
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ 

26.11.2020. године 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

ЗА СТУДЕНТЕ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА 

ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ 

-РЕГУЛИСАЊЕ СТАТУСА- 

 

Студенти мастер академских студија који до 30.11.2020. године остваре 30 ЕСПБ и остало им је да пријаве и 

предају мастер рад, могу то да учине до 29.01.2021. без евидентирања статуса у школској 2020/2021. 

Напомена: Уколико студент није у могућности да регулише статус због здравстевних разлога може се јавити путем 

електронске поште master@eknfak.ni.ac.rs или телефона 528-667. 

А) СТУДЕНТИ КОЈИ СУ УПИСАЛИ МАСТЕР СТУДИЈЕ 2019/20. ГОД. – ОБНОВА ГОДИНЕ 

 

Упис у школску 2020/21. годину за студенте мастер академских студија који су уписали мастер студије 2019/20. године 

вршиће се у периоду од 01. до 07. децембра 2020. године. 

Документација потребна за обнову године је следећа: 

 индекс 

 два ШВ обрасца

 доказ о уплати у износу од 10.000,00 динара на жиро рачун Економског факултета бр. 840-1683666-17, сврха 

уплате: регулисање статуса, са позивом на број у складу са упутством на студентском порталу е-ИНДЕКС 

 доказ о уплати у износу од 1.090,00 динара на жиро рачун Економског факултета у Нишу бр. 840-1683666-17, 

сврха уплате: осигурање и семестрална уплата, уз следећи позив на број: 29-БРОЈ ИНДЕКСА-2020.  

Б) СТУДЕНТИ У РАДНОМ ОДНОСУ КОЈИ СУ УПИСАЛИ СТУДИЈЕ 2018/19. ГОД – ОБНОВА ГОДИНЕ 

Упис у школску 2020/21. годину за студенте који студирају уз рад, студенте са инвалидитетом, студенте који су уписани 

на студије по афирмативној мери и студенте који имају статус категорисаног врхунског спортисте, а уписали су мастер 

студије 2018/19. године, вршиће се у периоду од 01. до 07. децембра 2020. године. Документација потребна за обнову 

године је следећа: 

 потврда о радном односу 

 индекс 

 два ШВ обрасца

 доказ о уплати у износу од 10.000,00 динара на жиро рачун Економског факултета бр. 840-1683666-17, сврха 

уплате: регулисање статуса, са позивом на број у складу са упутством на студентском порталу е-ИНДЕКС 

 доказ о уплати у износу од 1.090,00 динара на жиро рачун Економског факултета у Нишу бр. 840-1683666-17, 

сврха уплате: осигурање и семестрална уплата, уз следећи позив на број: 29-БРОЈ ИНДЕКСА-2020.  

В) СТУДЕНТИ КОЈИ СУ УПИСАЛИ СТУДИЈЕ 2018/19. ГОД. И ПРЕ – ПОНОВНИ УПИС  

Студенти којима је истекао редовни рок за завршетак студија могу регулисати статус у 2020/21. години од 01. децембра, 

подношењем захтева за поновни упис. Уз захтев донети и стари индекс. На основу поднетог захтева, студенту се 

омогућава поновни упис и признавање освојених ЕСП бодова. Захтев за поновни упис подноси се Служби за мастер 

студије у временском периоду од 01.12. до 25.12.2020. године, од 10.00 до 14.00 часова. Студенти могу поднети захтев и 

у електронској форми на master@eknfak.ni.ac.rs, а након усвојеног решења о поновном упису и признатим испита 

студенти доносе следећа документа: 

 нови индекс  

 две фотографије 3,5x4,5 cm  

 два ШВ обрасца 

 матични картон 

 очитана лична карта (лична карта са чипом) или фотокопија личне карте (лична карта без чипа) 

 доказ о уплаћеној нанканди у износу од 50.000,00 на жиро рачун Економског факултета бр. 840-1683666-17, 

сврха уплате: регулисање статуса, уз следећи позив на број: 21 - 0000 – 20210205 (могуће плаћаћање у две или 

пет рата) 

 доказ о уплати у износу од 1.090,00 динара на жиро рачун Економског факултета у Нишу бр. 840-1683666-17, 

сврха уплате: осигурање и семестрална уплата, уз следећи позив на број: 29-0000-2020. 

 

СЛУЖБА ЗА МАСТЕР СТУДИЈЕ 
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