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176. 

На основу члана 52. Закона о војном образовању 
(„Службени гласник РС”, број 36/18), члана 97. став 
1. и члана 100. Закона о високом образовању („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 88/17 и 27/18 – др. закон) и 
члана 81. став 1. тачка 16) подтачка (2) Статута Војне 
академије („Службени војни лист”, број 17/12), На-
ставно-научно веће Војне академије доноси 

П Р А В И Л Н И К  
О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ЗА УПИС 
КАДЕТА И СТУДЕНАТА НА СТУДИЈСКЕ 

ПРОГРАМЕ ВОЈНЕ АКАДЕМИЈЕ 

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
Овим правилником уређују се услови и поступак 

за упис кадета и студената на акредитоване студијске 
програме Војнe академијe. 

Члан 2. 
На акредитоване студијске програме Војнe ака-

демијe могу се уписати кандидати под условима и на 
начин уређен законским прописима, подзаконским 
прописима и општим актима. 

Члан 3. 
Право на упис на студије које организује Војна 

академија имају сва лица са претходно стеченим 
средњим образовањем у четворогодишњем трајању, 
у складу са законом којим се регулише високо обра-
зовање, војно образовање и другим општим поједи-
начним прописима којима се регулише предметна 
материја. 

Лице које је завршило претходно образовање или 
део образовања у иностранству може се уписати на 
акредитовани студијски програм уколико изврши но-
стрификацију стеченог образовања у надлежном ми-
нистарству.  

Приликом пријема докумената за упис у прву го-
дину основних и интегрисаних академских студија 
кандидата који је средњу школу завршио по страном 
наставном плану и програму и који је на тај начин 
стекао страну средњошколску исправу, кандидат до-
носи потврду да је у току поступак нострификације 
стране средњошколске исправе од стране надлежног 
министарства. Кандидат који оствари право уписа на 
студије, може се уписати уз обавезу да до почетка на-
ставе достави решење од надлежног министарства о но-
стрификацији његове стране средњошколске исправе. 

Лицe из става 2. овог члана уписујe се на исти 
начин као и лице из става 1. овог члана. 

Члан 4. 
Страни држављанин може се уписати на акреди-

товани студијски програм, у складу са прописима ко-
јима се уређује школовање страних држављана у Ми-
нистарству одбране и Војсци Србије. 

Лице из става 1. овог члана може се уписати на 
акредитоване студијске програме на Војној академи-
ји ако познаје језик на којем се изводи настава, што 
утврђује надлежна катедра Војне академије. 

Члан 5.  
На Војној академији, кандидат може да конкури-

ше за упис на: 
1) основне академске и интегрисане академске 

студије у статусу кадета; 
2) основне академске студије у статусу студента; 
3) мастер академске студије у статусу студента; 
4) специјалистичке академске студије у статусу 

студента; 
5) докторске академске студије у статусу сту-

дента. 

II. УСЛОВИ И ПОСТУПАК ЗА УПИС 
КАНДИДАТА ИЗ ВОЈНЕ ГИМНАЗИЈЕ НА 
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ И ИНТЕГРИСАНЕ 

АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ У СТАТУСУ КАДЕТА 

Члан 6. 
Кандидати из Војне гимназије уписују се на 

основне академске и интегрисане академске студије 
које реализује Војна академија у статусу кадета ако 
испуне услове дефинисане уговором о школовању у 
Војној гимназији и ако се против њих не води кри-
вични поступак или поступак због кривичног дела за 
које се гони по службеној дужности, односно да нису 
осуђивани за таква дела казном затвора у трајању ду-
жем од шест месеци или казном малолетничког за-
твора, односно да им није изрицана заводска мера. 

Члан 7. 
Број кандидата из Војне гимназије по студијским 

програмима дефинише се одлуком начелника Војне 
академије, а на предлог декана. 

Од кандидата из Војне гимназије, предност при-
ликом избора студијског програма има кандидат који 
има већи укупан број бодова на основу општег успе-
ха, успеха на тесту из математике и провери физич-
ких способности. 

Под општим успехом подразумева се збир про-
сечних оцена у прва три разреда средње школе и 
просечна оцена на првом полугодишту IV разреда, 
помножена са два. На основу општег успеха, канди-
дат може да оствари максимално 40 бодова. Општи 
успех рачуна се заокруживањем на две децимале. 

На тесту из математике, кандидат може оствари-
ти максимално 45 бодова. 

На провери физичких способности, кандидат мо-
же остварити максимално 15 бодова. 

Ако кандидати из става 2. овог члана имају исти 
број бодова, предност има кандидат чији је родитељ 
погинули или рањени припадник Војске Србије. 

У случају да није применљив критеријум из ста-
ва 6. овог члана, предност има кандидат који је 
остварио више бодова на тесту из математике. Уко-



14. мај 2019. СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ   Страна 353 – Број 12

 
лико кандидати имају исти број бодова и на тесту из 
математике, предност има кандидат који је остварио 
више бодова на основу општег успеха. 

