
За време школовања у Војној гимназији 
ученици су смештени у интернату. Трошко-
ве школовања сноси Министарство одбране 
Републике Србије, на основу уговора којим су 
прецизирана међусобна права и обавезе.

КАКО УПИСАТИ ВОЈНУ ГИМНАЗИЈУ

ƒ Кон курс се рас пи су је у пр вом квар та лу 
го ди не и об ја вљу је на сај ту Војне гимна-
зије (www.gimnazija.mod.gov.rs)

ƒ На кон кур с за упис у Војну гимназију 
могу се пријавити кандидати ко ји завр-
шавају или су завршили 8. раз ред основ
не шко ле и испуњавају опште и посебне 
услове дефинисане конкурсом

ƒ Кан ди да ти под но се при ја ву те ри то ри јал
ном ор га ну Ре ги о нал ног цен тра Минис-
тарства одбране на тери то ри ји стал ног 
ме ста бо рав ка

ƒ Кан ди да ти под ле жу про ве ри фи зич ке 
спо соб но сти, про ве ри зна ња из ма те ма
ти ке и српског језика, пси хо ло шкој и ме
ди цин скоздрав стве ној про це ни

ƒ Кан ди да ти ко ји про ђу ову се лек ци ју  
ран ги ра ју се пре ма по стиг ну тим ре зул та
ти ма, а број кан ди да та ко ји се при ма од
ре ђу је се на осно ву про јек то ва ног бро ја 
уче ни ка.

Де таљ ни је ин фор ма ци је у ве зи са на чи
ном и са др жа јем шко ло ва ња мо гу се до би ти 
у Војној гимназији, Хум ска 22, Бе о град, те ле
фон: 011/3603655, 3603972 и 3603966

www.gimnazija.mod.gov.rs



Војна гимназија основана је 1970. годи-
не. Циљ школовања је образовање и вас-
питање ученика, којим се обезбеђује сти-
цање општих знања од значаја за школо-
вање на Универзитету одбране (Војној ака-
демији и Медицинском факултету ВМА) и 
формирање и развој мотивације, етичких 
особина личности, интелектуалних и пси-
хофизичких способности неопходних за 
позив официра.

Војна гимназија организује ваннаставни 
васпитнообразовни рад из области култур-
нозабавног живота, спорта и научнотехнич-
ке делатности. Успешни наступи наших уче-
ника на такмичењима свих нивоа у различи-
тим областима знања, спорта, стваралаштва 
и вештина су бројни.

Наставно особље чине цивилна и профе-
сионална војна лица. Осим о образовновас-
питном, они се брину и о целокупном живо-
ту ученика. Такође, сарадња са родитељима 
је успешна.

Школовање траје четири године. 

Наставни план и програм Војне гимназије 
обухвата програм редовне наставе који је у 
складу са Наставним планом и програмом 
гимназија општег смера у грађанству. Спе-
цифичности чине посебни облици наставе, 
факултативни предмети и различити ванна-
ставни садржаји.

ПОСЕБНИ ОБЛИЦИ НАСТАВЕ

ƒ Наставне посете
ƒ Обука у скијању
ƒ Обука у управљању моторним возилима 

за Б категорију


