08.03.2017.
Промоција војног позива
Министарство одбране Републике Србије је расписало конкурс за пријем
кандидата из грађанства у наредној школској за кадете Војне академије,
Медицинског факултета ВМА, ученике Војне гимназије и Средње стручне војне
школе. У склопу свеобухватних припрема за квалитетну и правовремену
реализацију конкурса, представници Војне академије и Војне гимназије су
организовали презентација војног позива и у нашем граду.
Старешине, наставнике, кадете и ученике Војне академије и Војне гимназије
најпре је примио председник Скупштине града Краљева Ненад Марковић.
„Част ми је и задовољство што сам видео младе људе који и даље хрле у
Војску Србије. Конкуренција јесте оштра, али је додатни мотив то што их после
школовања чека посао. Нема разлога да, ко год се осећа способним, довољно
интелигентним, здравим и физички способним, не покуша да се упише и већ сада
реши своју будућност. Војска Србије је стуб ове земље и надам се да ће радити и
деловати само у миру, да Србија неће доћи у ситуацију да, макар у наредних сто
година, поново подиже своју децу, а њена деца су, наравно, увек спремна да
бране отаџбину“, поручио је председник краљевачке Скупштине.
Како је нагласио потпуковник Урош Домазет са Војне академије, они
представљање војног позива ученицима не зову промоцијом јер, сматрају да
Војној академији и Војној гимназији промоција није потребна, пошто се сваке
године на конкурс пријави између шест и 17 кандидата на једно место, у
зависности од школе. Ове године у Средњу стручну војну школу биће примљено
50 кандидата, у Војну гимназију 100 ученика, на Војну академију 81 кадет и на
Медицински факултет ВМА 20 кадета.
„Војна академија је високошколска установа која је акредитована пре девет
година, на којој кадети стичу изузетна знања, а по њеном завршетку, по
акредитованим студијским програмима стичу дипломе признате свуда у свету и
звања дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства, машинства,
дипломирани менаџери или доктори медицине. То што су кадети на буџету
Министарства одбране не подразимева само слушање наставе и полагање
испита, већ и обезбеђен смештај и исхрану у интернату, одећу, обућу, спортску
опрему, школски прибор и уџбенике, комплетну литературу, трошкове превоза
приликом коришћења семестралних распуста. Имају стипендију, у зависности од
године студија и постигнутог успеха - од 11.000 до 15.000 динара месечно, а по
завршетку, изузетна звања и сигуран и сталан посао“, објаснио је потпуковник
Домазет.
За школовање у овој области речи хвале имају и ученици и кадети.
„Упис на Војну академију је један од најбољих животних путева који једна
млада особа може да одабере, частан посао у коме служимо својој земљи.
Академија даје веома квалитетно и свеобухватно знање, примењиво у послу. По
завршетку Војне академије имате посао и сигурност. Као изузетно млада особа
сте већ осамостаљени“, сматра кадет треће године Војне академије Александар
Чолић.

И наша суграђанка, кадет Тијана Миленковић, која је пре две године
уписала Војну академију, јер то воли од детињства и зато што себе проналази у
томе, сматра да је њена професија нешто најлепше што неко у животу може да
изабере за себе. Она је на смеру на којем је предвиђена и летачка обука по
завршетку треће године, па је на том смеру услов за упис Војне академије да се
прође летачка обука од 10 часова налета. Пре пријемног дела су здравствени
прегледи, а пре тога се полажу математика и физичко, као и за све друге смерове.
Ученица друге године Војне гимназије из Краљева Александра Аксентијевић
је Војну гимназију уписала јер, како каже, пружа велико знање и приближава упису
Војне академије.
„Препоручила бих свима да упишу исто што и ја, јер постају много зрелије,
самосталније особе, одрастају брже“, поручила је она.
Ученик друге године Средње стручне војне школе, Никола Николић из
Житорађе, истиче то да одмах после школе ступају на рад, добијају чин водника и
дужни су да одраде осам година.
„Препоручио бих ову школу свима који би са 19 година волели да умају
своје парче хлеба“, каже он.
Након пријема, ученицима заинтересованим за овај вид школовања, које је
у име града поздравио председник Скупштине, представљен је војни позив.

