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171. 

На основу члана 9. тачка 12) Закона о војном 
образовању („Службени гласник РС”, број 36/18), 
министар одбране доноси  

П Р А В И Л Н И К  
О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ УПУЋИВАЊА 
ПРОФЕСИОНАЛНИХ ПРИПАДНИКА ВОЈСКЕ 

СРБИЈЕ НА ШКОЛОВАЊЕ НА ДРУГИМ 
УНИВЕРЗИТЕТИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
Овим правилником прописују се ближи услови и 

поступак упућивања професионалних припадника 
Војске Србије на школовање на другим универзите-
тима у Републици Србији. 

Члан 2. 
Школовање на другим универзитетима у Репу-

блици Србији професионалних припадника Војске 
Србије, у смислу овог правилника, обухвата студије 
другог и трећег степена.  

Члан 3.  
Професионални припадници Војске Србије упућују 

се на друге универзитете у Републици Србији на шко-
ловање уз рад, према потребама Министарства одбране 
и Војске Србије, ради стицања потребних знања, за оба-
вљање дужности на формацијском месту на које ће би-
ти постављени након завршетка школовања.  

II. УСЛОВИ ЗА УПУЋИВАЊЕ  

Члан 4. 
Кандидати за школовање на другим универзите-

тима у Републици Србији морају да испуне опште и 
посебне услове за упућивање на школовање.  

Члан 5. 
Општи и посебни услови за упућивање професи-

оналних припадника Војске Србије на школовање на 

другим универзитетима у Републици Србији регули-
сани су прописом којим се уређују услови за упући-
вање на школовање и усавршавање професионалних 
припадника Војске Србије. 

III. ПОСТУПАК ЗА УПУЋИВАЊЕ  

Члан 6. 
Организациона јединица Министарства одбране 

надлежна за функцију образовања, доставља надле-
жним организационим јединицама Министарства од-
бране и Војске Србије захтев за исказивање потреба о 
школовању професионалних припадника Војске Србије 
на другим универзитетима у Републици Србији. 

Члан 7. 
Организационе јединице Министарства одбране 

и Војске Србије исказују потребе на обрасцу Стипен-
дирање кадра Министарства одбране и Војске Србије 
на студијама другог и трећег степена у високошкол-
ским установама Републике Србије и достављају га 
организационој јединици Министарства одбране над-
лежној за функцију образовања. 

Образац из става 1. овог члана дат је у Прилогу 
1. овог правилника и чини његов саставни део. 

Члан 8. 
На основу исказаних потреба из члана 7. овог 

правилника организациона јединица Министарства 
одбране надлежна за функцију образовања израђује 
План школовања и усавршавања кадра Министар-
ства одбране и Војске Србије (у даљем тексту: План). 

План одобрава надлежни старешина.  

Члан 9. 
Организациона јединица Министарства одбране 

надлежна за функцију образовања, у складу са Пла-
ном израђује и доставља организационим јединицама 
Министарства одбране и Војске Србије иницијални 
акт о покретању процедуре упућивања професионал-
них припадника Војске Србије на школовање на дру-
ге универзитете у Републици Србији.   

Организационе јединице Министарства одбране 
и Војске Србије у складу са Планом предлажу канди-

ISSN 1821-4088 
COBISS.SR-ID 49270540



Страна 334 – Број 12 СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ 14. мај 2019.

 
дате за школовање на другим универзитетима попу-
њавањем Упитника за школовање на другим универ-
зитетима у Републици Србији који достављају орга-
низационој јединици Министарства одбране надле-
жној за функцију образовања. 

Образац Упитника из става 2. овог члана дат је у 
Прилогу 2. овог правилника и чини његов саставни део. 

Члан 10. 
Организационе јединице Министарства одбране и 

Војске Србије у складу са актом организационе јединице 
Министарства одбране надлежне за функцију образовања, 
кандидате за школовање упућују у поступак селекције.  

По извршеној селекцији, резултати провера до-
стављају се организационој јединици Министарства 
одбране надлежној за функцију образовања.  

Члан 11. 
Организациона јединица Министарства одбране 

надлежна за функцију образовања на основу резулта-
та селекције, а у складу са Планом, припрема обједи-
њени предлог листе кандидата и доставља га савето-
давном телу министра одбране за управљање људ-
ским ресурима у Министарству одбране. 

