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ве је почело од школске 1970/1971. године,
када дотадашња Десета београдска гимназија
није уписала ученике и када је уступила
простор првим генерацијама Војне гимназије.
Претече Војне гимназије, по циљевима, начину организовања и полету оних који је чине, јесу Гимназија Александра I Карађорђевића и Ваздухопловна
гимназија „Mаршал Тито”.
Краљ Александар I Карађорђевић подигао је 1932.
године Дом за ученике средњошколце на терену Логора
пешадијске и подофицирске школе, да би у њему 1933.
отворио и Прву мушку гимназију. Све до 1936. године
дом и школа радили су у истој згради (садашњи Архив
Југославије), под надзором Управе Двора.
„Задатак је Дома да своје питомце, редовне ученике
Мушке гимназије Краља Александра I у Београду, васпитава
и пружи им добро опште образовање, примењујући најбоље
васпитне методе и развијајући у њима здраво и снажно
југословенско национално осећање”, забележено је у извештају
за школску 1933/1934. годину.
Капацитети те школе су у односу на интересовање
за упис били недовољни, па је одлучено да се у непосредној
близини дома изгради школска зграда, која је требало
да послужи као узор, по коме ће се, према приликама и
потребама, урадити све нове гимназијске зграде у отаџбини.
Зграда је изграђена и одржавана из државног буџета.
Настава је почела школске 1936/1937. године, решењем
Министарства просвете, чиме и надзор прелази са Управе
Двора на Министарство просвете.
У Другом светском рату окупатор је дом преуредио
у касарну, а гимназијску зграду у команду, девастирајући
инвентар и школску функционалност простора. Тих година
Гимназија краља Александра била је једина средња школа
која није прекидала са радом, користећи разне просторе,
па и оне у приградским насељима.
Министарство просвете Србије од 1945. године враћа
гимназију у њену зграду, мењајући јој назив од Једанаесте
мешовите, преко Прве мешовите до Десете београдске
гимназије 1960. године. У том периоду било је више адаптација ради ублажавања недостатака основног школског
простора, чак и на рачун услова за савремену наставу.
Војну гимназију основало је 1970. године Државно
министарство одбране, са задатком да се припреме и
мотивишу ученици за наставак школовања на војним

академијама. Наставни план и програм верификовао је Републички секретаријат за науку и
образовање.
У данашњој Војној гимназији посебна пажња
посвећује се стицању опших знања од фундаменталног значаја за студије на Војној академији, формирању и развоју мотивације, етичких особина личности, интелектуалних и психофизичких способности неопходних за позив професионалног официра.
Ученици долазе из свих крајева земље. Заједничка
жеља им је да наставе школовање на Војној академији
и постану официри Војске Србије. Сви ученици станују
у интернату Војне гимназије и носе цивилну одећу
коју им обезбеђује школа. Свршени ученици Војне гимназије редовно су међу најуспешнијим студентима на
Војној академији.
Војна гимназија у Београду је школа са интернатом,
где су ученицима обезбеђени услови за становање,
спортске и културне активности и реализацију наставе.
Трошкове смештаја, исхране, одеће, здравствене заштите
и школског прибора сноси Министарство одбране. Интернат се налази у Хумској 22, поред стадиона ФК „Партизан”, а школска зграда је близу сквера Топчидерска
звезда и удаљена је од интерната 1.700 метара.
Циљ школовања је формирање и развој одговарајућих
интелектуалних, морално-вољних и физичких способности неопходних за успешан наставак даљег школовања
и сналажење у свакодневном животу, те неговање и раз-

вијање етичких особина личности, патриотизма и
родољубља.
Школовање у Војној гимназији траје четири године. Ученици се школују по Наставном плану и
програму гимназија општег смера са специфичним
војним садржајима. Војни садржаји изучавају се
кроз наставне предмете: Војна топографија,
Стројева обука, Војна обука, Основи тактике, Наоружање са наставом гађања, Морал војске и
војна етика. Током реализације војних садржаја
ученици носе маскирну униформу.
Такође, ова установа је специфична и по
посебним облицима наставе, изборним факултативним предметима и различитим ваннаставним садржајима. Део војне тематике реализује се факултативном наставом, а добром
организацијом и честим посетама војним
установама и јединицама ученици се снажно
мотивишу за војну професију.
Ученицима су на располагању изборни
предмети, посебни облици наставе, секције
и бројне ваннаставне активности.

