
 
    
 
 

 
 

 
 

 
 
 
Стипендирање лица из грађанства, 
Отворена врата, д о с т а в љ а. -                             ____________________________ 
 

Министарство одбране Републике Србије расписало је у јулу ове године, конкурс за 
стипендирање студената за потребе попуне Војнотехничког института у Београду. 
Планирано је стипендирање студената високошколских установа у Републици Србији за 
школску 2019/2020. годину. На конкурс се могу пријавити кандидати следећих стручних, 
односно образовних профила: модул ваздухопловство на мастер академским студијама, 
модул системи наоружања на мастер академским студијама, модул термотехника на  
мастер академским студијама и модул моторна возила на мастер академским студијама.  

Информације о условима за доделу студентских стипендија, као и о потребној 
документацији могу се наћи на  сајту Министарства одбране: www.mod.gov.rs  (у рубрици 
“Конкурси”). 

У циљу информисања студената о расписаном конкурсу 4.07.2019. године тим састављен 
од припадника Војнотехничког института посетио је Машински факултет у Београду. 
Истраживачи запослени у Војнотехничком институту упознали су студенте са 
могућностима које пружају радна места на којима би по завршетку мастер студија 
стипендисти били запослени, као и о условима конкурса. У периоду до 15.10.2019. године, 
у складу са консултацијама са шефовима одговарајућих катедри, тим из Војнотехничког 
института може поновити посету и презентацију стипендирања студената на Машинском 
факултету. 

У оквиру даљег промовисања конкурса Војнотехнички институт 8.10.2019. године у         
11 часова организује Отворена врата за будуће стипендисте. Студенти ће моћи да обиђу 
секторе Војнотехничког института као и лабораторије у којима ће моћи да се запосле 
после завршених мастер студија. Такође, студенти ће бити у могућности да добију сва 
потребна упутства везана за докуметацију коју је неопходно доставити према условима 
конкурса.  

Обраћамо Вам се са молбом да на одговарајући начин информишете студенте о 
Отвореним вратима које организује Војнотехнички институт.  

Особа за контакт у Војнотехничком институту је др Марија Самарџић, дипл. инж. 
(064/360-2835). 
 
 
МС.-        Д И Р Е К Т О Р 
    п у к о в н и к  
    др Бојан Павковић, дипл. инж. 
Достављено: 
-  Машински факултет (Продекан за наставу), Краљице Марије 16, 11120 Београд 35 
-  Архиви 
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