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ПРЕДНОСТИ 
ВОЈНОГ 
ШКОЛСТВА

Дан Универзитета одбране
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Сваке године ешелони Војске Србије јачи су за 
одређени број официра и лекара образованих на 
Војној академији и на Медицинском факултету 
ВМА Универзитета одбране, војне високошколске и 
научноистраживачке установе, која своју образовну 
делатност из друштвено-хуманистичких, техничко-
-технолошких и медицинских наука обавља кроз 
академске студије првог, другог и трећег нивоа

Пише Душан ГЛИШИЋ
Фото: Горан СТАНКОВИЋ

П
осле готово двогодишњег 
периода у коме су малтене 
све активности, па и оне 
образовне, биле обележене 
посебним, епидемијским 
условима рада, протекла 
година била је, бар што се 
короне тиче, донекле релак-
сиранија, па су се настав-

ници и кадети на Војној академији и Медицинском 
факултету ВМА пуном снагом вратили уобичаје-
ним тет а тет активностима. Додуше, велики број 
(међународних) семинара и симпозијума и даље 
се одвијао он-лајн, помоћу видео-конференција и 
сличних формата, али је рад у учионицама, кабине-
тима, лабораторијама и на полигонима био знатно 
масовнији него током претходне две године. Како 
квалитет наставног процеса у војним високошкол-
ским установама није опао ни током пандемије, с 
разлогом се верује да је током 2022. године у том 
погледу учињен и корак више. О томе смо, поводом 
обележавања 24. фебруара – Дана Универзитета од-
бране, разговарали с челницима образовних устано-
ва које представљају темељ Универзитета одбране 
и војног школства уопште, деканима Војне акаде-
мије пуковником проф. др Срђаном Благојевићем 
и Медицинског факултета ВМА проф. др Соњом 
Марјановић.
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И
ако је Војна академија 
по много чему слична 
факултетима, красе је 
и само њој својствене 
битне особине, због 
којих је јединствена и 
драгоцена. Истичући 
да им достигнуте ака-
демске висине и вој-

ничке врлине служе на понос, у тој војној висо-
кошколској установи напомињу да се нарочито 
диче оним што их чини посебним у образовном 
систему Републике Србије. И управо томе су, 
кажу, прошле године посветили посебну пажњу. 

* КОЈЕ СУ СПЕЦИФИЧНОСТИ ВОЈНЕ АКАДЕМИЈЕ?
– Наше активности и успех у интердисци-

плинарном и широком образовању будућих 
официра Војске Србије добро су познати јав-
ности. Прошле године смо, не умањујући значај 
стручних предмета, нешто више пажње посве-
тили војном васпитању и војној дисциплини, 
физичкој и моралној спреми наших кадета, бу-
дућих официра, као и унапређењу унутрашњег 
реда и војничког живота који одликују другар-
ство и кохезија у кадетским и ученичким колек-
тивима, што је све нужно за израстање врсних 
младих официра. У претходном периоду много 
је урађено у процесу хармонизације војног об-
разовања са системом образовања у Републици 
Србији па нам је било важно да на том путу не 
занемаримо и наше познате и потребне војне 
одлике, које извиру из темеља Војне академије 
и Војске Србије, положених средином 19. века 
и које једнако вреде и данас. Због њих се ми 
поносимо српским војводама и генерацијама 

храбрих и пожртвованих гене-
рала и официра, који су својим 
делима враћали војсци и отаџ-
бини војнички и грађански 
дуг, а животима задужили ге-
нерације које су живеле, живе 
и живеће у слободи. 

* УЗ ПАЖЊУ ПОКЛОЊЕНУ 
СТВАРАЊУ ВОЈНИХ КОЛЕКТИВА, 
НИСТЕ ЗАНЕМАРИЛИ НИ РАЗВОЈ 
ВОЈНЕ НАУКЕ И ВОЈНИХ НАУЧНИХ 
ДЕЛАТНОСТИ. У ПРЕТХОДНОМ 
ПЕРИОДУ УЧИЊЕН ЈЕ ЗНАЧАЈАН 
КОРАК У ТОМ ПОГЛЕДУ.

