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247. 

На основу члана 9. став 1. тачка 15. Закона о вој-
ном образовању („Службени гласник РС”, број 
36/18), министар одбране доноси 

П Р А В И Л Н И К  
О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ УПИСА 
УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ВОЈНИХ ШКОЛА  
НА УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ ОДНОСНО 
ПРИЈЕМА У ПРОФЕСИОНАЛНУ ВОЈНУ 

СЛУЖБУ  

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
Овим правилником уређују се услови и поступак за 

упис ученика средњих војних школа на Универзитет 
одбране и услови и поступак пријема ученика средњe 
стручне војне школе у професионалну војну службу. 

Члан 2. 
Ученик средње војне школе, у смислу одредаба 

овог правилника, јесте ученик Војне гимназије и уче-
ник Средње стручне војне школе. 

Члан 3. 
Ученик Војне гимназије по завршетку школова-

ња наставља школовање на Универзитету одбране, 
које се реализује на Војној академији и на Медицин-
ском факултету Војномедицинске академије (у даљем 
тексту: Медицински факултет ВМА). 

Изузетно, ученик завршне године Војне гимнази-
је може се примити на школовање у Средњу стручну 
војну школу под условима прописаним одредбама 
овог правилника. 

Члан 4. 
Ученик Средње стручне војне школе по завршетку 

школовања прима се у професионалну војну службу. 

II. УСЛОВИ И ПОСТУПАК ПРИЈЕМА УЧЕНИКА 
СРЕДЊИХ ВОЈНИХ ШКОЛА НА ШКОЛОВАЊЕ 

НА УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ 

Члан 5. 
Ученик Војне гимназије уписује се на студијски про-

грам који реализује војна високошколска установа Уни-
верзитета одбране у статусу кадета, ако испуне обавезе 
прописане уговором о школовању у Војној гимназији. 

Члан 6. 
Број ученика из Војне гимназије по студијским 

програмима дефинише се одлуком надлежног органа 
у војној високошколској установи Универзитета од-
бране, не може бити већи од укупног броја кадета ко-
ји се према конкурсу примају на школовање и сра-
змеран је по студијским програмима који су наведе-
ни у конкурсу. 

Изузетно, уколико број заинтересованих ученика 
Војне гимназије за школовање на Медицинском фа-
култету ВМА буде већи од броја дефинисаног одлу-
ком из става 1. овог члана, ученици могу конкуриса-
ти под истим условима као лица из грађанства. 

Кандидат који не испуни услов из става 2. овог 
члана мора се уписати на други студијски програм на 
Универзитет одбране. 

Члан 7. 
Војна гимназија, приликом селекције ученика за 

упис на студијски програм, доставља надлежној це-
лини војне високошколске установе, уз пријавни 
лист, следећа документа: 

1) оверене фотокопије сведочанства за све завр-
шене разреде средње војне школе и оверен 
препис 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 ученика не во-
ди 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. 

Након пријема, Војна гимназија доставља војној висо-
кошколској установи Универзитета одбране оригинална 
документа која је ученик доставио приликом уписа у Вој-
ну гимназију, уговор о школовању, закључене евиденције 
о новчаним примањима, као и оригинале сведочанства и 
дипломе о завршеној Војној гимназији.  

Члан 8. 
Ученик Војне гимназије за потребе рангирања на 

коначној ранг-листи пролази провере знања које се 
састоје из тестова у писаној форми и провере физич-
ке способности. 

За упис у Војну академију врши се провера зна-
ња у писаној форми из предмета математика.  

За упис на Медицински факултет ВМА врши се 
провера знања у писаној форми из предмета биоло-
гија и хемија.  

Кандидати који су као ученици Војне гимназије у 
трeћој, односно четвртој години школовања освојили 
једно од прва три места из предмета математика, од-
носно предмета биологија и хемија на републичком 
такмичењу, не приступају провери знања већ оства-
рују максималан број бодова за тај предмет. 

Члан 9. 
Укупан број остварених бодова на провери знања 

добија се сабирањем резултата провере знања и про-
вере физичких способности.  

На основу укупног броја остварених бодова из 
става 1. овог члана и бодова остварених успехом на 
школовању, ученици Војне гимназије рангирају се на 
коначној ранг-листи према студијским програмима. 
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Члан 10.  

Предност приликом избора студијског програма 
на Војној академији, има ученик који има више бодо-
ва на коначној ранг-листи.  

