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На основу члана 104. a у вези са чланом 35. и 48. Статута Факултета заштите на раду у 

Нишу бр. 03-262/4 од 17.06.2011. године, Савет Факултета, на седници одржаној 05.09.2016. 

године, донео је          

 
 

 

ПРАВИЛНИК  

О ДОКТОРСКИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА 

ФАКУЛТЕТА ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ 
 

 

 

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овим правилником ближе се уређује организација докторских академских студија (у 

даљем тексту: докторске студије), поступак, начин и услови за стицање научног назива 

доктора наука на Факултету заштите на раду у Нишу (у даљем тексту: Факултет). 

 

Члан 2. 

Факултет организује и реализује докторске студије према акредитованим студијским 

програмима, у складу са Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Нишу (у 

даљем тексту: Универзитет), Статутом Факултета и општим актима Универзитета и 

Факултета. 

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЈА И ИЗВОЂЕЊЕ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 

ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА 

 

Члан 3. 

Докторске студије су студије трећег степена високог образовања. 

Докторске студије трају три године (шест семестара) и вреднују се са најмање 180 

ЕСПБ бодова. 

 

Члан 4. 

Акредитовани студијски програми докорских студија на Факултету су: 

 Инжењерство заштите на раду; 

 Инжењерство заштите животне средине; 

Студијски програми докторских студија припадају пољу техничко-технолошких наука 

и сврставају се у научну област Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду. 

Све информације везане за докторске студије, објављују се на интернет страници 

Факултета: http://www.znrfak.ni.ac.rs. 
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Члан 5. 

Студијским програмом докторских студија утврђују се: 

 назив и циљеви студијског програма; 

 врста студија и исход учења; 

 академски назив који студент стиче завршетком студија; 

 листа обавезних и изборних предмета, односно студијских подручја, са оквирним 

садржајем, као и облик и организација студијско истаживачког рада; 

 начин извођења студија и потребно време за извођење појединих облика студија; 

 бодовна вредност сваког предмета и студијско-истраживачког рада, закључно са 

израдом и одбраном докторске дисертације, исказаних ЕСПБ бодовима; 

 начин избора предмета из блок шеме докторских студија; 

 друга питања од значаја за извођење студијског програма. 

 

 

3. УПИС НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА 

 

Члан 6. 

Упис кандидата на докторске студије, спроводи се на основу јавног конкурса који на 

предлог Факултета расписује Универзитет, на начин утврђен одлуком о расписивању 

конкурса. 

Факултет, у складу са акредитационом документацијом, доставља Универзитету 

предлог броја студената и предлог ближих услова уписа на прву годину докторских студија. 

 

Члан 7. 

Право уписа на студијски програм докторских студија имају кандидати који испуне 

услове утврђене законом, Статутом Факултета и овим правилником, у складу са условима 

конкурса. 

Кандидат се може уписати на студијски програм ако се пријавио на јавни конкурс и ако 

на начин и по мерилима утврђеним овим правилником оствари број бодова који му 

обезбеђују место на коначној ранг листи пријављених кандидата у оквиру броја утврђеног за 

упис на студијски програм. 

Кандидат се, према условима конкурса, може уписати у статусу студента који се 

финансира из буџета (буџетски студент) уколико су одобрена буџетска места за одговарајући 

студијски програм или студента који се сам финансира (самофинансирајући студент). 

У остваривању права уписа на студијски програм, кандидати имају једнака права која 

не могу бити ограничавана по основу пола, расе, брачног стања, боје коже, језика, 

вероисповести, политичког убеђења, националног, социјалног или етничког порекла, 

инвалидности или по другом личном својству. 

Лице које је завршило претходно образовање, или део образовања у иностранству, 

може да се упише на студијски програм ако му се призна стечена страна високошколска 

исправа, у складу са законом и општим актима Унивезритета. 

Страни држављанин може уписати студијски програм у статусу самофинансирајућег 

студента, осим ако међународним споразумом или билатералним споразумом Универзитета 

није другачије одређено. 

Страни држављанин може уписати студијски програм ако пружи доказ о познавању 

српског језика, односно о познавању језика на којем се изводи настава. 

Познавање српског језика доказује се одговарајућом потврдом. 
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Страни држављанин може уписати студијски програм уколико је здравствено осигуран. 

 

Члан 8. 

Висину школарине докторских студија, за самофинансирајуће студенте, утврђује Савет 

Факултета на предлог Наставно-научног већа Факултета (у даљем тексту Веће), по 

претходно прибављеном мишљењу надлежног министарства. 

 

Члан 9. 

