
 
Предлог термина одржавања Конкурса 

за упис студената у прву годину основних академских студија на 
Економском факултету у Нишу за школску 2022/2023. годину 

 
▪ Припремна настава одржаће се од 20. до 24. јуна  2022. године у Амфитеатру факултета 
по следећем распореду: 

o од 10,00 часова СОЦИОЛОГИЈА  (Meeting ID: 993 0239 6833, Passcode: upis2022) и  

o од 11,00 часова ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА (Meeting ID: 997 2897 3084, Passcode: upis2022). 

и у Сали института по следећем распореду: 

o од 10,00 часова ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ (Meeting ID: 949 8941 0963, Passcode: upis2022) и  

o од 11,00 часова МАТЕМАТИКА  (Meeting ID: 984 8132 2861, Passcode: upis2022). 

Припремна настава може се пратити и онлајн путем ZOOM платформе ( https://zoom.us ). 

▪ Пријављивање кандидата вршиће се од 20. до 25. јуна  2022. године од 10,00 до 14,00 
часова на шалтерима Службе за наставу и студентска питања и електронским путем. 

▪ Листа пријављених кандидата биће објављена  27.06.2022. године. 

▪ Пријемни испит полаже се 28.06.2022. године, са почетком у 10,00 часова, према 
распореду који ће бити објављен на огласним таблама и сајту факултета.  

▪ Резултати пријемног испита и Јединствена ранг листа биће објављени најкасније 
30.06.2022. године.  

▪ Коначна ранг листа биће објављена 04.07.2022 године до 10,00 часова. 

▪ Упис примљених кандидата вршиће се у периоду од  04. до 12. јула 2022. године од 
10,00 до 14,00 часова на шалтерима Службе за наставу и студентска питања. 

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

▪ Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе следећа документа:  
- пријава на конкурс (купује се у књижари Економског факултета, уз пријаву добијате и 

све потребне уплатнице – цена комплета износи 200,00 динара), 
- сведочанства сва четири разреда средње школе, 
- диплому о положеном завршном испиту, 
- очитана биометријска лична карта са чипом, односно фотокопија биометријске личне 

карте без чипа, 
- доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита (7.000,00 динара) на жиро 

рачун Економског факултета у Нишу бр. 840-1683666-17. 

▪ Кандидати који стекну право на упис подносе: 
- оригинална документа  (већ достављена приликом пријављивања),  
- индекс, 
- 2 обрасца ШВ-20, 
- 2 фотографије формата 3.5 x 4.5 cm, 
- доказ о уплати школарине за студенте који се сами финансирају, 
- уговор за самофинансирајуће студенте (добија се у књижари факултета), 
- доказ о уплати осигурања и студентског динара, 
- листу жељених изборних предмета I године студија.  

Цена комплета за упис износи 1.000,00 динара и може се набавити у Књижари факултета. 

https://zoom.us/