Члан 8. 
Војна гимназија надлежној служби Војне акаде-

мије, приликом пријаве за упис кандидата на акреди-
товане студијске програме, уз пријавни лист доста-
вља следећа документа: 

1) оверене фотокопије сведочанства за све завр-
шене разреде Војне гимназије и оверен пре-
пис оцена са полугодишта четвртог разреда; 

2) уверење о држављанству (не старије од шест 
месеци); 

3) извод из матичне књиге рођених; 
4) потврде надлежног суда и Министарства уну-

трашњих послова да се против њих не води 
кривични поступак или поступак због кри-
вичног дела за које се гони по службеној ду-
жности, односно да нису осуђивани за таква 
дела казном затвора у трајању дужем од шест 
месеци или казном малолетничког затвора, 
односно да им није изрицана заводска мера. 

Члан 9. 
Сви кандидати из Војне гимназије упућују се на 

медицинско-здравствену и психолошку процену, за-
висно од изабраног студијског програма. 

Изузетно, кандидати за упис у статусу кадета на 
студијски програм интегрисане академске студије 
Војно ваздухопловство, упућују се на медицинско- 
-здравствену и психолошку процену у надлежној ме-
дицинској установи, селективну падобранску обуку и 
селективну летачку обуку. 

Кандидат који не испуни услове из става 2. овог 
члана може да се упише на други студијски програм 
уколико задовољи на медицинско-здравственој и 
психолошкој процени предвиђеној за тај студијски 
програм. 

Кандидат из ст. 1. и 2. овог члана не може да по-
хађа студијски програм на Војној академији уколико 
се до завршетка уписа утврди да није задовољио про-
писане критеријуме на медицинско-здравственој и 
психолошкој процени, да га војнолекарска комисија 
није оценила способним за војну службу и да није 
добио позитивну безбедносну проверу. 

III. УСЛОВИ И ПОСТУПАК ЗА УПИС 
КАНДИДАТА ИЗ ГРАЂАНСТВА НА ОСНОВНЕ 
АКАДЕМСКЕ И ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ 

СТУДИЈЕ У СТАТУСУ КАДЕТА 

Члан 10. 
Лица из грађанства могу се уписати у прву годи-

ну основних академских и интегрисаних академских 
студија које реализује Војна академија у статусу ка-
дета, ако испуњавају услове конкурса за упис канди-
дата из грађанства на основне академске и интегри-
сане академске студије у статусу кадета (у даљем 
тексту: Конкурс). 

Услови Конкурса које лица из грађанства треба 
да испуне су: 

1) да су држављани Републике Србије са преби-
валиштем на територији Републике Србије; 

2) да су здравствено способни за школовање, што 
утврђује надлежна војнолекарска комисија; 

3) да су остварили најмање добар успех током 
свих година школовања, као и на полугоди-
шту завршног разреда (за кандидате чије је 
школовање у току); 

4) да имају минимално врло добру оцену из 
владања током школовања; 

5) да имају решење надлежног министарства о 
нострификацији средњошколске исправе 
стечене у иностранству (за кандидате који су 
средње образовање стекли у иностранству 
или похађали школовање по иностраном на-
ставном плану и програму);  

6) да се против њих не води кривични поступак 
или поступак због кривичног дела за које се 
гони по службеној дужности, односно да ни-
су осуђивани за таква дела казном затвора у 
трајању дужем од шест месеци или казном 
малолетничког затвора или им није изрицана 
заводска мера. 

Поред наведених услова из става 2. овог члана 
кандидати за упис треба да остваре минималан број 
бодова на пријемном из математике и провере фи-
зичких способности и да са укупним бројем бодова 
обезбеде место на ранг-листи пријављених кандида-
та, које је у оквиру броја утврђеног за упис у тој 
школској години. 

Члан 11.  
Текст нацрта Конкурса, Војна академија доста-

вља Универзитету одбране најкасније до 5. фебруара 
текуће године за наредну школску годину.  

Конкурс се објављује најкасније пет месеци пре 
почетка школске године. 

Члан 12. 
Приликом пријаве на Конкурс, у надлежном цен-

тру Министарства одбране у месту пребивалишта, 
кандидат подноси на увид оригинална документа, а 
уз пријавни лист подноси следећа документа: 

1) оверене фотокопије сведочанства за све раз-
реде претходно завршене школе и оверену 
фотокопију дипломе за лице које је завршило 
средњу школу, односно оверене фотокопије 
сведочанства за све завршене разреде и ове-
рен препис оцена са полугодишта за лице које 
у том тренутку похађа четврти разред средње 
школе; 

2) уверење о држављанству (не старије од шест 
месеци); 

3) извод из матичне књиге рођених; 
4) потврде надлежног суда и Министарства 

унутрашњих послова да се против њих не 
води кривични поступак или поступак због 
кривичног дела за које се гони по службеној 



Страна 354 – Број 12 СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ 14. мај 2019.

 
дужности, односно да нису осуђивани за та-
ква дела казном затвора у трајању дужем од 
шест месеци или казном малолетничког затво-
ра, односно да им није изрицана заводска мера; 

5) потврду да је у току поступак нострификације 
стране средњошколске исправе од стране над-
лежног министарства, уколико је средњу школу 
завршио у иностранству. 

Члан 13. 
Кандидат за упис на основне академске и инте-

грисане академске студије у статусу кадета, полаже 
пријемни испит који се састоји од теста из математи-
ке и провере физичких способности. Тест из матема-
тике полаже се у писаној форми, а провера физичких 
способности обухвата скуп тестова снаге и издржљиво-
сти који се полаже на спортским теренима Војне акаде-
мије. Пријемни испит полаже се на српском језику. 

Тестирање из математике траје 150 минута и обу-
хвата програмске садржаје који се изучавају у сред-
њој школи у четворогодишњем трајању. 

