конкурси
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ
ВОЈНА АКАДЕМИЈА
расписује

КОНКУРС

за пријем кандидата из грађанства у Војну
академију Универзитета одбране у Београду
У школској 2018/2019. години примаће се кандидати из
грађанства за студенте Војне академије за следеће студијске програме:
1. Војноелектронско инжењерство: 45 лица;
2. Војномашинско инжењерство: 34 лица;
3. Логистика одбране: 35 лица.
УСЛОВИ ЗА УПИС:

– да су држављани Републике Србије;
– да се против њих не води кривични поступак или поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, односно да нису осуђивани за таква дела казном затвора у трајању дужем од шест
месеци или казном малолетничког затвора или им
није изрицана заводска мера;
– да су безбедносно способни за студента Војне академије и
– да су завршили четворогодишњу средњу школу.
Кандидати који испуњавају услове конкурса за пријем за
студенте Војне академије Универзитета одбране у Београду
полажу пријемни испит и подлежу безбедносној провери.
НАЧИН КОНКУРИСАЊА И ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА
КОНКУРСА
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Кандидати подносе пријаву у Војној академији, Београд,
Павла Јуришића Штурма 33, тел: 011/3603-341, 3603-194.
Уз пријаву прилажу:
– уверење о држављанству Републике Србије;
– извод из матичне књиге рођених;
– потврде надлежног органа да се против њих не води
кривични поступак или поступак због кривичног дела
за које се гони по службеној дужности, односно да нису осуђивани за таква дела казном затвора у трајању
дужем од шест месеци или казном малолетничког затвора, односно да им није изрицана заводска мера;
– оверене фотокопије сведочанства свих разреда и дипломе средње школе;
– лекарско уверење да је кандидат способан за студије
(добија се у сваком дому здравља или Студентској поликлиници, Крунска 57, Београд) и
– пријава за упис (добија се у студентској служби
факултета).
Приликом доласка на пријемни у Војну академију, кандидат мора са собом обавезно да има документ за личну идентификацију (лична карта).
1. и 15. јул 2018.

Пријављивање кандидата за упис биће 11. и 12. јула 2018.
године, у времену од 10.00 до 14.00 часова.
Полагање пријемног испита биће одржано 13. јула 2018.
године, у времену од 10.00 до 12.00 часова у Војној академији.
Накнада за полагање пријемног испита износи 1.000,00
динара и уплаћују се на текући рачун Војне академије 84019540845-28, са позивом на број 1227423133384460.
Упис примљених кандидата обавиће се 19. и 20. јула, у времену од 10.00 до 14.00 часова у просторијама студентске
службе Војне академије. Приликом уписа кандидати достављају:
– оригинале докумената (сведочанства, диплому, извод
из матичне књиге рођених и уверење о држављанству),
– два обрасца ШВ-20,
– 2 фотографије формата 4,5×3,5 и
–  доказ о уплати прве рате школарине (висина прве рате
износи 12.000,00 динара и уплаћују се на текући рачун
Војне академије 840-19540845-28, с позивом на број
1227423133384460).
МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА:
Кандидати који конкуришу за упис у прву годину студија
полажу пријемни испит из математике. Редослед кандидата за упис утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњој школи и резултата постигнутог на пријемном испиту.
Под општим успехом у средњој школи подразумева се
збир просечних оцена из свих разреда помножен са 2 (два).
По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише
40 бодова.
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.
Утврђивање редоследа пријављених кандидата врши се
на основу следећих мерила:
– успех из средње школе – максималан број бодова је 40
и
– провера знања из математике – максималан број бодова је 60.
Укупан максималан број бодова који кандидат може да
оствари износи 100 бодова. Кандидати ће бити рангирани
на основу укупно оствареног броја бодова, а у случају истог
броја бодова предност ће имати кандидат са више освојених бодова на провери знања из математике.
Једновремено са селекцијом врши се и безбедносна провера кандидата.

