
 

 

 

 

 

 

 

 

ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ 
Ул. Чарнојевића 10а, тел. 018/529-701 и 529-805 

www.znrfak.ni.ac.rs 
 

Факултет заштите на раду у Нишу уписује у ПРВУ годину основних академских студија  

школске 2015/2016 године на студијске програме:  

1.ЗАШТИТА НА РАДУ  

(100 студената који се финансирају из буџета и 80 самофинансирајућих студената) 

Завршетком студија студент стиче академски назив: Дипломирани инжењер 

заштите на раду 

2.ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

(100 студената који се финансирају из буџета и 80 самофинансирајућих студената) 

Одлуком Владе РС број  612-6065/2015 објављеној у „Службеном гласнику РС“ бр. 

48/2015 од 02. јуна 2015. године, укупним бројем студената чије се образовање финансира из 

буџета Републике Србије обухваћене су и: 2 особе са инвалидитетом, 2 припадника ромске 

националности и 2 држављана Републике Србије који су у школској 2014/2015. години средњу 

школу завршили у иностранству. 

 

Завршетком студија студент стиче академски назив: Дипломирани инжењер 

заштите животне средине 

Основне академске студије трају ЧЕТИРИ године 240 ЕСПБ бодова 

КОНКУРСНИ РОКОВИ 

Пријављивање кандидата: 24., 25. и 26. јуна 2015.године у времену од 9 до 15 часова; 

Полагање пријемних испита: 29.,30. јуна и 01. јула 2015.године, према распореду који ће 

бити истакнут на огласној табли и интернет страници Факултета најкасније до 26. јуна 

2015.године до 12 часова. 

Објављивање јединствене ранг листе са резултатима испита: 02. јула 2015.године до 12 

часова. 

Приговор на јединиствену ранг листу: до 04. јула 2015.године до 12 часова. 

Доношење одлуке о приговору: 04. јула 2015.године до 15 часова. 

Објављивање коначне ранг листе: 06. јула 2015.године до 12 часова. 

Упис кандидата: од 07. јула 2015.године према распореду који ће бити истакнут на 

огласној табли и интернет страници Факултета 06. јула 2015.године до 15 часова. 

ПРИЈАВА НА КОНКУРС 

http://www.znrfak.ni.ac.rs/


Кандидати подносе на увид оригинална документа и оверене фотокопије следећих 

докумената: 

 Пријаву на конкурс за упис (може се добити на шалтеру Студентске службе), 

 Извод из матичне књиге рођених, 

 Сведочанства сва четири разреда завршене средње школе, 

 Диплому о положеном завршном, односно матурском испиту, 

 Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 7.000,00 динара на 

жиро рачун Факултета број: 840-1747666-77 позив на број 205-21 (сврха дознаке: 

полагање пријемног испита).  

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ 

Кандидати који конкуришу за упис полажу, према програму за средње стручне школе, 

пријемни испит из два предмета по избору од наведених предмета: Математика, Физика, 

Хемија, Информатика и Екологија и заштита животне средине. 

Кандидати су дужни да полажу пријемни испит из два изабрана предмета. Кандидат који 

је положио пријемни испит стиче право на рангирање ради уписа и то уколико је на пријемном 

испиту освојио најмање 14 бодова. 

ИЗБОР КАНДИДАТА 

Избор кандидата за упис у прву годину основних академских студија на Факултету 

заштите на раду у Нишу обавља се према општем успеху постигнутом у средњој школи и 

резултатима постигнутим на пријемном испиту 

Факултет заштите на раду у Нишу утврђује Јединствену ранг листу свих кандидата са 

укупним бројем бодова. 

Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на јединственој ранг листи до 

броја одобреног за упис кандидата на терет буџета, и има више од 50 бодова. 

Кандидат може бити уписан као самофинансирајући студент уколико се на Јединственој 

ранг листи налази до броја одобреног за упис самофинансирајућих студената и има најмање 30 

бодова. 

Кандидат може поднети приговор на регуларност поступка утврђеног конкурсом, 

регуларност пријемног испита или своје место на ранг листи у року од 36 часова од 

објављивања Јединствене ранг листе на Факултету.  

Декан Факултета доноси одлуку о приговору у року од 24 сата од подношења приговора.  

Након одлучивања по приспелим приговорима Факултет заштите на раду у Нишу 

утврђује и објављује Коначну ранг листу. Коначна ранг листа је основ за упис кандидата. 

ШКОЛАРИНА 

Висина школарине за самофинансирајуће студенте држављане Републике Србије износи 

72.000,00 динара (1.200,00 динара по ЕСПБ боду) а за студенте стране држављане 1.500 еура (25 

евра по ЕСПБ боду).  

Школарина се може уплатити у три једнаке рате: 

 прва рата - приликом уписа на Факултет, 

 друга рата – најкасније до 16. јануара 2016. године, 

 трећа рата – најкасније до 31. маја 2016. године. 

ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК 

Факултет заштите на раду у Нишу организоваће други конкурсни рок за упис студената у 

прву годину основних академских студија за школску 2015/2016. годину уколико се у првом 

конкурсном року не упише одобрени број студената по акредитацији за наведени студијски 

програм. 

Факултет, уколико буде потребе, оглашава други конкурсни рок 31.07.2015.год. 




