
 

 ПОПУЊАВА СТУДЕНТСКА СЛУЖБА: 

У Нишу, ____________.2017. год. 

Број:  02/02-_______________ 

ПРИЈАВА 
НА КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА 

НА ФАКУЛТЕТУ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ 
 
ОПШТИ ПОДАЦИ – ПОПУЊАВА КАНДИДАТ 
        

Презиме:________________________________________________________________ Име једног родитеља: _____________________________________________ 
      

Име:______________________________________________________________________ Пол:  
 

Мушки 
 

Женски 
        

Телефон за контакт: _________________________________________________ Мобилни телефон:_____________________________________________________ 

Е-mail: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Дан, месец и година рођења : _________________________________________ Место рођења: _______________________________________________________ 

Место сталног боравка: ____________________________________ Адреса: ________________________________________________________________________ 

Број личне карте: ________________________________ МУП: ______________________________________ Држава: __________________________________ 

Национална припадност : ______________________________________________ Држављанство: ______________________________________________________ 
        

 
ПОДАЦИ О ПРЕТХОДНОМ ОБРАЗОВАЊУ – ПОПУЊАВА КАНДИДАТ 

Завршене 

    
основне и мастер академске студије у складу са Законом о високом образовању 
 
 
 

     
основне студије у складу са Законом о Универзитету 
 
 

 
    

магистарске студије у складу са Законом о Универзитету 
 
 

 
   

интегрисане академске студије 

   
 

 Назив високошколске установе  Година уписа  Година завршетка  

     
     
    Назив студијског програма/смер/одсек  

   
   
   Стечено звање 

Број стечених ЕСПБ бодова Просечна оцена студирања 



 
ПРИОРИТЕТ ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА ФАКУЛТЕТУ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У 
НИШУ У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ 
(Могућ избор оба студијска програма. У кућицу поред назива студијског програма упишите ваше приоритете бројевима 1и 2) 
        

ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
   

        
        

ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ НА РАДУ 
   

        

 
 
УЗ ПРИЈАВУ ПРИЛАЖЕМ СЛЕДЕЋА ДОКУМЕНТА: 
(ОЗНАЧИТИ СА „Х“ ДОКУМЕНТА КОЈА СУ ПРИЛОЖЕНА) 
 

□ 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; 

□ Оверене фотокопије или фотокопије уз оригинал на увид следећих докумената: 

□ Извод из матичне књиге рођених, односно венчаних ; 

□ 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 405-1 (сврха уплате: Учешће на конкурсу за упис на докторске академске студије).; 

 

 

У Нишу, 

Дана __________________________________ 

 Подносилац пријаве 

_______________________________________________ 

 

http://www.znrfak.ni.ac.rs/SERBIAN/012-UPIS.html