У прву годину докторских студија на Факултету може се уписати лице које има: 

 завршене основне академске и мастер академске студије, односно интегрисане 

академске студије у одговарајућој или сродној научној области, које је остварило најмање 

300 ЕСПБ бодова и укупну просечну оцену од најмање 8 (осам) на основним академским и 

мастер академским студијама, односно на интегрисаним академским студијама, или 

 завршене основне академске и мастер академске студије у одговарајућој или 

сродној области, са најмање 300 ЕСПБ бодова и објављене научне радове, или 

 академски назив магистра наука из одговарајуће или сродне научне области, ако не 

пријави докторску дисертацију у складу са одредбом члана 128. Закона о високом 

образовању, или 

 завршене одговарајуће или сродне студије за стицање VII-1 степена стручне спреме 

у трајању од четири године (осам семестара) по прописима који су важили до дана ступања 

на снагу Закона о високом образовању, са просечном оценом од најмање 8 (осам), или 

 завршене одговарајуће или сродне студије за стицање VII-1 степена стручне спреме 

у трајању од четири године (осам семестара) по прописима који су важили до дана ступања 

на снагу Закона о високом образовању и објављене научне радове. 

За упис на докторске студије, неопходно је познавање најмање једног страног језика. 

Познавање страног језика доказује се одговарајућом потврдом. 

 

Члан 10. 

Као одговарајућа научна област за упис на студијске програме докторских студија, 

сматра се научна област Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду. 

 

Члан 11. 

Сродне научне области за упис на студијске програме докторских студија су научне 

области: 

 у образовном пољу Техничко-технолошких наука; 

 у образовном пољу Природно-математичких наука, и то: 

 физичке науке; 

 хемијске науке 

 физичко-хемијске науке и 

 рачунарске науке. 

Сродне научне области за упис на студијски програм докторских студија Инжењерство 

заштите животне средине су, поред научих области у првом ставу овог члана, и научне 

области из образовног поља Природно-математичких наука и то: 

 науке о заштити животне средине и 

 биолошке науке. 
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Члан 12. 

Део одговарајућег, односно сродног студијског програма специјалистичких академских 

студија или део одговарајућих, односно сродних магистарских студија остварених по раније 

важећим законским прописима, може се признати као део студијског програма докторских 

студија. 

Завршене одговарајуће, односно сродне специјалистичке академске студије могу се 

признати са највише 60 ЕСПБ бодова. 

Завршене одговарајуће, односно сродне магистарске студије могу се признати са 

највише 120 ЕСПБ бодова. 

 

Члан 13. 

Одлуку о признавању испита или дела студијског програма, односно ЕСПБ бодова, 

доноси Веће студијског програма докторских студија на предлог Комисије за наставу на 

докторским студијама. 

Одлуком из става 1 овог члана одређују се и статус студената, преостале обавезе и 

начин остваривања преосталих обавеза. 

Комисију за наставу докторских студија именује декан Факултета из реда наставника 

чланова Већа студијског програма докторских студија. 

 

Члан 14. 

Кандидати се пријављују на расписани конкурс у року и према условима конкурса, при 

чему Факултету достављају следећа документа: 

 пријаву са избором приоритетног студијског програма; 

 кратку биографију; 

 извод из матичне књиге рођених, односно венчаних; 

 оверене фотокопије диплома са додатком дипломи, са претходних нивоа студија; 

 уверење о положеним, односно признатим испитима за све предмете који припадају 

студијском програму за који је стечена диплома уколико већ нису наведени у додатку 

дипломе; 

 списак научних радова са категоризацијом радова, према Правилнику о поступку, 

начину вредновања и квантитативног исказивања научноистраживачких резултата 

истраживача; 

 фотокопије научних радова са доказом о објављивању у одговарајућим 

публикацијама (фотокопија прве и задње стране публикације, садржаја и друге релевантне 

податаке о публикацији на основу којих се доказује категоризација радова); 

 доказ о познавању страног језика; 

 доказ о укупној дужини студирања на одговарајућем степену студија уколико тај 

податак није наведен у дипломи, односно додатку дипломи; 

 доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс; 

 друге доказе, према потреби. 

Приликом бодовања кандидата, прихватаће се само научни резултати који имају 

одговарајући доказ, без обзира на приложени списак научних радова. 

Прихватање услова конкурисања и уписа, кандидат потврђује потписивањем пријаве на 

конкурс. 
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Члан 15. 

Приликом пријаве на конкурс за упис на докторске студије, кандидат може да се 

пријави на оба студијска програма, при чему мора да одреди приоритетан.  

