
 
 

 

 

 

 

КОНКУРС 

ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2016/2017. 

ГОДИНЕ  

НА 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 мастер академских студија 

школске 2016/2017. године 65 студената који се финансирају из буџета и 120 

самофинансирајућих студената на следеће акредитоване студијске програме: 

Студијски програм Буџет Самофинансирање Укупно 

Инжењерство заштите 

животне средине 
13 19 32 

Инжењерство заштите на раду 13 19 32 

Инжењерство заштите од 

пожара 
13 19 32 

Управљање ванредним 

ситуацијама 
13 19 32 

Управљање комуналним 

системом 
13 19 32 

Управљање заштитом 

животне средине 
- 25 25 

УКУПНО 65 120 185 

Мастер академске студије трају једну школску годину, обима 60 ЕСПБ бодова. Савладавањем 

студијског програма мастер академских студија студент стиче академски назив: 

 Мастер инжењер заштите на раду (Инжењерство заштите на раду);  

 Мастер инжењер заштите животне средине (Инжењерство заштите животне средине или 

Управљање комуналним системом);  

 Мастер инжењер заштите од катастрофалних догађаја и пожара (Инжењерство заштите од 

пожара или Управљање ванредним ситуацијама); 

 Мастер менаџер (Управљање заштитом животне средине). 

На мастер академске студије може се уписати лице које је завршило основне академске студије у 

одговарајућој или сродној научној области, остваривши најмање 240 ЕСПБ бодова, као и лице 

које је стекло високо образовање у одговарајућој или сродној научној области у трајању од 

четири године (осам семестара) по прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о 

високом образовању (VII-1). 
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Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим условима као и домаћи 

држављанин, с тим што уз пријаву на конкурс мора да достави признату диплому о претходном 

образовању и оствареним бројем ЕСПБ бодова, пружи доказ о познавању српског језика у складу 

са Статутом Универзитета, осим учесници конкурса држављани из република бивше СФРЈ, као и 

доказ о здравственом осигурању. 

Услови за упис на студијски програм, одговарајућа или сродна научна област, рангирање 

кандидата и утврђивање коначне ранг листе дефинисани су Правилником о мастер академским 

студијама Факултета заштите на раду у Нишу (бр. 03-236/4 од 11.05.2016. год.) и Правилником о 

изменама и допунама Правилника о мастер академским студијама Факултета заштите на раду у 

Нишу) бр. 03-371/4 од 05.09.2016. год.). 

Пречишћен текст Правилника о мастер академским студије на Факултету заштите на раду у Нишу 

се налази на линку: 

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

КОНКУРСНИ РОКОВИ 

Пријављивање кандидата: од 10. до 21. октобра 2016. године у времену од 10 до 13 часова. 

Објављивање прелиминарне ранг листе: 24. октобра 2016. године до 15 часова. 

Приговор на прелиминарну ранг листу: 26. октобра 2016. године до 09 часова. 

Доношење одлуке о приговору: 26. октобра 2016. године до 15 часова. 

Објављивање коначне ранг листе: 27. октобра 2016. године до 15 часова. 

Упис кандидата: 28. и 29. октобра 2016. године од 10 до 14 часова. 

ПРИЈАВА НА КОНКУРС 

Кандидати приликом конкурисања подносе:  

 Пријаву на конкурс за упис (може се добити на шалтеру Студентске службе или преузети са 

интернет странице Факултета:  http://www.znrfak.ni.ac.rs/SERBIAN/012-UPIS.html); 

 Запис са читача биометријске личне карте или фотокопија личне карте; 

 Оверене фотокопије или фотокопије уз оригинал на увид следећих докумената: 

o Диплому и додатак дипломе о завршеним основним академским студијама обима 240 

ЕСПБ бодова, 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;  

 Доказ о укупној дужини студирања на одговарајућем степену студија; 

 Доказ о уплати накнаде за учешће на конкурс 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 мастер академске студије). 

Приликом пријаве на конкурс за упис на студије сваки кандидат има могућност да конкурише 

максимално на три студијска програма, при чему мора да одреди приоритетан. Редослед 

(приоритет) програма на које конкурише одређује кандидат лично (програм под редним бројем 1 

(један), програм под редним бројем 2 (два) и програм под редним бројем 3 (три). Након 

рангирања кандидата, кандидат који је стекао услов за упис може се уписати само на један 

студијски програм као буџетски студент. 

