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ДРАГЕ БУДУЋЕ КОЛЕГИНИЦЕ И КОЛЕГЕ, 

 
СТУДИРАЋЕТЕ НА ПРВОМ АКРЕДИТОВАНОМ МАШИНСКОМ 

ФАКУЛТЕТУ У СРБИЈИ !! 
 
Машински факултет има акредитоване следеће академске студијске програме: Основне студије (B.Sc.) 
у трајању од три школске године, Мастер студије (M.Sc.) у трајању од две и Докторске студије (Ph.D.) 
које трају још три школске године. У оквиру Основних и Мастер студијских програма, Машински 
факултет има 21 модул (одсек) и велики број изборних предмета (примера ради, у понуди изборних 
предмета налазе се и предмети из групе ППМ (педагогија-психологија-методика) чијим избором 
студенти могу да остваре и неопходних 36 ЕСПБ-а за стицање звања професор машинског 
инжењерства, које их квалификује и за рад у основним и средњим школама). Сва обавештења о 
студијама на Машинском факултету можете наћи у публикацији “Водич кроз академске студије” коју 
добијате уз овај Информатор. 
 
Пријемни испит за упис на Машински факултет у Београду, обавиће се 27. јуна 2012. године, на 
Машинском факултету у Београду,  ул. Краљице Марије бр. 16, само из предмета МАТЕМАТИКА.  
 
Пријемни испит се састоји од 20 изабраних задатака који припадају областима предвиђеним планом 
и програмом из Mатематике за природно-математички смер гимназије, а преглед задатака са 
пријемних испита одржаних у последњих 20 година дат је у збирци тестова под насловом: „Тестови 
из математике за пријемни испит за упис на Машински факултет у Београду”. Ова збирка се може 
набавити у Скриптарници (радним даном од 9 до 15 сати), или у Пријавници факултета (која ради 24 
сата). 
 
Образац за одговоре (страна 10 овог Информатора) садржи 20 задатака са понуђеним решењима од 
којих треба заокружити оно које решавањем задатка нађете да је тачно, а ту ћете наћи и примере 
исправно и неисправно попуњених испитних образаца. Посебно Вас молимо да их пажљиво проучите. 
Уколико нисте сигурни у тачност добијеног решења можете одговорити „НЕ ЗНАМ”, што не доноси, али 
и не одузима бодове. 
 
У Информатору се налази ПРИЈАВА НА КОНКУРС за упис на прву годину Основних академских 
студија, као и ПОТВРДА О ПРИЈАВИ НА КОНКУРС, која ће вам бити оверена када се будете 
пријавили на Конкурс. Ову ПОТВРДУ обавезно понесите са собом на пријемни испит. 
 
У циљу успешног спровођења испита, веома је важно да пажљиво проучите сва упутства дата у овом 
Информатору  и да их се стриктно придржавате. 
 
Свим кандидатима желимо да уз велику пажњу и концентрацију на испиту, остваре најбоље резултате. 
 
 

С Р Е Ћ Н О! 
        Комисија за упис 
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УСЛОВИ ЗА УПИС НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ  СТУДИЈЕ 

 
Сва обавештења  о упису можете наћи: 

1) на интернет сајту  Машинског факултета www.mas.bg.ac.rs
2) на огласној табли на улазу у зграду факултета. 

    и 

 
БРОЈ СТУДЕНАТА КОЈИ СЕ МОГУ УПИСАТИ 

 
Број студената чије се школовање финансира из буџета Републике  .................................................... 520 
Број студената који сами плаћају школарину  ........................................................................................... . 20 
 
Висина школарине за школску 2012/2013. годину за студенте који сами плаћају школарину износи 
60.000,00 динара (плаћање у највише десет рата). 
 

ПОТРЕБНА ПРЕТХОДНА ШКОЛСКА СПРЕМА 
 
За упис у прву годину Основних академских студија на Машинском факултету у Београду, могу да 
конкуришу сва лица која имају завршену средњу школу у четворогодишњем трајању. 
 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА 
 
Пријављивање кандидата вршиће се 20., 21., 22. и у суботу 23. јуна 2012. год. на Машинском 
факултету у Београду, Краљице Марије бр. 16, од  10:00 до 14:30 часова, на шалтерима Службе за 
студентске послове. 
 
