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ДРУГИ ПРОДУЖЕНИ КОНКУРСНИ РОК 
 ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА ЕКОНОМСКОМ 

ФАКУЛТЕТУ У НИШУ  ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ 
 
 

1. Економски факултет у Нишу уписује у I годину основних академских 
студија: 

• 58 самофинансирајућих студената 

на следеће студијске програме:  

• Економија, 4 године студија, 240 ЕСПБ   (33 студента) и  

• Економија 180, 3 године студија, 180 ЕСПБ  (25 студента).  
 
 

2. Услови за упис  

Право учешћа у Другом продуженом конкурсном року имају кандидати који су у првом 
или другом конкурсном року положили пријемни испит на државним факултетима са 
територије Републике Србије и испуњавају услове уписа прописане Другим 
конкурсним роком за упис у прву годину основних академских студија на Економском 
факултету у Нишу за школску 2021/2022. годину. 
 
 

3. Пријемни испит 

Уз доказ о положеном пријемном испиту (са предметима и бројем освојених бодова) 
кандидати прилажу и доказ о уплати накнаде трошкова у износу од 7.000,00 динара на 
жиро рачун Економског факултета број 840-1683666-17. 
 
 

4. Пријављивање и упис кандидата 

Пријављивање и упис кандидата вршиће се у периоду од 09. до 17. септембра 2021. 
године, на шалтерима Службе за студентска и наставна питања у времену од 10,00 до 
14,00 часова. 

 
 
 



 
 

5. Документација потребна за упис 

• пријава на конкурс (купује се у књижари Економског факултета, уз пријаву 
добијате и све потребне уплатнице), 

• сведочанства сва четири разреда средње школе, 
• диплому о положеном завршном испиту, 
• очитана биометријска лична карта са чипом, односно фотокопија 

биометријске личне карте без чипа, 
• доказ о уплати накнаде за признавање пријемног испита у износу од 7.000,00 

динара на жиро рачун Економског факултета (из става 3. Конкурса), 
• доказ о положеном пријемном испиту (са факултета на коме је полаган 

пријемни испит), 
• два обрасца ШВ – 20, 
• индекс, 
• 2 фотографије формата 3.5 x 4.5 cm, 
• доказ о уплати школарине, 
• уговор за самофинансирајуће студенте (добија се у књижари факултета, само 

за самофинансирајуће студенте који школарину плаћају на рате), 
• 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,) 

• листа жељених изборних предмета I године студија (преузима 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 школарине се врше на рачун Економског факултета у Нишу бр.  

840-1683666-17 , без модела плаћања са позивом на број 11 - 00000 – 20210915. Остале рате 

за школарину плаћају се у складу са упутством на студентском порталу е-ИНДЕКС. 
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