– Захваљујући успеху по-
стигнутoм у препознавању 
војних наука у систему наука 
Републике Србије 2020. го-
дине, ступили смо у процес 
акредитације мастер и док-
торских студија из области 
војних наука и ових дана 
очекујемо позитивну одлуку 
надлежног министарства како 
бисмо кренули у расписивање 
конкурса. Нови студијски 
програми конципирани су у 
сарадњи са представницима 
наше војске, уз уважавање 
свих садржаја који се изу-
чавају у Школи националне 
одбране Универзитета одбра-
не. Компатибилност садржаја 
мотивисаће наше искусне 
командно-штабне и генерал-
штабне официре да уписују 
мастер и докторске студије на 
Војној академији и крунишу 
своју војничку каријеру и ака-
демским звањима. Тиме ће и 
Војна академија добити један 
нови корпус будућих настав-
ника са богатим искуством у 
командовању и руковођењу, 
што је тренутно наш првораз-
редни циљ. То ће допринети 
још квалитетнијем односу тео-
рије и праксе у нашем настав-
но-образовном процесу.

* КАД ЈЕ РЕЧ О УПИСУ НА ВОЈНУ 
АКАДЕМИЈУ, ПРОШЛЕ ГОДИНЕ 
УЧИЊЕН ЈЕ НОВИ КОРАК У ПОГЛЕДУ 
РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА?

Начелник Војне академије 

професор др Срђан Благојевић 

ЗНАЧАЈ 
ВОЈНОГ 
КОЛЕКТИВА
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– Изједначили смо крите-
ријуме за пријем кандидата 
мушког и женског пола у војне 
школе и тиме први пут, од 
када је девојкама омогућено да 
стану раме уз раме са својим 
мушким колегама, обезбеди-
ли истинску равноправност 
по угледу на све савремене 
армије света. Видећемо како 
ће се то одразити на број и 
структуру новопримљених 
кандидата, односно да ли ће 
то повећати број младића или 
девојака на Војној академији.

 
* СВЕ ЈЕ ВИШЕ ОФИЦИРА КОЈИ 

СЕ ОПРЕДЕЉУЈУ ЗА ПОЗИВ НАСТАВ-
НИКА, ШТО ЈЕ ПОВЕЋАЛО ЊИХОВ 

БРОЈ НА ВОЈНОЈ АКАДЕМИЈИ. ДА ЛИ 
ЈЕ ТО ПОБОЉШАЛО И КВАЛИТЕТ 
НАСТАВНИЧКОГ КАДРА?

– У протеклој години 
прилив наставника на Војну 
академију био је већи у односу 
на одлив, а у квалитативном 
смислу далеко бољи у односу 
на претходни петогодишњи 
период. У сарадњи са Војском 
Србије покренули смо и про-
цесе набавке војне опреме, 
тако да ће наши кадети бити 
опремљени најмодернијом 
борбеном опремом, што ће 
нам омогућити још квалитет-
нију реализацију посебних 
облика наставе, а реализовали 
смо и више од 200 теренских 

активности планираних про-
грамом посебних облика на-
ставе, са преко 90 изведених 
гађања и тактичких вежби са 
бојевим гађањем, у којима су 
нам била доступна и најсавре-
менија борбена средства која 
су у претходном периоду уве-
дена у наоружање наше војске. 
Илустрације ради изнећу један 
податак који можда и најбоље 
осликава динамику и обим 
реализације наших војничких 
активности – Војна академија 
је у 2022. години утрошила 
близу осам тона муниције, а 
60 дана провела у теренским 
условима. Протекла година 
била је успешна и када је у 
питању избор наставника и 
сарадника. У звања наставни-
ка изабрано је 26 лица, а чак 
60 у звања наставника вешти-
на, наставника страног језика 
и сарадника. Међу њима има 
много командира водова и 
команданата класа Кадетске 
бригаде, чиме смо постигли 
виши ниво хармонизације на-
ставно-образовног процеса и 
живота и рада наших кадета.

