 
мушкарци су подједнако успешно завршавали обуку.

/ Графикон 23

Заступљеност жена на подофицирској војној обуци,
Бивша Југословенска Република Македонија

Мушкарци

2010. 2011. 2012.
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39.2. ЗАСТУПЉЕНОСТ ЖЕНА У ОРУЖАНИМ СНАГАМА /

/ Табела 6

Заступљеност жена на подофицирској обуци,
Бивша Југословенска Република Македонија



40. 2. ЗАСТУПЉЕНОСТ ЖЕНА У ОРУЖАНИМ СНАГАМА /

Црна Гора

Жене су заступљене са 15% на једном од три подофицирска курса која су одржана у 2011 / 2012. 

/ Графикон 24

Заступљеност жена на подофицирској војној обуци, Црна Гора

Мушкарци

Лидерски 
подофицирски курс 

у периоду од
5.5.-17.6.2011.

Напредни 
подофицирски курс 

у периоду од
4.9.-21.10.2011.

Основна обука
у периоду од

12.12.2011-2.4.2012.
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15,00%0,00%0,00% 15,00%0,00%0,00% 15,00%0,00%0,00%

Жене



41.2. ЗАСТУПЉЕНОСТ ЖЕНА У ОРУЖАНИМ СНАГАМА /

/ Табела 7

Заступљеност жена на подофицирској обуци, Црна Гора



42. 2. ЗАСТУПЉЕНОСТ ЖЕНА У ОРУЖАНИМ СНАГАМА /

Србија

Жене су на подофицирској обуци заступљене до 11,11%, с тим што  2011. године није било полазница.

/ Графикон 25

Заступљеност жена на подофицирској војној обуци, Србија

Мушкарци
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9,70%1,58%0,00%11,11% 1,58%0,00%11,11%

Жене



43.2. ЗАСТУПЉЕНОСТ ЖЕНА У ОРУЖАНИМ СНАГАМА /

/ Табела 8

Заступљеност жена на подофицирској обуци, Србија



44. 2. ЗАСТУПЉЕНОСТ ЖЕНА У ОРУЖАНИМ СНАГАМА /

ОФИЦИРСКА ОБУКА

Босна и Херцеговина

Пријем на официрску обуку вршен је на основу интерног огласа. Тренутно је у припреми 
расписивање јавног конкурса за пријем из грађанства. Жене су заступљене на првој 
официрској обуци 2007. године са 14,29%. У периоду од 2010. до 2013. њихова заступљеност 
износи између 6,50% - 7,02%. И жене и мушкарци су подједнако успешно завршавали обуку.

/ Графикон 26

Заступљеност жена на oфицирској војној обуци, БиХ

Мушкарци

2007. 2010. 2011. 2013.
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6,67% 6,67%6,50%7,02%14,29% 6,50%7,02%14,29%

Жене



45.2. ЗАСТУПЉЕНОСТ ЖЕНА У ОРУЖАНИМ СНАГАМА /

/ Табела 9

Заступљеност жена на официрској обуци, БиХ



46. 2. ЗАСТУПЉЕНОСТ ЖЕНА У ОРУЖАНИМ СНАГАМА /

Бивша Југословенска Република Македонија

На официрској обуци жене су заступљене до 6,67%. 

/ Графикон 27

Заступљеност жена на официрској војној обуци,
Бивша Југословенска Република Македонија

Мушкарци

2010. 2011. 2012. 2013.
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6,67% 6,67%0,00%3,85%0,00% 0,00%3,85%0,00%

Жене



47.2. ЗАСТУПЉЕНОСТ ЖЕНА У ОРУЖАНИМ СНАГАМА /

/ Табела 10

Заступљеност жена на официрској обуци,
Бивша Југословенска Република Македонија



48. 2. ЗАСТУПЉЕНОСТ ЖЕНА У ОРУЖАНИМ СНАГАМА /

Црна Гора

Жене су укључене на једну од три официрске обуке организоване од 2011. до 2013. године. Од 
пет полазника, једна је била жена, што представља 20% полазника и оних који су завршили 
обуку.

/ Графикон 28

Заступљеност жена на официрској војној обуци, Црна Гора

Мушкарци

2011. 2012. 2013.
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20,00%20,00% 20,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00%

Жене



49.2. ЗАСТУПЉЕНОСТ ЖЕНА У ОРУЖАНИМ СНАГАМА /

/ Табела 11

Заступљеност жена на официрској обуци, Црна Гора



50. 2. ЗАСТУПЉЕНОСТ ЖЕНА У ОРУЖАНИМ СНАГАМА /

Србија

На официрску обуку се у периоду 2010-2013. године пријавило између 18% и 28% 
кандидаткиња. Међу примљенима жене представљају између 13,50% и 27,50%. На прву 
официрску обуку 2007. године примљено је 17% док је њих 16% било међу онима које су обуку 
успешно завршиле. Обука која је започета 2011, 2012. и 2013. године још није завршена.

/ Графикон 29

Заступљеност жена на официрској војној обуци, Србија

Мушкарци

2007. 2011. 2012. 2013.
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13,50%25,00%16,00% 19,00%25,00% 28,00% 27,50%18,00% 17,00%

Жене



51.2. ЗАСТУПЉЕНОСТ ЖЕНА У ОРУЖАНИМ СНАГАМА /

/ Табела 12

Заступљеност жена на официрској обуци, Србија



52. 2. ЗАСТУПЉЕНОСТ ЖЕНА У ОРУЖАНИМ СНАГАМА /

/ 2.3. СТАТИСТИКА О ПОЛАЗНИЦИМА И 
ПОЛАЗНИЦАМА ВОЈНИХ  АКАДЕМИЈА

У Бившој Југословенској Републици Македонији и Србији  образовање припадника / ца 
војске спроводи се на војним академијама у Скопљу и Београду, док министарства одбране 
БиХ и Црне Горе немају школе војног усмерења нити војних академија, већ  кандидате / киње 
са завршеном средњом школом упућују на војне академије партнерских земаља кроз програме 
билатералне сарадње.

Босна и Херцеговина

У БиХ је жена први пут упућена на студије на војној академији 2005. године, и она је студије 
успешно завршила 2010. У 2007. и 2008. МО БиХ није упућивало кандидате на школовање 
на војне академије. У  2007. је седам кандидата мушког пола завршило академије. У 2008. је 
шест кандидата мушког пола завршило војну академију, 2009. су четири кандидата мушког 
пола завршила студије, у 2011. је студије завршио један мушкарац, у 2012. четири мушкарца.  
У класи која је уписана 2011. године уписан је један мушкарац, у класи која је уписана 2012. 
године уписана су четири мушкарца, а у класи за 2013. годину уписани су једна жена и један 
мушкарац.



53.2. ЗАСТУПЉЕНОСТ ЖЕНА У ОРУЖАНИМ СНАГАМА /

/ Графикон 30

Заступљеност жена на војним академијама, БиХ

Мушкарци

2011. 2012. 2013.
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0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% 50,00%

Жене

/ Табела 13

Заступљеност жена на војним академијама, БиХ



54. 2. ЗАСТУПЉЕНОСТ ЖЕНА У ОРУЖАНИМ СНАГАМА /

Бивша Југословенска Република Македонија

У Бившој Југословенској Републици Македонији жене су без квоте уписиване на Војну 
академију. У Бившој Југословенској Републици Македонији је постојао мораторијум 
уписивања на Војну академију од 2005. до 2009.  У студијској 2009 / 10. години,  било је 20,51% 
жена међу кандидатима за упис и 20,00% међу примљенима. У предвиђеном року све су 
успешно завршиле студије, чинећи 20,59% дипломираних.  У периоду од 2010. до 2013. 
године, жене представљају између 20,74% и 25,58% кандидата за пријем и између 20,00% 
и 26,67% примљених без примене квоте. У студијској  2013/14. години,   међу кандидатима 
било је  25,58% жена, а међу уписанима 23,08%. 

/ Графикон 31

Заступљеност жена на Војној академији,
Бивша Југословенска Република Македонија

Мушкарци
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23,08%20,00% 25,58%24,55%20,59% 26,67%23,73% 20,74% 26,67%20,51% 20,00%

Жене
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55.2. ЗАСТУПЉЕНОСТ ЖЕНА У ОРУЖАНИМ СНАГАМА /

/ Табела 14

Заступљеност жена на Војној академији,
Бивша Југословенска Република Македонија



56. 2. ЗАСТУПЉЕНОСТ ЖЕНА У ОРУЖАНИМ СНАГАМА /

Црна Гора

У Црној Гори се тренутно на иностраним војним академијама школује укупно 29 кадета, од 
чега је 9 кадеткиња (31,03%). Од 2007. године до средине септембра 2013. укупно је на војним 
академијама у иностранству дипломирало 41 кадета и кадеткиња, од тога 1 жена (2,44%).

/ Графикон 32

Кадети/киње који/е се тренутно школују
на војним академијама у иностранству

Мушкарци Жене

31,03%

68,97%



57.2. ЗАСТУПЉЕНОСТ ЖЕНА У ОРУЖАНИМ СНАГАМА /

/ Графикон 33

Кадети/киње који/е су дипломирали на
војним академијама у иностранству од 2007. до 2013.

Мушкарци Жене

2,44%

97,56%



58. 2. ЗАСТУПЉЕНОСТ ЖЕНА У ОРУЖАНИМ СНАГАМА /

Србија

У Србији постоји повећање броја кандидата и кандидаткиња за упис на Војну академију од 
2007. године када су девојке први пут примљене на ту академију. Жене представљају између 
21,00% и 22,73% свих кандидата за упис у периоду од 2007. до 2009. године. Жене су међу 
примљенима заступљене између 17,34% и 20,42%, а међу онима који су успешно завршили 
студије од 15,32 до 19,87 процената.

/ Графикон 34

Заступљеност жена на Војној академији, Србија

Мушкарци

Класа 2007. Класа 2008. Класа 2009.
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59.2. ЗАСТУПЉЕНОСТ ЖЕНА У ОРУЖАНИМ СНАГАМА /

/ Табела 15

Заступљеност жена на Војној академији, Србија



/ 2.4. СТАТИСТИКА НАЈУСПЕШНИЈИХ 
ПОЛАЗНИКА И ПОЛАЗНИЦА  ОСНОВНЕ
ВОЈНЕ ОБУКЕ И ВОЈНЕ  АКАДЕМИЈЕ

Статистика најуспешнијих полазника / ца основне војне обуке и војних академија у Бившој 
Југословенској Републици Македонији и Србији показује да су жене равноправно 
заступљене међу најуспешнијима. 

Иако је жена било 5,13% на основној војној обуци у Бившој Југословенској Републици 
Македонији 2012. године, оне су међу најуспешнијих 10% полазника заступљене са 11,11% 
односно више него двоструко у односу на њихово процентуално учешће на обуци. Док су 
међу свршеним кадетима и кадеткињама на Војној академији у 2013. години 20,50 процената 
чиниле  жене, оне су  међу најуспешнијих 10% заступљене са 25,00%. Важно је напоменути 
да су жене заузеле прво и треће место у класи која је дипломирала 2013. године.7

 
7 http://www.morm.gov.mk/contentr/?9F850F949A676FCF69A41030598FB86F00E13E74.	

60. 2. ЗАСТУПЉЕНОСТ ЖЕНА У ОРУЖАНИМ СНАГАМА /

/ Графикон 35

10% најуспешнијих на војној обуци,
Бивша Југословенска Република Македонија, 2012.

Мушкарци Жене

88,89%

11,11%



/ Графикон 36

10% најуспешнијих на Војној академији,
Бивша Југословенска Република Македонија, 2013.

61.2. ЗАСТУПЉЕНОСТ ЖЕНА У ОРУЖАНИМ СНАГАМА /

Мушкарци Жене

/ Табела 16

Најуспешнији полазници и полазнице основне војне обуке и 
Војне академије, Бивша Југословенска Република Македонија

75,00%

25,00%
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/ Табела 17

Најуспешнији полазници и полазнице Војне академије, Србија

У Србији је међу свршеним студентима Војне академије у 2013. години 17,54% жена, а 
заступљене су са 25 процената међу најуспешнијима.

/ Графикон 37

10% најуспешнијих на Војној академији, Србија, 2013.

Мушкарци Жене

75,00%

25,00%
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/ 3. ПОЛИТИКА УПРАВЉАЊА 
ПЕРСОНАЛОМ

/ 3.1. СТРАТЕШКИ ПРИСТУП ПРИЈЕМУ ЖЕНА У 
ОРУЖАНЕ СНАГЕ

Са активностима чији је циљ био да привуку и ангажују више жена у оружаним снагама 
у Босни и Херцеговини започело се 2008. године. Тада су представници и представнице 
Министарства одбране БиХ укључени у интерресорну радну групу за израду Акционог плана 
за примену Резолуције СБ УН 1325 у БиХ. Његовим усвајањем  МО БиХ преузело је обавезу 
реализације активности из Акционог плана за примену ове Резолуције.

У БиХ постоји петогодишњи план развоја оружаних снага у којем је испланирано да до 2015.
године проценат жена у оружаним снагама буде 10%. Приликом сваког пријема препорука 
МО је да се од укупног броја примљених кандидата прими 10% жена. Ипак, предност се даје 
најуспешнијим кандидатима и кандидаткињама.

У Бившој Југословенској Републици Македонији су у 1997. години на Војној академији 
организовани први курсеви за официре и подофицире за жене у Армији Бивше Југословенске 
Републике Македоније. Од 2009. године постоји Програм једнаких могућности жена и мушкараца 
у МО и Армији, а пријем жена као питомаца на Војну академију никада није био ограничен. Не 
постоје квоте за пријем жена.

У Црној Гори се са политиком ангажовања жена у оружаним снагама започело са почетком 
регрутовања кадра за потребе Војске Црне Горе, тј. кроз промовисање војног позива по 
средњим школама ради јављања што већег броја кандидата / киња на јавне огласе за 
школовање на војним академијама у иностранству. Године 2006. почело се са регрутовањем 
жена за потребе ВЦГ, а 2008. године након успостављања сарадње са академијама земаља 
партнера, почело се са праксом одабира кандидаткиња за упућивање  на војне академије.

У Републици Србији Министарским упутством из 2006. године прецизирано је да треба 
створити одговарајуће услове за пријем жена на школовање у војним школама за одређене 
специјалности. У складу са тим, у школској 2007 / 8. години примљена је на школовање 
прва генерација девојака на Војној академији. Квоте постоје само приликом уписа у Војну 
академију и крећу се до 20%, што је у складу са потребама Војске Србије. У 2010. години 
усвојен је Национални акциони план за примену Резолуције СБ УН 1325 - Жене мир и безбедност (2010-
2015) у Републици Србији који дефинише активности за унапређење положаја жена у сектору 
безбедности.

