
Поштовани, 
Обавештавамо вас да је Војнотехничком институту у Београду и Техничком ремонтном заводу у 
Крагујевцу, при Министарству одбране Републике Србије, одобрен јавни конкурс за доделу 34 
студентске стипендије у школској 2020/2021. години - за 14 студената мастер и 20 студената 
основних академских студија – из области машинског инжењерства, као и електротехничког и 
рачунарског инжењерства. 
 
Конкурс је расписан за студенте основних академских студија четврте године факултета из 
области индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента и студенте треће или четврте 
године факултета из области електротехничког и рачунарског инжењерства.  
Висина студентске стипендије у школској 2020/2021. години је за студенте мастер студија 
50.000 динара, за студенте четврте године 40.000 динара, а за студенте треће године основних 
студија 35.000 динара.  
 
Конкурсом је предвиђено да стипендисти по завршетку студија добију запослење у 
Министарству одбране, у својству цивилних лица, а њихова будућа радна места налазе се у 
Војнотехничком институту у Београду и Техничком ремонтном заводу у Крагујевцу.  
На овај начин Министарство одбране охрабрује највредније и најталентованије студенте да 
своје знање и таленат усмере у развој и унаспређење одбрамбених способности своје земње. 
Војна индустрија је већ вековима носилац технолошког развоја, а изазов нове генерације је да 
настави пут успеха ка врху савремених технологије. Учествовати у развоју Војске Србије је 
важна животна мисија, а не само обичан посао.  
Конкурс је отворен до 31. октобра 2020. године. 
Више информација о наведеном конкурсу можете видети на овом линку: 
http://www.mod.gov.rs/lat/16185/konkurs-za-dodelu-studentskih-stipendija-za-skolsku-2020-2021-
godinu-16185 
као и у приложеним флајерима (2 прилога). 
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Министарство одбране Републике Србије расписује конкурс за стипендирање студената за потребе рада у 

Војнотехничком институту у Београду. 

На конкурс се могу пријавити студенти четврте или треће године основних академских студија из области 

електротехничког и рачунарског инжењерства, следећих образовних профила: 

- Рачунарска техника и информатика 

- Софтверско инжењерство 

- Софтверско инжењерство и информационе технологије 

- Рачунарство и аутоматика 

- Информациони инжењеринг 

- Рачунарско инжењерство 

- Информационе технологије 

- Рачунарство и информатика  

- Информациони системи и технологије 

- Електроника  

- Сигнали и системи  

- Електронске компоненте и микросистеми 

- Мехатроника  

 

- Микрорачунарска електроника  

- Енергетика  

- Електроенергетика  

- Енергетска електроника и електричне машине 

- Електроенергетски системи 

- Телекомуникације  

- Радио комуникације  

- Комуникације и информационе технологије  

- Телекомуникације и информационе технологије  

- Информационо-комуникационе технологије и 

обрада сигнала 

- Системско инжењерство 

- Микроталасна техника 

Информације о условима за доделу студентских стипендија, као и о потребној документацији можете 

наћи на сајту Министарства одбране: www.mod.gov.rs (у рубрици “Конкурси, огласи, јавне 

набавке”). 

   Рок за пријављивање на конкурс је 31.10.2020. године. 

Војнотехнички институт 

Ратка Ресановића 1, 110130 Београд  

e-mail: vti@vti.vs.rs  

http://www.mod.gov.rs/
mailto:vti@vti.vs.rs
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Министарство одбране Републике Србије расписује конкурс за стипендирање студената за потребе рада у 

Војнотехничком институту у Београду. 

На конкурс се могу пријавити студенти мастер академских студија области из машинског инжењерства, 

следећих образовних профила: 

- модул Системи наоружања  

- модул Аутоматско управљање  

- модул Примењена механика и аутоматско управљање 

- студијски програм Војноиндустријско инжењерство 

 

Информације о условима за доделу студентских стипендија, као и о потребној документацији можете 

наћи на сајту Министарства одбране: www.mod.gov.rs (у рубрици “Конкурси, огласи, јавне 

набавке”). 
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