Члан 12. 
У акту којим се доставља предлог листе кандида-

та из члана 11. овог правилника саветодавном телу 
министра одбране за управљање људским ресурсима 
у Министарству одбране, наводи се: 

1) назив универзитета; 
2) почетак и трајање школовања; 
3) трошкови школовања; 
4) потребни персонални подаци о професионал-

ним припадницима Војске Србије који се пред-
лажу за школовање; 

5) податак да се школовање не може реализова-
ти на високошколским јединицама Универзи-
тета одбране. 

Члан 13. 
Саветодавно тело министра одбране за управља-

ње људским ресурсима у Министарству одбране раз-
матра листу кандидата и министру одбране доставља 
коначан предлог професионалних припадника Војске 
Србије за школовање на другим универзитетима у 
Републици Србији.  

Члан 14. 
На основу предлога из члана 13. овог правилни-

ка, организациона јединица Министарства одбране 
надлежна за функцију образовања израђује Нацрт од-
луке о избору кандидата за школовање професионал-
них припадника Војске Србије на другим универзи-
тетима у Републици Србији.  

Одлуку из става 1. овог члана доноси надлежни 
старешина. 

Члан 15. 
Одлука о избору кандидата за школовање профе-

сионалних припадника Војске Србије на другим уни-
верзитетима у Републици Србији садржи: 

1) персоналне податке о професионалним при-
падницима Војске Србије који се упућују; 

2) назив образовне установе у коју се упућују; 
3) врсту и/или област која је предмет школовања; 
4) назив потпрограма и конта економске класи-

фикације са којег се врши накнада трошкова 
школовања; 

5) и друга питања у вези са школовањем на дру-
гим универзитетима у Републици Србији. 

Члан 16. 
Надлежни старешина са професионалним при-

падницима Војске Србије који се упућују на школо-
вање на друге универзитете у Републици Србији за-
кључује Уговор о школовању. 

Уговор о школовању закључује се по претходно 
прибављеном мишљењу организационе јединице 
Министарства одбране надлежне за послове имовин-
скоправне заштите интереса Министарства одбране и 
Војске Србије, која цени законитост и правилност 
овог уговора. 

Члан 17. 
Професионални припадници Војске Србије, у ро-

ку од седам дана од дана завршетка школовања под-
носе извештај организационој јединици Министар-
ства одбране и Војске Србије из које су упућени. 

Члан 18. 
На основу извештаја из члана 17. овог правилни-

ка, организационе јединице Министарства одбране и 
Војске Србије из којих су упућени професионални 
припадници Војске Србије на школовање на друге 
универзитете у Републици Србији извештавају орга-
низацијску јединицу Министарства одбране надле-
жну за функцију образовања. 

Члан 19. 
Професионални припадници Војске Србије упу-

ћени на школовање на другим универзитетима у Ре-
публици Србији у обавези су да, по завршетку шко-
ловања, поред извештаја из члана 17. овог правилни-
ка, доставе у писаној и електронској форми свој завр-
шни рад војној високошколској установи. 

Завршни радови из става 1. овог члана доставља-
ју се најкасније у року од 30 дана од дана завршетка 
школовања. 

IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Члан 20. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од да-

на објављивања у „Службеном војном листу”. 

Број 52-80 
У Београду, 13. маја 2019. године 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 
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Прилог 2. 

 
 

(Команда односно управа) 

 
 

У П И Т Н И К 
ЗА ШКОЛОВАЊЕ НА ДРУГИМ УНИВЕРЗИТЕТИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

____________________________________________________________________________ 
(назив високошколске установе у којој се тражи школовање) 

 

1. Презиме, име једног родитеља и име 
 

2. Дан, месец и година рођења  
 

3. Место рођења  
 

4. Лични чин и од када је у том чину 
 

5. Лична ВЕС 
 

Назив школе Трајање Године 
завршетка Успех 6. Завршене школе и додатна 

усавршавања  
 

   

7. Садашња дужност и јединица 
 

8. Здравствено стање 
 

9. Да ли је сагласан са распоредом по 
потреби службе 

 

10. Просечна службена оцена 
 Да ли је негативно 

оцењиван током 
службе 

 

11. Да ли је на положају вишег чина 
 

12. За коју дужност се предвиђа након 
школовања 

 

 
 
Датум __________________  

___________________________ 
(потпис надлежног старешине) 

 
 
Напомена: рубрике закључно са редним бројем 9 попуњава кандидат, а остале рубрике  надлежни 
старешина. 
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