Постоје начелна опредељења за постепено повећавање заступљености жена у МО и ВС, 
а посебно у оперативном саставу у категоријама официра, подофцира и професионалних 
војника без опредељивања конкретних квота на годишњем нивоу. У НАП за примену 
Резолуције СБ УН 1325 дефинисано је да је до 2015. године потребно постићи минимум 30 
процената заступљености жена у сектору безбедности.
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/ 3.2. КОНКРЕТНЕ МЕРЕ ЗА ПОВЕЋАЊЕ БРОЈА 
ЖЕНА У ОРУЖАНИМ СНАГАМА

У Босни и Херцеговини се спроводе конкретне мере чији је циљ повећање броја жена 
у оружаним снагама. БиХ је прва држава у региону која је донела Акциони план за 
имплементацију РСБ УН 1325. Промовише се војни позив, предузимају се промотивне 
мере позитивне акције и настоје се елиминисати предрасуде које су засноване на идеји 
инфериорности или супериорности било ког пола. Министарство одбране и оружане снаге 
издају билтене и брошуре кроз које промовишу војни позив, објављују се релевантна 
саопштења за јавност. Министарство промовише војни позив путем плаката, а у сарадњи са 
јавним сервисом ТВ БиХ приказује се тематска емисија „Наша снага“. 

У Бившој Југословенској Републици Македонији, у Министарству одбране је донета 
Стратегија за привлачење квалитетних лица, која предвиђа конкретне активности за 
привлачење лица у оружане снаге са посебним фокусом на жене. Стратегија предвиђа 
кампање, израду пропагандног материјала и сл. Као резултат примене Стратегије, повећан 
је број пријављених жена на огласе објављене у Министарству одбране. Приликом 
спровођења Националног акционог плана за имплементацију Резолуције СБ УН 1325, 
Министарство одбране има обавезу да испуни стратешки циљ за повећање броја жена у 
сектору безбедности и одбрани. У Националном акционом плану (НАП) нису дефинисане 
квоте нити временски рок за постизање циља.

У Републици Србији је омогућено школовање жена на Војној академији, као и пријем жена 
у Војску Србије у својству професионалног војника. На тај начин, повећан је број жена у 
униформи, тј. професионалних припадница Војске Србије. Конкретне мере за повећање 
броја жена у Војсци Србије садржане су у НАП за имплементацију Резолуције СБ УН 1325: 
наставити и унапредити кампање за пријем и промоцију жена у сектору безбедности; 
испитати да ли постоје недостаци у систематизацији радних места у сектору безбедности 
којима се фаворизује распоређивање мушкараца на послове и задатке у оперативном 
саставу, а које у складу са њиховим могућностима могу обављати и жене.

ПРОМОВИСАЊЕ ПРОФЕСИЈЕ

У БиХ за повећање интереса квалификованих кандидата и кандидаткиња активно промовишу 
војни	позив	у	јавности	путем	медија,	путем	билтена	МО	и	брошура	МО	БиХ	(www.mod.gov.
ba).	У Бившој Југословенској Републици  Македонији се организују јавне трибине, емисије 
у медијима, професија се промовише путем публикације „Штит”, 

8
 „Современа македонска 

одбрана“ 
9
	и	путем	интернет	странице	МО	(www.morm.gov.mk).	У	Црној Гори спроводе кампању 

по средњим школама да би се што већи број средњошколаца / ки четвртог разреда пријавио 
на јавне огласе / конкурсе за школовање на војним академијама у иностранству за потребе 
Војске Црне Горе. У Републици Србији се организују јавне трибине, емисије у медијима, 
професија се промовише путем магазина „Одбрана”, израђују се промотивни видео - прилози 
поводом конкурса за војне школе и промоције најмлађих официра Војске Србије. 

У циљу привлачења најквалификованијих кандидата и кандидаткиња, у БиХ активно промовишу 
војни позив зарад  пријављивања већег броја кандидата и кандидаткиња. За избор и 
ангажовање најквалитетнијих кандидата користе се резултати постигнути приликом тестирања 
која су предвиђена у самом процесу пријема и одабира кандидата и кандидаткиња.

Министарство одбране Црне Горе, ради привлачења најквалитетнијих кандидата и 
кандидаткиња за школовање на војним академијама у иностранству за потребе Војске, 

 
8 Штит,	http://www.morm.gov.mk/channelr/?m=F6B1FD1DACE0760229392B84C8E4ECE87271A603.		 
9 Современа	македонска	одбрана,	http://www.morm.gov.mk/channelc/?m=AED451E170B34E187CCA917AB7A1E83F30ADE100.
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организује посете својих представника, међу којима се налазе и свршени кадети, свим 
средњошколским центрима у земљи, где се путем видео-презентација и кроз лични контакт, 
средњошколци упознају са војним позивом, условима школовања на војним академијама, 
начину запослења после завршетка школовања и о условима и начину рада у Војсци. Такође, 
организовањем  ТВ кампања-емитовањем видео-спотова, израдом флајера, објављивањем  
реклама у штампаним медијима и гостовањима представника Министарства одбране и 
Војске у емисијама на телевизијским програмима,  промовише се војни позив као атрактивна 
професија и као занимање које омогућава квалитетно образовање, односно усавршавање 
и сигурно запослење.  

У Србији је женама  омогућено школовање на свим нивоима, осим образовања у Војној 
гимназији, као и пријем на обуке за професионалне војнике, кроз позитивну селекцију. 
Спроводе се информативне и промотивне кампање за пријем у војну службу жена  из 
грађанства и за пријем на школовање жена на Војну академију. Популаризација професије 
и родне равноправности постиже се и кроз ТВ серију „Војна академија“. 

ИНФОРМИСАЊЕ О КОНКУРСИМА И ИНФОРМАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ

У материјалима који се користе за информисање кандидата и кандидаткиња о конкурсима 
и могућностима пријема у службу, сва четири министарства одбране воде рачуна да се 
материјал обраћа и женама и мушкарцима. Користи се родно осетљив језик као и фотографије 
које приказују жене и мушкарце у униформи. Материјал садржи и број телефона који кандидаткиње и 
кандидати могу да позову и детаљније се информишу о раду у оружаним снагама.

У БиХ се информације о конкурсима објављују  углавном на интернет страници Министарства 
одбране и у дневним новинама. Војни позив се промовише и у медијима који имају првенствено 
женску публику, како би се обезбедило да информације  о војном позиву допру до жена.

У Бившој Југословенској Републици Македонији се информације о конкурсима објављују 
на веб страници Министарства, постери се постављају у институцијама и другим јавним 
местима, као и у медијима Министарства одбране и Армије. У 2013. први пут је у текст 
конкурса за упис на Војну академију унета реченица којом се посебно охрабрују жене и 
девојке да се пријаве.

10

    
У Црној Гори представници Министарства одбране и Војске обилазе средње школе како 
би позив био представљен средњошколцима и средњошколкама. Такође, МО организује 
ТВ кампање за промоцију војног позива кроз емитовање ТВ спотова о  Војсци, војном 
позиву, животу и раду кадета / киња на војним академијама и гостовања представника 
и представница Министарства одбране и Војске Црне Горе у јутарњим програмима 
телевизија. У овим емисијама професионална војна лица и кадети говоре о условима који 
се морају испунити за образовање  на војним академијама, о  начину живота и рада на овим 
престижним образовним институцијама, као и о ономе штo их чека након завршетка истих. 
Ове кампање су подједнако усмерене и према  мушкарцима и према женама. 

У Републици Србији информације о конкурсима објављују се на веб страници Министарства 
одбране и Војске Србије, путем друштвених мрежа, путем гласила МО магазина „Одбрана“, 
као и путем писаних и електронских медија у земљи.

10 У складу са Националним акционим планом Бивше Југословенске Републике Македоније за имплементацију Резолуције 
1325 СБ УН, чији је циљ да повећа улогу и активно учешће жена у области мира, одбране и безбедности, Министарство 
одбране Бивше Југословенске Републике Македоније позива и охрабрује девојке и жене које испуњавају услове да се пријаве 
на конкурс.
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ИНФОРМИСАЊЕ О ПРОФЕСИЈИ, ЗАХТЕВИМА, 
СПЕЦИФИЧНОСТИМА, ОПАСНОСТИМА

У БиХ кандидати и кандидаткиње могу да се информишу о захтевима, специфичностима и 
опасностима професије путем веб странице МО, путем медија, билтена и брошура МО, путем 
регионалних центара за регрутовање и транзицију. Посебан садржај за информисање јавности 
представља емитовање тематске емисије  „Наша снага“  у сарадњи са јавним сервисом ТВ БиХ.

У Бившој Југословенској Републици Македонији информисање се врши путем веб странице 
МО, преко војних гласила и емисија / програма о Армији.

У Црној Гори се кандидати информишу о професији кроз прописе којима је регулисана ова 
област и који се налазе на веб сајту Министарства одбране и веб сајту Војске Црне Горе, кроз 
организоване посете јединицама Војске, затим преко бесплатног месечника Министарства 
одбране „Партнер”, који је доступан на свим јавним местима на којима се продаје дневна 
штампа. Такође, информисање о војној професији спроводи се  и кроз реализацију медијских 
кампања и посета средњим школама  представника Министарства одбране на којима се 
промовише војни позив.

У Србији кандидати и кандидаткиње могу да се информишу о захтевима, специфичностима 
и опасностима професије путем сајта МО, праћењем чланака објављених у магазину 
„Одбрана”, позивом на телефоне који се објављују уз конкурс за конкретно радно место. 
Опште информисање о професији се врши и преко ТВ емисије „ Дозволите” која се  емитује 
викендом на програму Радио-Телевизије Србије.

ДАНИ ОТВОРЕНИХ ВРАТА

Сва четири министарства одбране организују Дане отворених врата како би потенцијални 
кандидати и кандидаткиње могли да сазнају више о раду у оружаним снагама. Припаднице 
оружаних снага најчешће учествују у Данима отворених врата, али нису укључене плански 
него њихово учешће зависи од тога да ли се њихово радно место налази тамо где се 
одржавају.

У БиХ се Дани отворених врата организују поводом Дана Оружаних снага БиХ, Дана пукова, 
када се организују посете студената и успоставља сарадња са локалном заједницом. Такође, 
Дани отворених врата се организују у војним објектима у сарадњи са локалним заједницама 
кроз програме цивилно-војне сарадње.  Жене из оружаних снага су укључене у планирање 
и презентовање извршавања конкретних задатака приликом ових посета. 

У Бившој Југословенској Републици Македонији се организују Дани јединице Тактичко-
технички збор. У њима учествују жене из Армије. У тим данима презентују се наоружање, 
техничка опрема, возила, и ове манифестације медијски су покривене. Свим грађанима 
улаз је слободан и добијају одговор на сва питања везана за живот, рад и услове живота 
припадника армије. 

У Црној Гори се Дани отворених врата у Војсци Црне Горе организују два до три пута 
годишње у сарадњи са црногорским основним и средњим школама, а у оквиру промоције 
војног позива. Промоција војног позива се такође спроводи и кроз многобројне донације 
основним и средњим школама од стране припадника контингената који су се вратили из 
мултинационалних мировних мисија. У оквиру ове активности Војска презентује свој састав, 
Тактичко-технички збор, могућности школовања, запошљавања, многобројних специјализација, 
услова за рад, и пружа кроз учешће својих припадника све потребне информације о раду и 
животу у овој организацији.  Жене су увек присутне у току ове активности, мада не у неком већем 
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броју, већ у складу са бројем жена у ВЦГ. Тако су рецимо прошле године учеснице биле 
припаднице Ваздухопловства ВЦГ, које раде на радару. Жене у току ове активности 
представљају Војску заједно са колегама.

У Републици Србији се у касарнама организују Дани отворених врата за сва заинтересована 
лица. Манифестација под називом „Отворени дан“ традиционално се одржава у свим 
гарнизонима и јединицама Војске Србије, са циљем приближавања живота и рада њених 
припадника грађанима. За време манифестације, свим заинтересованим грађанима 
омогућен је слободан улаз у касарне, разгледање технике и опреме које користе те јединице, 
али и могућност да на лицу места погледају сегменте обуке њихових припадника, упознају 
се са припадницима Војске Србије, као и са организацијом и функционисањем јединица. 
Интересовање грађана, а посебно деце и ученика основних и средњих школа је велико, 
тако да је на манифестацијама забележено учешће од неколико стотина, а у појединим 
гарнизонима чак и неколико хиљада лица. Жене из оружаних снага активно учествују у 
Данима отворених врата.
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/ 3.3. КРИТЕРИЈУМИ СЕЛЕКЦИЈЕ 
Критеријуми за селекцију кандидата су јавно доступни и налазе се на званичним интернет 
страницама министарстава одбране у све четири земље. Критеријуми за физичку спремност 
жена и мушкараца се разликују у свим државама.

Одабир кандидата за пријем на обуку у БиХ се у складу са законским и подзаконским 
прописима спроводи  на основу листе успешности. Листа се формира на основу постигнутих 
резултата на тестовима, тестовима општих знања и психофизичке способности. У БиХ су 
критеријуми за жене и мушкарце исти, осим код теста физичке спремности где се разликују 
норме за мушкарце и жене. Критеријуми  за мушкарце  и жене се разликују у  томе што за 
исти број бодова, приликом провере физичке спремности, потребно је да жене ураде мањи 
број вежби него мушкарци.  Школовање на војним академијама за потребе оружаних снага 
БиХ обавља се у иностранству у складу са билатералним плановима сарадње. 

У Бившој Југословенској Републици Македонији су критеријуми одређени огласом, и 
једнаки су за мушкарце и за жене, осим критеријума о физичким проверама и према табели 
и годинама старости. За пријем на Војну академију критеријуми се разликују само у нормама 
за проверу физичких способности – за кадеткиње су норме ниже. Интерна селекција 
кандидата за пријем у Армију врши се у складу са Законом о служби у Армији из 2010. године, 
у коме се наводи да је потребно да се испуне општи услови. Посебни услови су регулисани 
посебним Правилником за пријем лица у оружане снаге. 

У Црној Гори, критеријуми за пријем на обуку у оружане снаге за жене и мушкарце су 
дефинисани  Законом о Војсци Црне Горе, и односе се на испуњавање општих услова 
утврђених законом и посебних услова утврђених формацијским местом, а затим се 
примењује систем селекције који обухвата психолошко тестирање, проверу физичких 
способности, проверу знања енглеског језика и селекцију спровођењем безбедносних 
провера. Школовање за потребе Војске Црне Горе се обавља такође на војним академијама 
у иностранству. Потребно је да кандидати испуњавају опште услове у складу са Законом о 
Војсци, као и прописе академије на којој се кадет / кадеткиња школује.

У Србији су критеријуми за пријем на обуку индентични за жене и мушкарце, али су различити 
стандарди за проверу физичке способности. Критеријуми селекције се јавно објављују 
приликом конкурса.  Једина разлика је што се у професионалну војну службу у својству 
професионалног војника примају кандидати женског пола и ако нису војно обучени, с тим 
да се пре пријема упућују на обуку у центре за основну и специјалистичку обуку, односно 
посебно одређене јединице.

