
На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005, 
100/2007 – аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012,89/2013, 99/2014,45/2015 i 68/2015),  члана 
85. Статута Универзитета у Нишу  («Гласник Универзитета у Нишу» број 8/2014, 6/15, 7/15, 11/15, 
8/16, 2/17, 4/17 и 5/17),  члана 13. и 14.  Правилника о упису студената на студијске програме 
Универзитета у Нишу («Гласник Универзитета у Нишу» број 6/2007 и 4/2011) и у складу са 
Одлуком Владе Републике Србије о броју студената за упис у прву годину студијских 
програма докторских академских студија који се финансирају из буџета за високошколске 
установе чији је оснивач Република за школску 2017/2018. годину («Службени гласник РС» број 
53/2017) и Одлуке Сената Универзитета у Нишу од 06.02.2017. године, за школску 2017/2018. 
годину  
 

У Н И В Е Р З И Т Е Т  У  Н И Ш У 
О Б Ј А В Љ У Ј Е 

ЗАЈЕДНИЧКИ КОНКУРС   
ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА 

  ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА 
 ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ 

 
1.ОПШТЕ ОДРЕДБЕ   

1.1. У прву годину докторских академских студија може се уписати лице које има:  
- завршене акредитоване мастер или интегрисане академске студије, са најмање 

300 ЕСПБ бодова и општом просечном оценом од најмање 8 на мастер или 
интегрисаним академским студијама; 

- завршене акредитоване мастер или интегрисане академске студије, са најмање 
300 ЕСПБ бодова и објављене научне радове, на начин уређен општим актом 
факултета; 

- завршене основне студије за стицање VII-1 степена стручне спреме по 
правилима која су важила пре ступања на снагу Закона о високом образовању 
(«Службени гласник РС» број 76/2005), ако испуни услове које одреде факултети. 

1.2. Студијским програмом докторских академских студија одређују се претходно 
завршене студије, које се сматрају одговарајућим за упис на докторске академске студије.  

1.3. Редослед кандидата  за  упис  у  прву  годину  докторских  академских студија  
утврђује  се  на  основу опште  просечне  оцене  остварене  на  основним  и  мастер  
академским  студијама,  дужине студирања  и  остварених  научних  резултата  и  на  основу  
других  услова  из  конкурса  за упис на студије трећег степена.  

1.4. Упис на докторске академске студије може се условити претходно положеним пријемним 
испитом, односно испитом за проверу склоности и способности у складу са општим актом Факултета. 

1.5. Поред услова који су прописани овим одредбама, лице које уписује прву годину 
докторских академских студија треба да испуни и услове који су у складу са специфичностима 
факултета који реализује студијски програм.  

1.6. Факултети састављају ранг листе пријављених кандидата, које објављују на огласној 
табли и интернет страници факултета. 

1.7. Учесник конкурса може поднети приговор у вези са радњама и поступцима у току 
спровођења овог конкурса за које сматра да нису у складу са Законом, Статутом Универзитета и 
Факултета или овим конкурсом, у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе на 
факултету. 

1.8. Приговор се подноси комисији за упис студената одговарајућег факултета, на чији предлог 
декан доноси решење по приговору у року од 24 сата од пријема приговора.  

1.9. Упис кандидата који су стекли право да се упишу у прву годину докторских академских 
студија, обавиће се у року предвиђеном овим конкурсом. 

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

1.11.  Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим условима као и 
домаћи држављанин. Страни држављани се не рангирају. 



 2

1.12. Страни држављанин плаћа школарину, осим ако међународним споразумом или 
билателарним споразумом универзитета није другачије одређено.  

1.13. Страни држављанин може да се упише на студијски програм ако достави признату 
диплому о завршеним студијама и оствареним бројем ЕСПБ бодова, пружи доказ о познавању српског 
језика у складу са Статутом Универзитета, осим учесници конкурса држављани република бивше 
СФРЈ, или пружи доказ о познавању енглеског језика ако је студијски програм акредитован и 
реализује се и на енглеском језику и ако је здравствено осигуран. 

2. БРОЈ СТУДЕНАТА И ШКОЛАРИНА  

  2.1  Број студената које ће факултети у саставу Универзитета у Нишу уписати у прву 
годину докторских академских студија одређен је овим конкурсом. 

  2.2. Висину школарине утврђује сваки факултет. 

3. КОНКУРСНИ РОКОВИ 

3.1. Први уписни рок 

3.1.1. Пријављивање на Конкурс за упис на докторске академске студије обавиће се у 
периоду од 09.10.2017. године до 20.10.2017.  године.  

3.1.2. Полагање пријемних испита, сачињавање и објављивање јединствене ранг 
листе, решавање приговора учесника конкурса, објављивање коначне ранг листе, као и упис 
кандидата који су стекли право да се упишу на докторске академске студије обавиће се у 
периоду од: 23.10.2017. до 31.10.2017. године. 

3.1.3. Факултети објављују ранг листе пријављених кандидата на огласној табли и 
интернет страници факултета. За тачност података из ранг листе факултета одговоран је 
декан.  

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

3.1.5. За непопуњена места у првом уписном року, факултети ће на огласним таблама 
и својим интернет страницама објавити други уписни рок.  

3.2. Други уписни рок  

3.2.1. Пријављивање на Конкурс за упис на докторске академске студије обавиће се у 
периоду од: 06.11.2017. до 10.11. 2017. године. 

3.2.2. Полагање пријемних испита, сачињавање и објављивање јединствене ранг 
листе, решавање приговора учесника конкурса, објављивање коначне ранг листе, као и упис 
кандидата који су стекли право да се упишу на докторске академске студије обавиће се у 
периоду од: 16.11.2017. и 17.11.2017. године. 

3.2.3. Факултети објављују ранг листе пријављених кандидата на огласној табли и 
интернет страници факултета. За тачност података из ранг листе факултета одговоран је 
декан.  

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

4. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ПОДНОСЕ КАНДИДАТИ 

 4.1. Документација која се подноси приликом пријављивања на конкурс:  
- фотокопије стечених диплома на претходним нивоима академских студија, 
- фотокопије додатка дипломи или уверење о положеним испитима на 

претходним нивоима академских студија, 
- очитана лична карта (лична карта са чипом) или фотокопија личне карте 

(лична карта без чипа). 
Ближа обавештења о условима уписа и полагања пријемног испита налазе се на 

огласним таблама и интернет странама факултета Универзитета у Нишу. 
Све евентуалне исправке Конкурса биће објављене на огласној табли одговарајућег 

факултета и на интернет страници  Универзитета у Нишу  www.ni.ac.rs. 
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ГРАЂЕВИНСКО-АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ 
18000 Ниш, Ул. Александра Медведева 14,  

tel. 018/588-212, 588-215, 588-277, 588-230, 588-202, fax: 588-202 
E-mail: upis@gaf.ni.ac.rs 
http:/ www.gaf.ni.ac.rs 

 
Грађевинско-архитектонски факултет у Нишу расписује конкурс за упис у прву 

годину докторских студија шк. 2017/2018. године, на студијске програме: 
 

Студијски програм Из буџета Самофинансирање 

АРХИТЕКТУРА 2 2 

МАТЕРИЈАЛИ И КОНСТРУКЦИЈЕ 2 2 

ХИДРОИНФОРМАТИКА 2 2 

У К У П Н О 6 6 

 
 Докторске академске студије на Грађевинско-архитектонском факултету 
Универзитета у Нишу могу да упишу кандидати који су стекли најмање 300 ЕСПБ бодова 
током претходног школовања на Грађевинско-архитектонском, Грађевинском, 
Архитектонском или сродним факултетима и имају просечну оцену током студија најмање 8.  