Факултативни предмети који се изучавају током
школовања су: Нацртна геометрија, Геологија, Трећи
страни језик, Педагогија, Развојна психологија и Социјална
психологија. Посебни облици наставе су: период прилагођавања за први разред са обуком у пливању, обука у
скијању, екскурзије и наставне посете, посете и обиласци
установа Министарства одбране и јединица Војске Србије.
У школи сваке године функционише више од 20
секција, од којих су најпосећеније: секције из обавезних

предмета као и спортске: стрељачка, мали фудбал, атлетика, гимнастика и друге.
Војна гимназија за своје ученике организује ваннаставни васпитно-образовни рад из области културно-забавног живота, спорта, научнотехничке делатности и
ученичких друштвених организација.
Задатак школе је да се у добро организованој средини
ученицима пружи што шире опште образовање, да се
усмере ка војном позиву и постану часне, одговорне
личности.
Од оснивања Војна гимназија је отворена установа
према грађанству, а данас и израженије, тако да су укључени
у све активности средњошколаца на нивоу општине, Града
и Републике. Често је и домаћин многим културнозабавним манифестацијама, такмичењима у знању и спорту.
Ученици Војне гимназије остварују запажене резултате
на такмичењима у знању које организује Министарство
просвете, науке и технолошког развоја, а традиционално
су међу најбољима у спортским дисциплинама на нивоу
општине, а у појединим дисциплинама (атлетика и гимнастика) и на нивоу Града Београда и Републике Србије.
Многобројни ученички успеси на такмичењима
оправдавају крилатицу школе „Знање је наше оружје”.
У више наврата групе ученика посетиле су, у организацији Српске православне цркве, Свету Гору. Ученици
редовно учествују на сајмовима образовања и присуствују
у медијима, што доприноси повећаном интересовању младих за упис у школу. На једно место у Војној гимназији
сваке године конкурише до 10 кандидата.
За време школовања ученици су смештени у интернату
Војне гимназије, који је комплетно реновиран и поседује
све неопходне садржаје за интернатски начин живота.
Реновиране су ученичке собе, дневни боравци, тоалети,
соба за посете, читаоница и друге просторије.
Школа поседује неопходне капацитете за бављење
спортом, а 2020. године отворена је ваздушна стрељана
која је најсавременија у Републици Србији.
Колектив професора и васпитача чине цивилна
и професионална војна лица. Поред образовно-васпитних задатака они се брину и о целокупном животу и раду ученика, а успешно сарађују и са родитељима.
Министарство одбране расписује конкурс
за пријем ученика на школовање у Војну гимназију. Кандидати који испуњавају опште и посебне услове конкурса
за пријем подлежу провери знања из српског језика и
математике, провери физичке способности, психолошкој,
медицинско-здравственој процени и безбедносној провери.
Школска зграда налази се у Улици Петра Чајковског 2, а интернат у Хумској 22. ƒ
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ОДЛУКА КОЈА СЕ ДОНОСИ САМОСТАЛНО
Јована Живковић је ученица четвртог разреда Војне
гимназије. Из Параћина је и жели да упише АБХО смер
на Војној академији. На питање како је било претходних
година у школи, каже да никог није знала када је дошла,
а да, као и сваки млади човек, није одмах била сигурна
да је то права одлука, „али је касније било јасно да јесте”.
– Имала сам 14 година и нисам познавала никог
ко је уписао Војну гимназију или је на Војној академији.
На сајту школе сам сазнала све неопходне информације,
а одлуку сам донела сама и због тога сам посебно
поносна.
Јована је извиђач. Одреду се придружила када је
дошла у гимназију и каже да је срећном чине многе
извиђачке дисциплине, те да често имају активности
и такмичења.
– Дисциплине које пролазимо, као што су чворови
или топографија, биће нам потребне и на академији.
Осим међу извиђачима, активна сам и у фолклорној
секцији, којој сам се придружила одмах и тако наставила
своје интересовање из основне школе – каже Јована и додаје да је сплет игара из Врања последње што су играли.

