
 

Конкурс за упис у Војну академију 

 

 
 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
 

р  а  с  п  и  с  у  ј  е 

К О Н К У Р С 
за пријем кандидата из грађанства у Војну академију  

Универзитета одбране у Београду, Министарства одбране  

 

за потребе Министарства унутрашњих послова Републике Србије 

  

 

У школској 2022/2023. години примају се кандидати из грађанства за кадете 

ВОЈНЕ АКАДЕМИЈЕ, укупно 3 кадета на студијски програм  

Основне академске студије Војно ваздухопловство 

УСЛОВИ КОНКУРСА: 

Кандидати треба да испуњавају опште  и  посебне услове конкурса. 

 

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА: 

• да су држављани Републике Србије са пребивалиштем на територији Републике Србије; 

• да су здравствено способни за школовање, што утврђује надлежна војнолекарска комисија; 

• да су остварили најмање врло добар успех током свих година школовања, као и на 

полугодишту завршног разреда (за кандидате чије је школовање у току); 

• да имају минимално врло добру просечну оцену из владања током школовања;     

• да имају решење надлежног министарства о нострификацији средњошколске исправе 

стечене у иностранству (за кандидате који су средње образовање стекли у иностранству 

или похађали школовање по иностраном наставном плану и програму); 

• да сви кандидати морају испуњавати и законом утврђене безбедносне услове за пријем у 

радни однос у Министарство унутрашњих послова. 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА: 

• да су рођени 2001. године, или касније, 

• да су завршили четворогодишњу средњу школу техничке струке или гимназију или 

• да похађају IV разред средње школе техничке струке или гимназије. 

Кандидати за кадете морају да испуне услове прописане посебним програмом медицинско 

- здравствене и психолошке процене кандидата за студијски програм Војно 

ваздухопловство, као и да успешно савладају селективне обуке (падобранска обука и 

селективна летачка обука). 



  

НАЧИН КОНКУРИСАЊА И ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА 

 
 

Кандидати подносе пријаву Министарству унутрашњих послова Републике Србије, Сектор 

за људске ресурсе, Булевар Зорана Ђинђића број 104, 11070 Нови Београд (писарница 

СИВ-а II или путем поште), са назнаком „За конкурс за пријем у Војну академију“. 

Образац пријаве дат је уз овај конкурс и исти је неопходно попунити и својеручно 

потписати.  

 

Уз пријаву прилажу: 

• попуњену и својеручно потписану изјаву која је дата уз овај конкурс; 

• оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије, не старије 

од шест месеци; 

• оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; 

• оригинал уверење да се против кандидата не води кривични поступак (издато од стране 

надлежног суда, не старије од шест месеци); 

• оригинал уверење о некажњавању - неосуђиваности кандидата (издато од стране 

Министарства унутрашњих послова, не старије од шест месеци); 

• оверене фотокопије сведочанства свих разреда и фотокопију дипломе средње школе (за 

кандидате који су завршили четворогодишње школовање), односно сведочанства 

завршених разреда и оверен препис (оверену копију) оцена са полугодишта четвртог 

разреда (за кандидате којима је школовање у току). 

Приликом доласка на селекцију у Војну академију, кандидат мора имати документ за 

личну идентификацију (лична карта, пасош). 

 

 

СЕЛЕКЦИЈА КАНДИДАТА: 

 

Селекција кандидата за Војну академију се реализује у три дела. 

 

Први део селекције реализује се на Војној академији. Кандидати полажу пријемни испит, 

који обухвата проверу знања из математике и проверу физичких способности. Провери 

физичких способности приступају само они кандидати који су остварили минимални и 

виши број бодова на провери знања из математике. 

 

Кандидати који су као ученици III или IV разреда средње школе освојили једно од прва 

три места из математике на републичком такмичењу које организује Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја 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. Кандидати прилажу оверену фотокопију дипломе о освојеним 

наградама и њиховом рангу са републичког такмичења. 

