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4>aKy11TeT 3aWTlflTe Ha paAy y Hlflwy yn.,..cyje y npey rOAlflHY MacTep aKaAeMCKlflX CTYAlflja 
WKOllCKe 2017/2018. fOAlflHe 65 CTyAeHaTa KOjlfl ce cj>lflHaHClflpajy &.13 6y1,1eTa .... 120 
caMO<j>lf!HaHclflpajynlflx CTyAeHaTa Ha ClleAefle aKpeAlflTOBaHe CTYAlfljCKe nporpaMe: 

CryA111jcK111 nporpaM 6y1,JeT CaMocl>111HaHc111pa1-be YKynHo 

V1H>Ke1-bepcrso 3awrnre Ha paAY 13 19 32 

V1H>Ke1-bepcrso 3awrnre OA 
13 19 32 

no>Kapa 
V1H>Ke1-bepcrso 3awrnre 

13 19 32 
>KlllBOTHe cpeAlllHe 
Ynpas/bal-be saHpeAHlllM 

13 19 32 
c111Tya u,111 ja Ma 

Ynpas/bal-be KOMyHa11H111M 
13 19 32 

ClllCTeMOM 

Yn pa B/ba I-be 3a wrnrn M 
25 25 -

)l<l/IBOTHe cpeAl/IHe 

YKYnHO 65 120 185 

Manep aKaAeMcKe cryA111je rpajy jeAHY wK011cKy roA111Hy, 06111Ma 60 ECn6 6oAosa. Cas11aAaBal-beM 
cryA111jcKor nporpaMa Macrep aKaAeMCKlllX cTyA111ja cTyAeHT crnYe aKaAeMcK111 Ha3111s: 

- Manep lllH>Kel-bep 3awrnre Ha paAY (V1H>Ke1-bepcrso 3awrnre Ha paAY); 

- Macrep lllH>Kel-bep 3awr111re >KlllBOTHe cpeAlllHe (V1H>Ke1-bepcrso 3awrnre >KlllBOTHe cpeA111He 11111111 
Ynpas/bal-be KOMyHal1HlllM ClllCTeMOM); 

- Manep lllH>Kel-bep 3awrnre OA Karanpoc1>a11H111x AOral')aja 111 no>Kapa (V1H>Ke1-bepcrso 3awrnre OA 
no>Kapa 11111111 Ynpas/bal-be saHpeAHlllM rnryau,111jaMa); 

- Macrep MeHa1,1ep (Ynpas/bal-be 3aWTlllTOM >Kl/Isome cpeA111He). 

Ha Manep aKaAeMcKe cryA111je MO>Ke ce yn111carn 11111u,e Koje je 3aspw111110 ocHOBHe aKaAeMcKe cryA111je y 
owosapajylioj 11111111 CPOAHOj HayYHOj 0611acT111, OCTBaplllBWlll HajMal-be 240 ECn6 60AOBa, Kao Ill 11111u,e 
KOje je CTeKJlO BlllCOKO o6pa30Bal-be y owosapajylioj 11111111 CPOAHOj HayYHOj 0611acT111 y rpajal-by OA 
Yernp111 rOAlllHe (ocaM ceMecrapa) no npon111rnMa Koj111 cy sa>K11111111 AO AaHa crynal-ba Ha CHary 3aKoHa o 
BlllCOKOM o6pa30Bal-by (Vll-1 ). 

CrpaH111 AP>KaB/baH111H MO>Ke Aa ce yn111we Ha CTYAllljCKlll nporpaM noA lllCTlllM yrnos111Ma Kao 111 AOMali111 
AP>KaB/baHlllH, c TlllM wrn y3 np111jasy Ha KOHKypc Mopa Aa AOCTas111 np1113Hary AV1n110My o npeTXOAHOM 
o6pa3osal-by 111 ocrsapeHoM 6pojy ECn6 60AOBa, npy>K111 AOKa3 o no3Hasal-by cpncKor je3111Ka y cK11aAy 

-



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 09. до 20. октобра 2017. године у времену од 10 до 12 часова. 

Објављивање прелиминарне ранг листе: 20. октобра 2017. године до 15 часова. 

Приговор на прелиминарну ранг листу: 24. октобра 2017. године до 09 часова. 

Доношење одлуке о приговору: 24. октобра 2017. године до 15 часова. 

Објављивање коначне ранг листе: 25. октобра 2017. године до 12 часова. 

Упис кандидата: 26. и 27. октобра 2017. године од 10 до 13 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 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. 

