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<PaKymeT 3aWTlt1Te Ha pap,y y Hviwy, y WKO!lCKOj 2017/2018. IO,ll,VlHVl, y p,pyroM nPO,ll.Y>KEHOM 
KOHKypcHOM poKy, ynvicyje caMo¢viHaHrnpajyne cryp,eHTe y npsy IO,ll,VlHY aKpep,v1TOBaHV1X ,ll,OKTOpCKV1X 
cryp,vija, y no/by TeXHV1YKO-TeXHO!lOWKV1X HayKa, Ha cryp,vijcKe nporpaMe: 

• V1H>Ket-bepcrno 3awrnre >KV1BOTHe cpep,viHe 6 cryp,eHaTa 
• V1H>Ket-bepcrno 3awrnre Ha pap,y 9 cryp,eHaTa 

,ll.oKTopcKe aKap,eMcKe cryp,vije rpajy rpvi WKO!lCKe rop,viHe, o6viMa 180 ECn5 6op,osa. Cas!lap,asal-beM 
cryp,vijcKOr nporpaMa ,ll,OKTOpCKV1X aKap,eMCKV1X cryp,vija V1 op,6paHOM ,ll,OKTOpCKe ,ll,V1CepTal...\V1je cryp,eHT 
CTV1L!e HayYHV1 Ha3V1B: 

- ,ll.oKTop HayKa - V1H>Ket-bepcrno 3awrnre Ha pap,y (V1H>Ket-bepcrno 3awrnre Ha pap,y); 

- ,ll.OKTOp HayKa - V1H>Ket-bepCTBO 3aWTV1Te >KV1BOTHe cpep,viHe (V1H>Ket-bepcrno 3aWTV1Te >KV1BOTHe 
cpep,viHe); 

nPABO HA YnlllC 
Ha cryp,vijcKe nporpaMe y npsy rop,viHy p,oKropcKvix aKap,eMcKvix cryp,vija Mory ce ynvicarn flV1l...\a Koja 
viMajy 3aspweHe op,rosapajyne V1flV1 cpop,He: 

• OcHOBHe vi Macrep aKap,eMcKe cryp,vije, O,ll,HOCHO V1HTerpvicaHe aKap,eMcKe cryp,vije ca HajMal-be 
300 ECn5 6op,osa V1 yKynHy npoceYHY Ol...\eHy O,ll, HajMal-be 8 (ocaM) Ha OCHOBHV1M aKap,eMCKV1M V1 
Macrep aKap,eMCKV1M cryp,vijaMa, O,ll,HOCHO Ha V1HTerpvicaHV1M aKap,eMCKV1M cryp,vijaMa, V1!1V1 

• Cryp,vije 3a CTV1l...\al-be Vll-1 creneHa crpyYHe cnpeMe, ca npoceYHOM Ol...\eHOM op, HajMal-be 8 
(ocaM). 

• OcHOBHe vi Macrep aKap,eMcKe cryp,vije, op,HocHo viHrerpvicaHe aKap,eMcKe cryp,vije ca HajMal-be 
300 ECn5 6op,osa vi o6jas!beHe HayYHe pap,ose V13 HayYHe 06/lacrn p,oKrnpcKvix cryp,vija, V1flV1 

• Cryp,vije 3a CT111l...\al-be Vll-1 creneHa crpyYHe cnpeMe vi o6jas/beHe HayYHe pap,ose V13 HayYHe 

o6JlaCTlt1 ,l\OKTOpCKV1X CTy,D,vija . 

,ll.oKTopcKe cryp,vije Mory ,D,a ynviwy vi flV1l...\a Koja viMajy aKap,eMCKV1 Ha3V1B Marvicrpa HayKa V13 
op,rosapajyne V1flV1 cpo,D,He HayYHe o6!lacrn yKO!lV1KO Hvicy npvijasvi!la ,l\OKTopcKy ,D,vicepral...\vijy y CK!la,D,y 
ca O,D,pe,D,60M Y!laHa 128. 3aKOHa 0 BV1COKOM o6pa30Bal-by. 