 

Приликом доласка на први део селекције - пријемни испит, кандидати су обавезни да 

донесу потврду од изабраног лекара да су здравствено способни за проверу физичких 

способности и потребну спортску опрему, и  преузимају образац упитника за безбедносну 

проверу који након попуњавања враћају Војној академији. 



 

Други део селекције обухвата психолошку и медицинско - здравствену процену на коју се 

позивају кандидати почевши од најбоље рангираног након првог дела селекције па све до 

попуне потребног броја кандидата. 

 

Трећи део селекције обухвата падобранску обуку и селективно летачку обуку. 

 

Током процеса селекције врши се и безбедносна провера кандидата. 

Кандидат који је удаљен са провере знања из математике или са провере физичких 

способности губи право да настави селекцију и буде рангиран. 

Кандидати који имају негативну медицинско-здравствену и психолошку процену и код 

којих постоји безбедносни ризик за пријем на школовање у Војну академију неће се 

рангирати. 

 

Трошкове превоза у процесу селекције сносе кандидати. O терминима за селекцију по 

датуму, месту и времену и осталим битним информацијама у вези са процесом селекције 

кандидати ће бити обавештени преко интернет странице Војне академије. 

 

 Конкурсна документација неће се враћати кандидатима. 

 

МЕРИЛА ЗА РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА 

 

Утврђивање ранг - листе пријављених кандидата врши се на основу следећих мерила: 

• успех  из средње школе, максималан број бодова је 40; 

• провера знања из математике, максималан број бодова је 45 и 

• провера физичких способности, максималан број бодова је 15. 

Укупан максималан број бодова који кандидат може да оствари износи 100 бодова. 

Кандидати  ће бити рангирани  на основу укупно оствареног броја бодова, до броја 

кандидата предвиђених конкурсом. У случају истог броја бодова предност ће имати 

кандидат чији је родитељ погинули или рањени припадник Министарства унутрашњих 

послова Републике Србије, затим кандидат са више освојених бодова на провери знања из 

математике, а на крају кандидат који има више бодова по основу постигнутог општег 

успеха у средњој школи. 
 

Војна академија ће на својој интернет страници објавити прелиминарну листу кандидата 

који испуњавају услове да наставе процес селекције са резултатима, најкасније 48 часова 

од завршетка првог дела селекције. 

Коначна ранг - листа објављује се на интернет страници Војне академије и Министарства 

унутрашњих послова након реализованог процеса селекције и извршених безбедносних 

провера кандидата. 

 

 

НАЧИН И РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИМЕДБИ НА УТВРЂЕНИ РЕДОСЛЕД 

 

Кандидат који сматра да су његова права повређена, може поднети примедбу на коначну 

ранг - листу кандидата у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања. Кандидат 

примедбу подноси Војној академији. 
  

 

 

 



 

ШКОЛОВАЊЕ, ПРАВА И ОБАВЕЗЕ КАДЕТА 

 
 

Школовање у Војној академији има структуру основних академских студија првог степена 

у трајању од четири  године што подразумева 240 ЕСПБ бодова. После завршетка 

школовања, кадети стичу високо образовање и стручно звање дипломирани инжењер 

машинства. 

За време школовања кадети станују у интернату, током школовања им се исплаћују 

новчана примања и путни трошкови у складу са законском регулативом, а трошкове 

школовања сносе Министарство одбране Републике Србије и Министарство унутрашњих 

послова Републике Србије, на основу уговора којим се регулишу међусобне обавезе. 

Након успешно завршеног школовања у Војној академији, стичу могућност пријема у 

радни однос у Министарство унутрашњих послова Републике Србије - Хеликоптерску 

јединицу, на радно место професионални пилот, у складу са законом и подзаконским 

актима који регулишу ову материју, на одређено време у својству приправника, а након 

истека приправничког стажа и положеног стручног испита, примају се у радни однос на 

неодређено време. 