Уколико ученици из става 1. овог члана имају 
исти број бодова, предност има ученик који има већи 
број бодова на основу општег успеха, затим предност 
има ученик који има већи број бодова из предмета 
математика и затим са провере физичке способности. 

Члан 11.  
Предност приликом уписа на Медицински фа-

култет ВМА, има ученик који има више бодова на 
коначној ранг-листи.  

Уколико ученици из става 1. овог члана имају 
исти број бодова, предност има ученик који има већи 
број бодова на основу општег успеха, затим предност 
има ученик који има већи број бодова из предмета 
биологија и затим из предмета хемија. 

Члан 12.  
Поступак провере знања ученика Војне гимнази-

је за пријем на студије у војне високошколске уста-
нове ближе се регулише интерним актом који доноси 
војна високошколска установа.  

Члан 13. 
У току поступка пријема ученици се упућују на 

психолошку и медицинско-здравствену процену и 
врши се безбедносна провера. 

Ученици који желе да се упишу у статусу кадета 
на студијски програм Војно ваздухопловство упућују 
се на додатне процене у надлежном медицинском 
институту, као и на селективну обуку. 

Ученик који не прође додатне процене и селек-
тивну обуку из става 2. овог члана, мора се уписати 
на други студијски програм на Универзитет одбране. 

Члан 14. 
Ученик који не испуни услове прописане овим 

правилником, а који се односе на упис ученика сред-
њих војних школа на Универзитет одбране, не прима 
се на даље школовање на Универзитет одбране.  

Члан 15.  
Ученик завршне године Војне гимназије, који не 

жели да настави школовање у војној високошколској 
установи на Универзитет одбране, а пристаје да се 
оспособи за обављање одговарајућих дужности ради 
пријема у војну службу за подофицира може се при-
мити на школовање у Средњу стручну војну школу. 

Број ученика из става 1. овог члана који се може 
примити на школовање у Средњу стручну војну шко-
лу, за сваку школску годину, одређује организациј-
ска целина Министарства одбране надлежна за функ-
цију образовања, на основу потреба и предлога над-
лежне целине Генералштаба Војске Србије и Средње 
стручне војне школе. 

Члан 16.  
Поступак за упућивање на школовање из члана 

15. овог правилника, покреће се на основу писане 
молбе ученика, у којој се наводе разлози и род или 
служба у којој жели да се оспособљава.  

Молба се подноси на почетку другог полугоди-
шта завршне године, Наставичком већу Војне гимна-
зије које је разматра и утврђује предлог који доста-
вља начелнику Војне гимназије. 

Ученик из члана 15. став 1. овог правилника који 
поднесе молбу из става 1. овог члана не може се упу-
тити на проверу знања за потребе рангирања на ко-
начној ранг-листи за упис на војну високошколску 
установу Универзитета одбране. 

Члан 17. 
На основу усвојеног предлога из члана 16. став 2. 

овог правилника, начелник Војне гимназије за учени-
ке из члана 16. став 1. правилника обезбеђује: 

1) психолошку процену, 
2) медицинско-здравствену проверу;  
3) безбедносну проверу. 

Члан 18.  
Начелник Војне гимназије приложену докумен-

тацију са својим мишљењем прослеђује организациј-
ској целини Министарства одбране надлежној за 
функцију образовања, која доноси коначну одлуку.  

Ученици из члана 15. овог правилника, након 
пријема у Средњу стручну војну школу, школују се 
према наставном плану и програму за специјалистич-
ко образовање које траје до годину дана. 

Члан 19.  
Ученик из члана 15. овог правилника, након при-

јема на школовање стиче статус ученика Средње 
стручне војне школе и за њега се примењују одредбе 
прописане статутом те школе, прописима којима је 
регулисано средње образовање и овим правилником. 

Члан 20.  
Након завршеног школовања из члана 15. став 1. 

овог правилника, лице је у обавези да остане у слу-
жби онолико времена колико је регулисано важећим 
прописом. 

