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252. 

На основу члана 97. став 1. и члана 100. Зако-
на о високом образовању („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17 и 27/18 – др. закон), члана 81. став 1. 
тачка 16) подтачка (2) Статута Војне академије 
(„Службени војни лист”, број 17/12), Наставно-на-
учно веће Војне академије доноси 

П Р А В И Л Н И К  
О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ЗА УПИС 
КАДЕТА И СТУДЕНАТА НА СТУДИЈСКЕ 

ПРОГРАМЕ ВОЈНЕ АКАДЕМИЈЕ 

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
Овим правилником уређују се услови и посту-

пак за упис кадета и студената на акредитоване 
студијске програме Војнe академијe. 

Члан 2. 
На акредитоване студијске програме Војнe 

академијe могу се уписати кандидати под услови-
ма и на начин уређен Законом о високом образо-
вању, Законом о Војсци Србије, Статутом Универ-
зитета одбране у Београду (у даљем тексту: Статут 
Универзитета), Статутом Војне академије, међудр-
жавним уговором и овим правилником. 

Члан 3. 
Право на упис на студије које организује Војна 

академија имају сва лица са претходно стеченим 
средњим образовањем у четворогодишњем траја-
њу, у складу са Законом о високом образовању и 
законoм којим се уређује средње образовање. 

Лице које је завршило претходно образовање 
или део образовања у иностранству може се упи-
сати на акредитовани студијски програм уколико 
изврши нострификацију стеченог образовања у 
надлежном министарству.  

Приликом пријема докумената за упис у прву 
годину основних академских студија кандидата 

који је средњу школу завршио по страном настав-
ном плану и програму и који је на тај начин стекао 
страну средњошколску исправу, кандидат доноси 
потврду да је у току поступак нострификације 
стране средњошколске исправе од стране надле-
жног министарства. Кандидат који оствари право 
уписа на студије, може се уписати уз обавезу да до 
почетка наставе достави решење од надлежног 
министарства о нострификацији његове стране 
средњошколске исправе. 

Лицe из става 2. овог члана уписујe се на исти 
начин као и лице из става 1. овог члана. 

Члан 4. 
Страни држављанин може се уписати на акре-

дитовани студијски програм, у складу са прописи-
ма којима се уређује школовање страних држа-
вљана у Министарству одбране и Војсци Србије. 

Лице из става 1. овог члана може се уписати 
на акредитоване студијске програме у Војној ака-
демији ако познаје језик на којем се изводи настава. 

Члан 5.  
У Војној академији, кандидат може да конку-

рише за упис на: 
1) основне академске и интегрисане академске 

студије у статусу кадета; 
2) основне академске студије у статусу сту-

дента; 
3) мастер академске студије; 
4) специјалистичке академске студије; 
5) докторске академске студије. 

II. УСЛОВИ И ПОСТУПАК ЗА УПИС 
КАНДИДАТА НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ  
И ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ  

У СТАТУСУ КАДЕТА 

Члан 6. 
Лица из грађанства и ученици из Војне гимна-

зије могу се уписати у прву годину основних ака-
демских и интегрисаних академских студија које 
реализује Војна академија у статусу кадета:  
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1) ако остваре број бодова који им обезбеђује 
место на ранг-листи пријављених кандидата, које је 
у оквиру броја утврђеног за упис у тој школској го-
дини; 

2) уколико испуњавају опште и посебне услове 
конкурса; 

3) ако су завршили или похађају средњу школу 
чији је програм предвиђен у трајању од четири 
школске године. 

Члан 7. 
Редослед кандидата за упис у прву годину 

основних и интегрисаних академских студија у ста-
тусу кадета, утврђује се на основу општег успеха 
постигнутог током средњег образовања и резултата 
постигнутих на пријемном испиту према условима 
утврђеним овим правилником и конкурсом за упис 
на студијске програме. 

Члан 8.  
Текст конкурса за упис кадета на студијске про-

граме који се организују на Војној академији, Војна 
академија доставља Универзитету одбране најка-
сније до 5. јануара текуће године за наредну школ-
ску годину.  

Конкурс за упис кадета на студијске програме 
Војне академије садржи: 

1) број кадета за одређене студијске програме; 
2) услове за упис; 
3) мерила за утврђивање редоследа и рангирање 

кандидата; 
4) поступак спровођења конкурса; 
5) начин и рокове за подношење жалбе на утвр-

ђени редослед. 
Конкурс за упис кадета на студијске програме 

Војне академије, објављује се најкасније четири ме-
сеци пре почетка школске године. 

Члан 9. 
Приликом пријаве на конкурс за упис кадета,  

на акредитоване студијске програме, у надлежном 
центру Министарства одбране у месту пребивали-
шта, кандидат подноси на увид оригинална доку-
мента, а уз пријавни лист подноси следећа доку-
мента: 

1) оверене фотокопије сведочанства за све раз-
реде претходно завршене школе и оверену фотоко-
пију дипломе за лице које је завршило средњу шко-
лу, односно оверене фотокопије сведочанства за све 
завршене разреде и оверен препис оцена са полуго-
дишта за лице које у том тренутку похађа четврти 
разред средње школе; 

2) уверење о држављанству, не старије од шест 
месеци; 

3) извод из матичне књиге рођених; 
4) потврде надлежног суда и Министарства уну-

трашњих послова да се против њих не води кривич-

ни поступак или поступак због кривичног дела за 
које се гони по службеној дужности, односно да ни-
су осуђивани за таква дела казном затвора у траја-
њу дужем од шест месеци или казном малолетнич-
ког затвора, односно да им није изрицана заводска 
мера; 

5) потврду да је у току поступак нострификаци-
је стране средњошколске исправе од стране надле-
жног министарства, уколико је средњу школу завр-
шио у иностранству. 