* Д А ЛИ ЈЕ УЧИЊЕН ПОМАК И У 
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОЈ И ИЗДА-
ВАЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ?

– Наши наставници обја-
вили су 156 радова разних 
категорија у часописима и 
зборницима, од оних међуна-
родног значаја до зборника 
са националних скупова. 
Такође, објавили су и 12 на-
слова уџбеничке литературе. 
Рађено је на 17 научноистра-
живачких пројеката, од којих 
је успешно завршено шест, 
док се реализација осталих 
наставља у 2023. години, а 
међу њима су и три пројекта 
које финансира Министарство 
науке, технолошког развоја 
и иновација. Били смо веома 
активни и када је у питању 
међууниверзитетска и међу-
народна сарадња, где смо 
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реализовали чак 51 актив-
ност. Од како је пандемија 
короне иза нас, наши каде-
ти и наставници посетили 
су бројне војне академије, 
били су у Француској, 
Великој Британији, Грчкој, 
Норвешкој, Италији, Египту, 
одакле смо доносили вредна 
искуства, детаљно анализи-
рана и презентована свим 
кадетима, командирима и на-
ставницима. Пуковник  
проф. др Радован Каркалић 
недавно се вратио из 
Италије, где је у својству 
гостујућег предавача на 
универзитету Tor Vergata у 
Риму реализовао наставу на 
мастер академским студијама 
атомско-биолошко-хемијске 
одбране. У претходној години 
имали смо и веома значајне 
посете попут Његове светости 
патријарха српског господина 
Порфирија, професора Емира 
Кустурице и господина Анре 
Гујона, који су одржали и гос-
тујућа предавања кадетима, 
што је за нас било од посеб-
ног значаја.

* ТРАДИЦИОНАЛНО СУ РЕЗУЛ-
ТАТИ КОЈЕ КАДЕТИ ОСТВАРУЈУ 
НА СПОРТСКИМ ТАКМИЧЕЊИМА 
ОДЛИЧНИ. ДА ЛИ ЈЕ ТАКО БИЛО И 
ПРОШЛЕ ГОДИНЕ?

– Наше витрине и про-
шле године допунили смо 
најсјајнијим одличјима. На 
Богојављење кадет Војне 
академије Павле Милошевић 
први је допливао до час-
ног крста на традиционал-
ној манифестацији на Ади 
Циганлији и тиме нам шести 
пут заредом учинио вели-
ку част. Формирали смо и 
нове спортске секције, по-
пут планинарске и секције 
примењеног војног борења. 
Планинарску је основао ко-
мандант кадетске бригаде 
пуковник Милан Кончар, који 
има двадесетогодишње иску-

ство у планинарењу и прошле 
године успео је да освоји врх 
Раздељњаја у Киргизији висок 
6.200 m, а уједно је и члан 
Горске службе спасавања. 
Рад ове секције сигурно ће 
знатно допринети развијању 
потребних способности каде-
та. Увели смо и кондиционе 
маршеве кадета до неких 
знаменитих места, који су 
приликом првог марша имали 
прилику да посете родну кућу 
прослављеног српског војводе 
Степе Степановића. Следеће 
одредиште нам је кућа војводе 
Живојина Мишића, па марш 
ка врху Сувобора.

* МНОГО ТОГА УРАЂЕНО ЈЕ НА 
АФИРМАЦИЈИ ВОЈНЕ ПРОФЕСИЈЕ 
И ВОЈНОГ ПОЗИВА, НАРОЧИТО 
НА ПРОМОЦИЈИ ВОЈНОГ ВАЗДУ-
ХОПЛОВСТВА, ТАКО ДА ПРИЈЕМ 
НАЈБРОЈНИЈЕ КЛАСЕ КАДЕТА 
БУДУЋИХ ПИЛОТА НИЈЕ БИО ИЗНЕ-
НАЂЕЊЕ. 

