
1. Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву у школској 2022/ 2023. години врши 
упис у прву годину МАСТЕР академских студија 17 студената на терет буџета Републике 
Србије на модулима:

• ПРОЈЕКТОВАЊЕ У МАШИНОГРАДЊИ
• ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО
• АУТОМАТСКО УПРАВЉАЊЕ И ФЛУИДНА ТЕХНИКА
• ЕНЕРГЕТИКА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

2. Услови за упис:

• На мастер академске студије могу се уписати лица која су завршила основне академске на одго-
варајућем акредитованом студијском програму машинско инжењерство, или на сродном 
студиј-ском програму и остварила најмање 240 ЕСПБ бодова,

3. Максималан број студената који се може уписати на један модул је 15. Начин бодовања и ранги-
рање кандидата ближе су дефинисани Правилником о упису студената на студијске програме I и II 
степена академских студија Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву.

3. ПРВИ Конкурсни рок: (од 17. до 28. октобра 2022. )

Термин Активност 

Пријављивање кандидата у Студентској служби 
факултета 

Објављивање прелиминарне ранг листе 

Достављање евентуалних приговора на ранг листу 

Доношење одлуке Декана о поднетим приговорима 

Објављивање коначне ранг листе 

Упис кандидата 

4. 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) – 3.500,00 дин,
• По потреби и друга документа.

ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО И 
ГРАЂЕВИНАРСТВО У КРАЉЕВУ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

www.mfkv.kg.ac.rs

ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК
за упис на МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

машинског инжењерства у школској 2022/ 2023. години 

од 17. до 21. октобра 2022. год.  
од 9.00 до 14.00 часова 

24. октобра 2022. год.

24. октобра 2022. год. до 15.00 часова

25. октобра 2022. год. до 12.00 часова

25. октобра 2022. год.

од 26. до 28. октобра 2022. год. 
од 10.00 до 14.00 часова




