
УПИС БУЏЕТСКИХ СТУДЕНАТА 2016/17 

Сви студенти који су у школској 2015/2016. години први пут 

уписали I, II или III годину студија и остварили 60 и више ЕСП 

бодова, имају право да се упишу на терет буџета у школској 

2016/2017. години. 

Упис буџетских студента (са 60 ЕСПБ) вршиће се од 19.9.2016. године. 

Документација потребна за упис: 

 индекс 

 два обрасца ШВ – 20  

 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-БРОЈ ИНДЕКСА-2016) 

 листа жељених изборних предмета  
 

УПИС У ШКОЛСКУ 2016/2017 ГОДИНУ 

На следећој седници Скупштине РС, очекује се усвајање новог Закона о 

изменама и допунама Закона о високом образовању. У складу са 

новим изменама на наредној седници Наставно-научног већа 

Економског факултета у Нишу, заказаној за 29.09.2016. године, 

усвојиће се услови уписа у школску 2016/2017. годину.  

Обавештење о условима уписа, року за завршетак студија по новом и 

старом програму као и услове преласка са старог на нови наставни 

план и програм објавићемо 30.09.2016. године на сајту факултета и 

огласним таблама. 

НАПОМЕНА: Укупан број остварених ЕСПБ у школској 2015/2016. 

години рачуна се на основу положених испита у току школске 

2015/2016. (ту спадају следећи испитни рокови: октобар II, 

децембарски, јануарски, априлски, април II, предјунски, јунски, 

септембaрски, септембар II и октобарски).  Упис у школску 2016/2017. 

годину вршиће се до 21.10.2016. године. 
 

Служба за наставу и студенска питања 



REGJISTRIMI I STUDENTEVE BUXHETOR 2016/17 

 

Te gjithe studentet te cilet ne vitin shkollor 2015./2016. per here te pare kane regjistruar vitin e I, II 

ose te III te studimeve dhe kane realizuar 60 dhe me shume ESP pike, kane te drejte te 

regjistrohen ne ngarkese te buxhetit ne vitin shkollor 2016./2017. 

Regjistrimi i studenteve buxhetor  (me 60 ESPP) do te behet prej dates 19.09.2016. 

Dokumentacioni i nevojshem per regjistrim: 

 indeksi 

 dy formulare SHV – 20 

 pagesa ne vlere prej 1.090,00 dinare (ne xhirollogarine e Fakultetit ekonomik ne Nish numer 

840-1683666-17, qellimi i pageses: sigurimi dhe pagesa semestrale, pa modelin e pageses, me 

numrin e references: 19-NUMRI I INDEKSIT-2016) 

 lista e lendeve zgjedhore te deshiruara 

 

REGJISTRIMI NE VITIN SHKOLLOR 2016-2017 

 

Ne mbledhjen e ardhshme te Kuvendit RS, pritet miratimi i Ligjit te ri mbi ndryshimet dhe shtesat te Ligjit 

mbi shkollim te larte. Ne pajtim me ndryshimet e reja ne kuvendin e ardhshem te Keshillit akademik te 

fakultetit Ekonomik ne Nish, te caktuar per daten 29.09.2016., do te miratohen kushtet e regjistrimit ne 

vitin shkollor 2016/2017. 

Lajmerimin mbi kushtet e regjistrimit, afatin per perfundimin e studimeve sipas programit te ri dhe te vjeter 

si dhe kushtet e kalimit nga plani dhe programi i vjeter mesimor ne planin dhe programin e ri do ta 

publikojme me daten 30.09.2016. ne sajtin e fakultetit dhe ne tabelat e njoftimit. 

VEREJTJE: Numri i pergjithshem i ESPP te realizuara ne vitin shkollor 2015/2016 llogaritet ne baze te 

provimeve te dhena gjate vitit shkollor 2015/2016. (ketu hyjne afatet e provimeve ne vazhdim: tetori II, 

dhjetori, janari, prilli, prilli II, paraqershori, qershori, shtatori, shtatori II dhe tetori). Regjistrimi ne vitin 

shkollor 2016/2017 do te behet deri me daten 21.10.2016. 

 

 

 

                                                              Sherbimi per mesim dhe pyetjet e studenteve   


