НАЦРТ

ЗАКОН
О ВОЈНОМ ОБРАЗОВАЊУ
I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим законом уређују се циљеви и начела војног образовања, школовање,
усавршавање и оспособљавање за потребе одбране и Војске Србије, планирање и
организовање војног образовања, посебни услови и начин остваривања наставних и
студијских програма, положај наставника, ученика, кадета односно студената и полазника,
финансирања војношколских установа, као и друга питања од значаја за функционисање и
развој војног образовања.
Члан 2.
Војно образовање је део образовног система Републике Србије и од посебног је значаја
за одбрану.
Војно образовање обухвата школовање, усавршавање и оспособљавање за потребе
одбране и Војске Србије.
Школовање, у смислу овог закона, подразумева средње образовање и васпитање и
високо образовање које реализују војношколске установе.
Усавршавање, у смислу овог закона, подразумева све облике образовања током
живота професионалних припадника Војске Србије и државних службеника, које реализују
војношколске установе и јединице и установе Министарства одбране и Војске Србије.
Оспособљавање, у смислу овог закона, подразумева програме обуке за резервне
официре Војске Србије, кандидата за пријем у професионалну војну службу и страних
држављана.
Члан 3.
Поред општих циљева образовања који су утврђени прописима о средњем образовању
и васпитању и високом образовању, војним образовањем остварују се посебни циљеви који
произилазе из природе војне службе и посебних услова под којима се обављају послови за
потребе одбране и Војске Србије.
Посебни циљеви војног образовања јесу школовање и усавршавање професионалних
припадника Војске Србије, државних службеника и грађана за вршење послова и задатака из
надлежности Министарства одбране и Војске Србије, као и развој научноистраживачког и
стручног рада за потребе одбране и Војске Србије.
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Члан 4.
Војно образовање се заснива на општим принципима прописаним за средње
образовање и васпитање и високо образовање и посебним принципима који произилазе из
природе војне службе и организације и рада војних установа.
Посебни принципи војног образовања јесу:
1) руковођење војношколским установама уз примену начела субординације и
јединственог и интегрисаног руковођења војним образовањем;
2) јединствено и интегрисано планирање, развој и усавршавање војног образовања и
научноистраживачког и стручног рада од значаја за одбрану и Војску Србије под
условима прописаним законом којим се уређује одбрана и прописима о заштити
тајних података;
3) организација и пословање које се заснива на општим актима војношколских
установа и прописима о организацији и материјалном и финансијском пословању
војних установа;
4) посебна права, обавезе и одговорности ученика и кадета односно студената који се
школују ради пријема у професионалну војну службу, у складу са прописима о
одбрани, Војсци Србије и Правилом службе Војске Србије;
5) посебан статус војношколских установа у систему образовања који се заснива и на
начелима унутрашњег уређења војних установа и систематизацији формацијских
места наставника и сарадника који се бирају из реда професионалних припадника
Војске Србије и запослених у Министарству одбране и Војсци Србије;
6) обезбеђивање квалитета и ефикасности војног образовања у складу са захтевима
професионализације Војске Србије и прописима о одбрани и Војсци Србије.
Члан 5.
На све што непосредно није уређено овим законом примењиваће се одредбе Закона о
високом образовању, Закона о основама система образовања и васпитања, Закона о средњој
школи, Закона о одбрани и Закона о Војсци Србије и Правило службе Војске Србије.

II. ШКОЛОВАЊЕ ЗА ПОТРЕБЕ ОДБРАНЕ И ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
1. Средње и високо војно образовање
Члан 6.
Средње војно образовање и васпитање се остварује кроз развијање мотивације за војни
позив и школовање ради стицања општег или средњег стручног образовања у циљу
настављања школовања у војним високошколским установама или даљег оспособљавања
ради пријема у професионалну војну службу у својству подофицира.
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Средње војно образовање и васпитање организује се у складу са прописима којима су
уређене основе средњег образовања и васпитања и посебним условима прописаним овим
законом.
Средње војно образовање и васпитање планира се и развија у складу са потребама
одбране и Војске Србије и од посебног је значаја за одбрану.
Члан 7.
Високо војно образовање се остварује школовањем на академским студијама првог,
другог и трећег степена, у оквиру једног или више образовно-научних поља, као и кроз
основна, примењена и развојна истраживања у научним областима од значаја за одбрану и
Војску Србије.
Високо војно образовање се реализује интегрисањем образовне и научноистраживачке
делатности ради сталног унапређења квалитета наставе и усавршавања научноистраживачког
и стручног рада од значаја за одбрану и Војску Србије.
Војне високошколске установе обављају и експертско-консултантску делатност
учествују у изради наставно-образовне литературе, а могу обављати и друге послове којима
се комерцијализују резултати научног и истраживачког рада, под условом да се наведеним
делатностима не угрожава квалитет наставе и основна делатност војних високошколских
установа.
2. Надлежност у средњем и високом војном образовању
Члан 8.
Послове у вези са планирањем и организовањем војног образовања врше
Министарство одбране, Универзитет одбране у Београду (у даљем тексту: Универзитет
одбране) и органи пословођења, управљања и стручни органи средњих војних школа и војних
високошколских установа односно високошколских јединица у саставу Универзитета
одбране.
