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Улаже се у ДПП ученика 
Функција 10/ редни број 112 
Датум  __.08.2019. године 
Обрађивач: _____________ 

    РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ                             
      ВОЈНА  ГИМНАЗИЈА 
              Бр. ________ 
          ___.09.2019. године 
               БЕОГРАД 

 

 
 
На основу члана 49. став 2. Закона о војном образовању Србије ("Службени гласник РС" 
број 36/18),  
 
1. МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (у даљем тексту: МО РС); 

које заступа начелник Војне гимназије ______________________________ и 
 
2. презиме и име кандидата, ЈМБГ __________________из _________________, улица   

________________________________, (у даљем тексту: лице на школовању) и 
родитеља – старатеља ____________________________________, ЈМБГ ________________ 
из _________________, улица ___________________________, 
 

у Београду дана ___. августа 2019. године закључују,  
 
 

У  Г  О  В  О  Р 

О ШКОЛОВАЊУ   У  ВОЈНОЈ ГИМНАЗИЈИ 
 
 
 

Члан 1. 

Предмет овог уговора је школовање у 47. класи Војне гимназије у Београду, које почиње 
02. септембра 2019. године и које траје четири године. 
 

Члан 2. 

 
МО РС се обавезује да током школовања лицу на школовању обезбеди: реализацију 
наставног процеса, уџбенике, школски прибор, смештај, исхрану, одећу, обућу, 
здравствену заштиту, трошкове превоза и новчана примања. 
 
Школовање у Војној гимназији се врши ради наставка школовања на Универзитету 
одбране.                                                

Члан 3. 

Лице на школовању се обавезује да: 

 

1. Редовно похађа наставу, извршава школске обавезе и све разреде Војне гимназије 
заврши са успехом у року одређеним Законом о војном образовању и у складу са 
критеријумима утврђеним општим актом Војне гимназије; 
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2. По завршетку школовања у Војној гимназији настави школовање на Универзитету 
одбране, односно да: 

1) поднесе прописану документацију уз пријаву за наставак школовања; 

2) реализује и испуни услов на тестирању из предмета математика,  

3) реализује и испуни услов на провери физичке способности; 

4) на психолошкој процени, оствари 1. 2. и 3. категорију, 

5) на основу Налаза, оцене и мишљења Више војнолекарске комисије испуни 
медицинско-здравствене услове и 

6)  нема безбедносних сметњи за наставак школовања. 
 
3. Министарству одбране Републике Србије, у једнократном ревалоризованом износу, 

заједно са  родитељем – старатељем, надокнади стварне трошкове предвиђене чланом 
4. овог уговора, у случају: 

1) уколико својом кривицом изгуби својство лица на школовању; 

2) уколико не изврши обавезе из члана 3. тачка 2. подтачка 1), 2) и 4) овог уговора; 

3) уколико својство лица на школовању престане из разлога предвиђених чланом 5. 
став 1. тачка 2,  4, 5, 6. овог уговора. 

 
Члан 4. 

 
Стварни трошкови школовања обрачунати су на основу Правилника о општим 
логистичким потребама у МО и ВС („СВЛ“ бр. 31/11, 36/15, 17/16, 22/16, 12/17 и 14/17), 
Ценовника из пружања услуга из опште логистике („СВЛ“ бр. 9/12 и 27/17) и износе: 

- за 1. годину школовања – 230.000,00 динара, 
- за 2. годину школовања – 230.000,00 динара, 
- за 3. годину школовања – 230.000,00 динара, 
- за 4. годину школовања – 227.000,00 динара. 

 

Износ стварних трошкова за сваку годину школовања се увећава за новчане накнаде 
прописане Одлуком о одређивању новчаних примања војника, ученика и кадета 
војношколских установа и лица на другом стручном  оспособљавању  за  официре  и  
подофицире  („СВЛ“ бр. 7/19).   
 
Износ стварних трошкова школова се увећава и за посебне облике наставе по годинама 
школовања, за 2. годину школовања –обука у скијању. 
 
Уколико ученик у моменту када се врши обрачун трошкова школовања због неиспуњења 
обавеза из члана 3. уговора, из било којих разлога није реализовао трошкове из овог члана, 
исти ће бити изузети-умањени од укупне висине трошкова школовања. 
 
Обрачун стварних трошкова се врши у складу са Правилником о поступку утврђивања и 
повраћаја трошкова школовања, специјализације, односно усавршавања („СВЛ“ бр. 30/11 
и 31/18) у ревалоризованом износу према месечној стопи раста потрошачких цена. 

 
Време проведено на школовању рачуна се од дана почетка школовања у Војној гимназији 
па до завршетка школовања, односно до испуњења услова из члана 3. односно из члана 5. 
овог уговора. 
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Члан 5. 
 

Својство лица на школовању престаје: 

1) завршетком школовања,  

2) на сопствени захтев – исписивањем из средње војне школе, односно раскидањем 
уговора о школовању, 

3) због здравствене неспособности или ограничене здравствене способности за 
школовање, односно војну службу, 

4) губитком права на упис школске године, 

5) искључењем из војне школе, 

6) због других случајева прописаних законом којим се уређује средње образовање и 
васпитање. 

 

Члан 6. 
 

Уговорне стране сагласно изјављују да је овај уговор израз њихове слободне воље, да су 
сагласне са свим елементима уговора, да су упознате са околностима које су довеле до 
потписивања истог и прописа који регулишу предметни уговор о школовању, а који се 
односе на: 
 

- Закон о Војсци Србије ("Службени гласник РС", број 116/07, 88/09, 101/10 – др. Закон 
10/15, 88/15-Одлука УС и 16/18), 

- Закон о војном образовању (''Службени гласник РС'' бр. 36/18), 

- Статут Војне гимназије („Службени војни лист“, број 24/00), 

- Правилник о поступку утврђивања и повраћаја трошкова школовања, специјализације, 
односно усавршавања („Службени војни лист“, број 30/11 и 31/18),  

- Одлуку о одређивању новчаних примања војника, ученика и кадета војношколских 
установа и лица на другом стручном оспособљавању за официре и подофицире 
(„Службени војни лист“, број 7/19), те га сходно томе и потписују без примедби. 

 

Члан 7. 
 

За све што није изричито регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе законских 
прописа који уређују облигационе односе. 

 
Члан 8. 

 
Уговор важи и производи правна дејства од дана почетка школовања. 

 
Члан 9. 

 
Уговорне стране су се сагласиле да евентуалне спорове поводом овог уговора, решавају 
споразумно. У случају да се не постигне сагласност о спорним питањима, уговорне стране 
су се сагласиле да спор реше пред Првим основним судом у Београду. 
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Члан 10. 
 
Уговор је сачињен у 3 (три) истоветна примерка, од којих се један уручује родитељу – 
старатељу лица на школовању, a два остају у Војној гимназији за службене потребе. 
 
 
 
 
 
НАЧЕЛНИК                            ЛИЦЕ НА ШКОЛОВАЊУ 
    
                                                              ________________________  
                                                             (потпис)                
                                                                                                     
          РОДИТЕЉ – СТАРАТЕЉ 
           

 ________________________ 
                  (потпис)        
 
 
Достављено: 
- ДПП ученика, 
- Секретаријат ВГ и 
- Именованом (старатељу).   