Члан 10. 
Кандидат својим потписом на пријавном листу 

потврђује да прихвата правила пријемног испита.  
По завршеном пријемном испиту сачињава се за-

писник и извештај о реализованом пријемном испиту. 

Члан 11. 
Кандидати који су као ученици III или IV разре-

да средње школе освојили једно од прва три места 
из математике на републичком такмичењу које ор-
ганизује министарство надлежно за послове образо-
вања Републике Србије, не полажу пријемни испит 
из математике, а пријемни испит из тог предмета 
вреднује се максималним бројем бодова. Ово се не 
односи на награде освојене на републичкој смотри 
научног и уметничког стваралаштва талената. Кан-
дидати прилажу оверену фотокопију дипломе о 
освојеним наградама и њиховом рангу са републич-
ког такмичења. 

Члан 12. 
Кандидат за упис на основне академске и инте-

грисане академске студије у статусу кадета, полаже 
пријемни испит који се састоји од теста из матема-
тике и провере физичке способности. Тест из мате-
матике полаже се у писаној форми, а провера фи-
зичке способности обухвата скуп тестова снаге и 
издржљивости који се полаже на спортским терени-
ма Војне академије. Пријемни испит се полаже на 
српском језику. 

Тестирање из математике траје 150 минута и 
обухвата програмске садржаје који се изучавају у 
средњој школи у четворогодишњем трајању. 

Садржај провере физичке способности канди-
дата утврђује Наставно-научно веће Војне академи-
је, на предлог Катедре физичке културе Војне ака-
демије. 

Пријемни испит је положен уколико кандидат 
оствари минималне резултате предвиђене конкур-
сом за сваки од делова пријемног испита.  

Кандидати који не остваре минималне резулта-
те на тесту из математике, не приступају провери 
физичких способности.  

Укупан број остварених поена на пријемном ис-
питу добија се сабирањем резултата теста из мате-
матике и резултата провере физичких способности. 
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Војна академија има обавезу да обезбеди тај-
ност садржаја пријемног испита до почетка пријем-
ног испита. 

Члан 13. 
План полагања пријемног испита објављује се 

на интернет страници Војне академије, Универзите-
та одбране и Министарства одбране, а кандидати се 
обавештавају преко центара Министарства одбране 
Управе за обавезе одбране. 

Члан 14. 
Кандидат за упис на основне академске и инте-

грисане академске студије у статусу кадета, може 
остварити максимално 100 бодова, и то на основу 
општег успеха у средњој школи и на основу резул-
тата постигнутих на пријемном испиту. 

Члан 15. 
Под општим успехом у средњој школи подразу-

мева се збир просечних оцена у сваком разреду (на 
крају сваке школске године) средње школе за лица 
која су завршила средњу школу, односно збир про-
сечних оцена у прва три разреда средње школе и 
просечна оцена на првом полугодишту четвртог 
разреда, за лица која похађају четврти разред сред-
ње школе, помножен са 2. На основу општег успеха 
у средњој школи, кандидат може да оствари макси-
мално 40 бодова. Општи успех у средњој школи ра-
чуна се заокруживањем на две децимале. 

Члан 16. 
На пријемном испиту за кадете, кандидат може 

остварити максимално 60 бодова (40 бодова на те-
сту из математике и 20 бодова на провери физичких 
способности). Минималан број бодова које канди-
тат мора да оствари на тесту из математике је 10 од 
40, а на провери физичких способности 6 од 20.  

Кандидати који испуњавају мерила за утврђива-
ње редоследа кандидата прописана конкурсом и ко-
ји су остварили минималан број бодова, биће ран-
гирани на коначној ранг-листи за упис кадета. 

Војна академија саставља ранг-листу кандидата 
за упис у статусу кадета, на основу успеха из сред-
ње школе и броја бодова постигнутих на пријемном 
испиту. Број бодова заокружује се на две децимале.  

Члан 17. 
На основу постигнутог успеха на пријемном ис-

питу формирају се две ранг-листе за упис кадета, 
једна за ученике Војне гимназије, а друга за канди-
дате из грађанства. 

Члан 18. 
Број ученика Војне гимназије предвиђен за 

упис у Војну академију у статусу кадета, добија се 
на основу броја ученика четвртог разреда Војне 
гимназије који истовремено:  

1) имају просечан успех школовања од најмање 
3,50 закључно са првим полугодиштем четвртог 
разреда; 

2) имају оцене из математике, физичког васпи-
тања и владања веће од 3 у свим разредима Војне 
гимназије. 

Број ученика из става 1. овог члана не може би-
ти већи од броја кандидата предвиђених за упис на 
основу Плана школовања и усавршавања кадра Ми-
нистарства одбране и Војске Србије за ту годину. 

Сви ученици Војне гимназије равноправно кон-
куришу на места у оквиру ранг-листе ученика Војне 
гимназије. Ранг-листа ученика Војне гимназије не 
може бити већа од броја дефинисаног ст. 1. и 2. 
овог члана. 

Сви ученици Војне гимназије који на ранг-ли-
сти буду испод броја предвиђеног ставом 1, ранги-
рају се на ранг-листи кандидата из грађанства, рав-
ноправно са осталим кандидатима за упис кадета. 

Члан 19. 
Упис ученика средње стручне војне школе у 

Војну академију регулише надлежни орган Мини-
старства одбране задужен за образовање. 

Члан 20. 
Прелиминарна ранг-листа формира се на осно-

ву резултата пријемног испита и бодова из средње 
школе за кандидате из грађанства по којој се утвр-
ђује укупан ранг кандидата и редослед позивања на 
психолошко-медицинске прегледе. 

