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МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
МИНИСТАР ОДБРАНЕ
Предмет: ИНИЦИЈАТИВА за унапређење положаја припадника јединица за ЕИ и ПЕД
Уважавајући специфичност извршавања задатака професионалних припадника Војске Србије
на служби у јединицама за електронско извиђање и противелектронска дејства (ЕИ и ПЕД),
молимо наслов да у складу са овде датим предлозима покрене поступак измене и допуне
Правилника о накнади путних и других трошкова и других примања у Војсци Србије („СВЛ“,
бр. 18/13, 32/15, 7/16, 19/16 и 29/17) и Правилника о платама професионалних припадника
Војске Србије („СВЛ”, бр. 28/11, 15/14, 28/14, 31/15, 38/15, 24/16 , 31/16 и 10/17).
Да би припадницима јЕИиПЕД омогућили признавање права на додатно увећање плате од
0,13% на годишњем нивоу, наслову предлажемо:
Измену става 3. члана 36. Правилника о накнади путних и других трошкова и других примања
у Војсци Србије, тако да убудуће гласи: ‘’Начелник Генералштава, начелник надлежне управе
Генералштаба Војске Србије, командант Ваздухопловства и противваздухопловне одбране и
командант Гарде, зависно од тежине и сложености задатака, овлашћени су да појединим
лицима из става 1. овог члана, делу или целој јединици односно установи Војске Србије који
службу врше под отежаним условима за сваку годину вршења такве службе, дневну накнаду за
службу под отежаним условима увећају за 0,13% од основне плате.
За професионална војна лица и цивилна лица у јединицама за електронска дејства која су
ангажована на посебним војним објектима или на задацима на територији на којој се служба
врши под отежаним условима, за период док такве задатке извршавају, неопходно је
применити модел рачунања радног времена који поред дневне накнаде у висини 0,67% од
основне плате укључује и увећање износа ове дневне накнаде у висини 0,33%, што би укупно
износило 1% од основне плате. Да би операционализовали овај предлог предлажемо:
Правилник о накнади путних и других трошкова и других примања у Војсци Србије у члану 14.
и члану 36. став 2. изменити тако да начелник Управе за обавештајно-извиђачке послове (Ј-2),
буде овлашћен и обавезан да изврши горе наведено увећање плате.
Такође предлажемо:
Измене члана 14. и члана 36. став 3. Правилника о накнади путних и других трошкова и
других примања у Војсци Србије, тако да начелник Управе за обавештајно-извиђачке послове
(Ј-2), буде овлашћен и обавезан да одобри додатно увећање претходно објашњене дневне
накнаде од 1%, у износу 0,13% за сваку годину проведену на служби под отежаним условима.
Износ овог увећања може износити највише 1,67%, како је и сада регулисано у ставу 4. члана
36. Правилника.

Наведено би требало да важи за сва лица која раде на радним местима на којима се служба
врши под отежаним условима. Предложене измене је потребно уградити у постојећи
правилник због специфичности обављања дужности из делокруга реализације наменских
задатака електронских дејстава. Поготово оне које укључују рад у теренским условима на
непосредном прикупљању, обради и правовременом достављању података електронских
дејстава. Од припадника ангажованих на елементима електронских дејстава у простору
очекује се самостално и прецизно одлучивање о селекцији и достављању информација које су
обавештајно-интересантне и осетљиве по безбедност Војске Србије и Републике Србије. Оне
подразумевају скраћено време припрема за реаговање на безбедносне ризике у зони
обавештајне одговорности, познавања страних језика и руковање и употребу софистицираних
техничких средстава и система велике вредности али и изложеност екстремних
психофизичким напрезањима. Уз то, људство ангажовано на задацима електронских дејстава у
непрестаном је борбеном контакту са потенцијалним непријатељем, а прикупљени
обавештајни подаци и њихова обрада и правовремено достављање крајњим корисницима је од
непроцењиве вредности за систем одбране Републике Србије.
У циљу унапређења статуса свих припадника 224.цЕД који се баве активностима електронких
дејстава предлажемо да се за професионална војна лица ВЕС ЕД и цивилна лица у јединицама
за електронска дејства који се баве руковођењем, командовањем и употребом јединица за
електронска дејства, планирањем, контролом и усмеравањем процеса електронских дејстава и
прикупљањем и обрадом података електронских дејстава, одреди припадајући коефицијент за
посебне услове службе, због тежине, карактера и трајања рада односно посла, наслову
предлажемо:
У Правилнику о платама професионалних припадника Војске Србије („СВЛ”, бр. 28/11, 15/14,
28/14, 31/15, 38/15, 24/16, 31/16 и 10/17 ), извршити допуну члана 16. став 2. додавањем тачке
12. која гласи: “за припаднике 224. цЕД постављене на формацијска места номенклатурне
ознаке рода јединица за ЕД......25%”.
Предложену допуну је потребно уградити у постојећи правилник због специфичности
обављања дужности из делокруга реализације наменских задатака електронских дејстава. Оне
укључују рад у теренским условима, скраћено време припрема за реаговање на безбедносне
ризике у зони обавештајне одговорности, познавања страних језика и руковање и употребу
софистицираних техничких средстава и система велике вредности. Уз то, људство ангажовано
на задацима ЕД је у непрестаном борбеном контакту са потенцијалним непријатељем и
изложено екстремним психофизичким напрезањима, а прикупљени обавештајни подаци и
њихова обрада и правовремено достављање крајњим корисницима је од непроцењиве
вредности за систем одбране Републике Србије. Из тог разлога, припадници јЕИиПЕД су
одговорни у правилном и правовременом откривању индикатора угрожавања безбедности
Републике Србије, као одговору у правилном доношењу одлука са минималним корекцијама, а
за тај рад треба да буду и правилно стимулисани.
Важно је напоменути да су лица номенклатурних ознака рода јединица за ЕД (ВЕС) за послове
које обављају, раније остваривали право на посебан РИ (радио-извиђачки) додатак, а који
данас не остварују услед измена прописа које су извршене ранијих година.
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