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Конкурс за војне школе
Конкурс за Војну академију и Медицински факултет ВМА
Пријем у професионалну војну службу
Новчана примања и стамбено збрињавање професионалних војних лица

1. КОНКУРС ЗА ВОЈНЕ ШКОЛЕ
Конкурс за војне школе садржи опште и посебне услове пријема.
Конкурси за војне школе се објављују у магазину „Обрана“, на сајту Министарства
одбране (www.mod.gov.rs) и у неким од дневних јавних гласила, којa излазе на територији
целе Републике Србије.
Лица која желе да конкуришу за упис у Војну гимназију и Средње стручне војне школе,
пријаву подносе у центрима Министарства одбране за локалну самоуправу, на територији
сталног места боравка.
Приликом пријема врши се селекција кандидата из грађанства. Кандидати подлежу
провери физичке способости и провери знања из математике и српског језика или
математике и физике, психолошкој процени, медицинско-здравственој процени и
безбедносној провери.
Школовање у Војној гимназији траје 4 године. Ученици се школују по плану и програму
општег смера.
За време школовања ученицима су обезбеђени смештај и исхрана у интернату, као и
целокупна наставна литература, капацитети Спортског центра, библиотеке, здравствена
заштита и новчана примања, а трошкове школовања сноси Министарство одбране РС.
Након завршеног школовања у Војној гимназији, ученици су обавезни да полажу
пријемни испит за упис у Војну академију и наставе школовање у Војној академији.
Након завршеног школовања у трајању од 4 године у Средњој стручној војној школи,
ученици се примају у Војску Србије у својству професионалног подофицира, у чину
водника.
За време школовања ученици Војне гимназије и Средње стручне војне школе имају статус
војног лица.
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2. КОНКУРС ЗА ВОЈНУ АКАДЕМИЈУ И МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
ВМА
Конкурсом за Војну академију и Медицински факултет ВМА прописују се општи и
посебни услови и објављује се у магазину „Одбрана“ и на сајту Министарства одбране
(www.mod.gov.rs).
Кандидати који испуњавају опште и посебне услове конкурса за пријем за кадете Војне
академије и Медицинског факултета ВМА полажу пријемни испит, подлежу провери
физичке способности, медицинско-здравственој процени, психолошкој процени и
безбедносној провери.
Кандидати подносе пријаву Центру Министарства одбране за локалну самоуправу на
територији сталног места боравка.
Кандидати који имају негативну медицинско-здравствену, психолошку процену и
безбедносну проверу неће се рангирати.
Кандидати који су као ученици III или IV разреда средње школе освојили једно од прва
три места из математике на републичком такмичењу које организује Министарство
просвете, науке и технолошког развоја РС, не полажу пријемни испит из математике, а
пријемни испит из тог предмета вреднује се максималним бројем бодова.
Утврђивање редоследа пријављених кандидата врши се на основу следећих мерила.
- успех из средње школе,
- провера знања из области која је оглашена у конкурсу,
- провера физичке способности.
Школовање у Војној академији има структуру основних академских студија првог степена
у трајању од 4 године, што подразумева 240 EСПБ и интегрисаних академских студија за
студијски програм Војно ваздухопловство у трајању од 5 година, што подразумева 300
EСПБ. После завршетка школовања, кадети стичу високо образовање и стручно звање које
је прописано акредитованим студијским програмом. Школовање на Медицинском
факултету ВМА има структуру интегрисаних академских студија у трајању од шест
година, односно 360 ЕСПБ.
За време школовања кадети Војне академије и Медицинском факултет ВМА имају статус
војног лица. За време школовања кадети станују у интернату, а све трошкове школовања
сноси Министарство одбране Републике Србије.
Након успешно завршеног школовања у Војној академији и Медицинском факултету
ВМА, примају се у професионалну војну службу и производе у чин потпоручника
одговарајућег смера – службе.
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3. ПРИЈЕМ У ПРОФЕСИОНАЛНУ ВОЈНУ СЛУЖБУ
Држављанин Републике Србије се може примити у професионалну војну службу као:
1. професионални војник,
2. подофицир;
3. официр.
Кадет Војне академије који испуњава прописане услове, завршетком школовања, прима
се у професионалну војну службу и производи у чин потпоручника и од тог дана постаје
официр.
Подофицир који је стекао високо образовање са даном завршетка школовања производи
се у чин потпоручника и од тог дана постаје официр.

4. НОВЧАНА ПРИМАЊА И СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ
ПРОФЕСИОНАЛНИХ ВОЈНИХ ЛИЦА
Професионалном војном лицу припада плата од дана ступања на службу у Војсци Србије
до дана престанка службе у Војсци Србије.
Професионалном војном лицу може се доделити једном у току године новчана награда и
за сваких десет година непрекидне ефективне службе у Војсци припада јубиларна
награда за 10, 20, 30 и 40 година рада,.
Професионално војном лицу, под одређеним условима, припада и право на накнаду
трошкова превоза за долазак на рад и одлазак са рада, накнада трошкова због одвојеног
живота од породице, накнада дела трошкова за закуп стана и накнаду трошкова у вези са
решавањем стамбеног питања.
Решавање стамбеног питања врши се: доделом станова у закуп на неодређено време и
доделом неуређених станова у закуп на неодређено време .
Професионални официри и подофицири у МО и ВС, могу своје стамбено питање да
решавају и куповином станова путем субвенционисаних новчаних кредита по
Програму дугорочног стамбеног кредитирања професионалних војних лица Војске Србије,
који се доноси сваке календарске године.

ИЗВОРИ ДОДАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА:
-

www.gimnazija.mod.gov.rs/sr/upis/konkurs#.W1HOqdUybct
www.mod.gov.rs/lat/12176/konkurs-za-prijem-kandidata-za-ucenike-srednje-strucne-vojneskole-12176
www.va.mod.gov.rs/cms/view.php?id=27148
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