Критеријуми селекције за пријем на Војну академију се разликују само у домену физичке 
провере. Критеријуми за проверу физичких способности за жене су блажи од критеријума 
за мушкарце. Тест за проверу физичких способности кандидата за упис на Војну академију 
(мушкарце и жене), укључујући и табеле за бодовање и оцењивање, доступан је на интернет 
адреси Министарства одбране.11

Кандидатима за упис на Војну академију је на интернет страници Министарства доступна 
детаљна инструкција о начину извођења тестова као и приказ извођења са фотографијама.  

   
11   www.va.mod.gov.rs/gallery/konkurs_2012/test_fizicko.pdf	
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АНАЛИЗА МЕРА СЕЛЕКЦИЈЕ

У БиХ постоји интерна анализа мера селекције коју обавља Уред генералног инспектората, 
а екстерну Уред парламентарног војног повереника.  У Бившој Југословенској Републици 
Македонији и Србији такође постоје интерне анализе. У Бившој Југословенској Републици 
Македонији се врши интерна анализа у Војној академији где се врши пријем.

У Србији Војна академија врши интерну анализу кандидата за пријем. Као резултат те 
анализе, у последњих шест година су, у неколико наврата, мењани критеријуми за проверу 
физичких способности за жене, како би исте могле у већем броју да задовоље критеријуме 
физичке спремности. 

КОМИСИЈА  ЗА СЕЛЕКЦИЈУ

У БиХ су чланови комисије за селекцију похађали курсеве о родној равноправности. То није 
прописано као обавезно, али се практикује.  У Србији су припадници Управе за кадрове 
Сектора за људске ресурсе МО похађали курсеве за родна питања.

У БиХ је Правилником о пријему у војну службу прописано да је обавезно да се у комисији / одбору 
за селекцију налазе и мушкарци и жене. У Црној Гори и Србији то није обавезно. У Бившој 
Југословенској Републици Македонији није обавезно да су у комисију укључене и жене и 
мушкарци  односно формира се комисија сагласно надлежним ресорима за пријем лица. 
Према Правилнику за пријем  кандидата за официре и подофицире на служби у Армији, 
комисија је састављена од 3 члана и њихових заменика.

ПРОВЕРЕ КАНДИДАТА И КАНДИДАТКИЊА

Сва четири министарства врше безбедносне и психолошке провере/процене кандидаткиња 
и кандидата за пријем на школовање и у службу. Постоје процедуре за подробну проверу 
кандидаткиња и кандидата које обухватају и проверу о историјату насиља у породици или 
сексуалног насиља. Ако се утврди да је кандидат или кандидаткиња починио/ла дело 
насиља у породици или сексуалног насиља не може да буде ангажован/а у војсци. 
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/ 3.4. СИСТЕМ ПРАЋЕЊА, УСАВРШАВАЊА И 
НАПРЕДОВАЊА КАДРОВА

У БиХ постоји систем праћења, усавршавања и напредовања кадрова и регулисан је 
постојећим законским и подзаконским актима, а кроз исти се прати животни циклус сваког 
појединца.

У Бившој Југословенској Републици Македонији начин напредовања у служби, поступак  и 
услови који треба да буду испуњени  прописани су Законом о служби у Армији и концептима 
за развој официрског и подофицирског кора.

У Војсци Црне Горе постоји систем каријерног вођења у служби, односно поступност у 
обављању формацијских дужности (од почетних, преко виших до највиших), континуирано 
оспособљавање, праћење и оцењивање резултата рада од стране претпостављених, 
адекватно вредновање резултата рада (првенствено кроз унапређење у виши чин и 
постављење на вишу дужност).

У Србији такође постоји систем праћења, усавршавања и напредовања кадрова. Цео 
систем је објашњен у Уредби о стањима у служби и о унапређивању официра и подофицира. 
Јединствен је за све, за официре и подофицире, у складу са формацијским местом.

Министарства наводе да су жене и мушкарци третирани на исти начин када је реч о 
усавршавању и напредовању током радног века или да не постоје формалноправне разлике 
у третману запослених према полу. Министарство одбране Црне Горе наводи да нормативни 
оквир  третира на исти начин жене и мушкарце по питању усавршавања и напредовања, 
али се то не дешава и у пракси. 

У Бившој Југословенској Републици Македонији жене и мушкарци имају равноправан 
приступ обукама. Приступ обукама не зависи од пола, већ од делокруга радних задатака и 
њихове повезаности односно потреба за одговарајућом обуком за конкретно радно место и 
визије о даљем напредовању у каријери. 

МО Црне Горе наводи да с обзиром на релативно мали број жена у ВЦГ (тек три жене 
официрке), још увек не може да прецизира њихову линију напредовања, која ће бити јасна 
тек кроз две-три године и даље са доласком нових кадеткиња. У категорији војника по уговору 
и подофицира има жена на свим позицијама у јединицама од стрелаца до деконтаминатора.

Ни у једној од четири земље не постоје формалноправне препреке и разлике по полу за 
учешће у обукама и стручном усавршавању. 

У БиХ, Црној Гори и Србији прикупљају статистичке податке о учешћу жена и мушкараца на 
обукама и стручном усавршавању. У Србији се родно разврстана статистика води на нивоу 
МО и ВС у Управи за кадрове Сектора за људске ресурсе МО. Припадници МО и ВС (официри 
и цивилна лица), на пример, упућују се на студије II и III степена на образовне институције 
у грађанству. У 2012. години  ниједно лице није упућено на овај вид усавршавања јер није 
било средстава.



/ Табела 18

Учешће на школовању у грађанству, Србија

У Србији, у периоду од 2008. до 2012. године ниједна жена у униформи није похађала курсеве 
за  каријерно усавршавање (КШУ, ГШУ, ВСБО). У школској 2013/2014. једна жена официр 
биће упућена на ГШУ.

У Црној Гори се статистички подаци прикупљају кроз установљену базу података која се 
стално ажурира, али коју би требало променти и прилагодити новим потребама и захтевима. У 
Црној Гори се образовање и усавршавање кадра реализује у склопу билатералне одбрамбене 
сарадње. Према Извештају о раду Министарства одбране за 2012. годину, током те године 
у иностранству се образовало (на командном колеџу и командно-генералштабном колеџу 
и специјализацији у области медицине)  17  професионалних војних лица, од чега је девет 
војних лица завршило, а осам војних лица наставља образовање у 2013. години. Међу њима 
нема жена. Такође према истом извештају, разне врсте усавршавања у иностранству у току 
2012. године (на курсевима, вежбама, семинарима, радионицама и осталим активностима) 
било је 540 професионалних војних лица, од чега 13 жена. По истим основама у земљи се 
усавршавало 1.402 професионалних војних лица, од чега 22 жене. Усавршавање страних 
језика, превасходно енглеског, а затим немачког, француског и грчког језика, похађало је 
116 лица, од тога у иностранству 30 лица, од чега четири жене, а у земљи 86 лица од чега 
две жене.

У БиХ и Бившој Југословенској Републици Македонији прикупљају податке подељене према 
полу о учешћу запослених на стручном усавршавању и школовању запослених у систему.  
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Босна и Херцеговина

Жене су заступљене са око 5,00% међу учесницима стручног усавршавања. 

/ Графикон 38

Учешће на додатним обукама и стручном усавршавању, БиХ, 2012.

/ Табела 19

Учешће на додатним обукама  и стручном усавршавању, БиХ

Мушкарци Жене

94,55%

5,45%
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Бивша Југословенска Република Македонија

У Бившој Југословенској Републици Македонији жене чине 13,43% учесника/ца стручног 
усавршавања у 2012. години.  Жене су заступљене са 30,66% међу онима којима су додељене 
стипендије за специјализације, студије на основним, магистарским и докторским програмима. 
Међу  полазницима стручно специјалистичке обуке било је 15,56% жена у униформи. На 
додатним обукама и стручном усавршавању и иностранству, учествовало је 12,37% жена из 
Министарства одбране и  Армије. На курсевима за стране језике организованим у Центру за 
стране језике у Команди за обуку и доктрине Армије, учествовало је 10,37% жена у униформи.

/ Табела 20

Учешће на додатним обукама  и стручном усавршавању,
Бивша Југословенска Република Македонија, 2012.
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/ Графикон 39

Учешће на додатним обукама и стручном усавршавању,
Бивша Југословенска Република Македонија, 2012.

Мушкарци Жене

86,57%

13,43%
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/ 3.5. ФЛУКТУАЦИЈА У СЛУЖБИ

У већини министарстава не постоји посебан механизам који би пратио флуктуацију односно 
задржавање у служби с обзиром на родну припадност. У Бившој Југословенској Републици 
Македонији постоје интерне процедуре за праћење флуктуације, али у пракси такав систем 
још увек није креиран. У Србији не постоји посебан механизам, већ се редовним праћењем 
флуктуације кадра стиче увид и у флуктуацију с обзиром на родну припадност. У БиХ су за 
то задужене контакт особе за родна питања у јединицама и командама ОС БиХ.

СТАТИСТИКА О НАПУШТАЊУ

Што се тиче родних разлика у флуктуацији, односно задржавања у служби, у Бившој 
Југословенској Републици Македонији у принципу не постоји родна разлика, а у Србији је 
забележен позитиван тренд постепеног повећања заступљености жена у Војсци Србије са 
8,10% у 2010. години на 8,70% у 2012. години. 

Подаци о својевољном напуштању оружаних снага  за последњих пет година (2008-2012)
су следећи:

У БиХ је у последњих пет година у првој години службе 5,00% жена напустило оружане снаге. 
У истој категорији је 2,60% мушкараца напустило оружане снаге. У Војсци Србије је проценат 
одустајања за жене и мушкарце испод 1,00% и не разликује се много за жене и мушкарце.

/ Табела 21

Подаци о напуштању, БиХ
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/ Табела 22

Подаци о напуштању, Србија

РАЗЛОЗИ ЗА НАПУШТАЊЕ

У сва четири министарства постоји пракса разговора са људима који одустају од обуке /  
академије или напуштају посао. У БиХ, разговор са запосленим или запосленом обављају 
командант и психолог о чему се сачињава забелешка. У Бившој Југословенској Републици 
Македонији разговор обавља претпостављени старешина. У Црној Гори се прави записник о 
службеном разговору. У Србији постоји упитник, с тим што садржај упитника није јединствен, 
имајући у виду специфичност и опис послова радних формацијских – систематизацијских 
места на којима се налазе лица која одустају од обуке / академије или напуштају посао.

У БиХ су разлози за одустајање од обуке најчешће лични захтев, а разлози су скоро исти за 
жене и за мушкарце.

У Бившој Југословенској Републици Македонији  у већини примера разлози за напуштање 
су идентични код жена и мушкараца. Обуку они најчешће напуштају због неприлагођености 
и на сопстевни захтев. Када напуштају Војну академију, разлози код жена и мушкараца су 
исти –  лични захтев.

Мање разлике између разлога за жене и мушкараца се појављују међу онима који напуштају 
службу након 5 до 10 година службовања. Жене напуштају службу на лични захтев, споразумом, 
због прелазка у друго министарство, истека уговора. Мушкарци напуштају службу на лични 
захтев и споразумно. Међу онима који напуштају службу после десет година, и жене и мушкарци 
напуштају на лични захтев или се пензионишу.
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/ Табела 24

Разлози за напуштање, Црнa Горa

У Србији су међу женама главни разлози за одустајање са Војне академије недовољна 
прилагођеност начину живота и рада на Војној академији, недовољна мотивисаност за војни 
позив и велике додатне обавезе. Недовољна прилагођеност начину живота и рада на Војној 

/ Табела 23

Разлози за напуштање,
Бивша Југословенска Република Македонија

У Црној Гори мушкарци одустају са обуке најчешће због здравствених разлога. Међу онима који 
напуштају службу у првој години, за мушкарце је главни разлог прелазак на друго радно место у 
цивилним структурама, док нема жена које су напустиле службу у првој години службе.

Међу онима који напуштају службу у Црној Гори а који су запослени  две до 10 година такође је 
прелазак на друго радно место у цивилним структурама међу главним разлозима за напуштање 
за оба пола, али се код жена појављује такође као разлог и склапање брака у иностранству.



У случајевима када је разлог за престанак радног односа или вршења војне службе изазван 
сопственом одговорношћу а не истеком уговора, наведени разлози су следећи: 

	 •	БиХ: у току 2012. године није било жена којима је престала војна служба сопственом 
                           одговорношћу, 16 мушкараца је прекинуло  војну службу на лични захтев, 9 због
               неоправданих изостанака  и један због дисциплинске казне „губитак службе”.
 
	 •	Бивша Југословенска Република Македонија: најчешћи разлози у последњих пет 
    година за добијање отказа су: сагласно са Законом o служби у  Армији, откази  
                    донети по одлуци војно-дисциплинске комисије или на основу недолажења на посао у
                    дужини од три радна дана. У наведеном периоду, међу онима који су добили решења
                      за отказе по првом и по другом основу, сви су мушкарци. Жене нису добиле отказ. 

	 •	Црна Гора: у току 2012. године по основу отказа (послодавца или запосленог) 
    престала је служба за 20 професионалних војних лица. Једном војнику по уговору 
      престала је служба у Војсци по основу отказа од стране МО, јер није положио 
     класификациони испит, једном војнику и једном цивилном лицу престала је служба 
    у Војсци због неоправданог изостанка пет дана узастопно или седам дана са 
    прекидима у току 12 месеци. Сва лица су мушког пола. 

	 •	Србија: разлози за добијање отказа су објашњени у Закону о Војсци Србије и исти 
    су за жене и мушкарце. У 2012. години 60 мушкараца и 18 жена је добило отказ 
       по том основу (због лоших резултата у обављању послова и прекида професионалне 
     војне службе због казне). 

У БиХ, Бившој Југословенској Републици Македонији и Црној Гори нема жена које су 
добиле отказ због лоших резултата у обављању послова или због казни. 
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академији је такође један од разлога за мушкарце који напуштају академију. Међу разлозима 
се налазе и недовољна мотивисаност за војни позив, слабо предзнање из средње школе, 
веровање да ће се боље снаћи на цивилном факултету, као и лични и породични разлози.

/ Табела 25

Разлози за  напуштање, Србија
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/ 3.6. МЕСТА КОЈА СУ НЕДОСТУПНА ЖЕНАМА

У сва четири министарства и све четири оружане снаге  све службе и радна места су 
формалноправно отворени за жене.  За радна или формацијска места није предвиђено 
одређивање пола (мушки-женски) као услов за постављење лица на та места. Постоје, 
међутим, радна места која подразумевају повећано физичко напрезање (нпр. у оклопно-
механизованим јединицама), са чим су жене упознате, те се углавном за такве послове и не 
опредељују. Заступљеност жена на било којој врсти послова зависи искључиво од личног 
избора самих жена, као и од тога да ли задовољавају законске услове да обављају поједине 
послове. 

Жене се налазе у специјалним јединицама у Црној Гори, Бившој Југословенској Републици 
Македонији и Србији.

У БиХ у Батаљону Војне полиције жена има укупно 4,07%.

У Бившој Југословенској Републици Македонији у Пуку за специјалне операције (ПСО) има 
укупно 2,30% жена, од чега једна у борбеном делу. Жена има и у Батаљону Војне полиције 
(укупно 4,30%).

