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I - К О Н К У Р С Н И - РОК 
за упис на ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ машинског инжењерства  

у школској 2021/2022. години 
 
1. Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву у школској 2021/2022. години врши 
упис у прву годину докторских академских студија и то: 

-  5 студената на терет буџета Републике Србије и  
-  3 самофинансирајућа студента 

 
2. Услови за упис:  
Право уписа имају кандидати који су завршили одговарајуће акредитоване студије првог и 
другог степена из поља техничко технолошких наука и остварили најмање 300 ЕСПБ бодова и 
који имају: 
• просечну оцену најмање 8,00 на основним академским студијама, 
• просечну оцену најмање 8,00 на мастер академским студијама и 
• познају страни језик релевантан за научну област којом ће се бавити у мери неопходној за 
коришћење стране литературе. 
Услови и начин уписа ближе су дефинисани Правилником о упису студената на студијске 
програме Универзитета у Крагујевцу и Правилником о правилима студирања на докторским 
академским студијама Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву. 
 
3. ПРВИ Конкурсни рок: (од 15. до 22. октобра 2021.) 
 
Термин Активност 
15. и 18. октобра 2021. год.  
од 9.00 до 14.00 часова 

Пријављивање кандидата у Студентској служби 
факултета 

19. октобра  2021. год. Објављивање прилиминарне ранг листе 
20. октобра  2021. год. Достављање евентуалних  приговора  на ранг листу 
21. октобра  2021. год. 
до 15.00 часова Доношење одлуке Декана о поднетим приговорима  

21. октобра  2021. год. Објављивање коначне ранг листе 
22. октобра 2021. год.  
од 10.00 до 14.00 часова Упис кандидата 

 
4. Висина школарине: 80.000,00 динара (годишња школарина за самофинасирајуће 
студенте) и може се уплатити у више рата 
 
5. Потребна документа: 

• Извод из матичне књиге рођених 
• Фотокопија дипломе стечене на претходном нивоу академских студија (оригинале на 

увид) 
• Фотокопије додатака дипломи или уверења о положеним испитима и потврде о 

средњој оцени (оригинале на увид) 
• Доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс (уплату вршити на жиро рачун Факултета 

број 840-1042666-89) – 3500,00 дин. 
• По потреби и друга документа 

 


