МИСИЈА
Системом војног образовања изградити идентитет професионалног официра-лидера, часног,
оданог, оспособљеног и спремног за интелектуалне и етичке изазове официрског позива у служби
отаџбине Републике Србије. Та мисија може се
спровести на следећим студентским програмима:
• Копнена војска
• Технолошко инжењерство материјала
и заштите
• Војноелектронско инжењерство
• Војномашинско инжењерство
• Војно ваздухопловство
• Војносаобраћајно инжењерство
• Логистика одбране

КОНТАКТ
Вељка Лукића Курјака 33, Београд
www.va.mod.gov.rs
e-mail: upis@va.mod.gov.rs
телефон: 011/3603-341
011/3603-344

ВОЈНА
АКАДЕМИЈА
Част је наша имовина!

ШТА СВЕ НУДИМО?
• Комплетне трошкове школовања сноси МО РС
• Савремено високо образовање и научноистраживачки рад на акредитованим студијским
програмима
• Проверу стечених знања на теренима и
практичним облицима наставе и стручну праксу
• Развијену материјалну базу наставе укључујући
и софистициране симулационе софтвере
• Учешће на научним конференцијама и
семинарима у земљи и иностранству
• Месечна примања прилагођена години
студија и успеху
• Обуку у скијању и управљању моторним
возилима
• Коришћење спортског центра (базен, теретана,
фитнес центар, пиштољска и ваздушна стрељана,
борилачка сала, гимнастичка сала, спортски
терени)
• Учешће
у бројним научним,
спортским и културним секцијама и
такмичењима са колегама са домаћих
и страних универзитета
• Посете војнообразовним институцијама
у региону и свету
• Посету биоскопима, позориштима,
концертима, музејима, изложбама,
спортским манифестацијама

ШТА СВЕ ДОБИЈАТЕ?
• Постајеш официр Војске Србије и производиш се
у чин потпоручника
• Добијаш диплому са стручним називом из
одговарајуће научне области
• Запослење у јединицама и установама
Министарства одбране и Војске Србије и
рад у окружењу које омогућава успешан
професионални развој
• Међународни сертификат STANAG о познавању
страних језика
• Међународни сертификат ECDL о познавању рада
на рачунарима
• Могућност наставка школовања на мастер и
докторским студијама на Војној академији или на
другом факултету у земљи и иностранству
• Могућност стручног и каријерног усавршавања и
напредовања у Школи националне одбране
• Могућност похађања курсева у земљи и
иностранству и развој каријере у више области
у складу са професионалним склоностима и
потребама

КАКО УПИСАТИ?
• На конкурс се могу пријавити кандидати који
испуњавају опште и посебне услове дефинисане
конкурсом
• Савладати пријемни из математике и проверу
физичких способности
• Извршити психолошку и медицинскоздравствену процену
На основу успеха и резултата на свим проверама,
формира се ранг-листа по којој се примају кадети
Војне академије.
Конкурс се расписује почетком календарске године, а детаљне информације можете наћи на сајту
Војне академије.

Наш тим је увек спреман
да Вам помогне да изаберете
одговарајући позив
у оквиру ВОЈНЕ АКАДЕМИЈЕ!

КОНТАКТ
Хумска 22, Београд
www.gimnazija.mod.gov.rs
e-mail: vogi@mod.gov.rs
телефон: 011/3603-655
011/3603-972
(радним даном од 8.00 до 14.00 часова)

ВОЈНА
ГИМНАЗИЈА
Знање је наше оружје!

ВОЈНА ГИМНАЗИЈА је основана 1970. године.
ЦИЉ школовања је образовање и васпитање ученика, којим се обезбеђује:
• стицање општих знања значајних за
наставак школовања на Војној академији и
Медицинском факултету ВМА;
• формирање и развој мотивације, етичких
особина личности, интелектуалних и
психофизичких способности неопходних за
војни позив.
Школовање кандидата који се примају у први
разред траје четири године, односно три или две
године ако се кандидат прима у други или трећи
разред.
Програм редовне наставе у Војној гимназији
усклађен је са Наставним планом и програмом
гимназија општег смера у грађанству. Специфичности чине:
1) општевојни предмети:
• војна правила и прописи
• војна топографија
• општа тактика са тактичком обуком
• пешадијско наоружање са наставом
гађања
• морал војске и војна етика
• обука у зимским условима
2) посебни облици наставе:
• период прилагођавања са обуком
у пливању
• обука у скијању
• наставне посете
• војна обука
• обука у управљању моторним возилима