Ако се на конкурс пријави већи број кандидата од броја слободних места сврши се 
рангирање кандидата. Кандидати се рангирају према Правилнику о доктирским студијама 
Грађевинско-архитектонског факултета Универзитета у Нишу. 

Висина школарине за самофинансирајуће студенте прве године износи 120.000 
динара. 

Висина школарине за студенте прве године, стране држављане, износи 2.500 € у 
динарској противвредности на дан уплате.  

Страни држављанин може се уписати на студијски програм под истим условима као и 
домаћи држављанин. 

 Ближа обавештења о условима уписа и критеријумима за рангирање кандидата се 
објављују на сајту факултета заједно са текстом конкурса. 

 

 
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ 

Трг краља Александра Ујединитеља бр. 11 
Телефон: 018/528-625; факс: 018/4523-859, 018-4523-268 

Е-maill: doktorske@eknfak.ni.ac.rs;  
http://www.eknfak.ni.ac.rs  

 
Економски факултет у Нишу уписује на докторске академске студије школске 

2017/2018. године 35 студената, од којих 33 плаћа школарину, а 2 се финансирају из буџета 
Републике Србије. 

Студенти на докторским академским студијама уписују Студијски програм  
ЕКОНОМИЈА, односно један од  следећа четири модула: 

 
 Макроекономија (7 студената) 
 Рачуноводство (8 студената) 
 Финансије и банкарство (10 студената) 
 Пословно управљање (10 студената) 
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У прву годину докторских академских студија могу се уписати кандидати који имају: 

1. Завршене акредитоване мастер академске студије, остварено најмање 300 ЕСПБ 
бодова и просечна оцена најмање 8 (осам), на претходним нивоима студија (и то како на 
основним, тако и на мастер академским студијама), при чему су оба нивоа студија завршена 
на економском факултету, или 

2. Завршене мастер академске студије, остварено најмање 300 ЕСПБ бодова и 
просечна оцена најмање 8 (осам), на претходним нивоима студија (и то како на основним, 
тако и на мастер академским студијама), при чему један од претходна два нивоа студија није 
завршен на економском факултету, уз полагање квалификационог испита, или 

3. Завршене основне (четворогодишње) студије за стицање VII-1 степена стручне 
спреме по правилима која су важила пре ступања на снагу Закона о високом образовању, са 
просечном оценом од најмање 8 (осам), при чему су студије завршене на економском 
факултету, или 

4. Завршене основне (четворогодишње) студије за стицање VII-1 степена стручне 
спреме по правилима која су важила пре ступања на снагу Закона о високом образовању, са 
просечном оценом од најмање 8 (осам), при чему студије нису завршене на економском 
факултету, уз полагање квалификационог испита. 

Под термином „економски факултет“ у смислу овог Конкурса подразумева се 
високошколска установа економског усмерења у саставу универзитета чији је оснивач 
Република Србија.  Сви кандидати који испуњавају услове за упис, полажу пријемни испит из 
два предмета. 

Редослед кандидата за упис у прву годину докторских академских студија утврђује 
се на основу укупног броја бодова остварених по основу: 

 просечне оцене остварене на претходном(им) нивоу(има) студија,  
 дужине студирања, 
 оствареног резултата на пријемном испиту. 

Ближи критеријуми за рангирање кандидата дати су у Правилнику о упису студената 
на докторске академске студије Економског факултета у Нишу (доступан на сајту Факултета: 
www.eknfak.ni.ac.rs/src/Doktorske-studije.php и у служби за докторске студије Факултета) 

Школарина за школску 2017/2018. годину износи 120.000,00 динара, уз могућност 
плаћања у више рата. Уплате извршити на жиро рачун факултета број 840-1683666-17. 

Школарина за стране држављане износи 2.500 €. 

Потребна документација уз пријаву: 
 фотокопије диплома/уверења о завршеним претходном нивоима академских 

студија, 
 Лична карта (која се подноси на увид и очитана лична карта (лична карта са 

чипом) или фотокопија личне карте (лична карта без чипа), 
 Пријавни лист који се купује у књижари Економског факултета. 

Приликом пријављивања сви кандидати плаћају накнаду од 3.000,00 динара на име 
рангирања за упис.  

Кандидати који полажу квалификациони испит (под ред. бр. 2 и 4) плаћају накнаду 
од 12.000,00 динара на име полагања квалификационог испита (6.000,00 динара по испиту). 

Сви кандидати плаћају накнаду од 12.000,00 динара на име полагања пријемног 
испита (6.000,00 динара по испиту). 

Ближа обавештења о термину уписа и потребној документацији биће дата приликом 
објављивања ранг листе за упис на интернет страници и огласним таблама Факултета.  

Све евентуалне исправке конкурса биће објављене на огласној табли Факултета и на 
интернет презентацији Факултета и Универзитета у Нишу. 
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КОНКУРСНИ РОКОВИ 

Пријављивање на конкурс за упис на докторске академске студије обавиће се у 
периоду од 09.10.2017. дo 20.10.2017. године. 

Полагање пријемног испита, сачињавање и објављивање јединствене ранг листе, 
решавање приговора учесника конкурса, објављивање коначне ранг листе, као и упис 
кандидата који су стекли право да се упишу на докторске академске студије обавиће се од 
23.10.2017. до 31.10.2017. године. Право на упис стиче кандидат који је на ранг листи 
рангиран у оквиру броја утврђеног за упис. 

Квалификациони испит одржаће се 23.10.2017. године у 17,00 часова, а пријемни 
испит 25.10.2017. године од 17,00 часова. 

За непопуњена места у првом уписном року, Факултет ће на интернет страници и 
огласним таблама објавити други уписни рок. 

 

ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ 
Александра Медведева 14, 

Тел. 018/588-414, 529-105 и  529-623 
E-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs  http://www.elfak.ni.ac.rs 

  
 Електронски факултет у Нишу уписује у прву годину докторских академских студија 
школске 2017/2018. године 100 студената за стицање научног назива доктора наука-
електротехника и рачунарство и то 25 студената који се финансирају из буџета Републике 
Србије (према Одлуци Владе Републике Србије о броју студената за упис у прву годину 
докторских академских студија школске 2017/2018. године (Службени гласник РС број 50/16 
од 03.06.2016. године)) и 75 самофинансирајућих студената. 

Докторске академске студије организују се у оквиру студијског програма 
Електротехника и рачунарство по модулима: Електроенергетика, Електроника, Метрологија и 
мерна техника, Нанотехнологије и микросистеми, Примењена математика, Примењена 
физика, Рачунарство и информатика, Телекомуникације, Теоријска електротехника и 
Управљање системима. 