У Црној Гори се у Чети специјалних снага налазе три жене војника по уговору.  Жена - 
професионалних војних лица има у Ваздухопловству Црне Горе, Бригади копнене војске, 
Морнарици, Логистичкој бази, Чети војне полиције, Почасној гарди и Центру за обуку.

У Србији се жене налазе у Батаљону војне полиције специјалне намене „Кобре“. Поред тога, 
жене се налазе на служби и  у Специјалној бригади Војске Србије. У Србији су принципијелно 
сва места доступна женама и нема родне дискриминације. Међутим, постоје радна места 
за која су надлежне здравствене установе препоручиле да се не попуњавају женама, јер је 
процењено да рад на тим местима може негативно утицати на њихово здравље.  



/ 4. УСЛОВИ РАДА

/ 4.1. БАЛАНСИРАЊЕ ПРИВАТНОГ
И ПОСЛОВНОГ ЖИВОТА
ПРАВО НА ТРУДНИЧКО БОЛОВАЊЕ

У БиХ је право на трудничко боловање дефинисано Законом о служби у Оружаним снагама 
БиХ. Професионално војно лице има право на породиљско одсуство у складу са важећим 
законима у БиХ  који регулишу ову област. Важећи закони су Закон о раду у институцијама 
БиХ, Закон о раду Федерације  БиХ, Закон о раду Републике Српске и Закон о раду Брчко 
дистрикта БиХ. Сви наведени закони у поглављу o заштити запослених  имају посебан став 
којим је регулисана заштита жене и материнства.

У Бившој Југословенској Републици Македонији је право на трудничко боловање 
дефинисано Законом о радним односима. Послодавац не сме да тражи било какве податке 
о трудноћи запослене, осим ако их она сама не достави са циљем остваривања права за 
време трудноће.  У случају спора  између послодавца и запослене одлуку доноси изабрани 
лекар, односно лекарска комисија. Запослена за време трудноће, породиљског и неге детета 
има право на плаћено одсуство са посла у трајању од девет месеци непрекидно, а уколико је 
више од једног детета (близанци, тројке или више) има право на једну годину. 

У Црној Гори је право на трудничко боловање дефинисано Законом о раду и Законом о 
социјалној и дечијој заштити и примењује се и на припаднице МО и ОС.  Законом о раду 
прописано је да послодавац не може одбити да закључи уговор о раду са трудном женом. 
Такође, запосленој жени којој  уговор о раду на одређено време истиче у периоду коришћења 
права на породиљско одсуство, рок за који је уговором о раду засновала радни однос на 
одређено време продужава се до истека коришћења права на породиљско одсуство. Жена за 
време трудноће и док доји дете, на основу налаза и препорука надлежног доктора медицине, 
може бити привремено распоређена на друге послове, ако је то у интересу очувања њеног 
здравља или здравља њеног детета. У случају да јој послодавац не може обезбедити ово 
право, запослена жена има право на плаћено одсуство са рада, уз надокнаду зараде у складу 
са колективним уговором, која не може бити мања од накнаде коју би запослена остварила 
да је на свом радном месту. Такође, запослена жена за време трудноће  не може радити 
дуже од пуног радног времена, нити ноћу. Закон о социјалној и дечијој заштити прописује 
трудници право  на материјално обезбеђење.

У Србији се примењује Закон о раду који прописује да запослена жена за време трудноће 
не може да ради на пословима који су, по налазу надлежног здравственог органа, штетни 
за њено здравље и здравље детета, а нарочито на пословима који захтевају подизање 
терета или на којима постоји штетно зрачење или изложеност екстремним температурама и 
вибрацијама. Такође запослена жена за време првих 32 недеље трудноће не може да ради 
прековремено и ноћу, ако би такав рад био штетан за њено здравље и здравље детета, на 
основу налаза надлежног здравственог органа. Запослена жена за време последњих осам 
недеља трудноће ни у ком случају не може да ради прековремено и ноћу.

ПРАВО НА ПОРОДИЉСКО ОДСУСТВО ИЛИ РОДИТЕЉСКО ОДСУСТВО

Право на породиљско боловање или родитељско одсуство је дефинисано важећим законима 
у БиХ који регулишу ову област у складу са надлежним нивоима власти. 
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У Бившој Југословенској Републици Македонији породиљско одсуство са рада траје 270 дана 
или више уколико се роде близанци. Постоји могућност да један од два родитеља користи 
породиљско боловање, као и могућност за продужену паузу до навршења прве године детета. 
Током прве године после порођаја,  запослена не сме да обавља послове који представљају 
опасност по њено или дететово здравље, да ради прековремено или да ради ноћне смене. 

У Црној Гори је то право дефинисано Законом о раду и Законом о социјалној и дечијој заштити.  
Закон о раду прописује да је родитељско одсуство право једног од родитеља да користи 
одсуство са рада због неге и старања о детету, и да се може користити у трајању од 365 дана 
од дана рођења детета. Породиљско одсуство жена може да отпочне 45 дана, а обавезно 28 
дана пре порођаја. Запослени за време родитељског, односно породиљског одсуства има 
право на накнаду зараде у висини зараде коју би остварили/а да ради, у складу са законом 
и колективним уговором. Ако један од родитеља прекине коришћење родитељског одсуства, 
други родитељ има право да користи неискоришћени део родитељског одсуства. Мајка 
детета не може прекинути коришћење породиљског одсуства пре него што протекне 45 дана 
од дана рођења детета.

Послодавац је дужан да по истеку породиљског, односно родитељског одсуства обезбеди 
запосленом повратак на исто радно место или на одговарајуће радно место са најмање 
истом зарадом. Такође, Закон о раду прописао је да ако запослена жена роди мртво дете 
или ако дете умре пре истека породиљског одсуства има право да продужи  породиљско 
одсуство за онолико времена колико је, према налазу овлашћеног лекара специјалисте, 
потребно да се опорави од порођаја и психичког стања проузрокованог губитком детета, 
а најмање 45 дана, за које време јој припадају сва права по основу породиљског одсуства. 
Закон о социјалној и дечијој заштити прописао је право на материјална давања из дечије 
заштите међу које спада рефундација накнаде зараде и накнаде зараде  за породиљско, 
односно родитељско одсуство, накнада по основу рођења детета и рефундација накнаде 
зараде и накнаде зараде за рад са половином пуног радног времена. 

У Србији запослена жена има право на одсуство са рада због трудноће и порођаја односно 
породиљско одсуство које има право да отпочне на основу налаза надлежног здравственог органа 
најраније 45 дана, а обавезно 28 дана пре времена одређеног за порођај. Породиљско одсуство траје 
до навршена три месеца од дана порођаја. Поред тога, новину представља могућност да и мушкарци 
користе одсуство са посла због неге детета, тзв. родитељско одсуство.

ОДУСУСТВО СА ПОСЛА РАДИ НЕГЕ ДЕТЕТА

У Бившој Југословенској Републици Македонији је Законом о радним односима дефинисано 
да један од родитеља детета са проблемима у развоју и посебним образовним потребама има 
право да ради са половином од пуног радног времена ако су оба родитеља у радном односу 
или ако је у питању самохрани родитељ, на основу налаза надлежне лекарске комисије.

Одсуство са  посла ради неге детета је у Црној Гори дефинисано Законом о раду и Законом о 
социјалној и дечијој заштити. Закон о раду прописује да након истека породиљског одсуства  
један од запослених родитеља има право да ради половину пуног радног времена за време 
док дете наврши три године живота, уколико је детету потребна појачана нега. Послодавац 
не може отказати уговор о раду родитељу који ради половину радног времена због неге 
детета са тежим сметњама у развоју, самохраном родитељу који има дете до седам година 
живота или дете са тешким инвалидитетом. Ово радно време се сматра пуним радним 
временом за остваривање права из рада и по основу рада.Такође, Закон о раду прописује да 
један од родитеља има право да одсуствује са рада док дете наврши три године живота. За 
време одсуствовања са рада запослени има право на здравствено и пензијско-инвалидско 
осигурање, док му остала права мирују. Средства за здравствену заштиту и пензијско-
инвалидско осигурање исплаћују се из фондова здравственог и пензијско-инвалидског 
осигурања. Запослени за време одсуствовања са рада нема право на накнаду зараде. 



У Србији мушкарац или жена, под једнаким условима, имају право да користе родитељско 
одсуство ради неге детета у трајању од 365 дана од дана рођења детета.

ПОСЕБНЕ МЕРЕ ЗА УСКЛАЂИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНОГ
И ПОРОДИЧНОГ ЖИВОТА

У БиХ постоји мали број посебних мера које би омогућавале женама и мушкарцима боље 
усклађивање професионалног и породичног живота. На пример, труднице, мајке са дететом 
до три године и самохрани родитељи са дететом до шест година живота не могу да раде 
прековремено, осим ако не дају писмену изјаву о добровољном пристанку на такав рад.

У Црној Гори постоје такве мере делимично – на пример ослобађање жене од дежурства у 
организационој јединици док дете не наврши три године: жена која има дете млађе од три 
године не може радити дуже од пуног радног времена, нити ноћу. Такође, лице у служби у 
војсци – самохрани родитељ – које има дете млађе од седам година живота не одређује се 
на дужност дежурног. 

У Бившој Југословенској Републици Македонији по Закону о радним односима послодавац 
је дужан да запосленима омогући усклађивање породичних и професионалних обавеза.  
Постоје  мере као на пример ослобађање жене од дежурства у организационој јединици 
док дете не наврши три године, док је самохрана мајка ослобођена дежурства док дете не 
наврши 15 година. 

У БиХ Закон о раду предвиђа могућност рада на пола радног времена на основу налаза 
надлежне здравствене институције. У Црној Гори не постоји могућност за флексибилно 
радно време. Постоји могућност запошљавања са непуним радним временом, али се у 
пракси она ретко користи. У Бившој Југословенској Републици Македонији запослени 
немају могућност да се определе за пола радног времена. 

У Србији тренутно, не постоји  могућност флексибилног радног времена, с тим да када су 
у питању цивилна лица само изузетно се може одобрити прерасподела радног времена у 
смислу одредби Закона о раду. Половина радног времена или тзв. скраћено радно време 
је могуће само за она лица код којих постоје налаз и мишљење лекарске комисије. Такође, 
професионалним припадницима Војске Србије је одредбом Закона о Војсци Србије 
омогућено право на скраћено радно време уколико раде на радним местима под посебним 
условима чије се штетно дејство на здравље и способност за војну службу не може у 
потпуности уклонити заштитним мерама или кад обављају службу под отежаним условима. 
Радно време се скраћује сразмерно штетном утицају услова рада на њихово здравље и 
способност за службу. Скраћење радног времена не може износити више од 10 часова 
недељно. Аналитичка група Министарства одбране и Војске Србије,

12
 на основу родне 

анализе за 2012. годину и сагледавања страних искустава (Оружаних снага Холандије, 
Оружаних снага САД) предложила је увођење флексибилног радног времена у Министарству 
одбране и Војсци Србије, за мушкарце и жене, ради бољег усклађивања професионалних и 
породичних улога и веће заступљености жена у МО и ВС и у одлучивању.

Ниједно министарство или оружане снаге немају вртиће за децу.

Не постоје мере у оружаним снагама које омогућавају паровима који су запослени у оружаним 
снагама и имају малу децу, да лакше усклађују професионалне и породичне обавезе. У Србији 
сви запослени у МО и ВС су равноправни у остваривању својих права која произилазе из 
радног односа, те у том смислу законом нису предвиђене такве мере, али је позитивним 
прописима уређено да су родитељи деце до одређеног узраста ослобођени сменског рада 
и дежурства.

 
12 Аналитичка	група	МО	и	ВС	је	успостављена	са	циљем	вршења		анализе	спровођења	НАП-а	за	примену	UNSCR	1325.
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Сва министарства наводе да актуелне политике и процедуре не представљају препреку за 
професионално напредовање жена и мушкараца.

/	4.2.	MЕРЕ	ЗАШТИТЕ	НА	РАДУ

У Бих су мере заштите на раду законски прописане, а детаљније разрађене Стандардним 
оперативним процедурама и не постоје разлике за жене и мушкарце.  У Бившој Југословенској Републици 
Македонији су мере заштите на реду регулисане Законом о заштити и безбедности на раду. У Црној Гори 
ове мере су прописане Законом о раду (прописана посебна заштита омладине и жена, заштита жена у 
индустрији и грађевинарству, заштита од рада дужег од пуног радног времена, односно ноћу, заштита 
права запослених који се старају о деци, као и заштита због трудноће и неге детета), али и Законом о 
заштити на раду кроз спровођење превентивних мера. Закон о заштити на раду је посебно регулисао 
процену ризика за сва радна места и  утврдио начин и мере за отклањање ризика, да у случају појаве 
сваке нове опасности и промене нивоа ризика у процесу рада измени акт о процени ризика.

У Србији су елаборатом сваке јединице, команде и установе регулисане мере заштите на 
раду за свако радно место, а у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду које су 
истоветне и за мушкарце и за жене који раде на тим местима.

/ 4.3. ПЛАТЕ

У све четири оружане снаге плате жена и мушкараца за рад на истим местима су исте и 
дефинисане су формацијским елементима и елементима систематизације радних места.

/ 4.4. УСЛОВИ ЗА СТИЦАЊЕ ПРАВА НА 
ПЕНЗИЈУ

У БиХ, стицање услова за пензију утврђено је Законом о служби у Оружаним снагама 
БиХ и исти су за жене и мушкарце. Остваривање бенефицираног радног стажа у пракси 
функционише у складу са законским и подзаконским прописима.

У Бившој Југословенској Републици Македонији услови стицања права на старосну 
пензију нису исти за мушкарце и жене и регулисани су Законом о пензијском и инвалидском 
осигурању. Жене стичу право са пуне 62 године старости, а мушкарци са 64 године.  

У случају престанка радног односа по потреби службе, право на старосну пензију остварује се 
према Закону  о пензијском и инвалидском осигурању под следећим условима: осигураник 
мора имати најмање 25 година пензијског стажа (од којих је најмање 15 година ефективно 
прошло на радном месту за које се стаж и осигурање рачунају у увећаном трајању) и  55 
година живота (мушкарци) односно 50 година живота (жене).

Према Закону о служби у Армији, официру, односно подофициру и цивилном особљу којем радни 
однос престаје по потреби службе или променама у формацији Армије, а особа није у року од 
60 дана постављена на друго формацијско или радно место – обезбеђено је стицање права на 



пензију са најмање 25 година пензијског стажа од којих најмање 15 година је остварено у Армији, 
без обзира на старост,  уколико не испуњава услове за старосну пензију.  

У Црној Гори  професионална војна лица и цивилна лица  на служби  у Војсци права из 
пензијског и инвалидског осигурања остварују по прописима о пензијском и инвалидском 
осигурању Црне Горе. Услови за стицање права на пензију уређени су Законом о пензијском 
и инвалидском осигурању. Осигураник стиче право на старосну пензију када наврши 67 
година живота и најмање 15 година пензијског стажа или 40 година стажа осигурања, или 
30 година стажа осигурања, од чега најмање 20 година ефективно проведених на радним 
местима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем. 

