
УПИС У ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ 

Упис у школску 2018/2019. годину вршиће се према Одлуци о условима уписа у школску 
2018/2019 годину (бр. 04-1885 од 18.09.2018.године)  по следећем распореду: 

 до 20.10.2018. први упис наредне године студија, 
 до 27.10.2018. обнова године. 

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА УПИС 

1. индекс 
2. два обрасца ШВ – 20 (купују се у књижари Економског факултета) 

3. уплата у износу од 1.090,00 динара (на жиро рачун Економског факултета у Нишу број  

840-1683666-17, сврха уплате: осигурање и семестрална уплата, уз следећи позив на број:  

19-БРОЈ ИНДЕКСА-2018 ), обавезна је за све студенте, 

4. изјава за буџетске студенте, 

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

6. уговор за самофинансирајуће студенте (добија се у књижари Економског факултета) 

7. листа жељених изборних предмета (добија се у књижари Економског факултета) 

 

На име школарине у школској 2018/2019. години самофинансирајући студент је дужан да уплати  

износ од 90.000,00 динара на жиро рачун Економског факултета у Нишу бр. 840-1683666-17, уз 

следећи позив на број: 11-БРОЈ ИНДЕКСА-20181015, 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. 

 

На име обнове године у школској 2018/2019. години самофинансирајући студент је дужан да уплати  

износ од 45.000,00 динара на жиро рачун Економског факултета у Нишу бр. 840-1683666-17, уз 

следећи позив на број: 11-БРОЈ ИНДЕКСА-20181015, на један од следећих начина: 

 Уплатом целокупног износа од 45.000,00  динара одмах при упису, 

 Уплатом наведеног износа у пет рата од по 9.000,00 динара, 

 Уплатом наведеног износа у девет рата од по 5.000,00 динара. 

 

На име обнове ЧЕТВРТЕ године студија у школској 2018/2019. години самофинансирајући студент 

коме недостаје 30 и мање ЕСП бодова до завршетка студија дужан је да уплати  износ од  

по 800,00 динара за сваки недостајући бод на жиро рачун Економског факултета у Нишу  

бр. 840-1683666-17, уплатом целокупног износа од одмах при упису, уз следећи позив на број:  

11-БРОЈ ИНДЕКСА-20181015. 

 

НАПОМЕНА: Приликом уплате преосталих рата за школарину, одговарајуће позиве на број 

можете наћи у Уговору за самофинансирајуће студенте или на студентском веб сервису. 

 

Евидентирање статуса 

Студенти основних студија (по старом програму) на име трошкова административног 
поступка за продужење статуса у школској 2018/2019. години, дужни су да уплате износ од 
10.000 динара (за сваки семестар по 5.000 динара), на жиро рачун факултета бр.  
840-1683666-17, са позивом на број 41-БРОЈ ИНДЕКСА-20181025. 
 
 



Република Србија 

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ 

Бр. 04-1885 

18.09.2018. године 

    
 На основу члана 120. Статута Економског факултета у Нишу, Наставно-научно веће 

Факултета на XII седници одржаној 18.09.2018. године донело је 

 

О Д Л У К У  

о упису студената основних академских студија  

на Економском факултету у Нишу за  школску 2018/2019. годину 

 

I 

УПИС БУЏЕТСКИХ СТУДЕНАТА У ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ 

 Сви студенти који су у школској 2017/2018. години уписали одређену годину студија и 

остварили 46 и више ЕСП бодова, имају право да се упишу на терет буџета у школској 

2018/2019. години, након рангирања у оквиру одобреног броја буџетских места.  

Студенти који су у школској 2017/2018. години били уписани по први пут у четврту 

годину на терет буџета, у школској 2018/2019. задржавају право да се финансирају из буџета 

уколико су остварили 46 ЕСП бодова у претходној години.  

Студенти који су у школској 2017/2018. години били уписани по први пут у четврту 

годину на терет буџета, и у истој нису остварили 46 ЕСП бодова,  у школској 2018/2019. 

евидентирају упис као самофинансирајући студенти (плаћају обнову године). 

Студенти који су у школској 2017/2018. години били уписани по други пут у четврту 

годину на терет буџета и недостаје им више од 30 ЕСП бодова до завршетка студија, у школској 

2018/2019. години евидентирају упис као самофинансирајући студенти (плаћају обнову године). 

Студенти који су у школској 2017/2018. години били уписани по други пут у четврту 

годину на терет буџета и недостаје им 30 и мање ЕСП бодова до завршетка студија, у школској 

2018/2019. години евидентирају упис као самофинансирајући студенти (плаћају по 800 динара за 

сваки недостајући бод). 