НАЧИН И РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЖАЛБЕ НА
УТВРЂЕНИ РЕДОСЛЕД

ђање од плаћања школарине неопходно је да дете запосле-

Након завршеног пријемног испита и објављених резултата на интернет страници Војне академије и интернет страници Универзитета одбране у Београду, кандидати могу уложити приговор начелнику Војне академије у року од два дана од
дана објављивања. Начелник Војне академије у року од три
дана од пријема одлучује по приговору.
Након одлучивања по приговору, комисија утврђује и објављује коначну ранг-листу свих кандидата са укупним бројем
бодова стеченим по свим критеријумима.
Коначна ранг-листа објављује се на интернет страници
Универзитета одбране у Београду.
Износ школарине за школску 2018/2019. годину је
60.000,00 динара и уплаћује се у пет једнаких ратa.
Прва рата у износу од 12.000 уплаћује се на Војној академији приликом доласка на упис на текући рачун Војне академије
840-19540845-28,
са
позивом
на
број
1227423133384460.
Конкурс је отворен oд 18. јуна до 10. јула 2018. године.
Остала обавештења у вези са конкурсом могу се добити у:
Одсеку за питања кадета и слушалаца Војне академије на
телефоне: 011/3603-112 и 011/3603-341 или преко електронске поште: upis@va.mod.gov.rs; stud.sluzba@va.mod.gov.rs . ƒ
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ
Управа за традицију, стандард и ветеране

ИНФОРМАЦИЈА

о Споразуму о сарадњи са
Високом медицинском школом
струковних студија у Ћуприји
Дана 18. јуна 2018. године потписан је Споразум о сарадњи између Министарства одбране и Високе медицинске
школе струковних студија у Ћуприји у погледу обезбеђења
одређених погодности у корист деце запослених у Министарству одбране и Војсци Србије за студирање на овој високошколској установи.
У складу са наведеним споразумом, Висока медицинска
школа струковних студија у Ћуприји обавезала се да обезбеди упис уз ослобађање школарине за школовање петоро (5)
деце запослених у Министарству одбране и Војсци Србије, у
складу са законом и општим актима школе.
Предност приликом остваривања овог права имаће деца
погинулих припадника Министарства одбране и Војске Србије, као и деца запосленог у Министарству одбране и Војсци Србије, чија је плата без пореза и доприноса нижа од републичког просека за месец који претходи упису у школу.
За доказивање права уписа на основу споразума и ослоба-

ног у Министарству одбране и Војсци Србије приложи овеје исти у радном односу у једној од организационих јединица Министарства одбране и Војске Србије, са јасно назначеном сврхом за коју се потврда издаје или потврду надлежног
органа да се ради о детету погинулог припадника МО и ВС
(ради ослобађања обавезе плаћања школарине за дете). Потврду оверава и издаје надлежни старешина.
За све додатне информације можете контактирати
студентску службу Високе медицинске школе струковних
студија у Ћуприји, контакт телефон: 035/401-164 и 035/401165. Ова установа налази се на адреси Булевар војске бб,
35230 Ћуприја, имејл адреса: vmscuprija@gmail.соm ƒ
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ИНФОРМАЦИЈА

о Споразуму о сарадњи са Високом школом
струковних студија за образовање васпитача
у Пироту

Дана 18. јуна 2018. године потписан је Споразум о сарадњи између Министарства одбране и Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Пироту у погледу
обезбеђења одређених погодности у корист деце запослених у Министарству одбране и Војсци Србије за студирање
на овој високошколској установи.
У складу са наведеним споразумом, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Пироту обавезала се да обезбеди упис уз ослобађање обавезе плаћања школарине у висини од 100% износа школарине за школовање
двоје (2) деце запослених у Министарству одбране и Војсци
Србије, у складу са законом и општим актима школе.
За доказивање права уписа на основу споразума и ослобађање од плаћања школарине неопходно је да дете запосленог у Министарству одбране и Војсци Србије приложи оверену потврду о запослењу родитеља, којом се потврђује да
је исти у радном односу у једној од организационих јединица Министарства одбране и Војске Србије, са јасно назначеном сврхом за коју се потврда издаје (ради ослобађања обавезе плаћања школарине за дете). Потврду оверава и издаје
надлежни старешина.
За све додатне информације можете контактирати студентску службу Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Пироту, контакт телефон: 010/345-253.
Ова установа налази се у Улици Ћирила и Методија 29,
18300 Пирот, имејл адреса: vspirot@open.telekom.rs.
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ИНФОРМАЦИЈА