III. УСЛОВИ И ПОСТУПAК ПРИЈЕМА  
УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ВОЈНИХ ШКОЛА  
У ПРОФЕСИОНАЛНУ ВОЈНУ СЛУЖБУ  

Члан 21. 
Ученик средње војне школе који је стекао струч-

но образовање завршетком школовања, прима се у 
професионалну војну службу, уколико испуњава сле-
деће услове: 

1) да има држављанство Републике Србије; 
2) да је здравствено и психофизички способан за 

службу у Војсци Србије; 
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3) да није осуђиван на казну затвора од најмање 

шест месеци; 
4) да је безбедносно проверен и нема безбедно-

сних сметњи за пријем у професионалну војну 
службу, у складу са прописима којима је уре-
ђено вршење безбедносне провере у Министар-
ству одбране; 

5) да је одслужио војни рок са оружјем. 
Изузетно, као време проведено на служењу војног 

рока са оружјем сматра се време које ученик средње 
војне школе проведе на логоровању и стажирању. 

Члан 22. 
Ради пријема лица у професионалну војну слу-

жбу, средња војна школа доставља доказе о испуње-
ности услова из члана 21. овог правилника надле-
жној управи Генералштаба Војске Србије. 

Поред доказа о испуњености услова из става 1. 
овог члана, средња војна школа у обавези је да доста-
ви потписану и оверену Изјаву ученика да су сагла-
сни са распоредом, по потреби, службе и Предлог за 
пријем у професионалну војну службу. 

Документа из ст. 1. и 2. овог члана достављају се 
најкасније 30 дана пре датума одређеног за пријем у 
професионалну војну службу. 

Члан 23. 
Надлежна организациона јединица Генералштаба 

Војске Србије, на основу документације из члана 22. 
овог правилника припрема наредбу о произвођењу у 
почетни чин подофицира. 

Наредбу о произвођењу у почетни чин подофи-
цира доноси начелник Генералштаба Војске Србије у 
складу са својим надлежностима. 

Наредба о произвођењу у почетни чин подофи-
цира са комплетном документацијом доставља се 
надлежној управи Министарства одбране најкасније 
осам дана пре датума одређеног за пријем у професи-
оналну војну службу, ради припреме наредбе о при-
јему у професионалну војну службу. 

Наредбу о пријему у професионалну војну слу-
жбу доноси министар одбране у складу са својим над-
лежностима. 

Члан 24. 
Средња војна школа у обавези је да организује 

свечаност на којој ће се саопштити наредбе из члана 
23. овог правилника и са тим даном ученик се прима 
у професионалну војну службу. 

IV. ПРЕЛАЗНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Члан 25. 
Даном ступања на снагу овог правилника, пре-

стаје да важи Правилник о допунском школовању 
свршених ученика Војне гимназије („Службени вој-
ни лист”, број 11/95). 

Члан 26. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од да-

на објављивања у „Службеном вoјном листу”. 
 

Број 6-1362 
У Београду, 14. јуна 2019. године  

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

 
 

248. 

На основу члана 32. став 3. и члана 34. став 2. За-
кона о војном образовању („Службени гласник РС”, 
број 36/18), министар одбране доноси 

П Р А В И Л Н И К  
О БЛИЖИМ УСЛОВИМА У ПОГЛЕДУ 

СТРУЧНЕ СПРЕМЕ И НАЧИНА 
ОСТВАРИВАЊА СТАЛНОГ СТРУЧНОГ 
УСАВРШАВАЊА НАСТАВНОГ ОСОБЉА  

У СРЕДЊИМ ВОЈНИМ ШКОЛАМА 

I . УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
Овим правилником уређују се ближи услови у 

погледу стручне спреме и начина остваривања стал-
ног стручног усавршавања наставног особља у сред-
њим војним школама. 

Члан 2. 
Средња војна школа, у смислу одредаба овог 

правилника, јесте Војна гимназија и Средња стручна 
војна школа. 

Члан 3. 
Поједини појмови који се користе у овом правил-

нику имају следеће значење: 
1) наставни план и програм је документ војне 

школе, који се израђује у складу са прописима 
о средњем образовању и васпитању и основа-
ма школских и васпитних програма средњих 
војних школа; 

2) наставник је лице са високим образовањем 
које реализује образовно-васпитни рад предви-
ђен Наставним планом и програмом у средњој 
војној школи; 

3) сарадник у настави је лице са средњим или 
вишим образовањем које под непосредним ру-
ководством наставника, учествује у припреми 
лабораторијских вежби, извођењу и демонстра-
цији поступака и радњи, извођењу дела прак-
тичне наставе, техничко-технолошкој припреми 
уређаја и технике и сличним пословима; 

4) стручни сарадник је лице са високим образо-
вањем које обавља послове психолога, педаго-
га, војног свештеника, правника, библиотека-
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