Студенти са инвалидитетом и студенти уписани по афирмативној мери који су у 

школској 2017/2018. години уписали одређену годину студија и остварили 36 и више ЕСП 
бодова, имају право да се упишу на терет буџета у школској 2018/2019. години. 

II 

УПИС САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА  

У ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ 

 Сви студенти који су у школској 2017/2018. години остварили 30 и више ЕСП бодова имају 

право да се упишу у статусу самофинансирајућег студента у школској 2018/2019. години. 

Самофинансирајући студенти који су у школској 2017/2018. години по први пут уписали 

прву годину студијског програма, за упис друге године студија морају да у текућој школској години 

остваре најмање 30 ЕСП бодова. 

Самофинасирајући студенти који су у школској 2017/2018. години обновили прву годину 

студијског програма, за упис друге године студија морају да остваре најмање 30 ЕСП бодова у току 

школовања.  

Самофинансирајући студенти који су у школској 2017/2018. години по први пут уписали 

другу годину студијског програма, за упис треће године студија морају да у текућој школској години 

остваре најмање 30 ЕСП бодова. 

Самофинансирајући студенти који су у школској 2017/2018. години обновили другу годину 

студијског програма, за упис треће године студија морају да остваре најмање 30 ЕСП бодова из 

обновљених и редовне године студијског програма. У овај број бодова рачунају се испити положени 



од школске године када су први пут уписани у другу годину студијског програма и закључно са 

школском 2017/2018. годином.  

Самофинансирајући студенти који су у школској 2017/2018. години по први пут уписали 

трећу годину студијског програма, за упис четврте године студија морају да у текућој школској 

години остваре најмање 30 ЕСП бодова.  

Самофинансирајући студенти који су у школској 2017/2018. години обновили трећу годину 

студијског програма, за упис четврте године студија морају да остваре најмање 30 ЕСП бодова из 

обновљених и редовне године студијског програма. У овај број бодова рачунају се испити положени 

од школске године када су први пут уписани у трећу годину студијског програма и закључно са 

школском 2017/2018. годином.  

Самофинансирајући студенти који су у школској 2017/2018. години били уписани у четврту 

годину (по први пут или обновили годину) и недостаје им више од 30 ЕСП бодова до завршетка 

студија, у школској 2018/2019. години евидентирају упис као самофинансирајући студенти (плаћају 

обнову године). 

Самофинансирајући студенти који су у школској 2017/2018. години били уписани у четврту 

годину (по први пут или обновили годину) и недостаје им 30 и мање ЕСП бодова до завршетка 

студија, у школској 2018/2019. години евидентирају упис као самофинансирајући студенти (плаћају 

по 800 динара за сваки недостајући бод). 

III 

Сви студенти који захтев за одбрану дипломског рада поднесу Служби за наставу и 

студентска питања до 13.10.2018. године нису дужни да евидентирају свој статус у школској 

2018/2019. години. 

 IV 

Самофинансирајући студенти који су након Октобарског рока 2018. године обновили 

годину, а у првом наредном испитном року стекну услов за упис наредне године,  могу 

извршити упис више године у статусу самофинансирајућег студента најкасније до 30. новембра 

2018. године уз промену уговора.  

V 

РОК ЗА ЗАВРШЕТАК СТУДИЈА 

Студентима основних студија (по старом програму) рок за завршетак студија  дефинисан је 

Законом о високом образовању.  

Студенти који су уписани у прву годину основних академских студија школске 2007/2008, 

2008/2009 и 2009/2010. године имају рок за завршетак студија по започетом студијском програму до 

30.09.2019. године.  

Студенти који су уписани у прву годину основних академских студија након школске 

2009/2010. године имају рок од осам година, за завршетак студија по започетом студијском 

програму, рачунато од дана почетка студирања тог студијског програма. 

Студенти који студирају уз рад, студенти са инвалидитетом, студенти уписани по 

афирмативној мери, као и студенти који имају статус категорисаног врхунског спортисте имају рок 

од дванаест година, за завршетак студија по започетом студијском програму, рачунато од дана 

почетка студирања тог студијског програма. 

 

Одлуку доставити: продекану за наставу, Служби за студентска питања, Служби за опште послове и 

архиви Факултета. 

 

           ДЕКАН ФАКУЛТЕТА 

 

Проф. др Јадранка Ђуровић Тодоровић 

 

 


