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Додељује се 76 ученичких стипендија (2020/2021) за 

ученике који се школују на четвртој, трећој или другој 

години средње школе,

➢ машинске струке (29),

➢ електротехничке струке (44) и 

➢ пољопривредне струке (3).

Стипендирани ученици ће по завршетку школе и 

одговарајуће војне обуке са оружјем бити примљени у 

професионалну војну службу (РВиПВО) у својству 

подофицира.

ПОТРЕБЕ ЗА 

СТИПЕНДИРАЊЕМ
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Образовни профил:

➢ авио-техничар за ваздухоплов и мотор или машински 

техничар(29),

➢ авио-техничар за електронску/електро опрему или    

електротехничар електронике (14),

➢ мехатроничар за ракетне системе или техничар 

мехатронике (16),

➢ мехатроничар за радарске системе или техничар 

мехатронике (7),

➢ електротехничар телекомуникација или техничар ПТТ 

саобраћаја (7) и 

➢ прехрамбени техничар (3).

ПОТРЕБЕ ЗА 

СТИПЕНДИРАЊЕМ
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МЕСТА СЛУЖБОВАЊА

БАТАЈНИЦА

авио-техничар за ваздухоплов и мотор – машински техничар 9               

авио-техничар за електронску / електро опрему или    

електротехничар електронике 6

мехатроничар за ракетне системе или техничар мехатронике
3

мехатроничар за радарске системе или техничар мехатронике 1

електротехничар телекомуникација или техничар ПТТ саобраћаја 2

УКУПНО: 21
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КРАЉЕВО - ЛАЂЕВЦИ

авио-техничар за ваздухоплов и мотор – машински техничар 15              

авио-техничар за електронску / електро опрему или    

електротехничар електронике 6

УКУПНО: 21

НИШ

авио-техничар за ваздухоплов и мотор – машински техничар 5

авио-техничар за електронску / електро опрему или    

електротехничар електронике
1

УКУПНО: 6
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БЕОГРАД

прехрамбени техничар 1              

мехатроничар за радарске системе или техничар мехатронике 1

електротехничар телекомуникација или техничар ПТТ саобраћаја 3

УКУПНО: 5

ЈАКОВО

мехатроничар за ракетне системе или техничар мехатронике 5

електротехничар телекомуникација или техничар ПТТ саобраћаја 2

УКУПНО: 7
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НОВИ САД

мехатроничар за ракетне системе или техничар мехатронике 3              

УКУПНО: 3

СТАРИ БАНОВЦИ

мехатроничар за радарске системе или техничар мехатронике 3

прехрамбени техничар 1

УКУПНО: 4

КАЧАРЕВО

мехатроничар за радарске системе или техничар мехатронике 1

прехрамбени техничар 1

УКУПНО: 2
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ЗУЦЕ

мехатроничар за ракетне системе или техничар мехатронике 3              

УКУПНО: 3

СОМБОР

мехатроничар за радарске системе или техничар мехатронике 1

УКУПНО: 1

ПАНЧЕВО

мехатроничар за ракетне системе или техничар мехатронике 2

УКУПНО: 2

УЖИЦЕ

мехатроничар за радарске системе или техничар мехатронике 1

УКУПНО: 1
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БЕНЕФИТИ

Рад на модерним средствима 
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БЕНЕФИТИ 

➢ ЗАПОСЛЕЊЕ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

➢ МОГУЋНОСТ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЗЕМЉИ И 

ИНОСТРАНСТВУ (каријерна и стручна усавршавања)

➢ БЕНЕФИЦИРАНИ РАДНИ СТАЖ – 12/15, 12/16, 12/18

➢ ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ  (ВМА)

➢ РАД НА НАЈСАВРЕМЕНИЈИМ СРЕДСТВИМА

➢ РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНОГ ПИТАЊА:

