УСЛОВИ КОНКУРСА:
Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове конкурса.
ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА:
- 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 шест месеци или
казном малолетничког затвора или им није изрицана заводска мера.
ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА:
- да су рођени 1997. године, или касније;
- да су завршили гимназију, средњу школу здравствене или ветеринарске струке у трајању од четири године
или
- да похађају IV разред гимназије, средње школе здравствене или ветеринарске струке.
Кандидати који испуњавају опште и посебне услове конкурса за пријем за кадете Војне академије и
Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду полажу пријемни
испит, подлежу провери физичке способности, медицинско- здравственој процени, психолошкој процени и
безбедносној провери.
НАЧИН КОНКУРИСАЊА И ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА
Кандидати подносе пријаву територијалном органу Регионалног центра Министарства одбране на територији
сталног места боравка. 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. Образац пријаве добија се од територијалног органа Регионалног центра
Министарства одбране приликом конкурисања.
Уз пријаву прилажу:
- оверену фотокопију Уверења о држављанству Републике Србије;
- оверену фотокопију Извода из Матичне књиге рођених;
- потврду надлежног органа 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 сведочанства свих разреда и фотокопију дипломе средње школе (за кандидате који су
завршили четворогодишње школовање), односно, сведочанства завршених разреда и оверену ђачку књижицу
са полугодишта четвртог разреда (за кандидате којима је школовање у току).
Фотокопије докумената тражених по конкурсу кандидат може, уз давање на увид њиховог оригинала, да овери
у општини или суду.
Приликом доласка на селекцију у Војну академију и Медицински факултет ВМА кандидат мора обавезно да
има документ за личну идентификацију (личну карту).
Кандидати који буду примљени на школовање биће обавештени када ће предати сведочанства о завршеном
IV разреду школовања и диплому.
Кандидати који имају негативну медицинско-здравствену, психолошку процену и безбедносну проверу неће се
рангирати.
Све путне трошкове у вези са превозом до војних школа ради реализације пријемног испита и провере
физичких способности и до војноздравствених установа за потребе психолошке и медицинско-здравствене
процене сносе кандидати који конкуришу у војне школе.

СЕЛЕКЦИЈА КАНДИДАТА:
Провера физичке способности је елиминационог карактера, а информација о минимуму критеријума које је
неопходно да кандидат задовољи биће истакнута на интернет страници Медицинског факултета ВМА.
Временски термини одређени за здравствени преглед, психолошко тестирање и проверу физичке
способности, као и датум, место и време полагања пријемног испита, биће истакнути на интернет страници
Медицинског факултета ВМА и Универзитета одбране у Београду.
Листа кандидата који испуне услове за полагање пријемног испита биће истакнута најмање седам дана пре
термина за полагање пријемног испита, на интернет страници Медицинског факултета ВМА и интернет
страници Универзитета одбране у Београду.
Кандидати који су као ученици III или IV разреда средње школе освојили једно од прва три места из биологије
или хемије на републичком такмичењу које организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије, не полажу пријемни испит из одговарајућег наставног предмета, а пријемни испит из тог
предмета вреднује се максималним бројем бодова. Ово се не односи на награде освојене на републичкој
смотри научног и уметничког стваралаштва талената. Кандидати прилажу оверену фотокопију дипломе о
освојеним наградама и њиховом рангу са републичког такмичења.
Конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА
Утврђивање редоследа пријављених кандидата врши се на основу следећих мерила:
- успех из средње школе или гимназије, максималан број бодова је 40;
- провера знања из хемије и биологије, максималан број бодова је 60.
Рангирање кандидата на основу пријемног испита извршиће се тако што ће се рангирати они кандидати који
постигну најмање 50 одсто плус 1 бод на сваком од тестова који полажу на пријемном испиту (16 бодова из
хемије и 16 бодова из биологије).
Укупан максималан број бодова који кандидат може да оствари износи 100. Кандидати ће бити рангирани на
основу места на коначној ранг-листи.

