
УНИВЕРЗИТЕТ   У   НИШУ 
МAШИНСКИ   ФАКУЛТЕТ  У НИШУ 

КОНКУРС  
ЗА УПИС У I ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА 

ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ 

- ПРОДУЖЕНИ ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК – 

Машински факултет у Нишу уписује у I годину основних академских студија 
школске 2018/2019. године:   

Студијски програм 
Финансирање из 

буџета 
Самофинансирање 

Програм 
афирмативне 
мере уписа 

МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 21 20 7*

*) Влада Републике Србије је донела одлуку 05 број  612-4159/2018 10. маја 2018.год. о броју студената за 
упис у прву годину основних, мастер и докторских академских студија за школску 2018/2019. годину, 
која је објављена у „Службеном гласнику“ Републике Србије, број 37/2018 од 11. маја 2018. године; 
укупним бројем студената чије се образовање финансира из буџета Републике Србије обухваћене су и: 3 
особе са инвалидитетом, 3 припадника ромске националности и 3 држављана Републике Србије који су у 
школској 2017/2018. години средњу школу завршили у иностранству. 

Студијски програм Машинско инжењерство основних академских студија траје 
четири године и вреди 240 ЕСПБ бодова, састављен је из oбaвeзних и избoрних прeдмeтa 
чијим сe сaвлaдaвaњeм oбeзбeђују нeoпхoднa академска знaњa и вeштинe зa стицaњe 
академског назива Дипломирани инжењер машинства. 

У прву годину основних академских студија може се уписати лице које има 
средње образовање у четворогодишњем трајању. 

Пријављивање кандидата обавиће се у периоду од 12. до 14. септембра 2018. 
године на шалтеру Одсека за наставна и студентска питања у периоду од 10h до 13h. 

Кандидати приликом пријаве на конкурс, уз пријавни лист који се добија на 
шалтерима студентске службе, подносе на увид оргинална документа и: 

 - оверена сведочанства сва четири разреда завршене средње школе, 
 - оверену диплому о положеном завршном, односно матурском испиту, 
 - оверену фотокопију личне карте или формулар очитане електронске личне карте. 



Кандидати који желе да се упишу у оквиру Програма афирмативне мере уписа 
припадника ромске националне мањине приликом подношења пријаве на конкурс и 
прописане документације, прилажу и следећа документа: 

- изјаву кандидата у писаној форми да је ромске националности; 
- препоруку Националног савета ромске националне мањине. 

Кандидати који желе да се упишу у оквиру Програма афирмативне мере уписа 
кандидата са инвалидитетом приликом подношења пријаве на конкурс и документације, 
прилажу и један од следећих докумената: 

- решење надлежног органа о постојању телесног оштећења и/или,  
- решење о праву на додатак за туђу негу и помоћ, 
- мишљење Интерресорне комисије, и 
- препоруку Удружења студената са хендикепом  (кандидати којима није рађена 
процена телесног оштећења и који нису корисници права на додатак за туђу 
негу и помоћ, достављају медицинску документацију Удружењу студената које 
даје препоруку одговарајућем факултету. Медицинска документација мора бити 
издата од надлежне здравствене институције и не сме бити старија од шест 
месеци. Неопходно је да се из лекарског извештаја може закључити на који 
начин хендикеп/здравствено стање  утиче на исходе учења и свакодневно 
функционисање). 

 

Сви кандидати који конкуришу за упис у I годину основних академских 
студија полажу пријемни испит из МАТЕМАТИКЕ у петак, 14. септембра 2018. 
године у 14h у просторијама Машинског факултета у Нишу.  

Распоред кандидата по салама за полагање пријемног испита биће објављен на 
огласној табли у холу Факултета 14. септембра 2018. године у 1300. Кандидати су дужни 
да на полагање пријемног испита дођу најкасније до 1345 и са собом понесу важећи 
документ за идентификацију (лична карта или пасош). 

На основу општег успеха у средњој школи кандидат може остварити од 16 до 40 
бодова. На пријемном испиту кандидат може остварити од 0 до 60 бодова. Кандидат је 
положио пријемни испит (и тиме стекао право на рангирање за упис) уколико је на 
пријемном испиту освојио најмање 14 бодова.   

Кандидати који су као ученици трећег или четвртог разреда средње школе 
освојили једно од прва три места на републичким такмичењима у организацији 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС из математике, информатике и 
осталих дисциплина од значаја за студирање технике, односно на међународним 
такмичењима из математике, информатике и осталих дисциплина од значаја за 
студирање технике, не полажу пријемни испит већ по том основу стичу максимални број 
бодова са пријемног испита. Такође, победници дисциплина у одговарајућим 
такмичењима средњих машинских школа на регионалном нивоу по том основу добијају 
максимално 30 бодова. 