Ако кандидат приликом рангирања није стекао право уписа на студијски програм који 

је одредио као приоритетан, биће равноправно рангиран у оквиру студијског програма који је 

навео као алтернативу. 

Након рангирања кандидата, кандидат који је стекао услов за упис може се уписати 

само на један студијски програм. 

 

Члан 16. 

Редослед кандидата за упис у прву годину докторских студија утврђује се на основу 

укупне просечне оцене остварене на претходним нивоима студија, остварених научних 

резултата и дужине студирања. 

Укупна просечна оцена студирања за кандидате који су завршили основне и мастер 

академске студије са најмање 300 ЕСПБ бодова, рачуна се као збир свих оцена остварених на 

основним и мастер академским студијама (укључујући и завршне радове) подељен са 

укупним бројем предмета (укључујући и завршне радове) на основним и мастер академским 

студијама. 

Као укупна просечна оцена студирања за кандидате који су завршили интегрисане 

акдемске студије, узима се просечна оцена са интегрисаних студија, укључујући и завршни 

рад. 

Као укупна просечна оцена студирања за кандидате који су стекли VII-1 степен стручне 

спреме према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, 

узима се просечна оцена са основних студија укључујући и дипломски рад. 

Као укупна просечна оцена студирања за кандидате који су стекли академски назив 

магистра наука према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом 

образовању, рачуна се као збир свих оцена остварених на основним (укључујући дипломски 

рад) и магистарским студијама, подељен са укупним бројем предмета на основним и 

магистарским студијама (укључујући дипломски рад). Уколико су оцене на магистарским 

студијама описне, укупна просечна оцена се одређује само на основу просечне оцене 

основних студија, укључујући и дипломски рад. 

Тако добијеној укупној просечној оцени додају се бодови из Табеле 1, за научне 

резултате кандидата на којима је кандидат аутор, и то: 

 

Табела 1. Вредновање остварених научних резултата за упис 

Рад у врхунском међународном часопису 
М21а 1 

М21 0,8 

Рад у истакнутом међународном часопису М22 0,5 

Рад у међународном часопису М23 0,3 

Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном 

одлуком  
М24 0,2 

Саопштење са међународног скупа штампано у целини М33 0,1 

Рад у водећем часопису националног значаја М51 0,2 

Рад у часопису националног значаја М52 0,15 

Рад у научном часопису М53 0,1 

Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини М63 0,05 
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Приликом рангирања, предност на листи имају кандидати са укупном просечном 

оценом најмање 8 (осам), у односу на кандидате са укупном просечном оценом мањом од 8 

(осам), без обзира на укупан број бодова. 

Уколико, након рангирања два кандидата имају исти број бодова, предност на ранг 

листи има кандидат са већом укупном просечном оценом. 

Уколико, два кандидата имају једнак број бодова и исту укупну просечну оцену, 

предност на ранг листи има кандидат са већим бројем бодова по основу научних резултата 

категорије М20. Уколико научних резултата из ове категорије нема, предност на ранг листи 

има кандидат са мањом дужином студирања, укључујући све нивое претходних студија. 

Право уписа на студијски програм докторских студија имају кандидати са ранг листе 

формиране према оствареном броју бодова, на начин утврђен овим чланом, под условом да 

су остварили укупан број бодова најмање 8,00 и да се налазе на ранг листи у оквиру укупног 

броја студената за упис, утврђеног конкурсом. 

 

Члан 17. 

Конкурс за упис студената и поступак уписа спроводи Комисија за упис, према 

утврђеним роковима. 

Комисију за упис именује декан Факултета. 

Председник комисије за упис је, по правилу, продекан задужен за докторске студије. 

Комисија за упис даје додатна упутства и тумачења сагласно одредбама Закона о 

високом образовању, заједничког конкурса и овог правилника. 

Комисија за упис, сагласно одредбама овог правилника и заједничког конкурса, 

утврђује и објављује прелиминарну ранг листу са редоследом кандидата, према укупном 

броју бодова сваког учесника конкурса. 

 

Члан 18. 

Редослед кандидата на јединственој ранг листи, утврђује се на начин прописан чланом 

16. овог поравилника. 

Факултет објављује прелимарну ранг листу пријављених кандидата на огласној табли и 

интернет страници Факултета у року који је утврђен конкурсом. 

Кандидат може поднети писани приговор на регуларност поступка утврђеног 

конкурсом, или на своје место на прелиминарној ранг листи у року од 36 сати од 

објављивања исте. 

Писани приговор, кандидат подноси Комисији за упис, која доноси решење по 

приговору у року од 24 сата од пријема приговора. 