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

кандидатима. 

ИЗБОР КАНДИДАТА 

Редослед кандидата за упис на мастер академске студије утврђује се на основу пондерисане 

просечне оцене. 
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За упис на студијске програме мастер академских студија акредитоване у научној области 

Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду рангирање кандидата се врши према 

следећем приоритету: 

 студенти који су завршили студије у одговарајућој научној области; 

 студенти који су завршили студије у сродној научној области; 

 студенти који су завршили студије у осталим научним областима (за студијске програме 

Управљање ванредним ситуацијама и Управљање комуналним системом). 

За упис на студијске програме мастер академских студија акредитоване у научној области 

Менаџмент и бизнис кандидати се рангирају без утврђивања приоритета. 

Пондерисана просечна оцена се формира на следећи начин: 

  
где је: 

P - пондерисана просечна оцена,  

p - просечна оцена студирања остварена на основним или основним академским 

студијама,  

n - број месеци предвиђених за завршетак студија у редовном року,  

t - број месеци за које је кандидат завршио студије. 

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

до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета. Кандидат се може уписати у статусу 

самофинансирајућег студента уколико се налази на коначној ранг листи до броја утврђеног за 

упис самофинансирајућих студената.  

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА 

Прелиминарна ранг листа се саставља за сваки студијски програм. 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 часова 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.  

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА 

Факултет објављује коначну ранг листу на огласној табли и интернет страници Факултета. 

Коначна ранг листа је основ за упис на Факултет. 

Ако се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу у одговарајућем конкурсном року, не 

упише у предвиђеном року, Факултет ће уписати уместо њега следећег кандидата, према 

редоследу на коначној ранг листи, у року утврђеном конкурсом. Факултет приликом уписа издаје 

кандидату индекс којим се доказује статус студента. 

УПИС КАНДИДАТА 

Кандидат који је остварио право на упис подноси следећа документа: 

 Диплому и додатак дипломе о завршеним основним академским студијама обима 240 ЕСПБ 

бодова, односно диплому о завршеним основним студијама у трајању од четири године (осам 

семестара) по прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом 

образовању, и уверење о свим положеним, односно признатим испитима, који припадају 



студијском програму за који је стечена диплома (оригинална документа, односно оверене 

фотокопиије); 

 Запис са читача биометријске личне карте или фотокопија личне карте; 

 Индекс (добија се на шалтеру Студентске службе); 

 Два обрасца ШВ-20 (могу се добити на шалтеру Студентске службе); 

 Две фотографије формата 3.5 х 4.5 cm (за индекс); 

 Семестрални лист са списком уписаних студијских обавеза из студијског програма (добијаја се 

на шалтеру Студентске службе); 

 Доказ о уплати за издавање индекса у износу од 500,00 динара на жиро рачун Факултета 

заштите на раду у Нишу број 840-1747666-77, позив на број 205-24, сврха уплате: Издавање 

индекса;  

 Доказ о уплати за два ШВ-20 обрасца (за кандидате којима су обрасци издати на шалтету 

студентске службе) у износу од 200,00 динара на жиро рачун Факултета заштите на раду у 

Нишу број 840-1747666-77, позив на број 205-25, сврха уплате: Издавање образаца за упис;  

 Доказ о семестралној уплати за школску 2016/2017. годину у износу од 1.400,00 динара на 

жиро рачун Факултета заштите на раду у Нишу број 840-1747666-77, позив на број 555 

(прималац: Студентски парламент Факултета заштите на раду у Нишу).  

 Доказ о уплати школарине (само за самофинансирајуће студенте) на жиро рачун Факултета 

заштите на раду у Нишу број 840-1747666-77, позив на број 205-20 (сврха уплате: Школарина 

за 2016/2017. годину). 

ШКОЛАРИНА 

Самофинансирајући студент приликом уписа потписује уговор са Факултетом о висини и 

роковима уплате школарине. 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 целости приликом 

уписа или у више рата. 

ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК 

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

годину мастер академских студија за школску 2016/2017. годину уколико се у првом конкурсном 

року не упише одобрени број студената за наведени студијски програм. Факултет, уколико буде 

потребе, оглашава други конкурсни рок најкасније до 04. 11. 2016. год. 

 

 

Д Е К А Н 

ФАКУЛТЕТА ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ 

 

Др Момир Прашчевић, ред. проф., с.р. 


