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1.0  СВРХА И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

Сврха доношења процедуре селекције и уписа студената на Факултету заштите на 
раду у Нишу је перманентно обезбеђење и унапређење квалитета студената који се 
уписују на Факултет уз пружање једнаких услова за све пријављене кандидате, по 
свим основама. Циљ успостављања ове процедуре квалитета је избор и уписивање 
најбољих кандидата од укупног броја пријављених за упис на студијске програме 
Факултета. Из тог разлога општим актима Факултета прописан је пријемни испит за 
упис на основне академске студије и критеријуми за рангирање кандидата 
пријављених за упис на мастер академске и докторске академске студије.  

2.0  ОДГОВОРНОСТ И ОВЛАШЋЕЊА 

За доследно поштовање и спровођење ове процедуре одговоран је декан 
Факултета, продекани задужени за одређене степене студија, Kомисијa за упис и 
Kомисијa за пријемни испит. 

Сви органи и лица која учествују у реализацији ове процедуре дужни су да је се 
доследно придржавају.  

Сви учесници у овом процесу морају бити свесни своје одговорности унутар самог 
процеса праћења. Неопходно је да буду добро обавештени о сврхама и обиму 
праћења, о начинима праћења и о временском оквиру за праћење. 

3.0  ОЗНАКЕ, СКРАЋЕНИЦЕ И ДЕФИНИЦИЈЕ  

 Универзитет – Универзитет у Нишу, 
 Факултет – Факултет заштите на раду у Нишу, 
 Селекција студената – избор најбољих студената за упис на студијске 

програме Факултета, применом прописаних критеријума. 

4.0  ВЕЗА СА ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА 

 Закон о високом образовању, 
 Правилник о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета 

високошколских установа и студијских програма, 
 Статут Универзитета,  
 Правилник о обезбеђењу квалитета Универзитета, 
 Статут Факултета, 
 Стратегија обезбеђења квалитета Факултета, 
 Политика квалитета Факултета, 
 Стандарди и поступци обезбеђења квалитета на Факултету, 
 Правилник о упису студената на студијске програме Факултета и 

Универзитета,  
 Правилник о основним и мастер академским студијама на Факултету, 
 Правилник о докторским академским студијама на Факултету. 



 

5.0  ОПИС АКТИВНОСТИ 

5.1 Објављивање конкурса за упис и пријављивање кандидата 

Факултет обезбеђује једнакост и равноправност потенцијалних студената по свим 
основама у приступу свим студијским програмима на свим степенима студија, а 
избор студената врши поштујући начело јавности и доступности информација, 
путем конкурса, у складу са законом и општим актима Универзитета и Факултета. 
Упис у прву годину студијског програма врши се на основу јавног конкурса. 
Универзитет објављује заједнички конкурс за упис у прву годину студијског 
програма на начин утврђен Одлуком о расписивању конкурса коју доноси Сенат 
Универзитета на предлог Наставно-научног већа Факултета. 

Факултет објављује конкурс за упис у прву годину студијског програма у првом 
уписном року на основу одредби заједничког конкурса. 

Уколико Факултет не упише одобрени број кандидата у првом уписном року, 
Факултет објављује конкурс за упис у другом уписном року. Други уписни рок се 
може, поред објављених, спровести и у додатним терминима у оквиру конкурсног 
рока. 

Факултет општим актом утврђује садржину конкурса и конкурсног поступка и 
обезбеђује да се избор студената врши уз поштовање прописаних услова и мерила 
за утврђивање редоследа пријављених кандидата. 

Факултет у штампаним и електронским медијима објављује текст конкурса за упис 
кандидата у прву годину студија који садржи податке о броју студената, условима 
уписа, критеријумима за утврђивање редоследа кандидата, висини школарине, 
терминима и месту за предају конкурсне документације, поступку спровођења 
конкурса и начину подношења приговора на утврђени редослед кандидата. Све 
информације у вези уписа у прву годину студија могу се добити и у служби за 
студије и студентска питања Факултета. 

Пријављивање кандидата за упис на Факултет врши се у просторијама службе за 
студије и студентска питања, где кандидати попуњавају и предају пријаву за упис и 
потребну документацију наведену у конкурсу за упис, у зависности од степена 
студија. 

Конкурс за упис студената и поступак уписа спроводи Комисија за упис. 
Комисију именује декан Факултета. 