Законом о одбрани је прописано да се државним службеницима и намештеницима и 
професионалним војним лицима запосленим у Министарству одбране, који раде на појединим 
радним местима под отежаним условима због природе посла који обављају, стаж осигурања 
рачуна  са увећаним трајањем, у складу са посебним прописом. Овде треба истаћи да Закон 
о Војсци прописује да професионалном војном лицу (официру и подофициру, мушкрацу или 
жени) служба у Војсци траје до навршених 35 година стажа осигурања у ефективном трајању 
и навршених 55 година живота, а војнику по уговору у роду до навршених 35 година живота, 
односно војнику по уговору у служби до навршених 40 година живота. Наиме, овим лицима 
војна служба може трајати најдуже до 40 година стажа осигурања и навршених 55 година 
живота, након чега остварују права из пензијско-инвалидског осигурања.

У Србији се Републичким законом о пензијском и инвалидском осигурању разликују  услови за 
стицање права на пензију за жене и мушкарце, јер су старосне границе за пензију повољније 
за жене. Правилником о радним местима, односно пословима на којима се професионалним 
војним лицима на служби у Војсци Србије и припадницима Војно-безбедносне агенције и 
Војно-обавештајне агенције стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем,  регулисано је 
остваривање бенефицираног радног стажа.  

/ 4.5. ПРАВО НА СИНДИКАЛНО УДРУЖИВАЊЕ

У Бившој Југословенској Републици Македонији, Црној Гори и Србији жене и мушкарци 
равноправно учествују у синдикалним удружењима, док у БиХ војна лица запослена  у 
оружаним снагама немају право на синдикално удруживање, а цивилна лица запослена у 
ОС БиХ имају право на синдикално удруживање. Ни у једној од четири земље не постоје 
организације или асоциације жена у оружаним снагама.

У БиХ цивилна лица запослена у ОС БиХ право на синдикално удруживање остварују  кроз 
чланство у оквиру  Синдикалне организације државних службеника и запосленика Министарства  
одбране и Оружаних снага БиХ, која је члан Самосталног синдиката   државних и полицијских 
службеника и запосленика у институцијама БиХ, судској власти и јавним установама БиХ. 

У Бившој Југословенској Републици Македонији запослени слободно одлучује о свом 
приступању и иступању из синдиката. Синдикат не може да буде распуштен или да његово 
деловање буде забрањено административним путем,  ако је основан по закону и врши 
делатност у складу са законом.  Министарство одбране и Синдикат одбране и безбедности 
имају  потписан колективни уговор. Колективним уговором су уређена односно прецизирана 
права и обавезе које  запослени у  Министарству одбране и Армије Бивше Југословенске 
Републике Македоније  имају са једне стране, и Министарства као послодавца са друге 
стране, као и услови и начини остваривања  права и обавеза. Колективни уговор укључује 
одредбе  које се односе на права запослених и њихов положај, осигурање, плату,  њихову 
информисаност,  материјалну одговорност, школовање и стручно усавршавање, синдикално 
организовање, престанак радног односа и сл. 
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У Војсци Црне Горе делују две синдикалне организације. Синдикат Војске Црне Горе има 
право на колективно преговарање и закључивање колективног уговора на одговарајућем 
нивоу, на учешће у решавању колективних радних спорова, учешће у раду Социјалног савета 
и других трипартитних и мултипартитних тела на одговарајућем нивоу као и друга права, која 
су посебним законом предвиђена за овлашћену организацију синдиката. Поред Синдиката 
Војске Црне Горе делује и Синдикална организација Војске Црне Горе. Она је организована 
и делује у склопу Уније слободних синдиката Црне Горе. Синдикати се оснивају и делују 
сагласно Закону о раду и Закону о репрезентативности синдиката.

У Републици Србији је Законом о Војсци Србије прописано  да професионални припадници 
Војске Србије имају право на синдикално организовање, у складу са прописима Владе. 
Ово синдикално организовање   ближе је уређено Уредбом о синдикалном организовању 
професионалних припадника Војске Србије. Професионални припадници Војске Србије 
синдикално се организују у складу са одредбама закона и општих прописа о раду и могу 
слободно да приступају синдикату, да организују органе синдиката и да утврђују и спроводе 
програме и активности организације синдиката.

Синдикат има право да од стране послодавца буде обавештен о радним, економским и 
социјалним питањима од значаја за положај професионалних припадника и припадница 
Војске Србије и да предузима активности ради побољшања услова рада, безбедности и 
здравља на раду, унапређења радне и животне средине и побољшања социјалног положаја 
професионалних припадника Војске Србије. 

Представник или представница синдиката може, у складу са одредбама општих прописа о 
раду, заступати професионалног припадника или припадницу Војске Србије у остваривању 
права из службе у Војсци Србије у поступку пред органима Војске Србије и пред надлежним 
судом, на његов или њен захтев или уз његов или њен пристанак.

Према тренутно расположивим подацима Управе за традицију, стандард и ветеране 
Министарства одбране, синдикати који делују у оквиру већ регистрованих синдиката ван 
Војске Србије су: Асоцијација слободних и независних синдиката - припадника Војске Србије; 
Удружени синдикати Србије „Слога” - Војномедицинске академије; Удружени синдикати Србије 
„Слога” - Министарства одбране. Синдикати које су покренули и регистровали припадници 
Војске Србије и који делују самостално су „Синдикат ваздухопловних техничара Војске Србије” 
и „Војни синдикат Србије”.

Министарства не наводе статистичке податке о заступљености жена у синдикалним организацијама.

/ 4.6. УНИФОРМЕ, ВОЈНО НАОРУЖАЊЕ
И ОПРЕМА 
У БиХ су теренске униформе за све припаднике ОС БиХ исте без обзира на пол. Свечане и 
службене униформе су различите за припаднике и припаднице ОС БиХ.

У Бившој Југословенској Републици Македонији се униформе за жене и мушкарце не разликују.

У Црној Гори се свечана и службена униформа разликују за жене и мушкарце. Жене имају 
предвиђену сукњу и женске ципеле као део те униформе.

У Србији се свечана униформа разликује за жене и мушкарце. Жене имају предвиђену сукњу 
и женске ципеле као део униформе. Теренске униформе се не разликују за жене и мушкарце.

О изгледу униформе за припаднике и припаднице ОС БиХ одлучује министар одбране у 
складу са Правилником о униформама ОС БиХ. Овим правилником прописује се врста војне 



униформе, састав комплета, начин ношења, време и прилике у којима војну униформу носе 
војна лица на служби у Оружаним снагама Босне и Херцеговине. У Правилнику стоји: „Војне 
униформе према полу су: а) јединствене, б) женске, ц) мушке. Војна униформа величином мора 
одговарати телесним мерама војног лица које је носи.  Изглед и техничке карактеристике 
војних униформи прописани су техничким условима за делове и комплете униформи.”

У Бившој Југословенској Републици Македонији о изгледу униформи одлучује Комисија 
одређена од стране начелника Генералштаба и министра одбране. Изглед униформе је 
уређен уредбом коју потписује председник државе. У Црној Гори знак Војске, изглед чинова 
и војних униформи, прописан је Законом о Војсци Црне Горе, односно Уредбом о знаку 
Војске, изгледу чинова и војних униформи. У Србији о томе одлучује стручни тим на нивоу 
МО који носи назив Савет за одевање војних лица.

У БиХ је обавезно да у одлучивању о изгледу униформе учествују жене кориснице. У Бившој 
Југословенској Републици Македонији није обавезно али је пожељно. У Србији није 
обавезно али се врши анкетирање жена у вези са изгледом униформе. Наводимо пример на 
Војној академији, где су се кадеткиње,  писаним путем, изјашњавале за један од неколико 
понудјених модела капе за свечану униформу за припаднице Војске Србије, које су претходно 
имале прилику и да пробају.

Ни у једној од оружаних снага не постоје униформе за труднице.

У све четири земље жене и мушкарци користе исто наоружање и војну опрему. У БиХ се набавка 
наоружања и војне опреме врши у складу са  материјалном формацијом оружаних снага, а 
критеријуми за додељивање су исти за мушкарце и жене. У Војсци Црне Горе жене и мушкарци 
имају могућност да изаберу опрему  према  величини која им одговара, односно коју носе.  

У Републици Србији се опрема која се набавља за потребе Војске Србије, као што су 
опасачи, шлемови и слично, израђује у више величина, док се на панцирима налазе 
еластичне траке, које омогућавају подешавање према потребама корисника или кориснице. 
Набавка униформе М-10 је вршена на основу прикупљених података о потребним бројевима 
појединачно за све припаднике и припаднице Војске Србије. Униформа се производи у 
распону конфекцијских бројева од 162 / 44 до 198 / 60. Обућа, чија је набавка договорена у 
2012. години, израђена је у малим  бројевима од 36 до 40, по такозваном „женском калупу”. 
Набавке обуће у наредном периоду реализоваће се такође на основу прикупљања података 
о потребним величинама  појединачно за сваког припадника или припадницу.

/ 4.7. ИНФРАСТРУКТУРА

У све четири земље постоји одвојена инфраструктура за жене и мушкарце у току обуке, на Војној 
академији и у објектима у којима се обављају редовни послови у војсци и оружаним снагама и на 
стражи. У Бившој Југословенској Републици Македонији постоје одвојени капацитети за жене 
и мушкарце у току основне обуке и на Војној академији. Што се тиче објеката где се обављају 
послови, постоји одвојена инфраструктура тамо где има могућности за то.

У БиХ стражарска места су због немогућности реновирања (недостатак финансијских 
средстава) само условно примерена за обављање стражарских дужности од стране жена. 
Сви објекти су из времене бивше ЈНА и нису прилагођени женама у ОС.

У Бившој Југословенској Републици Македонији сва стражарска места су у веома лошем стању и 
услови који владају у њима не задовољавају потребе жена да могу да дају страже.  Међутим, и поред 
таквих лоших услова, жене на неколико стражарских места на добровољној бази дају стражу. 

У Црној Гори постоји одвојена инфраструктура за жене и мушкарце, али је већина војних 
објеката у таквом стању да је треба санирати, за шта су потребна одређена средства.
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/ 4.8. ИНСТИТУЦИОНАЛНИ МЕХАНИЗМИ ЗА 
РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ

У БиХ постоје механизми за родну равноправност у оружаним снагама и систему одбране. 
Формирана је мрежа контакт особа унутар ОС БиХ коју чине особе именоване за родна 
питања у јединицама и командама ОС БиХ. Одлуком министра одбране о предузимању 
активности на реализацији Акционог плана за имплементацију Резолуције СБ УН 1325 у 
Босни и Херцеговини, поред осталих активности предузете су и активности на именовању 
особа за родна питања у МО БиХ и ОС БиХ. Након тога је наредбом начелника заједничког 
штаба ОС БиХ наложено командама и јединицама да именују контакт особе за родна питања 
у командама и јединицама ОС БиХ до нивоа батаљона,  односно јединице истог или вишег 
нивоа. 

Задатак ових особа је да поред обављања својих редовних дужности  врше и праћење, 
анализу стања, извештавање и предлагање мера по питањима родне равноправности. 
Са именованим особама уз  подршку НАТО штаба Сарајево организују се радионице два 
пута годишње чији је циљ ближе упознавање учесника и учесница са њиховим задацима 
и обавезама у складу са њиховим задужењима унутар команди и јединица Оружаних 
снага Босне и Херцеговине. Именоване особе имају обавезу тромесечног извештавања и 
извештавања по потреби према особи именованој за родна питања у ОС БиХ. Унутар ОС 
БиХ формирана је мрежа контакт особа за родна питања. Израда Стандардних оперативних 
процедура (СОП) за контакт особе за родна питања у ОС БиХ је у завршној фази, и одредиће 
и опис послова за исте.

У Бившој Југословенској Републици Македонији је 2012. године формиран Комитет 
за родну равноправност и родну перспективу у одбрани. Комитет има председника / цу 
Комитета из Министарства одбране, заменика / цу председника из Војске, и секретара/ку из 
МО.  Комитет има укупно 21 члана и чланицу, од којих су троје представници и представнице 
Армије . Остали чланови и чланице су из МО, Факултета за безбедност у Скопљу, Института 
за безбедност, одбрану и мир Филозофског факултета из Скопља, и један представник / ца 
Амбасаде САД.

Комитет треба да припреми Програм за једнаке могућности за жене и мушкарце у МО и 
Армији, уз подршку носилаца активности унапред утврђених Акционим планом; да уради 
Анализу заступљености жена у одбрани и односа према њима. Комитет такође организује 
и међународне научне конференције о родној равноправности и родној перспективи у 
одбрани, и издаје ванредно издање часописа Међународни часопис за одбрану, безбедност 
и мир „Савремена македонска одбрана”.  Комитет је такође задужен да спроведе анкету 
јавног мњења о раду МО и Армије у области родне равноправности. 

У процесу је именовање саветника / це за родна питања у Министарству и Генералштабу.

У Црној Гори постоји механизам за родну равноправност у МО, али у оружаним снагама не. У 
складу са Законом о родној равноправности у Министарству одбране постоји координаторка за 
питања родне равноправности. Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији 
Министарства одбране послови из области родне равноправности унети су у опис послова 
радног места координаторке које је  систематизовано  у  Директорату за људске ресурсе - 
Дирекцији за управљање људским ресурсима. Координаторка обавља послове у вези са 
питањима родне равноправности из надлежности Министарства и учествује у припреми и 
спровођењу Плана активности за постизање родне равноправности у Црној Гори (ПАПРР). 
Ове послове обавља путем израде сопствених Програма мера за остваривање ПАПРР 
у Министарству одбране и Војсци ЦГ у оквиру којих се утврђују и реализују  конкретне  



активности са роковима извршења, носиоцима активности и  праћењем  његових ефеката. 
Такође  подноси периодичне и годишње  извештаје и препоруке за наредни период, учествује 
у активностима сарадње на регионалном и међународном нивоу, те предлаже и сарађује у 
имплементацији пројектних активности са домаћим и страним партнерима.  

У циљу стварања услова за побољшање функционисања институционалних механизама и 
ширење мреже лица која се баве питањима родне равноправности започете су обуке тренера 
и тренерица за питања родне равноправности у МО и Војсци ЦГ. На овај начин ће бити 
створена мрежа контакт особа за родну равноправност у МО и Војсци ЦГ, које ће заједно са 
координаторком за родну равноправност спроводити будуће активности, поготово приликом 
израде и реализације НАП за имплементацију Резолуције 1325 Савета безбедности УН.

У Србији је именована саветница министра одбране за обављање послова из делокруга 
саветнице за родну равноправност. Саветница координира послове у вези са израдом 
планова и аката, као и осталих активности у вези са спровођењем политике родне 
равноправности у МО; планира активности у циљу формирања секција жена у  сарадњи са 
репрезентативним синдикалним организацијама;  прати реализацију мера неопходних за 
континуирано вођење евиденција о школовању, усавршавању и вођењу каријере за жене. 
Саветница формулише препоруке за увођење политике родне раноправности, решава 
питања од интереса за постизање родне равноправности, пружа помоћ аналитичким 
групама, истраживачким тимовима и особама од поверења и учествује на међународним 
конференцијама.