Садржај провере физичких способности кандида-
та утврђује Наставно-научно веће Војне академије, на 
предлог Катедре физичке културе Војне академије. 

Пријемни испит је положен уколико кандидат 
оствари минималне резултате предвиђене конкурсом 
за сваки од делова пријемног испита.  

Кандидати који не остваре минималне резултате 
на тесту из математике, не приступају провери фи-
зичких способности.  

Укупан број остварених бодова на пријемном ис-
питу добија се сабирањем резултата теста из матема-
тике и резултата провере физичких способности.  

Војна академија има обавезу да обезбеди тајност 
садржаја пријемног испита до почетка пријемног ис-
пита. 

Члан 14. 
Кандидат својим потписом на пријавном листу 

потврђује да прихвата правила пријемног испита.  
По завршеном пријемном испиту сачињава се запи-

сник и извештај о реализованом пријемном испиту. 

Члан 15. 
Кандидати који су као ученици III или IV разреда 

средње школе освојили једно од прва три места из 
математике на републичком такмичењу које органи-
зује министарство надлежно за послове образовања 
Републике Србије, не полажу пријемни испит из ма-
тематике, а пријемни испит из тог предмета вреднује 
се максималним бројем бодова. 

Ово се не односи на награде освојене на репу-
бличкој смотри научног и уметничког стваралаштва 
талената. Кандидати прилажу оверену фотокопију 
дипломе о освојеним наградама и њиховом рангу са 
републичког такмичења. 

Члан 16. 
План полагања пријемног испита објављује се на 

интернет страници Војне академије, Универзитета од-

бране и Министарства одбране, а кандидати се обаве-
штавају преко центара Министарства одбране Управе 
за обавезе одбране. 

Члан 17. 
Редослед кандидата за упис у прву годину основ-

них и интегрисаних академских студија у статусу ка-
дета, утврђује се на основу општег успеха постигну-
тог током средњег образовања и резултата постигну-
тих на пријемном испиту према условима утврђеним 
овим правилником и конкурсом за упис на студијске 
програме. 

Кандидат за упис на основне академске и инте-
грисане академске студије у статусу кадета, може 
остварити максимално 100 бодова, и то на основу оп-
штег успеха у средњој школи и на основу резултата 
постигнутих на пријемном испиту. 

Члан 18. 
Под општим успехом у средњој школи подразу-

мева се збир просечних оцена у сваком разреду (на 
крају сваке школске године) средње школе за лица 
која су завршила средњу школу, односно збир про-
сечних оцена у прва три разреда средње школе и 
просечна оцена на првом полугодишту IV разреда, за 
лица која похађају IV разред средње школе, помно-
жен са два. На основу општег успеха у средњој шко-
ли, кандидат може да оствари максимално 40 бодова. 
Општи успех у средњој школи рачуна се заокружи-
вањем на две децимале. 

Члан 19. 
На пријемном испиту за кадете, кандидат може 

остварити максимално 60 бодова (45 бодова на тесту 
из математике и 15 бодова на провери физичких спо-
собности).  

Минималан број бодова које кандидат мора да 
оствари на тесту из математике и на провери физич-
ких способности дефинисаће начелник Војне акаде-
мије, на предлог декана, за сваку школску годину. 

Кандидати који испуњавају мерила за утврђива-
ње редоследа кандидата, прописана конкурсом, и они 
који су остварили минималан број бодова, биће ран-
гирани на прелиминарној ранг-листи за упис кадета. 

Члан 20. 
Прелиминарна ранг-листа кандидата из грађан-

ства формира се на основу резултата пријемног ис-
пита и броја бодова остварених општим успехом из 
средње школе, по којој се утврђује укупан ранг кан-
дидата и редослед позивања на медицинско-здрав-
ствену и психолошку процену. Број бодова заокру-
жује се на две децимале. 

Резултати пријемног испита објављују се на ин-
тернет страници Војне академије. 

Члан 21. 
Кандидати који на основу постигнутих резултата 

буду рангирани на прелиминарној ранг-листи за упис 
кадета, упућују се на медицинско-здравствену и пси-
холошку процену. 
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Кандидати за упис у статусу кадета за интегриса-

не академске студије Војно ваздухопловство упућују 
се на медицинско-здравствену и психолошку проце-
ну у надлежној медицинској установи, на селективну 
падобранску обуку и на селективну летачку обуку. 

Кандидат који не испуни услове из става 2. овог 
члана може да се упише на други студијски програм 
уколико задовољи на медицинско-здравственој и 
психолошкој процени предвиђеној за тај студијски 
програм. 

Уколико кандидата из ст. 1. и 2. овог члана, вој-
нолекарска комисија оцени неспособним или уколи-
ко одустане од уписа, на прегледе се позива кандидат 
који је следећи на прелиминарној ранг-листи, све док 
се не попуни број предвиђен за пријем. 

Након извршене медицинско-здравствене и пси-
холошке процене, формира се коначна ранг-листа кан-
дидата.  

Кандидат је примљен на студије у статусу каде-
та, пошто се утврди да је након полагања пријемног 
испита заузео место на ранг-листи у оквиру броја 
кандидата планираних Планом школовања и усавр-
шавања кадра Министарства одбране и Војске Срби-
је за упис у текућој школској години, да је задовољио 
прописане критеријуме на медицинско-здравственој 
и психолошкој процени, да га је војнолекарска коми-
сија оценила способним за војну службу и да је до-
био позитивну безбедносну проверу. 

