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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 треће или четврте године основних академских студија из области 

електротехничког и рачунарског инжењерства, следећих образовних профила: 

електроенергетски системи, енергетски претварачи и погони, електроенергетски системи, енергетска 

електроника и електричне машине, електроенергетика, софтверско инжињерство, рачунарска техника и 

информатика, рачунарска техника и рачунарске комуникације, примењене рачунарске науке и информатика, 

информационе технологије, рачунарско и софтверско инжењерство 

рачунарство и информатика, електроника, сигнали и системи, 

системско инжењерство, радио-комуникације 

микроталасна техника, наноелектроника,  

оптоелектроника и ласерска техника,  

рачунарски управљачки системи 

информационо-комуникационе технологије и обрада сигнала, микрорачунарска електроника 

електронске компоненте и микросистеми, електронска кола и ембедед системи 

комуникације и обрада информација, системско инжењерство и радио-комуникације, управљање системима 

 

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 31.10.2022. године. 
Војнотехнички институт 

Ратка Ресановића 1, 11030 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 из области машинског инжењерства, 

следећих образовних профила (студијских програма и/или модула): 

- Системи наоружања  

- Ваздухопловство 

- Војноиндустријско инжењерство   

- Аутоматско управљање 

- Мехатроника и управљање  

- Примењена механика и аутоматско управљање 

- Мехатроника  

- Управљање системима 

- Машинско инжењерство - производно машинство 

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 31.10.2022. године. 
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