5.2 Упис на студијски програм основних академских студија  

На акредитоване студијске програме које организује Факултет могу се уписати сва 
лица са положеном општом, стручном или уметничком матуром, као и лица са 
средњим образовањем у четворогодишњем трајању, стеченим по прописима који 
су важили до ступања на снагу и почетка примене прописа којима се уређује 
општа, стручна и уметничка матура, под условима и на начин уређен законом, 
Статутом Универзитета, Правилником о упису студената на студијске програме 
Универзитета, Статутом Факултета и овим правилником, као и кандидати који су 



 

завршили међународно признату матуру (International Baccalaurate Diploma 
Programme). 

Редослед кандидата за упис у прву годину основних академских студија утврђује се 
на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању у четворогодишњем 
трајању, успеха на матури, односно на пријемном испиту до увођења опште 
матуре, резултата пријемног испита и по потреби на основу успеха на 
националним и интернационалним такмичењима, према мерилима утврђеним 
овим правилником и конкурсом за упис на студијске програме. 

Кандидат који конкурише за упис у прву годину основних академских студија 
полаже пријемни испит из два предмета по избору од наведених предмета: 
Математика, Физика, Хемија, Информатика и Екологија и заштита животне 
средине. Наведени предмети полажу се по програму за средње стручне школе. 
Пријемни испит се полаже у писаној форми. 
Кандидат мора да приступи полагању оба изабрана предмета, осим уколико 
приложи доказ да је као ученик трећег и четвртог разреда средње школе освојио 
једно од прва три појединачна места на републичком такмичењу које организује 
министарство надлежно за послове просвете или на међународном такмичењу из 
предмета који се полаже на пријемном испиту, или доказ о положеном пријемном 
испиту из једног предмета на другом факултету. 
Пријемни испит не полажу: 

 кандидати који су као ученици трећег и четвртог разреда средње школе 
освојили једно од прва три појединачна места на републичком такмичењу 
које организује министарство надлежно за послове просвете или на 
међународном такмичењу из предмета који се полаже на пријемном 
испиту, а признаје им се да су постигли максималан број бодова из тог 
предмета, 

 лица која имају стечено високо образовање, 
 странци. 

За сваки од предмета које полаже, кандидат може освојити највише 30 бодова. 

Избор најбољих кандидата за упис у прву годину основних академских студија 
обавља се према резултатима постигнутим на пријемном испиту и општем успеху 
постигнутом у средњој школи. 

Кандидат за упис на студијски програм може освојити највише 100 бодова и то по 
основу општег успеха у средњој школи и по основу резултата постигнутог на 
пријемном испиту. 
Под општим успехом у средњој школи се подразумева збир просечних оцена у 
сваком разреду средње школе помножен са 2. Кандидат може стећи по основу 
општег успеха у средњој школи најмање 16, а највише 40 бодова. Општи успех у 
средњој школи се рачуна заокруживањем на две децимале. 

Кандидат може на пријемном испиту стећи од 0 до 60 бодова. Кандидат је положио 
пријемни испит (и тиме стекао право на рангирање ради уписа) уколико на 
пријемном испиту освоји најмање 14 бодова. 

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се 
финансира из буџета (статус буџетског студента) или студента који сам финансира 
студије (статус самофинансирајућег студента) у зависности од укупног броја 



 

остварених бодова, места на ранг листи и броја утврђеног за упис кандидата. 
Кандидат се може уписати у статусу буџетског студента уколико се налази на 
коначној ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета и ако 
оствари више од 50 бодова. 
Кандидат се може уписати у статусу самофинансирајућег студента уколико се 
налази на коначној ранг листи до броја утврђеног за упис самофинансирајућих 
студената и ако освоји најмање 30 бодова. 

Формирањем ранг листе кандидата према броју бодова, постиже се да најбољи 
кандидати остварују право на упис као буџетски или самофинансирајући студенти, 
чиме се на самом почетку постиже селекција кандидата и побољшање квалитета 
студената. 

Послове у вези организације и спровођења пријемног испита обавља Комисија за 
упис и Комисија за пријемни испит, које именује декан Факултета. Одлуке о 
именовању наведених комисија објављују се на огласној табли и интернет 
страници Факултета. 

На огласној табли и интернет страници Факултета благовремено се објављују листе 
пријављених кандидата по азбучном реду и распоред полагања пријемног испита 
по учионицама. 

На огласној табли и интернет страници Факултета благовремено се објављује 
упутство у форми одлуке декана о правилима којих се треба придржавати при 
полагању пријемног испита. 

