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Poštovani budući studenti, suradnja Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskoga vojnoga učilišta temelji se prije svega na 
pripremi i pokretanju dvaju novih zajedničkih sveučilišnih studijskih programa – Vojnoga inženjerstva i Vojnoga 
vođenja i upravljanja – koja su namijenjena obrazovanju budućih časnika Oružanih snaga Republike Hrvatske. 
Zajedničkim naporima Sveučilišta i njegovih brojnih sastavnica te Hrvatskoga vojnoga učilišta i Oružanih snaga 

UVODNE RIJEČI

general-bojnik Mate Pađen,
 zapovjednik HVU-a

Poštovani čitatelji, ovim vodičem želimo vam predstaviti Hrvatsko vojno učilište kao središnju vojnoobrazovnu 
ustanovu Oružanih snaga Republike Hrvatske nastalu na samom početku Domovinskog rata. Tijekom godina razvoja 
programi za obrazovanje časnika i dočasnika mijenjali su se i prilagođavali novim potrebama. U ovoj je obrazovnoj 
ustanovi dio svog znanja i sposobnosti steklo više od 42 000 pripadnika Oružanih snaga, od vojnika, dočasnika 

i časnika do generala. Nakon provedenog preustroja Oružanih snaga Republike 
Hrvatske, ulaska Republike Hrvatske u punopravno članstvo NATO saveza i ulaska 
u Europsku uniju, Hrvatsko vojno učilište pred novim je izazovima. Akreditiranjem 
preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studijskih programa i razvojem cjelokupnih 
obrazovnih programa i sadržaja namjera nam je podići kvalitetu osposobljavanja 
časnika i dočasnika Oružanih snaga Republike Hrvatske te tako postati poznata i 
priznata vojnoobrazovna ustanova u zemlji i inozemstvu.
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prof. dr. sc. Damir Boras, 
rektor Sveučilišta u Zagrebu

Republike Hrvatske, a uz veliku potporu Ministarstva obrane Republike Hrvatske, uspjeli smo uspostaviti dva studijska 
programa koja su prepoznali maturanti diljem Hrvatske. O njihovoj kvaliteti i atraktivnosti svjedoči i podatak da je 
upisna kvota na svakom od tih programa popunjena izvrsnim kandidatima te da je zanimanje maturanata za upis 
na njih vrlo velik. Suradnjom Sveučilišta u Zagrebu, kao najvećega i najstarijega sveučilišta u Republici Hrvatskoj 
te Hrvatskoga vojnoga učilišta kao središnje visokoobrazovne ustanove Oružanih snaga RH uspostavili smo dva nova 
integrirana civilno-vojna programa, koji se svojom kvalitetom mogu mjeriti sa sličnim 
vrhunskim studijima u inozemstvu. Izvrsnosti tih dvaju studija svakako doprinosi i 
činjenica da u njihovu izvođenju sudjeluje velik broj nastavnika i stručnjaka iz raznih 
znanstvenih područja, polja i grana, što im daje dodatnu interdisciplinarnu vrijednost. 
Uprava Sveučilišta u Zagrebu i dalje snažno potiče suradnju s Hrvatskim vojnim 
učilištem koja je primjer sinergijskoga djelovanja partnerskih institucija u Republici 
Hrvatskoj.
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U Oružanim snagama Republike Hrvatske stalno je prisutna svijest o nezaobilaznoj ulozi znanja 
u kvalitetnom izvršavanju časničkih i dočasničkih dužnosti, o čemu svjedoči ustrojavanje vojnog 
obrazovanja već na samom početku Domovinskog rata. Tadašnje su ratne okolnosti uvjetovale 
stavljanje naglaska na brzo osposobljavanje vojnika za potrebe operacija oslobađanja državnog teritorija. 
Poslijeratno razdoblje, koje je potrajalo sve do punopravnog članstva u NATO-u i EU-u, i dalje je bilo 
obilježeno usmjerenošću na osposobljavanje, no ovoga puta za sudjelovanje u operacijama odgovora na 
krize, misijama UN-a i rad u zapovjedništvima i stožerima NATO-a i EU-a. 
Sustav vojnog obrazovanja u proteklom je razdoblju uspješno ispunio postavljene zahtjeve, čemu u 
prilog, uz oslobođeni državni teritorij, govori i broj mirovnih operacija i misija u kojima su sudjelovali 
pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske, dobivene ocjene i ugled stečen u međunarodnoj 
javnosti. No, ispunjeni ciljevi ulaska u euroatlantske i europske asocijacije, potreba za usklađivanjem 
s normama nacionalnoga civilnog obrazovanja, a time i za integriranjem u europski prostor visokog 
obrazovanja, danas postavljaju nove zahtjeve pred vojno obrazovanje. Ti se novi zahtjevi mogu 
opisati kao ravnoteža odnosa između tradicionalnoga vojnog obrazovanja „samo za operacije” i šireg 
akademskog obrazovanja kojemu je svrha razvoj cjelovitih civilno-vojnih kompetencija suvremenog 
časnika. 