 У прву годину докторских академских студија може се уписати лице које има: 
1. завршене oсновне и мастер академске студије са најмање 300 ЕСПБ бодова на 
Електронском или сродним факултетима који реализују акредитоване студијске 
програме у области Електротехнике и рачунарства и општу оцену најмање 8,00 на 
основним академским и мастер академским студијама; 
2. завршене основне студије за стицање VII-1 степена стручне спреме на 
Електронском или сродним факултетима, са просечном оценом најмање 8,00; 

Докторске студије могу уписати и кандидати који имају општу просечну оцену у току 
академских студија испод 8,00, уколико испуњавају услове предвиђене Правилником о 
докторским студијама Електронског факултета у Нишу.  

Редослед кандидата утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на 
основним академским и мастер академским студијама, односно основним студијама и осталих 
критеријума утврђених Правилником о упису студената на студијске програме Универзитета 
у Нишу (Гласник Универзитета у Нишу  број 6/2007 и 4/2011) и Правилника о докторским 
студијама Електронског факултета у Нишу. 
 Висина школарине за самофинансирајућe студентe држављане Републике Србије 
износи 89.000,00 динара, а за студенте странe држављанe 3.000 евра. 

Лица која су заинтересована за упис подносе пријаве Факултету са одговарајућом 
документацијом (фотокопија дипломе или уверења о дипломирању, уверење о положеним 
испитима, очитана лична карта (лична карта са чипом) или фотокопија личне карте (лична 
карта без чипа),и објављени научни радови). 
 Пријаву доставити на адресу: Електронски факултет у Нишу, ул. Александра 
Медведева 14, 18000 Ниш, Служба за студентска питања. 

Додатне информације могу се добити у Служби за студентска питања, телефон: 
018/529-623 и 588-414 и на интернет страници Факултета www.elfak.ni.ac.rs или на E-mail: 
efinfo@elfak.ni.ac.rs. 
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МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ 
Александра Медведева 14,  

телефон: тел. 018/ 588-228 и 500-673 
http://www.masfak.ni.ac.rs  

 
Машински факултет у Нишу уписује у прву годину студијског програма Машинско 

инжењерство докторских академских студија школске 2017/2018. године: 
 
- 10 студента чије се образовање финансира из буџета Републике Србије и 
- 15 самофинансирајућих студената 
 
за стицање научног назива Доктор наука – машинско инжењерство за уже научне 

области: 
- Примењена механика, 
- Енергетика и процесна техника, 
- Информационо-производне технологиjе и индустријски менаџмент, 
- Мехатроника и управљање системима, 
- Машинске конструкције, развој и инжењеринг и 
- Tранспортна техника и логистика. 

 
У међународним односима ова титула одговара титули Doctor of Science in Mechanical 

Engineering (D.Sc.M.Eng.). Студијски програм Машинско инжењерство докторских студија 
припада пољу техничко-технолошких наука и сврстава се у научну област машинско 
инжењерство. Студијски програм докторских студија траје најмање 3 године, односно 6 
семестара и вреди 180 ЕСПБ бодова. Свака година студија вреди 60 ЕСПБ бодова. Докторска 
дисертација је завршни део студијског програма докторских студија. 

 

На студијски програм докторских академских студија Машинско инжењерство могу се 
уписати: 

 лица која имају завршене акредитоване мастер академске студије, односно 
интегрисане студије, која су стекла најмање 300 ЕСПБ бодова током претходног 
школовања у оквиру поља техничко-технолошких наука или природно-математичких 
наука и општом просечном оценом од најмање 8 (осам) на основним академским и 
мастер академским студијама, 

 лица која имају академски степен магистра наука, ако нису пријавила докторску 
дисертацију, у складу са одредбом члана 128. Закона о високом образовању, лица 
која су стекла, или стекну VII-1 степен према прописима који су важили до ступања 
на снагу Закона о високом образовању, уколико су завршили основне студије са 
просечном оценом најмање 8 (осам), 

 кандидати који имају просечну оцену у току академских студија мању од 8, уколико 
имају објављене радове из одговарајуће научне области или положе одговарајући 
квалификациони испит; вредновање објављених радова и реализацију 
квалификационог испита врши Комисија за упис на докторске студије Факултета. 
 
Комисија за упис на докторске академске студије за сваког пријављеног кандидата 

појединачно утврђује да ли је програм свршених академских студија компатибилан са 
програмом докторских академских студија за које се конкурс расписује. У случају да није, 
Комисија за те кандидате прописује полагање квалификационог испита. 

Кандидати који се пријављују на конкурс а не полажу квалификациони испит плаћају 
накнаду од 5.000,00 динара. Кандидати који се пријављују на конкурс и полажу 
квалификациони испит плаћају накнаду од 12.000,00 динара. 

 
За упис на докторске студије неопходно је познавање бар једног страног језика. 
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Кандидат се пријављује на конкурс у термину који је утврђен у конкурсу и том 
приликом подноси и предаје Одсеку за наставна и студентска питања следећа документа: 

 пријавни лист са назнаком уже научне области за коју конкурише, 
 кратку биографију, 
 очитану личну карту (лична карта са чипом) или фотокопију личне карте (лична 

карта без чипа), 
 фотокопије стечених диплома на претходним нивоима академских студија, 
 фотокопије додатка дипломе или уверења о положеним испитима и потврде  о 

средњој оцени,  
 списак научних и стручних радова (уколико их има), 
 фотокопије радова (уколико их има), а оригинале на увид, 
 доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс у износу од 5.000,00 динара, 
 доказ о уплати накнаде за полагање квалификационог испита у износу од 7.000,00 

динара (за студенте за које Комисија за упис на докторске студије дефинише 
потребу полагања квалификационог испита) . 

Висина школарине за самофинансирајуће студенте, држављане Републике Србије, 
износи 105.000,00 динара. Висина школарине за студенте страног држављанства износи 
2.200,00 €. 

Сви остали износи накнада су у складу са Одлуком о висини нaкнaдa зa пружaњe 
услугa из oбрaзoвнe дeлaтнoсти нa Мaшинскoм фaкултeту у Нишу. 

Редослед кандидата за упис у прву годину докторских академских студија утврђује се 
на основу опште просечне оцене остварене на основним и мастер академским студијама и 
остварених научних резултата, сагласно Правилнику о докторским студијама Машинског 
факултета у Нишу. 

Реализацију квалификационог испита спроводи Комисија за упис на докторске 
академске студије. Квалификациони испит пријављени кандидати полажу из математике, 
механике и уже научно-стручне области, са садржајима који одговарају претходним 
степенима образовања. Квалификациони испит се одржава најдуже седам дана по 
објављивању прелиминарне ранг листе. 

Пријава на Конкурс је од 9.10.2017. до 20.10.2017. године на шалтеру Одсека за 
наставна и студентска питања, у периоду од 11-13 часова. 

Јединствена ранг листа ће бити објављена 23.10.2017. године. 

Квалификациони испит ће се обавити 24.10.2017. и 25.10.2017. године са почетком од 
9 часова. 