Члан 9.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Министарство одбране:
прати развој војног образовања;
утврђује мере за унапређење војног образовања;
планира и организује војно образовање у складу са Стратегијом развоја образовања у
Србији и Стратегијом одбране Републике Србије;
распоређује финансијска средства из буџета Републике Србије намењена
војношколским установама и контролише њихово коришћење;
утврђује потребу за оснивањем или укидањем средњих војних школа и војних
високошколских установа;
води јединствени регистар војношколских установа, посебних и заједничких
студијских програма и наставника и сарадника у војношколским установама;
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7) обезбеђује редовну попуну кадрова у војношколским установама;
8) врши надзор над законитошћу рада војношколских установа;
9) даје сагласност на програме војног оспособљавања, који се реализују у војношколским
установама;
10) уређује ближе услове и поступак пријема страних држављана на школовање и
усавршавање у војношколским установама и јединицама и установама Министарства
одбране и Војске Србије;
11) уређује ближе услове и поступак упућивања професионалних припадника Војске
Србије на школовање и усавршавање у иностранству;
12) уређује ближе услове и поступак упућивања професионалних припадника Војске
Србије на програме образовања током живота;
13) утврђује број кадета и студената који се уписују на студије у војним високошколским
установама;
14) обавља и друге послове утврђене законом.
Члан 10.
Универзитет одбране:
1) интегрише образовну и научноистраживачку делатност војних високошколских
установа односно високошколских јединица у свом саставу и њихово јединствено и
усклађено деловање;
2) предлаже Министарству одбране мере за унапређење војног образовања, на основу
исказаних потреба Генералштаба Војске Србије;
3) утврђује заједничку политику и заједничке развојне планове војних високошколских
установа;
4) обезбеђује мобилност кадета, студената и наставника;
5) обезбеђује контролу и унапређење квалитета и конкурентности наставног, научног и
стручног рада;
6) обезбеђује рационално коришћење људских и материјалних ресурса;
7) уређује правила студирања, услове уписа и критеријуме и мерила за рангирање
кандидата за пријем на студије;
8) интегрише и друге функције, у складу са Законом о високом образовању и својим
општим актом.
3. Организација војног образовања
а) Војношколске установе
Члан 11.
Војношколске установе јесу: средње војне школе и војне високошколске установе.
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Члан 12.
Средња војна школа може бити: гимназија, стручна школа и мешовита школа, у
складу са прописима којима се уређују основе система образовања и васпитања.
Члан 13.
Војне високошколске установе у Републици Србији су: Универзитет одбране као
самостална високошколска установа и Војна академија и Медицински факултет
Војномедицинске академије као високошколске установе односно високошколске јединице у
саставу Универзитета одбране (у даљем тексту: високошколске јединице).
Ради унапређења научноистраживачког и стручног рада за потребе одбране и Војске
Србије, Универзитет одбране у свом саставу може имати научне институте, друге
научноистраживачке установе и библиотеку.
Војне високошколске установе утврђују и спроводе јединствену политику попуњавања
формацијских места, полазећи од потребе да се наставни процес организује на квалитетан,
рационалан, ефикасан и ефективан начин.
Члан 14.
Универзитет одбране је самостална високошколска установа која обавља делатност
високог војног образовања кроз академске студије првог, другог и трећег степена из више
научних области у оквиру образовно-научних поља, у складу са дозволом за рад, оснивачким
актом и законом.
Члан 15.
Војна академија је високошколска јединица у саставу Универзитета одбране која
изводи студијске програме и програме усавршавања и оспособљавања, у складу са дозволом
за рад, оснивачким актом и законом.
Члан 16.
Медицински факултет Војномедицинске академије је високошколска јединица у
саставу Универзитета одбране која изводи студијске програме у пољу медицинских наука, у
складу са дозволом за рад, оснивачким актом и законом.
Студијски програми из става 1. овог члана реализују се у оквиру јединственог процеса
рада у којем се наставници и сарадници истовремено баве образовним, научноистраживачким
и здравственим радом.
Наставна база високошколске јединице из става 1. овог члана су клинике и институти
Војномедицинске академије као војноздравственe и научноистраживачкe јединице у којима
су обезбеђени услови за остваривање дела научноистраживачког и образовног процеса, као и
здравствене делатности.
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б) Органи војношколских установа
Члан 17.
Орган пословођења средње војне школе је директор.
Директор средње војне школе поставља се у складу са прописима о Војсци Србије, под
условом да испуњава услове за наставника средње војне школе.
Поред директора, средња војна школа има орган управљања и стручне и саветодавне
органе, у складу са оснивачким актом, својим општим актом и прописима о основама
образовања и васпитања.
Члан 18.
Орган пословођења Универзитета одбране је ректор.
Орган пословођења високошколске јединице је декан.
Ректора и декана поставља надлежни орган, у складу са прописима о Војсци Србије.
Војне високошколске установе, поред органа пословођења имају и органе управљања,
стручне органе и кадетски парламент, у складу са оснивачким актом, својим општим актом и
Законом о високом образовању.
Члан 19.
Састав, делокруг, број чланова, начин избора и трајање мандата, као и надлежност и
начин одлучивања органа управљања, стручних и саветодавних органа уређују се општим
актом војношколске установе, у складу са актом о оснивању и прописима о основама
образовања и васпитања односно прописима о високом образовању.
в) Оснивање и укидање војношколских установа
Члан 20.
Војношколске установе оснива и укида Влада.