Kao op,rosapajyna HayYHa 06/laCT 3a ynvic Ha cryp,vijcKe nporpaMe ,ll,OKTOpCKvix cryp,vija, cMarpa ce 
HayYHa 06/laCT V1H>Ket-bepCTBO 3aWTV1Te >KV1BOTHe cpep,viHe V1 3aWTV1Te Ha pa,D,y. 

Cpo,D,He HayYHe 06/lacrn 3a ynvic Ha cry,D,vijcKe nporpaMe ,D,OKrnpcKvix cry,D,vija cy HayYHe o6!lacrn: 

• y o6pa30BHOM no/by TexHV1YKo-rexHO!lOWKV1X HayKa; 
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 у образовном пољу Природно-математичких наука, и то: 

o физичке науке; 

o хемијске науке 

o физичко-хемијске науке и 

o рачунарске науке. 

Сродне научне области за упис на студијски програм докторских студија Инжењерство заштите 

животне средине су, поред научих области у претходном ставу, и научне области из образовног 

поља Природно-математичких наука и то: 

 науке о заштити животне средине и 

 биолошке науке. 

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 15. до 22. децембра 2017. године у времену од 09 до 12 

часова. 

 Објављивање прелиминарне ранг листе: 22. децембра 2017. године до 15 часова. 

 Приговор на прелиминарну ранг листу: 25. децембра 2017. године до 12 часова. 

 Доношење одлуке о приговору: 26. децембра 2017. године до 12 часова. 

 Објављивање коначне ранг листе: 26. децембра 2017. године до 15 часова. 

 Упис кандидата: 27. децембра 2017. године од 9 до 12 часова. 

 
ПРИЈАВА НА КОНКУРС 

Кандидати приликом конкурисања подносе: 

 Пријаву на конкурс са избором приоритетног студијског програма (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; 

 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 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; 
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 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 оба 
студијска програма, при чему мора да одреди приоритетан. 

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 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 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 

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. 

 



nPVlrOBOP HA nPE/lVIMVIHAPHY PAHr /lVICTY 
KaH,D,111,D,aT MO>Ke no,D,Hern np111rosop Ha perynapHOCT nocrynKa yrnpf)eHor KOHKypcoM 111n111 csoje Mecro 
Ha npen111M111HapHoj paHr n111cr111 y poKy O,D, 36 earn O,D, 06jas/b111Bal-ba npen111M111HapHe paHr n111cre Ha 
<t>aKymery. np111rosop ce no,D,Horn KOM111rnj111 3a yn111c <t>aKymera, Ha Y111j111 npe,D,nor ,D,eKaH ,D,OHorn 
pewel-be no np111rosopy y poKy O,D, 24 cara O,D, no,D,Howel-ba np111rosopa. 

KOHA4HAPAHr/lVICTA 

<t>aKymer o6jas/byje KOHaYHY paHr n111cry Ha ornaCHoj ra6n111 111 111HrepHeT crpaHll1L..\111 <t>aKymera. 
KoHaYHa pa Hr n111cra je ocHos 3a yn111c Ha <Pa Ky mer. 

AKO ce KaH,D,111,D,aT Koj111 je ocrnap1110 npaso Ha yn111c no KOHKypcy y o,D,rosapajyneM KOHKypcHOM poKy, He 
yn111we y npe,D,s111f)eHoM poKy, <t>aKymer fie yn111carn yMecro 1-bera rne,D,ener KaH,D,111,D,ara, npeMa 
pe,D,OC!le,D,y Ha KOHaYHOj pa Hr flll1CTll1, y po Ky yrnpf)eHOM KOHKypcoM. 