Такође, формирана је Аналитичка група МО и ВС за анализу спровођења НАП за примену 
Резолуције Савета безбедности УН 1325. Представници МО учествују у раду Мултисекторског 
координационог тела Владе Србије и председавају Политичким саветом за имплементацију 
НАП 1325. У поступку је успостављање механизма „особа од поверења” за спречавање 
дискриминације и насиља на основу пола.

/ 4.9. САНКЦИОНИСАЊЕ РОДНЕ 
ДИСКРИМИНАЦИЈЕ

У БиХ Закон о забрани дискриминације осигурава жртвама дискриминације по било којем 
основу више инструмената које могу користити против институција и појединаца у јавној и 
приватној сфери живота. Предвиђене су казнене, прекршајне и заштитне мере  у случају кад 
је дискриминација  почињена. Одредбе овог Закона су укључене у подзаконску регулативу 
која регулише ову област  у МО БиХ и ОС БиХ.

У Србији постоји могућност санкционисања родне дискриминације уколико до ње дође. Она 
је прописана Законом о равноправности полова.

Такође у Црној Гори постоји могућност санкционисања родне дискриминације, као и у  
Бившој Југословенској Републици Македонији где су у законодавству предвиђене кривичне 
и прекршајне санкције.

У Црној Гори дискриминација по основу пола и родних идентитета је забрањена Уставом и 
законима.

Према Закону о Војсци Србије забрањено је повлашћивање или ускраћивање припадника /ца 
Војске Србије у његовим /њеним правима или дужностима, посебно због расне, верске, полне 
или националне припадности, порекла или због неког другог личног својства.
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Закон о Војсци Црне Горе гарантује једнака права лицима која се пријављују за пријем у 
службу у Војсци. Гарантује се примена начела транспарентности, правичности и једнаких 
права, без дискриминације по било ком основу (пол, раса, језик, вероисповест, политичко 
или друго мишљење, етничко или социјално порекло, имовно стање, односно други статус). 
Поштовање ових начела обезбеђује министар.

/ 4.10. КОРИШЋЕЊЕ РОДНО ОСЕТЉИВОГ 
ЈЕЗИКА

У БИХ се интензивно спроводи процес консултација ради дефинисања употребе родно 
осетљивог језика у законима и интерним прописима. Тренутно, коришћење родно сензитивног 
језика се заснива на личном избору особе. У Црној Гори се користи родно осетљив језик у 
органима и институцијама сагласно Закону о родној равноправности.  У Србији је током 2012. 
године изменом Правила службе Војске Србије регулисано  увођење родно сензитивног језика 
у службеном обраћању за припаднице женског пола, официре, подофицире и цивилна лица 
на служби у Војсци Србије (на пример: кадеткиња, војникиња, госпођо поручниче). У Бившој 
Југословенској Републици Македонији се не користи родно осетљив језик.

/ 4.11. КОДЕКС ПОНАШАЊА

У све четири земље постоји кодекс понашања. У БиХ се спроводи обука о кодексу понашања. 
Кодекс понашања не садржи референце везане за родну равноправност. У току је израда 
Етичког кодекса понашања војних лица у Министарству одбране и Оружаним снагама Босне 
и Херцеговине , који  је у фази нацрта и  садржи референце везане за родну равноправност.  У 
нацрту се наводи да су војна лица у МО и ОС БиХ обавезна да поштују Закон  о равноправности 
полова у свим активностима јединица,  команди и ОС  БиХ у целини. Једним чланом овог 
Кодекса строго се забрањује полна   дискриминација.

У Бившој Југословенској Републици Македонији постоји Кодекс понашања, који су 
запослени обавезни да поштују, али не садржи референце везане за родну равноправност.

Законом о Војсци Црне Горе прописано је да се лице које се први пут прима у службу у Војсци 
обавезно упознаје са Кодексом војне етике. Законом је даље прописана редовна обука којом 
се лица у служби у Војсци упознају са Кодексом војне етике, а спроводи се најмање једном 
годишње. У Кодексу војне етике стоји да је лице у служби у Војсци, између осталог, обавезно 
да поштује личност и достојанство претпостављених, потчињених и других лица у служби у 
Војсци и у вршењу службе поступа без дискриминације и предрасуда у односу на пол, расу, 
веру, животно доба, брачни статус, имовински положај и сваку другу различитост лица. 

У Војсци Србије запослени потписују да су упознати са Кодексом части припадника и 
припадница Војске Србије. Кодекс части садржи следећу референцу у вези са родном 
равноправношћу: „Припадник Војске Србије се руководи општим моралним начелима војне 
професије и промовише њене основне вредности, тако што негује и развија сопствене 
врлине и прихвата и поштује норме понашања: 1) са отаџбином је у заветном односу и 
безусловно је брани; 2) поштује, чува и брани државна и војна обележја и достојанствено 
носи униформу Војске Србије, у служби и ван ње; 3) приликом извршавања борбених 
задатака: силу употребљава само колико је неопходно; човечно поступа према заробљеном 
непријатељу и цивилима, посебно према старијим особама, женама и деци; итд.”



/ 4.12. ПРЕВЕНЦИЈА СЕКСУАЛНОГ 
УЗНЕМИРАВАЊА 

КОМЕ ПРИЈАВИТИ СЕКСУАЛНО УЗНЕМИРАВАЊЕ 

У сва четири министарства одбране и у све четири оружане снаге постоје механизми за 
санкционисање сексуалног узнемиравања. 

У случају сексуалног узнемиравања жртве у БиХ могу поред ланца командовања да се обрате 
директно генералном инспекторату МО БиХ или инспекторима команди и јединица ОС БиХ. 
Такође се могу обратити и уреду парламентарног војног повереника.

У Бившој Југословенској Републици Македонији жртве сексуалног узнемиравања могу да 
се обрате претпостављеном или да поднесу представку надлежним комисијама, телима. У 
Бившој Југословенској Републици Македонији постоји омбудсман у Министарству одбране, 
у Сектору за инспекције у области одбране. Постоји законска обавеза за именовање 
посредника у складу са Законом о заштити од узнемиравања на радном месту. 

У Црној Гори се жртве сексуалног узнемиравања могу обратити: посреднику међу странкама 
у случају, у складу са Законом о забрани злостављања на раду, и главном инспектору за 
одбрану, у складу са Законом о одбрани и Законом о Војсци Црне Горе. Такође, могу да 
покрену поступак мирног решавања спорова у Агенцији за мирно решавање спорова, а исто 
тако и  судски поступак који може бити: кривични поступак, уколико лице жели да лице које 
је вршило  дискриминацију кривично одговара по овом питању, или парнични поступак, ако 
је лице претрпело материјалну или нематеријалну штету.

У Србији у случају сексуалног узнемиравања запослени треба да се обрати лицу које је у 
његовој јединици или установи одређено као лице за подршку или лицу овлашћеном за 
подношење захтева за заштиту од злостављања, односно другом лицу које ужива његово 
поверење, ради предочавања проблема и пружања савета о начину даљег поступања и 
решавању спорне ситуације. Ради спровођења Закона о спречавању злостављања на раду 
и Правилника о правилима понашања послодаваца и запослених у вези са превенцијом и 
заштитом од злостављања на раду, надлежни старешина је одредио једно лице за референта 
за безбедност и заштиту  здравља на раду и заштиту животне средине, као лице које је 
овлашћено за покретање поступка за заштиту од злостављања; једно лице  као лице за 
подршку, коме запослени који сумња да је изложен злостављању може да се обрати ради 
пружања савета и подршке, и три лица која су стављена на листу посредника са циљем 
вођења поступка посредовања у поступку за заштиту од злостављања на раду.  

КАКО ПРИЈАВИТИ СЕКСУАЛНО УЗНЕМИРАВАЊЕ

У БиХ сексуално узнемиравање може да се пријави путем телефона, писано, електронском 
поштом, личним доласком и сл. Упутством за рад генералног инспектората и инспектора у 
ОС БиХ је  предвиђено да сва заинтересована лица (жртва или треће лице) могу  пријавити 
било који облик неправилности међу којима је и сексуално  узнемиравање. Пријављивање 
се може извршити коришћењем свих  средстава комуникације и лично. За пријављивање  
постоји образац  који се зове ИГАР (Захтев за деловање инспектора). Захтев се може поднети 
инспекторима у јединицама, а такође и  командујућим у јединицама који су дужни исти 
доставити Генералном инспекторату у року од четрдесет осам сати. Генерални инспекторат 
делује по свим пријавама које нису старије од  три године, осим у случајевима почињења 
кривичног дела када су рокови у складу  са роковима предвиђеним у Кривичном закону.
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У Бившој Југословенској Републици Македонији  сексуално узнемиравање пријављује се 
командном линијом кроз службени разговор, као и представком у складу са процедурама 
садржаним  у Закону о заштити од узнемиравања на радном месту у коме су регулисана 
права, обавезе и одговорност послодавца и запослених у вези са спречавањем психичког и 
узнемиравања на основу пола на радном месту. У истом Закону описани су  мере  и поступци  
за заштиту од узнемиравања на радном месту, као и друга питања из ове области.

У Црној Гори  процедуру на основу пријаве  у случају сексуалног узнемиравања у Војсци 
спроводи главни инспектор за одбрану. Према законском оквиру који дефинише ову област 
запослени/а који сматра да је изложен сексуалном узнемиравању подноси писани захтев 
за покретање поступка за заштиту од сексуалног узнемиравања посреднику, односно 
послодавцу уколико није одређен посредник, који је  дужан да, у року од три дана од дана 
пријема захтева покрене поступак посредовања. Поступак мора да се заврши у року од 8 
дана.  У поступку посредовања може да учествује представник / ца синдиката и представник 
/ ца запослених. Поступак посредовања затворен је за јавност и подаци прикупљени у току 
посредовања могу се саопштавати само учесницима у поступку и органима надлежним 
за заштиту од сексуалног узнемиравања / мобинга. Уколико послодавац није предузео 
привремене мере (забрана приближавања лица које врши сексуално узнемиравање/мобинг 
запосленом који је изложен сексуалном узнемиравању / мобингу и промена радне просторије 
за лице на које се пријава за узнемиравање односи), запослени који је изложен сексуалном 
узнемиравању, узнемиравању/мобингу има право да прекине рад до окончања поступка 
посредовања, уколико му по мишљењу доктора специјалисте надлежне здравствене 
установе прети непосредна опасност по здравље или живот. Запослени који није задовољан 
исходом поступка заштите од сексуалног узнемиравања, узнемиравања или мобинга код 
послодавца може покренути поступак за заштиту  код Агенције за мирно решавање радних 
спорова или код надлежног суда. Терет доказивања да није било понашања које представља 
узнемиравање/мобинг је на туженом, односно на другој страни у спору.
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У Србији се запослени који је жртва сексуалног узнемиравања обраћа лицу које је у 
његовој јединици или установи одређено као лице за подршку или лицу овлашћеном за 
подношење захтева за заштиту од злостављања, односно другом лицу које ужива његово 
поверење, ради предочавања проблема и пружања савета о начину даљег поступања и 
решавању спорне ситуације.  Ако после разговора са наведеним лицима, запослени то 
одлучи, образложен захтев за покретање поступка за заштиту од злостављања подноси 
непосредно старешини команде, јединице и установе на положају команданта батаљона, 
њему равног или вишег положаја, руководиоцу односно старешини организационе јединице 
Министарства одбране и Генералштаба Војске Србије на положају начелника управе, њему 
равног или вишег положаја у којима се лице налази на дужности (у даљем тексту: надлежни 
старешина). Захтев може поднети и лице надлежно за послове безбедности и здравља на 
раду уз писмену сагласност запосленог који сматра да је изложен злостављању. По поднетом 
захтеву, надлежни старешина поступиће по процедури утврђеној Законом и Правилником. 
Запослени који сматра да је изложен злостављању или сексуалном узнемиравању од стране 
надлежног старешине, може се непосредно обратити суду подношењем тужбе за заштиту од 
таквог понашања, без претходног покретања поступка за заштиту код послодавца.

ПРИЈАВЉЕНИ СЛУЧАЈЕВИ СЕКСУАЛНОГ УЗНЕМИРАВАЊА 

У Бившој Југословенској Републици Македонији забележена су два случаја сексуалног 
узнемиравања на радном месту. У Србији, на основу података Аналитичке групе МО и ВС, 
односно на основу извештаја Управе за људске ресурсе (Ј-1) ГШ ВС, постоје евидентирана 
укупно три случаја сексуалног узнемиравања у Војсци Србије на које је адекватно реаговано.

 
13 Влада Црне Горе је, на седници од 11.7.2013. године, усвојила Предлог закона о изменама и допунама Закона о забрани  
дискриминације којим ће када буде усвојен у парламенту као посебан облик дискриминације бити уведено сексуално 
узнемиравање.



У Бившој Југословенској Републици Македонији процесуиран је један случај али без исхода.  
У Србији случајеви нису процесуирани, иако су обављени службени разговори, а починиоци 
удаљени са службених дужности.

Статистика о починиоцима и жртвама са поделом према полу не води се ни у МО Црне 
Горе ни у Бившој Југословенској Републици Македонији. У БиХ Генерални инспекторат 
води евиденцију у којој се налазе и ови подаци за сваки појединачни случај. У Србији 
постоји следећа статистика: починиоци сексуалног узнемиравања су три мушкарца, а жртве 
сексуалног узнемиравања су три жене. 

У Србији је у плану успостављање евиденције и родно разврстане статистике за кршење 
људских права у Управи за традицију, стандард и ветеране Сектора за људске ресурсе МО.  

УПОЗНАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ СА ПРОЦЕДУРАМА ЗА ПРИЈАВУ 
СЕКСУАЛНОГ УЗНЕМИРАВАЊА И ОХРАБРИВАЊЕ ЖРТАВА ДА 
ПОДНЕСУ ПРИЈАВЕ 

Генерални инспекторат МО БиХ и инспектори ОС БиХ кроз планирану редовну обуку 
и свакодневне контакте са припадницима ОС БиХ, поред обуке из области етике и 
професионализма, која укључује и кодекс понашања, редовно охрабрују сва лица да пријаве 
неправилности. Ово укључује и објашњавање основних принципа рада инспектора и начин 
комуникације са њим.

У Бившој Југословенској Републици Македонији жртве се охрабрују подизањем свести 
обукама преко којих имају могућност да се упознају са процедурама и начином пријаве.

