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На основу члана 9. тачка 10) Закона о војном 
образовању („Службени гласник РС”, број 36/18), 
министар одбране доноси  

П Р А В И Л Н И К  
О ПРИЈЕМУ ЛИЦА ИЗ ГРАЂАНСТВА  
НА ШКОЛОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ  

У ВОЈНОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА И 
ЈЕДИНИЦАМА И УСТАНОВАМА МИНИ-
СТАРСТВА ОДБРАНЕ И ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

Члан 1. 
Овим правилником прописују се услови и посту-

пак пријема на школовање и усавршавање у војно-
школским установама и јединицама и установама 
Министарства одбране и Војске Србије лица из гра-
ђанства која се школују и усавршавају за потребе 
правних и физичких лица из грађанства. 

Школовање лица из грађанства, у смислу овог 
правилника, обухвата школовање и усавршавање ко-
ји се на основу уговора реализују у војношколским 
установама и јединицама и установама Министар-
ства одбране и Војске Србије. 

Члан 2. 
Лице из грађанства прима се на школовање на 

основу Уговора о школовању лица из грађанства у 
војношколским установама и јединицама и установа-
ма Министарства одбране и Војске Србије (у даљем 
тексту: Уговор) закљученог између војношколске 
установе, односно јединице и установе Министар-
ства одбране и Војске Србије и овлашћеног органа 
правног лица односно физичког лица. 

Уговор се закључује на основу Одлуке о школо-
вању лица из грађанства у војношколским установа-
ма и јединицама и установама Министарства одбране 
и Војске Србије коју доноси надлежни старешина. 

Члан 3. 
Лице из грађанства може бити примљено на шко-

ловање: ако испуњава услове у погледу здравствене 
способности које утврђује надлежна војно лекарска 
комисија, ако има одговарајућу школску спрему која 
је Уговором утврђена и ако испуњава опште услове 
за пријем на школовање прописане конкурсом, уко-
лико се Уговором другачије не регулише. 

Члан 4. 
Лице из грађанства, за време школовања, у оба-

вези је да поштује Уговором утврђене обавезе. 

Члан 5. 
Војношколске установе и јединице и установе 

Министарства одбране и Војске Србије могу предло-
жити односно понудити одређене облике и нивое 
школовања за лица из грађанства уз надокнаду. 

Члан 6. 
Пријаве за школовање лица из грађанства доста-

вљају се војношколским установама и јединицама и 
установама Министарства одбране и Војске Србије. 

На основу достављених пријава из става 1. овог 
члана војношколске установе и јединице и установе 
Министарства одбране и Војске Србије утврђују ма-
теријалне и кадровске могућности за реализацију 
школовања лица из грађанства, и о томе сачињавају 
извештај.  

Извештај из става 2. овог члана војношколска 
установа и јединица и установа Министарства одбра-
не и Војске Србије доставља организационој једини-
ци Mинистарства одбране надлежној за функцију 
образовања. 

На основу извештаја, организациона јединица 
Mинистарства одбране надлежна за функцију образо-
вања припрема предлог Одлуке о школовању лица из 
грађанства у војношколским установама и јединица-
ма и установама Министарства одбране и Војске Ср-
бије.  

Одлуку из става 4. овог члана доноси надлежни 
старешина. 

На основу одлуке надлежног старешине, нацрт 
Уговора припрема војношколска установа и јединица 
и установа Министарства одбране и Војске Србије. 

Члан 7. 
Уговор се закључује по претходно прибављеном 

мишљењу организационе јединице Министарства од-
бране надлежне за послове имовинскоправне зашти-
те интереса Министарства одбране и Војске Србије, 
која цени законитост и правилност Уговора. 

По добијању мишљења од организационе једини-
це из става 1. овог члана, Уговор у име Министар-
ства одбране закључује овлашћено лице органа по-
словођења војношколске установе и јединице и уста-
нове Министарства одбране и Војске Србије и овла-
шћено лице из члана 2. овог правилника. 