Кандидати који буду примљени у радни однос у Министарство унутрашњих послова, 

решењем о пријему у радни однос, биће обавезани да испуне посебнe условe за рад на 

радном месту професионални пилот, у складу са актом о унутрашњем уређењу и 

систематизацији радних места у Министарству унутрашњих послова. 

 

У случају прекида школовања због слабог успеха, прекида школовања на лични захтев и 

неиспуњења обавеза регулисаних уговором о школовању, лица на школовању су у обавези 

да надокнаде трошкове школовања, у складу са уговором којим се регулишу међусобне 

обавезе.  

 

Образац пријаве и изјаве на конкурс - дат је уз овај конкурс, чини његов саставни део и 

исти је неопходно попунити и својеручно потписати. 

 

Конкурс  је  отворен  oд  02. марта  до  31. марта 2022. године и објављује се на 

интернет и интранет страници Министарства унутрашњих послова, на интернет 

страници Војне академије и у дневном листу „Политикаˮ. 

 

Информације у вези са конкурсом могу се добити сваког радног дана, у периоду  од 13,00 

до 15,00 часова на  телефон: 011/274-0000, локал 402-81 

 

  



 

Шифра општине   

                                      

ЈМБГ 

 
 

ПРИЈАВА 

ЗА УПИС У ВОЈНУ ВИСОКОШКОЛСКУ ЈЕДИНИЦУ 

 
Војна школа (смер, студијски програм) за коју конкурише: 
 

1) ________________________________________________________ 

 

                               

(презиме и име кандидата) 
 

               

                          (име родитеља) 

                               

(поштански број)                                 (место становања)                                                                  (општина становања) 

 

                               

(улица)     (кућни број)   (број стана) 

 

Општина рођења: ____________________________________________________________ 

Националност:     ____________________________________________________________ 

Социјално порекло:  ____________________________________________________________ 

Школа коју похађа: ____________________________________________________________ 
  

Оцене током школовања: 

 
                                                                                                 1.     2.     3.      4.          1.     2.     3.    4.            1.     2.     3.    4. 

                                                                                                                                       (математика)                   (физичко)                   (владање)                 
 

За конкурс сте сазнали: 1путем медија (радио, ТВ, часописи)2  друштвених мрежа   

               (Facebook, Instagram, Youtube) 3  од познаника    4  присуством 

    презентацији   5 остало  _________________________________ 
 

Упознат/а са условима конкурса и сагласан/на сам да по успешно завршеном школовању 

будем примљен у радни однос  у Министарство унутрашњих послова. 

 

______________________________     

(број телефона и е-mail кандидата)          (потпис кандидата) 

 

 

 

* податке попунити читко и штампаним словима 
 

 

     

             

              



 

__________________________________ 
            (презиме, средње име и име кандидата) 

 

__________________________________ 
                                    (адреса) 

 

__________________________________ 
                                    (место) 
 

__________________________________ 
                                    (датум) 
 

 

 
 

 

 
 

 

Изјављујем да сам у циљу уписа на студијске програме Војне академије Универзитета 

одбране у Београду, добровољно дао/дала своје личне податке. 

Сагласан/сагласна сам да Војна академија достављене податке може користити и унети у 

електронску базу података и периодично ажурирати за потребе ефикасног вођења 

прописане евиденције о упису, резултатима студирања, издавања прописаних образаца, 

генерисање потребних статистичких података, достављање тражених података 

Министарству одбране и Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике 

Србије, те да добијени подаци неће бити доступни неовлашћеним лицима. 

 

                   

___________________________ 
                                     (потпис кандидата) 
 

 

 

Да је ову изјаву дао и својеручно потписао ____________________________ тврди и 

оверава: 

 

 

___________________________ 
(потпис овлашћеног лица) 

 

                                          

 
(М.П.) 

 

 


