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<l>aKynTeT 3aWTl.llTe Ha paAy y H1.11wy, y WKOnCKOj 2017/2018. rOAl.llHl.ll yn1.11cyje 20 
caMocl>1.11HaHc1.11pajyfi1.11x cryAeHaTa y npey roAl.llHY aKpeA1.11ToeaH1.11x AOKTopcK1.11x CTYAl.llja, y noJby 
TeXHl.ll4KO-TexHonowK1.11x HayKa, Ha CTYAl.lljcKe nporpaMe: 

• 111H>KetbepCTBO 3awT1.11Te >Kl.llBOTHe cpeAl.llHe 
• 111H>KetbepcTBO 3aWTl.llTe Ha paAy 

1 O cTyAeHaTa 
1 O cTyAeHaTa 

,ll,oKropcKe aKaAeMcKe cryA111je rpajy rp111 WKO!ICKe roA111He, 06111Ma 180 ECn6 6oAOBa. CasflaAaBal-heM 
cryp,111jcKOr nporpaMa AOKTopcK111x aKaAeMcK111x cryA111ja 111 op,6paHOM p,oKropcKe All1Ceprau,111je cryp,eHT 
CTll14e Hay4Hll1 Ha3111B: 

- ,ll,oKTop HayKa - 111H)Ke1-bepcrno 3awT111Te Ha pap,y (V1H>Kel-hepcrno 3awT111Te Ha pap,y); 

- ,ll,OKTOp HayKa - 111H>Ke1-bepCTBO 3aWTl/1Te >Kll1BOTHe cpeA111He (V1H>Ke1-bepCTBO 3aWTl/1Te >Kll1BOTHe 
cpeA111He); 

nPABO HA Yn111c 
Ha nyp,111jcKe nporpaMe y npsy rOA111HY AOKTOpCKV1X aKap,eMCKll1X CTYA111ja Mory ce yn111caT111 !1111U,a KOja 
L11Majy 3aspweHe OAfOBapajyne L11!1111 cpoAHe: 

• OCHOBHe 111 Macrep aKaAeMCKe cryp,111je, OAHOCHO 111HTerpL11CaHe aKaAeMCKe CTYA111je ca HajMal-be 
300 ECn6 6op,osa 111 yKynHy npoce4HY ou,eHy OA HajMal-be 8 (ocaM) Ha OCHOBHll1M aKap,eMCKll1M 111 
Manep aKaAeMCKll1M cryp,111jaMa, OAHOCHO Ha 111HTerp111caH111M aKap,eMCKll1M CTYAll1jaMa, 111!1111 

• CryA111je 3a CT111LJ,al-be Vll-1 creneHa crpy4He cnpeMe, ca npoce4HOM ou,eHOM OA HajMal-be 8 
(ocaM). 

• OcHOBHe 111 Macrep aKap,eMcKe cryp,111je, OAHOCHO 111Hrerp111caHe aKap,eMcKe cryA111je ca HajMal-he 
300 ECn6 60AOBa 111 o6jaslbeHe Hay4He pap,ose 1113 Hay4He 06!lacT111 AOKTOpcK111x cTyA111ja, 111!1111 

• Cryp,L11je 3a CTll1LJ,al-he Vll-1 creneHa crpy4He cnpeMe 111 o6jaslbeHe Hay4He paAOBe 1113 Hay4He 
06flaCT111 AOKTOpcK111x cryA111ja. 

,ll,oKropcKe CTYA111je Mory Aa ynL11wy 111 !1111U,a Koja 111Majy aKaAeMCKll1 Ha3111B Marnnpa HayKa 1113 
OAfOBapajyne 111!1111 CPOAHe Hay4He 06flaCTl/1 YKO!lll1KO H111CY np111jaB111!1a AOKTOpCKY All1Ceprau,111jy y CK!lap,y 
ca op,peA60M 4!1aHa 128. 3aKOHa 0 Bll1COKOM o6pa30Bal-by. 

Kao op,rosapajyna Hay4Ha o6!1acr 3a yn111c Ha nyA111jcKe nporpaMe AOKTopcK111x cryp,111ja, cMarpa ce 
Hay4Ha o6!1aCT V1H>Ke1-bepcrno 3awT111Te >1<111sorne cpep,111He Lil 3aWTll1Te Ha paAY· 

Cpop,He Hay4He 06flaCT111 3a yn111c Ha CTYA111jcKe nporpaMe AOKTopcK111x cryA111ja cy Hay4He 06flacT111: 
• y o6pa30BHOM nofby TexHll14KO-TexHO!IOWKll1X HayKa; 
• y o6pa30BHOM nofby np111pop,HO-MaTeMaT1114K111X HayKa, 111 TO: 

o cp11131114Ke HayKe; 
o xeM111jcKe HayKe 

-



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 09. до 20. октобра 2017. године у времену од 10 до 13 
часова. 

 Објављивање прелиминарне ранг листе: 24. октобра 2017. године до 15 часова. 
 Приговор на прелиминарну ранг листу: 26. октобра 2017. године до 09 часова. 
 Доношење одлуке о приговору: 27. октобра 2017. године до 12 часова. 
 Објављивање коначне ранг листе: 27. октобра 2017. године до 15 часова. 
 Упис кандидата: 30 октобра 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; 
 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. 
  



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.  

 

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 и мастер академским студијама, 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 (добијају се 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 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 2017/2018. 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 на жиро рачун Факултета заштите на раду у Нишу број 840-
1747666-77, позив на број 205-20 (сврха уплате: Школарина за 2017/2018. годину). 

 

ШКОЛАРИНА 

Студент приликом уписа потписује уговор са Факултетом о висини и роковима уплате 
школарине. Висина школарине за студенте држављане Републике Србије износи 90.000,00 
динара (1.500,00 динара по ЕСПБ боду), а за студенте стране држављане 2.100 еура (35 евра по 
ЕСПБ боду). Школарина се може уплатити у целости приликом уписа или у више рата. 
  



APYflll KOHKYPCHlll POK 

YKOflil1KO ce y npBOM KOHKypcHOM poKy He yn111we op.06peH111 6poj CTy,D.eHaTa 3a HaBe,D.eHl/1 CTy,D.111jCKll1 
nporpaM, <DaKymer 3awrnre Ha pa.n.y y H111wy he opraH1113osarn .n.pyr111 KOHKypcH111 poK 3a yn111c 
cry,D.eHaTa y npsy f0,D.111HY ,D.OKTOpCKll1X aKa,D.eMCK111X CTy,D.111ja 3a WKoncKy 2017/2018. f0,D.111Hy. ,ll,pyr111 
KOHKypcH111 poK, yKon111Ko 6y.n.e norpe6e, <DaKymer he ornarnrn HajKacH111je .n.o 01. 11. 2017. ro.n.. 

-