 

 

 



KauAularlr xojr,r cy npujenruu ucflrrr u3 rrpeAMera Marerrraruna flo.rroxltJ'Ilr Ha

HeKOj Apyroj axpear.tToBaHoj BncoxorumoJrcxoj ycrauorlr, 3a y[rc rrrKor,rcxe 20l8ll9,
roAHHe, MOry KoHr(ypucaTu 3a ynltc Ha Mauruucxo*r $axy.nrery y H11111y 6eg nouOngOr

rroJraralba flpujeMHOr ficfluTa. flolpe6uO je Ia rauAlllar AOCTaBI4 noTBpAy O IIoJIO)I(eH0M

[pr4jeMHoM ncnllTy u 6pojy ocreapeuux roeHa. Ilpujeuult HcrIIrr ce rperllpa Kao rIoJIoxeH

yKoJruKO je rcan4ugar ocTBapug HopMupaHo MI{HIIMyM l4 noesa OA MaKcIlMaJ'IHlrx 60.

KaHAq.4arn Koi14 l(OHKypt4lx) 3a yn c ca Beh no,'lO)KeH tl\4 np jeMH M hcnHTO\4 AorynteuraUu.iy

no.lHoce y [cToM [epLIOAy Kao u KaliAlt.qa'rtt noi lr he npnieuulr ucII'IT tlOIaraTI4 Ha

Marluscxou Saxyrrery y Hfitxy.

llpe,runrlrHapua paHf Jr 1rc.ra 3a y[[rc Ha [pBy l'oAnrry ocHoBHrrx aKaneMcKlIx

cryallja y oBoM KoHKypcHoM pomy 6uhe o6jaB,'r,eHa 15. cenren.r6pa 2018. roaltue, a

KoHaqHa paHf ,'rncra 17. cenrenr6pa 2018. roAuse.

floc,re :anputeHor norararla np je\4Hnx cn Ta KaH-lr.t.ta r Koju c) r(oHt() pl4ca.l 3a

ynuc ) oKBr4py flpOrparr,ta aOHpMalhBHe \tepe )n ca 14 no.lO)Kt1.'lll npujel'rHu UCn14r. paHrtlpai)

Ce Ha nOCe6Hoj paHr nuCTIl, ca Ko.ie OaK),,Ire r ynr.rc1,ie HljB,{rxc oHoJuKo I(aH:UIaTa Ko,IliKo

.ie o4o6peuo OE;ryxou B,raAe n )'rBpbeHo lioHK)'pcoNl 3a oBy aol'lpNlaruBHy \lepy. CryreHrn

I(Oi r4 ce Ha oBaj Har.14H He ynl4lx)'paHrHpai)'Ce Ca oCT?UltrI,l KilHIu.IaTI'IMa 3a peIoBHa 6yuerCra

Mecra.

Ynuc nanAuAaTa Kojlt cy rrcrryHn!'ru Tparr(eHe ycJroBe Bprrruhe ce 18. ce[TeMopa

2018. roa. y reproay oa l0r ao l3r.

KauanAar Kojlr je uclryulro ycr'IoBe 3a yflrc lla cryAuje l'l He yflIrute ce y
lpo[ItcaHgM pol(y, cMa'I'pahe Ce /fa ie oAyclao oA ylruca, a Ha lberoBo Mec'IO Molxe 6]lTIr

yfiucan rrpBu HapeAH[ KaHAnAa'r ca KoHaqHe paHr J]IrCTe KOifl je ucIIyHllO yc!'IoBe 3a

yrrHc Ha cryArrje.

LllcolaprzHa 3a caMo(bxHaHcupajyhe cTyneHre Ha cry^1r{.icKoM npofpai\{) Matltlscxo
r4Hlr{eI5epcrBo 143Hoc14 45.000,00 lunapa.

Llko;rapuua 3a cry,leHTe c'l'paHe rpxaB,rbilHe tl3l'locl'l 2.000'00 eBpa ) JHHapcKoi

rrpoTr.iBBpeIHocTu.

cne norpe6ue uHoopMaui{je Mofy ce AooHrtr i, onceKy ta HacraBHa LI cTyileHrcKa

nr.rrarra @axymera (re,reQonu : 0 1 8/5 00-673 u 0 181 500-7 7 3).

Ep. 612-80-302/20 l8

Y Huruy, 1 1. cenreu6ap 20I8. roa.

!exaH y Hrluy

npo0.ap
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