Учесник Конкурса може поднети приговор у вези са радњама и поступцима у току 
спровођења овог Конкурса за које сматра да нису у складу са Законом, Статутом 
Универзитета и Факултета или овим Конкурсом, у року од 36 сати од објављивања 
јединствене ранг листе на Факултету. 

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

Коначна ранг листа ће бити објављена 27.10.2017. године. 

Упис ће се обавити од 30.10.2017. и 31.10.2017. године на шалтеру Одсека за 
наставна и студентска питања у периоду од 11-13 часова. 

Све додатне информације могу се добити у Одсеку за наставна и студентска питања 
(телефони: 018/500-673 , 018/588-228 и 018/500-620) и на интернет страници Факултета 
(www.masfak.ni.ac.rs). 
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МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ 
Булевар др Зорана Ђинђића 81,  

 телефони 018/4226-712 и 4226-644  локал 207и 241;  телефакс: 018/4238-770,   
E-mail: das@medfak.ni.ac.rs    http://www.medfak.ni.ac.rs 

 
 

Oбјављује конкурс за школску 2017/18. годину за упис 100 студената (10 који се 
финансирају из  буџета и 90 самофинансирајућих) у прву годину докторских академских 
студија (ДАС) трећи степен из области медицинских, стоматолошких  и фармацеутских 
наука:   

I 
 1.  ДАС - медицинске науке - 60 студената  (6 студената ће бити финансирано из буџета)  

 Трајање студија: три године (180 ЕСПБ бодова) 
2. ДАС - стоматолошке науке - 20  студенaта  (2 студента ће бити финансирана из буџета) 
    Трајање студија:  три године (180 ЕСПБ бодова) 

 3. ДАС - фармацеутске науке - 20  студената  (2 студента ће бити финансирана из буџета) 
     Трајање студија: три године (180 ЕСПБ бодова)   

 
II 

Услови за пријаву  на докторске  академске студије су:  

- завршене интегрисане академске студије медицине у трајању од шест година са 
најмање 360 ЕСПБ бодова и просечном оценом најмање 8 (осам) на тим 
студијама, или  

- завршене интегрисане академске студије стоматологије у трајању од пет година 
са најмање 300 ЕСПБ бодова и просечном оценом најмање 8 (осам) на тим 
студијама, или 

- завршене интегрисане академске студије фармације у трајању од пет година са 
најмање 300 ЕСПБ бодова и просечном оценом најмање 8 (осам) на тим 
студијама, или 

- завршене основне студије медицине, стоматологије и фармације по правилима 
која су важила пре ступања на снагу Закона о високом образовању и просечном 
оценом најмање 8 (осам) на тим студијама, или 

- академски степен магистра наука, ако не пријави докторску дисертацију, а у 
складу са одредбом члана 128. Закона о високом образовању, могу се пријавити 
за упис на III годину докторских академских студија из одговарајуће области, или 

- завршене дипломске академске и мастер студије из поља медицинских наука са 
најмање 300 ЕСПБ бодова и просечном оценом најмање 8 (осам) на тим 
студијама, или 

- завршене интегрисане академске студије са најмање 300 ЕСПБ бодова или 
завршене основне студије медицине, стоматологије и фармације и објављене 
ауторске научне радове (најмање два рада на SCI листи) из одговарајуће научне 
области ДАС и 

- знање енглеског језика. 
III 

Рангирање кандидата се врши на основу опште просечне оцене на предходним 
студијама, дужине студирања и остварених научно истраживачких резултата у оквиру сваког 
студијског програма.                                   

IV 
Страни држављанин се пријављује на конкурс под истим условима као и домаћи 

држављанин, с тим што је у обавези да достави  доказ  о знању српског језика (изузев 
кандидата из бивше СФРЈ) или пружи доказ о познавању енглеског језика ако је студијски програм 
акредитован и реализује се и на енглеском језику и доказ о здравственом осигурању.    
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 V 
 Висина школарине за годину студија у школској 2016/17. години износи 140.000,00 

динара.  
 За  студенте страног држављанства висина школарине износи 2500 € и они не 
подлежу буџетском финансирању. 

На терет буџета Републике Србије студенти ће се уписати  у складу са  ранг листом.  
Пријава на конкурс износи 23.000,00 динара. 

 
   VI 

За конкурс  приложити следећа документа: 

1. Пријава (добија се у Служби за последипломске студије - канцеларија број 3 на  
Медицинском  факултету у Нишу); 

2. Диплома (уверење) о завршеним интегрисаним академским студијама са                    
просечном оценом - фотокопија, а за студенте страног држављанства                    
потребна је нострификована диплома; 

3. Диплома о завршеним магистарским студијама - фотокопија,  

4. Уверење о положеним испитима (само ако на дипломи нема просечне оцене); 

5. Доказ о положеном енглеском  језику; 

6. Биографија и библиографија (CV и списак објављених радова);  

7. Доказ о уплати трошкова за спровођене  конкурса  уплаћених  на жиро рачун  
Медицинског факултета у Нишу, број 840-1681666-03 (позив на броj 06/3).    

     
Наведена документа се достављају Служби за последипломске студије (канциларија  

број 3) Медицинског факултета у Нишу, Булевар др Зорана Ђинђића бр. 81. 
 

 
ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ У ВРАЊУ 

Врање, Партизанска 14  
Tel. 017/ 422-962; 421-633 

www.ucfaк.ni.ac.rs 
 

  Универзитет у Нишу, Педагошки факултет у Врању на докторске академске студије у 
шк. 2017/2018. годину уписује 5 студената, и то: 

   Студијски програм – докторске академске студије Методика разредне наставе (180 ЕСПБ) 
- 2  студента на терет буџета 
- 3  самофинансирајућа студента 

У прву годину докторских студија може се уписати лице које има: 
- завршене акредитоване основне и мастер академске студије (за образовање 

учитеља), са најмање 300 ЕСПБ бодова и општом просечном оценом најмање 8 (осам) на 
основним и најмање 8 (осам) на мастер академским студијама;  

- завршене основне четворогодишње студије, тј. високо образовање (VII/1 степен 
стручне спреме) са звањем професор разредне наставе и општом просечном оценом најмање 
8 (осам); 

- завршене студије из области друштвено-хуманистичких наука – наставничког смера 
са најмање 300 ЕСПБ бодова и просечном оценом најмање 8 (осам) на основним академским 
студијама и просечном оценом најмање 8 (осам) на мастер академским студијама, уз 
претходно положени диференцијални испит.  

Диференцијални испит спроводи Комисија Факултета коју, на предлог Већа 
докторских студија, именује ННВеће Факултета, којом приликом кандидати полажу 
програмске садржаје из методика наставе студијског програма докторских студија, на којој 
кандидат од максималних 40 поена треба да освоји најмање 51% да би стекао право 
рангирања и уписа на докторске студије.  

Кандидат се на диференцијалном испиту оцењује са „положио“ и „није положио“. 
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Кандидати који не испуњавају услове уписа из члана 6. став 1. тачка 1. и 2. 
Правилника о докторским студијама Педагошког факултета у Врању у погледу просечне 
оцене, дужни су да полажу пријемни испит који се састоји из програмских садржаја из 
методика наставе студијског програма докторских студија, на коме кандидат од максималних 
40 поена треба да освоји најмање 51% да би стекао право рангирања и уписа на докторске 
студије. 