о Споразуму о сарадњи са Високом школом
струковних студија за васпитаче Шабац

о Споразуму о сарадњи са Високом техничком
машинском школом струковних студија
Трстеник

Дана 18. јуна 2018. године потписан је Споразум о сарадњи између Министарства одбране и Високе школе
струковних студија за васпитаче Шабац у погледу обезбеђења одређених погодности у корист деце запослених у
Министарству одбране и Војсци Србије за студирање на
овој високошколској установи.
У складу са наведеним споразумом, Висока школа струковних студија за васпитаче Шабац обавезала се да обезбеди упис уз ослобађање обавезе плаћања школарине, у
целости, за двоје (2) деце запослених у Министарству одбране и Војсци Србије, у складу са законом и општим актима школе.
За доказивање права уписа на основу споразума и ослобађање од плаћања школарине неопходно је да дете запосленог у Министарству одбране и Војсци Србије приложи
оверену потврду о запослењу родитеља, којом се потврђује да је исти у радном односу у једној од организационих јединица Министарства одбране и Војске Србије, са
јасно назначеном сврхом за коју се потврда издаје (ради
ослобађања обавезе плаћања школарине за дете). Потврду оверава и издаје надлежни старешина.
За све додатне информације можете контактирати студентску службу Високе школе струковних студија за васпитаче Шабац, контакт телефон: 015/342-173. Ова установа налази се на адреси Добропољска 6, 15000 Шабац,
имејл адреса: vivasabac@ptt.rs. ƒ

Дана 18. јуна 2018. године потписан је Споразум о сарадњи између Министарства одбране и Високе техничке машинске школе струковних студија Трстеник у погледу обезбеђења одређених погодности у корист деце запослених у
Министарству одбране и Војсци Србије за студирање на
овој високошколској установи.
У складу са наведеним споразумом, Висока техничка машинска школа струковних студија Трстеник обавезала се да
обезбеди упис уз ослобађање обавезе плаћања школарине,
у целости, за школовање деце запослених у Министарству
одбране и Војсци Србије, у складу са законом и општим актима школе.
За доказивање права уписа на основу споразума и ослобађање од плаћања школарине неопходно је да дете запосленог у Министарству одбране и Војсци Србије приложи оверену потврду о запослењу родитеља, којом се потврђује да
је исти у радном односу у једној од организационих јединица Министарства одбране и Војске Србије, са јасно назначеном сврхом за коју се потврда издаје (ради ослобађања
обавезе плаћања школарине за дете). Потврду оверава и издаје надлежни старешина.
За све додатне информације можете контактирати студентску службу Високе техничке машинске школе струковних студија Трстеник, контакт телефон: 037/7174-121. Ова
установа налази се на адреси Радоја Крстића 19, 37240 Трстеник, имејл адреса: vtms_ts@ptt.rs. ƒ
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

Дана 18. јуна 2018. године потписан је Споразум о сарадњи између Министарства одбране и Високе школе струковних студија за образовање васпитача „Михаило Палов” Вршац у погледу обезбеђења одређених погодности у корист
деце запослених у Министарству одбране и Војсци Србије
за студирање на овој високошколској установи.
1. и 15. јул 2018.