Члан 22. 
Предност приликом избора студијског програма 

има кандидат који има више бодова на коначној 
ранг-листи. 

Члан 23. 
Ако кандидати који су се пријавили за упис на 

основне академске и интегрисане академске студије 
у статусу кадета имају исти број бодова, предност 
има кандидат чији је родитељ погинули или рањени 
припадник Војске Србије.  

У случају да није применљив критеријум из ста-
ва 1. овог члана, предност има кандидат који је 
остварио више бодова на пријемном испиту на тесту 
из математике.  

У случају да кандидати имају исти број бодова и 
на тесту из математике, предност има кандидат који 
је остварио више бодова по основу општег успеха из 
средње школе. 

Члан 24. 
Примљени кандидати за упис на студије у стату-

су кадета, који се не упишу у року одређеном за 
упис, сматраће се да су одустали и не могу се касније 
уписати. 

У случају да није попуњен број кадета предвиђе-
них за одређени студијски програм, могу се позивати 
кандидати са коначне ранг-листе до попуне броја 
предвиђеног конкурсом. 

IV. УСЛОВИ И ПОСТУПАК  
ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА ОСНОВНЕ 

АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ВОЈНЕ АКАДЕМИЈЕ 

Члан 25. 
Лице из грађанства може се уписати на одговара-

јући студијски програм у статусу самофинансирају-
ћег студента под следећим условима:  

1) да је држављанин Републике Србије;  
2) да је остварио број бодова који му обезбеђује 

место на ранг-листи кандидата које је у оквиру 
броја утврђеног за упис на студијски програм; 

3) да има позитивну безбедносну проверу; 
4) да има лекарску потврду да је способан да 

прати наставу из физичког васпитања за мо-
дуле који у свом садржају имају физичко вас-
питање као обавезан или изборни предмет; 

5) да је завршио средњу школу у трајању од че-
тири године или да има нострификовану сред-
њошколску исправу која је еквивалент четво-
рогодишњој средњој школи уколико је сред-
њу школу завршио у иностранству. 

Уколико након првог конкурсног рока остане сло-
бодних места на студијским програмима, конкурс се 
може поновити. 

Члан 26. 
Конкурс за упис студената на основне академске сту-

дије (у даљем тексту: Конкурс за упис студената) распису-
је Војна академија, на основу одлуке министра одбране. 

Конкурс за упис студената садржи: 
1) број студената за одређене студијске програме; 
2) услове за упис; 
3) мерила за утврђивање редоследа кандидата; 
4) поступак спровођења пријемног испита; 
5) начин и рокове за подношење жалбе на утвр-

ђени редослед кандидата; 
6) висину школарине коју плаћају студенти. 
Конкурс за упис студената објављује се најкасни-

је четири месеца пре почетка школске године. 

Члан 27. 
Приликом пријаве на Конкурс за упис студената, 

кандидат подноси на увид оригинална документа, а 
уз пријавни лист подноси следећа документа: 

1) оверене фотокопије сведочанства за све разреде 
претходно завршене школе и оверену фотоко-
пију дипломе за лице које је завршило средњу 
школу, односно сведочанства за све завршене 
разреде; 

2) уверење о држављанству (не старије од шест 
месеци); 

3) извод из матичне књиге рођених; 
4) потврду да је у току поступак нострификације 

стране средњошколске исправе од стране над-
лежног министарства, уколико је средњу 
школу завршио у иностранству. 
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Члан 28.  

Редослед кандидата за упис у прву годину основ-
них академских студија утврђује се на основу општег 
успеха постигнутог током средњег образовања и ре-
зултата постигнутих на пријемном испиту према 
условима утврђеним овим правилником и конкурсом 
за упис на акредитоване студијске програме. 

Пријемни испит се састоји од теста из математике. 

Члан 29. 
Кандидат својим потписом на пријавном листу 

потврђује да прихвата правила пријемног испита.  
По завршеном пријемном испиту сачињава се за-

писник и извештај о реализованом пријемном испиту.  
Војна академија организује пријемни испит неза-

висно од броја пријављених кандидата за упис на 
основне академске студије. 

Члан 30. 
Кандидати који су као ученици III или IV разреда 

средње школе освојили једно од прва три места из 
математике на републичком такмичењу које органи-
зује министарство надлежно за послове образовања 
Републике Србије или, не полажу пријемни испит, а 
тест из математике вреднује се максималним бројем 
бодова. Ово се не односи на награде освојене на ре-
публичкој смотри научног и уметничког стварала-
штва талената. Кандидати прилажу оверену фотоко-
пију дипломе о освојеним наградама и њиховом ран-
гу са републичког такмичења. 

Члан 31. 
На основне академске студије у статусу самофи-

нансирајућег студента, без полагања пријемног испи-
та, може се уписати лице које има завршене основне 
академске студије или студент основних академских 
студија другог факултета под условима: 

1) да је савладао део истог, заједничког или срод-
ног студијског програма; 

2) да је поднео писани захтев за упис и захтев за 
признавање испита; 

3) да испуњава све услове из члана 27. (осим 
тачка 2) овог правилника. 