Кандидати који не испуњавају услове уписа из члана 6. став 1. тачка 3. Правилника о 
докторским студијама у погледу просечне оцене, дужни су да полажу диференцијални испит 
и пријемни испит и постигну неопходни успех, у складу са  чланом 6. став 2. и чланом 7. став 
1. наведеног Правилника, како би стекли право рангирања и уписа на докторске студије. 

Кандидати који не испуњавају услове уписа из члана 6. став 1. тачка 1. и 2. 
Правилника о докторским студијама у погледу просечне оцене ослобађају се полагања 
пријемног испита уколико имају најмање 2 (два) објављена рада у часописима 
верификованим од стране Министарства за науку. 

Кандидати који не испуњавају услове уписа из члана 6. став 1. тачка 3. Правилника о 
докторским студијама у погледу просечне оцене, ослобађају се полагања пријемног испита  
уколико имају најмање 2 (два) објављена рада у часописима верификованим од стране 
Министарства за науку али не и обавезе полагања диференцијалног испита.  

Редослед кандидата за упис у прву годину докторских студија утврђује се на основу 
следећих критеријума: просечне оцене на основним и мастер академским студијама, дужине 
студирања на тим студијама и остварених научних резултата, и то на следећи начин:  

- просечна оцена са основних академских студија множи се коефицијентом 4 (четири) 
(ПО пута 4), а просечна оцена са мастер академских студија множи се коефицијентом 1 
(један) (ПО пута 1), а просечна оцена кандидата који су завршили високо образовање по 
прописима који су важили пре ступања на снагу Закона о високом образовању множи се 
коефицијентом 5 (ПО пута 5); 

- дужина студирања утврђује се тако што се број месеци за који је предвиђено 
трајање студијског програма подели бројем месеци студирања и добијени количник помножи 
бројем 10 (десет) (узимајући у обзир основне и мастер студије у трајању од 60 месеци и 
студије по ранијим прописима у трајању од 48 месеци); 

- по основу остварених научних резултата за радове објављене у часописима, у 
складу са важећим Правилником о вредновању научно-истраживачког рада ресорног 
министарства, признају се бодови којима је рад вреднован, с тим што кандидат по овом 
основу може остварити највише 3 (три) бода. Приликом утврђивања броја бодова по овом 
основу, узимају се у обзир самостални радови и радови у којима је кандидат првопотписани 
аутор, с тим што се вредност коауторског рада дели са бројем аутора. 

У другу годину докторских студија могу се уписати кандидати који су положили све 
испите на постдипломским студијама предвиђене наставним планом и програмом, уз обавезу 
полагања разлике у испитима у курикулуму докторских студија. 

У трећу годину докторских студија може се уписати лице које има академски степен 
магистра наука, уз полагање разлике у испитима, по потреби, у односу на курикулум 
докторских студија.  

Кандидати приликом пријаве  на конкурс  подносе:   
1. пријаву, 
2. фотокопије диплома-е о завршеним студијама, 
3. доказ о испуњености услова Конкурса. 

Кандидат који је остварио право на упис, поред наведеног подноси: 
1. два обрасца ШВ-20; 
2. две фотографије; 
3. оверене фотокопије диплома-е о завршеним студијама, 
4. доказ о уплати накнаде на име трошкова уписа, премије за колективно осигурање 

студената и доделе индекса; 
5. доказ о уплати школарине (самофинансирајући студент). 
 
Школарина за упис на докторске академске студије износи 120.000,00 динара 

(могућност плаћања у више рата), а за стране држављане 3.000 €. 
Заинтересовани кандидати могу се пријавити у року утврђеном заједничким 

конкурсом Универзитета у Нишу.  
Правилник о докторским академским студијама Педагошког факултета у Врању 

доступан је на интернет страници Факултета. 
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ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ 
Трг краља Александра 11, Ниш 

Тел. 018/500-221, 500-203, телефакс 4523-747 
http://www.prafak.ni.ac.rs 

 
I 

 Правни факултет Универзитета у Нишу уписује у прву годину докторских 
академских студија права, за школску 2017/2018. годину, ради стицања научног називa 
доктор правних наука, укупно 45 студената, и то: 

    - 3 студента чије се студије финансирају из буџета, и 
   - 42 студента који плаћају школарину. 

II 
 Докторске академске студије права трају три године, односно шест семестара. 

 
Приликом конкурисања за упис на студијски програм докторских академских студија 

права, кандидати се опредљују за једну од следећих ужих научних области: 
 1. Правно-теоријска научна област; 
 2. Јавно-правна научна област; 
 3. Кривично-правна научна област; 
 4. Грађанско-правна научна област; 
 5. Трговинско-правна научна област; 
 6. Међународно-правна научна област; 
 7. Правно-историјска научна област; 
 8. Правно-економска научна област; 
 

Студијски програм докторских академских студија права доступан је на интернет страници 
Факултета: http://www.prafak.ni.ac.rs/files/doktorske/Doktorske_studije2013.pdf 

III 
Докторске академске студије права на Правном факултету Универзитета у Нишу могу 

уписати лица која су на акредитованим високошколским установама са дозволом за рад и по 
акредитованим, односно одобреним одговарајућим студијским програмима, завршила:  

 основне академске студије права и мастер академске студије права, са најмање 300 
ЕСПБ и укупном просечном оценом најмање 8,00 на претходним нивоима студија или 
са мањом просечном оценом од 8,00 уколико имају објављене научне радове; 

 основне академске студије права и мастер академске студије из сродне научне 
области у пољу друштвено-хуманистичких наука, са најмање 300 ЕСПБ и укупном 
просечном оценом најмање 8,00 на претходним нивоима студија или са мањом 
просечном оценом од 8,00 уколико имају објављене научне радове; 

 четворогодишње основне студије права према прописима који су важили до ступања 
на снагу Закона о високом образовању из 2005. године (дипломирани правник, VII1 
степен стручне спреме), са просечном оценом најмање 8,00 или са мањом просечном 
оценом од 8,00 уколико имају објављене научне радове; 

 основне академске студије из сродне научне области у пољу друштвено-
хуманистичких наука и мастер академске студије права, са најмање 300 ЕСПБ и 
укупном просечном оценом најмање 8,00 на претходним нивоима студија или са 
мањом просечном оценом од 8,00 уколико имају објављене научне радове, под 
условом да пре уписа положе претходни допунски испит уколико такав испит нису 
полагали на Правном факултету Универзитета у Нишу пре уписа на мастер академске 
студије права; 

 основне академске студије и мастер академске студије у сродној области у оквиру 
поља друштвено-хуманистичких наука са најмање 300 ЕСПБ и укупном просечном 
оценом најмање 8,00 на претходним нивоима студија или са мањом просечном оценом 
од 8,00 уколико имају објављене научне радове, под условом да пре уписа положе 
претходни допунски испит; 

 четворогодишње основне студије у сродној области у оквиру поља друштвено-
хуманистичких наука према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о 
високом образовању из 2005. године (VII1 степен), са просечном оценом најмање 8,00 
или са мањом просечном оценом од 8,00 уколико имају објављене научне радове, под 
условом да пре уписа положе претходни допунски испит; 
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 магистарске студије (имају академски степен магистра наука), уколико нису пријавили 
докторску дисертацију у складу са одредбама Закона о високом образовању и општим 
актима Универзитета и Факултета;  

 
Докторске академске студије права на Правном факултету Универзитета у Нишу могу 

уписати и лица која су на акредитованој високошколској установи са дозволом за рад 
завршила основне (академске) студије и мастер академске студије права, односно студије у 
сродној области у оквиру поља друштвено-хуманистичких наука које нису подударне, 
односно комплементарне са студијским програмом Правног факултета Универзитета у Нишу, 
уз обавезу претходног полагања квалификационог испита. 
 
