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Факултет заштите на раду у Нишу уписује у прву годину основних академских студија школске 

2021/2022. године 200 студената који се финансирају из буџета и 100 самофинансирајућих 

студената на следеће акредитоване студијске програме: 

Студијски програм Стручни назив Буџет Самофинансирање 

Заштита на раду 
Дипломирани инжењер заштите на 

раду 
100 20 

Заштита животне 

средине 

Дипломирани инжењер заштите 

животне средине 
60 60 

Заштита од пожара 

Дипломирани инжењер заштите 

од катастрофалних догађаја и 

пожара 

40 20 

УКУПНО 200 100 

Сагласно одлуци Владе Републике Србије о броју студената за упис у прву годину основних академских 

студија (Сл. Гласник бр. 53/2021), Факултет уписује у оквиру програма афирмативних мера и следеће 

студенте који се финансирају из буџета: 2 студента са инвалидитетом, 2 студента припадника 

ромске националности и 2 студента држављана Републике Србије који су у школској 2020/2021. 

години завршили средњу школу у иностранству. 

Уколико на једном од студијских програма не буде попуњен број студената чије се образовање 

финансира из буџета Републике Србије, могућа је прерасподела броја студената чије се образовање 

финансира из буџета Републике Србије са другог студијског програма, и то до укупног броја од 200 

студената сагласно одлуци Владе Републике Србије.  

Основне академске студије трају ЧЕТИРИ године и обима су 240 ЕСПБ бодова.  

КОНКУРСНИ РОКОВИ 

I уписни рок: 

Пријављивање кандидата од 21. до 26. јуна 2021. године на следећи начин: ONLINE (додатне 

информације на сајту Факултета у секцији УПИС), или на шалтеру студентске службе од времену од 10 

до 12 часова. 

Полагање пријемних испита: 29. јуна до 02. јула 2021. године, према распореду који ће бити истакнут 

на огласној табли и интернет страници Факултета најкасније до 28. јуна 2021. године до 14 часова. 

Објављивање прелиминарне ранг листе са резултатима испита: 05. јула 2021. године до 15 часова. 

Приговор на прелиминарну ранг листу: до 07. јула 2021. године до 10 часова. 

Доношење одлуке о приговору: 08. јула 2021. године до 10 часова. 

Објављивање коначне ранг листе: 08. јула 2021. године до 14 часова. 
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Упис кандидата:  12. - 13. јула 2021. године према распореду који ће бити истакнут на огласној табли и 

интернет страници Факултета 08. јула 2021. године до 14 часова. 

II уписни рок: 

Пријављивање кандидата од 01. до 03. септембра 2021. године на следећи начин: ONLINE (додатне 

информације на сајту Факултета у секцији УПИС) или на шалтеру студентске службе у времену од 10 

до 12 часова. 

Полагање пријемних испита: 06. до 08. септембра 2021. године, према распореду који ће бити 

истакнут на огласној табли и интернет страници Факултета најкасније до 04. септембра 2021. године 

до 14 часова. 

Објављивање прелиминарне ранг листе са резултатима испита: 09. септембра 2021. године до 16 

часова. 

Приговор на прелиминарну ранг листу: до 13. септембра 2021. године до 10 часова. 

Доношење одлуке о приговору: 14. септембра 2021. године до 12 часова. 

Објављивање коначне ранг листе: 14. септембра 2021. године до 15 часова. 

Упис кандидата: 15. - 16. септембра 2021. године према распореду који ће бити истакнут на огласној 

табли и интернет страници Факултета 14. септембра 2021. године до 15 часова. 

Први и други уписни рок се може, поред објављених, спровести и у додатним терминима у оквиру 

конкурсног рока. 

ПРИЈАВА НА КОНКУРС 

Кандидати приликом конкурисања подносе:  

 Пријаву на конкурс за упис (online или се може добити на шалтеру Службе за студије и студентска 

питања); 

 Запис са читача биометријске личне карте или фотокопију личне карте; 

 Фотокопије следећих докумената: 

o Сведочанства сва четири разреда завршене средње школе; 

o Диплома о положеном завршном, односно матурском испиту; 

 Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 7.000,00 динара на жиро рачун 

Факултета број 840-1747666-77, позив на број 205-21 (сврха: полагање пријемног испита). 

