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На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 6/2005) и 
члана 83. став 1. и члана 91. Статута Универзитета у Нишу  («Гласник Универзитета у Нишу» број 
4/2006) и  члана 12. Правилника о упису студената на студијске програме Универзитета у Нишу 
(«Гласник Универзитета у Нишу» број 6/2007) 
 

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  ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА 

 ЗА ШКОЛСКУ 2009/2010. ГОДИНУ 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

   У прву годину докторских академских студија може се уписати лице које има: 
- завршене студије за стицање VII-1 степена стручне спреме са просечном оценом најмање 
8,00, 
- завршене дипломске академске студије са најмање 300 ЕСПБ бодова укупно и општу 
просечну оцену од најмање 8,00 на основним академским и дипломским академским 
студијама - мастер, 
- академско звање магистра, ако у складу са одредбом члана 128. Закона о високом 
образовању није пријавило докторску дисертацију. 

 Студијским програмом докторских академских студија утврђују се одговарајуће дипломске 
студије, односно научно подручје из којег је стечен академски степен магистра, као услов за упис 
на докторске студије. 

 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. 

 Студент магистарских студија уписан по прописима који су важили до ступања на снагу 
Закона о високом образовању, може у току студија прећи на студијски програм докторских 
академских студија у оквиру истих или сродних области студија под условима које прописује 
наставно научно веће факултета општим актом. 

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

Кандидат може поднети приговор на регуларност поступка утврђеног конкурсом, на 
регуларност провере способности, на регуларност пријемног испита или на место на ранг листи, у 
року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе на факултету. 

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

Упис кандидата који су стекли право да се упишу у прву годину докторских академских 
студија, обавиће се у року од 10 дана од објављивања ранг листе. 

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

 Лица која су заинтересована за упис подносе пријаву факултету, са одговарајућом 
документацијом  у року од 30 дана од објављивања конкурса. 

Документација која се подноси приликом пријављивања на конкурс:  
- Оверена копија дипломе, 
- Оригинал извод из матичне књиге рођених или венчаних,  
- Друга документа наведена у посебном делу овог конкурса, у вези са 

специфичностима студијских програма;  
Кандидати који стекну право на упис подносе: 
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- Попуњену пријаву за упис, 
- Оверену копију дипломе, 
- Две фотографије формата за пасош, 
- Доказ о уплати трошкова уписа у износу који одређује факултет, 
- Доказ о уплати накнаде за школарину самофинансирајућих студената у износу који 

одређује факултет. 
 
 Све евентуалне  исправке Конкурса биће објављене на огласној табли одговарајућег факултета и на 
Web-сајту Универзитета у Нишу  www. ni. ac. rs. 

 

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ 
Трг Краља Александра Ујединитеља бр. 11,  

Тел. 018/528-601; 528-606; Факс: 018/4523-859, 018/4523-268 
E-mail:   fakultet@eknfak.ni.ac.rs ; vera.janicijevic@eknfak.ni.ac.rs  http://www.eknfak.ni.ac.rs 

 Економски факултет уписује на докторске академске студије – Економија 35 студената који 
плаћају школарину. 

У прву годину докторских академских студија могу се уписати лица која имају: 
- завршене дипломске академске студије на економском факултету са најмање 300 ЕСПБ  бодова и 
општом просечном оценом од најмање 8 на дипломским академским студијама; 
- завршене дипломске академске студије на економском факултету са најмање 300 ЕСПБ бодова и 
објављене радове (најмање 2) из одговарајуће области економских наука; 
- академски назив магистра наука, ако није пријављена докторска дисертација према одредбама 
члана 128. Закона о високом образовању; 

- завршене основне (четворогодишње ) студије на економском факултету са просечном оценом 
најмање 8. 

- завршене основне (четворогодишње ) студије на економском факултету са просечном оценом 
испод  8 , а најмање 7, и имају објављене радове (најмање 2) из одговарајуће области економских 
наука; 

- завршене дипломске академске студије на другим факултетима са најмање 300 ЕСПБ бодова, 
објављене радове из одговарајуће области економских наука и уз полагање пријемног испита из 
четири предмета утврђених Правилником о полагању пријемног испита кандидата за упис на 
докторске академске студије; 

- завршене основне студије на другим факултетима, објављене радове из одговарајуће области 
економских наука и уз полагање пријемног испита из четири предмета утврђених Правилником. 