У Војној гимназији, према њеним речима, осим
уобичајених спортских секција, као што су фудбал, одбојка
или кошарка, веома су посећене оне посвећене борилачким
спортовима, а на располагању им је и модерна стрељана.
За оне који желе да се опробају у уметности, ту су драмска
и музичка секција.
Што се тиче поруке коју би послала својим младим
пријатељима који размишљају да упишу Војну гимназију,
она их подсећа да је то школа општег смера и има исте
предмете као и класична гимназија, уз додатак војних,
као што су постројавање и, у трећој години, војна обука.
– Војну гимназију препоручујем свим младим људима.
А да ли је то добра одлука, бићете сигурни након периода
прилагођавања, који сви имају на располагању када дођу.
Дакле имате прилику да одлучите да ли желите да останете.
Ова школа нас заиста добро припрема за Војну академију,
али и за живот који је пред нама. У интернату смо 24 сата
и слободно време користимо за дружење, а пријатељства
из интерната су нешто заиста посебно, јер ми смо као
породица – каже девојка којој су најбоље другарице
Бранкица, Тајана, Петра, Андријана и Сара.
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Јована Живковић, ученица четвртог разреда Војне
гимназије:
– Војну гимназију препоручујем свим младим
људима. Ова школа нас заиста добро припрема за
Војну академију, али и за живот који је пред нама.

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
расписује

КОНКУРС

за пријем кандидата из грађанства
за ученике Војне гимназије
У школској 2021/2022. години извршиће се пријем
кандидата оба пола из грађанства (у даљем тексту: кандидати) за ученике Војне гимназије по следећем: 80 кандидата (за први разред), 5 кандидата (за други разред) и
5 (за трећи разред).
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УСЛОВИ КОНКУРСА
Кандидати треба да испуњавају опште и посебне
услове конкурса.
ОПШТИ УСЛОВИ:
– да су држављани Републике Србије;
– да су здравствено способни за школовање, што
утврђује надлежна војнолекарска комисија;
– 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 6 (шест) месеци или
казном малолетничког затвора, односно да им није изрицана заводска мера.
ПОСЕБНИ УСЛОВИ:
– да у свим разредима школовања из владања имају
најмање оцену 4 (врло добар);
– да су током школовања у основној школи постигли
најмање врло добар просечан општи успех и
– да из математике током школовања имају најмање
оцену 3 (добар).
за упис у први разред:
– да су рођени 2005. године или касније и
– да су завршили V, VI, VII разред и прво полугодиште
VIII разреда, односно VIII разред основне школе и при
томе постигли најмање врло добар просечан општи
успех школовања;
за упис у други разред:
– да су рођени 2004. године или касније и
– да су завршили прво полугодиште I разреда,
односно I разред гимназије и при томе постигли најмање
врло добар просечан општи успех школовања;
за упис у трећи разред:
– да су рођени 2003. године или касније и
– да су завршили I разред гимназије и прво полугодиште II разреда, односно II разред гимназије, и при томе постигли најмање врло добар просечан општи успех
школовања.
Кандидати који испуњавају услове конкурса подлежу провери физичких способности, провери знања из
математике и српског језика и књижевности, психолошкој, медицинско-здравственој процени и безбедносној
провери.
ШКОЛОВАЊЕ, ПРАВА И ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА
Школовање траје четири године, за кандидате који
се примају у први разред, три године за пријем у други
разред и две године за кандидате који се примају у трећи
разред. Ученици се школују по Наставном плану и програму гимназијa општег смера у Републици Србији који
обухвата и специфичне војне садржаје.
Након завршеног школовања у Војној гимназији ученици су у обавези да наставе школовање у Универзитету
одбране – Војној академији.