– То је најбројнија класа 
будућих пилота у последњих 
десет година. Зато смо не-
давно потпуно реновирали и 
модерно опремили кабинет 
Војног ваздухопловства, што 

ће нашим будућим пилотима 
омогућити још квалитетнију 
реализацију наставе.

* ГОТОВО ПО ПРАВИЛУ 
НАЈБОЉИ КАДЕТИ НА ВОЈНОЈ 
АКАДЕМИЈИ СУ БИВШИ УЧЕНИЦИ 
ВОЈНЕ ГИМНАЗИЈЕ. КОЛИКО ПАЖЊЕ 
ПОКЛАЊАТЕ ПОДМЛАТКУ? 

– Када је у питању 
средњошколско војно образо-
вање, тежиште је било на уна-
пређењу постојећих и увођењу 
нових наставних планова и 
програма. Наставни план и 
програм Војне гимназије ус-
клађен је са наставним планом 
и програмом гимназија општег 
смера у Републици Србији, 
али од школске 2021/2022. 
програм уважава и потребе 
војног (средњег) образовања 
и обухвата опште војне пред-
мете. Проширени су посебни 
облици наставе додатним 
садржајима војне обуке коју 
реализују ученици 3. и 4. раз-
реда у центрима за обуку и 
обуком у управљању моторних 
возила после завршеног 4. 
разреда. Посебно смо поносни 
на формирање ваздухопловног 
одељења ученика од 1. разреда 

С П Е Ц И Ј А Л

У сарадњи са 
Војском Србије 
реализовали 
смо више од 

200 теренских 
активности 
планираних 
програмом 

посебних облика 
наставе, са преко 

90 изведених 
гађања и 

тактичких вежби 
са бојевим 
гађањем у 

којима су нам 
била доступна и 
најсавременија 

борбена 
средства која 

су у претходном 
периоду уведена 

у наоружање 
наше војске. 

Кондициони 
марш кадета 

до родне куће 
војводе Степе 
Степановића
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школовања у Војној гимна-
зији. Ученици ваздухопловног 
одељења прошли су веома 
захтевне здравствене прегледе 
и већ се од Војне гимназије 
припремају за наставак шко-
ловања на Војној академији 
на студијском програму Војно 
ваздухопловство. У наставни 
план и програм уграђени су 
предмети: Технологија машин-
ских материјала, Механика и 
Основе ваздухопловне нави-
гације. Тренутно влада веома 
велико интересовање за упис 
на ваздухопловни смер. У току  
2022. године 19 ученика 
упућивано је у ИС Петница и 
12 ученика је учествовало на 
такмичењима државног нивоа 
из осам наставних предмета. 
Од бројних спортских успеха 
гимназијалаца, посебно треба 
истакнути успех вишебојаца 
Војне гимназије на Другом 
међународном кадетском 
купу у Мађарској, на којем су 
заузели 1. место. У Средњој 
стручној војној школи „1300 
каплара”, где се реализује 
школовање за професионалне 
подофицире одређених родо-
ва – служби, у зависности од 

потреба Војске Србије, такође 
у сарадњи са командама и 
јединицама Војске Србије, 
урађено је пуно на осавре-
мењавању наставних планова 
и програма. Ученици ове 
школе остварили су одличне 
резултате, како у наставном 
процесу, тако и у ваннастав-
ним и спортским активнос-
тима. Посебно су се истакли 
чланови стрељачког клуба 
„Академац”, који су освојили 
бројна одличја. У току 2022. 
године комплетно су ренови-
ране просторије за смештај 
ученика који се школују на 
смеру РВ и ПВО и који 4. го-
дину школовања, заједно са 
кадетима завршних година – 
будућим пилотима, похађају 
на аеродрому „Пуковник-
пилот Миленко Павловић” на 
Батајници.