Приликом пријаве на конкурс кандидат подноси: 
 
1. попуњену пријаву на Конкурс (образац пријаве се налази у овом Информатору), 
2. попуњену потврду о пријави на Конкурс (образац потврде се налази у овом Информатору), 
3. ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА на увид (види ставке од 4. до 6.), 
4. фотокопију извода из матичне књиге рођених (неоверена, али читљива), 
5. фотокопије сведочанстава за сва четири разреда завршене средње школе (неоверене, читљиве), 
6. фотокопију дипломе о положеном завршном-матурском испиту (неоверена, читљива) и  
7. доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита. 
 
Фотокопије докумената се не враћају. 
 
За полагање пријемног испита и друге трошкове које има Факултет у вези са уписом, кандидати 
уплаћују накнаду у износу од 3.000,00   динара на жиро-рачун Машинског факултета број:  

           840-1876666-10 са сврхом уплате накнада за пријемни испит     
 и позивом на број 888 и шифром плаћања 121. 

 
Особе са хендикепом могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим могућностима, 
односно у њима доступном облику, а у складу са објективним могућностима факултета. Особа са 
хендикепом је у обавези да писмено образложи на који начин је потребно прилагодити полагање 
пријемног испита и да то образложење достави приликом пријављивања. 

http://www.mas.bg.ac./�
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Приликом предаје докумената и пријаве на Конкурс, кандидату ће бити оверена ПОТВРДА О 
ПРИЈАВИ НА КОНКУРС и у њу ће бити уписан број пријаве. Ову потврду кандидат треба да сачува 
као доказ да је предао документа и треба обавезно да је носи са собом на полагање пријемног 
испита! 
Подаци о пријављеним кандидатима ће бити објављени најкасније до 17:00 часова, 25. јуна 2012. 
године на Машинском факултету у Београду, заједно са распоредом седења кандидата по салама за 
полагање испита. Писмене примедбе на тачност објављених података подносе се најкасније до         
26. јуна 2012. године до 15:00 часова на Пријавници Машинског факултета у Београду. 
 

ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА 
 
Кандидати који конкуришу за упис, полажу пријемни испит САМО из предмета МАТЕМАТИКА.  
 
Кандидат који је као ученик трећег и/или четвртог разреда средње школе освојио једно од прва три 
места на републичком такмичењу из математике, информатике и осталих дисциплина од значаја за 
студирање технике (такмичења које организује Министарство просвете и спорта), односно на 
међународном такмичењу из математике, информатике и осталих дисциплина од значаја за студирање 
технике, не полаже пријемни испит, већ по том основу стиче максимални број бодова са пријемног 
испита (60). Такође, победници дисциплина у одговарајућим такмичењима средњих машинских школа 
на регионалном нивоу, по том основу добијају максимално 30 бодова. 
 

ПРАВИЛА О ОДРЖАВАЊУ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА 
 
1. Испит је писмени и траје 3 (три) сата ефективно. 
2. На испит треба понети само документ за идентификацију (лична карта или пасош), оверену 

Потврду о пријави на конкурс и хемијску оловку која пише ПЛАВО. 
3. Текст задатка, свеску за израду задатака и образац за одговоре, кандидат добија у сали. 
4. По завршетку идентификације, личну карту или пасош ОБАВЕЗНО склонити са стола, тако да на 

столу остане само плава хемијска оловка, потврда о пријави и материјал добијен од дежурног. 
5. На испиту је забрањено уношење и коришћење било каквих додатних помагала (мобилних 

телефона, џепних рачунара и слично). За време испита није дозвољено пушење. 
6. На обрасцу за одговоре, на делу који је за то предвиђен, кандидат уписује презиме, име једног 

родитеља (као на пријавном листу), своје име и број пријаве са потврде о пријави. 
7. Пре почетка испита дежурни проверава идентитет кандидата као и податке које је кандидат 

уписао на обрасцу за одговоре. 
8. Кандидат је обавезан да на образац за одговоре упишe шифру добијеног задатка. Образац који 

нема шифру доноси исти број негативних бодова као и задатак на коме су сви одговори нетачни. 
9. Кандидат НЕ СМЕ потписивати, нити стављати било који други знак на образац за одговоре осим 

онога што је предвиђено. Кандидат који НА БИЛО КОЈИ НАЧИН додатно означи образац за 
одговоре биће дисквалификован.  