Ученици Војне гимназије из става 4. члана 18. 
овог правилника који су положили пријемни испит 
рангирају се равноправно са кандидатима из гра-
ђанства по укупном броју остварених бодова.  

Ранг-листа из става 1. овог члана објављује се 
на интернет страници Војне академије, Универзите-
та одбране и Министарства одбране. 

Члан 21. 
Кандидат за упис у статусу кадета, који сматра 

да су његова права повређена може поднети приго-
вор декану Војне академије, у року од три дана од 
реализације пријемног испита и 48 сати од објављи-
вања прелиминарне ранг-листе кандидата. 

Декан Војне академије доноси решење по при-
говору, у року од три дана од пријема приговора и о 
донетом решењу обавештава кандидата и комисију 
за упис кадета. 

На решење декана Војне академије, кандидат 
може изјавити жалбу начелнику Војне академије, у 
року од три дана од пријема решења. Начелник Вој-
не академије решава по жалби у року од три дана 
од њеног пријема и о донетом решењу обавештава 
кандидата и комисију за упис кадета. 

Након решавања жалби, комисија за упис каде-
та утврђује коначну ранг-листу кандидата за упис у 
статусу кадета према укупном броју остварених бо-
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дова и објављује се на интернет страници Војне 
академије, Универзитета одбране и Министарства 
одбране. 

Коначну ранг-листу Војна академија доставља 
регионалним центрима Министарства одбране. 

Члан 22. 
Кандидати који на основу постигнутих резулта-

та буду рангирани на коначној ранг-листи за упис 
кадета, упућују се на оцену здравствене и психоло-
шке способности. 

Кандидати за упис у статусу кадета за интегри-
сане академске студије Војно ваздухопловство из 
грађанства и Војне гимназије упућују се на оцену 
здравствене и психолошке способности у Ваздухо-
пловно медицински институт Команде РВиПВО, на 
селективну падобранску обуку и на селективну ле-
тачку обуку. 

Кандидат који не испуни услове из става 2. овог 
члана може да приступи другом делу селекције за 
остале студијске програме. 

Уколико кандидата из ст. 1. и 2. овог члана, вој-
нолекарска комисија оцени неспособним или уко-
лико одустане од уписа, на прегледе се позива кан-
дидат који је следећи на коначној ранг-листи, све 
док се не попуни број предвиђен за пријем. 

Кандидат је примљен на студије у статусу каде-
та, пошто се утврди да је након полагања пријемног 
испита заузео место на ранг-листи у оквиру броја 
кандидата планираних Планом школовања и усавр-
шавања кадра Министарства одбране и Војске Ср-
бије за упис у текућој школској години, да је задо-
вољио прописане критеријуме на тестирању код 
психолога, да га је војнолекарска комисија оценила 
способним за војну службу и да је добио позитивну 
безбедносну проверу. 

Члан 23. 
Предност приликом избора студијског програ-

ма има кандидат који има више бодова на коначној 
ранг-листи. 

Члан 24. 
Ако кандидати који су се пријавили за упис на 

основне академске и интегрисане академске студије 
у статусу кадета имају исти број бодова, предност 
има кандидат који је остварио више бодова на при-
јемном испиту на тесту из математике. 

У случају да кандидати имају исти број бодова 
и на тесту из математике, предност има кандидат 
који је остварио више бодова на провери физичких 
способности. 

Члан 25. 
Примљени кандидати за упис на студије у ста-

тусу кадета, који се не упишу у року одређеном за 
упис, сматраће се да су одустали и не могу се ка-
сније уписати. 

У случају да није попуњен број кадета предви-
ђених за одређени студијски програм, могу се пози-
вати кандидати са коначне ранг-листе до попуне 
броја предвиђеног конкурсом. 

Члан 26. 
Поступак полагања пријемног испита и ранги-

рања кандидата за упис у статусу кадета, спроводи 
Комисија за селекцију и упис кадета коју, на пред-
лог декана, именује начелник Војне академије.  

Комисију за упис кадета, начелно чине начел-
ник Катедре природно-математичких наука, начел-
ник Катедре за физичку културу, начелник Одсека 
за питања кадета, студената и слушалаца Универзи-
тета одбране и потребан број лица за тестирање. 

Члан 27. 
За интегрисане академске студије Војно вазду-

хопловство, начелник Војне академије именује по-
себну комисију за додатну селекцију здравствених 
и психолошких способности у Ваздухопловно ме-
дицинском институту и за селективну падобранску 
и летачку обуку. 

Комисију за селекцију и упис кандидата на ин-
тегрисане академске студије Војно ваздухопловство 
чине: 

1) председник комисије из става 2. овог члана 
начелник Катедре војног ваздухопловства;  

2) председник Војнолекарске комисије за лета-
че и падобранце (ВЛКЛ); 

3) лица из састава Одсека за питања кадета, сту-
дената и слушалаца Универзитета одбране, а на 
основу одобрења Ректора Универзитета одбране; 

4) лице из састава Одсека за безбедност летења 
Команде РВиПВО; 

5) психолог из састава Ваздухопловно меди-
цинског института Комаде РВиПВО. 

Комисија за селекцију и упис кандидата на ин-
тегрисане академске студије Војно ваздухопловство 
доноси одлуку о упису кандидата на основу препо-
руке наставника летења из састава школске еска-
дриле која спроводи селективну летачку обуку. 