За време школовања ученици Војне гимназије имају
статус војног лица, у складу са Законом о Војсци Србије.
За време школовања ученицима су обезбеђени смештај
и исхрана у интернату, уџбеници и школски прибор,
одећа и обућа, здравственa заштитa и новчана примања
у складу са прописом којим су уређени услови, начин
остваривања и висина новчаних примања у Министарству одбране Републике Србије.
Трошкове школовања сноси Министарство одбране
Републике Србије, на основу уговора којим се регулишу
међусобна права и обавезе. У случају прекида школовања због неиспуњења обавеза дефинисаних уговором,
лице на школовању и његов законски застуник у обавези
су да надокнаде трошкове школовања.
НАЧИН КОНКУРИСАЊА И ПОСТУПАК
СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА
Кандидати подносе пријаву територијалном органу
регионалног центра Министарства одбране на територији сталног места пребивалишта.
Конкурсна документација неће се враћати кандидатима.
Кандидати чије је пребивалиште на територији АП
Косово и Метохија конкурсну документацију подносе
територијалном органу регионалног центра Министарства одбране који је најближи њиховом месту пребивалишта.
Кандидат уз пријаву прилаже:
– уверење о држављанству Републике Србије;
– извод из матичне књиге рођених;
– потврду надлежног органа да се против њега не
води кривични поступак или поступак због кривичног
дела за које се гони по службеној дужности, односно да
није осуђиван за таква дела казном затвора у трајању
дужем од шест месеци или казном малолетничког затвора,
односно да им није изрицана заводска мера;
– оверене фотокопије сведочанстава V, VI, VII и VIII
разреда основне школе за кандидате који су завршили
основну школу, а за ученике VIII разреда оверене фотокопије сведочанстава V, VI, VII разреда основне школе и
уверење – потврду основне школе о оценама на крају
првог полугодишта VIII разреда (за упис у први разред).
– оверене фотокопије сведочанства I разреда средње
школе за кандидате који су завршили први разред, а за
ученике I разреда уверење – потврду гимназије о оценама на крају првог полугодишта I разреда (за упис у други разред).
– оверене фотокопије сведочанства I и II разреда
гимназије за кандидате који су завршили први и други
разред гимназије, а за ученике II разреда оверене фотокопије сведочанства I разреда гимназије и уверење – потврду гимназије о оценама на крају првог полугодишта II
разреда (за упис у трећи разред).
Фотокопије докумената тражених по конкурсу кандидати оверавају у општини, суду или код јавног бележника.
Кандидати долазе на све предвиђене провере у оквиру селекције у пратњи родитеља – старатеља и том
приликом су дужни да понесу ђачку књижицу са овереном фотографијом. Све путне трошкове превоза од места
становања до места селекције, односно провера сносе
кандидати који конкуришу за упис у Војну гимназију.
Селекција кандидата за ученике Војне гимназије реализује се у три дела.
У првом делу, у трајању од једног дана, кандидати
подлежу провери физичких способности, провери знања из математике и српског језика, која се реализује у интернату Војне гимназије (Хумска 22, Београд). Приликом
доласка на проверу физичких способности кандидат са
собом обавезно носи потребну спортску опрему и потврду од изабраног лекара (не старију од 10 дана) да може

приступити провери физичких способности и ђачку
књижицу са фотографијом. Приликом доласка на провере знања кандидат доноси потребан школски прибор.
Да би задовољио критеријуме првог дела селекције
кандидат мора приступити провери физичких способности и проверама знања. На основу резултата првог
дела селекције формира се листа кандидата који су
стекли услове да наставе процес селекције и објављује на
сајту Војне гимназије. Кандидат који сматра да су његова
права повређена може поднети приговор Војној гимназији у року од три дана од дана објављивања ове ранглисте.
МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА
ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА:
– успех из основне школе, максималан број бодова
је 40;
– провера знања из математике, максималан број бодова је 20;
– провера знања из српског језика, максималан број
бодова је 20 и
– провера физичких способности, максималан број
бодова је 20.
Кандидати ће бити рангирани на основу укупно
оствареног броја бодова, а у случају истог броја бодова
предност ће имати кандидат чији је родитељ погинули
или рањени припадник Војске Србије, потом са више освојених бодова на провери знања из математике, затим
са провере физичких способности и на крају из српског
језика.
У другом делу кандидати подлежу психолошкој процени у надлежној војној здравственој установи. Приликом доласка на процену кандидат је у обавези да понесе
попуњен образац извода из здравственог картона. Да би
задовољио критеријум на психолошкој процени, кандидат мора припадати 1, 2. или 3. категорији (односно кандидати из 4. и 5. категорије не задовољавају критеријум).
У трећем делу кандидати подлежу медицинскоздравственој процени у надлежној војној здравственој
установи.
Позивање кандидата у свим фазама селекције
вршиће регионални центри Министарства одбране.
Током процеса селекције врши се и безбедносна
провера кандидата.
Психолошка процена, медицинско-здравствена процена и безбедносна провера не бодују се, већ су елиминационог карактера.
Конкурс је отворен од 15. фебруара до 31. марта
2021. године.
Листа изабраних кандидата биће објављена на сајту
Војне гимназије 17. јуна 2021. године, а обавештење ће
бити прослеђено и регионалним центрима Министарства
одбране. Кандидат има право на примедбе које подноси
Војној гимназији, у року од 15 дана од дана објављивања
листе изабраних кандидата на сајту. Примедбе кандидатa
разматра и решава Управa за кадрове Сектора за људске
ресурсе Министарства одбране.
Детаљније информације у вези са начином селекције,
критеријумима за проверу физичке способности, тестовима знања из прошлих година, као и информације о
школовању у Војној гимназији могу се видети на сајту
www.gimnazija.mod.gov.rs
Такође, информације се могу добити путем мејла
vogi@mod.gov.rs, телефона 011/3603-966, 011/3603-655 и
011/3603-972 или у Војној гимназији, Хумска 22, Београд
(радним даном од 12.00 до 14.00 часова).

