
КАКО УПИСАТИ СРЕДЊУ СТРУЧНУ ВОЈНУ ШКОЛУ

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 Средњу стручну вој-
ну школу могу се пријавити кандидати 
ко ји завршавају 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 Ми-
нистарства 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 фи зи ке, 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 Средњој стручној војној школи, Хум ска 22, 
Бе о град, те ле фон: 011/3603655, 3603972 и 
3603966

www.gimnazija.mod.gov.rs

За вре ме шко ло ва ња yче ни ци су сме ште
ни у ин тер на ту, осим ученика завршне го-
дине који су смештени у центрима за обуку 
Војске Србије. Тро шко ве шко ло ва ња сно си 
Ми ни стар ство од бра не Републике Србије, на 
осно ву уго во ра ко ји м су пре ци зи ра на ме ђу
соб на пра ва и оба ве зе.

По за вр шет ку шко ло ва ња уче ни ци ће би ти 
про мо ви са ни у пр ви под о фи цир ски чи н (вод
ни к) и рас по ре ђе ни на ду жно сти у јединице 
Вој ске Ср би је.



За јед нич ки део шко ло ва ња, у тра ја њу од 
три го ди не, ре а ли зу је се у ма тич ној шко ли, а 
спе ци ја ли стич ки део (по след ња го ди на шко
ло ва ња) у цен три ма за обу ку Вој ске Ср би је.

Шко ло ва ње тра је че ти ри го ди не.

ƒ Обу ка у пли ва њу
ƒ На став не по се те
ƒ Обу ка у ски ја њу
ƒ Основна ин ди ви ду ал на обу ка
ƒ Ло го ро ва ње са гађањем
ƒ Обу ка у упра вља њу  

мо тор ним во зи ли ма  
за Б категорију

ƒ Ста жи ра ње у  
је ди ни ца ма  
Вој ске  
Ср би је 

У Сред њој струч ној вој ној шко ли ор га
ни зу је се шко ло ва ње за под о фи ци ре ро
до ва  – слу жби техничких профила, у за
ви сно сти од по тре ба Вој ске Ср би је.

Циљ шко ло ва ња је сти ца ње од го ва ра
ју ћег оп штег обра зо ва ња, оп ште вој них и 
вој но струч них зна ња и ве шти на, струч них 
и пси хо фи зич ких спо соб но сти и мо рал них 
вред но сти за про фе си о нал но оба вља ње 
послова под о фи ци ра Војске Србије.

Средња стручна војна школа организује 
ваннаставни васпитнообразовни рад из 
области културнозабавног живота, спор-
та и научнотехничке делатности. Успешни 
наступи наших ученика на такмичењима 
свих нивоа у различитим областима знања, 
спорта, стваралаштва и вештина су бројни.

Наставно особље чине цивилна и про-
фесионална војна лица. Осим о образовно
васпитном, они се брину и о целокупном 
животу ученика. Такође, сарадња са роди-
тељима је успешна.

ПО СЕБ НИ ОБ ЛИ ЦИ НА СТА ВЕ