YnVIC KAHAVIAATA 

KaH,D,111,D,aT Koj111 je ocrnap1110 npaso Ha yn111c no,D,Horn rne,D,ena ,D,OKyMeHra: 
,LJ,111nn0My 111 ,D,O,D,aTaK ,D,111nflOMe 0 3aspweHll1M OCHOBHll1M 111 Macrep aKa,D,eMCK111M cry,D,111jaMa, O,D,HOCHO 
,D,111nn0My o 3aspweH111M OCHOBHll1M cry,D,111jaMa y rpajal-by O,D, Yernp111 ro,D,111He (ocaM ceMecrapa) no 
npon111rnMa Koj111 cy sa>t<111n111 ,D,O ,D,aHa crynal-ba Ha CHary 3aKoHa o s111coKOM o6pa3osal-by, 111 
ysepel-be 0 CBll1M nono>KeHll1M, O,D,HOCHO np1113HarnM 111cn111rnMa, KOjll1 np111na,D,ajy CTY,D,111jCKOM 
nporpaMy 3a KOjll1 je CTeYeHa ,D,111nflOMa (op111r111HanHa ,D,OKyMeHTa, O,D,HOCHO osepeHe ¢0TOKOn111111je); 
3an111c ca Y111TaYa 61110Merp111jcKe flll1YHe Kapre 111n111 ¢or0Kon111ja flll1YHe Kapre;; 
111H,D,eKc (,D,06111ja ce Ha wamepy Cry,D,eHTCKe cny>t<6e); 
,LJ,sa o6pacl_\a WB-20 (,D,06111jajy ce Ha wamepy Cry,D,eHTCKe cny>t<6e); 
,LJ,se ¢ororpa¢111je ¢opMara 3.5 x 4.5 cm (3a 111H,D,eKc); 
CeMecrpanH111 n111cr ca cn111CKOM yn111caH111x cry,D,111jcK111x 06ase3a 1113 cry,D,111jCKor nporpaMa (,D,06111jaja ce 
Ha wamepy Cry,D,eHTCKe rny>t<6e); 
,LJ,oKa3 o ynnarn 3a 1113,D,aBal-be 111H,D,eKca y 1113Hocy O,D, 500,00 ,D,111Hapa Ha >t<111po paYyH <t>aKymera 
3awrnre Ha pa,D,y y H111wy 6poj 840-1747666-77, no3111s Ha 6poj 405-2, cspxa ynnare: 1113,D,aBal-be 
111H,D,eKca; 
,LJ,oKa3 o ynnarn 3a ,D,Ba WB-20 o6pacl_\a y 1113Hocy O,D, 200,00 ,D,111Hapa Ha >t<111po paYyH <t>aKymera 
3awrnre Ha pa,D,y y H111wy 6poj 840-1747666-77, no3111s Ha 6poj 405-7, cspxa ynnare: 1113,D,aBal-be 
o6pa3al_\a 3a yn111c; 
,LJ,oKa3 0 ceMeCTpa!lHOj ynnarn 3a WKOflCKY 2017 /2018. ro,D,111HY y 1113HOCY O,D, 1.400,00 ,D,111Hapa Ha 
>t<111po paYyH <t>aKymera 3awrnre Ha pa,D,y y H111wy 6poj 840-1747666-77, no3111s Ha 6poj 555 
(np111Manal_\: Cry,D,eHTCKll1 napnaMeHT <t>aKymera 3awrnre Ha pa,D,y y H111wy). 
,LJ,oKa3 o ynnarn wKonap111He Ha >t<111po paYyH <t>aKymera 3awrnre Ha pa,D,y y H111wy 6poj 840-
1747666-77, no3111s Ha 6poj 405-6 (cspxa ynnare: WK0nap111Ha 3a 2017 /2018. ro,D,111Hy). 

WKO/lAPVIHA 

Cry,D,eHT np111n111KoM yn111ca norn111cyje yrosop ca <t>aKymeTOM o s111rnH111 111 p0Kos111Ma ynnare 
WKO!lap111He. B111C111Ha WKOnap111He 3a CTy,D,eHTe ,D,p>KaB/baHe Peny6n111Ke Cp6111je 1113HOCV1 90.000,00 
Al.1Hapa (1.500,00 ,D,111Hapa no ECn5 60,D,y), a 3a cry,D,eHre crpaHe ,D,p>t<as/baHe 2.100 eypa (35 espa no 
ECn5 60,D,y). WK0nap111Ha ce MO>Ke ynnarnrn y l_\enocrn np111nviKOM ynvica vinvi y sviwe para. 