* ЧЕСТО ИСТИЧЕТЕ ДА ВАС 
ТРАДИЦИЈА ОБАВЕЗУЈЕ. ЧИМЕ ЋЕ 
ВОЈНА АКАДЕМИЈА ДА ДОПРИНЕСЕ 
БОГАТОЈ И СЛАВНОЈ ТРАДИЦИЈИ 
ВОЈНОГ ОБРАЗОВАЊА КОЈОМ СЕ 
НАША ЗЕМЉА И ВОЈСКА ПОНОСЕ?

– Ове године навршавају 
се 173 године трајања Војне 

академије, што непобитно 
указује да су темељи на којима 
почивамо чврсти. Због тога сам 
дужан да нагласим да нас вре-
менитост Војне академије оба-
везује. Обавезује нас да будемо 
захвални нашим претходници-
ма, који су у чврсте темеље ове 
институције несебично угра-
дили врлине које нам служе за 
пример и каткад опомињу. Ми 
ћемо и у наредном периоду на-
стојати да развијамо војну нау-
ку и научне дисциплине других 
наука које се додирују и про-
жимају са војном. Да заједно са 
другим целинама Универзитета 
одбране обезбедимо нашој 
војсци и држави знања која 
ниједна друга институција не 
може да им обезбеди, у свету 
у коме је знање моћ. У мају 
планирамо да организујемо 
научно-стручну конферен-
цију из области војних наука, 
на којој ћемо са еминентним 
стручњацима и познаваоцима 
војне делатности расправљати 
о питањима битним за даљи 
развој војне струке и науке и 
војног образовања. Такође, 
ове године обележићемо 70 
година трајања часописа 
„Војнотехнички гласник”, што 
говори у прилог чињеници да 
научна мисао има своју дугу 
традицију у кругу наше акаде-
мије. У плану је и даље осавре-
мењавање наставно-образовне 
базе, али и изградња тактичких 
стаза и полигона за ерсофт 
наоружање, којим је Војна 
академија недавно опремљена. 
Сигуран сам да ћемо уз даљу 
подршку државног и војног 
врха наше земље заједно са 
нашом војском да наставимо 
да нижемо победе над самима 
собом, да увек надилазимо 
сопствене успехе, да помажемо 
једни другима у здравом так-
мичењу – стари Грци би рекли 
да негујемо агонски дух – и да 
као припадници Војне акаде-
мије достижемо нове висине. 

С П Е Ц И Ј А Л

Кадет Војне 
академије 
Павле 
Милошевић 
први је 
допливао до 
часног крста на 
традиционалној 
манифестацији 
на Ади 
Циганлији 
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Н
а Медицинском факул-
тету ВМА, акредито-
ваном за интегрисане 
академске, специјалис-
тичке и докторске сту-
дије у области медици-
не, тренутно је на шко-
ловању око 200 кадета, 
од којих је четрдесетак 

самофинансирајућих, а осам страних државља-
на. У оквиру четрнаест класа, од оснивања до 
данас, образовање је завршило осам генерација 
са око 190 кадета. 

* ДА ЛИ ЈЕ ТО ДОВОЉНО И ШТА МЕДИЦИНСКИ 
ФАКУЛТЕТ ВМА ЧИНИ ЈЕДИНСТВЕНИМ У СИСТЕМУ ВИСО-
КОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА У СРБИЈИ?

– Наше жеље и потребе, али и интересо-
вања кандидата увек су већи од могућности. У 
склопу високообразовне и научноистраживачке 
делатности којима се бавимо, на нашем факул-
тету реализују се познати студијски програми, 
попут интегрисаних академских студија, шест 
академских специјализација, три модула док-
торских академских студија и специјалистичке 
студије из области медицине. Ту су и бројни 
други програми усавршавања, попут курсева, 
семинара, стручних радионица, саветовања... 
Непроцењива је вредност и традиционално 
веома развијене научноистраживачке делат-
ности, која обухвата израду научних радова, 
првенствено ради даљег развоја медицинских 
наука, унапређивања образовне делатности, 
квалитета наставе и наставног процеса. Богат 
научноистраживачки рад у који су, поред на-
ставника, укључени и кадети, знатно доприноси 

развоју сазнања и достигнућа 
у области медицине, што се 
показало на бројним научним 
конференцијама, семинарима 
и симпозијумима на којима су 
током година редовно учество-
вали и кадети Медицинског 
факултета ВМА. Томе свакако 
помаже и богата издавачка де-
латност најискуснијих прега-
лаца, врхунских професора и 
доктора ВМА и Медицинског 
факултета. Све то даје одговор 
на питање шта нас чини по-
себним.

