
В
ој ска, иако про фе си о нал на,
ни је за тво ри ла вра та гра ђа -
ни ма ко ји же ле да је ви де и
до жи ве из ну тра, као ни они -
ма ко ји сво ју про фе си о нал ну

ка ри је ру ви де у ње ном стро ју. Хра бри -
јих и од луч ни јих од про се ка је све ви -
ше, ко ји ула зе у иза зов вој нич ког по -
зи ва ши ром отво ре них очи ју и уз диг -
ну та че ла, уве ре ни у ис прав ност од лу -
ке ко ју до но се.

Они ко ји су се, бар јед ном озбиљ -
но за ми сли ли пред пи та њем – шта зна -
чи би ти вој ник, схва ти ли су да то ни је
обич но за ни ма ње. За оне ко ји су да нас
про фе си о нал ни офи ци ри, под о фи ци ри
или вој ни ци не ка же се да су „за по сле -
ни“ у Вој сци, не го да су „на слу жби“ у
Вој сци. Вој ни ци су ти ко ји ма је др жа ва
по ве ри ла на чу ва ње оно што јој је нај -
вред ни је – сло бо ду, без бед ност, сим -
бо ле. Они, да кле, слу же Ср би ји.
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Же ли те ли да по ста не те про фе си о на лац

Вој ска Ср би је је, пре ма ис тра жи ва њи ма, ин сти ту ци ја
од нај ве ћег угле да у Ср би ји. По што ва ње гра ђа на 
мо жда се, бо ље не го у ста ти сти ци, ви ди кроз же љу
мла дих да обу ку уни фор му и по ста ну део си сте ма 
од бра не. Не ки се бе ви де као про фе си о нал не вој ни ке,
не ки као ста ре ши не – офи ци ре или под о фи ци ре, док
не ки же ле, и ка да их за кон на то не оба ве зу је, да 
до бро вољ но слу же вој ни рок.

КО РАК У ИЗА ЗОВ

До те ча сти се, ипак, не сти же ла -
ко. Не ки мла ди љу ди, још у де тињ ству
до не су од лу ку да ће јед но га да на но си -
ти офи цир ске чи но ве. За њих, по сто ји
по себ на шко ла. Не ки је зо ву и „шко ла
за ју на ке“. То је Вој на гим на зи ја. Свр -
ше ни основ ци има ју мо гућ ност да кон -
ку ри шу за упис и на чи не пр ви ко рак
осмо го ди шњег пу та ка зва њу офи ци ра
Вој ске Ср би је. Про шле го ди не тек сва -
ком два на е стом та же ља се ис пу ни ла.
Пра ви ла су ја сна - про ла зе са мо нај -
здра ви ји, пси хо фи зич ки нај спо соб ни -
ји, са нај ви шим про се ком оце на.

Уни вер зи тет од бра не је кључ ни
ко рак ка ис пу ње њу ми си је – по ста ти
офи цир. Де вој ке и мла ди ћи, ма ту ран ти
сред њих шко ла и Вој не гим на зи је рав -
но прав но про ла зе низ про ве ра и те -
сти ра ња ка ко би сте кли пра во упи са на
не ки од сме ро ва ко је ну ди Вој на ака де -
ми ја или Вој но ме ди цин ска ака де ми ја.
Да ли ће по ста ти пот по руч ни ци са ди -
пло ма ма ме на џе ра у од бра ни, вој ног
пи ло та, док то ра ме ди ци не или вој ног
ин же ње ра, за ви си од же ља, спо соб но -
сти и тру да. Из го ди не у го ди ну по ве -
ћа ва се за ни ма ње за зва ње ка де та Вој -
не ака де ми је. У 2010. го ди ни ви ше од
пет де во ја ка и мо ма ка кон ку ри са ло је
за јед но сло бод но ме сто за упис. Се -
лек ци ја је ода бра ла нај ква ли тет ни је и
пру жи ла им мо гућ ност да у на ред не че -
ти ри го ди не за слу же ме сто у офи цир -
ском ко ру.

За љу де ко ји же ле да у је ди ни ца -
ма Вој ске Ср би је бу ду не по сред ни ли -
де ри, да свој ауто ри тет гра де ме ђу ко -
ле га ма струч но шћу и спо соб но шћу,

би ра ју под о фи цир ски по зив. У нај бо -
љим ар ми ја ма све та под о фи ци ри су
„кич ма вој ске“. Од њи хо вог зна ња,
ини ци ја ти ве и спрем но сти да не пре -
ста но бу ду ра ме уз ра ме са љу ди ма ко -
ји ма ко ман ду ју, у мно го ме за ви си ква -
ли тет вој ске у це ли ни. Од ско ро се у
Вој сци Ср би је под о фи ци ри би ра ју од
нај бо љих про фе си о нал них вој ни ка.

Про фе си о нал ни вој ни ци су љу ди
спрем ни да се по све те ду жно сти ма ко -
је зах те ва ју хра брост, по жр тво ва ност
и од луч ност. Они су спрем ни да са вла -
да ју на пор ну обу ку и стек ну све вој -
нич ке ве шти не. Ка да је Вој ска Ср би је
об ја ви ла по зив за при јем у про фе си о -
нал ну слу жбу, од зив је био пет и ви ше
пу та ве ћи од по тре ба. Кон ку рен ци ја је
ула зак у строј омо гу ћи ла са мо нај бо -
љи ма. По сле не ко ли ко го ди на, нај у спе -
шни ји ма из тог стро ја пру жа се шан са
да за вр ше уса вр ша ва ње и по ста ну
под о фи ци ри.

Иако је, пра те ћи са вре ме не вој -
ске све та, и Вој ска Ср би је уки ну ла оба -
ве зно слу же ње вој ног ро ка, ње на вра -
та ни су за тво ре на за оне ко ји же ле до -
бро вољ но да обу ку уни фор му. Њи ма
се, кроз тро ме сеч ну ин тен зив ну обу ку
пру жа мо гућ ност да ис пу не па три от -
ску же љу и слу же до мо ви ни. Чи ње ни -
ца да су вој ни рок слу жи ли и ка да то
ни је би ла за кон ска оба ве за, по слу жи -
ће им као пре по ру ка за на ста вак про -
фе си о нал не ка ри је ре у Ми ни стар ству
од бра не, Вој сци Ср би је и оста лим др -
жав ним ор га ни ма. ƒ
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