У Црној Гори је Министарство одбране, као послодавац, у складу са Законом о забрани 
злостављања на раду, дужно да, у циљу препознавања, превенције и спречавања мобинга, 
спроводи мере обавештавања и оспособљавања запослених и њихових представника о 
узроцима, појавним облицима и последицама вршења сексуалног узнемиравања, а у складу 
са Правилником који је донело Министарство рада и социјалног старања.  Законом о Војсци 
прописано је да лице у служби у Војсци, ради заштите својих права, има право обраћања о 
свим питањима из рада и функционисања команде и јединице у којој се налази у служби, 
као и да се ради заштите својих права може обратити и инспектору за одбрану. Такође, 
запослени се, кроз похађање семинара и радионица које организује Управа за кадрове, 
у склопу Програма стручног оспособљавања државних службеника и намештеника, могу 
упознати са законским процедурама у вези са мобингом и сексуалним узнемиравањем на 
радном месту. Влада Црне Горе усвојила је Предлог  закона о изменама и допунама Закона 
о забрани  дискриминације којим је као посебан облик дискриминације уведено сексуално 
узнемиравање, уместо мобинга који је регулисан lex specialis-ом. Сада следи његово усвајање 
у Парламенту, те ће Министарство за људска и мањинска права у наредном периоду 
организовати и посебне едукације и семинаре на ову тему. 

У Србији се такође охрабрују жртве да пријаве случајеве сексуалног узнемиравања, а 
запослени се информишу кроз писана обавештења.
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/ 5. РОДНА СЕНЗИТИВИЗАЦИЈА
И ЕДУКАЦИЈА

/ 5.1. ЕДУКАЦИЈА И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ О 
РОДНОЈ РАВНОПРАВНОСТИ

У БиХ постоје обавезни садржаји из области родне равноправности у оквиру основне обуке 
за пријем кандидата и кандидаткиња у службу. Обука траје два школска часа у склопу основне 
војне обуке. Обуку врше припадници МО БиХ и ОС БиХ у срадњи са НАТО штабом Сарајево. 
Обухваћене су теме о Резолуцији СБ УН 1325, питањима рода и родне равноправности 
уопште и активностима које МО БиХ и ОС БиХ предузимају на реализацији активности из 
области родне равноправности.

У БиХ се усавршавање из области родне равноправности организује од 2008. године 
кроз курсеве, семинаре, радионице, конференције и студијска путовања.  У тим облицима 
едукације је учествовало око 30% припадника и припадница ОС БиХ.

У Бившој Југословенској Републици Македонији се од 2007. године, организује усавршавање 
сарадњом са партнерским земљама (Норвешком и  Шведском), телима међународних 
организација	(УН,	НАТО,	UNDP,	UN	WOMEN),	учешћем	на	курсевима,	семинарима,	радионицама,	
трибинама, конференцијама и сл.  

У Црној Гори као обавезни предмет у школском систему не постоји, али се ова област третира у 
основним  и средњим школама кроз грађанско васпитање, док се у систему државне управе,  
од 2011. године, садржаји из области родне равноправности  реализују кроз организовање 
семинара и радионица, као и кроз стручна усавршавања путем којих се врши едукација 
припадника Војске из области родне равноправности.

У 2013. години се у свим јединицама Војске Црне Горе отпочело са активностима на 
континуираној едукацији запослених  о Резолуцији СБ УН 1325, која је уврштена  у Инструкцију 
за обуку ВЦГ у 2013. години и налази се у Календару значајних догађаја Војске у овој години.  
Реч је o едукацији која се организује кроз одржавање семинара и предавања на којима се 
запослени у Војсци, путем видео-презентација и кроз дискусију са предавачима, упознају са 
уставним и законодавним оквиром у земљи, државним политикама и поштовањем обавеза из 
РСБ УН 1325, регионалном сарадњом из области родне равноправности, с посебним освртом 
на имплементацију Резолуције СБ УН 1325 у региону и искуствима у вези са тим. Ради се о 
континуираној активности која још траје али оно што је значајно је и континуитет у упознавању 
већег броја запослених са антидискриминационим законодавством у земљи и са међународном 
регулативом. У 2012. око 200 запослених је прошло слична предавања.

У Србији постоје садржаји из области родне равноправности и то на основним студијама на 
Војној академији и свим нивоима усавршавања у Школи националне одбране. Инструкцијом 
за обуку у МО и ВС за 2013. годину предвиђена је реализација теме: Реформа сектора 
безбедности и родна перспектива. Поред тога, периодично се део припадника Војске упућује 
на различите курсеве и семинаре из области родне равноправности, а стечена знања, кроз 
информисања, преносе на остале припаднике јединице. 

Прилагођени су наставни планови и програми војно-образовних установа на свим нивоима 
(Војна гимназија, Војна академија, Командно-штабно усавршавање и Генералштабно 
усавршавање), кроз теме које обрађују питања родне равноправности. На пример, тема 
о заштити жена и девојака од свих облика насиља у рату и ванредним ситуацијама биће 
посебно обрађена у оквиру предмета Међународно хуманитарно право, на првој години 
студија Војне академије. Катедра друштвених наука и Катедра менаџмента унеле су у школској
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2011/2012. наставни садржај о родној равноправности у предмете Социологија, Етика, 
Право одбране и међународно право. Посебно су значајне теме које се односе на примену 
међународног хуманитарног права са аспекта заштите жена и девојака од насиља у 
конфликтним и пост-конфликтним ситуацијама, које су и саставни део обуке припадника 
Министарства одбране и Војске Србије за учешће у мултинационалним операцијама УН.

У Школи националне одбране реализују се поједини садржаји из области  родне равноправности 
у оквиру тема о управљању људским ресурсима: Тема на Командно-штабном усавршавању је Тренинг 
и образовање жена у систему одбране;  на Генерал-штабном усавршавању: Напредовање жена у 
систему одбране, а на  Високим студијама безбедности и одбране: Жене лидери. 

Стручно усавршавање на тему родне равноправности је започето пре усвајања НАП 
за примену Резолуције СБ УН 1325, почев од 2009. године на семинару у организацији 
Београдског фонда за политичку изузетност (БФПЕ) на тему: „Имплементација Резолуције  
СБ УН 1325 у Србији”, на који су позвани да учествују и представници МО. Након усвајања 
НАП за примену Резолуције СБ УН 1325, током 2010. и 2011. године, 18 лица из МО и ВС су 
прошла обуку у организацији БФПЕ, Београдског центра за безбедносну политику и Мисије 
ОЕБС у Србији  на тему „Увођење родне перспективе у реформу сектора безбедности”. У 
периоду након усвајања НАП, обуком и едукацијом о родној равноправности у МО и ВС је 
обухваћено више од 650 лица (од чега 105 жена и 90 мушкараца припадника Војске Србије). 
 

ОБУКА О РОДНОЈ РАВНОПРАВНОСТИ ЗА РУКОВОДИОЦЕ
И КОМАНДНИ КАДАР

У БиХ је за руководиоце или командни кадар обавезно похађање обуке о родној 
равноправности, док у Црној Гори и Србији  није. У Бившој Југословенској Републици 
Македонији је спроведена прва обука о родној равноправности за руководиоце и командни 
кадар у септембру 2013. године, и у плану је организација сличних обука до краја године. 

У БиХ за руководиоце или командни кадар се обуке одржавају у организацији Агенције за 
државну службу, Агенције за равноправност полова, те НАТО штаба Сарајево.

У Црној Гори је део командног кадра прошао обуке о родној равноправности у току 2012, које 
су организоване у вези са Р 1325 Савета Безбедности УН.

У Србији је обука везана за родну равноправност јединствена, али се настоји да руководећи 
кадар буде у што већој мери присутан на различитим облицима обуке везаним за питања 
родне равноправности. 

ОБУКА ЗА РУКОВОДИЦЕ И КОМАНДНИ КАДАР О ОДРЖАВАЊУ 
РАДНОГ ОКРУЖЕЊА БЕЗ УЗНЕМИРАВАЊА

У БиХ се обуке изводе кроз модуле који  обухватају више тема (Етика, Тим и тимски рад, 
Стрес менаџмент, Мобинг). Сви припадници ОС БИХ годишње пролазе кроз једнодневну 
обуку Кодекс понашања, а обуком  је обухваћено и питање сексуалног узнемиравања.

У Црној Гори се кроз редовне обуке Управе за кадрове обрађују и ове теме.

У Бившој Југословенској Републици Македонији за руководећи односно командни кадаропостоје обуке 
из области одржавања радне средине без узнемиравања, на следеће теме: Изгарање на радном 
месту, Вештине комуникације у радној средини, Мобинг и разрешавање конфликата на радном месту.

У Србији свим лицима запосленим у МО и ВС, у складу са Законом о спречавању злостављања 
на раду и Правилником о правилима понашања послодаваца и запослених у вези са 
превенцијом и заштитом од злостављања на раду, достављено је Обавештење о забрани 
злостављања на раду и правима, обавезама и одговорностима запосленог и послодавца у 
вези са забраном вршења злостављања. 
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У вези са тим, а ради спровођења наведеног Закона и Правилника, одређена су лица овлашћена за 
покретање поступка за заштиту од злостављања, лице за подршку, као и лица за улогу посредника са 
циљем вођења поступка посредовања у поступку за заштиту од злостављања на раду.

Поред тога у оквиру курсева из области друштвених наука, Војна академија организује 
следеће курсеве: Професионална-војна етика, Мобинг и заштита од мобинга у војсци, 
Дидактичко-методички курс за наставнике и сараднике високих школа.

/ 5.2. ЕДУКАЦИЈА О РОДНОЈ РАВНОПРАВНОСТИ 
ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У МУЛТИНАЦИОНАЛНИМ 
ОПЕРАЦИЈАМА

Обука за припрему за мултинационалне операције у БиХ се врши у Центру за обуку за 
операције	подршке	миру	(Peace	Support	Operations	Training	Centre	-	PSOTC).	Сви	официрски		
и подофицирски  курсеви  о мировним операцијама имају Модул о родној равноправности у 
трајању од 1-3 сата који укључује теоретско предавање и кратку практичну вежбу / дискусију.

PSOTC	је	развио	специјалистички	курс	о	значају	рода	у	операцијама	подршке	миру,	Utility 
of Gender on Peace Support Operations, који изводи једном годишње за припаднике ОС БиХ 
и друге међународне студенте са циљем припреме полицијских и војних официра из 
земаља Западног Балкана да ефективно служе у будућим мисијама. Овај курс је у процесу 
акредитације од стране НАТО и УН.

У БиХ је обука из области родне равноправности и Резолуције СБ УН 1325 о женама, миру и 
безбедности предуслов за распоређивање у мултинационалну операцију.

У Бившој Југословенској Републици Македонији је Резолуција СБ УН 1325 саставни део 
обавезне обуке пре слања у мисију и обухвата и теме родно осетљивог понашања везаних 
за културолошки контекст мисије.

У Србији је је родна равноправност обавезни садржај и саставни део припрема и обуке 
пред упућивање у мултинационалне операције. Реализацијом ове теме подиже се ниво 
припремљености припадника контингента Војске Србије за извршење додељених задатака у 
зони одговорности, као што су: патролирање у мешовитим (мушко-женским) тимовима, претрес 
лица, рад на осматрачким станицама и осматрање критичних рејона, израда родно сензитивних 
извештаја, разумевање родних питања у процесима разоружања, демобилизације и 
реинтеграције, заштита цивила, стицање и изградња међусобног поверења између припадника 
ВС и локалног становништва, разумевање потреба свих чланова локалне популације (мушкарци, 
жене, дечаци и девојчице) и потпун увид у оперативно стање на терену што доприноси већем 
степену заштите ангажованих снага и средстава. Значај ове теме се поред осталог огледа у 
повећању оперативне ефикасности и степену заштите припадника контингента ВС.

У оквиру спровођења „Међународног курса за штабне официре у мултинационалним 
операцијама”, реализује се тема којом се интегрише родна равноправност у процес оперативног 
планирања. Поред тога, на основу анализе учешћа у мултинационалним операцијама, као и 
на основу размене искустава инструктора обуке након учешћа на курсевима у иностранству, 
искуства и научене лекције се интегришу у склопу теме „Род у мултинационалним операцијама”. 

Организована су и два курса „Род у мултинационалним операцијама”, која је реализовао Центар за 
мировне	операције	уз	подршку	агенције	UN	WOMEN	и	организација	цивилног	друштва.	У	Центру	за	
мировне операције је у 2012. години едуковано 30 лица (од чега 15 припадника МО и ВС) за саветнике 
за род команданата националних контингената у мултнационалним операцијама.  
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/ 6. ПРЕПОРУКЕ
  
Главни циљ: Континуирано радити на повећању заступљености жена 
у оружаним снагама земаља Западног Балкана, а посебно
на местима одлучивања, креирања и спровођења политика.

1) Развити, усвојити и применити дугорочни стратешки приступ у циљу повећања броја 
квалификованих кандидаткиња за оружане снаге.

2) Именовати, обучити и континуирано подржавати особе задужене за родна питања,     
прецизно дефинисати њихову улогу и делокруг рада на различитим нивоима у оружаним 
снагама. 

3) У циљу побољшања капацитета за родно осетљиво управљање персоналом:
	 a)	унапредити	капацитет	за	вођење	родно	осетљиве	статистике;
 б) унапредити кадровске базе података;  
 в) обезбедити квалитативно и квантитативно родно осетљиво праћење развоја 
    каријере и флуктуације кадра као и адекватно уређење система прикупљања, 
    дисеминације и анализирања тих података.

4) Повећати заступљеност жена на стручним усавршавањима и школовањима кроз 
подстицање доносилаца одлука да идентификују и упуте квалификоване жене као и кроз 
охрабривање жена да се пријаве. 

5) Прилагодити инфраструктуру, униформе и опрему условима рада жена.

6) Унапредити мере за усклађивање приватног и професионалног живота. 

7) Охрабрити жртве да пријаве родну дискриминацију и сексуално узнемиравање и оснажити 
механизме реаговања и заштите.

8) Систематски увести садржај о родној равноправности кроз целокупан систем обуке и 
образовања.

9) Увести родно осетљив језик и промовисати његово коришћење.

10) Охрабривати и обучавати жене за учешће у мултинационалним операцијама. 

11) Наставити и јачати регионалну сарадњу механизама за родну равноправност МО 
Западног Балкана.

96. 6. ПРЕПОРУКЕ /



97.АНЕКС А /

АНЕКС А: ЗАСТУПЉЕНОСТ ЖЕНА У 
ОРУЖАНИМ СНАГАМА ПО ВИДОВИМА 
ВОЈСКЕ И ПОЗИЦИЈИ

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

ТРЕНУТНИ % (ПОДАЦИ ИЗ 2012. ГОДИНЕ) ЦЕЛОКУПНОГ 
КАДРА ПОДЕЉЕНОГ ПРЕМА СЛУЖБАМА

ТРЕНУТНИ % (ПОДАЦИ ИЗ 2012. ГОДИНЕ) ВОЈНИХ ЛИЦА 
АКТИВНИХ У МИРОВНИМ ОПЕРАЦИЈАМА(3)

 
(1) У друге службе спадају све друге категорије које нису поменуте (нпр. цивилна лица у војној служби, медицинско особље, 
административно особље, војна полиција, резервисти са пуним радним временом или пола радног времена.
(2) Не особље на обуци, већ само активни војни кадар. 
(3) Све дуготрајне операције у иностранству (НАТО, УН, ЕУ...).
(4) Не особље на обуци, већ само активни војни кадар.
(5) У друге службе спадају све друге непоменуте категорије (нпр. цивилна лица у војној служби, медицинско особље, 
административно особље, војна полиција, резервисти са пуним радним временом или пола радног времена.



БИВША ЈУГОСЛОВЕНСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ТРЕНУТНИ БРОЈ И % (ПОДАЦИ ИЗ 2012. ГОДИНЕ) 
ЦЕЛОКУПНОГ КАДРА ПОДЕЉЕНОГ ПРЕМА СЛУЖБАМА

ТРЕНУТНИ БРОЈ И % (ПОДАЦИ ИЗ 2012. ГОДИНЕ) 
ВОЈНИХ ЛИЦА АКТИВНИХ У МИРОВНИМ ОПЕРАЦИЈАМА(3)

 
(1) У друге службе спадају све друге категорије које нису поменуте (нпр. цивилна лица у војној служби, медицинско особље, 
административно особље, војна полиција, резервисти са пуним радним временом или пола радног времена.
(2) Не особље на обуци, већ само активни војни кадар. 
(3) Све дуготрајне операције у иностранству (НАТО, УН, ЕУ...).
(4) Не особље на обуци, већ само активни војни кадар.
(5) У друге службе спадају све друге непоменуте категорије (нпр. цивилна лица у војној служби, медицинско особље, 
административно особље, војна полиција, резервисти са пуним радним временом или пола радног времена.
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99.АНЕКС А /

ЦРНА ГОРА

ТРЕНУТНИ БРОЈ И % (ПОДАЦИ ИЗ 2012. ГОДИНЕ)
ЦЕЛОКУПНОГ КАДРА ПОДЕЉЕНОГ ПО СЛУЖБАМА

ТРЕНУТНИ БРОЈ И % (ПОДАЦИ ИЗ 2012. ГОДИНЕ)
ВОЈНИХ ЛИЦА АКТИВНИХ У МИРОВНИМ ОПЕРАЦИЈАМА(3)

 
(1) У друге службе спадају све друге категорије које нису поменуте (нпр. цивилна лица у војној служби, медицинско особље, 
административно особље, војна полиција, резервисти са пуним радним временом или пола радног времена.
(2) Не особље на обуци, већ само активни војни кадар. 
(3) Све дуготрајне операције у иностранству (НАТО, УН, ЕУ...).
(4) Не особље на обуци, већ само активни војни кадар.
(5) У друге службе спадају све друге непоменуте категорије (нпр. цивилна лица у војној служби, медицинско особље, 
административно особље, војна полиција, резервисти са пуним радним временом или пола радног времена.



СРБИЈА

ТРЕНУТНИ % (ПОДАЦИ ИЗ 2012. ГОДИНЕ) ЦЕЛОКУПНОГ 
КАДРА ПОДЕЉЕНОГ ПРЕМА СЛУЖБАМА

ТРЕНУТНИ БРОЈ И % (ПОДАЦИ ИЗ 2012. ГОДИНЕ) 
ВОЈНИХ ЛИЦА АКТИВНИХ У МИРОВНИМ ОПЕРАЦИЈАМА(3)

  
(1) У друге службе спадају све друге категорије које нису поменуте (нпр. цивилна лица у војној служби, медицинско особље, 
административно особље, војна полиција, резервисти са пуним радним временом или пола радног времена.
(2) Не особље на обуци, већ само активни војни кадар. 
(3) Све дуготрајне операције у иностранству (НАТО, УН, ЕУ...).
(4) Не особље на обуци, већ само активни војни кадар.
(5) У друге службе спадају све друге непоменуте категорије (нпр. цивилна лица у војној служби, медицинско особље, 
административно особље, војна полиција, резервисти са пуним радним временом или пола радног времена.
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АНЕКС Б: ПРАВНИ ОКВИР
  
Босна и Херцеговина

Правни оквир државе је обиман, бројни правни документи промовишу област људских права 
односно права жена. Увођење принципа родне равноправности  у правне, институционалне 
и политичке оквире у БиХ засновано је на обавезама које произилазе из међународних 
докумената, и на чланству у међународним савезима и телима.  
 
														•	Устав	БиХ,	Анекс	1	Општег	оквирног	споразума	за	мир	у	БиХ	у	оквиру	којег	се	
    наводи 16 међународних конвенција у области људских права, укључујући ту и 
    CEDAW (Committee on the Elimination of Discrimination against Women - Комитет за 
                 елиминацију свих облика дискриминације жена)
															•	Закон	о	равноправности	полова	у	БиХ		
	 •	Закон	о	омбудсману	за	људска	права	БиХ	
	 •	Закон	о	забрани	дискриминације	у	БиХ	
	 •	Закон	о	државној	служби
	 •	Закон	о	раду
	 •	Гендер	акциони	план	БиХ	

Законски и подзаконски акти институција одбране БиХ (закони, правилници, политике) 
усклађени су са одредбама међународних докумената који третирају област људских права 
(конвенције, резолуције, протоколи и споразуми), ратификованих од стране Парламента 
БиХ, као и са домаћим законодавством које промовише питања родне равноправности.
 
															•	Закон	о	одбрани	Босне	и	Херцеговине	
	 •	Закон	о	служби	у	Оружаним	снагама	БиХ	
	 •	Закон	о	парламентарном	војном	повјеренику	БиХ	
	 •	Закон	о	судјеловању	припадника	Оружаних	снага	БиХ,	полицијских	службеника,			
    државних службеника и осталих запосленика у операцијама подршке миру  

Бивша Југословенска Република Македонија

	 •	Устав	
	 •	Закон	о	одбрани		
	 •	Закон	о	радним	односима	
	 •	Закон	о	служби	у	Aрмији
	 •	Закон		о	државним	службенцима	
	 •	Закон	о	једнаким	могућностима	жена	и	мушкараца	
	 •	Закон		о	спречавању	и	заштити	од	дискриминације	
	 •	Закон	о	заштити	од	узнемиравања	на	радном	месту	
	 •	Закон	о	социјалној	заштити	
	 •	Национална	стратегија	за	заштиту	од	породичног	насиља	за	период	од	2008.	до	
    2011. године
	 •	Национални	план	акције	за	родну	равноправност	(2007-2014.	године)
	 •	Национални	акциони	план	за	имплементацију	Резолуције	СБ	УН	1325	
	 •	Стратегија	о	родној	равноправности	-	донета		децембра	2012.	године
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102. АНЕКС Б /

Црна Гора

	 •	Устав	
	 •	Закон	о	одбрани
	 •	Закон	о	родној	равноправности
	 •	Закон	о	заштитнику	људских	права
	 •	Закон	о	забрани	дискриминације
	 •	Закон	о	раду
	 •	Закон	о	заштити	од	насиља	у	породици
	 •	Закон	о	забрани	злостављања	на	раду
	 •	Закон	о	Војсци	Црне	Горе
	 •	Кривични	законик

 

Србија

	 •	Устав	Републике	Србије	
	 •	Закон	о	равноправности	полова	
	 •	Закон	о	одговорности	за	кршење	људских	права	
	 •	Закон	о	државним	службеницима	
	 •	Закон	о	Војсци	Србије	
	 •	Закон	о	одбрани
	 •	Закон	о	војној,	радној	и	материјалној	обавези



АНЕКС Ц: СИСТЕМ ВОЈНОГ 
ОБРАЗОВАЊА
  
Обука и образовање су идентични за жене и мушкарце у све четири земље.

У БиХ се едукација припадника /ца МО и ОС БиХ реализује кроз различите видове обучавања 
(курсеви,семинари, радионице,  конференције / размена информација, искустава и пракси) 
и изводи се у земљи и иностранству. С обзиром да БиХ нема школу  војног усмерења  нити 
војне  академије, обука и школовање се врше кроз програме билатералне сарадње. 

Министарство одбране школује кадете у војним академијама у иностанству, у складу са 
плановима школовања и усавршавања и понудама школовања из иностранства. Планирање 
стручног образовања, усавршавања и обучавања је саставни део управљања персоналом.  
Програм стручног образовања, усавршавања и обучавања за војна лица се израђује на основу 
плана професионалног развоја који укључује и предвиђа професионални пут појединаца.

Одредбама Закона о служби у Оружаним снагама БиХ  регулисани су право и обавеза на 
стручно усмеравање и школовање, и то право на школовање и усавршавање професионалних 
војних лица и стипендирање студената факултета и ученика средњих школа  из грађанства 
како би се попунила формацијска места и укључили кадети у војне образовне институције.

Војници по уговору регрутују се из грађанства на основу јавног огласа за пријем. Исти начин 
је предвиђен и за регрутовање подофицира и официра из грађанства путем јавног огласа/
конкурса. Регрутовање подофицирског кадра у највећој мери се обезбеђује из редова војника по 
уговору, а регрутовање официрског кадра обезбеђује се из редова подофицирског кадра. 

Тренутно је у  току припрема за  расписивање Јавног конкурса за пријем официра из грађанства.

У Бившој Југословенској Републици Македонији је систем образовања и обуке цивилних и 
војних лица у Министарству одбране (СОО) дефинисан Стратегијом људских ресурса и Стратегијом 
за образовање и обуку. Систем се заснива на три стуба СОО у одбрани и то: институционалној 
едукацији, обуци на радном месту и самосталном учењу. Овај приступ представља континуиран 
циклус селекције, образовања, обуке, увежбавања, постављења на дужност и евалуације.

У оквирима овог система обезбеђује се континуирана професионална едукација, почевши 
од почетног улазног нивоа свих категорија лица, стицање почетних официрских/
подофицирских чинова, квалификација за унапређење у виши чин и прелазак са једног 
на други ниво (тактички, оперативни и стратешки), као и професионална едукација током 
професионалног развоја свих категорија запослених у систему одбране. 

Институционална едукација је први стуб војне едукације и укључује све форме усмеравања у 
оквирима разноврсних едукативних  институција (војних и цивилних) у земљи и иностранству.

Обука на радном месту је други стуб система за образовање и обуку у одбрани и 
континуирана је током каријере. Искуство стечено приликом извршавања функционалних 
дужности запослених у одбрани, заједно са организованим формама едукације у оквирима 
организационих целина система одбране (јединице и установе), омогућава им да надограде 
и у пракси користе оно што су научили током формалне едукације. 

Самостално учење је трећи стуб што омогућава уравнотеженост система за образовање и 
обуку у одбрани којим се заокружује комплетна едукација запослених у одбрани. Самостално 
учење је суштинска компонента самосталног развоја који се састоји од: индивидуалног учења, 
истраживања, професионалног проучавања стручне литературе и стицања искуства из праксе. 
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104. АНЕКС Ц /

Црна Гора нема војно школство, стога Министарство одбране образује, односно регрутује  
кадар за потребе Војске Црне Горе на два начина. Први начин је школовањем официра у 
иностранству, тј. упућивањем кандидата са завршеном средњом школом, који се добровољно 
јаве, на војне академије партнерских земаља. Други начин је пријемом кандидата са 
завршеним цивилним факултетима, који би после завршене основне обуке и официрске 
обуке, по систему обуке за дужности, градили своје каријере у Војсци. Регрутовање 
подофицирског кадра у највећој мери се обезбеђује из редова војника по уговору. Војници 
по уговору регрутују се из грађанства на основу јавног огласа за пријем.

У Војсци Црне Горе обука се изводи на основу Упутства за управљање обуком. Наиме, обуке 
припадника Војске врше се на основу Годишње инструкције за обуку коју израђује Генералштаб 
и доставља је свим јединицама Војске. Ова инструкција садржи приоритете за обуку и начин 
извођења појединих садржаја обуке. Јединице ранга бригаде, на основу Годишње инструкције, 
израђују Годишње смернице за обуку и достављају јединицама ранга батаљона. Јединице ранга 
чете месечно израђују распоред извођења обуке. Тежиште у обуци припадника Војске усмерено 
је на: припрему и ангажовање њених припадника у мисијама и операцијама;  оспособљавање 
припадника Војске за обављање функционалних и формацијских дужности; усвајање НАТО 
штабних	 процедура;	 оспособљавање	 декларисаних	 и	 других	 снага	 по	 програму	 OCC	 E&F	
(Концепт оперативних способности, еваулација и повратна информација оцењивања); обуку за 
учешће на војним вежбама у земљи и иностранству; пружање помоћи становништву у случају 
природно и вештачки изазваних катастрофа, као и на достизање НАТО стандарда по питању 
познавања страних језика. Посебна пажња је усмерена на оспособљавање штабних официра 
и подофицира за обављање дужности у мултинационалним командама, усавршавање знања 
страних језика и обуку за учешће у мировним мисијама.

У Србији се образовање припадника и припадница Војске остварује у Војној гимназији, Војној 
академији, Војно-медицинској академији,  на факултетима у грађанству и центрима за обуку ВС.

Обука се темељи на системском приступу управљању обуком и обуци усмереној на мисију. 
Основна системско-нормативна документа, која уређују обуку у Војсци Србије су: Доктрина 
обуке Војске Србије, Основе за управљање обуком у Војсци Србије, Упутство о вежбама у 
Војсци Србије, Упутство за евалуацију колективне обучености у Војсци Србије, Упутство за 
физичку обуку у Војсци Србије, Упутство о спортским такмичењима у Војсци Србије, Основе 
програма за обучавање и стручно оспособљавање војника, подофицира и официра у 
резерви, Основе за израду програма приправничког стажа и упутства за управљање обуком 
на оперативном нивоу. Индивидуална обука је део система обуке у којем се појединци 
обучавају за специјалности у оквиру рода-службе, односно за обављање дужности на 
одређеним формацијским местима у командама и јединицама Војске Србије. Према 
садржају, индивидуална обука се дели на: основну, специјалистичку и функционалну. 

Индивидуална обука војника на добровољном служењу војног рока, кандидата за 
професионалне војнике, подофицире и официре (лица која се примају у службу након 
завршетка студија у грађанству) и професионалних припадника на усавршавању, 
нормативно је уређена програмима обуке и стандардима индивидуалне обучености. У овој 
области у Војсци Србије је успостављен инструкторски модел обуке. Команда за обуку је 
надлежна за нормативно уређење индивидуалне обуке, за основну, специјалистичку обуку и 
обуку подофицира. Колективна обука у Војсци Србије уређена је програмима обуке команди, 
јединица и установа. Колективна обука обухвата обуку сталног и резервног састава, а њена 
основна карактеристика је усмереност на додељену мисију.

Обука и образовање су идентични за жене и мушкарце, с тим што  постоји разлика једино 
у реализацији садржаја предмета Физичко васпитање на Војној академији (кадеткиње 
су ослобођене извођења згибова, а приликом савладавања пешадијских препрека није 
им ограничено време). Обука у Војсци Србије идентична је за мушкарце и жене, али су 
различити стандарди за проверу физичке способности. Стандарди за проверу физичке 
способности жена прилагођени су психофизичким могућностима женског пола, у складу са 
важећим међународним стандардима.
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РСБ УН 1325  United Nations Security Council Resolution on Women, Peace and Security (Резолуција 
                             Савета безбедности Уједињених нација о женама, миру и безбедности 1325) 
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