У складу са наведеним споразумом, Висока школа струковних студија за образовање васпитача „Михаило Палов”
Вршац обавезала се да обезбеди студирање уз ослобађање
обавезе плаћања школарине у целости за школовање двоје
(2) деце запослених у Министарству одбране и Војсци Србије, у складу са законом и општим актима школе.
За доказивање права уписа на основу споразума и ослобађање од плаћања школарине неопходно је да дете запосленог у Министарству одбране и Војсци Србије приложи оверену потврду о запослењу родитеља, којом се потврђује да
је исти у радном односу у једној од организационих јединица Министарства одбране и Војске Србије, са јасно назначеном сврхом за коју се потврда издаје (ради ослобађања
обавезе плаћања школарине за дете). Потврду оверава и издаје надлежни старешина.
За све додатне информације можете контактирати студентску службу Високе школе струковних студија за образовање васпитача „Михаило Палов” Вршац, контакт телефон:
013/831-628. Ова установа налази се на адреси Омладински
трг 1, 26300 Вршац, имејл адреса: vsvasdirektor@hemo.net. ƒ

На основу члана 14 став 2. тачка 22. Закона о одбрани („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 88/09 –
др. Закон, 104/09 – др. Закон, 10/15 и 36/18) и тачке
8. Упутства о начину сарадње Министарства одбране
и Војске Србије са удружењима која негују традиције
ослободилачких ратова Србије („Службени војни
лист”, бр. 2/16), Управа за традицију, стандард и ветеране Сектора за људске ресурсе Министарства одбране, објављују

ЈАВНИ ПОЗИВ

за достављање предлога активности за Годишњи
план сарадње Министарства одбране и Војске
Србије са удружењима у 2019. години
I Циљ и намена јавног позива
Циљ јавног позив за достављање предлога активности
за Годишњи план сарадње Министарства одбране и Војске
Србије са удружењима у 2019. години је пружање подршке
удружењима чији су програмски циљеви, пројекти и
активности од значаја за чување и промовисање војних
традиција.
Намена јавног позива је пружање подршке Министарства одбране и Војске Србије пројектима и активностима
удружења који се реализују планским ангажовањем
људских и материјалних ресурса Министарства одбране и
Војске Србије.
II Услови за подношење пријаве
Предлагање активности за План сарадње Министарства одбране и Војске Србије са удружењима у 2019. години, под једнаким условима, имају удружења која испуњавају
најмање један од следећих услова:
1. у свом програму обухватају активности које се
односе на прикупљање и обраду историјске, научне
и стручне литературе из области неговања војних
традиција;
2. учествују или организују активности посвећене
очувању сећања на погинуле, преминуле, рањене и
нестале припаднике Војске у земљи и иностранству;
3. учествују у комеморативним манифестацијама и посвећеним очувању сећања на погинуле припаднике
Војске;
4. покрећу, организују и одржавају културне и спортске манифестације у част погинулих припадника
Војске;
5. објављују монографије, књиге и друге публикације
у част погинулих припадника Војске;
6. афирмишу стваралачке, духовне и материјалне
вредности из ослободилачких и одбрамбених
ратова Србије, Првог светског рата и
Народноослободилачке борбе и одбране од НАТО
агресије, које су верификоване са научног и
историјског аспекта и на којима почива
континуитет војних традиција;
7. негују војне традиције које развијају осећање родољубља, штите национални понос и достојанство и
развијају патриотске вредности које мотивишу на
одбрану отаџбине.
III Потребна документација
За учешће на овом јавном позиву удружења подносе
пријаву на прописаном обрасцу који је саставни део јавног