Потребу за оснивањем или укидањем војношколске установе утврђује Министарство
одбране.
Одлуком о оснивању војношколске установе одређују се: назив, задаци и седиште
установе, потребе за кадром одређеног профила, трајање школовања, стручна спрема коју
стичу лица која заврше школовање и други задаци и елементи неопходни за почетак рада
војношколске установе.
Одлуком о укидању војношколске установе одређују се: рок престанка рада
војношколске установе, начин завршетка школовања ученика, кадета односно студената и
полазника чије је школовање односно усавршавање у току, преузимање имовине, као и друга
питања у вези са престанком рада војношколске установе.
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г) Рад војношколских установа
Члан 21.
Војношколска установа може да почне са радом када испуни услове за оснивање
почетак рада и добије решење о верификацији или дозволу за рад, у складу са прописима
основама образовања и васпитања односно прописима о високом образовању.
На рад војношколских установа примењују се и прописи о унутрашњем уређењу
систематизацији формацијских места у Министарству одбране и Војсци Србије.
У војношколским установама није дозвољено политичко и страначко организовање
деловање.

и
о
и
и

Члан 22.
Аутономија Универзитета одбране заснива се на Уставу Републике Србије и Закону о
високом образовању и у складу са овим законом, прописима о одбрани и Војсци Србије и
правилима војне службе подразумева:
1) право на утврђивање студијских програма, на основу потреба система одбране и
стручних профила видова, родова и служби Војске Србије које одређују надлежни
органи;
2) право на предлагање унутрашње организације, у складу са начелима прописаним
за унутрашње уређење и систематизацију формацијских места у Министарству
одбране и Војсци Србије;
3) право на доношење статута и избор органа управљања и других органа, у складу
са законом и актом о оснивању;
4) право на избор наставника и сарадника из састава професионалних припадника
Војске Србије и ван Војске Србије њихово ангажовање у настави на основу избора
у звање и одлуке надлежног старешине о њиховом упућивању на рад на
Универзитет одбране;
5) право на издавање јавних исправа;
6) право на располагање финансијским средствима, у складу са законом, актом о
оснивању, статутом и општим актима Универзитета одбране;
7) право на коришћење имовине, у складу са законом, актом о оснивању, статутом и
општим актима Универзитета одбране;
8) право на одлучивање о прихватању пројеката и о међународној сарадњи са
страним високошколским установама, у складу са законом и међународним
уговорима у области одбране и војне сарадње.
д) Општи акти
Члан 23.
Војношколска установа доноси опште акте за које је овлашћена законом, актом о
оснивању и статутом.
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Основни општи акт војношколске установе је статут.
Статут и општи акти војношколске установе објављују се у „Службеном војном
листу“.
Члан 24.
Статутом војношколске установе уређује се: унутрашња организација, делатност и
пословање војношколске установе; правни положај и статус високошколских јединица;
наставни план и програм односно студије и студијски програми; упис на школовање и
правила школовања; звања наставника и сарадника и услови за њихов избор; органи и тела
војношколске установе као и њихов састав, избор и начин рада, као и друга питања од значаја
за организацију и рад војношколске установе.
ђ) Регистар војношколских установа
Члан 25.
Војношколске установе се уписују у регистар који води министарство надлежно за
послове образовања.
Члан 26.
Министарство одбране, у складу са овим законом, води евиденцију (регистар)
војношколских установа, наставних и студијских програма, наставника и сарадника, као и
лица ангажованих по уговору у војношколским установама.
Војношколске установе се уписују у регистар из става 1. овог члана на основу издатих
дозвола за рад надлежног органа.
У регистар из става 1. овог члана уносе се и други подаци од значаја за војно
образовање.
Садржај и начин вођења регистра из става 1. овог члана прописује министар одбране.
4. Наставни план и програм
Члан 27.
Средња војна школа реализује наставни план и програм који одобрава министарство
надлежно за послове образовања.
Средња војна школа припрема предлог наставног плана и програма, у складу са
прописима којима се уређују основе образовања и васпитања и основама наставних планова и
програма средњих војних школа, који утврђује министар одбране.
Средња војна школа реализује наставни план верске наставе или грађанског
васпитања, који одобрава министарство надлежно за послове образовања.
Министарство одбране, уз прибављено мишљење министарства надлежног за послове
образовања, утврђује критеријуме за израду и усавршавање наставних планова и програма
средњих војних школа.
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5. Студијски програми
Члан 28.
Лица која се школују ради пријема у професионалну војну службу, поред студијског
програма, похађају и програм војног оспособљавања који доноси високошколска јединица у
саставу Универзитета одбране, након прибављене сагласности из члана 9. тачка 9) овог
закона.
Споразумом Универзитета одбране и друге високошколске установе може се
установити студијски програм за стицање заједничке дипломе – заједнички студијски
програм, у складу са законом којим се уређује високо образовање.
Члан 29.
Измене и допуне студијског програма које се врше ради његовог усклађивања са
организацијом рада и достигнућима науке не сматрају се новим студијским програмом.
О измени односно допуни студијског програма, Универзитет одбране обавештава
министарство надлежно за послове образовања и Министарство одбране, у року од 60 дана од
дана доношења одлуке о измени односно допуни студијског програма.
III. УСАВРШАВАЊЕ ЗА ПОТРЕБЕ ОДБРАНЕ И ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
Члан 30.