Члан 28. 
Комисија за селекцију и упис кадета: 
1) саставља ранг-листе пријављених кандидата; 
2) организује спровођење пријемног испита у 

сарадњи са Одсеком за питања кадета, студената и 
слушалаца Универзитета одбране и одговорним ли-
цима; 

3) припрема питања за тест из математике, која 
непосредно пре полагања теста доставља дежурним 
лицима; 

4) саставља ранг-листу ученика Војне гимназије 
и ранг-листу кандидата из грађанства из члана 17. 
овог правилника; 

5) саставља прелиминарну листу; 
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6) након истека рока за жалбу саставља коначну 
листу; 

7) у сарадњи са надлежном војноздравственом 
установом организује проверу здравствене и психо-
лошке способности кандидата; 

8) подноси извештај декану и начелнику Војне 
академије о резултатима конкурса за упис. 

Члан 29. 
Председник Комисије руководи радом одговор-

них лица за време тестирања из математике. 
Одговорно лице на тестирању из математике 

има обавезу да: 
1) пре поделе испитних питања на основу доку-

мената за идентификацију (важећа лична карта или 
пасош) утврди идентитет кандидата; 

2) упозори кандидате да искључе своје мобилне 
телефоне; 

3) обавести кандидате шта је дозвољено да ко-
ристе током испита; 

4) обавести кандидате да у току тестирања из 
математике није дозвољено: напуштање простори-
је, комуникација са другим кандидатима, преписи-
вање, коришћење унапред припремљених материја-
ла, електронских помагала и слично; 

5) детаљно прочита упутство за рад и одговори 
на сва питања кандидата пре почетка полагања те-
ста из математике, а не сме да разговара са канди-
датима док решавају задатке. 

Уколико се кандидат служи средствима која од-
говорно лице није дефинисало као дозвољено или 
ремети ред на тестирању из математике, одговорно 
лице је у обавези да му одузме унапред припремље-
не материјале за тестирање из математике и да га 
удаљи из просторије у којој се спроводи тестирање. 

Сматраће се да кандидат који је удаљен са те-
стирања из математике није положио и неће бити 
рангиран на коначној листи кадета. 

Члан 30. 
Провера физичке способности реализује се под 

надзором начелника Катедре за физичку културу и 
потребног броја наставника. 

Начелник Катедре за физичку културу, уједно 
вођа тима за проверу физичких способности, има 
обавезу да: 

1) обезбеди довољан број наставника и прати-
лаца на свим радним тачкама; 

2) упозна кандидате са начином и условима из-
вођења провере на свим радним тачкама; 

3) упозори кандидате да поштују мере безбед-
ности приликом реализације провере; 

4) обезбеди кандидатима исте услове приликом 
реализације провере; 

5) извести председника комисије за упис кадета 
о постигнутим резултатима са провере физичких 
способности. 

III. УСЛОВИ И ПОСТУПАК ЗА УПИС 
СТУДЕНАТА НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ 

СТУДИЈЕ ВОЈНЕ АКАДЕМИЈЕ 

Члан 31. 
Конкурс за упис студената на основне академ-

ске студије расписује Војна академија, на основу 
одлуке министра одбране. 

Конкурс за упис на студијске програме садржи: 
1) број студената за одређене студијске програме; 
2) услове за упис; 
3) мерила за утврђивање редоследа кандидата; 
4) поступак спровођења пријемног испита; 
5) начин и рокове за подношење жалбе на утвр-

ђени редослед кандидата; 
6) висину школарине коју плаћају студенти. 
Конкурс за упис на студијске програме обја-

вљује се најкасније четири месеца пре почетка 
школске године. 

Члан 32. 
Лице из грађанства може се уписати на одгова-

рајући студијски програм у статусу самофинансира-
јућег студента под следећим условима:  

1) да је држављанин Републике Србије; 
2) да је остварио број бодова који му обезбеђује 

место на ранг-листи кандидата које је у оквиру бро-
ја утврђеног за упис на студијски програм; 

3) да има позитивну безбедносну проверу; 
4) да има лекарску потврду да је способан да 

прати наставу из физичког васпитања за модуле ко-
ји у свом садржају имају физичко васпитање као 
обавезан или изборни предмет; 

5) да је завршио средњу школу у трајању од че-
тири године или да има нострификовану средњо-
школску исправу која је еквивалент четворогоди-
шњој средњој школи уколико је средњу школу за-
вршио у иностранству. 

Уколико након првог конкурсног рока остане 
слободних места на студијским програмима, кон-
курс се може поновити. 

Члан 33. 
Редослед кандидата за упис у прву годину 

основних академских студија утврђује се на основу 
општег успеха постигнутог током средњег образо-
вања и резултата постигнутих на пријемном испиту 
према условима утврђеним овим правилником и 
конкурсом за упис на акредитоване студијске про-
граме. 

Пријемни испит се састоји од теста из матема-
тике. 

Члан 34.  
Приликом пријаве на конкурс за упис на студиј-

ске програме, кандидат подноси на увид оригинал-
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на документа, а уз пријавни лист подноси следећа 
документа: 

1) оверене фотокопије сведочанства за све раз-
реде претходно завршене школе и оверену фотоко-
пију дипломе за лице које је завршило средњу шко-
лу, односно сведочанства за све завршене разреде; 

2) уверење о држављанству, не старије од шест 
месеци; 

3) извод из матичне књиге рођених; 
4) потврду да је у току поступак нострификаци-

је стране средњошколске исправе од стране надле-
жног министарства, уколико је средњу школу завр-
шио у иностранству. 

Члан 35. 
Кандидат својим потписом на пријавном листу 

потврђује да прихвата правила пријемног испита. 
По завршеном пријемном испиту сачињава се 

записник и извештај о реализованом пријемном ис-
питу. 