позива, као и образац предлога активности за уврштавање
у Годишњи план сарадње Министарства одбране и Војске
Србије са удружењима у 2019. години, који се могу
преузети на сајту: www.mod.gov.rs или у просторијама
Управе за традицију, стандард и ветеране, Немањина 15,
заграда 5, улаз А, спрат IV, канцеларија 510.
Управа за традицију стандард и ветеране Сектора за
људске ресурсе Министарства одбране, као носилац
сарадње са традиционалним и ветеранским удружењима
која негују традиције ослободилачких ратова Србије, у
складу са одредбама члана 9, 103. и 207. Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16),
врши увид, прибавља и обрађује податке о којима се води
службена евиденција у вези са оснивањем удружења према
прописима којима је уређено оснивање удружења и упис у
прописани регистар на територији Републике Србије.
IV Рок за подношење пријаве и начин пријављивања
Пријава за учешће на јавном позиву, са предлогом
активности за уврштавање у Годишњи план сарадње
Министарства одбране и Војске Србије са удружењима у
2019. години, доставља се поштом препоручено на адресу:
Министарство одбране
Сектор за људске ресурсе
Управа за традицију, стандард и ветеране
Немањина 15, 11000 Београд
или лично или куриром, на адресу:
Управа за традицију, стандард и ветеране Сектора за
људске ресурсе Министарства одбране, Немањина 15,
заграда 5, улаз А, спрат IV, канцеларија 417 до 15.30 часова.
На коверти обавезно написати назив и адресу подносиоца пријаве, са напоменом:
„Јавни позив – достављање предлога активности за
Годишњи план сарадње Министарства одбране и Војске
Србије са удружењима у 2019. години”.
Рок за подношење пријаве, са предлогом активности, на
овај јавни позив је 3. 9. 2018. године, без обзира на то да ли
се предаје на пошти или лично. Пријава се сматра
благовременом ако је предата најкасније до 3. 9. 2018.
године, ако се предаје на пошти, односно ако се предаје
куриром или лично у канцеларији бр. 417 Деловодство
Управе за традицију, стандард и ветеране до 3. 9. 2018.
године до 15.30 часова.
У складу са Упутством о начину сарадње Министарства
одбране и Војске Србије са удружењима која негују традиције ослободилачких и одбрамбених ратова Србије, благовремено пристигле пријаве са предлозима удружења биће
достављене унутрашњој организационој јединци Управе за
традицију, стандард и ветеране надлежној за сарадњу са
удружењима, која ће пристигле пријаве и предлоге удружења размотрити у сарадњи са организационим јединицама
Министарства одбране и Генералштаба Војске Србије и
командама, јединицама и установама Војске Србије.
Извод из Годишњег плана сарадње Министарства
одбране и Војске Србије са удружењима у 2019. години
Управа за традицију стандард и ветеране доставиће
удружењима најкасније до 20. децембра 2018. године.
За сва питања заинтересовани се могу обратити путем
електронске поште на адресу utsv.@mod.gov.rs или на број
телефона: 011/3203-576, моб. тел: 066/8722-789, лице за
контакт је потпуковник Миленко Ступар. ƒ
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и ветеранe

ИНФОРМАЦИЈА

o пословној сарадњи са „Оптика Соко” д.о.о. из Београда
На основу уговора о пословној сарадњи са „Оптиком Соко”
д.о.о. из Београда, који је потписан 20. јуна 2018. године, за
запослене у Министарству одбране и Војсци Србије омогућена је куповина продајног асортимана „Оптике Соко” д.о.о. по
повољнијим условима, и то:
– попуст од 15% на важеће малопродајне цене при готовинском плаћању;
– попуст од 10% на важеће малопродајне цене уколико
је плаћање на максимално 6 месечних рата путем административне забране;
– плаћање на максимално 10 месечних рата путем административне забране, у којем случају се попуст не
одобрава;
– уколико је вредност куповине виша од 100.000 динара на важеће малопродајне цене одобрава се попуст
од 15%, приликом готовинског, или плаћања на максимално 6 месечних рата путем административне забране;
– бесплатан сервис наочара купљених код даваоца
услуга;

