Prijava
Kandidat za kadeta - vojnog pilota mora se prijaviti na
javni natječaj MORH-a raspisan u javnim glasilima.
Prijava kandidata za kadeta mora sadržavati:
• zamolbu sa životopisom, adresom i brojem telefona
• presliku domovnice i rodnog lista
• presliku svjedodžbe trećeg ili četvrtog razreda
srednje škole ili uvjerenje o njezinom pohađanju
• uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak
kod nadležnog suda, ne starije od šest mjeseci

Detaljne informacije potražite:
• u svom područnom odsjeku za poslove obrane
• na infotelefonu Središnjice za upravljanje osobljem
01/3784-812, 01/3784-814
• e-mail: promidzba-osrh@morh.hr
• na www.morh.hr

Uvjeti za prijam
Kandidat koji želi postati kadet-vojni pilot mora
zadovoljiti sljedeće uvjete:
• državljanstvo Republike Hrvatske
• najviše navršenih 22 godina života do kraja
kalendarske godine u kojoj se objavljuje natječaj
• ispunjavanje propisanih kriterija za kadeta temeljem
psihologijskog ispitivanja i zdravstvenih pregleda
• upisana prva godina redovitog studija FPZ (u rujnu
godine za koju se raspisuje natječaj)
• zadovoljavanje sigurnosnih kriterija.
• upisana prva godina redovitog studija FPZ-a (u rujnu
godine za koju se raspisuje natječaj).
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Školovanje kadeta
Školovanje kadeta-vojnog pilota na FPZ-u odvija se
prema istom programu kao i za ostale polaznike visokoškolskih institucija uz dodatak programa vojne
obuke, vojnih kampova, nastavnih modula i speciﬁčnih
sadržaja potrebnih za stjecanje zvanja časnika – pilota
OSRH.
Tijekom studiranja kadetima je osigurana stipendija,
smještaj i prehrana, obvezni udžbenici i pisaći pribor,
vojna odora i sportska oprema, mjesni prijevoz u mjestu školovanja, povrat troškova prijevoza za dva putovanja godišnje i z mjesta školovanja u mjesto prebivališta i
obratno, troškova izrade i obrane završnog rada te iznos
upisnine i iznos participacije u troškovima studija.
Školovanje kadeta-vojnih pilota traje pet godina, a obuhvaća studiranje na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu, u koje je uključena Temeljna časnička izobrazba
i letačka obuka.

Tijek aktivnosti od prijave do prijama
u kadete OSRH
1. Prijava na Fakultet prometnih znanosti
Nakon objave Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta na stranicama Nacionalnog informacijskog sustava,
u procesu prijave za polaganje ispita državne mature,
na listu prioriteta potrebno je staviti FPZ te odabrati ispite koji se traže za upis na FPZ, tj. matematiku, engleski
jezik i ﬁziku (napomena: ﬁzika nije uvjet za upis, ali donosi bodove).
2. Prijava na natječaj
Kandidat za kadeta-vojnog pilota mora se prijaviti na
javni natječaj MORH-a raspisan u javnim glasilima. Područni odjeli i odsjeci za poslove obrane i Središnjica za
upravljanje osobljem primaju prijave kandidata za kadete – buduće vojne pilote tijekom cijele godine.
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3. Psihologijsko testiranje
Kandidati za kadeta-vojnog pilota koji zadovolje uvjete
natječaja pozivaju se na psihologijsko testiranje, a o
mjestu i vremenu izvješćuje ih područni odsjek za poslove obrane.
4. Specijalistički liječnički pregled
Kandidati za kadete-vojne pilote koji zadovolje na psihologijskom testiranju, pozivaju se na specijalističke
liječničke preglede u Zavod zrakoplovne medicine u Zagrebu. Svi koji zadovolje na liječničkim pregledima bit
će obaviješteni putem područnog odsjeka za poslove
obrane. Kandidati će biti pozivani na psihologijska testiranja i liječničke preglede prije pripreme za upis na FPZ,
smjer Aeronautika – vojni pilot. Liječnički su pregledi
besplatni.

5. Potvrda prijave upisa na fakultet
Kandidat za kadeta-vojnog pilota mora se prijaviti na
Fakultet prometnih znanosti, a potvrdu prijave za upis
kandidat mora priložiti svojoj prijavi u matičnom područnom odsjeku za poslove obrane. U protivnom neće
biti pozvan na daljnji selekcijski postupak.
6. Selekcijsko letenje i kamp
Kandidati za kadete-vojne pilote koji su prošli sve prethodne korake, bit će pozvani na selekcijsko (probno)
letenje na zrakoplovu Zlin-242L. Selekcijsko letenje
provodi se odmah nakon potvrde prijave na fakultet
(srpanj-kolovoz) u Pilotskoj školi u vojarni “Zemunik”
(Zadar) te traje ukupno pet tjedana (tjedan dana teorije i
četiri tjedna letenja). Obuhvaća upoznavanje s avionom,
upoznavanje s tehnikom pilotiranja, letenje te završava
provjerama znanja i ocjenom sposobnosti za poziv vojnog pilota.

7. Upis na FPZ
Kandidat za kadeta-vojnog pilota prilikom upisa na FPZ
mora dostaviti potvrdu o uspješno završenom selekcijskom letenju.
8. Pripremni kamp
Nakon poziva MORH-a, početkom rujna slijedi pripremni kamp. Cilj je kampa upoznavanje s temeljnim
vojnim vještinama i posebnostima vojničkog života.
Kandidati za kadete-vojne pilote nakon odlaska na selekcijsko letenje i pripremni kamp potpisuju predugovore s MORH-om.
9. Potpisivanje ugovora o kadetskoj službi
U vama su prepoznali sve kvalitete budućeg vojnog
pilota, a potpisivanjem ugovora s MORH-om postajete
kadet OSRH.
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