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Факултет заштите на раду у Нишу, у школској 2020/2021. години уписује 20 самофинансирајућих 

студената у прву годину акредитованих докторских студија, у пољу техничко-технолошких наука, 

на студијскe програмe: 

 Инжењерство заштите животне средине  10 студената 

 Инжењерство заштите на раду    10 студената 

Докторске академске студије трају три школске годинe, обима 180 ЕСПБ бодова. Савладавањем 

студијског програма докторских академских студија и одбраном докторске дисертације студент 

стиче научни назив: 

 Доктор наука - инжењерство заштите на раду (Инжењерство заштите на раду);  

 Доктор наука - инжењерство заштите животне средине (Инжењерство заштите животне 

средине);  

 

ПРАВО НА УПИС 

На студијске програме у прву годину докторских академских студија могу се уписати лица која 

имају завршене одговарајуће или сродне: 

 Основне и мастер академске студије, односно интегрисане академске студије са 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 

 Студије за стицање VII-1 степена стручне спреме, са просечном оценом од најмање 8 

(осам). 

 Основне и мастер академске студије, односно интегрисане академске студије са најмање 

300 ЕСПБ бодова и објављене научне радове из научне области докторских студија, или 

 Студије за стицање VII-1 степена стручне спреме и објављене научне радове из научне 

области докторских студија. 

Докторске студије могу да упишу и лица која имају академски назив магистра наука из 

одговарајуће или сродне научне области уколико нису пријавила докторску дисертацију под 

истим условима као и лица из претходног става. 

Као одговарајућа научна област за упис на студијске програме докторских студија, сматра се 

научна област Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду. 

Сродне научне области за упис на студијске програме докторских студија су научне области: 

 у образовном пољу Техничко-технолошких наука; 

 у образовном пољу Природно-математичких наука, и то: 

o физичке науке; 
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o хемијске науке 

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. 03-299/3 од 16.10.2019. године). 

Текст Правилника о докторским академским студијама на Факултету заштите на раду у Нишу 

налази се на линку: 

 https://www.znrfak.ni.ac.rs/SERBIAN/008-

DOKUMENTI/ZAKONI/Fakultet/Pravilnici/Pravilnik%20DAS.KONACAN%2016.10.2019rtf.pdf. 

 

КОНКУРСНИ РОКОВИ 

 Пријављивање кандидата: од 19. октобра до 30. октобра 2020. године у времену од 10 до 

13 часова. 

 Објављивање прелиминарне ранг листе: 2. новембра 2020. године до 15 часова. 

 Приговор на прелиминарну ранг листу: 4. новембра 2020. године до 10 часова. 

 Доношење одлуке о приговору: 5. новембра 2020. године до 10 часова. 

 Објављивање коначне ранг листе: 5. новембра 2020. године до 15 часова. 

 Упис кандидата: 6. новембра 2020. године од 10 до 14 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, односно диплому о стеченом високом образовању на основним 

студијама у трајању од најмање четири године (осам семестара) 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: https://www.znrfak.ni.ac.rs/SERBIAN/008-

DOKUMENTI/ZAKONI/Republika%20Srbija/12%20Pravilnik%20o%20iskazivanju%20naucnoistraz

ivackih%20rezultata.pdf); 

 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; 
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 Доказ о укупној дужини студирања на одговарајућем степену студија уколико тај податак 

није наведен у дипломи, односно додатку дипломe; 

 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 405-1 (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 одредити 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 академске 

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, укупна просечна оцена се рачуна као просечна оцена са основних студија укључујући и 

дипломски рад. 

Тако добијеној укупној просечној оцени додају се бодови добијени вредновањем остварених 

научних резултата упретходних 5 (пет) година, према Правилнику о поступку, начину 

вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача 

(Прилог 3. Врста и квантификација индивидуалних научноистраживачких резултата). 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)  

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 мањом дужином студирања. 

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 најмање 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 (могу се преузети са линка 

http://publikacije.stat.gov.rs/G2020/Pdf/G202024102.pdf или се добити на копирници 

Факултета); 

 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 405-2, сврха уплате: Издавање 

индекса;  

 Доказ о семестралној уплати за школску 2020/2021. 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 405-6 (сврха уплате: Школарина за 2020/2021. 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 1.500 еура (25 евра по 

ЕСПБ боду). Школарина се може уплатити у целости приликом уписа или у више рата. 

  

http://publikacije.stat.gov.rs/G2018/Pdf/G201824102.pdf


ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК 

 

Уколико се у првом конкурсном року не упише одобрени број студената за наведени студијски 

програм, Факултет заштите на раду у Нишу ће организовати други конкурсни рок за упис 

студената у прву годину докторских академских студија за школску 2020/2021. годину. Други 

конкурсни рок, уколико буде потребе, Факултет ће огласити најкасније 6.11. 2020. год. 

Пријављивање кандидата у другом конкурсном року обавиће се у периоду од 09. 11. 2020. године 

до 16. 11. 2020. године. 

 

 

 

 

Д Е К А Н 

ФАКУЛТЕТА ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ 

 

Др Момир Прашчевић, ред.проф. 

 