          Детаљни услови уписа на докторске академске студије права уређени су Правилником 
о докторским академским студијама права бр. 01-1172/2 од 24.09.2015. године. 
 

IV 
Упис лица које је завршило претходно образовање или део образовања у 

иностранству спровешће се под истим условима као и упис домаћих држављана, након 
спроведеног поступка признавања стране високошколске исправе, у складу са одредбама 
закона, општих аката Универзитета и Факултета. 

Страни држав љани плаћају школарину током целог школовања, осим ако 
међудржавним споразумом или споразумом Универзитета није другачије утврђено. 

Страни држављанин може се уписати на студијски програм ако пружи доказ о 
познавању српског језика или језика на којем се организује настава и ако је здравствено 
осигуран. 
 

V 
         Кандидат приликом пријаве на конкурс подноси: 

 - попуњену пријаву на конкурс (образац се преузима са сајта Факултета); 
 - копију уверења/дипломе о завршеним претходним нивоима студија; 

- додатак дипломи, односно уверење о положеним испитима за оба нивоа 
претходног   образовања; 
- очитана лична карта (лична карта са чипом) или фотокопија личне карте (лична 
карта без чипа), 

 - доказ о познавању страног језика (уколико кандидат није полагао један од 
страних језика на претходним нивоима студија); 

  - странци подносе доказ о познавању српског језика; 
  - доказ о уплати накнаде од 4.000,00 динара за административне трошкове уписа  

   према важећој одлуци о накнадама (уплата на жиро рачун Факултета: 840-
1734666-83). 

 
VI 

Редослед кандидата за упис на докторске академске студије утврђује се на основу 
укупне просечне оцене остварене на основним и мастер академским студијама, дужине 
студирања на тим студијама и остварених научних резултата. 

Кандидат по основу висине укупне просечне оцене, дужине студирања и остварених 
научних резултата укупно може остварити највише 100 поена.  

Поени по основу висине опште просечне оцене израчунавају се тако што се укупна 
општа просечна оцена помножи коефицијентом 8,5. 

Укупна просечна оцена се добија  тако што се саберу све оцене положених испита на 
основним и мастер академским студијама (укључујући и одбрану мастер рада уколико се 
изражава бројчаном оценом) и добијени збир подели бројем положених испита на оба нивоа 
студија. 

Укупна просечна оцена кандидата који конкуришу само са завршеним основним 
студијама по раније важећим прописима израчунава се тако што се саберу све оцене 
положених испита на тим студијама и добијени збир подели бројем положених испита. 

Поени по основу дужине студирања израчунавају се тако што се број месеци који 
Закон предвиђа за редовну реализацију студијских програма на основним и мастер 
академским студијама подели бројем месеци студирања и добијени количник помножи бројем 
10. У број месеци студирања укључује се сваки започети месец студирања. 
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Поени по основу дужине студирања кандидата који конкуришу само са завршеним 
основним студијама по раније важећим прописима израчунавају се тако што се број месеци 
који је био предвиђен за редовну реализацију тих студија (без апсолвентског стажа) подели 
бројем месеци студирања и добијени количник помножи бројем 10. У број месеци студирања 
укључује се сваки започети месец студирања. 

 Поени по овом основу остварених научних резултата израчунавају се према 
категоризацији извршеној у општем акту о вредновању и квантитативном исказивању 
научноистраживачких резултата надлежног министарства, с тим што кандидат по овом 
основу може остварити највише 5 поена. Приликом утврђивања броја поена по овом 
критеријуму узимају се у обзир само самостални радови и радови у којима је кандидат 
првопотписани аутор, а број поена којим је вреднован коауторски рад дели са бројем аутора.  
 

VII 
Пријављивање на конкурс и упис на докторске академске студије права врши се у 

року утврђеном Заједничким конкурсом Универзитета у Нишу за упис студената у прву 
годину докторских академских студија за школску 2017/2018. годину. Након окончања рока 
за пријављивање, Факултет утврђује прелиминарну ранг листу кандидата који испуњавају 
услове за упис, са означењем укупног броја бодова. Учесник конкурса може поднети 
приговор на своје место на ранг листи у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг 
листе. Приговор се подноси Комисији за докторске и мастер студије, на чији предлог декан 
доноси решење по приговору у року од 24 сата од пријема приговора. 

 
VIII 

Школарина за самофинансирајуће студенте који имају држављанство Републике 
Србије износи 125.000,00 динара а за стране држављане школарина износи 1500,00 евра у 
динарској противвредности, по средњем курсу Народне банке Србије. 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ 
Вишеградска бр. 33, 
телефони  018/533-015 

Е-mail:pmfinfo@pmf.ni.ac.rs  www.pmf.ni.ac.rs 
I 

Природно-математички факултет у Нишу уписује у прву годину докторских 
академскнх студија школске 2017/2018. године 40 студента чије ће се образовање 
финансирати из буџета и 36 самофинансирајућих студената за студијске програме у броју 
како следи: 

Студијски програм Буџет Самофинансирање 

Математика 7 8 

Докторска школа математике 2 5 

Рачунарске науке 8 7 

Физика 7 7 

Хемија 9 6 

Биологија 7 3 

УКУПНО 40 36 

У прву годину докторских академских студија може се уписати лице које има: 
- завршене одговарајуће студије за стицање VII-1 степена стручне спреме са 

просечном оценом најмање 8,00; 
- завршене одговарајуће акредитоване мастер академске студије са најмање 300 

ЕСПБ бодова укупно, и општу просечну оцену од најмање 8,00 на претходним 
нивоима студија. 

Редослед кандидата за упис на прву годину докторских студија утврђује се на основу 
одговарајућих правилника Факултета.  
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II 
Висина школарине за самофинансирајуће студенте (60 ЕСПБ)  износи 96.000 динара. 
Студенти могу платити школарину у једнократном износу приликом уписа, или у ратама у 

складу са Уговором који ће потписати са Факултетом.  
 

ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ У ЛЕСКОВЦУ 
Лесковац, Булевар ослобођења 124, 

Централа 016/247-203,  242-560,  246-001 
Е-mail: tehfak@ni.ac.rs   www.tf.ni.ac.rs 

Технолошки факултет у Лесковцу уписује у прву годину докторских академских студија за 
школску 2017/18. годину укупно 15 студената на студијски програм ТЕХНОЛОШКО ИНЖЕЊЕРСТВО и то: 

 5 студената из буџета, и 

 10 самофинансирајућих студената 

 Пријављивање на конкурс за упис од 09.10. до 20.10.2017. године од 9-14 сати. 
 Oбјављивање прелиминарне ранг листе 23.10.2017. године у 12 сати. 
 Објављивање коначне ранг листе 25.10.2017. године у 8 сати. 
 Упис кандидата који су стекли право да се упишу на докторске академске студије 
25.10-31.10.2017. године од 9 - 14 сати. 

  У прву годину докторских академских студија може се уписати лице које има: 

 завршене мастер академске студије са најмање 300 ЕСПБ и општом просечном 
оценом од најмање 8,00 на основним и мастер академским студијама, или 

 завршене мастер академске студије са најмање 300 ЕСПБ и објављене научне 
радове из области докторских академских студија (уколико има просечну оцену 
мању од 8,00), или  

 академско звање магистра, ако у складу са одредбом члана 128. Закона о високом 
образовању није пријавило докторску дисертацију, или 

 завршене студије за стицање VII-1 степена стручне спреме са просечном оценом 
најмање 8,00 или објављене научне радове из области докторских академских 
студија уколико има просечну оцену мању од 8,00. 

Редослед кандидата на ранг листи за упис у прву годину одређује се на основу 
укупне остварене просечне оцене на основним и мастер академским студијама, односно 
студијама за стицање VII-1 степена стручне спреме. 

Ако два или више кандидата на основу укупне просечне оцене остваре исти број 
бодова, редослед ће се утврдити уз помоћ допунског критеријума – дужине студирања на 
основним и мастер академским студијама. 

Ако кандидати имају исти број бодова, предност има онај кандидат који има већи 
индекс научне компетентности израчунат на основу коефицијента које је дефинисало 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС. 

Услов за упис на докторске академске студије јесте познавање једног од светских 
језика. 

Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи 120.000 динара, а за 
стране држављане 3.000 €. 

Комисија за упис кандидата саставља прелиминарну ранг листу пријављених 
кандидата и објављује је на огласној табли и интернет страници Факултета у року који је 
утврђен конкурсом.  

Кандидат може поднети приговор на регуларност поступка утврђеног конкурсом или 
своје место на ранг листи у року од 36 сати од објављивања Прелиминарне ранг листе. 
Приговор се подноси Комисији за упис, на чији предлог декан доноси решење по приговору у 
року од 24 сата од пријема приговора. 

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

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

Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим условима као 
и домаћи држављанин. 

Страни држављанин може да се упише на студијски програм ако достави 
нострификовану диплому о завршеним студијама и оствареним бројем ЕСПБ бодова, пружи 
доказ о познавању српског језика у складу са Статутом Универзитета и ако је здравствено 
осигуран. 

За непопуњена места у првом уписном року, факултет ће на огласнoj табли и 
интернет страници објавити други уписни рок. 

 
 КАНДИДАТИ ПРИЛИКОМ ПРИЈАВЕ НА КОНКРС ПОДНОСЕ СЛЕДЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ: 

 пријавни лист (купује се у Скриптарници), 
 доказ о уплати 5.000,00 динара на име пријављивања на конкурс, 
 фотокопије стечених диплома,  
 уверење о положеним испитима са бројем остварених ЕСПБ бодова, 
 списак и фотокопије научних и стручних радова (уколико их има), 
 потврда о познавању једног од светских језика, и 
 очитана лична карта (лична карта са чипом) или фотокопија личне карте (лична 
карта без чипа). 

 
 

ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ 
Чарнојевића 10А 
Тел. 018 529 805 

E-mail: nauka@znrfak.ni.ac.rs 
http://www.znrfak.ni.ac.rs 

 
 Факултет заштите на раду у Нишу, у школској 2017/2018. години уписује 20 
самофинансирајућих студената у прву годину акредитованих докторских академских 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 академске студије могу да упишу и лица која имају академски назив 
магистра наука из одговарајуће или сродне научне области уколико нису пријавила 
докторску дисертацију у складу са одредбом члана 128. Закона о високом образовању. 
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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 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. 03-371/3 од 
05. 09. 2016. године). 

 Текст Правилника о докторским академским студијама на Факултету заштите на раду у 
Нишу налази се 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 13 часова. 
 Објављивање прелиминарне ранг листе: 24. октобра 2017. године до 15 часова. 
 Приговор на прелиминарну ранг листу: 26. октобра 2017. године до 09 часова. 
 Доношење одлуке о приговору: 27. октобра 2017. године до 12 часова. 
 Објављивање коначне ранг листе: 27. октобра 2017. године до 15 часова. 
 Упис кандидата: 30 октобра 2017. године од 9 до 12 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; 
 очитана лична карта (лична карта са чипом) или фотокопија личне карте 
(лична карта без чипа). 
 фотокопије уз оригинал на увид следећих докумената: 
 Диплому и додатак дипломи о завршеним основним и мастер академским 

студијама обима, 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; 

 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: http://www.znrfak.ni.ac.rs/SERBIAN/009-1-
06-ZAKONI_Republika.html); 
 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 дипломи; 
 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 205-21 (сврха уплате: 
Учешће на конкурсу за упис на докторске академске студије).; 

  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. 

Фотокопије докумената поднетих уз пријаву на конкурс за упис се не враћају 
кандидатима. 

ИЗБОР КАНДИДАТА 

  Редослед кандидата за упис у прву годину докторских академских 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 
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 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 према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом 
образовању, рачуна се као збир свих оцена остварених на основним (укључујући дипломски 
рад) и магистарским студијама, подељен са укупним бројем предмета на основним и 
магистарским студијама (укључујући дипломски рад). Уколико су оцене на магистарским 
студијама описне, укупна просечна оцена се одређује само на основу просечне оцене 
основних студија, укључујући и дипломски рад. 

Тако добијеној укупној просечној оцени додају се бодови из Табеле 1 Правилника о 
докторским академским студијама на Факултету заштите на раду. 

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 већом укупном просечном оценом. 

Уколико, два кандидата имају једнак број бодова и исту укупну просечну оцену, 
предност на ранг листи има кандидат са већим бројем бодова по основу научних резултата 
категорије М20. Уколико научних резултата из ове категорије нема, предност на ранг листи 
има кандидат са мањом дужином студирања, укључујући све нивое претходних студија. 

Право уписа на студијски програм докторских академских  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. 
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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 дипломи о завршеним основним и мастер академским студијама, 

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); 

 очитана лична карта (лична карта са чипом) или фотокопија личне карте (лична карта 
без чипа). 

 Индекс (добија се на шалтеру Студентске службе); 
 Два обрасца ШВ-20 (добијају се на шалтеру Студентске службе); 
 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 205-24, сврха уплате: 
Издавање индекса;  

 Доказ о уплати за два ШВ-20 обрасца у износу од 200,00 динара на жиро рачун 
Факултета заштите на раду у Нишу број 840-1747666-77, позив на број 205-25, сврха 
уплате: Издавање образаца за упис;  

 Доказ о семестралној уплати за школску 2017/2018. 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 205-20 (сврха уплате: Школарина за 2017/2018. 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 2.100 еура (35 
евра по ЕСПБ боду). Школарина се може уплатити у целости приликом уписа или у више 
рата. 
 