Декан доноси решење о дежурним лицима на пријемном испиту и одређује 
чланове Комисије који ће дежурати у учионицама у којима ће се спровести 
пријемни испит. На дан полагања пријемног испита чланови Комисије за пријемни 
испит умножавају тестове у потребном броју примерака према броју пријављених 
кандидата. 

Дежурна лица на пријемном испиту након идентификације на основу личне карте 
или пасоша, распоређују кандидате по учионицама и упознају их са техником 
извођења испита. По завршеном раду, кандидати предају тестове дежурним 
лицима, које врши шифрирање радова. 

Чланови Комисије који прегледају тестове, оцењују техничку исправност тестова и 
тачност датих одговора. После завршетка оцењивања, отварају се коверте ради 
идентификације кандидата и уписује се остварени број бодова.  

Уношење броја бодова и формирање јединствене ранг листе кандидата за упис 
обављају запослени у служби за студије и студентска питања, у сарадњи са 
Комисијом за упис. 

 

5.3 Упис на студијски програм мастер академских студија 

У прву годину мастер академских студија на Факултету може се уписати лице које је: 

• завршило основне академске студије у одговарајућој, односно сродној научној 



 

области, остваривши најмање 240 ЕСПБ бодова, 

• стекло високо образовање у одговарајућој, односно сродној научној области, у 
трајању од најмање четири године (осам семестара) по прописима који су 
важили до дана ступања на снагу Закона о високоом образовању. 

У прву годину мастер академских студија може се уписати и лице које је завршило 
основне академске студије обима 180 ЕСПБ бодова и мастер академске студије 
обима 120 ЕСПБ бодова, остваривши на тај начин најмање 300 ЕСПБ бодова у 
одговарајућој, односно сродној научној области, под условом: 

 да је писани захтев за упис поднело најкасније до истека рока за упис у наредну 
школску годину, 

 да Факултет има просторне и друге услове,  

 да није попуњен укупан број студената за студијски програм.  

Лице из претходног става се може уписати у статусу студента који се сам 
финансира. 

Редослед кандидата за упис на мастер академске студије кандидата који су 
завршили основне академске студије остваривши најмање 240 ЕСПБ бодова, 
односно основне студије у трајању од најмање четири године се утврђује на основу 
броја бодова који се одређују применом следеће формуле: 

 
где је:  

B – број бодова: 

К – коефицијент сродности завршеног студијског програма на основним 
академским студијама, односно на основним студијама, 

P – просечна оцена остварена на основним академским студијама, односно на 
основним студијама (заокружена на две децимале), 

D – дужина студирања на основним академским студијама, односно на основним 
студијама, изражена у годинама, заокружена на две децимале), 

D0 – дужина трајања студијског програма на основним академским студијама, 
односно на основним студијама. 

За упис на студијске програме мастер академских студија акредитоване у научној 
области Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду 
коефицијент сродности завршеног студијског програма на основним академским 
студијама, односно на основним студијама, К, има вредност: 

• 10 за завршене основне академске студије, односно основне студије у 
одговарајућој научној области Инжењерство заштите животне средине и 
заштите на раду, 

• 5 за завршене основне академске студије, односно основне студије у сродним 



 

научним областима дефинисаним у чл. 19 Правилника о мастер академским 
студијама, 

• 2.5 за завршене основне академске студије, односно основне 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 коефицијент сродности завршеног студијског 
програма на основним академским студијама, односно на основним студијама, К, 
има вредност 10 за све студијске програме. 

Кандидати који су завршили основне академске студије обима 180 ЕСПБ бодова и 
мастер академске студије обима 120 ЕСПБ бодова, остваривши на тај начин 
најмање 300 ЕСПБ бодова у одговарајућој, односно сродној научној области 
рангирају се на посебној ранг листи уколико није попуњен укупан број студената за 
студијски програм. 

Редослед кандидата за упис на мастер академске студије утврђује се на основу 
броја бодова који се одређују применом следеће формуле: 

 
где је:  

B – број бодова: 

К – коефицијент сродности завршеног студијског програма на основним 
академским студијама, 

P – просечна оцена остварена на основним и мастер академским студијама, 
(заокружена на две децимале) која се одређује на следећи начин: саберу се све 
оцене које су остварене на основним и мастер академским студијама, те се овај 
збир подели укупним бројем положених испита из предмета на овим нивоима 
студија који се бројчано оцењују, 

D – укупна дужина студирања на основним и мастер академским студијама, 
изражена у годинама, заокружена на две децимале), 

D0 – дужина трајања студијског програма на основним и мастер академским 
студијама, односно на основним студијама. 

