
 Поштовани кандидати, 

 Конкурс за пријем кандидата из грађанства у Војну гимназију у школску 2023/2024. годину  отворен је од 15. фебруара до 31. марта  
2023. године.

 Пре подношења пријаве молимо вас да се детаљно упознате са текстом Конкурса за упис у Војну гимназију у школској 2023/2024. го-
дини.

 Како бисте правилно и на време поднели пријаву за упис у Војну гимназију, пратите ове једноставне кораке:
 
 ПРВИ КОРАК - ПОПУЊАВАЊЕ ПРИЈАВЕ

 Попуни пријаву за пријем у Војну гимназију коју можете преузети интернет страници Војне гимназије. Потребно је да пријаву попуните 
читко и да унесете све тражене податке.

 ДРУГИ КОРАК – ПРИКУПЉАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈE

 Прикупите следећу документацију:
 ▶ уверење о држављанству Републике Србије, не старије од шест месеци;
 ▶ извод из матичне књиге рођених, не старији од шест месеци;
 ▶ потврде надлежног суда и Министарства унутрашњих послова (не старије од шест месеци) 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 сведочанстава V, VI, VII и VIII разреда основне школе за кандидате који су завршили основну школу, а за уче-
нике основне школе оверене фотокопије сведочанстава V, VI и VII разреда и уверење (потврду) основне школе о оценама на крају 
првог полугодишта VIII разреда;

 
 ТРЕЋИ КОРАК – СЛАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 Након попуњавања пријаве и прикупљања потребне документације кандидат подноси пријаву са прикупљеном документацијом за 
упис Војној гимназији лично или путем препоручене поште на  адресу Хумска 22, 11000 Београд са назнаком Конкурс за упис у Војну гимна-
зију.
 
 ЧЕТВРТИ КОРАК – ОДЛАЗАК У РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР (ВОЈНИ ОДСЕК)

 Јавите се надлежном Регионалном центру Министарства одбране на територији сталног места боравка (бивши Војни одсеци) где пре-
узимате Образац упитника за безбедносну проверу и Изјаву (исте можете преузети на сајту Војне гимназије) које након попуњавања враћате 
истом органу.

 Изјавом коју попуњавате овлашћујете Војну гимназију да личне податке које сте дали може унети у електронску базу података и да се 
ти подаци могу користити за потребе генерисања потребних статистичких података.

 Кандидати чије је пребивалиште на територији АП Косово и Метохија, образац за безбедносну проверу и изјаву преузимају од терито-
ријалног органа Регионалног центра Министарства одбране који је најближи њиховом месту пребивалишта.

 Адресе и контакт телефоне надлежних Регионалних центара Министарства одбране можете погледати на сајту Војне гимназије.
 
 ПЕТИ КОРАК – ОЧЕКУЈТЕ ПОЗИВ КОМИСИЈЕ

 Комисија за пријем документације позваће лично сваког кандидата и обавестити о комплетности документације и испуњености усло-
ва конкурса.

 У случају да имате било какву недоумицу или питање у вези са пријавом за упис у Војну гимназију, информације можете добити путем 
електронске поште vogi@mod.gov.rs, на  телефоне: 011/3603-655 и 011/3603-972 или на интернет страници Војне гимназије .

 Пријемни испит за упис у Војну гимназију у школској 2023/2024. години биће реализован у периоду од 18. до 21. априла 2023. 
године.
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ТЕКСТ КОНКУРСА ПРИПРЕМА ЗА ПРИЈЕМНИКАКО КОНКУРИСАТИ?

БУДУЋНОСТ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 
УЛАЗИ НА ВРАТА ВОЈНЕ ГИМНАЗИЈЕ!


