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Све савремене армије света имају
психолошку службу, што је потпуно
разумљиво, јер, без обзира на нагли
развој ратне технике, човек је остао
најважнији фактор од кога зависи
исход борбених дејстава. Данас је
војни психолог незаобилазан члан
тима сваког команданта, неопходан
саветник и важан ослонац када је
потребно проценити ангажовање
људи у свим радним и ратним 
околностима.
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пуно разумљиво, јер, без обзира на
нагли развој све сложеније ратне техни-
ке, човек је остао најважнији фактор од
кога зависи исход ратних дејстава –
нагласио је државни секретар, подсећа-
јући да се психологија у војсци на овим
просторима јавила још 1919. го дине, у
виду наставног предмета на тадашњој
Војној академији, али да је суштински
практичан допринос дала при селекцији
пилота. 

Богата историја
Повод окупљања, према његовим

речима, веома је значајан – јубилеј три
деценије рада психолога у је диницама,
чији је први корак био формирање пси-
холошке службе у трупи, у одсецима за
примењену психологију и хигијенско-
епидемиолошким одредима. 

ТРИДЕСЕТ ГОДИНА РАДА ПСИХОлОГА У ЈЕДИНИЦАМА ВОЈСКЕ

С
тручни скуп „Тридесет го дина
рада психолога у јединицама
војске”, у организацији Одеље -
ња за развој психолошке де лат -
ности, одржан је 27. окто бра, у

Дому Гарде на Топчидеру. Учествовали
су психолози из Министарства одбране
и Војске Србије. 

Скупу су, осим њих, присуствовали
и државни секретар Ненад Нерић,
заступник помоћника министра за људ-
ске ресурсе Милош Јанковић, на челник
Управе за кадрове бригадни генерал
Драгосав Лацковић, те начелница Оде-
љења за развој психолошке делатности
Сектора за људске ресурсе Нада Мар-
ковић, са сарадницима. 

Отварајући скуп, државни секре-
тар Нерић истакао је да је психологија
одувек била међу људима због своје по -
 требе да тумаче себе, сопствене до жи-

вљаје и друге људе, па не треба да чу ди
да је психолошка наука врло брзо
нашла своју примену и у војсци. 

– Данас све савремене армије света
имају психолошку службу, што је пот-
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– Те 1985. године први психолог
примљен је у Гарду, а 1988. започео је
масовнији пријем психолога у јединице
тадашње војске. Данас, од 89 психолога
који раде у систему одбране, у једини-
цама и командама ради 49, а неки од
њих у зони одговорности имају и више
од хиљаду лица – нагласио је државни
секретар Нерић. 

Данас је војни психолог, додао је,
незаобилазан члан тима сваког ко ман-
данта, неопходан саветник и ва жан
ослонац када је потребно проценити
ангажовање људи у свим радним и рат-
ним околностима. 

– Међу вама су данас и психолози,
цивили, који су равноправно са официри-
ма учествовали у борбеним дејствима,
који су били спремни за највећу жртву
својој отаџбини – поручио је државни
секретар Нерић, указујући да су захтеви

који се данас по стављају пред психологе
и Одељење за развој психолошке делат-
ности ве лики изазови.

Искуства с терена
Како је истакла начелница Одеље-

ња за развој психолошке делатности
Нада Марковић, стручни скуп је прили-
ка да се ода признање свим психолози-
ма који су и стручно и људски доприне-
ли радећи у јединицама наше војске. 

Стручни део скупа отворило је пре-
давање професора др Бориса Кордића,
с Факултета безбедности, о улози пси-
холога у систему одбране и безбедно-
сти. Као психолог у трупи деведесетих
година прошлог века, био је у прилици
да уз уобичајене редовне дужности пси-
холога ради и приликом ратних дејста-
ва. Он је излагао о специфичностима

радног окружења психолога у војсци,
променама концепције одбране, ставо-
ва о религији и идеологији, а било је
речи и о промени идентитета психолога
у војсци и доприносу војних психолога у
војном окружењу. 

Наставак скупа обележио је и окру-
гли сто „ Рад војних психолога – некад и
сад”, на коме су приказани по чеци рада
психолога у јединицама и искуства у раду
војних психолога у је диницама Копнене
војске, РВ и ПВО и центрима за обуку. 

Завршни део скупа протекао је у
презентовању истраживања у војној
психологији, на коме су излагали пред-
ставници Института за стратегијска
истраживања Сектора за политику
одбране, Филозофског факултета, Вој-
нобезбедносне агенције и Специјалне
бри гаде.

Биљана МИЉИЋ

Суштински и практичан допринос војна психологија на овим просторима поче-
ла је да остварује у селекцији пилота. Давне 1947. године први пут је установљена
психолошка служба у оквиру Ваздухопловно-медицинског института, а 1957. осно-
вано је прво одељење за примењену психологију на Војномедицинској академији.
Имајући то у виду, 2017. година, када је реч о војној психологији, протећи ће у зна-
ку двоструког јубилеја, 70 година од почетка рада психолога у ваздухопловству и
60. у војном здравству. 

Основна мисија психолога у Министарству одбране и Војсци Србије данас је у
функцији управљања људским ресурсима, oбезбеђења ефикасности и квалитета у
стручном оспособљавању и психофизичкој спремности припадника система
одбране, а ради унапређења оперативних способности Војске за извршавање
додељених мисија и задатака.

У СУСРЕТ ДВОСТРУКОМ ЈУБИлЕЈУ
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