3) факултативни предмети:
• основи ваздухопловне теорије и технике
• нацртна геометрија
• основи електронике и електротехнике
• додатни садржаји математике
4) ваннаставни садржаји (слободне активности):
• научноистраживачке секције (математика,
физика, информатика...)
• културно-уметничке секције (драмска, ликовна,
музичка...)
• спортске секције (гимнастика, одбојка,
фудбал, веслање, оријентиринг...)
• курсеви (прва помоћ, шах, плес, роњење...)
Наставно особље чине цивилна и професионална
војна лица. Осим о образовно-васпитном раду, они се
(у сарадњи са родитељима) брину о целокупном животу и развоју ученика.
За време школовања у Војној гимназији ученици су
смештени у интернату. Трошкове школовања сноси Министарство одбране, на основу уговора којим су прецизирана међусобна права и обавезе.

КАКО УПИСАТИ ВОЈНУ ГИМНАЗИЈУ?
• Конкурс се расписује у првом кварталу године, објављује у медијима и на сајту Војне
гимназије (www.gimnazija.mod.gov.rs)
• На конкурс се могу пријавити кандидати
који испуњавају опште и посебне услове
дефинисане конкурсом (услови: кандидати који су завршили или завршавају 8. разред основне школе – за упис у први разред
Војне гимназије; оцене најмање добар из
математике и врло добро владање, држављанство Републике Србије и сл.)
• Кандидати подлежу провери физичке способности, провери знања из математике и
српског језика, психолошкој и медицинско-здравственој процени и безбедносној
провери
• Кандидати који прођу селекцију рангирају
се према постигнутим резултатима, а број
кандидата који се прима дефинисан је
конкурсом

Детаљније информације у вези са начином
селекције, тестовима из претходних година
и школовањем у Војној гимназији могу се
видети на сајту www.gimnazija.mod.gov.rs.

МИСИЈА ШКОЛЕ
– стицање општих, стручних и
војностручних знања и вештина
– психофизичких способности
– моралних вредности за
професионално обављање послова
подофицира Војске Србије

КОНТАКТ
Петра Чајковског 2, Београд
www.vojnaskola.mod.gov.rs
e-mail: ssvs@mod.gov.rs
телефон: 011/3603-738
011/3603-634

СРЕДЊА СТРУЧНА ВОЈНА ШКОЛА

„1300 КАПЛАРА”
– школа за подофицире –

СРЕДЊА СТРУЧНА ВОЈНА
ШКОЛА „1300 КАПЛАРА”
ШКОЛУЈЕ УЧЕНИКЕ НА
СЛЕДЕЋИМ СМЕРОВИМА:

КАКО УПИСАТИ?
• пријавити се на конкурс
• савладати проверу физичких
способности
• положити пријемни испит из
физике и математике
• након психолошке и медицинско-здравствене процена, најбоље
рангирани уписују Средњу стручну
војну школу „1300 КАПЛАРА”
• више информација на:
www.vojnaskola.mod.gov.rs

1. Ратно ваздухопловство и
противваздухопловна одбрана
(на два усмерења, односно
четири специјалности)
2. Јединице за електронска дејства
3. Телекомуникације и
информатика
4. Артиљеријско-ракетне јединице
за противваздухопловна дејства
5. Ваздушно осматрање и јављање

ОБЕЗБЕЂУЈЕМО:
•
•
•
•

смештај у интернату
школски прибор и уџбенике
квалитетан наставни кадар
савремене учионице, кабинете и
лабораторије
• обуку и рад на најновијим средствима
технике
• сигуран посао по завршетку школовања

ШТА ВАС ОЧЕКУЈЕ ТОКОМ
ШКОЛОВАЊА?
• настава у матичној школи и
стручно-специјалистичка настава
у центрима Војске Србије
• екскурзије, стручне наставне
посете, такмичења
• обука у пливању, скијању и
управљању моторним возилима
• војна обука и стручно-специјалистичка пракса за
време школовања
• секције, курсеви, културно-забавни живот, спорт и
научнотехничке делатности

