
ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА УПИС НА ДРУГУ И ТРЕЋУ 

ГОДИНУ ДОКТОРСКИ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈА  ЗА 

ШК. 2019/20. ГОДИНЕ 
  
1. два обрасца ШВ-20 (купују се у књижари Економског факултета)     
2. доказ о уплати школарине (само за самофинансирајуће студенте)   

3. уговор за самофинансирајуће студенте (добија се у књижари Економског 

факултета)  
 
4. 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: 31-0000-2019. 

 
Упис кандидата на  академске студије вршиће се 02.12.2019. и 05.12.2019. 

године у периоду од 10.00 до 14.00 сати у Служби за докторске студије  студије. 
 

(А) Уплатом целокупног износа од 120.000,00 динара одмах при упису, уз следећи позив на 

број: према упутству за  пколарниу  на порталу е-ИНДЕКС 

(Б) Уплатом наведеног износа у две рате од по 60.000,00 динара и то*: 

Рата Износ Датум доспећа Позив на број* 

I   60.000,00 при упису према упутству на порталу е-

ИНДЕКС 

II  60.000,00 25.02.2020. према упутству на порталу е-

ИНДЕКС 

 

(B) Уплатом у четири рате од по 30.000,00 динара, по следећој динамици*: 

Рата Износ Датум доспећа Позив на број* 

I  30.000,00    при упису према упутству на порталу е-

ИНДЕКС 

II  30.000,00 25.02.2020. према упутству на порталу е-

ИНДЕКС 

III  30.000,00 25.04.2020. према упутству на порталу е-

ИНДЕКС 

IV  30.000,00 25.05.2020. према упутству на порталу е-

ИНДЕКС 

 

 

 



 

(Г) Уплатом у седам рата, по следећој динамици: 

Рата Износ Датум доспећа Позив на број 

I  10.000,00          при упису према упутству на порталу е-

ИНДЕКС 

II  20.000,00 25.01.2020. према упутству на порталу е-

ИНДЕКС 

III  20.000,00 25.03.2020. према упутству на порталу е-

ИНДЕКС 

IV  20.000,00 25.04.2020. према упутству на порталу е-

ИНДЕКС 

V 20.000,00 25.06.2020. према упутству на порталу е-

ИНДЕКС 

VI 20.000,00 25.08.2020. према упутству на порталу е-

ИНДЕКС 

VII 10.000,00 25.09.2020. према упутству на порталу е-

ИНДЕКС 

 

ОБЈАШЊЕЊЕ ШИФРЕ (  97   ХХ–AAAA–B  ): 

97 – уписује се у кућицу испод речи модел. 

У правоугаоно поље (позив на број) уписује се шифра која се састоји од три елемента  ХХ – 

AAAA – B . 

ХХ - Овај број у шифри генерише сам информациони систем. 

AAAA - Ово је Јединствени Идентификациони Број Студента (ЈИБС)  који се налази на 

налогу студента на студентском порталу, и то одмах испод имена студента. 

B - Трећи елемент шифре је број 1 – означава намену уплаћеног новца (1-школарина).  

 

СВИ СТУДЕНТИ КОЈИ НИСУ СТЕКЛИ УСЛОВ ЗА УПИС НАРЕДНЕ ГОДИНЕ 

СТУДИЈА И СТУДЕНТИ III ГОДИНЕ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ 

СТУДИЈА А НИЈЕ ИМ ИСТЕКАО РОК ЗА ЗАВРШЕТАК СТУДИЈА СХОДНО 

ЧЛАНУ 71. и 72. СТАТУТА ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА (Билтен Факултета број 

209.) ДУЖНИ СУ ДА РЕГУЛИШУ СТАТУС СТУДEНТА У ШКОЛСКОЈ 2019/20. 

ГОДИНИ. 

 



 

 

За регулисање статуса су потребна следећа документа: 

 Индекс; 

 Два ШВ обрасца; 

 Доказ о уплаћеној накнади у износу од 12.000,00 динара на жиро рачун 

Економског факултета  бр. 840-1683666-17, сврха уплате: регулисање статуса, 

са позивом на број у складу са упутством  за  школарину на студентском 

порталу е-ИНДЕКС 

 доказ о уплати у износу од 1.090 динара на жиро рачун Економског факултета 

у Нишу бр. 840-1683666-17, сврха уплате: осигурање и семестрална уплата, 

уз следећи позив на број: 39-БРОЈ ИНДЕКСА-2019.  

 Регулисање статуса студента обавиће се у временском периоду од 09.12-

12.12.2019. године. од 10,00-14,00. 

  

ВАЖНО: Студенти који не регулишу статус, губе статус студента и неће имати право 

изласка на испите и остваривања других обавеза утврђених студијским програмом 

докторских академских студија. 

 