Члан 36. 
Кандидати који су као ученици III или IV разре-

да средње школе освојили једно од прва три места 
из математике на републичком такмичењу које ор-
ганизује министарство надлежно за послове образо-
вања Републике Србије не полажу пријемни испит, 
а тест из математике вреднује се максималним бро-
јем бодова. Ово се не односи на награде освојене на 
републичкој смотри научног и уметничког ствара-
лаштва талената. Кандидати прилажу оверену фо-
токопију дипломе о освојеним наградама и њихо-
вом рангу са републичког такмичења. 

Војна академија организује пријемни испит не-
зависно од броја пријављених кандидата за упис на 
основне академске студије. 

Члан 37. 
На основне академске студије у статусу само-

финансирајућег студента, без полагања пријемног 
испита, може се уписати студент основних академ-
ских студија другог факултета под условима: 

1) да је савладао део истог, заједничког или 
сродног студијског програма; 

2) да је писани захтев за упис поднео најкасније 
до истека другог конкурсног рока за упис у наредну 
школску годину; 

3) да је уз захтев из тачке 2) овог члана поднео 
и захтев за признавање испита; 

4) да испуњава услове из члана 32. овог правил-
ника; 

5) да лице има завршене основне академске сту-
дије. 

Веће образовно-научног поља надлежно за реа-
лизацију студијског програма на који жели да се 
упише кандидат из става 1. овог члана доноси одлу-
ку у којој се наводе испити и друге обавезе из реа-

лизације студијског програма које се признају и 
друге обавезе у наставку студија. 

Студент из става 1. овог члана не може да стек-
не статус кадета. 

Члан 38. 
Тестирање из математике траје 150 минута и 

обухвата програмске садржаје који се изучавају у 
средњој школи у четворогодишњем трајању. 

Војна академија има обавезу да обезбеди тај-
ност садржаја теста из математике до почетка при-
јемног испита. 

План полагања теста из математике објављује 
се на интернет страници Војне академије, Универ-
зитета одбране и Министарства одбране. 

Члан 39. 
Кандидат за упис на основне академске студије 

у статусу студента, може остварити максимално 
100 бодова, и то по основу општег успеха у средњој 
школи и по основу резултата постигнутог на при-
јемном испиту.  

Под општим успехом у средњој школи подразу-
мева се збир просечних оцена у сваком разреду 
средње школе помножен са 2. По овом основу кан-
дидат може остварити најмање 16, а највише 40 бо-
дова. Општи успех у средњој школи рачуна се зао-
круживањем на две децимале.  

На пријемном испиту кандидат може остварити 
од 0 до 60 бодова.  

Кандидат се може уписати на студијски про-
грам уколико се налази на ранг-листи у оквиру бро-
ја утврђеног за упис самофинансирајућих студената 
и ако освоји најмање 30 бодова. 

Члан 40. 
Поступак полагања пријемног испита и ранги-

рања кандидата спроводи Комисија за упис студе-
ната на основне академске студије у Војној акаде-
мији коју, на предлог декана, именује начелник Вој-
не академије.  

Комисију за упис кадета, начелно, чине начел-
ник Катедре природно-математичких наука, начел-
ник Одсека за питање кадета, студената и слушала-
ца Универзитета одбране и потребан број лица за 
тестирање. 

Члан 41. 
Комисија упис студената на основне академске 

студије: 
1) организује спровођење пријемног испита у 

сарадњи са Одсеком за питања кадета, студената и 
слушалаца Војне академије и одговорним лицима; 

2) припрема питања за тестирање из математи-
ке која непосредно пре полагања пријемног испита 
доставља одговорним лицима; 

3) саставља ранг-листе пријављених кандидата; 
4) саставља коначну листу кандидата; 
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5) подноси извештај декану и начелнику Војне 
академије о резултатима конкурса за упис. 

Члан 42. 
Председник Комисије руководи радом одговор-

них лица на пријемном испиту. 
Одговорно лице на тестирању из математике 

има обавезу да: 
1) пре поделе испитних питања на основу доку-

мената за идентификацију (важећа лична карта или 
пасош), утврди идентитет кандидата; 

2) упозори кандидате да искључе своје мобилне 
телефоне; 

3) обавести кандидате шта је дозвољено да ко-
ристе током испита; 

4) обавести кандидате да у току тестирања из 
математике није дозвољено: напуштање простори-
је, комуникација са другим кандидатима, преписи-
вање, коришћење унапред припремљених материја-
ла, електронских помагала и слично; 

5) детаљно прочита упутство за рад и одговори 
на сва питања кандидата пре почетка полагања те-
ста из математике, а не сме да разговара са канди-
датима док решавају задатке. 

Уколико се кандидат служи средствима која од-
говорно лице није дефинисало као дозвољено или 
ремети ред на тестирању из математике, одговорно 
лице је у обавези да му одузме унапред припремље-
не материјале за тестирање из математике и да га 
удаљи из просторије у којој се спроводи тестирање 
из математике. 

Сматраће се да кандидат који је удаљен са те-
стирање из математике није положио и неће бити 
рангиран на коначној листи кандидата. 

Члан 43. 
Војна академија саставља ранг-листу кандидата 

на основу успеха из средње школе и броја бодова 
постигнутих на пријемном испиту. Број бодова зао-
кружује се на две децимале.  

Ранг-листа из става 1. објављује се на интернет 
страници Војне академије, Универзитета одбране и 
Министарства одбране. 

Кандидат који сматра да су његова права повре-
ђена може поднети приговор декану Војне академије, 
у року од три дана од реализације пријемног испита 
и 48 сати од објављивања прелиминарне ранг-листе 
кандидата. 

Декан Војне академије доноси решење по при-
говору, у року од три дана од пријема приговора и о 
донетом решењу обавештава кандидата и комисију 
за упис студената на основне академске студије. 