За упис на студијске програме мастер академских студија акредитоване у научној 
области Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду 
коефицијент сродности завршеног студијског програма на основним академским 
студијама, К, има вредност: 

• 10 за завршене основне академске студије у одговарајућој научној области 
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду, 

• 5 за завршене основне академске студије у сродним научним областима 
дефинисаним у чл. 19 овог правилника, 



 

За упис на студијске програме мастер академских студија акредитоване у научној 
области Менаџмент и бизнис коефицијент сродности завршеног студијског 
програма на основним академским студијама, К, има вредност 10 за све студијске 
програме. 

Сваки кандидат приликом пријаве на конкурс за упис на студије 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, програм под редним бројем 2 и програм под 
редним бројем 3.  

Након рангирања, кандидат који је стекао услов за упис може се уписати само на 
један студијски програм као буџетски студент. 

Ако је кандидат стекао право уписа као буџетски студент на студијском програму 
под редним бројем 1, биће рангиран само на ранг листи тог студијског програма. 

Ако кандидат није стекао право уписа као буџетски студент на студијском програму 
под редним бројем 1, биће равноправно рангиран и у оквиру оног студијског 
програма који је навео под редним бројем 2. 

Ако кандидат није стекао право уписа као буџетски студент на студијским 
програмима под редним бројем 1 и 2, биће равноправно рангиран и у оквиру оног 
студијског програма који је навео под редним бројем 3. 

Ранг листа се саставља за сваки студијски програм. 

Факултет објављује ранг листу пријављених кандидата на огласној табли и 
интернет страници Факултета у року који је утврђен конкурсом. 

За тачност података из ранг листе Факултета одговорна је Комисија за упис. 

Право на упис стиче кандидат који је на ранг листи рангиран у оквиру броја 
утврђеног за упис. 

5.4 Упис на студијски програм докторских академских студија 

На студијске програме докторских академских студија у трајању од три године може 
се уписати лице које има: 

 завршене основне академске и мастер академске студије, односно 
интегрисане академске студије у одговарајућој или сродној научној области, 
које је остварило најмање 300 ЕСПБ бодова и укупну просечну оцену од 
најмање 8 (осам) на основним академским и мастер академским студијама, 
односно на интегрисаним академским студијама, или 

 завршене основне академске и мастер академске студије у одговарајућој или 
сродној области, са најмање 300 ЕСПБ бодова и објављене научне радове, 
или 

 завршене одговарајуће или сродне основне студије за стицање VII-1 степена 
стручне спреме у трајању од најмање четири године (осам семестара), са 
просечном оценом најмање 8 (осам), или 



 

 завршене одговарајуће или сродне основне студије за стицање VII-1 степена 
стручне спреме у трајању од најмање четири године (осам семестара) и 
објављене научне радове. 

Под истим условима, у прву годину може се уписати и лице које има стечени 
академски назив магистра наука из одговарајуће или сродне научне области. 
Као одговарајућа научна област за упис на студијске програме докторских 
академских студија, сматра се научна област Инжењерство заштите животне 
средине и заштите на раду. 
Сродне научне области за упис на студијске програме докторских академских 
студија су научне области: 

 у образовном пољу Техничко-технолошких наука, 
 у образовном пољу Природно-математичких наука, и то: 
 физичке науке, 
 хемијске науке 
 физичко-хемијске науке и 
 рачунарске науке. 

Сродне научне области за упис на студијски програм докторских академских 
студија Инжењерство заштите животне средине су, поред научних области из става 
1 овог члана, и научне области из образовног поља Природно-математичких наука 
и то: 

 науке о заштити животне средине и 
 биолошке науке. 

Део одговарајућег, односно сродног студијског програма специјалистичких 
академских студија или део одговарајућих, односно сродних магистарских студија 
остварених по раније важећим законским прописима, може се признати као део 
студијског програма докторских академских студија. 
Завршене одговарајуће, односно сродне специјалистичке академске студије могу се 
признати са највише 60 ЕСПБ бодова. 
Завршене одговарајуће, односно сродне магистарске студије могу се признати са 
највише 120 ЕСПБ бодова. 
Одлуку о признавању завршених специјалистичких академских односно 
магистарских судија, доноси Веће студијског програма докторских академских 
студија (у даљем тексту: Веће докторских академских студија) на предлог Комисије 
за наставу на докторским академским студијама (у даљем тексту Комисија за 
наставу). 
Конкурс за упис студената и поступак уписа спроводи Комисија за упис, према 
утврђеним роковима. 
Комисију за упис именује декан Факултета. 
Председник комисије за упис је, по правилу, продекан задужен за докторске 
академске студије. 
Комисија за упис даје додатна упутства и тумачења сагласно одредбама Закона о 
високом образовању, заједничког конкурса и овог правилника. 