UVOD

6
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Studijski programi Vojno inženjerstvo (VI) i Vojno vo-
đenje i upravljanje (VVU) preddiplomski su četverogo-
dišnji sveučilišni studiji namijenjeni obrazovanju budućih 
časnika Oružanih snaga Republike Hrvatske. Razvijeni su 
u suradnji OSRH-a i Sveučilišta u Zagrebu. Studijski pro-
grami primarno su usmjereni na tehničko, odnosno druš-
tveno područje, ali oba programa imaju obilježje interdis-
ciplinarnosti s velikim udjelom zajedničkih predmeta. U 
programe su, uz tipične akademske sadržaje, uključeni i 
sadržaji vojne obuke potrebni za postizanje traženih kom-
petencija za prvu časničku dužnost u kopnenoj vojsci. 
Nastavu izvode predavači fakulteta koji sudjeluju u pro-
vedbi studijskih programa zajedno s nastavnicima i voj-
nim stručnjacima s Hrvatskoga vojnog učilišta „Dr. Fra-
njo Tuđman” i Oružanih snaga Republike Hrvatske.

OPĆENITO O STUDIJSKIM PROGRAMIMA
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Nastava se najvećim dijelom izvodi u prostorima HVU-a,  
u obučnim središtima i na poligonima OSRH-a, a 
manjim dijelom u posebno opremljenim učionicama i 
laboratorijima fakulteta Sveučilišta. 
Završetkom studija stječe se naziv prvostupnika, kadetu 
se dodjeljuje prvi časnički čin poručnika i čeka ga siguran 
posao na prvim časničkim dužnostima u postrojbama 
OSRH-a, što je dodatna pogodnost ovih studija. 
Još je jedan važan razlog za prijavu na vojne studije: 
svi troškovi studiranja podmireni su, kadeti dobivaju 
mjesečnu stipendiju, osigurani su im smještaj, prehrana, 
obvezna literatura, vojna odora i sportska oprema te 
podmireni troškovi javnog prijevoza. 



MOGUĆNOSTI RAZVOJA KARIJERE

Vojni sveučilišni preddiplomski studiji traju osam semestara 
i njihovim se završetkom stječe 240 ECTS bodova. 
Završetkom studija Vojnog inženjerstva stječe se akademski 
naziv sveučilišnog prvostupnika vojnog inženjerstva, 
čin poručnika roda pješaštvo, oklopništvo, topništvo, 
inženjerija, veza, NBKO, protuzračna obrana, motrenje i 
navođenje ili tehničke službe. Završetkom studija Vojnog 
vođenja i upravljanja stječe se akademski naziv sveučilišnog 
prvostupnika vojnog vođenja i upravljanja, čin poručnika 
roda pješaštvo, vojna policija ili vojno obavještajnog roda. 
Mladi poručnici u postrojbama preuzimaju prvu časničku 
dužnost zapovjednika voda. U okviru profesionalnog 
razvoja časnici se upućuju na slijedno više razine obrazovanja 
časnika i specijalističke tečajeve u zemlji i inozemstvu, čijim 
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završetkom zadovoljavaju uvjete za promicanje 
u viši čin i na višu zapovjednu dužnost. 
Diplomski studij može se nastaviti ili po 
programu sveučilišnih diplomskih studijskih 
programa Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje 
i upravljanje koji nose 60 ECTS bodova 
ili po jednom od diplomskih programa na 
sveučilištu, koji je najbliži području završenog 
preddiplomskog studija. Završetkom diplom- 
skog studija može se nastaviti školovanje na 
nekom od interdisciplinarnih poslijediplomskih 
doktorskih  studija na sveučilištu.
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VOJNA OBUKA