На решење декана Војне академије, кандидат 
може изјавити жалбу начелнику Војне академије, у 
року од три дана од пријема решења. Начелник Вој-
не академије решава по жалби у року од три дана 
од њеног пријема и о донетом решењу обавештава 

кандидата и комисију за упис студената на основне 
академске студије. 

Након решавања жалбе, утврђује се коначна 
ранг-листа кандидата и објављује се на интернет 
страници Војне академије, Универзитета одбране и 
Министарства одбране. 

Члан 44. 
На основне академске студије може се уписати 

кандидат који је на коначној ранг-листи рангиран у 
оквиру броја утврђеног за упис. Предност прили-
ком избора студијског програма имају кандидати 
који имају више бодова на коначној ранг-листи. 

Члан 45. 
Ако кандидати који су се пријавили за упис на 

основне академске студије имају исти број бодова, 
предност има кандидат који је остварио више бодо-
ва на тестирању из математике. 

Члан 46. 
Примљени кандидати који се не упишу у року 

одређеном за упис студената, сматраће се да су оду-
стали. 

Кандидати из става 1. овог члана могу се уписа-
ти у наредним уписним роковима. 

 

IV. УСЛОВИ И ПОСТУПАК ЗА УПИС ЛИЦА НА 
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ 
АКАДЕМСКЕ И ДОКТOРСКЕ АКАДЕМСКЕ 

СТУДИЈЕ ВОЈНЕ АКАДЕМИЈЕ 

Члан 47. 
На студијске програме мастер академских, спе-

цијалистичких академских и докторских академ-
ских студија Војне академије могу се уписати кан-
дидати под условима и на начин утврђеним Зако-
ном о високом образовању, Законом о Војсци Ср-
бије, Статутом Универзитета, Статутом Војне ака-
демије, овим правилником и осталим нормативним 
актима којима је регулисана ова област. 

Лица из грађанства уписују се у статусу само-
финансирајућих студената. 

Члан 48. 
Лица из Војске Србије и Министарства одбране 

чије се школовање финансира средствима обезбеђе-
ним за потребе образовања система одбране, у ок-
виру средстава Министарства одбране опредеље-
них Законом о буџету Републике Србије, могу се 
уписати на мастер академске студије, специјали-
стичке академске студије или докторске академске 
студије на начин и по условима прописаним Уред-
бом о стањима у служби професионалних војних 
лица и о унапређивању официра и подофицира и 
другим нормативним актима које доноси организа-
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циона целина Министарства одбране надлежна за 
образовање. 

Лица из Војске Србије и Министарства одбране 
који сами финансирају своје школовање уписују се 
на мастер академске, специјалистичке академске и 
докторске академске студије на начин и под усло-
вима као и лица из грађанства. 

Члан 49. 
Лица из грађанства у својству самофинансирају-

ћих студената могу се уписати на мастер академске, 
специјалистичке академске и докторске академске 
студије на основу конкурса којим се утврђују услови 
и мерила за утврђивање редоследа кандидата. 

Конкурс за упис на мастер академске, специја-
листичке академске и докторске академске студије 
расписује Војна академија на основу одлуке мини-
стра одбране. 

Члан 50. 
На мастер академске студије може се уписати ли-

це које је завршило одговарајуће основне академске 
студије утврђене студијским програмом и остварило 
најмање 240 ЕСПБ бодова и просечном оценом нај-
мање 8,00 на основним академским студијама. 

Лица са просечном оценом мањом од 8,00 на 
основним академским студијама, могу да упишу 
мастер академске студије уколико положе пријемни 
испит.  

Поред општих услова датих у ставу 1. овог 
члана лице мора задовољити и остале услове наве-
дене у конкурсу за упис лица из грађанства на сту-
дијске програме мастер академских студија Војне 
академије. 

Члан 51. 
Наставно-научно веће Војне академије доноси 

одлуку којом утврђује који програми основних ака-
демских студија одговарају студијском програму 
мастер академских студија. 

Наставно-научно веће Војне академије може 
одредити стручне комисије које ће давати мишље-
ње о евентуалној потреби допунских програмских 
садржаја које морају савладати студенти, у случају 
да студијски програми основних академских студи-
ја нису одговарајући. 

Члан 52. 
На специјалистичке академске студије може се 

уписати лице које је завршило одговарајуће основ-
не академске и мастер академске студије, или инте-
грисане академске студије утврђене студијским 
програмом и остварило најмање 300 ЕСПБ бодова 
просечном оценом најмање 8,00 на основним ака-
демским студијама и са просечном оценом најмање 
8,00 на мастер академским студијама или са про-
сечном оценом најмање 8,00 на интегрисаним ака-
демским студијама. 

Лица са просечном оценом мањом од 8,00 на 
основним академским и мастер академским студи-
јама или интегрисаним академским студијама, могу 
да упишу специјалистичке академске студије уко-
лико положе пријемни испит.  

Поред општих услова датих у ставу 1. овог чла-
на лице мора задовољити и остале услове наведене 
у конкурсу за упис лица из грађанства на студијске 
програме специјалистичких академских студија 
Војне академије. 

Члан 53. 
Наставно-научно веће Војне академије доноси 

одлуку којом утврђује који су програми основних и 
мастер академских студија одговарајући за наставак 
студија на студијском програму специјалистичких 
академских студија. 

Наставно-научно веће Војне академије може 
одредити стручне комисије које ће давати мишље-
ње о евентуалној потреби допунских програмских 
садржаја које студенти морају савладати, у случају 
да студијски програми основних академских и ма-
стер академских студија или интегрисаних академ-
ских студија нису одговарајући. 

Члан 54. 
У прву годину докторских академских студија 

може се уписати: 
1) лице које има завршене мастер академске 

студије са најмање 60 ЕСПБ бодова, односно, да је 
укупно претходним образовањем остварило најма-
ње 300 ЕСПБ.  