Универзитет одбране може самостално или у сарадњи са другим високошколским
установама реализовати програме усавршавања ван оквира студијских програма за које има
дозволу за рад.
Програми усавршавања се реализују путем курсева, семинара, радионица, стручних и
научних саветовања и друго на којима се полазници упознају са појединим областима струке
и науке ради проширивања и продубљивања стеченог знања и успешног рада у пракси.
Услови, начин и поступак реализације програма из става 1. овог члана уређују се
општим актом Универзитета одбране, у складу са законом.
Лице уписано на програм из става 1. овог члана има статус полазника.
Члан 31.
На Универзитету одбране и јединицама и установама Министарства одбране и Војске
Србије организују се и изводе и посебни програми усавршавања професионалних припадника
Војске Србије и државних службеника.
Програми из става 1. овог члана реализују се у складу са Планом школовања и
усавршавања професионалних припадника Војске Србије и Планом обуке и усавршавања
професионалних војних лица и лица у резервном саставу и трају најдуже једну школску
годину.
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Облике усавршавања, и услове, начин и поступак реализације програма из става 1.
овог члана уређује министар одбране.
Члан 32.
На Универзитету одбране организују се и изводе програми здравствених
специјализација и ужих специјализација здравствених радника и здравствених сарадника
запослених у Министарству одбране, као и програми континуиране медицинске едукације, у
складу са законом и општом актом Универзитета одбране.
Универзитет одбране организује усавршавање и обуку професионалних припадника
Војске Србије здравствене струке за рад у ванредним околностима за потребе Министарства
одбране и Војске Србије.
Универзитет одбране организује здравствене специјализације и уже специјализације
здравствених радника и здравствених сарадника за лица из грађанства, као и програме за
иновацију знања и континуирану медицинску едукацију лица из грађанства, у складу са
законом и општом актом Универзитета одбране.
Члан 33.
Универзитет одбране организује и програме оспособљавања за резервне официре
Војске Србије.
За лица која су кандидати за пријем у професионалну војну службу, после завршеног
школовања у грађанству, организује се војно оспособљавање.
Облике оспособљавања, и услове, начин и поступак реализације програма из ст. 1. и
2. овог члана уређује министар одбране.
IV. НАСТАВНО ОСОБЉЕ У ВОЈНОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА
1. Наставно особље у средњим војним школама
Члан 34.
Наставно особље у средњим војним школама чине наставник, васпитач, стручни
сарадник и сарадник у настави (у даљем тексту: наставник).
Наставник у средњој војној школи може бити држављанин Републике Србије који
испуњава опште услове прописане законом и услове прописане Законом о Војсци Србије.
Лица из става 1. овог члана изводе наставу, испитују ученике, баве се стручним,
односно научним радом и реализују друге облике образовно-васпитног рада предвиђене
наставним планом и програмом.
Члан 35.
На пријем наставника у професионалну војну службу примењују се прописи о Војсци
Србије.
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Члан 36.
Лице које се први пут прима на формацијско место наставника у средњој војној школи
дужно је да положи испит за лиценцу у складу са прописима којима се уређују основе
образовања и васпитања, у року од две године од избора.
Члан 37.
Наставник је дужан да се стручно усавршава ради успешнијег остваривања и
унапређивања образовно-васпитног рада.
План стручног усавршавања доноси орган управљања средње војне школе, у складу са
циљевима војног образовања и приоритетима Министарства одбране.
У току стручног усавршавања наставници професионално напредују стицањем звања,
у складу са прописима којима се уређују основе образовања и васпитања.
2. Наставно особље у војним високошколским установама
Члан 38.
Наставно особље у војним високошколским
истраживачи са научним звањима и сарадници.

установама

чине

наставници,

Члан 39.
У звање наставника може бити изабрано лице које испуњава услове прописане
Законом о високом образовању, као и ближе услове за избор у звање наставника које утврђује
Универзитет одбране општим актом, у складу са препорукама Националног савета за високо
образовање.
Лице изабрано у научно звање на начин и по поступку којим је уређена
научноистраживачка делатност може да реализује наставу на докторским студијама, у складу
са законом и општим актом Универзитета одбране.
Члан 40.
Избор у звање наставника врши Универзитет одбране.
Конкурс за избор у звање наставника расписује Универзитет одбране, шест месеци пре
истека времена за које је наставник биран у постојеће звање или када наставник који је
реизабран испуни услове за избор у више звање.
Избор у звање наставника врши се најкасније у року од шест месеци од дана
објављивања конкурса.
Конкурс из става 2. овог члана може се расписати само уколико је формацијско место
утврђено актом о унутрашњем уређењу и систематизацији формацијских места на
високошколској јединици у саставу Универзитета одбране или у складу са потребама
акредитације студијских програма.
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Конкурс из става 2. овог члана садржи: назив уже научне области за коју се наставник
бира, звање у које се наставник бира и услове за избор у звање.
Рокови у поступку избора у звање наставника не теку у периоду од 15. јула до 31.
августа.
Начин и поступак стицања звања наставника ближе се уређују општим актом
Универзитета одбране, у складу са Законом о високом образовању.
Члан 41.
Одлуку о избору у звање наставника доноси стручни орган Универзитета одбране.