На одлуку Комисије за упис, кандидат има право жалбе декану Факултета у року од 24 

сата од истека рока за доношење решења Комисије за упис по приговору кандидата. 

Декан Факултета доноси коначку одлуку у року од 24 сата од пријема приговора и 

одлуку доставља кандидату и Комисији за упис. 

Факултет објављује коначну ранг листу на огласној табли и интернет страници 

Факултета. 

Коначна ранг листа је основ за упис на Факултет. 

Право на упис стиче кандидат који је на коначној ранг листи рангиран у оквиру броја 

утврђеног за упис. 



СТРАНА 7/15 

Ако кандидат који је остварио право на упис не изврши упис у року утврђеном у 

конкурсу, уместо њега се може уписати следећи кандидат, према редоследу утврђеном у 

коначној ранг листи. 

Уколико Факултет не упише одобрени број кандидата у првом уписном року, други 

конкурсни рок се може спровести у додатним терминима које Факултет јавно објављује на 

својој интернет страници. 

 

Члан 19. 

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се финансира 

из буџета (статус буџетског студента) уколико су одобрена буџетска места за одговарајући 

студијски програм или студента који сам финансира студије (статус самофинансирајућег 

студента) у зависности од места на ранг листи и броја утврђеног за упис кандидата. 

Кандидат се може уписати у статусу буџетског студента уколико се налази на коначној 

ранг листи у оквиру броја одобреног за упис кандидата на терет буџета. 

Кандидат се може уписати у статусу самофинансирајућег студента уколико се налази 

на коначној ранг листи у оквиру броја утврђеног за упис самофинансирајућих студената. 

 

Члан 20. 

Кандидат који је остварио право на упис подноси следећа документа: 

 диплому о завршеним претходним нивоима студија (оригинални документи, 

односно оверене фотокопије за самофинансирајуће студенте); 

 два обрасца ШВ-20; 

 индекс; 

 две фотографије формата 3.5 х 4.5 цм; 

 извод из матичне књиге рођених, односно венчаних; 

 доказ о уплати накнаде на име трошкова уписа 

 доказ о уплати накнаде са самофинансирајуће студенте; 

Самофинансирајући студент приликом уписа потписује уговор са Факултетом. 

Након уписа, Факултет издаје кандидату потписан и оверен индекс, којим се доказује 

статус студента. 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЈА И ИЗВОЂЕЊЕ СТУДИЈА 

 

Члан 21. 

Студијски програм докторских студија, организује се и изводи у току школске године, 

у оквиру јесењег и пролећног семестра, у седишту Факултета. 

Докторске студије се организују кроз предавања, студијско-истраживачки рад, израду и 

одбрану докторске дисертације. 

 

Члан 22. 

Докторске студије се организују према утврђеном плану извођења наставе. 

План извођења наставе доноси Наставно-научно веће Факултета, на предлог Већа 

студијског програма докторских студија. 

План извођења наставе садржи елементе прописане Статутом Универзитета и Статутом 

Факултета. 



СТРАНА 8/15 

Планом извођења наставе се утврђују: 

 наставници ангажовани за извођење наставе према студијском програму; 

 место извођења наставе; 

 распоред извођења наставе; 

 распоред извођења испита; 

 облици наставе (групни или индивидуални - менторски рад); 

План извођења наставе се објављује на интернет страници Факултета. 

 

Члан 23. 

Одлука о ангажовању наставника је саставни део плана извођења наставе. 

Одлуку о ангажовању наставника доноси декан Факултета на предлог Већа студијског 

програма докторских студија. 

Одлуком о ангажовању наставника одређују се наставници за извођење наставе и 

испита, за све предмете студијског програма докторских студија. 

 

Члан 24. 

Остале важне чињенице за квалитетно извођење наставе (начин полагања испита, 

литература, методе извођења наставе, мерила остваривања плана за сваки предмет, дати су у 

Акредитационој документацији – Књига предмета, таб. 5.1., доступна на интернет страници 

Факултета). 

 

Члан 25. 

Предавања се изводе као групна или индивидуална (менторска). 

Групна предавања се изводе уколико на предмету има најмање пет студената. 

 

Члан 26. 

Наставу на докторским студијама могу изводити наставници који испуњавају услове 

прописане стандардима за акредитацију студијских програма докторских студија. 

Са лицем из става 1. овог члана, уколико није у радном односу на Факултету, закључује 

се уговор о ангажовању за извођење наставе на докторским студијама. 

 

Члан 27. 

