
 
 
 

     
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ                             
СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ 

Управа за кадрове 
број ________ 

____________ године 
БЕОГРАД 

 

 
 
 
На основу члана 80. став 4. Закона о Војсци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 
88/09 и 101/10-др. закон) и тачке 3. алинеја 10. Одлуке о овлашћењима за решавање о 
стањима у служби и другим односима у служби професионалних припадника Војске 
Србије (''Службени војни лист'', бр. 3/08, 32/08, 14/09, 11/10, 15/10, 18/12 и 9/13), 
 
1. Министарство одбране Републике Србије (у даљем тексту: МО РС) које заступа 

начелник Управе за кадрове Сектора за људске ресурсе МО РС,  
 
2. ____________________, ЈМБГ_____________ из ______________, улица ____________ 
                       (презиме и име)                                           (место)                          ( адреса)    

број _____ (у даљем тексту: лице на школовању) и његовог родитеља - старатеља  
 

________________  ЈМБГ_____________, из _______________, улица ______________  
                    (презиме и име)                                                      (место)                            (адреса) 

 

број _____,  
 

у Београду дана __________ 2013. године закључују,  
 

У Г О В О Р 
о школовању у Војној гимназији 

 
 

Члан 1. 
Предмет овог уговора је школовање у ___ класи Војне гимназије Војне академије Сектора 
за људске ресурсе МО РС. Школовање траје четири године, а почиње _________ године. 
 

Члан 2. 
МО РС се обавезује да током школовања лицу на школовању обезбеди: наставни процес, 
уџбенике, школски прибор, смештај, исхрану, одећу и обућу, здравствену заштиту и 
новчана примања у складу са прописом који су уређени услови, начин остваривања и 
висина новчаних примања у МО РС.  
 
Школовање у Војној гимназији се врши ради наставка школовања у војној 
високошколској јединици у саставу Универзитета одбране у Београду МО РС (Војној 
академији или Медицинском факултету Војномедицинске академије). 
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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 војним школама и војним 
научноистраживачким установама, односно испуни обавезе прописане Статутом Војне 
гимназије, 

2. по завршетку школовања у Војној гимназији конкурише за наставак школовања у 
војној високошколској јединици у саставу Универзитета одбране у Београду МО РС 
(приступи провери здравствене и физичке способности и полагању квалификационог 
испита), 

3. настави школовање на основним академским студијама у Универзитету одбране у 
Београду уколико на основу резултата реализованих провера и квалификационог 
испита буде примљен за кадета војне високошколске јединице у саставу Универзитета 
одбране у Београду, 

4. уколико на основу резултата квалификационог испита не буде примљен за кадета 
високошколске јединице, остане у професионалној војној служби двоструко време 
трајања школовања у Војној гимназији у својству: 
а)  професионалног војника или  
б) професионалног подофицира (након завршеног оспособљавања за професионалног 
подофицира), 

5. по завршетку школовања у војној високошколској јединици ступи у професионалну 
војну службу у Војсци Србије и да остане у тој служби двоструко време трајања 
проведено на школовању у војношколским установама, 

6. Министарству одбране Републике Србије, у једнократном ревалоризованом износу, 
заједно са родитељем – старатељем, надокнади стварне трошкове предвиђене чланом 
4. овог уговора, у случају: 
а) уколико својом кривицом изгуби својство лица на школовању; 
б) уколико не изврши обавезе из члана 3. тачка 2, 3, 4 и 5. овог уговора; 
в) уколико својство лица на школовању престане из разлога предвиђених чланом 5. 
тачка 2, 4, 5, 6 и 7. овог уговора. 

 
Члан 4. 

Стварни трошкови школовања износе: 
1. за 1. годину школовања – 220.780,73 динара, 
2. за 2. годину школовања – 160.661,73 динара, 
3. за 3. годину школовања – 226.325,73 динара, 
4. за 4. годину школовања – 160.661,73 динара. 
 
Износ стварних трошкова за сваку годину школовања се увећава за новчане накнаде 
прописане прописима о новчаним примањима у МО РС. Обрачун стварних трошкова се 
врши у складу са прописом који уређује поступак утврђивања и повраћаја трошкова 
школовања ученика и кадета војношколских установа. 

 
Време проведено на школовању рачуна се од дана почетка школовања у Војној гимназији 
па до завршетка школовања, односно до испуњења услова из члана 3. тачка 1., односно из 
члана 5. овог уговора. 

 
Члан 5. 

Својство лица на школовању престаје: 
1. завршетком школовања- дипломирањем, 
2. прекидом школовања по личном захтеву – молби, односно раскидањем уговора о 

школовању, 



3 
 

3. због неспособности или ограничене способности за школовање, односно војну службу, 
4. губитком права на упис школске године, 
5. искључењем из војне школе, 
6. правоснажном пресудом за кривично дело које, по посебним прописима, представља 

сметњу за пријем у војну службу или повлачи губитак службе у Војсци Србије, 
7. упућивањем на издржавање казне затвора дуже од два месеца, изречене за кривично 

дело. 
 

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 регулише предметни уговор о школовању, а односи се 
на: 
- Закон о Војсци Србије (''Службени гласник РС'', број 116/07, 88/09 и 101/10 - др. 

закон), 
- Закон о војним школама и војним научноистраживачким установама (''Службени лист 

СРЈ'', бр. 80/94, 85/94 и 74/99 и ''Службени лист СЦГ'', број 44/05), 
- Статут Војне гимназије (''Службени војни лист'', број 24/00) и 
- Правилник о поступку утврђивања и повраћаја трошкова школовања, специјализације, 

односно усавршавања („Службени војни лист“, број 30/11),  
- 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 18/13),  

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 закључења уговора. 
  

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. 
 

Члан 10. 
Уговор је сачињен у два истоветна примерка, од којих се један уручује родитељу - 
старатељу лица на школовању, a други се улаже у досије лица на школовању. 
 
ПРЕДСТАВНИК МО РС                 ЛИЦЕ НА ШКОЛОВАЊУ 
                            
                              ________________________
                 (презиме и име) 
_______________________       
         РОДИТЕЉ - СТАРАТЕЉ 
         _______________________ 
                   (презиме и име) 


