
УПИС СТУДЕНАТА

Упис студената по коначној ранг листи обавиће у читаоници (први спрат)
прозивком у следећим терминима:

ЗА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – МАШИНСКО
ИНЖЕЊЕРСТВО 8. септембар 2020. године у 10 часова

ЗА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – ИНФОРМАЦИОНЕ
ТЕХНОЛОГИЈЕ У МАШИНСТВУ 8. септембар 2020. године у 11 часова

Кандидат који је стекао право уписа, а не упише се у за то
предвиђеном року, губи право на упис и уместо њега ће се уписати следећи
кандидат према коначној ранг листи.

Неопходно је да се кандидати стриктно придржавају свих рокова, јер
се накнадне жалбе неће уважавати!

НАПОМЕНА: По упису у I (први) семестар студија на Машинском факултету
студент нема право исписа са Факултета до почетка II (другог) семестра студија,
нити право на повраћај школарине за I семестар.



УПИС СТУДЕНАТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ НА
ТЕРЕТ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Кандидати који стекну право на упис у овој категорији подносе:

1. потврду о пријави на конкурс (оверену приликом подношења докумената за
Конкурс)

2. оригинална сведочанства (на увид) и оверене фотокопије сведочанства за све
разреде претходно завршене средње школе као и оригиналну диплому (на увид) и
оверену фотокопију дипломе о положеном завршном односно матурском испиту

3. извод из матичне књиге рођених само за стране држављане и за све кандидате
рођене ван Републике Србије

4. 3 (три) фотографије 45 x 35 мм (једна за ШВ-20, друга за индекс и трећа за ID
студентску чип картицу)

5. попуњен и потписан ШВ-20 образац, са фотографијом налепљеном на назначено
место у ШВ-20 образцу (ШВ-20 образац се добија у скриптарници МФ)

6. попуњен и потписан индекс, са фотографијом налепљеном на назначено место у
индексу (НИКАКО НЕ ЛЕПИТИ ФОЛИЈУ)

7. доказ о уплати Центру за развој каријере У.Б. (уплатница се добија уз ШВ-20
образац)

Пример уплатнице за уплату Центру за развој каријере У.Б.

За добијање ID студентске картице треба извршити плаћање у скриптарници МФ
у износу од 2.000,00 дин. (1000,00 дин. су трошкови издавања ID студентске чип
картице и 1.000,00 дин. је годишња чланарина за ISIC и EVCA), а фискални рачун треба
предати заједно са фотографијом у просторији на I (првом) спрату преко пута
библиотеке МФ. Цене су објављене на сајту Машинског факултета (“Ценовник студија и
услуга при студирању на Машинском факултету”).

Напомена: Kандидати који планирају да конкуришу за смештај у објектима Студентског
центра, треба да благовремено овере фотокопије сведочанстава сва 4 разреда и
дипломе о положеном завршном односно матурском испиту.

Кандидат који је стекао право уписа, а не упише се у за то предвиђеном року, губи право
на упис и уместо њега ће се уписати следећи кандидат према утврђеном редоследу.



УПИС СТУДЕНАТА КОЈИ САМИ ФИНАНСИРАЈУ
ТРОШКОВЕ СТУДИРАЊА (САМОФИНАНСИРАЈУЋИ)

Кандидати који стекну право на упис у овој категорији подносе:

1. потврду о пријави на конкурс (оверену приликом подношења докумената за Конкурс)
2. оригинална сведочанства (на увид) и оверене фотокопије сведочанства за све

разреде претходно завршене средње школе као и оригиналну диплому (на увид) и
оверену фотокопију дипломе о положеном завршном односно матурском испиту

3. извод из матичне књиге рођених само за стране држављане и за све кандидате
рођене ван Републике Србије

4. 3 (три) фотографије 45 x 35 мм (једна за ШВ-20, друга за индекс и трећа за ID
студентску чип картицу)

5. попуњен и потписан ШВ-20 образац, са фотографијом налепљеном на назначено
место у ШВ-20 образцу (ШВ-20 образац се добија у скриптарници МФ)

6. попуњен и потписан индекс, са фотографијом налепљеном на назначено место у
индексу (НИКАКО НЕ ЛЕПИТИ ФОЛИЈУ)

7. доказ о уплати Центру за развој каријере У.Б. (уплатница се добија уз ШВ-20
образац)

8. доказ о уплати за допунски део школарине за У.Б. (уплатница се добија уз ШВ-20
образац)



9. доказ о уплати прве рате школарине:

- ЗА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – МАШИНСКО
ИНЖЕЊЕРСТВО У ИЗНОСУ ОД 7.200,00 ДИН. (УПЛАТНИЦА СЕ ДОБИЈА УЗ ШВ-20
ОБРАЗАЦ)

- ЗА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – ИНФОРМАЦИОНЕ
ТЕХНОЛОГИЈЕ У МАШИНСТВУ У ИЗНОСУ ОД 18.000,00 ДИН. (УПЛАТНИЦА СЕ
ДОБИЈА УЗ ШВ-20 ОБРАЗАЦ)

За добијање ID студентске картице треба извршити плаћање у износу од 2.000,00
дин. (1.000,00 дин. су трошкови издавања ID студентске чип картице и 1.000,00 дин. је
годишња чланарина за ISIC и EVCA) у скриптарници МФ, а фискални рачун треба
предати заједно са фотографијом у просторији на I (првом) спрату преко пута
библиотеке МФ. Цене су објављене на сајту Машинског факултета (“Ценовник студија и
услуга при студирању на Машинском факултету”).
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