Наставници и сарадници се бирају у звање за ужу научну област са листе ужих
научних области коју усваја стручни орган Универзитета одбране.
Одлука из става 1. овог члана је коначна.
Члан 42.
Избор у звање сарадника и наставника страног језика и вештина врши високошколска
јединица у саставу Универзитета одбране.
Конкурс за избор у звање лица из става 1. овог члана расписује се три месеца пре
истека времена за које су бирани.
Избор у звање лица из става 1. овог члана врши се најкасније у року од три месеца од
дана објављивања конкурса.
Рокови у поступку избора не теку у периоду од 15. јула до 31. августа.
Начин и поступак стицања звања сарадника односно наставника страних језика и
вештина уређују се општим актом високошколске јединице из става 1. овог члана.
3. Посебна права и обавезе наставника и сарадника
високих војношколских установа
Члан 43.
Професионални припадник Војске Србије који има одговарајуће наставно или
сарадничко звање може изводити наставу у војној високошколској установи и ако није
постављен или распоређен на формацијско место у тој високошколској установи.
Услове, начин и обим ангажовања лица из става 1. овог члана у наставном процесу у
војној високошколској установи уређује министар одбране, на предлог Универзитета
одбране.
Укупан број наставника који се ангажује у реализацији наставе, а није постављен или
распоређен у војну високошколску установу, не може бити већи од 30 % од формацијског
броја наставника војне високошколске установе.
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Члан 44.
Лицима са наставним и сарадничким звањима која су ангажована у наставном процесу
припада накнада за обављање наставне делатности.
Висину накнаде из става 1. овог члана, на предлог Универзитета одбране, прописује
министар одбране, уз сагласност Владе.
Члан 45.
Ради спречавања сукоба интереса, наставник односно сарадник Универзитета одбране
који је ангажован у наставном процесу може закључити уговор којим се радно ангажује у
другој високошколској установи ван Универзитета одбране, на основу мишљења стручног
органа Универзитета одбране и одобрења министра одбране или старешине кога он овласти.
Наставници и сарадници постављени односно распоређени на формацијска места са
пуним радним временом на високошколској јединици у саставу Универзитета одбране могу
се радно ангажовати у другој високошколској установи ван Универзитета одбране само ван
радног времена.
Услови и поступак давања сагласности за ангажовање наставника односно сарадника у
другој високошколској установи ван Универзитета одбране уређују се општим актом
Универзитета одбране.
Члан 46.
Наставнику и сараднику професионалном војном лицу које има статус лица на лечењу
и боловању изборни период се продужава за време које је провело на лечењу или боловању.
Наставнику и сараднику војном службенику који се налази на одсуству по основу
извршавања војне обавезе, ради породиљског одсуства, одсуства ради неге детета, одсуства
са рада ради посебне неге детета или друге особе, или боловања дужег од шест месеци,
изборни период се продужава за то време.
Док је наставник односно сарадник из ст. 1. и 2. овог члана на боловању или одсуству,
висока војношколска установа је дужна да обезбеди несметано извођење наставе и
одржавање испита.
Наставнику и сараднику изборни период мирује и уколико је на период дужи од шест
месеци упућен у војно представништво у иностранству, у мировну мисију или на каријерно
усавршавање и друге активности у складу са законом.
Члан 47.
Уколико наставник и сарадник не буде изабран у исто или више звање након истека
периода на који је изабран, губи звање, престаје му радно ангажовање у војној
високошколској установи и распоређује се на рад у јединицу или установу Министарства
односно Војске Србије, у складу са Законом о Војсци Србије.
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Члан 48.
Наставнику у звању ванредног или редовног професора као и наставнику вештина
односно страног језика, који испуњава услове за пензију може бити продужен радни однос до
три школске године, уз његов пристанак односно на његов захтев.
Радно ангажовање наставника из става 1. овог члана почиње првог дана наредне
школске године, уколико је стекао услов за одлазак у пензију у току летњег семестра школске
године која је у току.
Одлуку о продужењу радног односа наставнику из става 1. овог члана доноси
министар одбране, на предлог Универзитета одбране.
Члан 49.
Наставник коме је престао радни однос због одласка у пензију задржава звање које је
имао у тренутку пензионисања и може бити радно ангажован на основним, мастер,
специјалистичким и докторским академским студијама, најдуже још две школске године.
Одлуку о ангажовању наставника из става 1. овог члана доноси стручни орган
високошколске јединице у саставу Универзитета одбране.
Права и обавезе наставника из става 1. овог члана уређују се уговором а његово радно
ангажовање почиње првог дана наредне школске године, уколико је пензионисан у току
летњег семестра школске године која је у току.
Наставник из става 1. овог члана може задржати преузете обавезе на мастер и
докторским академским студијама као ментор или члан комисија у поступку израде и
одбране завршних радова односно дисертација на тим студијама.
На основу одлуке стручног органа високошколске јединице у саставу Универзитета
одбране , наставник из става 1. овог члана може изводити све облике наставе на основним,
мастер и докторским академским студијама и бити члан комисија у поступку израде и
одбране завршних радова, односно дисертација на тим студијама.
V. УЧЕНИЦИ, КАДЕТИ ОДНОСНО СТУДЕНТИ И ПОЛАЗНИЦИ
1. Пријем, упис и упућивање на војношколске установе
а) Ученици
Члан 50.