Студијско истраживачки рад до тренутка пријаве теме докторске дисертације реализује 

се по упутствима и под надзором наставника, који се налази на листи ментора, у складу са 

опредељењем студента за област истраживања, а на основу одлуке Већа студијског програма 

докторских студија. 

Након пријаве теме докторске дисертације, студијско-истраживачки рад студента се 

реализује по упутствима и под надзором именованог ментора. 

Наставник из става 1 и 2, вреднује студијско-истраживачки рад студената према табели 

2 из члана 41. 

 

Члан 28. 

Наставно-научно веће Факултета утврђује предлог о именовању ментора студенту 

докторских студија на предлог Већа студијског програма докторских студија. 

Ментор може бити наставник са листе наставника ангажованих за реализацију 

студијског програма докторских студија који испуњава услове прописане стандардима за 
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акредитацију докторских студија и Правилником о поступку припреме и условима за 

одбрану докторске дисертације Универзитета у Нишу. 

Одлуку о именовању ментора, на предлог Научно-наставног већа Факултета, доноси 

одговарајуће научно-стручно веће Универзитета. 

Ментор може да води највише пет докторанада у периоду од три године. 

 

Члан 29. 

Наставно-научно веће Факултета, по потреби, у зависности од предложене теме 

докторске дисертације, предмета и метода истраживања доноси одлуку о именовању 

коментора студенту докторских студија, на предлог Већа студијског програма докторских 

студија. 

Коментор може бити наставник са листе наставника ангажованих за реализацију 

студијског програма докторских студија. 

Коментор може да учествује у вођењу највише три докторанда у периоду од три 

године. 

 

Члан 30. 

Листа ментора и наставника се утврђује у поступку акредитације студијских програма. 

У периоду између две акредитације листа ментора и наставника проширује се 

наставницима који су у међувремену испунили услове прописане стандардима за 

акредитацију докторских студија и Правилником о поступку припреме и условима за 

одбрану докторске дисертације Универзитета у Нишу. 

Комисија за научноистраживачки рад упућује, на захтев наставника, мишљење о 

испуњености услова за наставнике из става 2. овог члана Већу докторских студија који 

утврђује предлог Наставно-научном већу које доноси коначну одлуку о проширењу листе 

ментора и наставника. 

Одлука о проширењу листе ментора се доставља Комисији за акредитацију и проверу 

квалитета. 

Листа ментора и ангажованих наставника се објављује на интернет страници факултета. 

 

Члан 31. 

Студент Факултета може остварити део студијског програма на другој високошколској 

установи, на начин и под условима дефинисаним уговором између Факултета, односно 

Универзитета и друге високошколске установе (мобилност студената). 

Део студијског програма који студент из става 1. овог члана остварује на другој 

високошколској установи ван састава Универзитета, не може трајати дуже од једне школске 

године (два семестра.) 

Права и обавезе студента, начин покривања трошкова студирања и друга питања у вези 

са остваривањем дела студијског програма на другој високошколској установи, уређују се 

уговором. 

Похађање наставе, положени испити и студијско-истраживачки рад студента доказују 

се одговарајућом потврдом. 

Декан Факлутета доноси решење о академском признавању периода мобилности којим 

утврђује начин признавања положених испита, тј. ЕСПБ бодова и оцена које је студент 

остварио током периода мобилности, у складу са Правилником о мобилности студената 

Универзитета у Нишу. 
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Члан 32. 

По завршетку дела студијског програма на другој високошколској установи, студент 

наставља студије на Факултету и преноси ЕСПБ бодове за положене и признате испите, 

односно студијско-истраживачки рад, у складу са уговором из члана 31 овог правилника и 

решењем декана о академском признавању периода мобилности. 

 

 

5. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ СТУДЕНАТА 

 

Члан 33. 

Студенту докторских студија, на његов захтев, може се одобрити мировање права и 

обавеза, у случајевима: 

 теже болести; 

 остваривања дела студијског програма на другој високошколској установи; 

 одслужења и дослужења војног рока; 

 неге детета до годину дана живота; 

 одржавања трудноће; 

 припрема за олимпијске игре, светско или европско првенство, када има статус 

врхунског спортисте; 

 смртног случаја у ужој породици; 

 у другим оправданим случајевима. 

Студент који је био спречен да полаже испит због болести или одсуства због стручног 

усавршавања у трајању од најмање три месеца, може полагати испит у првом наредном року, 

према плану извођења наставе на докторским академским студијама. 

 

Члан 34. 

Захтев за одобравање мировања права и обавеза, студент подноси најкасније седам дана 

од дана престанка спречености. 