Ljetni i zimski vojni kampovi 

Vojni kamp 1 (temeljna vojna obuka)  prva godina
Vojni kamp 2 (vođa tima)   druga godina
Vojni kamp 3 (zapovjednik desetine) treća godina
Vojni kamp 4 (zapovjednik voda)  četvrta godina

Vojnostručna praksa  
osmi semestar

Kadeti tijekom provedbe vojnih kampova i obuke kroz godinu moraju 
svladati vještine vođenja, zapovijedanja i nadzora; rukovanja osobnim 
vatrenim oružjem, gađanja i održavanja oružja; orijentacije u prostoru 
i okružju; vojnu komunikaciju te skijanje, plivanje i veslanje. Osim toga 
im se pruža mogućnost pohađanja posebnih oblika obučavanja kao što su 
tečaj borbenog plivača, tečaj za generacijskog voditelja, obuka preživlja-
vanja i padobranska obuka. 

SADRŽAJ STUDIJSKIH PROGRAMA
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UVJETI UPISA 

Uvjeti upisa na studij Vojno vođenje i upravljanje i Vojno 
inženjerstvo su: završena četverogodišnja srednja škola, polo-
žena državna matura te posebni uvjeti: psihofizički, zdravstveni 
i sigurnosni.

Detaljnije uvjete upisa možete provjeriti na internetskoj 
stranici vojni.unizg.hr
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Posebni uvjeti upisa propisani su Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvenih, 
psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage 
Republike Hrvatske (NN 13/14, NN 134/15, NN 138/15), Pravilnikom o 
postupku privlačenja, oglašavanja i odabira za prijam u djelatnu vojnu službu 
i kadetsku službu (NN 158/13) i Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvene 
sposobnosti za vojnu službu (NN 42/14, NN 134/15, NN 109/16 i NN 
97/17).
Zdravstveni pregled provodi se u Zavodu za zrakoplovnu medicinu u Kliničkoj 
bolnici Dubrava. 
U okviru psiholoških ispitivanja utvrđuje se psihička sposobnost kandidata. 
Pritom se posebno pozorno ispituje motivacija kandidata za vojni poziv. 
Na provjeri tjelesnih sposobnosti kandidati za kadete moraju u navedenim 
disciplinama ostvariti minimalno sljedeće rezultate:

Broj sklekova 
M Ž
35 13
 

Broj pregiba
M Ž
46 46
 

Vrijeme trčanja (3200 m)
M Ž
16:36 19:42
 



Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije  
www.fkit.unizg.hr
Marulićev trg 19
10 000 Zagreb
tel: +385 1 459 7281

Fakultet organizacije i informatike
www.foi.unizg.hr
Pavlinska 2
42 000 Varaždin
tel: +385 42 390 800

Fakultet prometnih znanosti 
www.fpz.unizg.hr
Vukelićeva 4
10 000 Zagreb 
tel: +385 1 238 0222

Fakultet strojarstva i brodogradnje 
www.fsb.unizg.hr 
Ivana Lučića 5
10 000 Zagreb
tel: +385 1 616 8222

Geodetski fakultet   
www.geof.unizg.hr
Kačićeva 26
10 000 Zagreb
tel: +385 1 463 9222

Građevinski fakultet  
www.grad.unizg.hr
Fra Andrije Kačića Miošića 26
10 000 Zagreb
tel: +385 1 463 9222

Rudarsko-geološko-naftni fakultet 
www.rgn.unizg.hr/hr 
Pierottijeva 6
10 000 Zagreb
tel: +385 1 553 5700

Filozofski fakultet   
www.ffzg.unizg.hr 
Ivana Lučića 3
10 000 Zagreb
tel: +385 1 612 0111

Policijska akademija  
www.mup.hr
Avenija Gojka Šuška 1
10 000 Zagreb
tel: +385 1 242 6300

Pravni fakultet  
www.pravo.unizg.hr 
Trg Republike Hrvatske 14
10 000 Zagreb
tel: +385 1 456 4332

Fakultet političkih znanosti
www.fpzg.unizg.hr
Lepušićeva 6
10 000 Zagreb 
tel: +385 1 464 2000