10. Број задатака на испиту је 20. Тачно урађен задатак доноси кандидату 3 бода. 
11. Кандидат решава задатке у свесци. На основу добијеног решења и понуђених одговора, кандидат 

заокружује само један одговор за сваки задатак у обрасцу за одговоре под бројем који одговара 
броју задатка. 

12. За сваки задатак понуђено је по 6 одговора, од којих је само 1 тачан. ТАЧАН одговор ДОНОСИ 3 
БОДА. НЕТАЧАН одговор доноси негативне бодове (–0,3 бода). Одговор “НЕ ЗНАМ” (на обрасцу 
за одговоре означен је словом “N”) не доноси никакве бодове. 
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13. ДОЗВОЉЕНО је заокружити САМО ЈЕДАН од понуђених одговора. Незаокруживање ниједног 
одговора, заокруживање два или више одговора, као и прецртавање једног или више одговора, 
доноси  негативне бодове предвиђене за нетачан одговор. 

14. Упозоравају се кандидати да обрасце за одговоре попуњавају врло пажљиво. На обрасцу за 
одговоре НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО вршити никакво БРИСАЊЕ ИЛИ ИСПРАВЉАЊЕ ВЕЋ 
ЗАОКРУЖЕНИХ ОДГОВОРА. Кандидат има право замене обрасца за одговоре. 

15. Од тренутка поделе задатака није дозвољен никакав разговор између кандидата. Уколико 
кандидати разговарају међусобно или се користе недозвољеним средствима, биће удаљени са 
испита и дисквалификовани. 

16. Када кандидат сматра да је завршио испит, позива дежурног дизањем руке. Дежурни потписује 
потврду о пријави, текст задатка и свеску који остају кандидату. 

17. Потписану потврду о пријави треба чувати, јер је она доказ да је кандидат предао задатак. 
18. Излазак из сале је дозвољен најраније један сат после почетка испита, уз обавезну предају 

попуњеног обрасца за одговоре. Повратак у салу није дозвољен.  
19. Пола сата пре завршетка испита није дозвољено напуштање сале. Кандидати морају сачекати крај 

испита на својим местима, без устајања и разговора. 
20. Обавештења о почетку испита, протеклом времену, времену када сме да се отпочне са 

напуштањем испита и времену када више не сме да се напушта сала, добиће се у сали. 
 
НЕПОШТОВАЊЕ БИЛО КОЈЕГ ОД НАВЕДЕНИХ ПРАВИЛА ПОВЛАЧИ ЗА СОБОМ ДИСКВАЛИФИКАЦИЈУ 
КАНДИДАТА, БЕЗ ОБЗИРА НА ПРЕТХОДНО ОСВОЈЕНЕ БОДОВЕ, А ДИСКВАЛИФИКОВАНИ КАНДИДАТ НЕ 
МОЖЕ ДА СЕ УПИШЕ НА МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ. 

 
Понављамо, примери исправно и неисправно попуњеног обрасца за одговоре су дати на страни бр.10. 
 
Пријемни испит из математике полаже се у среду, 27. јуна 2012. године на Машинском факултету у 
Београду са почетком у 10:00 часова. Сви кандидати су дужни да дођу ИСПРЕД одговарајуће сале (у 
складу са објављеним распоредом седења) најкасније до 9:45 часова. Кашњење на испит се не 
толерише. Тачна решења задатака са пријемног испита из математике биће објављена (на огласној 
табли на улазу у зграду факултета) истог дана у 14:00 часова. 

 
ФОРМИРАЊЕ РАНГ ЛИСТЕ 

 
Избор кандидата за упис у прву годину Основних академских студија обавља се на основу: а) 
резултата постигнутих на пријемном испиту, и б) општег успеха постигнутог у средњој школи. РАНГ 
ЛИСТА се сачињава према укупном броју бодова сваког кандидата по утврђеном начину бодовања. 
Кандидат може да освоји укупно највише 100 бодова. 
 

НАЧИН БОДОВАЊА 
 
а) На пријемном испиту кандидат може максимално да стекне 60 бодова (20 задатака x 3 бода = 60 
бодова). 
 