О захтеву за одобравање мировања права и обавеза студента одлучује декан. 

Мировање се може одобрити само у случајевима када је студент пропустио два 

узастопна испитна рока или био спречен да похађа наставу најмање три месеца. 

 

Члан 35. 

Статус студента престаје ако студент не заврши докторске студије у двоструко дужем 

року од предвиђеног за завршетак студија (шест школских година). 

У рок из става 1. овог члана, не рачуна се време мировања права и обавеза одобрено 

студенту у складу са законом и овим правилником. 

Студенту се на лични захтев, поднет пре истека рока из става 1. овог члана, може 

продужити рок завршетка студија за један семестар: 

 ако је у току студија испуњавао услове за одобравање мировања права и обавеза, а 

то право није користио, односно није га искористио у трајању које му је, с обзиром на 

околности, могло бити одобрено; 

 ако је на дан истека рока из става 1. и 2. овог члана већ покренута процедура по 

основу предате докторске дисертације; 

 ако је у току трајања студија започео и завршио други одобрени, односно 

акредитовани студијски програм на истом степену студија, на Универзитету или на другој 

акредитованој високошколској установи, у земљи или у иностранству. 
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Престанак статуса студента због неблаговременог завршетка студија констатује декан 

решењем са дејством од првог наредног дана по истеку рока из става 1. и 3. овог члана. 

Статус студента престаје и у случају: 

 завршетка студија; 

 исписивања са студија; 

 неуписивања школске године; 

 изрицања дисциплинске мере искључења са студија. 

 

Члан 36. 

Лице коме је престао статус студента може поднети захтев за поновно стицање статуса 

студента под условом да: 

 Факултет има просторне и друге услове за омогућавање наставка студирања; 

 лице упише студијски програм који се реализује у време поновног стицања статуса 

студента. 

О захтеву за одобравање поновног стицања статуса студента одлучује Веће студијског 

програма докторских студија, на предлог Комисије за наставу на докторским студијама. 

Уз захтев, лице из става 1 овог члана доставља и доказ о уплати накнаде трошкова за 

поновно стицање статуса. 

У одлуци Већа студијског програма докторских студија о одобравању поновног 

стицања статуса студента, утврђују се испити и извршене друге обавезе које се студенту 

признају, као и обавезе студента у наставку студија. 

 

 

6. СТРУКТУРА И ВРЕДНОВАЊЕ СТУДИЈА 

 

Члан 37. 

Студијски програм докторских студија траје 3 године, односно 6 семестара и вреднује 

се са најмање 180 ЕСПБ бодова. 

Свака година студија вреднује се са најмање 60 ЕСПБ бодова. 

 

Члан 38. 

Студијски програм докторских студија има обавезне и изборне предмете, студијско-

истраживачки рад и докторску дисертацију као завршни део студијског програма докторских 

студија. 

Број бодова који одговара изборним предметима је најмање 50% од укупног броја 

бодова који одговара свим предметима студијског програма. 

Изборни предмети садрже најмање 50% самосталног истраживачког рада. 

Студијски програм докторских студија има најмање 50% ЕСПБ бодова предвиђених за 

реализацију докторске дисертације. Овај број бодова, по правилу, одговара изборним 

предметима и студијско-истраживачком раду везаним за тему докторске дисертације и 

израду докторске дисертације. 

 

Члан 39. 

Докторске студије обухватају активну наставу и израду докторске дисертације. 

Активна настава се изражава бројем часова и бројем ЕСПБ бодова. 

Израда докторске дисертације се приказује само ЕСПБ бодовима. 
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Студијско-истраживачки рад обухвата све облике наставе који су у функцији 

непосредног оспособљавања студента за истраживање, писање научних радова и израду 

докторске дисертације. 

Активну наставу у завршној години студија може чинити само студијско-истраживачки 

рад који је непосредно у функцији израде докторске дисертације. 

 

Члан 40. 

Студент докторских студија остварује ЕСПБ бодове кроз полагање испита, студијско-

истраживачки рад и одбрану докторске дисертације. 

 

Члан 41. 

Полагањем испита студент треба да оствари најмање 60 ЕСПБ бодова према следећој 

структури: 

 3 обавезна предмета по 10 ЕСПБ бодова, укупно 30 ЕСПБ 

 3 изборна предмета по 10 ЕСПБ бодова, укупно 30 ЕСПБ. 

 

Силабусом предмета дефинишу се: година и семестар студија, број ЕСПБ бодова, име 

наставника, циљ, садржај и очекивани исходи, литература, методе извођења наставе, начин 

провере знања и оцењивања. 

