
РАНГ ЛИСТЕ 

 Резултати пријемног испита и Јединствена ранг листа биће објављени 09.09.2019. године 

најкасније до 15.00 сати. 

 Кандидати који су полагали пријемни испит могу остварити увид у задатке са пријемног 

испита дана 11.09.2019. године у времену од 10,00 до 11,00 сати у Сали 6 у приземљу Економског 

факултета. 

 Приговор декану факултета на Јединствену ранг листу, кандидати подносе лично Правној 

служби Економског факултета дана 11.09.2019. године до 13,00 часова. Декан факултета доноси 

одлуку о проговору истог дана.  Одлуку декана о проговору кандидати могу подићи лично у 

Правној служби Економског факултета дана 11.09.2019. године до 15,00 часова. 

 Жалбу Савету Економског факултета на одлуку декана, кандидати подносе лично Правној 

служби Економског факултета дана 12.09.2019. године до 13,00 часова. Савет Економског 

факултета доноси решење по жалби дана 12.09.2019. године до 15,00 часова. 

 Коначна ранг листа биће објављена 12.09.2019. године до 15,00 часова 

УПИС КАНДИДАТА 

Упис кандидата вршиће се 13.09.2019. године, у времену од 10,00 до 14,00 сати на шалтерима 

Службе за наставу и студентска питања. 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА УПИС 

1. оригинална документа (већ достављена приликом пријављивања) 

2. два обрасца ШВ – 20  

3. индекс  

4. матични лист  
5. 2 фотографије формата 4 x 6 cm 

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

7. 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, 

без модела плаћања, с позивом на број: 19-00000-2019,) 

8. уговор за самофинансирајуће студенте (добија се у књижари факултета, само за 

самофинансирајуће студенте који школарину плаћају на рате) 

9. листа жељених изборних предмета I године студија (добија се у књижари) 

 

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

и може се набавити у књижари Економског факултета. 

  

На име школарине у школској 2019/2020. 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 – 20190915. Остале рате за школарину плаћају се у складу са 

упутством на студентском порталу е-ИНДЕКС. 