 

Комисија за упис, сагласно одредбама овог правилника и заједничког конкурса, 
утврђује и објављује ранг листу са редоследом кандидата, према укупном броју 
бодова сваког учесника конкурса. 
Приликом пријаве на конкурс за упис на докторске академске студије, кандидат 
може да се пријави на оба студијска програма, при чему мора да одреди 
приоритетан. 
Ако кандидат приликом рангирања није стекао право уписа на студијски програм 
који је одредио као приоритетан, биће равноправно рангиран у оквиру студијског 
програма који је навео као алтернативу. 
Након рангирања кандидата, кандидат који је стекао услов за упис може се уписати 
само на један студијски програм. 
Кандидати за упис у прву годину докторских академских студија рангирају се на 
основу броја бодова, утврђених према укупној просечној оцени оствареној на 
претходним степенима студија и остварених научних резултата. 
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, узима се просечна оцена са основних студија укључујући и 
дипломски рад. 
За кандидате који су стекли академски назив магистра наука, укупна просечна 
оцена се рачуна као у ставу 4, овог члана. 
Тако добијеној укупној просечној оцени додају се бодови добијени вредновањем 
остварених научних резултата у претходних 5 година, према Правилнику о 
поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању 
научноистраживачких резултата истраживача. 
Вредност бодова се одређује тако што се вредност резултата према Правилнику о 
поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању 
научноистраживачких резултата истраживача подели са 10 (десет). 
Право уписа на студијски програм докторских академских студија имају кандидати 
са коначне 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 коначној ранг листи у оквиру укупног броја студената за упис, 
утврђеног конкурсом. 
Уколико два кандидата имају исти број бодова, предност има кандидат са мањом 
дужином студирања. 
 
 



 

5.5 Објављивање ранг листе кандидата за упис 

Факултет објављује на огласној табли и интернет страници Факултета јединствену 
ранг листу пријављених кандидата у року који је утврђен конкурсом. Након 
решавања евентуалних приговора, Факултет објављује коначну ранг листу 
кандидата за упис.  

Коначна ранг листа је основ за упис на студијски програм Факултета. 

Ако кандидат који је остварио право на упис не изврши упис у року утврђеном у 
конкурсу, уместо њега ће се уписати следећи кандидат према редоследу утврђеном 
по коначној ранг листи. 

Факултет у предвиђеним роковима доставља Универзитету: број пријављених 
кандидата по студијским програмима за сваки дан пријављивања, коначне ранг 
листе, укупан број уписаних студената у прву годину студија по студијским 
програмима и укупно на Факултету (за буџетске и самофинансирајуће студенте). 

5.6 Право приговора на јединствену ранг листу  

Кандидат учесник конкурса за упис на неки од студијских програма Факултета, има 
право подношења приговора на регуларност поступка утврђеног конкурсом, 
регуларност пријемног испита или своје место на ранг листи, у року од 36 сати од 
објављивања јединствене ранг листе.  

Приговор се подноси Комисији за упис, на чији предлог декан Факултета доноси 
решење по приговору у року од 24 сата од пријема приговора. 

6.0  УПУТСТВА И ЗАПИСИ 

6.1 Упутства 

 Нема упутстава. 

6.2 Записи 

 Упутство о начину спровођења пријемног испита за упис на Факултет 
(слободна форма) 

 Одлука о именовању Комисије за упис (слободна форма) 
 Одлука о именовању Комисије за пријемни испит (слободна форма) 
 Решење о дежурним лицима на пријемном испиту (слободна форма) 
 Јединствена ранг листа пријављених кандидата за упис на Факултет 

(слободна форма) 
 Коначна ранг листа кандидата за упис на Факултет (слободна форма) 
 Образац пријаве за упис на основне академске студије 
 Образац пријаве за упис на мастер академске студије 
 Образац пријаве за упис на докторске академске студије 



 

7.0  ПРИЛОЗИ 

р.б. Назив прилога Ознака 

7.1 Образац пријаве за упис на основне академске студије Q-SE.O8.2.1 

7.2 Образац пријаве за упис на мастер академске студије Q-SE.O8.2.2 

7.3 Образац пријаве за упис на докторске академске 
студије 

Q-SE.O8.2.3 

 


