
Комисија за рангирање кандидата пријављених на конкурс за упис у прву годину докторских 
академских студија на студијском програму за стицање стручног назива ДОКТОР НАУКА – 
МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО, на Машинском факултету у Нишу у школској 2022/2023. години, 
сагласно мерилима утврђеним Kонкурсом и Статутом Факултета, утврдила је: 

 
КОНАЧНУ РАНГ ЛИСТУ 

за упис докторских академских студија 
на студијском програму Машинско инжењерство 

-други уписни рок- 
 

са редоследом према стеченом укупном броју бодова сваког учесника конкурса, и то: 
 

РБ БП ИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) ПРЕЗИМЕ ПРОСЕК СТАТУС 

1 6 Трајковић (Срђан) Александар 9,54 Буџет 
2 4 Јовановић (Саша) Владан 8,92 Буџет 
3 5 Денић (Братислав) Јована 8,35 Буџет 

4 7 Гавриловић (Теодор) Славко  

Кандидати до редног броја 3 стекли су право уписа у прву годину докторских академских студија у 
статусу који је назначен у табели. 

Кандидат са редним бројем 4 не испуњава услове уписа. 

Упис кандидата који је стеко право уписа обавиће се у петак 25. новембра 2022. године. године од 
11,00 до 13,00. 

Кандидат који је стекао право на упис на факултет подноси: 

- Два обрасца ШВ-20 (за школску 2022/2023.) годину (купују се у књижари на Електронском 
факултету у Нишу) 

- Две фотографије (4,5 x 3,5) 

- Оверене фотокопије дипломе и додатка дипломи 

- Признаницу на име накнаде трошкова за упис и осигурање (у висину накнаде укључена је и 
цена индекса - индекс се не купује, већ се добија на шалтеру студентске службе) у износу од  
5000,00 дин 

- Доказ о уплати накнаде за студенте који се сами финансирају (школарина се може измирити у 
највише осам једнаких месечних рата, од чега се прва рата уплаћује приликом уписа) 

*** (Уплата на ж.р. 840-1745666-63, Машински факултет Ниш, ПОЗИВ НА БРОЈ 742321001) *** 

Кандидати који се буџетски финансирају морају потписати изјаву да нису до сада 
користили буџетска средства на истом нивоу студија. 

 

Број: 612-80-345-4/2022       Преседник комисије  

У Нишу, 24.11.2022. године       за спровиђење уписа  

 

____________________________________ 

др Мића Вукић, ред.проф. 

 