У средњу војну школу примају се кандидати који су завршили основно образовање,
ако испуњавају опште услове предвиђене законом и посебне услове који су одређени
конкурсом за пријем у средњу војну школу.
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Члан 51.
Конкурс за пријем кандидата на школовање расписује средња војна школа, у складу са
својим општим актом.
Поступак за пријем кандидата, односно селекција обухвата: лекарски преглед, проверу
психофизичких способности и тестове знања.
Кандидат који успешно прође селекцију прима се на школовање у средњу војну
школу, у складу са Планом школовања и усавршавања професионалних припадника Војске
Србије и стиче статус лица на школовању – ученика.
Члан 52.
Средња војна школа Министарству одбране предлаже број ученика за пријем.
Министарство одбране доноси одлуку о броју ученика за пријем у средње војне
школе.
Члан 53.
Школовање ученика у средњим војним школама финансира се из буџета Републике
Србије, а права и дужности ученика и Министарства одбране ближе се уређују уговором о
школовању, у складу са законом.
Уговор о школовању потписују директор средње војне школе и законски заступник
ученика.
Уговор из става 1. овог члана закључује се по прибављеном мишљењу организационе
јединице Министарства одбране надлежне за послове заштите имовинских интереса
Министарства одбране и Војске Србије.
Члан 54.
Ученику на школовању у средњој војној школи Министарство одбране обезбеђује:
уџбенике, школски прибор, смештај, исхрану, одећу, обућу, здравствену заштиту, трошкове
превоза и месечна примања.
Ученик има обавезу:
1) да све разреде средње војне школе заврши у року и са успехом;
2) да по завршетку школовања конкурише за наставак школовања на
Универзитету одбране или приступи оспособљавању ради пријема у
професионалну војну службу, у складу са Законом о Војсци Србије;
3) да надокнади стварне трошкове школовања уколико својом кривицом изгуби
статус ученика или уколико не испуњава обавезе прописане законом и
уговором о школовању.
Члан 55.
Статус лица на школовању – ученика престаје:
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1)
2)
3)
4)
5)

завршетком школовања;
због утврђене неспособности или ограничене способности за војну службу;
губитком права на упис школске године;
искључењем из средње војне школе;
на сопствени захтев – исписивањем из средње војне школе односно
раскидањем уговора о школовању;
6) и због других случајева прописаних законом.
б) Кадети и студенти
Члан 56.
На студијске програме основних и интегрисаних академских студија које се реализују
на Универзитету одбране уписују се и школују ради пријема у професионалну војну службу
лица из грађанства и ученици средњих војних школа.
Кандидати из става 1. овог члана финансирају се из буџета Републике Србије и уписом
стичу статус кадета у оквиру одобреног броја кандидата за сваку школску годину.
На академске студије које се реализују на Универзитету одбране могу се уписати и
школовати и лица из грађанства у својству самофинансирајућих студената.
Начин пријема и ближи услови школовања лица из става 3. овог члана уређују се
општим актом Универзитета одбране.
Кандидати из ст. 1. и 3. овог члана уписују се на основу конкурса који расписује
Универзитет одбране, у складу са својим општим актом.
Члан 57.
На академске студије које се реализују на Универзитету одбране упућују се
професионални припадници Војске Србије и државни службеници, у складу са Планом
школовања и усавршавања професионалних припадника Војске Србије односно Законом о
државним службеницима.
Кандидати из става 1. овог члана упућују се на школовање на основу одлуке министра
одбране односно надлежног руководиоца другог државног органа, стичу статус студента и
финансирају се из буџета Републике Србије.
Члан 58.
Конкурс за упис на студије расписује Универзитет одбране.
Конкурс за упис на студије садржи: број кадета и студената за одређене студијске
програме, услове за упис, мерила за утврђивање редоследа кандидата, поступак спровођења
конкурса и начин и рокове за подношење жалбе на утврђени редослед кандидата.
Конкурс се објављује најкасније пет месеци пре почетка школске године.
Конкурс објављује Министарство одбране.
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Члан 59.
Министарство одбране, након прибављеног мишљења Универзитета одбране и
Генералштаба Војске Србије, утврђује предлог броја кадета који се уписују на студијске
програме основних и академских студија, а који не може бити већи од броја утврђеног у
дозволи за рад.
Одлуку о броју кадета који се финансирају из буџета Републике Србије доноси Влада,
на предлог министра одбране.
Члан 60.
Кандидат за упис на студијске програме основних и интегрисаних академских студија
полаже пријемни испит, у складу са општим актима Универзитета одбране и високошколских
јединица у његовом саставу.
Редослед кандидата за упис утврђује се на основу општег успеха постигнутог у
средњем образовању, резултата постигнутих на пријемном испиту и провере општих
способности за војну службу.
На основу критеријума утврђених конкурсом, високошколска јединица сачињава ранг-листу пријављених кандидата, а право уписа стиче кандидат који је на ранг-листи рангиран у
оквиру броја кадета из члана 59. овог закона.
Приликом рангирања кандидата са истим бројем бодова, предност има кандидат чији
је родитељ погинули или рањени припадник Војске Србије односно припадник Војске Србије
упућен у мировну мисију.
На мастер и докторске академске студије, кандидат се уписује под условима, на начин
и по поступку утврђеном општим актима Универзитета одбране и високошколских јединица
у његовом саставу.
Члан 61.
