
УПИС У ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ 

Упис у школску 2021/2022. годину вршиће се од 04. до 22. октобра 2021. године према 
Одлуци о условима уписа у школску 2021/2022 годину (бр. 04-1725 од 16.09.2021. године). 
 

НАПОМЕНА: Пре доласка на шалтер на студентском порталу е-ИНДЕКС обавезно попунити 

ШВ-20 образац и проверити број положених испита и освојених ЕСП бодова. Све уплате за 

школарину вршити у складу са упутством на студентском порталу е-ИНДЕКС. 

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА УПИС 

1. индекс 

2. два обрасца ШВ – 20 (попуњене обрасце одштампати обострано на порталу е-ИНДЕКС или 

кипити у књижари факултета) 

3. 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, уз следећи позив на број:  

19-БРОЈ ИНДЕКСА-2021), 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 2021/2022. години самофинансирајући студент је дужан да уплати  

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

позивом на број у складу са упутством на студентском порталу е-ИНДЕКС, 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 2021/2022. години самофинансирајући студент је дужан да уплати  

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

позивом на број у складу са упутством на студентском порталу е-ИНДЕКС, 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 2021/2022. 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 одмах при упису, са позивом на број у складу са 

упутством на студентском порталу е-ИНДЕКС. 

 

Студенти основних студија (по старом програму – уписани на факултет пре шк. 2007/08 
године) на име трошкова административног поступка за продужење статуса у школској 
2021/2022. 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 у складу са упутством 

на студентском порталу е-ИНДЕКС.  

 

СЛУЖБА ЗА СТУДЕНТСКА ПИТАЊА 