ИНФОРМАЦИЈА
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o пословној сарадњи са „Галерија подова” д.о.о.
из Бачке Паланке
На основу анекса уговора о пословној сарадњи са „Галерија
подова” д.о.о. из Бачке Паланке, који је потписан 20. јуна
2018. године, за запослене у Министарству одбране и Војсци
Србије омогућена је куповина продајног асортимана „Галерија
подова” д.о.о. по повољнијим условима, и то:
– попуст од 5% у односу на важећи малопродајни ценовник при готовинском плаћању;
– попуст од 5% у односу на важећи малопродајни ценовник при плаћању путем административне забране;
– плаћање на максимално 12 месечних рата путем административне забране;
– могућност добијања картице лојалности „Inspiration
card” за запослене у Министарству одбране и Војсци
Србије, који приликом куповине, након почетка примене овог уговора, дају на увид војну легитимацију
или потврду о запослењу у Министарству одбране и
Војсци Србије уз важећу личну карту и потпишу приступницу за добијање картице лојалности;
– попуст ће се одобравати на прву и сваку наредну куповину, с тим да је крајњи корисник дужан да ради
остваривања права на попуст приликом сваке наредне куповине пружи на увид картицу лојалности;
– попуст се одобрава на производе који се продају са
другим продајним подстицајима у виду умањења цене
(акција, попусти на каси) и куповине рестлова;
– попуст се не одобрава крајњим корисницима којима
се одобрава попуст као члановима неког другог про1. и 15. јул 2018.

– могућност организовања презентације диоптријских
рамова и сунчаних наочара у објектима Министарства одбране и Војске Србије, према посебном захтеву даваоца услуга ка надлежној организационој јединици у складу са прописаном процедуром.
Запослени у Министарству одбране и Војсци Србије дужни
су да се даваоцу услуге идентификују давањем на увид војне
легитимације/идентификационе картице или оверене потврде о запослењу, и то достављањем потврде о запослењу.
Запослени је дужан да даваоцу услуге достави оверено Решење о административној забрани на примања, у два примерка, издато од надлежне организационе јединице Министарства одбране и Војске Србије, а које покрива целокупни
износ.
Уколико запосленом, као крајњем кориснику услуге, престане радни однос у Министарству одбране и Војсци Србије
организациона јединица Министарства одбране и Војске Србије, у чијем саставу се наведено лице налазило, дужна је да
о томе писаним путем обавести даваоца услуга, у ком случају
давалац услуга непосредно са крајњим корисником услуге
уређује обавезу измирења преосталог дуговања.
Прва рата по административној забрани доспева у наредном месецу у односу на месец у коме је оверена од надлежне
организационе јединице Министарства одбране и Војске Србије. Административну забрану послодавца оверава у два
примерка, након чега рачуноводство даваоца услуге један
примерак доставља Рачуноводственом центру Министарства
одбране.
Малопродајни објекат „Оптике Соко” налази се на адреси
Булевар краља Александра 321 у Београду. ƒ
грама лојалности чији је учесник „Галерија подова”
д.о.о. као ни куповину услуга;
– попусти се сабирају са вредносним попустима по пословној политици „Галерије подова” д.о.о.
Запослени у Министарству одбране и Војсци Србије дужни
су да се даваоцу услуге идентификују давањем на увид војне
легитимације/идентификационе картице или оверене потврде о запослењу, и то достављањем потврде о запослењу.
Запослени је дужан да даваоцу услуге достави оверено Решење о административној забрани на примања, у два примерка, издато од надлежне организационе јединице Министарства одбране и Војске Србије, а које покрива целокупни износ.
Уколико запосленом, као крајњем кориснику услуге, престане радни однос у Министарству одбране и Војсци Србије организациона јединица Министарства одбране и Војске Србије, у чијем саставу се наведено лице налазило, дужна је да о
томе писаним путем обавести даваоца услуга, у ком случају
давалац услуга непосредно са крајњим корисником услуге
уређује обавезу измирења преосталог дуговања.
Прва рата по административној забрани доспева у наредном месецу у односу на месец у коме је иста оверена од надлежне организационе јединице Министарства одбране и Војске Србије.
Административну забрану послодавац оверава у два примерка, након чега рачуноводство даваоца услуге један примерак доставља Рачуноводственом центру Министарства
одбране.
Малопродајни објекат „Галерија подова” д.о.о. налази се на
адреси Индустријска зона бб у Бачкој Паланци. ƒ