Веће образовно-научног поља надлежно за реа-
лизацију студијског програма на који жели да се упи-
ше кандидат из става 1. овог члана доноси одлуку у 
којој се наводе испити и друге обавезе из реализације 
студијског програма које се признају, као и друге 
обавезе у наставку студија. 

Студент из става 1. овог члана не може да стекне 
статус кадета. 

Члан 32. 
Тестирање из математике траје 150 минута и обу-

хвата програмске садржаје који се изучавају у сред-
њој школи у четворогодишњем трајању. 

Војна академија има обавезу да обезбеди тајност 
садржаја теста из математике до почетка пријемног 
испита. 

План полагања теста из математике објављује се 
на интернет страници Војне академије, Универзитета 
одбране. 

Члан 33. 
Кандидат за упис на основне академске студије у 

статусу студента, може остварити максимално 100 
бодова, и то по основу општег успеха у средњој шко-
ли и по основу резултата постигнутог на пријемном 
испиту.  

Под општим успехом у средњој школи подразу-
мева се збир просечних оцена у сваком разреду сред-
ње школе помножен са два. По овом основу канди-
дат може остварити најмање 16, а највише 40 бодова. 
Општи успех у средњој школи рачуна се заокружи-
вањем на две децимале.  

На пријемном испиту кандидат може остварити 
највише 60 бодова. Минималан број бодова на при-
јемном из математике дефинисаће начелник Војне 
академије, на предлог декана, за сваку школску годину. 

Члан 34.  
Војна академија саставља ранг-листу кандидата 

на основу успеха из средње школе и броја бодова по-
стигнутих на пријемном испиту. Број бодова заокру-
жује се на две децимале.  

Ранг-листа из става 1. објављује се на интернет 
страници Војне академије, Универзитета одбране. 

Члан 35. 
На основне академске студије може се уписати 

кандидат који је на коначној ранг-листи рангиран у 
оквиру броја утврђеног за упис. Предност приликом 
избора студијског програма имају кандидати који 
имају више бодова на коначној ранг-листи. 

Члан 36. 
Ако кандидати који су се пријавили за упис на 

основне академске студије имају исти број бодова, 
предност има кандидат чији је родитељ погинули 
или рањени припадник Војске Србије.  

У случају да није применљив критеријум из става 
1. овог члана, предност има кандидат који је оства-
рио више бодова на тестирању из математике. 

Члан 37. 
Примљени кандидати који се не упишу у року од-

ређеном за упис студената, сматраће се да су одустали. 
Кандидати из става 1. овог члана могу се уписати 

у наредним уписним роковима. 

V. КОМИСИЈА ЗА СЕЛЕКЦИЈУ КАНДИДАТА  
ЗА УПИС ЛИЦА У СТАТУСУ КАДЕТА ИЛИ 
СТУДЕНАТА И ПОДНОШЕЊЕ ПРИМЕДАБА  

НА ЛИСТУ КАНДИДАТА 

Члан 38. 
Поступак селекције кандидата за упис у статусу 

кадета или студената, спроводи Комисија за селекци-
ју кандидата за упис лица у статусу кадета или студе-
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ната (у даљем тексту: Комисија) коју, на предлог де-
кана, именује начелник Војне академије.  

Поступак селекције подразумева полагање при-
јемног испита за кандидате из грађанства, полагање 
тестова из математике и проверу физичких способ-
ности за кандидате из Војне гимназије и рангирање 
кандидата за упис у статусу кадета или студената. 

Комисију, начелно, чине начелник Катедре при-
родно-математичких наука, начелник Катедре за фи-
зичку културу и начелник Одсека за питања кадета, 
студената и слушалаца Универзитета одбране. 

Комисија ангажује потребан број лица за извр-
шење поступка тестирања.  

Члан 39. 
За интегрисане академске студије Војно ваздухо-

пловство, начелник Војне академије именује посебну 
комисију за додатну селекцију кандидата на основу 
медицинско-здравствене и психолошке процене у 
надлежној војномедицинској установи и за селектив-
ну падобранску и летачку обуку.  

Комисију за селекцију кандидата на интегрисане 
академске студије Војно ваздухопловство чине: 

1) начелник Катедре војног ваздухопловства, пред-
седник комисије;  

2) председник Војнолекарске комисије за летаче 
и падобранце (ВЛКЛ); 

3) лица из састава Одсека за питања кадета, сту-
дената и слушалаца Универзитета одбране, а 
на основу одобрења ректора Универзитета од-
бране; 

4) лице из састава Одсека за безбедност летења 
Команде РВиПВО; 

5) психолог из састава надлежне војномедицин-
ске установе. 

Комисија за селекцију кандидата на интегрисане 
академске студије Војно ваздухопловство доноси од-
луку о упису кандидата на основу препоруке настав-
ника летења из састава школске ескадриле која спро-
води селективну летачку обуку. 

Члан 40. 
Комисија: 
1) саставља прелиминарну ранг-листу пријавље-

них кандидата; 
2) организује спровођење пријемног испита за 

кандидате из грађанства, односно тестирања 
за кандидате из Војне гимназије, у сарадњи са 
Одсеком за питања кадета, студената и слу-
шалаца Универзитета одбране и одговорним 
лицима; 

3) припрема питања за тест из математике, која 
непосредно пре полагања теста доставља де-
журним лицима; 

4) саставља прелиминарну листу за упућивање на 
медицинско-здравствену и психолошку процену; 

5) у сарадњи са надлежном војноздравственом 
установом организује проверу здравствене и 
психолошке способности кандидата; 

6) припрема предлог коначне ранг-листе и под-
носи извештај декану и начелнику Војне ака-
демије о резултатима конкурса за упис. 