Статус кадета односно студента престаје:
1)
2)
3)
4)
5)

завршетком студија;
исписивањем са студија односно раскидањем уговора о школовању;
неуписивањем школске године;
због утврђене неспособности или ограничене способности за војну службу;
изрицањем правоснажне пресуде за кривично дело које по посебним прописима
представља сметњу за пријем у професионалну војну службу или повлачи губитак
службе у Војсци Србије;
6) изрицањем дисциплинске мере искључења са студија;
7) и због других случајева прописаних законом.
Члан 62.

Права и обавезе кадета односно студената и полазника уређују се уговором о
школовању, у складу са прописима којима се уређује школовање у Министарству одбране и
Војсци Србије.
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2. Школовање и усавршавање страних држављана
Члан 63.
На Универзитету одбране могу се школовати и усавршавати и страни држављани,
уколико за то постоје просторне, материјалне и кадровске могућности.
Школовање и усавршавање страних држављана реализује се на основу међународног
уговора који Влада или Министарство одбране закључи са владама или министарствима
других држава за потребе њихових оружаних снага.
Начин пријема и ближе услове школовања, усавршавања и оспособљавања страних
држављана на Универзитету одбране и јединицама и установама Министарства одбране и
Војске Србије уређује министар одбране.
3. Школовање и усавршавање у иностранству
Члан 64.
Школовање и усавршавање професионалних припадника Војске Србије у
иностранству врши се у складу са интересима политике одбране и потребама и могућностима
Министарства одбране.
Школовање у иностранству може се реализовати само према Плану школовања и
усавршавања професионалних припадника Војске Србије на студијским програмима
високошколске установе у иностранству чије се јавне исправе могу нострификовати у
Републици Србији, у складу са законом.
Услове и начин упућивања професионалних припадника Војске Србије на школовање
и усавршавање у иностранство уређује министар одбране.
4. Школовање на другим универзитетима у Републици Србији
Члан 65.
Школовање професионалних припадника Војске Србије на другим универзитетима у
Републици Србији врши се према потребама Министарства одбране и Војске Србије.
Потребе за школовањем из става 1. овог члана исказују се у Плану школовања и
усавршавања кадра Министарства одбране и Војске Србије за текућу годину.
Одлуку о избору кандидата за школовање из става 1. овог члана доноси министар
одбране, уз претходно прибављено мишљење Универзитета одбране.
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5. Дисциплинска одговорност ученика, кадета односно студената и полазника
Члан 66.
Ученици, кадети односно студенти и полазници одговарају за повреде школског реда
и дисциплине, у складу са општим актом војношколске установе.
Ученици и кадети, поред дисциплинске одговорности из става 1. овог члана,
одговарају и за повреду правила војне дисциплине, у складу са прописима о дисциплинској
одговорности у Војсци Србије.
VI. ФИНАНСИРАЊЕ ВОЈНОШКОЛСКИХ УСТАНОВА
Члан 67.
Војношколске установе стичу средства у складу са законом и својим општим актом из
следећих извора:
1) средстава која обезбеђује оснивач за потребе војног образовања;
2) школарине;
3) донација, поклона и завештања;
4) средстава за финансирање научноистраживачког и стручног рада;
5) пројеката и уговора у вези са реализацијом наставе, истраживања и
консултантских услуга;
6) накнада за комерцијалне и друге услуге;
7) и других извора, у складу са законом.
Средствима из става 1. овог члана војношколске установе управљају самостално.
Средства за обављање делатности у току једне школске године обезбеђују се у складу
са програмом рада војношколске установе.
Орган управљања војношколске установе одговара Министарству одбране за наменско
и економично трошење средстава додељених из буџета Републике Србије.
Средства из става 1. овог члана исказују се и евидентирају у складу са јединственом
буџетском класификацијом.
Члан 68.
Средства која војношколска установа оствари могу се користити за:
1) трошкове пословања;
2) набавку опреме;
3) међународну сарадњу;
4) издавачку делатност;
5) изворе информација и информационе системе;
6) библиотечки фонд;
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7) обављање научноистраживачког и стручног рада који је у функцији подизања
квалитета наставе;
8) научно и стручно усавршавање запослених;
9) развој наставно-научног подмлатка;
10) рад са даровитим кадетима и студентима;
11) рад кадетског парламента и ваннаставну делатност кадета;
12) трошкове репрезентације;
13) друге намене, у складу са законом.
Члан 69.
Средства која војна високошколска установа оствари, изузев средстава која обезбеђује
оснивач, чине сопствени приход (школарина, пружање услуга трећим лицима, донација,
поклон и други извори стицања).
Средствима из става 1. овог члана војна високошколска установа располаже
самостално, у складу са законом и својим општим актом.
Члан 70.
Војна високошколска установа стиче средства из школарине на основу одлуке о
висини школарине за лица из грађанства.
Одлуку из става 1. овог члана за сваку школску годину доноси орган управљања
Универзитета одбране, уз претходно прибављено мишљење Министарства одбране.
Мерила за утврђивање школарине и обрачун трошкова школовања утврђују се општим
актом Универзитета одбране.
VII. ЕВИДЕНЦИЈА И ЈАВНЕ ИСПРАВЕ
Члан 71.
Садржај и начин вођења евиденције у војношколским установама прописује министар
одбране, уз прибављено мишљење министра надлежног за послове образовања.
