
Република Србија 

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ 

Бр. _______________ 

24.09.2010. године 

     

 

На основу Закона о високом образовању Сл. гласник РС бр.76/2005. и одлуке  

Наставно-научног већа Факултета бр.04-2904 од 17.09.2010. године даје се следеће  

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е  

О УПИСУ САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА У ШКОЛСКУ 2010/2011 

 

Самофинасирајући студенти који су у школској 2009/2010. години по први пут 

уписали прву годину студијског програма, за упис друге године студија морају да у 

текућој школској години остваре најмање 37 ЕСП бодова. 

Самофинасирајући студенти који су у школској 2009/2010. години по други пут 

уписали прву годину студијског програма, за упис друге године студија морају да остваре 

најмање 37 ЕСП бодова. У овај број бодова рачунају се и испити положени у школској 

2008/2009. години. 

 

Самофинасирајући студенти који су у школској 2009/2010. години по први пут 

уписали другу годину студијског програма, за упис треће године студија морају да у 

текућој школској години (од 15. новембра 2009. до 5. октобра 2010. године) остваре 

најмање 37 ЕСП бодова и положе све испите из прве године студијског програма.  Основ 

за остваривање бодова су испити из прве и друге године студијског програма, положени у 

наведеном временском периоду. 

Самофинасирајући студенти који су у школској 2009/2010. години по други пут 

уписали другу годину студијског програма, за упис треће године студија морају да остваре 

најмање 37 ЕСП бодова из друге године студијског програма и положене све испите из 

прве године студијског програма. 

 

Самофинасирајући студенти који су у школској 2009/2010. години по први пут 

уписали трећу годину студијског програма, за упис четврте године студија морају да у 

текућој школској години (од 15. новембра 2009. до 5. октобра 2010. године) остваре 

најмање 37 ЕСП бодова и положе све испите из друге године студијског програма.  Основ 

за остваривање бодова су испити из друге и треће године студијског програма, положени у 

наведеном временском периоду. 

Самофинасирајући студенти који су у школској 2009/2010. години по други пут 

уписали трећу годину студијског програма, за упис четврте године студија морају да 

остваре најмање 37 ЕСП бодова из треће године студијског програма и положене све 

испите из друге године студијског програма. 

  

Обавештење доставити:  

 

Служби за наставна и студентска питања 

Студенском парламенту 

Архиви Факултета 

 

                                                                                                                                                                                        

                                                                                            ПРОДЕКАН ЗА НАСТАВУ, 

                                                                                                Доц. др Игор Младеновић 


