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Факултет  заштите  на  раду  у  Нишу,  у  школској  2014/2015.  години  уписује  10 
самофинансирајућих  студената  у  прву  годину  акредитованих  докторских  студија,  у  пољу 
техничко‐технолошких наука, на студијскe програмe: 

 Инжењерство заштите животне средине    5 студената 

 Инжењерство заштите на раду      5 студената 
 
На студијске програме у прву годину докторских академских студија могу се уписати лица 
која имају завршене одговарајуће: 

 Mастер  академске  студије,  са  најмање  300  ЕСПБ  бодова  и  општом  просечном 
оценом  од  најмање  8  (осам)  на  основним  академским  и  мастер  академским 
студијама,  

 Студије за стицање VII‐1 степена стручне спреме, са просечном оценом од најмање 
8 (осам).  

Докторске  студије  могу  да  упишу  и  кандидати  који  у  току  основних,  односно  мастер 
академских  студија или студија  за  стицање VII‐1  степена стручне спреме, имају просечну 
оцену мању од 8,00, уколико имају објављене радове из одговарајуће научне области. 
 
За упис на докторске студије неопходно је познавање бар једног страног језика. 
 
Страни  држављанин  може  се  уписати  на  студијски  програм  под  истим  условима  као  и 
домаћи држављанин ако познаје језик на коме се изводи настава.  
 
Висина  школарине  за  студенте  докторских  студија  на  студијским  програмима  износи 
90.000,00 динара за држављане Србије и 2.100 еура за стране држављане. 
 
Студент држављанин Републике Србије може уплатити школарину једнократно приликом 
уписа или у три рате. 
 
Лица која су заинтересована за упис подносе пријаве са одговарајућом документацијом на 
адресу:  Факултет  заштите  на  раду  у  Нишу,  ул.  Чарнојевића  10а,  18000  Ниш.  Детаљне 
информације  о  условима  конкурса  и  конкурсним  роковима  биће  објављене  на  огласној 
табли и интернет страници Факултета.  
 
Додатне информације могу се добити у Служби за  студентска питања,  телефон: 018/529‐
805.   Детаљан садржај студијског програма, као и Правилника о докторским академским 
студијама  на  Факултету  заштите  на  раду  у  Нишу,  може  се  наћи  на  интернет  страници 
Факултета www.znrfak.ni.ac.rs           
 
ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА УПИС 
Ако  је  укупан  број  пријављених  кандидата  већи  од  10,  или  ако  је  број  кандидата 
пријављених  на  неком  изборном  подручју  већи  од  5,  Комисија  за  упис  саставља 
јединствену ранг листу кандидата на основу критеријума за рангирање кандидата датим у 



члану 12. Правилника о докторским академским студијама на Факултету заштите на раду у 
Нишу. 

УПИС СТРАНИХ СТУДЕНАТА 
Страни  држављанин  може  се  уписати  на  студијски  програм  под  истим  условима  као  и 
домаћи држављанин. 
Страни држављанин може се уписати на докторске студије ако познаје језик на коме 
се изводи настава. Познавање језика доказује се одговарајућом потврдом. 

ШКОЛАРИНА 
Висина  школарине  за  студенте  докторских  студија  на  студијским  програмима  износи 
90.000,00 динара за држављане Србије и 2.100 еура за стране држављане. 

Студент држављанин Републике Србије може уплатити школарину једнократно приликом 
уписа или у три рате. 

КОНКУРСНИ РОКОВИ 
• Пријављивање  на  конкурс:  радним  данима  од  6.  до  31.  октобра  2014.  године  у 

времену  од  900  до  1400  часова.  Образац  Пријаве  за  конкурс  се  може  добити  у 
просторијама Службе за докторске студије на Факултету заштите на раду у Нишу, 
ул.  Чарнојевића  10А,  Ниш,  или  преузети  са  интернет  адесе 
http://www.znrfak.ni.ac.rs 

• Објављивање јединствене ранг листе: до 4. новембра 2014. године до 1400 часова, 
на огласној табли Факултета и на интернет адреси http://www.znrfak.ni.ac.rs 

• Приговор на јединствену ранг листу: 6. новембра 2014. године до 1200 часова. 
• Доношење одлуке о приговору: 7. новембра 2014. године до 1200 часова. 
• Објављивање коначне ранг листе: 7. новембар 2014. године до 1500 часова на 

огласној табли Факултета и на интернет адреси http://www.znrfak.ni.ac.rs 
• Упис кандидата: 12. новембра 2014. године до 1400 часова у просторијама Службе 

за докторске студије на Факултету заштите на раду у Нишу, ул. Чарнојевића 10А, 
Ниш. 

Кандидат се може пријавити за оба студијска програма при чему је у обавези да одреди 
приоритет за упус. 
Ако  се  кандидат  који  је  остварио  право  на  упис  по  конкурсу,  не  упише  у  предвиђеном 
року, Факултет ће уписати уместо њега следећег кандидата, према редоследу на коначној 
ранг листи, у року од 24 часа. 
Даља обавештења о условима уписа и студирања могу се добити на телефон 018 529 805 и 
путем  е‐maila nauka.@znrfak.ni.ac.rs 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 
1. Кандидати приликом пријаве на конкурс, уз пријавни лист предају следећа документа: 

• Оверене фотокопије диплома о свим предходно завршеним студијама. Страни 
држављанин подноси и решење Универзитета о признавању стране 
високошколске исправе. 

• Оверене фотокопије додатка дипломе или уверења о положеним испитима. 
• Доказе који се односе на остварене научне радове (списак научних и стручних 

радова, и фотокопије радова). Радови се доносе у следећој форми: 

 1. Копија насловне стране часописа или зборника у коме је рад објављен, 

2. Копија садржаја часописа или зборника у коме је рад објављен, 

3. Копија приказа објављеног рада, 

4. Копија in presuma (потребно је и да се види ISSN/ISBN број). 



• Доказ о знању једног страног језика. Потврда да је студент положио испит из 
страног језика на основним академским студијама или по неком другом програму. 

• Извод из матичне књиге рођених. 
• Кратка биографија. 
• Референц листу (у навођењу објављених радова, форма је следећа: аутор(и), 

наслов рада, име часописа (конференције), место, година, ISSN (ISBN)). 
• Доказ о уплати за пријаву на конкурс. 

2. За трошкове које Факултет има у вези са спровођењем конкурса, кандидати плаћају 
накнаду у износу од 7.000,00 динара на жиро‐рачун Факултета заштите на раду у Нишу бр. 
8401747666‐77 позив на број 305 (сврха дознаке: учешће на конкурс на докторске студије у 
школској 2014/2015. години). 
Доказ о уплати доставити уз пријаву за конкурс. 

3. Кандидати који стекну право на упис подносе: 
• два обрасца ШВ‐20, 
• индекс, 
• две фотографије формата 4х6 см, 
• доказ о уплати школарине. 

 
 
 

            Д Е К А Н 
ФАКУЛТЕТА ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ 

         Др Љиљана Живковић, ред. проф 


