
 

 

 
УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА 

ШКОЛСКЕ 2015/2016. ГОДИНЕ 
РАСПОРЕД УПИСА 
Упис кандидата обавиће се по следећем распореду: 

 Кандидати од редног броја 1, закључно са редним бројем 200. уписују се 07. и 08. јула 
2015. године од 09 до 14 часова. 

 Кандидати који се не буду уписали у предвиђеном року сматраће се да су одустали од уписа. 
 Факултет ће објавити на огласној табли и интернет страни Факултета број могућих слободних 

места за упис на буџет 08. јула 2015. године до 15 часова. 
 Попуњавање могућих слободних места на буџету, према редоследу на Коначној ранг-листи, 

вршиће се 09.  јула 2015. године од 9 до  10  часова. 
 Кандидати од редног броја 201. закључно са редним бројем 268. уписују се 09. јула 2015. 

године од 10 до 15 часова. 
 Факултет ће објавити на огласној табли и интернет страни Факултета број могућих слободних 

места за упис самофинансирајућих студената  10. јула 2015. године до 12 часова. 
 Попуњавање слободних места за упис самофинансирајућих студената Факултет ће обавити у 

другом конкурсном року. 

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС 
Кандидати који су стекли право на упис у прву годину основних академских студија у 
школској 2015/2016. години подносе следећа документа: 

 Оригинална документа (диплома, 4 сведочанства, извод из матичне књиге рођених) 
 Два обрасца ШВ-20 и индекс (добијају се на шалтеру студентске службе) 
 Две фотографије формата 4,5 x 3,5 cm (за индекс) 
 Образац за избор предмета из прве године студијског програма (само за самофинансирајуће 

студенте - добија се на шалтеру студентске службе) 
 Доказ о семестралној уплати за школску 2015/2016. годину у износу од 1.400,00 динара на 

жиро рачун Факултета заштите на раду у Нишу, број : 

840-1747666-77  
Позив на број: 205-555  

Сврха уплате: Семестрална уплата 
 Доказ о уплати за издавање индекса и 2 ШВ-20 обрасца у износу од 700,00 динара на жиро 

рачун Факултета заштите на раду у Нишу, број: 

840-1747666-77  
Позив на број: 205-24  

Сврха уплате: Издавање индекса и образаца за упис 
 Самофинансирајући студенти могу уплатити школарину у износу од 72.000,00 динара у 

целости или у три рате. 
 Доказ о уплати школарине у целости или прве рате школарине (за самофинансирајуће) у 

износу од 24.000,00 на жиро рачун Факултета заштите на раду у Нишу, број: 

840-1747666-77  
Позив на број: 205-20  

Сврха уплате: Прва рата школарине 
ПРОДЕКАН ЗА НАСТАВУ 

ФАКУЛТЕТА ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ 
 

 Др Емина Михајловић, ванр. проф. 