Члан 41. 
Председник Комисије руководи радом одговор-

них лица за време тестирања из математике. 
Одговорно лице на тестирању из математике има 

обавезу да: 
1) пре поделе испитних питања на основу доку-

мената за идентификацију (важећа лична кар-
та или пасош) утврди идентитет кандидата; 

2) упозори кандидате да искључе своје мобилне 
телефоне; 

3) обавести кандидате шта је дозвољено да ко-
ристе током испита; 

4) обавести кандидате да у току тестирања из 
математике није дозвољено: напуштање про-
сторије, комуникација са другим кандидати-
ма, преписивање, коришћење унапред при-
премљених материјала, електронских помага-
ла и слично; 

5) детаљно прочита упутство за рад и одговори 
на сва питања кандидата пре почетка полага-
ња теста из математике, а не сме да разговара 
са кандидатима док решавају задатке. 

Уколико се кандидат служи средствима која од-
говорно лице није дефинисало као дозвољено или ре-
мети ред на тестирању из математике, одговорно ли-
це је у обавези да му одузме унапред припремљене 
материјале за тестирање из математике и да га удаљи 
из просторије у којој се спроводи тестирање. 

Сматраће се да кандидат који је удаљен са тести-
рања из математике није положио и неће бити ранги-
ран на коначној листи кадета. 

Члан 42. 
Провера физичке способности реализује се под 

надзором начелника Катедре за физичку културу и 
потребног броја наставника. 

Начелник Катедре за физичку културу, уједно вођа 
тима за проверу физичких способности, има обавезу да: 

1) обезбеди довољан број наставника и пратила-
ца на свим радним тачкама; 

2) упозна кандидате са начином и условима из-
вођења провере на свим радним тачкама; 

3) упозори кандидате да поштују мере безбедно-
сти приликом реализације провере; 

4) обезбеди кандидатима исте услове приликом 
реализације провере; 

5) извести председника Комисије о постигнутим 
резултатима са провере физичких способности. 

Члан 43. 
Коначна ранг-листа кандидата за упис у статусу 

кадета и студената објављује се на интернет страни-
ци Војне академије и Универзитета одбране. Од дана 
објављивања почиње да тече рок за подношење при-
медаба на коначну ранг-листу. 
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Кандидат за упис кадета и студената, који сматра 

да су његова права повређена, Војној академији мо-
же поднети примедбу на коначну ранг-листу канди-
дата у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања. 

Начелник Војне академије примедбе доставља 
организационој јединици Министарства одбране над-
лежној за функцију образовања.  

Организациона јединица из става 3. овог члана, 
након разматрања примедаба одмах, а најкасније у 
року од 8 (осам) дана, након провере ваљаности по-
датака добијених селекцијом, указује на евентуалне 
пропусте који нису у складу са прописаним упутстви-
ма, прописима и наређењима и предлаже начин њи-
ховог отклањања. 

По завршетку процеса решавања примедаба, на-
челник Војне академије, доноси одлуку којом усваја 
коначну ранг-листу.  

Коначну ранг-листу кандидата за упис у статусу 
кадета, Војна академија доставља регионалним цен-
трима Министарства одбране. 

VI. УСЛОВИ И ПОСТУПАК ЗА УПИС ЛИЦА НА 
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ 
АКАДЕМСКЕ И ДОКТOРСКЕ АКАДЕМСКЕ 

СТУДИЈЕ ВОЈНЕ АКАДЕМИЈЕ 

Члан 44. 
На студијске програме мастер академских, спе-

цијалистичких академских и докторских академских 
студија Војне академије могу се уписати кандидати 
под условима и на начин уређен законским и подза-
конским прописима и општим актима. 

Члан 45. 
Лица из Војске Србије и Министарства одбране 

чије се школовање финансира средствима обезбеђе-
ним за потребе образовања система одбране, у окви-
ру средстава Министарства одбране опредељених За-
коном о буџету Републике Србије, могу се упутити 
на мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или докторске академске студије на 
начин и по условима прописаним Уредбом о стањи-
ма у служби професионалних војних лица и о уна-
пређивању официра и подофицира и другим норма-
тивним актима које доноси организациона целина 
Министарства одбране надлежна за образовање. 

Лица из Војске Србије и Министарства одбране 
који сами финансирају своје школовање уписују се 
на мастер академске, специјалистичке академске и 
докторске академске студије на начин и под услови-
ма као и лица из грађанства. 

Члан 46. 
Лица из грађанства у својству самофинансирају-

ћих студената могу се уписати на мастер академске, 
специјалистичке академске и докторске академске 
студије на основу конкурса којим се утврђују услови 
и мерила за утврђивање редоследа кандидата. 

Конкурс за упис на мастер академске, специјали-
стичке академске и докторске академске студије рас-

писује Војна академија на основу одлуке министра 
одбране. 

Члан 47. 
На мастер академске студије може се уписати ли-

це које је завршило одговарајуће основне академске 
студије утврђене студијским програмом и остварило 
најмање 240 ЕСПБ бодова и просечном оценом нај-
мање 8,00 на основним академским студијама. 

Лица са просечном оценом мањом од 8,00 на 
основним академским студијама, могу да упишу мастер 
академске студије уколико положе пријемни испит.  