Члан 8. 
Уговор садржи: 
1) податке о уговорним странама; 
2) назив војношколске установе и јединице и 

установе Министарства одбране и Војске Ср-
бије; 

3) врсту школовања; 
4) почетак и трајање школовања; 
5) број лица из грађанства која ће се школовати; 
6) цену школовања и услове и динамику плаћања; 
7) услове које лице из грађанства треба да испу-

ни у погледу потребне школске спреме; 
8) начин и надлежност за утврђивање његове 

здравствене способности за школовање; 
9) услове под којима лицу из грађанства преста-

је право на школовање (и пре истека рока на 
који је уговор закључен); 
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10) степен и врсту школске спреме и врсту ди-

плома односно уверења, који се стичу завр-
шетком школовања; 

11) права и обавезе лица из грађанства у току 
школовања; 

12) отказ уговора и отказне рокове; 
13) податке о надлежном суду у случају спора уго-

ворних страна; 
14) место и датум закључења уговора и потпис 

уговорних страна. 
Уговором из става 1. овог члана могу се уговара-

ти и друга питања, уколико уговорне стране оцене да 
је то потребно. 

Члан 9. 
Уговором, а у оквиру права и обавеза лица из гра-

ђанства у току школовања, утврђују се питања: 
1) структуре и величина наставних група; 
2) смештаја и исхране (по потреби); 
3) коришћења литературе, наставних материјала, 

школског прибора, опреме и ствари и сред-
става; 

4) начина одевања током боравка у војношкол-
ским установама и јединицама и установама 
Министарства одбране и Војске Србије; 

5) материјалне одговорности; 
6) начина обезбеђења здравствене заштите; 
7) коришћења годишњег одмора и одсуства; 
8) обележавања државних, верских и војних пра-

зника; 
9) начина истицања и ношења националних и 

верских симбола и обележја; 
10) о осталим правима и обавезама. 

Члан 10. 
Школовање лица из грађанства, уговора се према 

наставном плану и програму по којем се изводи на-
става у војношколским установама и јединицама и 
установама Министарства одбране и Војске Србије. 

Изузетно из става 1. овог члана усавршавање ли-
ца из грађанства може се уговорити измена поједи-
них наставних садржаја и дела предмета или усавр-
шавање по посебном плану и програму. 

Члан 11. 
Лицу из грађанства након успешно савладаног 

програма школовања, издаје се одговарајућа исправа 
којом се доказује да је успешно савладало програм 
школовања.  

Лицу из грађанства које није успешно савладало 
програм школовања, издаје се одговарајући доказ о вре-
мену проведеном на школовању, и о другим подацима. 

Члан 12. 
У цену школовања лица из грађанства улазе оп-

шти трошкови школовања и школарине. 
Опште трошкове школовања чине трошкови: за 

смештај и исхрану, одећу и обућу; за здравствену за-

штиту; за пријаву и продужетак школовања; за кул-
турно-забавне потребе; за средства информисања и 
слично. 

Школарину чине сви трошкови извођења теориј-
ске и практичне наставе у војношколским установа-
ма и јединицама и установама Министарства одбране 
и Војске Србије и ван њих. 

Члан 13. 
Даном ступања на снагу овог правилника престаје 

да важи Правилник о школовању лица из грађанства у 
војним школама („Службени војни лист РС”, број 4/07) 
и Упутство о пријему кандидата из грађанства у војне 
школе („Службени војни лист РС”, број 10/02). 

Члан 14. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од да-

на објављивања у „Службеном војном листу”. 
 

Број 52-81 
У Београду, 13. маја 2019. године 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 
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На основу члана 24. став 2. Закона о војном обра-
зовању („Службени гласник РС”, број 36/18), мини-
стар одбране доноси  

П Р А В И Л Н И К  
О САДРЖАЈУ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА 

РЕГИСТРА ВОЈНОШКОЛСКИХ УСТАНОВА 

Члан 1. 
Овим правилником прописују се садржај и начин 

вођења регистра војношколских установа које испу-
њавају услове за обављање образовне делатности (у 
даљем тексту: регистар), као и поступак уписа и бри-
сања војношколских установа из регистра.  

Члан 2. 
Регистар води организациона јединица Мини-

старства одбране надлежна за функцију образовањa. 

Члан 3. 
У регистар, у складу са законом којим се уређује 

војно образовање, уписују се или бришу подаци о 
војношколским установама на основу акта о њихо-
вом оснивању или укидању. 

Регистар се води у облику укоричене главне 
књиге коју чине регистарски листови величине 400 x 
300 mm са збирком исправа. 

Регистар се може водити и у електронској фор-
ми, с тим што се морају обезбедити подаци најмање 
у обиму и садржају прописаним овим правилником, 
са копијом која се чува на безбедном месту. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'GoranCMYK2400'] Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