б) Под општим успехом у средњој школи подразумева се број бодова који се добија као збир 
просечних оцена из свих предмета у првом, другом, трећем и четвртом разреду, помножен са 2 (два). 
По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Просечна оцена у средњој 
школи рачуна се заокруживањем на две децимале. 
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УТВРЂИВАЊЕ РАНГ ЛИСТЕ И СТАТУС У КОМЕ КАНДИДАТ МОЖЕ БИТИ УПИСАН НА СТУДИЈЕ  
 
Комисија утврђује јединствену РАНГ ЛИСТУ и за кандидате који се финансирају из буџета и за оне који 
сами плаћају школарину. Место на РАНГ ЛИСТИ и укупан број постигнутих бодова одређују да ли 
кандидат може бити уписан у прву годину Основних академских студија, као и то да ли ће бити 
финансиран из буџета, или ће сами плаћати школарину. 
 
Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на РАНГ ЛИСТИ до броја одобреног за 
упис кандидата на терет буџета, који је одређен овим конкурсом за Факултет, а има више од 51 бода. 
 
Кандидат може бити уписан као студент који сам плаћа школарину уколико се на РАНГ ЛИСТИ 
налази до броја одобреног за упис студената који сами плаћају школарину, а који је одређен овим 
конкурсом за Факултет, а укупно има више од 30 бодова. 
 
Ако се кандидат, који је остварио право на упис по конкурсу, не упише у предвиђеном року, може се 
уписати уместо њега други кандидат, а према редоследу на РАНГ ЛИСТИ, у времену које ће бити 
објављено. 
 
Уколико буде слободних места за упис, на њих могу да конкуришу и кандидати са бројем бодова 
оствареним на пријемном испиту из математике на неком другом факултету. Потребно је да такви 
кандидати донесу одговарајућу потврду о оствареном успеху на том пријемном испиту, или број 
пријаве са пријемног испита који су полагали на неком другом факултету и web адресу тог 
факултета. Машински факултет у Београду има свој образац на основу кога се врши 
обрачунавање еквивалентног броја бодова остварених на пријемном испиту на неком другом 
факултету. 
 

ОБЈАВЉИВАЊЕ РАНГ ЛИСТЕ 
 
Ранг листа ће бити објављена у четврак, 28. јуна 2012. год. до 20:00 часова на огласној табли и сајту 
Факултета. 
 
Учесник Конкурса, који сматра да редослед кандидата на РАНГ ЛИСТИ није утврђен на начин 
предвиђен Конкурсом, може да поднесе приговор Декану Факултета преко Комисије за упис до 30. 
јуна 2012. године у 08:00 часова (приговор се предаје на Пријавници факултета). 
 
Декан доноси решење о приговору 30. јуна 2012. године до 15:00 часова. 
 
Кандидат може да поднесе жалбу на решење Декана Савету факултета  01. јула 2012. године до 
10:00 часова, а Савет факултета решава по пристиглим жалбама 01. јула 2012. године до 15:00 
часова. 
 
Коначна  ранг листа биће објављена 02. јула 2012. године до 13:00 часова. 
 
На коначну  ранг листу кандидати не могу да се жале. 
 
ПОДНОШЕЊЕ ПРИМЕДБИ И ЊИХОВО РЕШАВАЊЕ ВРШИ СЕ У СТРИКТНО ОДРЕЂЕНИМ 
ВРЕМЕНСКИМ ТЕРМИНИМА. СКРЕЋЕ СЕ ПАЖЊА КАНДИДАТИМА ДА СЕ СТРОГО ПРИДРЖАВАЈУ 
НАВЕДЕНИХ РОКОВА ЈЕР СЕ НЕБЛАГОВРЕМЕНО ПОДНЕТЕ ПРИМЕДБЕ  НЕЋЕ УВАЖАВАТИ. 
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УПИС КАНДИДАТА 
 
Упис примљених кандидата по коначној ранг листи обавиће се радним данима од 04. до 11. јула 2012. 
године у времену од 10:00 до 14:30 часова, на шалтерима Службе за студентске послове. 
 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА 
 
Кандидати који стекну право на упис подносе: 
 
1. потврду о пријави на конкурс (оверену приликом подношења докумената за Конкурс), 
2. оригинална сведочанства  свих разреда претходно завршене средње школе као и сведочанство о 

завршном испиту, 
3. оригинални извод из матичне књиге рођених, 
4. 2 (два) попуњена обрасца ШВ 20 (купују се у скриптарници МФ), 
5. индекс (купује се у скриптарници МФ), који треба попунити и лично потписати, 
6. 3 (три) фотографије: 2 (две) фотографије (4 x 6 цм) и 1 (једну) фотографију (2 x 2,5 цм), 
7. за студенте који сами плаћају школарину доказ о уплати школарине за I (први) семестар, у износу 

од 6.000,00 динара за прву од укупно 10 рата. 
 