Поред општих услова датих у ставу 1. овог члана 
лице мора задовољити и остале услове наведене у 
конкурсу за упис лица из грађанства на студијске про-
граме мастер академских студија Војне академије. 

Члан 48. 
Наставно-научно веће Војне академије доноси 

одлуку којом утврђује који програми основних ака-
демских студија одговарају студијском програму ма-
стер академских студија. 

Наставно-научно веће Војне академије може од-
редити стручне комисије које ће давати мишљење о 
евентуалној потреби допунских програмских садржа-
ја које морају савладати студенти, у случају да сту-
дијски програми основних академских студија нису 
одговарајући. 

Члан 49. 
На специјалистичке академске студије може се 

уписати лице које је завршило одговарајуће основне 
академске и мастер академске студије, или интегри-
сане академске студије утврђене студијским програ-
мом и остварило најмање 300 ЕСПБ бодова просеч-
ном оценом најмање 8,00 на основним академским 
студијама и са просечном оценом најмање 8,00 на 
мастер академским студијама или са просечном оце-
ном најмање 8,00 на интегрисаним академским сту-
дијама. 

Лица са просечном оценом мањом од 8,00 на 
основним академским и мастер академским студија-
ма или интегрисаним академским студијама, могу да 
упишу специјалистичке академске студије уколико 
положе пријемни испит.  

Поред општих услова датих у ставу 1. овог члана 
лице мора задовољити и остале услове наведене у 
конкурсу за упис лица из грађанства на студијске 
програме специјалистичких академских студија Вој-
не академије. 

Члан 50. 
Наставно-научно веће Војне академије доноси 

одлуку којом утврђује који су програми основних и 
мастер академских студија одговарајући за наставак 
студија на студијском програму специјалистичких 
академских студија. 

Наставно-научно веће Војне академије може од-
редити стручне комисије које ће давати мишљење о 
евентуалној потреби допунских програмских садржа-
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ја које студенти морају савладати, у случају да сту-
дијски програми основних академских и мастер ака-
демских студија или интегрисаних академских сту-
дија нису одговарајући. 

Члан 51. 
У прву годину докторских академских студија мо-

же се уписати: 
1) лице које има завршене мастер академске сту-

дије са најмање 60 ЕСПБ бодова, односно, да 
је укупно претходним образовањем остварило 
најмање 300 ЕСПБ;  

2) лице које има академски назив магистра нау-
ка према прописима који су важили до ступа-
ња на снагу Закона о високом образовању, 
ако није стекло звање доктора наука по раније 
важећим законским прописима у року који је 
утврђен Законом о високом образовању и дру-
гим општим појединачним прописима којима 
се регулише предметна материја. 

Поред општих услова датих у ставу 1. овог члана 
лице мора задовољити и остале услове наведене у кон-
курсу за упис лица из грађанства на студијске програме 
докторских академских студија Војне академије. 

Члан 52.  
Студијским програмом докторских академских 

студија може се предвидети да се део програма спе-
цијалистичких академских студија или део магистар-
ских академских студија завршених по важећим про-
писима пре ступања на снагу Закона о високом обра-
зовању признаје за део студијског програма доктор-
ских академских студија. 

Одлуку о признавању дела студијског програма 
доноси највиши стручни орган Универзитета одбране. 

Члан 53. 
Студијским програмом докторских академских 

студија утврђују се одговарајуће академске студије 
односно научно подручје из којег је стечен академ-
ски назив магистра наука као услов за упис на док-
торске академске студије. 

Члан 54. 
Конкурс за упис на мастер академске и специја-

листичке академске студије и конкурс за упис на 
докторске академске студије могу се расписати исто-
времено. 

Приликом пријаве на конкурс за упис на мастер 
академске и специјалистичке академске студије и 
конкурс за упис на докторске академске студије, кан-
дидат подноси на увид оригинална документа, а уз 
пријавни лист подноси: 

1) оверену фотокопију дипломе о претходно за-
вршеним степенима академских студија; 

2) уверење о држављанству (не старије од шест 
месеци); 

3) извод из матичне књиге рођених; 
4) потврде надлежног суда и Министарства уну-

трашњих послова да се против њих не води 

кривични поступак или поступак због кри-
вичног дела за које се гони по службеној ду-
жности, односно да нису осуђивани за таква 
дела казном затвора у трајању дужем од шест 
месеци или казном малолетничког затвора, од-
носно да им није изрицана заводска мера; 

5) потврду о просечној оцени са претходно заврше-
них студија уколико није наведено на дипломи. 

Члан 55. 
Лице из грађанства пријављује се на конкурс за 

упис на мастер академске, специјалистичке академ-
ске и докторске академске студије, достављањем до-
кументације и попуњавањем пријавног листа. 

Члан 56. 
Редослед кандидата за упис на мастер академске, 

специјалистичке академске и докторске академске 
студије утврђује се на основу следећих мерила: 

1) просечна оцена са претходних студија (изра-
жена на две децимале) множи се са пет.  