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; 

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



.LJ,sa 06pac1..1a WB-20 (Mory ce ,D,06111rn Ha wamepy CTy,D,eHTCKe rny.>1<6e); 

.LJ,se cj>ornrpacj>111je cj>opMaTa 3.5 x 4.5 cm (3a 111H,ll,eKc); 
CeMeCTpa11H111 11111cT ca cn111cKoM yn111caH111x CTy,D,111jcK111x 06ase3a 1113 CTy,D,111jcKor nporpaMa (,D,06111jaja ce 
Ha wamepy CTy,D,eHTCKe rny.>1<6e); 
.LJ,oKa3 o ynnarn 3a 1113,D,asal-be 111H,ll,eKca y 1113Hocy O,ll, 500,00 ,ll,111Hapa Ha .>K111po pa11yH <PaKymeTa 
3awrnTe Ha pa,D,y y H111wy 6poj 840-1747666-77, no3111s Ha 6poj 205-24, cspxa ynnaTe: V13,D,aBal-be 
111H,ll,eKca; 
.LJ,oKa3 o ynnarn 3a ,D,Ba WB-20 06pac1..1a (3a KaH,ll,111,ll,aTe Koj111Ma cy 06pac1..1111 1113,D,arn Ha wameTy 
CTy,D,eHTCKe rny.>K6e) y 1113Hocy O,ll, 200,00 ,ll,111Hapa Ha .>K111p0 paYyH <PaKymeTa 3aWTll1Te Ha pa,D,y y 
H111wy 6poj 840-1747666-77, no3111s Ha 6poj 205-25, cspxa ynnaTe: V13,D,aBal-be 06pa3a1..1a 3a yn111c; 
.LJ,oKa3 0 ceMeCTpanHOj ynnarn 3a WKOJlCKY 2017 /2018. ro,D,111HY y 1113HOCy O,ll, 1.400,00 ,ll,111Hapa Ha 
.>K111po pa11yH <PaKymeTa 3awrnTe Ha pa,D,y y H111wy 6poj 840-1747666-77, no3111s Ha 6poj 555 
(np111Mana1..1: CTy,D,eHTCKll1 napnaMeHT <PaKymeTa 3awrnTe Ha pa,D,y y H111wy) . 
.Ll,oKa3 o ynnarn WK011ap111He (caMo 3a caMocj>111HaHrnpajy1ie CTy,ll,eHTe) Ha .>K111po paYyH <PaKymeTa 
3awrnTe Ha pa,D,y y H111wy 6poj 840-1747666-77, no3111s Ha 6poj 205-20 (cspxa ynnaTe: WK011ap111Ha 
3a 2017 /2018. ro,D,111Hy). 

WKOJlAPlllHA 

CaMocj>111HaHrnpajy1i111 CTy,ll,eHT np11111111KOM yn111ca norn111cyje yrosop ca <PaKymernM o s111rnH111 111 
poKoB111Ma ynnaTe wK011ap111He. B111rnHa wKonap111He 3a caMocj>111HaHrnpajy1ie CTy,D,eHTe ,D,p.>KaBJbaHe 
Peny611111Ke Cp6111je 1113Horn 72.000,00 AlllHapa (1.200,00 ,D,111Hapa no ECn6 60,D,y), a 3a CTy,D,eHTe CTpaHe 
,lJ,p.>KaBJbaHe 1.500 eypa (25 espa no ECn6 60,D,y). WK011ap111Ha ce MO.>Ke ynnarnrn y 1..1enocrn np11111111KOM 
yn111ca 11111111 y s111we paTa. 

APYflll KOHKYPCHlll POK 

<PaKymeT 3awrnTe Ha pa,D,y y H111wy opraH1113osa1ie ,D,pyrn KOHKypcH111 poK 3a yn111c CTy,D,eHaTa y npsy 
rO,ll,111HY MaCTep aKa,D,eMCKll1X CTY,ll,111ja 3a WKOJlCKY 2017 /2018. rO,ll,111HY YKOJ1111KO ce y npBOM KOHKypcHOM 
poKy He yn111we o,D,06peH111 6poj CTy,ll,eHaTa 3a Hase,D,eH111 CTy,D,111jcK111 nporpaM. <PaKymeT, yK011111Ko 6y,D,e 
noTpe6e, ornawasa ,D,pyrn KOHKypcH111 poK HajKacH111je ,ll,O 01. 11. 2017. ro,D,. 
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