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. 
 
Припадници српске националне мањине из суседних земаља (Мађарска, Румунија, Бугарска, 
Македонија, Албанија, Босна и Херцеговина, Словенија, Хрватска и Црна Гора) се уписују на факултет 
под истим условима као и држављани Републике Србије, укључујући и право на буџетско 
финансирање. Приликом пријављивања на конкурс потребно је предати нострификована школска 
документа или потврду о томе да је започета нострификација. Кандидати који поседују документа 
Републике Српске и бивше Републике Српске Крајине конкуришу без нострификације. Кандидати своју 
националну припадност потврђују писаном изјавом овереном у општинском органу места сталног 
пребивалишта. 
 
Расељена лица, држављани Републике Србије који су привремено  расељени са територије АП 
Косово и Метохија уписују се на високошколске установе у Републици Србији под истим условима као 
и други држављани Републике Србије. Уколико ови кандидати нису у могућности да приликом 
пријављивања на конкурс, односно уписа на високошколску установу, поднесу све јавне исправе 
наведене у одредбама конкурса, уместо јавне исправе која недостаје приложиће своју писану изјаву 
оверену у општини или суду. Уколико недостају сведочанства о завршеним разредима средње школе, 
аритметичка средина средњих оцена постојећих сведочанстава користиће се као средња оцена 
недостајућих. Исправе о стеченом образовању издате на територији АП Косово и Метохија са печатом 
УНМИК-а не могу се признати као доказ стеченог средњег образовања. 
 
Упис држављана Србије који су средњу школу завршили у иностранству врши се у другом 
конкурсном року (у септембру), након нострификације докумената. 
 
Страни држављани уписују се на Машински факултет под истим условима као и држављани 
Републике Србије. Они сами финансирају своје школовање у износу од 1.500 Еура годишње. 
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ВАЖНИ ДАТУМИ И РОКОВИ ЗА ПРВИ КОНКУРСНИ РОК – ЈУНСКИ КОНКУРС 

 
 

20., 21., 22. и 23. јуна 2012. године 
10:00 – 14:30    Пријављивање кандидата. 
 
25. јун 2012. године    
17:00     Објављивање података о пријављеним кандидатима и 
 распореда седења кандидата по салама за полагање 

испита. 
 
26. јун 2012. године   
до 15:00     Пријем писмених примедби на тачност података на 
     Пријавници факултета. 
 
27. јун 2012. године 
до 9:45     Долазак кандидата до предвиђених сала. 
10:00     Почетак пријемног испита. 
14:00     Објављивање решења задатака. 
 
28. јун 2012. године          
до 20:00 Објављивање ранг листe.    

  
29. и 30. јун 2012. године 
до 08:00     Пријем писмених приговора на резултате. 
 
30. јун 2012. године 
до 15:00     Декан доноси решења о приговорима.  
   
01. јул 2012. године    
до 10:00     Пријем писмених приговора на решења Декана. 
до 15:00     Савет факултета решава по овим приговорима. 
 
02. јул 2012. године 
до 13:00     Објављивање коначне ранг листе. 
 
од 04. до 12. јула 2012. године   
10:00 – 14:30    Упис примљених кандидата.  
   
 

Неопходно је да се кандидати стриктно придржавају свих рокова, 
 јер се накнадне жалбе неће уважавати! 
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ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК – СЕПТЕМБАРСКИ КОНКУРС 
 

Број непопуњених места после првог уписног рока, Факултет ће огласити у дневној штампи и на свом 
интернет сајту www.mas.bg.ac.rs

 

 и она ће се попуњавати у другом - септембарском конкурсном року 
(Maшински факултет задржава право измена термина у складу са званичним одлуком Министарства за 
други конкурсни рок). 

Други конкурсни рок и упис обавиће се у периоду од 30. августа до 17. септембра 2012. године. 
 

 
ВАЖНИ ДАТУМИ И РОКОВИ ЗА ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК 

 
30., 31. август, 01., 03. и 04. септембар 2012. год.  
10:00 – 14:30    Пријављивање кандидата.     
 