 

Члан 42. 

Кроз студијски истраживачки рад студент треба да оствари најмање 110 ЕСПБ бодова 

према следећој структури: 

 у првој години студија, најмање 20 ЕСПБ бодова (Табела 2, резултати под р.б. 1-12) 

 у другој години студија, најмање 30 ЕСПБ (Табела 2, резултати под р.б. 1-12) 

 у другој години студија, 10 ЕСПБ бодова (Табела 2, резултат под р.б. 13) 

 у трећој години студија, 40 ЕСПБ бодова (Табела 2, резултат под р.б. 14) 

 у трећој години студија, 10 ЕСПБ бодова (Табела 2, резултат под р.б. 15) 

 

Табела 2. Структура студијско-истраживачког рада 

р.б. Опис студијско-истраживачког рада Број ЕСПБ 

1 Учешће на стручном семинару из области докторских студија  5 ЕСПБ 

2 
Учешће у мећународним научно-истраживачким пројектима из области докторских 

студија 
20 ЕСПБ 

3 Учешће у домаћим научно-истраживачким пројектима из области докторских студија  10 ЕСПБ 

4 
Теоријска, лабораторијска, експериментална и/или симулациона истраживања из области 

теме докторске дисертације и израда извештаја  
15 ЕСПБ 

5 
Рад саопштен на скупу националног значаја из области теме докторске дисертације 

штампан у целини  
5 ЕСПБ 

6 
Рад саопштен на скупу међународног значаја из области теме докторске дисертације 

штампан у целини  
10 ЕСПБ 

7 Рад у часопису националног значаја из области теме докторске дисертације  10 ЕСПБ 

8 Рад у водећем часопису националног значаја из области теме докторске дисертације 15 ЕСПБ 

9 Рад у међународном часопису из области теме докторске дисертације (није на SCI листи)  15 ЕСПБ 

10 
Рад у међународном часопису из области теме докторске дисертације (са SCI, односно 

SCIе листе)  
20 ЕСПБ 

11 Рад у истакнутом међународном часопису из области теме докторске дисертације  25 ЕСПБ 

12 Рад у врхунском међународном часопису из области теме докторске дисертације  30 ЕСПБ 

13 
Рад на припреми пријаве докторске дисертације и јавна презентација теме и очекиваног 

доприноса дисертације 
10 ЕСПБ 

14 
Завршна теоријска, експериментална и/или симулациона истраживања у оквиру теме 

докторске дисертације и израда извештаја  
40 ЕСПБ 

15 Завршна израда докторске дисертације 10 ЕСПБ 
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Студијско-истраживачки рад, наведен у табели 2., под редним бројем 4. и 14. студент 

реализује достављањем извештаја студентској служби Факултета, која исти након завођења 

доставља на вредновање. 

Вредновање извештаја о извршеним истраживањима врши наставник одређен према 

ставу 1 и 2 члана 27 овог правилника.  

 

Члан 43. 

Потребан услов за уписивање на наредну годину докторских студија јесте остваривање 

најмање 37 ЕСПБ бодова у текућој школској години. 

Студент који је у текућој школској години остварио мање од 37 ЕСПБ бодова може 

наставити студије као самофинасирајући студент уписом студијских обавеза које није 

испунио у претходној школској години. Студент може уписати и нове предмете из исте 

године студијског програма тако да укупне студијске обавезе не буду веће од 60 ЕСПБ 

бодова. 

Студент из става 2. овог члана може уписати наредну годину уколико стекне услов за 

упис најмање 37 ЕСПБ бодова из наредне године студијског програма. 

 

Члан 44. 

Уколико студент кроз студијско-истраживачки рад у текућој години студија, оствари 

број ЕСПБ бодова већи од минимално потребног, тај број ЕСПБ бодова се не пребацује у 

наредну годину студија. 

Уколико студент кроз студијско-истраживачки рад у претходној години студија не 

оствари минимално потребан број ЕСПБ бодова, допуну ЕСПБ бодова за претходну годину 

студија за студијско-истраживачки рад, студент може остварити у наредној школској години. 

 

Члан 45. 

Јавном одбраном докторске дисертације, пред комисијом за оцену и одбрану урађене 

докторске дисертације, студент остварује 10 ЕСПБ бодова. 

Јавном усменом одбраном докторске дисертације руководи председник Комисије за 

оцену и одбрану. 

 

Члан 46. 

Студент докторских студија Инжењерство заштите на раду, који је успешно одбранио 

докторску дисертацију, стиче научни назив Доктор наука – инжењерство заштите на раду, 

право на диплому о завршеним докторским студијама, као и сва права која му по закону 

припадају. 