* ИЗ ГОДИНЕ У ГОДИНУ СВЕДО-
ЦИ СМО ИЗУЗЕТНОГ УСПЕХА КОЈИ 
ПОСТИЖУ КАДЕТИ МЕДИЦИНСКОГ 
ФАКУЛТЕТА ВМА. ДА ЛИ ЈЕ ТО 
ПОСЛЕДИЦА СТРОГЕ СЕЛЕКЦИЈЕ 
ИЛИ ПОСЕБНОГ МЕТОДА РАДА 
НАСТАВНИКА?

– Висок стандард и квали-
тет наставног процеса, који 
реализујемо на Медицинском 
факултету ВМА, одржавамо 
захваљујући и традиционално 
веома оштрој селекцији кан-
дидата за упис на нашу висо-
кообразовну установу. Свесни 
њене јединствености у сис-
тему високог образовања не 
само у Србији већ и региону, 
немамо луксуз да попустимо 
у критеријумима за пријем, 
а и огромно интересовање 
матураната за стицање знања 
на Медицинском факултету 
ВМА нам то не даје за право. 
У прилици смо да примамо 
заиста најбоље од најбољих, 
драгоцене младе људе који у 
медицинској професији виде 
велику животну шансу и при-
лику да оставе значајан траг 
у свом битисању. То и нас 
обавезује. Зато кандидати за 
упис на Медицински факултет 
ВМА, поред примерног успе-
ха у средњој школи, постижу 
завидне резултате и на пријем-
ном испиту, као и на здрав-
ственој и физичкој провери, 
неопходној да Војска Србије, 

С П Е Ц И Ј А Л

Декан Медицинског факултета ВМА 

професор др Соња Марјановић

ИЗУЗЕТНИ 
ВОЈНИ 
ЛЕКАРИ
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са сваком новом генерацијом 
војних лекара, добије и спо-
собне, компетентне и непоко-
лебљиве официре. Наставни 
процес који се одвија на 
нашем факултету није специ-
фичан само по томе што исто-
времено образујемо и официре 
и лекаре већ и стога што наши 
кадети имају неуобичајено 
велике могућности за непре-
кидно стручно усавршавање 
и бављење различитим об-
ластима медицинских наука 
у склопу војне професије. Не 
треба сметнути с ума да су 
многе области у медицини нај-
више развијане под окриљем и 
за интересе војске. 

* ПУТ ДО ДИПЛОМЕ ВОЈНОГ 
ЛЕКАРА ОФИЦИРА ТРАЈЕ НЕУОБИ-
ЧАЈЕНО ДУГО. ИМА ЛИ ЗАМОРА 
МЕЂУ КАДЕТИМА?

– Студирање траје шест го-
дина, али се тиме не завршава 
учење и образовање наших 
кадета. Пре распоређивања у 
јединице Војске Србије они 
завршавају и стажирање у 
трајању од шест месеци, које 
им знатно помаже у одређи-
вању делатности којом ће 
се бавити током каријере. 
Слободно се може рећи да 
професионално напредовање 
војних лекара истински зави-
си од њихове спремности за 
непрекидно учење и стручно 

усавршавање. Захваљујући 
веома квалитетним и интен-
зивним контактима са својим 
менторима кадети још током 
студирања имају прилику да 
се определе за ужу специја-
листичку грану медицине и да 
се, након одређеног стажа у 
трупи, развијају према својим 
жељама. Услови студирања су 
нешто строжи, рад у малим 
групама заснован је на мен-
торском принципу, што омо-
гућава већу контролу и увид 
наставника у свакодневни 
рад, интересовања и напре-
довање кадета, а то обећава и 
постизање већег успеха у сту-
дирању. Довољан је број ко-
локвијума, испитних рокова и 
предрокова, тако да уз квали-
тетно планирање рада кадети 
остварују жељене, најчешће 
веома високе резултате. 