➢ ПУТЕМ КРЕДИТА – УВЕЋАНИ ТРОШКОВИ СТАНОВАЊА 

НА 20 ГОДИНА,

➢ ВОЈНО СТАМБЕНИ ФОНД – КУПОВИНА СТАНОВА ПО 

ПОВЛАШЋЕНИМ ЦЕНАМА,

➢ ИЗГРАДЊА СТАНОВА ЗА ПРИПАДНИКЕ СИСТЕМА 

БЕЗБЕДНОСТИ – ОКО 500 €/m2
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УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУ 

УЧЕНИЧКИХ СТИПЕНДИЈА

Општи услови

➢ да су ученици први пут уписани у одређени разред у 

текућој школској години чије се школовање финансира 

из буџета Републике Србије, 

➢ да имају држављанство Републике Србије,

➢ да стално постижу најмање врлодобар успех у учењу 

и одличан успех у владању,

➢ да родитељ или старатељ има пребивалиште на 

територији Републике Србије и 

➢ да прихвата да ступи у службу у Војску Србије и 

остане у служби најмање двоструко време трајања 

стипендирања.
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УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУ 

УЧЕНИЧКИХ СТИПЕНДИЈА

Посебни услови:

➢ да су здравствено способна и да задовољавају 

критеријуме психолошке процене за службу у Војсци 

Србије, што утврђује надлежна војнолекарска 

установа;

➢ да се против њих не води кривични поступак због 

кривичног дела за које се гони по службеној дужности 

и да нису осуђивана за кривично дело на безусловну 

казну затвора од најмање шест месеци или казном 

малолетничког затвора или им није изрицана заводска 

мера;

➢ да су уписала школу која одговара стручном профилу 

подофицира за потребе вида, рода или службе;
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ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Ученик  подноси следећа документа:

➢ ПРИЈАВУ (Образац)

➢ УВЕРЕЊЕ о држављанству Републике Србије (не старије 

од шест месеци);

➢ ПОТВРДУ о пребивалишту родитеља односно старатеља;

➢ СВЕДОЧАНСТВА о свим завршеним претходним 

разредима средње школе;

➢ ПОТВРДУ да је уписао четврту, трећу или другу годину 

средње школе у текућој школској години;

➢ УВЕРЕЊЕ надлежног суда да се против кандидата не 

води кривични поступак због кривичног дела за које се 

гони по службеној дужности (не старије од шест месеци);
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ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

6. УВЕРЕЊЕ надлежног органа МУП да кандидат није 

кривично осуђиван за кривично дело на безусловну казну 

затвора од најмање шест месеци или казном 

малолетничког затвора или им није изрицана заводска 

мера (не старије од шест месеци);

7. УВЕРЕЊЕ о просечном месечном приходу по члану 

породице ученика за период јануар-јун текуће године;

8. ПОТВРДУ одговарајуће школске установе да не остварује 

право на ученичку стипендију или кредит по другом основу 

или ИЗЈАВУ да се одриче стипендије или кредита уколико 

их остварује по другом основу.
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ВИСИНА СТИПЕНДИЈЕ

Висина ученичке стипендије за школску 2020/2021 

годину месечно износи:

➢ за ученике 4. разреда средње школе – 25000.00 динара,

➢ за ученике 3. разреда средње школе – 20000.00 динара и

➢ за ученике 2. разреда средње школе – 15000.00 динара.
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➢ РОК – 30. септембар 2020. године

➢ Образац пријаве за конкурс – преузети са сајта 

Министарства одбране на адреси: www.mod.gov.rs , у 

рубрици “Конкурси, огласи, јавне набавке”.

➢ Пријаве доставити на адресу:Сектор за људске ресурсе 

Министарства одбране, Београд, Немањина бр. 15 са 

назнаком “Пријава за Конкурс за доделу ученичких 

стипендија”

http://www.mod.gov.rs/
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ПИТАЊА

011-3074-011

011-3074-073

011-3074-008

Е-маил:

krvipvo@vs.r

ПИТАЊА ?


