
УПИС КАНДИДАТА 

Упис кандидата вршиће се у периоду од 08. до 15. јула 2021. године, у времену од 10,00 до 14,00 

сати према редоследу на КОНАЧНОЈ РАНГ ЛИСТИ по следећем распореду: 

• 08.07.2021. кандидати до редног броја 90, 

• 09.07.2021. кандидати од редног броја 91 до редног броја 170, 

• 12.07.2021. кандидати од редног броја 171 до редног броја 250, 

• 13.07.2021. кандидати од редног броја 251 до редног броја 335, 

• 14.07.2021. кандидати од редног броја 336 до редног броја 410, 

• 15.07.2021. кандидати од редног броја 411 до редног броја 479. 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА УПИС 

1. оригинална документа или оверене фотокопије (већ достављена приликом пријављивања) 

2. пријавни лист (само за кандидате који су се пријавили електронским путем) Пријавни лист се 

може одштампати са портала за пријаву полагања пријемног испита - eknfak.prijemni.edu.rs    

3. два обрасца ШВ – 20  

4. индекс  

5. 2 фотографије формата 3.5 x 4.5 cm 

6. доказ о уплати школарине (само за самофинансирајуће студенте)  

7. уплата у износу од 1.070,00 динара (на жиро рачун Економског факултета у Нишу број  

840-1683666-17, сврха уплате: осигурање и семестрална уплата, без модела плаћања, с позивом 

на број: 19-00000-2021) 

8. изјава за буџетске студенте (добија се у Књижари Факултета) 

9. уговор за самофинансирајуће студенте (добија се у Књижари Факултета, само за 

самофинансирајуће студенте који школарину плаћају на рате) 

10. листа жељених изборних предмета I године студија (добија се у Књижари) 

 

Цена комплета за упис (2 обрасца ШВ-20, индекс и уплатнице) износи 1.000,00 динара и може се 

набавити у Књижари Економског факултета. 

  

На име школарине у школској 2021/2022. години самофинансирајући студент је дужан да уплати  

износ од 90.000,00 динара на један од следећих начина:  

• уплатом целокупног износа од 90.000,00 динара одмах при упису, 

• уплатом наведеног износа у три рате од по 30.000,00 динара, 

• уплатом у десет рата од по 9.000,00 динара. 

Уплате се врше на жиро рачун Економског факултета у Нишу бр. 840-1683666-17 , без модела 

плаћања са позивом на број 11 - 00000 – 20210715. Остале рате за школарину плаћају се у складу са 

упутством на студентском порталу е-ИНДЕКС. 

СТУДЕНТСКИ ПОРТАЛ „е-ИНДЕКС” 

Сви студенти ће након уписа на Факултет на е-mail адресу, коју су доставили приликом уписа на 

Факултет, добити своје корисничко име и лозинку, као и линк за приступ порталу е-ИНДЕКС 

(http://e-indeks.eknfak.ni.ac.rs). Активирање налога на Студентском порталу је ОБАВЕЗНО, јер је то 

примарни начин за пријављивање испита, евиденцију уплата и праћење података и активности на 

факултету. У случају уочавања било какве нетачности у подацима, неопходно је да благовремено 

обавестите Студентску службу. 

ДЕКАНАТ ЕКОНОМСКОГ  

ФАКУЛТЕТА 

http://eknfak.prijemni.edu.rs/
http://e-indeks.eknfak.ni.ac.rs/