05. септембар 2012. године   
до 15:00 Објављивање података о пријављеним кандидатима и 

распореда седења по салама за полагање испита. 
до 24:00                                                     Пријем писмених примедби на тачност података. (на 

пријавници факултета) 
 
07. септембар 2012. године 
до 9:45     Долазак кандидата до предвиђених сала. 
10:00     Почетак пријемног испита. 
14:00     Објављивање решења задатака. 
 
08. септембар 2012. године   
20:00     Објављивање  ранг листе. 
      
09. и 10. септембар 2012. године 
до 14:00                                                                 Пријем писмених примедби на резултате испита. 
до 15:00 (10.09.2012.)   Декан доноси решења о приговорима.  
   
12. септембар 2012. године    
до 11:00     Пријем писмених приговора на решења Декана. 
12:00     Савет факултета решава по овим приговорима. 
до 16:00     Објављивање коначне ранг листе. 
 
од 14. до 17. септембрa 2012. године  
10:00 – 14:30  Упис примљених кандидата  
  (Служба за студентске послове) 
 

 
Неопходно је да се кандидати стриктно придржавају свих рокова, 

 јер се накнадне жалбе неће уважавати! 
 

http://www.mas.bg.ac./�
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НАПОМЕНЕ О ПОПУЊАВАЊУ ОБРАСЦА  
ЗА ОДГОВОРЕ НА ПРИЈЕМНОМ ИСПИТУ 

(пример следи на страни 10) 
 
 
1. Кандидат уписује ПРЕЗИМЕ, ИМЕ ЈЕДНОГ РОДИТЕЉА  (као у пријавном листу)  и  СВОЈЕ ИМЕ. 

 
2. Приликом пријављивања кандидат ће на потврди о пријави на Конкурс добити број пријаве који се 

уписује у назначена поља. 
 

3. На сваком формулару  са задацима налази се шифра задатка који се уписује у назначена поља. 
 

4. Задаци се раде у свесци која се добија на испиту. Кандидат на испит доноси: 
 

• лични документ (лична карта или пасош),  
• потврду о пријави на Конкурс за упис на Машински факултет 
• плаву хемијску оловку. 

 
 
 
У обрасцу за одговоре приказаном на страни 10, одговори на првих шест задатака представљају 
пример ИСПРАВНОГ ПОПУЊАВАЊА ОБРАСЦА: 
 
• тачни одговори доносе бодове, 
• погрешни одговори доносе негативне бодове и 
• одговор „N” значи НЕ ЗНАМ и он не доноси, али и не одузима бодове. 
 
 
 
У обрасцу за одговоре приказаном на страни 10, одговори на задатке од редног броја 7 до 20  
представљају примере НЕИСПРАВНОГ ПОПУЊАВАЊА ОБРАСЦА: 
 
• незаокруживање понуђених одговора кажњава се одузимањем бодова, 
• заокруживање два или више одговора кажњава се одузимањем бодова, 
• прецртавање, брисање или означавање одговора на други начин сем заокруживања кажњава се 

одузимањем бодова и 
• дописивање било каквих знакова кажњава се одузимањем бодова. 
 
 
 

 
У СЛУЧАЈУ ДА НАПРАВИ НЕКУ ОД  ГРЕШАКА, КАНДИДАТ МОЖЕ ОД ДЕЖУРНОГ У САЛИ ДА 

ЗАТРАЖИ НОВИ ОБРАЗАЦ ЗА ОДГОВОРЕ! 
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НАПОМЕНЕ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА КОЈИ СЛЕДЕ 
 
 

ШИФРА МЕСТА СТАЛНОГ БОРАВКА 
 
(према дефиницији ресорног Министарства) 
 
Бг Београд 
 
Ср Србија 
 
РС Република Српска 
 
ЦГ Црна Гора 
 
МА Македонија 
 
ИН Иностранство 
 
 
 

ШИФРЕ ЗАНИМАЊА РОДИТЕЉА 
 
(према дефиницији ресорног Министарства) 
 
1. Радник у друштвеном предузећу 
 
2. Радник у приватном предузећу 
 
3. Удружен у задругу 
 
4. Самостално обавља делатност 
 
5. Лице са личним приходима 
 
6. Издржавано лице 
 
 
 

ШИФРЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА 
 
(према дефиницији ресорног Министарства) 
 
01 гимназија 
 
02 техничка школа 
 
09 друге школе 



 



 

Број пријаве __________ Фасцикла __________  Документ __________     Школска 2012/2013. 
 