С обзиром на изузетан ква-
литет наших кадета и њихову 
жеђ за усавршавањем у меди-
цини, нисмо изненађени висо-
ким оценама, изузетним успе-
хом и тиме што се за специја-
лизацију код нас јаве готово 
сви, тако да се после неколико 
година поново видимо на на-
шем факултету и на ВМА. То 
истовремено доказује и висок 
ниво нашег наставног и обра-
зовног процеса, али и велики 
допринос васпитног рада са 
кадетима. Ми не занемарујемо 
ни васпитну функцију једин-
ственог образовно-васпитног 
процеса, што нам омогућава 
да наши кадети током студи-
рања израсту у врхунске лека-
ре и изузетне официре, свесне 
својих професионалних и 
људских квалитета. Резултати 
које постижемо показују да 
замора нема.

* МЕЂУ КАДЕТИМА СУ И ПРИ-
ПАДНИЦИ СТРАНИХ АРМИЈА, АЛИ И 
САМОФИНАНСИРАЈУЋИ СТУДЕНТИ. 
САРАДЊА С АРМИЈАМА СТРА-
НИХ ЗЕМАЉА ТРАДИЦИОНАЛНО 

С П Е Ц И Ј А Л
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ОДЛИКУЈЕ И ВМА И МЕДИЦИНСКИ 
ФАКУЛТЕТ. ИМА ЛИ ПОМАКА У ТОМ 
ПОГЛЕДУ? 

– Код нас су на различитим 
нивоима школовања припад-
ници оружаних снага Босне 
и Херцеговине, Хрватске, 
Македоније, Анголе. Велико 
интересовање за све видове 
студирања код нас ове године 
показали су и представни-
ци оружаних снага Кипра и 
Ирана, иако имају своје висо-
кообразовне установе сличног 
карактера. То нам свакако 
значи, нарочито у погледу раз-
мене искустава у школовању 
војних лекара. Акредитовани 
смо за педесет студената, од-
носно кадета по години, што 
нам дефинише број кандидата 
који можемо да примимо. 
Жеље и интересовања су на-
равно сваке године све већи, па 
смо у прилици да примимо и 
самофинансирајуће студенте. 
Они имају нешто блаже услове 
пријема и студирања, идентич-
не онима на другим медицин-
ским факултетима у Србији. 
Наравно, не подлежу ни свим 
оним војностручним облици-
ма наставе и проверама које, 
током шест година студирања, 
на свом путу до војног лекара, 
пролазе будући потпоручници. 

* КОЛИКО СУ КАДЕТИ ЗАДО-
ВОЉНИ УСЛОВИМА СМЕШТАЈА И 
СТУДИРАЊА? 

– И у том погледу 
Медицински факултет ВМА 
разликује се од сличних об-
разовних установа у Србији. 
Током првог дела студирања 
кадети Медицинског факулте-
та ВМА смештени су у кругу 
Војне академије, где имају све 
услове за квалитетан живот 
и рад, од смештаја, исхране, 
до успешног савлађивања 
војних вештина и реализа-
ције бројних ваннаставних 
садржаја. Једна од предности 
њиховог боравка тамо је и 