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 2017/2018. 
годину. Други конкурсни рок, уколико буде потребе, Факултет ће огласити најкасније до 01. 
11. 2017. год. 
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ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У НИШУ 
Чарнојевићева бр. 10-а,   

телефон  018/ 510-900, локал 214 
 E-mail: info@fsfv.ni.ac.rs  http: www. fsfv.ni.ac.rs 

 
 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Нишу уписује у прву годину докторских 
академских студија за школску 2017/2018. годину. 

-     2 (два) студента за финансирање из буџета Републике Србије и 
-     8 (осам) самофинансирајућих студената,  
за стицање научног назива Доктор наука - физичко васпитање и спорт. 

 У прву годину докторских академских студија може се уписати лице које има: 
- завршене мастер академске студије у области физичког васпитања и спорта, са најмање 

остварених 300 ЕСПБ бодова у предходном образовању  и просечном оценом од најмање 8 
и на основним  и на мастер академским студијама;   

- академски степен магистара наука; 
- завршене основне студије за стицање VII-1 степена стручне спреме по 

правилима која су важила пре ступања на снагу Закона о високом образовању 
са просечном оценом најмање 8 (осам).  

Посебни услови: 
- полагање теста енглеског језика 
- полагање теста знања. 

Лица заинтересована за упис подносе пријаву Факултету спорта и физичког васпитања у 
Нишу са одговарајућом документацијом (фотокопија дипломе, уверење о положеним 
испитима и очитана биометријска лична карта (биометријска лична карта са чипом) или 
фотокопија личне карте (биометријска лична карта без чипа). 

Висина школарине за студенте држављане Републике Србије износи 120.000,00 
динара, за стране држављане 2.000,00 €.   

 
 
 

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ 
Ул. Ћирила и Методија бр. 2 

Телефони: 018/527-649, 514-312, 514-313, 514-244, локал 141 или 
514-311 локал 105, Телефакс: 514-310 

www.filfak.ni.ac.rs 
 

 Филозофски факултет Универзитета у Нишу уписује у прву годину докторских 
академских студија школске 2017/18. године укупно 32 студента, 10 студената чије ће се 
школовање финансирати из буџета и 22 самофинансираjућа студента. 
      
 БРОЈ СТУДЕНАТА И ШКОЛАРИНА 

 

Ред. Бр Студијски програм из буџета Самофинансирањем укупно 

1. Докторске академске студије социологије 2 3 5
2. Докторске академске студије медији и 

друштво 1 2 3 

3. Докторске академске студије педагогије 2 3 5
4. Докторске академске студије филологије 5 14 19

Укупно:                                10 22 32
 
          Висина школарине за студенте докторских академских студија на студијским 
програмима износи 130.000,00 динара за држављане Србије и 4.000 € за стране држављане. 
          Студент држављанин Републике Србије може уплатити школарину једнократно, 
приликом уписа у прву годину студија, или у десет рата. 
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ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 У прву годину докторских академских студије може се уписати лице које има: 
 - завршене основне и мастер академске студије са најмање 300 ЕСПБ бодова укупно и 
општом просечном оценом најмање 8 (осам) на основним академским и мастер академским 
студијама,  
             - уписане последипломске студије по Закону о универзитету, а претходне студије 
завршене са просечном оценом најмање 8 (осам), 
              -VII-1 степен према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о 
високом образовању уколико је завршио основне четворогодишње студије са најмањом 
просечном оценом 8 (осам у току студија), 
              - завршене академске студије првог и другог нивоа, са најмање 300 ЕСПБ бодова, 
просечну оцену нижу од 8 (осам) и објављене научне радове, на начин уређен општим актом 
Факултета. 
               Кандидати полажу пријемни испит на следећим студијским програмима:.  

1. на студијском програму Докторске академске студије социологије  
 - писање есеја на задату тему и интервју,  
2. на студијском програму Докторске академске студије медији и друштво 
 - писање есеја на задату тему и интервју, 
3. на студијском програму Докторске академске студије педагогије 
 - писање есеја на задату тему и интервју. 

 На студијском програму Докторске академске студије филологије се не полаже 
пријемни испит.  
              Редослед кандидата за упис у прву годину докторских академских студија утврђује 
се на основу укупног броја бодова остварених по основу: 

 просечне оцене остварене на претходним нивоима студија, 
 број бодова остварених на пријемном испиту, уколико је полагање пријемног 

испита предвиђено Правилником Факултета, 
 усклађеност са студијским програмима основних и мастер академских студија, 
 објављених научних резултата.          

Ближи критеријуми за рангирање кандидата прописани су Правилником о полагању 
пријемних испита и упису кандидата Филозофског факултета Универзитета у Нишу. 
 
 ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ПОДНОСЕ КАНДИДАТИ 
 Кандидат се пријављује на конкурс у термину који је утврђен у конкурсу и том 
приликом подноси Служби за мастер и докторске студије следећа документа: 

 пријавни лист са назнаком уже научне области за коју конкурише,  
 очитану биометријску личну карту, 
 копије стечених диплома на претходним нивоима студија, 
 копије додатка дипломи или уверење о положеним испитима, 
 списак научних и стручних радова (уколико их има), 
 фотокопије радова (уколико их има), а оригинале на увид, 
 доказ о уплати накнаде за пријаву за упис у износу од 10.000,00 динара. 

Уплате се врше на текући рачун Факултета број 840-1818666-89 са позивом на број 
742121041. 
 

КОНКУРСНИ РОКОВИ: 
Лица заинтересована за упис подносе пријаву Факултету са одговарајућом 

документацијом од 09.10. 2017. године до 19.10.2017. године у времену од 9,00 до 12,00 
сати у канцеларији 205. 
 Пријемни испит ће се обавити 21.10.2017. године према распореду који ће бити 
објављен на огласним таблама Факултета и на Сајту Факултета. 
 Факултет објављује Јединствену ранг-листу пријављених кандидата 23.10.2017. 
године. 
 Кандидати имају право да поднесу приговор на редослед утврђен Јединственом ранг-
листом у року од 24 часа најкасније 24.10.2017. године до 12,00 сати Служби за опште и 
правне послове. 
 Факултет објављује Коначну ранг-листу 25.10.2017. године. 
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 Упис кандидата који су стекли право да се упишу у прву годину докторских 
академских студија  обавиће се 28.10.2017. године. 
 
 Кандидати који су стекли право уписа уплаћују школарину на текући рачун 
факултета број 840-1818666-89 са позивом на број 742121041, са назнаком „уплата 
школарине“ и накнаду за осигурање студената. 
 

Додатне информације могу се добити у Служби за мастер и докторске студије 
Факултета на телефоне: 018/527-649, 514-312, 514-313, 514-244, локал 141. и на сајту 
Факултета – www.filfak.ni.ac.rs 

 