ПРИЈАВА НА ЈУНСКИ КОНКУРС 
ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА 

НА МАШИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У БЕОГРАДУ 
 
 

Презиме и име кандидата                           Име једног родитеља                 Лични број 
 
 

              

 
         Пол              Држављанство      Шифра места         Шифра занимања         Шифра занимања 
      сталног боравка                   оца        мајке 

    М         Ж   СРБ        Страно    
 
                                        Шифра средње школе                  Година завршетка средње школе                

  
 

ОСТАЛИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 
Подаци о рођењу 
 

Датум           Место  Општина     Република                  Држава      
     

 
Адреса сталног боравка 
 

Место          Општина        Улица и број                                    Телефон 
    

 
Подаци о завршеној средњој школи 
 
Држава                Место   Општина  Република      Страни језик 

     
 
Пуни назив средње школе 

 
 

 
Изјављујем да сам упознат са поступком спровођења пријемног испита и уписа. Изјављујем да сам 
упознат са свим правилима и терминима у вези са пријемним испитом и да ћу их се придржавати. 
 
 
 
 
Београд, ________________ 2012. год.   Потпис кандидата:_______________________________  

 
 



 



 

Број пријаве __________ Фасцикла __________  Документ __________     Школска 2012/2013. 
 

ПРИЈАВА НА СЕПТЕМБАРСКИ КОНКУРС 
ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА 

НА МАШИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У БЕОГРАДУ 
 
 

Презиме и име кандидата                           Име једног родитеља                 Лични број 
 
 

              

 
         Пол              Држављанство      Шифра места         Шифра занимања         Шифра занимања 
      сталног боравка                   оца        мајке 

    М         Ж   СРБ        Страно    
 
                                        Шифра средње школе                  Година завршетка средње школе                

  
 

ОСТАЛИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 
Подаци о рођењу 
 

Датум           Место  Општина     Република                  Држава      
     

 
Адреса сталног боравка 
 

Место          Општина        Улица и број                                    Телефон 
    

 
Подаци о завршеној средњој школи 
 
Држава                Место   Општина  Република      Страни језик 

     
 
Пуни назив средње школе 

 
 
Изјављујем да сам упознат са поступком спровођења пријемног испита и уписа. Изјављујем да сам 
упознат са свим правилима и терминима у вези са пријемним испитом и да ћу их се придржавати. 
 
 
 
Београд, ________________ 2012. год.   Потпис кандидата:_______________________________ 

 
 
 



 



 

 
ПОТВРДА О ПРИЈАВИ НА ЈУНСКИ КОНКУРС 

ЗА УПИС НА МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ 
школске 2012/2013. године 

 
Презиме и име кандидата     Име једног родитеља (као на пријави) 

 
 

 

 
ПРЕДАО ДОКУМЕНТА 
Број пријаве      Потпис службеника и печат 

 
 

    

 
ПОЛАГАО ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ 
Број сале        Потпис дежурног на испиту 

 
 

 

 
Ова потврда служи као доказ да се кандидат пријавио на конкурс и да је полагао пријемни испит. 
Упозоравају се кандидати да ову потврду морају имати са собом при полагању. Кандидати су обавезни 
да на полагање пријемног испита понесу са собом личну карту или пасош. 
 
   
  

ПОТВРДА О ПРИЈАВИ НА СЕПТЕМБАРСКИ КОНКУРС 
ЗА УПИС НА МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ 

школске 2012/2013. године 
 
Презиме и име кандидата     Име једног родитеља (као на пријави) 

 
 

 

 
ПРЕДАО ДОКУМЕНТА 
Број пријаве      Потпис службеника и печат 

 
 

    

 
ПОЛАГАО ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ 
Број сале        Потпис дежурног на испиту 

 
 

 

 

Ова потврда служи као доказ да се кандидат пријавио на конкурс и да је полагао пријемни испит. 
Упозоравају се кандидати да ову потврду морају имати са собом при полагању. Кандидати су обавезни 
да на полагање пријемног испита понесу са собом личну карту или пасош. 
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