С П Е Ц И Ј А Л



СОЛИДАРНОСТ МЛАДОСТИ
Кадети Војне академије и Медицинског факултета ВМА, 
заједно с колегама факултета Београдског универзи-
тета, учествовали су у хуманитарној акцији прикупљања 
средстава за куповину новогодишњих пакетића за децу 
са Косова и Метохије и Онколошког одељења Клиничког 
центра Србије. 
У оквиру акције „Лиценца за Деда Мраза” прикупили су 
135.000 динара, док су за малишане с Косова и Метохије 
у оквиру акције „Студенти за децу Космета” прикупили 
велику количину слаткиша, грицкалица и сокова, од којих 
је, на радост ученика више од 70 основних школа у јужној 
српској покрајини, припремљено око 200 новогодишњих 
пакетића. 
Учешћем у овој новогодишњој и другим хуманитарним ак-
цијама, међу којима је често и добровољно давање крви, 
кадети Војне академије и Медицинског факултета ВМА 
још једном су показали своје велико, солидарно и хумано 
срце, спремно да пружи помоћ у свакој прилици.
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заједнички живот с будућим 
колегама, официрима других 
специјалности и интересо-
вања, јер су по завршетку 
студирања и поред различи-
тих занимања, сви на истом 
заједничком задатку одбране 
отаџбине. Потребно је спо-
менути и изузетне услове за 
бављење спортом који красе 
Војну академију и који су сва-
кодневно доступни и нашим 
кадетима. Последње две годи-
не, када по Наставном плану 
и програму имају значајно 
више клиничких предмета и 
вежби, кадети Медицинског 
факултета смештени су у 

интернатским просторијама 
ВМА, што им омогућава бо-
гатији рад са менторима, не-
прекидни приступ клиникама 
и кабинетима и знатно више 
практичног рада. Тада само 
од њих зависи у којој мери ће 
да искористе све предности 
Медицинског факултета ВМА 
и Војномедицинске академије, 
као научне, научноистражи-
вачке и медицинске установе. 

* ДА ЛИ ЈЕ КВАЛИТЕТ НАСТАВНЕ 
МАТЕРИЈАЛНЕ БАЗЕ ОСТАО НА 
НИВОУ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА 
ИЛИ ВАМ ЈЕ ПАНДЕМИЈА УЧИНИЛА 
НАЖАО И У ТОМ СЕГМЕНТУ ДЕЛО-
ВАЊА? 

– Улагање у наставну ма-
теријалну базу Медицинског 
факултета ВМА никада није 
престајало. Наша наставна 
база су сви кабинети, лабора-
торије, клинике, операционе 
сале, учионице, све просторије 
Војномедицинске академије. 
Она је бисерна шкољка наше 
војне медицине, у којој су и 
пре оснивања Медицинског 
факултета образовани и ства-
рани војни лекари, различитих 
медицинских специјалности. 
Њихов је значај за стварање 
медицинског кадра у Војсци 
Србије несагледив. Богата на-
учноистраживачка и издавачка 
делатност која деценијама кра-
си Војномедицинску академију 
толико је оснажила темеље 
Медицинског факултета, тако 
да је све што смо изградили 
током ових петнаестак година 
од оснивања до данас нашу 
„кућу знања и војне медицин-
ске струке” учинило изузетно 
стабилном и просперитетном. 
То су увидели не само у на-
шем окружењу и Европи већ и 
преко океана, тако да је наша 
сарадња са сличним образов-
ним установама оружаних 
снага Велике Британије, САД, 
Румуније, Чешке, Словачке, 
Италије, све квалитетнија и 

богатија. На нама је да не за-
станемо, да тај корак у трци за 
знањем и прогресом не изгу-
бимо. Богатији научноистра-
живачки рад, прилагођавање 
захтевима времена у свакој 
области делатности којима се 
бавимо, задаци су садашњег 
менаџмента и то треба посма-
трати у контексту времена 
у коме живимо. Имамо мо-
гућности за отварање још 
неких образовних, студијских 
програма, крећемо се у скла-
ду с интересовањем младих 
генерација, будућих официра 
и лекара, који свакако имају 
знатно веће могућности од 
ранијих генерација. Важно је 
да не застајемо, да задржимо 
постојеће стандарде у образо-
вању, посебно у реализацији 
специјалистичких и супспе-
цијалистичких програма, јер 
свака пауза у напредовању зна-
чи заправо назадовање. Зато ни 
ово руководство Медицинског 
факултета, као ни она ранија, 
нема времена за опуштање.  

С П Е Ц И Ј А Л