 Уколико се захтевају два степена школовања, 
просечне оцене се множе са два и по, а доби-
јени производи се сабирају; 

2) по основу дужине студирања: 
(1) 20 бодова за студије претходног степена 

завршене најкасније до краја једне школ-
ске године дуже од трајања студија, 

(2) 5 бодова за студије претходног степена за-
вршене најкасније до краја две школске 
године дуже од трајања студија, 

(3) уколико су услови за упис на студије прет-
ходно завршена два степена студија, по истим 
критеријумима се за сваки степен студија 
додељује десет бодова, односно два и по 
бода; 

3) вредновање и квантитативно исказивање пу-
бликованих радова врши се према Правилни-
ку о поступку и начину вредновања и кванти-
тативног исказивања научноистраживачких ре-
зултата истраживача („Службени гласник РС”, 
број 38/08), а укупан број остварених бодова 
множи са три; 

4) у случају једнаког броја остварених бодова 
предност има кандидат чији је родитељ поги-
нули или рањени припадник Војске Србије.  

Уколико није применљиво рангирање према наве-
деном критеријуму, предност има кандидат са већом 
просечном оценом са претходних студија, а уколико се 
од кандидата захтевају два степена претходно заврше-
них студија предност има кандидат са већом просечном 
оценом са основних академских студија. 

Члан 57. 
Кандидат који је на ранг-листи рангиран у окви-

ру броја предвиђеног за упис кандидата може се упи-
сати на мастер академске и специјалистичке академ-
ске студије, односно на докторске академске студије. 
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Члан 58. 

Поступак за селекцију и упис студената на ма-
стер академске, специјалистичке академске и доктор-
ске академске студије, спроводи Комисија за упис 
студената на мастер академске, специјалистичке ака-
демске и докторске академске студије коју, на пред-
лог декана, именује начелник Војне академије. 

Члан 59. 
Комисија за упис студената на мастер академске, 

специјалистичке академске и докторске академске сту-
дије: 

1) организује спровођење пријемног испита за 
кандидате који имају просечну оцену мању од 
8,00, у сарадњи са Одсеком за питања кадета, 
студената и слушалаца Универзитета одбране 
и одговорним лицима; 

2) припрема испитна питања за кандидате који 
имају просечну оцену мању од 8,00, која не-
посредно пре полагања пријемног испита до-
ставља одговорним лицима; 

3) саставља ранг-листе пријављених кандидата; 
4) подноси извештај декану и начелнику Војне 

академије о резултатима конкурса за упис. 

Члан 60. 
Председник Комисије за упис студената на ма-

стер академске, специјалистичке академске и доктор-
ске академске студије руководи радом одговорних 
лица на пријемном испиту. 

Одговорно лице на пријемном испиту има обаве-
зу да: 

1) пре поделе испитних питања на основу доку-
мената за идентификацију (важећа лична кар-
та или пасош), утврди идентитет кандидата; 

2) упозори кандидате да искључе своје мобилне 
телефоне; 

3) обавести кандидате шта је дозвољено да ко-
ристе током испита; 

4) обавести кандидате да у току пријемног испита 
није дозвољено: напуштање просторије, ко-
муникација са другим кандидатима, преписи-
вање, коришћење унапред припремљених ма-
теријала, електронских помагала и слично; 

5) детаљно прочита упутство за рад и одговори 
на сва питања кандидата пре почетка полага-
ња пријемног испита, а не сме да разговара са 
кандидатима док решавају задатке. 

Уколико се кандидат служи средствима која од-
говорно лице није дефинисало као дозвољено или ре-
мети ред на тесту, одговорно лице је у обавези да му 
одузме унапред припремљене материјале за испит и 
да га удаљи са испита. 

Сматраће се да кандидат који је удаљен са испи-
та исти није положио и неће бити рангиран на конач-
ној ранг-листи. 

Члан 61. 
Кандидат за упис студената на мастер академске, 

специјалистичке академске или докторске академске 
студије који сматра да су његова права повређена, 
може поднети примедбу на коначну ранг-листу кан-
дидата у року од 15 (петнаест) дана од дана објављи-
вања, начелнику Војне академије. 

Начелник Војне академије, након разматрања при-
медаба, одмах, а најкасније у року од 8 (осам) дана, 
доноси коначну одлуку. 

VI. ПРЕЛАЗНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Члан 62. 
Даном ступања на снагу овог правилника, пре-

стаје да важи Правилник о условима и поступку за 
упис кадета и студената на студијске програме Војне 
академије („Службени војни лист”, број 21/18). 

Члан 63. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од да-

на објављивања у „Службеном вoјном листу”. 
 

Број 23-72 
У Београду, 27. фебруара 2019. године 
 

ПРЕДСЕДНИК  
НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА 
ВОЈНЕ АКАДЕМИЈЕ 
генерал-мајор 
проф. др Бојан Зрнић, дипл. инж. 

 
 

177. 
У К А З  број 1-19 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ 
ОД 3. MAJA 2019. ГОДИНЕ 

На основу члана 112. став 2. Устава Републике 
Србије („Службени гласник РС”, број 98/06) и члана 
17. тачка  9. Закона о Војсци Србије („Службени гла-
сник РС”, бр. 116/07, 88/09, 101/10 – др. закон, 10/15, 
88/15 – УС и 36/18)  

р а с п о р е ђ у ј е  с е  и  п о с т а в љ а   
п о  о б ј е д и њ е н о ј  ф о р м а ц и ј и  
у  Ми н и с т а р с т в о  о д б р а н е   

у Кабинет министра одбране  
за шефа Кабинета министра одбране 

бригадни генерал 
КРЕСОВИЋ  Милана СИНИША. 
 

Председник Републике 
Александар Вучић, с. р 
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