


Услови за упис на студијски програм, одговарајућа или сродна научна област, рангирање 
кандидата и утврђивање коначне ранг листе дефинисани су у Правилнику о докторским 
академским студијама на Факултету заштите на раду у Нишу  (бр. 03-371/3 од 05. 09. 2016. године). 

Текст Правилника о докторским академским студијама на Факултету заштите на раду у Нишу 
налази се на линку: 

 http://www.znrfak.ni.ac.rs/SERBIAN/009-1-08-ZAKONI_Fakultet.html. 
 
КОНКУРСНИ РОКОВИ 

 Пријављивање кандидата: од 07. до 10. новембра 2016. године у времену од 10 до 13 
часова. 

 Објављивање прелиминарне ранг листе: 15. новембра 2016. године до 15 часова. 
 Приговор на прелиминарну ранг листу: 17. новембра 2016. године до 09 часова. 
 Доношење одлуке о приговору: 17. новембра 2016. године до 12 часова. 
 Објављивање коначне ранг листе: 17. новембра 2016. године до 15 часова. 
 Упис кандидата: 18. новембра 2016. године од 10 до 14 часова. 

 
ПРИЈАВА НА КОНКУРС 
Кандидати приликом конкурисања подносе: 

 Пријаву на конкурс (може се добити на шалтеру Студентске службе или преузети са 
интернет странице Факултета:  http://www.znrfak.ni.ac.rs/SERBIAN/012-UPIS.html); 

 Кратку биографију; 
 Оверене фотокопије или фотокопије уз оригинал на увид следећих докумената: 

o Извод из матичне књиге рођених, односно венчаних ; 
o Диплому и додатак дипломе о завршеним основним и мастер академским 

студијама обима, односно диплому о стеченом високом образовању по Закону о 
Универзитету и уверење о свим положеним, односно признатим испитима, који 
припадају студијском програму за који је стечена диплома; 

 Уверење о положеним, односно признатим испитима на основним и мастер академским 
студијама 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 
(доступан на линку: http://www.znrfak.ni.ac.rs/SERBIAN/009-1-06-ZAKONI_Republika.html); 

 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 учешће на конкурсу у износу од 7.000,00 динара на жиро рачун 

Факултета број 840-1747666-77, позив на број 205-21 (сврха уплате: Учешће на конкурсу за 
упис на докторске академске студије).; 

Приликом пријаве на конкурс за упис на докторске студије, кандидат може да се пријави на 
студијски програм Инжењерство заштите на раду. 

Фотокопије докумената поднетих уз пријаву на конкурс за упис се не враћају кандидатима. 

 



 

ИЗБОР КАНДИДАТА 

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 академске 
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 Правилника о докторским 
академским студијама на Факултету заштите на раду. 

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. 
 

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА 

Право на упис стиче кандидат који је на прелиминарној ранг листи рангиран у оквиру броја 
утврђеног за упис. Факултет објављује прелиминарну ранг листу на огласној табли и интернет 
страници Факултета. 
 
ПРИГОВОР НА ПРЕЛИМИНАРНУ РАНГ ЛИСТУ 
Кандидат може поднети приговор на регуларност поступка утврђеног конкурсом или своје место 
на прелиминарној ранг листи у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе на 
Факултету. Приговор се подноси комисији за упис Факултета, на чији предлог декан доноси 
решење по приговору у року од 24 сата од подношења приговора.  