2) лице које има академски назив магистра нау-
ка према прописима који су важили до ступања на 
снагу Закона о високом образовању, ако није стекло 
звање доктора наука по раније важећим законским 
прописима у року који је утврђен законом. 

Поред општих услова датих у ставу 1. овог чла-
на лице мора задовољити и остале услове наведене 
у конкурсу за упис лица из грађанства на студијске 
програме докторских академских студија Војне ака-
демије. 

Члан 55.  
Студијским програмом докторских академских 

студија може се предвидети да се део програма спе-
цијалистичких академских студија или део маги-
старских академских студија завршених по важе-
ћим прописима пре ступања на снагу Закона о висо-
ком образовању признаје за део студијског програ-
ма докторских академских студија. 

Одлуку о признавању дела студијског програма 
доноси највиши стручни орган Универзитета одбране. 

Члан 56. 
Студијским програмом докторских академских 

студија утврђују се одговарајуће академске студије 
односно научно подручје из којег је стечен академ-
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ски назив магистра наука као услов за упис на док-
торске академске студије. 

Члан 57. 
Конкурс за упис на мастер академске и специја-

листичке академске студије и конкурс за упис на 
докторске академске студије могу се расписати 
истовремено. 

Приликом пријаве на конкурс, кандидат подно-
си на увид оригинална документа, а уз пријавни 
лист подноси: 

1) оверену фотокопију дипломе о претходно за-
вршеним степенима академских студија; 

2) уверење о држављанству, не старије од шест 
месеци; 

3) извод из матичне књиге рођених; 
4) потврде надлежног суда и Министарства уну-

трашњих послова да се против њих не води кривич-
ни поступак или поступак због кривичног дела за 
које се гони по службеној дужности, односно да ни-
су осуђивани за таква дела казном затвора у траја-
њу дужем од шест месеци или казном малолетнич-
ког затвора, односно да им није изрицана заводска 
мера; 

5) потврду о просечној оцени са претходно завр-
шених студија уколико није наведено на дипломи. 

Члан 58. 
Лице из грађанства пријављује се на конкурс за 

упис на мастер академске, специјалистичке академ-
ске и докторске академске студије, достављањем 
документације и попуњавањем пријавног листа. 

Члан 59. 
Редослед кандидата за упис на мастер академ-

ске, специјалистичке академске и докторске ака-
демске студије утврђује се на основу следећих ме-
рила: 

1) просечна оцена са претходних студија (изра-
жена на две децимале) множи се са 5. Уколико се 
захтевају два степена школовања, просечне оцене 
се множе са 2,5, а добијени производи се сабирају; 

2) по основу дужине студирања: 
– 20 бодова за студије претходног степена за-
вршене најкасније до краја једне школске го-
дине дуже од трајања студија; 

– 5 бодова за студије претходног степена завр-
шене најкасније до краја две школске године 
дуже од трајања студија; 

– уколико су услови за упис на студије прет-
ходно завршена два степена студија, по 
истим критеријумима се за сваки степен сту-
дија додељује 10 бодова, односно 2,5 бода; 

3) вредновање и квантитативно исказивање пу-
бликованих радова врши се према Правилнику о 
поступку и начину вредновања и квантитативног 
исказивања научноистраживачких резултата истра-

живача („Службени гласник РС”, број 38/08), а уку-
пан број остварених поена множи са 3; 

4) у случају једнаког броја остварених бодова 
предност има кандидат са већом просечном оценом 
са претходних студија, а уколико се од кандидата 
захтевају два степена претходно завршених студија 
предност има кандидат са већом просечном оценом 
са основних академских студија. 

Члан 60. 
Кандидат који је на ранг-листи рангиран у окви-

ру броја предвиђеног за упис кандидата може се упи-
сати на мастер академске и специјалистичке академ-
ске студије, односно на докторске академске студије. 

Члан 61. 
Поступак за селекцију и упис студената на ма-

стер академске, специјалистичке академске и доктор-
ске академске студије, спроводи Комисија за упис 
студената на мастер академске, специјалистичке ака-
демске и докторске академске студије коју, на пред-
лог декана, именује начелник Војне академије. 

Члан 62. 
Комисија за упис студената на мастер академ-

ске, специјалистичке академске и докторске ака-
демске студије: 

1) организује спровођење пријемног испита за 
кандидате који имају просечну оцену мању од 8,00, 
у сарадњи са Одсеком за питања кадета, студената 
и слушалаца Универзитета одбране и одговорним 
лицима; 

2) припрема испитна питања за кандидате који 
имају просечну оцену мању од 8,00, која непосред-
но пре полагања пријемног испита доставља одго-
ворним лицима; 

3) саставља ранг-листе пријављених кандидата; 
4) подноси извештај декану и начелнику Војне 

академије о резултатима конкурса за упис. 

Члан 63. 
Председник Комисије руководи радом одговор-

них лица на пријемном испиту. 
Одговорно лице на пријемном испиту има оба-

везу да: 
1) пре поделе испитних питања на основу доку-

мената за идентификацију (важећа лична карта или 
пасош), утврди идентитет кандидата; 

2) упозори кандидате да искључе своје мобилне 
телефоне; 

3) обавести кандидате шта је дозвољено да ко-
ристе током испита; 

4) обавести кандидате да у току пријемног ис-
пита није дозвољено: напуштање просторије, кому-
никација са другим кандидатима, преписивање, ко-
ришћење унапред припремљених материјала, елек-
тронских помагала и слично; 
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5) детаљно прочита упутство за рад и одговори 
на сва питања кандидата пре почетка полагања при-
јемног испита, а не сме да разговара са кандидати-
ма док решавају задатке. 