КАНДИДАТИ ПРИПАДНИЦИ АФИРМАТИВНИХ ГРУПА: 

 ПРИПАДНИЦИ РОМСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ прилажу и следећа документа: 

o Изјаву у писаној форми да је кандидат ромске националности (може се преузети са 

интернет странице Факултета) 

o Препоруку националног савета ромске националне мањине (може се преузети са интернет 

странице Факултета) 

 КАНДИДАТИ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ прилажу и један од следећих наведених докумената: 

o Решење надлежног органа о постојању телесног оштећења и/или 

o Решење о праву на додатак за туђу негу и помоћ; 

o Мишљење интерресорне комисије; 

o Препоруку удружења студената са хендикепом. 

 ДЕЦА БОРАЦА, ПАЛИХ БОРАЦА И РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА прилажу доказ о припадности 

одговарајућој категорији. 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ 

Кандидати који конкуришу за упис полажу, према програму за средње стручне школе, пријемни испит 

из два предмета по избору од наведених предмета: Математика, Физика, Хемија, Информатика и 

Екологија и заштита животне средине. 

Кандидати су обавезни да полажу пријемни испит из два изабрана предмета.  



 
Кандидат који је положио пријемни испит стиче право на рангирање ради уписа и то уколико је на 

пријемном испиту освојио најмање 14 бодова. 

РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА 

Рангирање и редослед кандидата за упис у прву годину основних академских студија на Факултету 

заштите на раду у Нишу утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и 

резултата постигнутог на пријемном испиту. 

Факултет заштите на раду у Нишу утврђује прелиминарну ранг листу свих кандидата са укупним бројем 

бодова. 

Кандидат може поднети приговор на регуларност поступка утврђеног конкурсом, регуларност 

пријемног испита или своје место на ранг листи у року од 36 часова од објављивања прелиминарне 

ранг листе на Факултету.  

Декан Факултета доноси одлуку о приговору у року од 24 сата од подношења приговора.  

Након одлучивања по приспелим приговорима Факултет заштите на раду у Нишу утврђује и објављује 

коначну ранг листу. Коначна ранг листа је основ за упис кандидата. 

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.  

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 освоји 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.  

УПИС КАНДИДАТА 

Кандидат који је остварио право на упис, на шалтеру Службе за студије и студентска питања, подноси 

следећа докумената: 

 Сведочанство за све разреде претходно завршене школе (оверена фотокопија); 

 Диплому о положеном завршном односно матурском испиту (оверена фотокопија); 

 Запис са читача биометријске личне карте или фотокопија личне карте; 

 Индекс (добија се на шалтеру Студентске службе); 

 Два обрасца ШВ-20 (могу се попунити online на интернет страници Факултета 

https://www.znrfak.ni.ac.rs/upis/ или се добијају на шалтеру Студентске службе); 

 Две фотографије формата 4 х 6 cm (за индекс); 

 Образац предмета које студент уписује у школској 2021/2022. години (добија се на шалтеру 

Студентске службе); 

 Доказ о семестралној уплати за школску 2021/2022. годину у износу од 1.400,00 динара на жиро 

рачун Факултета заштите на раду у Нишу број 840-1747666-77, позив на број 205-555, сврха уплате: 

Семестрална уплата;  

 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 школарине у целости или прве рате школарине (само за самофинансирајуће 

студенте) сразмерно броју бодова уписаних предмета на жиро рачун Факултета заштите на раду у 

Нишу број 840-1747666-77, позив на број 205-20, сврха уплате: Школарина. 

https://www.znrfak.ni.ac.rs/upis/


 

ШКОЛАРИНА 

Висина школарине за самофинансирајуће студенте држављане Републике Србије износи 72.000,00 

динара (1.200,00 динара по ЕСПБ боду), а за студенте стране држављане износи 900 евра (15 евра по 

ЕСПБ боду) за оба студијска програма. 

Школарина се може уплатити у више рата. 

ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК 

Факултет заштите на раду у Нишу организоваће други конкурсни рок за упис студената у прву годину 

основних академских студија за школску 2021/2022. годину уколико се у првом конкурсном року не 

упише одобрени број студената за наведени студијски програм.  

Факултет, уколико буде потребе, оглашава други конкурсни рок најкасније до 31.07.2021. год. 

 

 

 

Д Е К А Н 

ФАКУЛТЕТА ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ 

 

др Момир Прашчевић, ред.проф.  


