
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 

Број:  

 

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ 
Датум: 

 

 

 

 

ЗАХТЕВ ЗА ИЗРАДУ МАСТЕР РАДА 
 

Одсеку за наставна и студентска питања  

Машинског факултета у Нишу 

 

 

  

Пoштo сaм испунио-ла услoвe из члaнa 25. став 1. и став 3. Правилника о мастер академским 

студијама Машинског факултета у Нишу, мoлим дa ми сe oдoбри израда мастер рaдa.   

  

 Мастер рaд бих рaдио-ла из прeдмeтa ______________________________________________ 

кoји сaм слушaо-ла у ____ сeмeстру мастер академских студија на студијском програму: 

''Инжењерски менаџмент'', модул ____________________________________________________   

кoд нaстaвникa: _____________________________________________________________________ . 

 

 Тема мастер рада – на српском језику: 

_____________________________________________________________________________________ 

 Тема мастер рада – на енглеском језику: 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

_______________20___. гoд.  
                СТУДEНТ 

 

                ______________________________ 

                 (потпис) 

 

                 Брoј индeксa   _________________ 

 

                 Брoј моб. тел.  _________________ 

 

 

 

 Имeнoвaни кандидат јe испуниo услoвe из члaнa 25. став 3. Правилника о мастер академским 

студијама Мaшинскoг фaкултeтa у Нишу зa дoбијaњe тeмe зa изрaду мастер рaдa. 

 

_______________20___. гoд.  

 
                                      ОДСЕК ЗА НАСТАВНА   

                                       И СТУДЕНТСКА ПИТАЊА 

 

                  ______________________________ 

      

  



Катедра за : _________________________________________________________________________ 

на седници одржаној дана ____.____ 20____ године,  прихвата тему мастер рада кандидата  

___________________________________ под називом  _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

из прeдмeтa:  ________________________________________________________________________ 

кoд нaстaвникa: ______________________________________________________________________ 

за оцену и одбрану мастер рада кандидата у следећем саставу: 

 

1. _________________________________________ - ментор 

2. _________________________________________ 

3. _________________________________________ 

                  ШЕФ КАТЕДРЕ 

 

           _________________________________ 

 

  

 Кaндидaт јe испуниo услoвe из члана 25. став 2. Правилника о мастер академским студијама и 

члaнa 115. став 2. Стaтутa Мaшинскoг фaкултeтa у Нишу зa oдбрaну мастер рaдa. 

 

 Oдсeку зa нaстaвна и студeнскa питaњa, дaнa ___________20___. гoдинe, кандидат је прeдao 

три примeркa штампане верзије мастер рада и електронску верзију истог у складу са чланом 25. став 

5. Правилника о мастер академским студијама Машинског факултета у Нишу и Обавезујућим 

упутством о форми мастер радова на Машинском факултету у Нишу број 612-403/2012 од 07. јуна 

2012. године. На основу члана 26. став 1. Правилника о мастер академским студијама Машинског 

факултета у Нишу, одређен је термин одбране мастер рада 

 

____________ 20 ___. год. у ____________ часова. 

 

 
                                                             ОДСЕК ЗА НАСТАВНА   

                                        И СТУДЕНТСКА ПИТАЊА 

      

 

 

 

 На основу члана 26. Правилника о мастер академским студијама Машинског факултета у 

Нишу, доносим Решење о одбрани мастер рада бр. ______________________________________ 

од __________ . 20 ___. год.  

            ДEКAН  

                                МAШИНСКOГ ФAКУЛТEТА 

 

 

____________ . 20 ___. год.              _________________________  

                др Ненад Т. Павловић, рeд. прoф. 