Уколико се кандидат служи средствима која од-
говорно лице није дефинисало као дозвољено или 
ремети ред на тесту, одговорно лице је у обавези да 
му одузме унапред припремљене материјале за ис-
пит и да га удаљи са испита. 

Сматраће се да кандидат који је удаљен са ис-
пита није положио и неће бити рангиран на конач-
ној листи. 

VI. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Члан 64. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном вoјном листу”. 
 

Број 23-118 
У Београду, 4. јула 2018. године 

  
 ПРЕДСЕДНИК 
 НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА 
 ВОЈНЕ АКАДЕМИЈЕ 
 пуковник, ванредни професор 
 др Мирослав Талијан, с.р. 

253. 
На основу члана 4. тачка 3) Правилника о мате-

ријалној стандардизацији у Министарству одбране 
и Војсци Србије („Службени војни лист”, број 
25/12), помоћник министра одбране за материјалне 
ресурсе доноси 

Р Е Ш ЕЊ Е  
О ДОНОШЕЊУ СТАНДАРДА ОДБРАНЕ 

1. Доносe се следећи стандарди одбране Репу-
блике Србије: 
СОРС 9424/18 – МАЈИЦА М-10А; 
СОРС 8795/18 – БЛУЗА ТЕРЕНСКА М-10А; 
СОРС 8796/18 – ПАНТАЛОНЕ ТЕРЕНСКЕ ЗИМ-
СКЕ М-10А; 
СОРС 8797/18 – ВЕТРОВКА ТЕРЕНСКА М-10А; 
СОРС 8800/18 – КОШУЉА ТЕРЕНСКА М-10А; 
СОРС 8801/18 – КАПА ТЕРЕНСКА ЗИМСКА 
М-10А; 
СОРС 8833/18 – ПОЛУРОЛКА М-10А; 
СОРС 9386/18 – ПАНТАЛОНЕ ТЕРЕНСКЕ ЛЕТЊЕ 
М-12. 

2. Стандарде одбране из тачке 1. овог решења 
штампаће Дирекција за стандардизацију, кодифика-

цију и метрологију Управе за одбрамбене техноло-
гије Сектора за материјалне ресурсе Министарства 
одбране Републике Србије. 

3. Стављају се ван снаге ранија издања стандарда 
одбране Републике Србије из тачке 1. овог решења. 

4. Стандарди одбране из тачке 1. овог решења 
почињу да се примењују осмог дана од дана објављи-
вања у „Службеном војном листу”. 
 
Број 20-17 
У Београду, 11. јуна 2018. године 

В.д. помоћника министра одбране 
за материјалне ресурсе 
др Ненад Милорадовић, с. р. 

 

254. 

Н А Р Е Д Б А  број 1-365 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 22. ЈУНА 2018. ГОДИНЕ 

На основу члана 136. став 1. тачка 1. Закона о 
Војсци Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 
88/09, 101/10 – др. закон, 10/15, 88/15 – УС и 36/18) 

п р и м а  с е  у  п р о ф е с и о н а л н у  
в о ј н у  с л у ж б у  

у чину потпоручника техничке службе 
потпоручник у резерви 
МАРКОВИЋ Славка МОМИР. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

 
255. 

Н А Р Е Д Б А  број 1-331 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 11. ЈУНА 2018. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 7. Закона о 
Војсци Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 
88/09, 101/10 – др. закон, 10/15, 88/15 – УС и 36/18) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

мајору авијације 
ДРЖАИЋ Зденка СРЕЋКУ. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 
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256. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-332 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 11. ЈУНА 2018. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 7. Закона о 
Војсци Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 
88/09, 101/10 – др. закон, 10/15, 88/15 – УС и 36/18) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

потпуковнику авијације 
СТАНКОВ Кузмана ЖАРКУ. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

 

257. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-333 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 11. ЈУНА 2018. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 6. Закона о 
Војсци Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 
88/09, 101/10 – др. закон, 10/15, 88/15 – УС и 36/18) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

потпуковнику финансијске службе 
МИЛУТИНОВИЋ Синише АНДРИЈИ. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

258. 

Н А Р Е Д Б А  број 1-342 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 12. ЈУНА 2018. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 6. Закона о 
Војсци Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 
88/09, 101/10 – др. закон, 10/15, 88/15 – УС и 36/18) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

санитетском потпуковнику 
КУРТИШЕВИЋ Чакара НАСУФУ. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

259. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-350 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 19. ЈУНА 2018. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 7. Закона о 
Војсци Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 
88/09, 101/10 – др. закон, 10/15, 88/15 – УС и 36/18) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пуковнику ваздушног осматрања и јављања 
МИРКОВИЋ Драгољуба МИРОСЛАВУ. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

 

260. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-351 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 19. ЈУНА 2018. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 7. Закона о 
Војсци Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 
88/09, 101/10 – др. закон, 10/15, 88/15 – УС и 36/18) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пешадијском мајору  
ГЛИГИЋ Мирка ДРАГАНУ. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

261. 

Н А Р Е Д Б А  број 1-383 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 25. ЈУНА 2018. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 7. Закона о 
Војсци Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 
88/09, 101/10 – др. закон, 10/15, 88/15 – УС и 36/18) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

потпуковнику телекомуникација 
РИЗНИЋ Милорада НЕНАДУ. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 
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МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

„Службени војни лист”, 11000 Београд, Бирчанинова 5 
Главни и одговорни уредник Татјана Оровић, проф. 

Телефон: 011/3203–133 (32–133) 
Телефон/факс: 011/3000–200 

Штампа: Војна штампарија „Београд”, Београд, Ресавска 40б  
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