Студент докторских студија Инжењерство заштите животне средине, који је успешно 

одбранио докторску дисертацију, стиче научни назив Доктор наука – инжењерство заштите 

животне средине, право на диплому о завршеним докторским студијама, као и сва права која 

по закону припадају. 

По успешној одбрани и достављању записника са одбране, Факултет студенту издаје 

уверење о завршеним докторским студијама. 

Диплому потписом оверавају декан Факултета заштите на раду у Нишу и ректор 

Универзитета у Нишу. 

Диплома се студенту додељује на промоцији коју организује Универзитет у Нишу. 

Дипломе се оверавају сувим жигом Универзитета у Нишу 
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7. РУКОВОЂЕЊЕ ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА 

 

Члан 47. 

О припреми, реализацији и обезбеђењу квалитета студијских програма докторских 

студија на Факултету старају се: 

 декан Факултета; 

 Савет Факултета; 

 Наставно-научно веће; 

 Веће студијског програма докторских академских студија; 

 Комисија за наставу докторских студија; 

 катедре Факултета. 

Надлежност стручних и руководећих органа из става 1 овог члана, утврђена је 

Статутом Факултета. 

 

 

8. ПРИЈАВА ТЕМЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ, ОЦЕНА УРАЂЕНЕ 

ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ и ОДБРАНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 

 

 

Члан 48. 

Докторска дисертација је самосталан и оригиналан научни рад, по методологији обраде 

и степену доприноса науци подобан за утврђивање способности докторанта да као 

самостални истраживач делује у научној области из које је тема докторске дисертације. 

Докторска дисертација треба да покаже да је студент овладао теоријским знањима и 

методама научноистраживачког рада, које је у могућности да интерпретира и примени на 

креативан и иновативан начин. 

 

Члан 49. 

Студент докторских студија стиче право да поднесе захтев за одобравање теме 

докторске дисертације када оствари најмање 90 ЕСПБ бодова., од тога 20 ЕСПБ бодова 

према табели 2. овог правилника, на основу објављених радова категорије М20 или М30 и 

М50. 

Студент докторских студија коме се завршене магистраске студије признају са 120 

ЕСПБ бодова има право да поднесе захтев за одобравање теме докторске дисертације. 

 

 

Члан 50. 

У поступцима пријаве теме докторске дисертације, оцене урађене докторске 

дисертације и одбране докторске дисертације примењују се одредбе Правилника о поступку 

припреме и условима за одбрану докторске дисертације Универзитета у Нишу и 

одговарајући обрасци Универзитета у Нишу. 

Под одговарајућим телом Факултета, у смислу Правилника о поступку припреме и 

условима за одбрану докторске дисертације Универзитета у Нишу, подразумева се Веће 

студијског програма докторских студија Факултета. 

 

Члан 51. 

Пријави теме докторске дисертације, претходи јавна презентација предлога теме, која 

садржи предмет истраживања, хипотезе, циљеве и очекиване резултате.  
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Студент докторских студија презентује предлог теме докторске дисертације пред 

Комисијом од три члана, коју именује Веће студијског програма докторских студија. 

Председник Комисије је наставник који је студенту додељен за вођење студента кроз 

студијско-истраживачки рад. 

 

 

8. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 52. 

Лице коме је надлежни орган Универзитета одобрио тему докторске дисертације, према 

прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, има право да, 

на лични захтев, настави започете студије на студијском програму докторских академских 

студија на Факултету. 

Лице из става 1. овог члана уписује се у трећу годину докторских студија. 

 

Члан 53. 

На сва питања која се односе на докторске студије, а која нису регулисана овим 

правилником, примењују се закон и подзаконски акти, као и општи акти Универзитета и 

Факултета. 

 

Члан 54. 

Поступак поништавања дипломе о стеченом научном називу доктора наука, уређује се 

Правилником о поступку поништавања стеченог научног назива доктора наука односно 

доктора уметности Универзитета у Нишу. 

 

Члан 55. 

Овај правилник Факултет доставља на сагласност Сенату Универзитета. 

 

Члан 56. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли и 

интернет страници Факултета. 

 

Члан 57. 

Даном ступања на снагу овог правилника, престаје да важи Правилник о докторским 

академским студијама на Факултету заштите на раду у Нишу број 03-213/11 од 17.05.2012. 

године, као и Правилник о измени и допуни правилника о докторским академским студијама 

на Факултету заштите на раду у Нишу број 03-370/6 од 03.10.2014. године. 

 
Универзитет у Нишу 
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