
Поштовани 

 

Oбавештавамо вас да ће селекција кандидата за упис у први разред Средње стручне војне 

школе „1300 каплара“ бити реализована према следећем плану: 

 

У периоду 19.04. до 22.04.2021. године тестирање кандидата (пријемни) у Интернату 

Средње стручне војне школе „1300 каплара“ (Хумска број 22, Београд) – прва фаза 

тестирања кандидата, према следећем: 

 

˗ 19.04.2021. године, РгЦ МО Београд и РгЦ МО Ваљево; 

 

˗ 20.04.2021. године, РгЦ МО Крагујевац и РгЦ МО Нови Сад; 

 

˗ 21.04.2021. године, РгЦ МО Ниш и 

 

˗ 22.04.2021. године резервни термин. 

  

Потребно је да кандидати (који испуњавају услове) дођу планираног дана у Интернат 

Средње стручне војне школе „1300 каплара“ у Београду (Хумска број 22) до 07.30 часова 

у пратњи родитеља, старатеља или рођака, да понесу спортску опрему, прибор за 

писање, ђачку књижицу са фотографијом (или другу личну исправу) и обавезно потврду 

од изабраног лекара  (не старију од десет дана) да могу приступити провери физичке 

способности. 

 

Спискови кандидата који испуњавају услове биће достављени надлежним Центрима 

министарства одбране најкасније до 11.04.2021. године, док ће се за кандидате који не 

испуњавају услове, обавештења слати путем редовне поште. 

 

Дневни распоред селекције: 

 

07.40 – 08.20 – прихват кандидата, формирање група;  

08.20 – 08.45 – пресвлачење кандидата и загревање; 

08.45 – 10.45 – провера физичких способности; 

10.45 – 11.30 – одмор и припрема за тестирање из математике; 

11.30 – 13.00 – тестирање из математике; 

13.10 – 13.50 – ручак (ланч пакет-сендвич); 

14.00 – 14.30 – припрема за тестирање из физике; 

14.30 – 16.00 – тестирање из физике; 

од 16.00 – испраћај кандидата. 

  

Објава резултата на сајту Средње стручне војне школе „1300 каплара“ биће извршена дан 

након тестирања, у периоду 13.00-14.00 часова, осим 22.04.2021. године, када ће резултати 

бити објављени на сајту истог дана до 20.00 часова. 

 

Дана 23.04.2021. године кандидатима ће бити омогућен увид у остварене резултате 

тестова из математике, физике и провере физичке способности (у Интернату Средње 

стручне војне школе „1300 каплара“ Хумска 22 Београд).  

 

У периоду 23.04. до 28.04.2021. године биће реализована психолошка процена 

кандидата.  

 



У периоду 10.05. до  18.05.2021. године биће реaлизована медицинско-здравствена 

процена кандидата, осим за кандидате из Рег ЦМО Ниш које ће се реализовати у периоду 

28.04. до 29.04.2021. године и од 05.05. до 06.05.2021. године. 

 

Психолошка и медицинско здравствена процена, биће реализована према следећем 

плану: 

 

˗ за кандидате из РегЦМО Београд, Крагујевац и Ваљево у ВМА Београд; 

 

˗ за кандидате из РегЦМО Ниш у ВБ „Ниш“ и 

 

˗ за кандидате из РегЦМО Нови Сад у ВМЦ „Нови Сад“.  

  

Дана 17.06.2021. године биће објављени резултати конкурса на сајту Средње стручне 

војне школе „1300 каплара“. 
 