Fakultet elektrotehnike i računarstva 
www.fer.unizg.hr
Unska 3
10 000 Zagreb
tel: +385 1 612 9999

FAKULTETI KOJI SUDJELUJU U PROVEDBI STUDIJSKIH PROGRAMA
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REFERADA 
Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje

Hrvatsko vojno učilište 
„Dr. Franjo Tuđman” 

Ilica 256b
10 000 Zagreb 

Voditeljica referade: 

pk Jasna Hižar Škrlec
e-pošta: jasna.hizar@morh.hr
tel: +385 1 378 6666
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KAMPUS HRVATSKOG VOJNOG UČILIŠTA

Kampus Hrvatskog vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman” u zapadnom je 
dijelu grada Zagreba, u blizini prometnog terminala Črnomerec.
Svojim kvalitetnim smještajnim, obrazovnim, sportsko-rekreacijskim, 
kulturnim, uslužnim i drugim sadržajima osigurava izvrsne uvjete za 
cjelodnevni boravak i školovanje kadeta.
Kampus ima 38 objekata s 47 učionica i kabineta, četiri amfiteatra, 420 
soba za smještaj, nekoliko restorana i kantina te vanjske i unutarnje 
sportske objekte. 
Učionice i amfiteatri opremljeni su najsuvremenijom opremom: raču-
nalima, projektorima, sustavom za prevođenje, bežičnim sustavom za 
predavanje i drugom opremom.
Kadeti su smješteni u jednokrevetnim, dvokrevetnim i trokrevetnim 
sobama koje udovoljavaju najvišim standardima. Sobe su opremljene 
računalima i svakom je  kadetu osiguran pristup internetu.
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Knjižnica HVU-a Zagreb središte je knjižnično-informacijske djelatnosti 
u sklopu kampusa, čija je glavna uloga podupiranje obrazovnih potreba 
polaznika izobrazbi, razvoja nastavnih procesa i znanstveno-istraživačkog 
rada na HVU-u, te i širenje vojnostručnih znanja, nacionalne i opće 
kulture svih djelatnika Oružanih snaga Republike Hrvatske. Knjižnice 
HVU-a jedine su specijalne knjižnice na području RH koje prikupljaju 
građu iz područja obrane i vojnih znanosti. U sklopu Knjižnice postoji i 
računalno opremljena čitaonica s pristupom internetu. 
Na kampusu se osim vanjskih sportskih terena s atletskom stazom, 
novoopremljene sportske dvorane s teretanom, dvorane za borilačke 
sportove i automatske streljane, mogu koristiti i usluge kopiranja, pranja 
rublja i frizerskog salona.
Kampus pruža mogućnost vjerskih i duhovnih aktivnosti, među kojima i 
sudjelovanje na hodočašćima u Mariju Bistricu i Lourdes.
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KONTAKT

Sveučilište u Zagrebu
Trg Republike Hrvatske 14
10 000 Zagreb
www.unizg.hr
tel: +385 1 456 7111 
faks: +385 1 483 0602

Hrvatsko vojno učilište
„Dr. Franjo Tuđman” 
Ilica 256b
10 000 Zagreb 
www.morh.hr
www.osrh.hr
e-pošta: info.hvu@morh.hr
e-pošta: zlovasen@morh.hr
tel: +385 1 378 4173
tel: +385 1 378 6666
faks: +385 1 378 4847
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IZDAVAČ

MORH, OSRH, HVU „Dr. Franjo Tuđman”

ZA IZDAVAČA

general-bojnik Mate Pađen

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK

brigadirka Vesna Trut

UREDNIŠTVO

pukovnica Jasna Hižar Škrlec

IZVRŠNI UREDNIK

Miljenko Majnarić

DIZAJN

Andreja Sečen

FOTOGRAFIJE

Odsjek multimedije, Hrvatska vojna glasila, sžn Krešimir Maslać
Fotografija na naslovnici Marija Sever, fotografiju rektora Damira Borasa snimio Anto Magzan/PIXSELL

TISAK

Hrvatsko vojno učilište „Dr. Franjo Tuđman” 



www.morh.hr

Hrvatsko vojno učilište Dr. FRANJO TUĐMAN Utemeljeno u Domovinskom ratu 1991.
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