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 К О Н К У Р С  
 ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА ЕКОНОМСКОМ 

ФАКУЛТЕТУ У НИШУ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ 
 

 
Економски факултет у Нишу уписује на мастер академске студије 245 студената, од 
којих 205 плаћа школарину, а 40 се финансира из буџета Републике Србије. 
 
Студенти на мастер академским студијама уписују студијски програм ЕКОНОМИЈА, 
односно један од следећих седам модула: 

• Општа економија (35 студената) 
• Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање (35 студената) 
• Финансије, банкарство и осигурање (35 студената) 
• Менаџмент предузећа (35 студената) 
• Маркетинг (35 студената) 
• Међународни менаџмент (35 студената) 
• Менаџмент у туризму (35 студената) 

 
Школарина за школску 2022/2023. годину износи 100.000,00 динара, уз могућност 
плаћања у више рата. Уплате извршити на жиро рачун факултета 840-1683666-17. 
Школарина за стране држављане износи 2.500 €. 

 
На мастер академске студије могу се уписати: 

• лица која су завршила основне академске студије на економском факултету и 
остварила 240 ЕСПБ бодова као и лица која су завршила основне студије на 
економском факултету по прописима који су важили до ступања на снагу 
Закона о високом образовању, 

• лица која су завршила основне академске студије на неекономским 
факултетима и остварила 240 ЕСПБ бодова, под условом да положе пријемни 
испит, 

• лица која су завршила основне студије на неекономским факултетима, по 
прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, 
под условом да положе пријемни испит. 

Страни држављанин може да се упише на Студијски програм под истим условима као 
и домаћи држављанин, под условом да достави нострификовану диплому о 
завршеним претходним студијама, пружи доказ о знању српског језика и ако је 
здравствено осигуран. 

Ближи критеријуми за рангирање кандидата и листа предмета који се полажу на 
пријемном испиту дати су у Правилнику о упису студената на мастер академске 
студије Економског факултета у Нишу (доступан у служби за мастер студије 
Факултета и на сајту Факултета:  http://www.eknfak.ni.ac.rs/src/Master-studije.php ) 
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Потребна документација уз пријаву:  

• Оверена фотокопија дипломе/уверења о завршеном претходном образовању,  
• Очитана лична карта (лична карта са чипом) или фотокопија личне карте 

(лична карта без чипа), 
• Пријавни лист који се купује у књижари Економског факултета, 
• Доказ о уплати накнаде на име пријаве на конкурс и рангирања за упис у износу 

од 2.000 динара,  
• Кандидати који полажу пријемни испит плаћају накнаду од 7.000,00 динара на 

име полагања пријемног испита (3.500 динара по предмету).  
 
Конкурсни рокови 
Пријављивање на Конкурс за упис на мастер академске студије обавиће се у периоду 
од 03.10.2022. до 21.10.2022. године. 
Пријемни испит одржаће се 24.10.2022. године у 10.00 часова. 
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 мастер академске студије обавиће се у периоду од 24.10.2022. до 
29.10.2022. године. Право на упис стиче кандидат који је на ранг листи рангиран у 
оквиру броја утврђеног за упис. 
 
Ближа обавештења о термину уписа и потребној документацији биће дата приликом 
објављивања ранг листе за упис на интернет презентацији Факултета и огласним 
таблама Факултета.  
 
Све евентуалне исправке конкурса биће објављене на огласној табли Факултета и на 
интернет презентацији Факултета и Универзитета у Нишу. 
 
За непопуњена места у првом уписном року, Факултет ће на интернет презентацији и 
огласним таблама објавити други уписни рок. 
 

 

ДЕКАН ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА 

Проф. др Тадија Ђукић 