Евиденција коју води војношколска установа је део јединственог информационог
система војношколске установе.
На основу података из евиденције, војношколска установа издаје јавне исправе, у
складу са прописима којима се уређују основе система образовања и васпитања односно
прописима којима се уређује високо образовање.
Члан 72.
Подаци уписани у евиденцију из члана 71. овог закона прикупљају се, обрађују,
користе и чувају за потребе војног образовања и за потребе Министарства одбране за
обављање законом утврђених послова.
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Подаци из евиденције користе се на начин којим се обезбеђује заштита идентитета
ученика, кадета односно студената и полазника, у складу са законом.
VIII. ПРИЗНАВАЊЕ СТРАНИХ ВИСОКОШКОЛСКИХ ИСПРАВА
И ВРЕДНОВАЊЕ СТРАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА
Члан 73.
Поступак признавања стране високошколске исправе ради наставка образовања или
запошљавања уређује се општим актом Универзитета одбране, у складу са законом којим се
уређује високо образовање.
Члан 74.
У поступку признавања страних високошколских исправа спроводи се вредновање
страног студијског програма, на основу врсте и нивоа постигнутих знања и вештина.
IX. ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ
Члан 75.
Припремање, одобравање, издавање и избор наставно-образовне литературе за потребе
средњег војног образовања и васпитања, као и њено праћење и вредновање током коришћења
у образовно-васпитном раду врши се у складу са законом којим се уређују уџбеници и
наставна средства и прописима којима се уређује издавање уџбеника и наставних средстава у
Војсци Србије.
Наставно-образовну литературу из става 1. овог члана штампа овлашћена Војна
штампарија Министарства одбране.
Члан 76.
Припремање, одобравање и издавање наставно-образовне литературе за потребе
високог војног образовања и научноистраживачког рада од значаја за одбрану, као и
стандарди квалитета и поступци за праћење и вредновање наставно-образовне литературе
уређују се општим актом Универзитета одбране, у складу са законом.
Наставно-образовна литература обухвата уџбенике и остале наставне публикације које
се користе на високим војношколским установама у образовно-наставном и образовнонаучном раду.
Основну наставно-образовну литературу чине основни и помоћни уџбеници (скрипте,
лекције – ауторизована предавања, методички приручници, хрестоматије и збирке) и војнонаучна литература.
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Члан 77.
Израда наставно-образовне и војно-научне литературе планира се у складу са
прописима којима се уређује издавачку делатност у Министарству одбране и Војсци Србије.
X. НАДЗОР
Члан 78.
Управни и инспекцијски надзор над радом војношколских установа врши
Министарство одбране.
Министарство одбране врши управни надзор и над спровођењем заједничких
студијских програма из члана 28. овог закона.
XI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 79.
Поступци избора у звање наставника и сарадника на војним високошколским
установама започети према прописима који су важили до дана ступања на снагу овог закона
окончаће се по тим прописима.
Наставници изабрани у звање доцента и ванредног професора и сарадника по
прописима који су важили до ступања на снагу овог закона, задржавају то звање до истека
времена на које су изабрани.
Наставници изабрани у звање редовног професора у војним високошколским установама по одредбама Закона о војним школама и војним научноистраживачким установама
(„Службени лист СРЈ“, бр. 80/94, 85/94, 74/99 и „Службени лист СЦГ“, број 44/05) задржавају
звање редовног професора, у складу са законом којим се уређује високо образовање.
Члан 80.
Наставници и сарадници који су по прописима који су важили до ступања на снагу
овог закона испуњавали услове за рад у погледу степена и врсте стручне спреме могу да
обављају васпитно-образовни рад у средњим војним школама и дужни су да положе испит за
лиценцу, у року од две године од дана ступања на снагу овог закона.
Члан 81.
Поступци по захтеву за нострификацију односно еквиваленцију започети према
прописима који су важили до ступања на снагу овог закона окончаће се по тим прописима, у
року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона.
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Члан 82.
Војношколске установе настављају да раде у складу са овим законом и имају обавезу
да своју организацију ускладе са одредбама овог закона, у року од шест месеци од дана
ступања на снагу овог закона.
Војне научноистраживачке установе настављају да раде и имају обавезу да своју
организацију ускладе са законом којим се уређује научноистраживачка делатност, у року од
годину дана од дана ступања на снагу овог закона.
Члан 83.
Подзаконски акти који се доносе на основу овлашћења из овог закона донеће се у року
од годину дана од дана ступања на снагу овог закона.
Прописи донети за извршење Закона о војним школама и војним
научноистраживачким установама настављају да се примењују у колико нису супротни
одредбама овог закона, до доношења одговарајућих подзаконских аката за извршење овог
закона.
Члан 84.
Даном ступања на снагу овог закона престају да важе одредбе члана 40. ст. 4–7. Закона
о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење,
97/08, 44/10 и 93/12) које се односе на војно образовање.
Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о војним школама и
војним научноистраживачким установама („Службени лист СРЈ“, бр. 80/94, 85/94, 74/99 и
„Службени лист СЦГ“, број 44/05), а одредбе чл. 126–150. примењују се до доношења
прописа из члана 35. став 6. Закона о научноистраживачкој делатности („Службени гласник
РС“, бр. 110/05, 50/06 и 18/10).
Члан 85.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Републике Србије“, а примењује се од 1. септембра 2014. године.
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