 Школарина износи 95.000,00 динара, уз могућност плаћања у три рате. 
 Школарина за стране држављане 2200 €. 

 

ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ 
Александра Медведева 14,   

Тел. 018/588-414, 529-623, факс: +381 18  588-399 
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 2009/2010. године 100 студената за стицање академског степена доктора наука, 
и то: 

- 50 студената чије се образовање финансира из буџета Републике Србије и 
- 50 самофинансирајућих студената. 
Докторске студије се организују у оквиру студијског програма Електротехника и 

рачунарство са модулима: Управљање системима, Електроника и микрорачунарска 
техника, Примењена физика, Електроенергетика, Примењена математика, 
Нанотехнологије и микросистеми, Метрологија и мерна техника, Теоријска 
електротехника, Рачунарство и информатика и Телекомуникације. 

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

 1. завршене студије за стицање VII-1 степена стручне спреме на електронском, 
електротехничком или сродним факултетима, са просечном оценом најмање 8,00; 
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просечном оценом  - оверена фотокопија, 
- Уверење о положеним испитима (само ако на дипломи нема просечне оцене), 
- Диплома о завршеној специјализацији или уверење о уписаној здравственој 

специјализацији - оверена фотокопија, 
- Доказ о знању енглеског језика, 
- Извод из матичне књиге рођених, односно венчаних ако је дошло до 

промене презимена, 
- Биографија и библиографија (CV и списак објављених радова), и 
- Доказ о уплати трошкова за спровођене конкурса у износу од 20.000,00 

динара, који су уплаћени на жиро рачун број 840-1681666-03 (позив на број  
99) Медицинског факултета у Нишу.  

 
Наведена документа се достављају Служби за последипломске студије Медицинског 

факултета у Нишу, Булeвар др Зорана Ђинђића бр. 81. 

 

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ 
Трг Краља Александра 11,  

тел. 018/ 500-201,500-203, телефакс 523-747;  
E-mail: pravni@prafak.ni.ac.rs  http://www.prafak.ni.ac.rs 

  Правни факултет уписује у прву годину докторских академских студија права за школску 
2009/2010. годину укупно 43 самофинасирајyћа студената ради стицања академског звања научног 
назива „доктор правних наука“ на Студијском програму докторских академских студија права.  

 Докторске студије на Правном факултету Универзитета у Нишу може се уписати лице које је: 
1. Завршило дипломске академске студије (мастер) и стекло звање дипломирани правник-мастер са 
са најмањом просечном оценом 8, са познавањем најмање једног страног језика; 

2. Завршило друге универзитетске студије (основне, односно дипломске академске студије-мастер) 
из друштвено-хуманистичких наука и стекло најмање 300 ЕСПБ, под условом да познаје најмање 
један страни језик и положи одређене испите из програма студија права које прописује Наставно-
научно веће факултета; 

3. Завршило основне студије права или друге основне студије из поља друштвено-хуманистичких 
наука и стекло звање дипломирани правник или други одговарајући стручни назив   (VII-1 степен) 
са најмањом просечном оценом 8.00, познавањем најмање једног страног језика, уз допунске 
услове утврђене општим актом Правног факултета; 

4. Већ уписало последипломске студије по предходном студијском режиму и током  тих студија: 
 Стекло академски назив магистaр правних наука, 
 Положило све испите али није одбранило магистарски рад, 
 Положило само неке испите на последипломским магистарским студијама права;  

 Услове за прелазак кандидата на одговарајући семестар докторских студија, утврђује Наставно-
научно веће факултета. 

5.  Завршило последипломске специјалистичке студије, у складу са прописима који су важили до 
ступања на снагу Закона о високом образовању, уколико испуни додатне услове које утврђује 
Наставно-научно веће факултета. 

 
 Изузетно, на конкурс за упис на докторске академске студије права могу да се пријаве и 
кандидати који су завршили основне студије права или друге основне студије из поља друштвено-
хуманистичких наука и стекло звање «дипломирани правник» или други одговарајући стручни назив   
(VII-1 степен) са просечном оценом мањом од 8.00, под условом да пред трочланом комисијом, 
положе квалификациони испит из најмање три предмета из уже научне области за коју су се 
определили и да испит положе са просечном оценом најмање 8 (осам). 
 
 На докторске студије може се уписати и страни држављанин под истим условима као и домаћи 

држављанин, уз обавезу плаћања школарине. 
 Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи 120.000 динара за упис школске 

године. 

 




