
Универзитет у Нишу 
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 
о висини накнаде за полагање испита у МАРТОВСКОМ  испитном року  

школске 2018/2019. године (РЕДОВАН испитни рок ) 
 

Пријава испита врши се од 01.03.2019. до 11.03.2019. године. 

Испити се одржавају од 15.03.2019. до 30.03.2019. године. 

Накнадна пријава испита  ...................................................... цена испита + 1000 дин. 

 
СТУДЕНТИ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА (уписани 2007/08 и касније) 

 
     а)  Студенти који се финансирају из буџета 

 Пријава испита из предмета који су слушани први пут у јесењем 
семестру шк. 2018/2019. године  .................................................... бесплатна 

 Пријава испита ......................................................................................... 1000 дин. 

      б)  Самофинансирајући студенти 

 Пријава испита из предмета који су слушани први пут у јесењем 
семестру шк. 2018/2019. године  .................................................... бесплатна 

 Пријава испита ......................................................................................... 1000 дин. 

НАПОМЕНА: Пријава испита врши се преко студентског портала „е-ИНДЕКС”. 
коме можете приступити директно на адреси http://e-indeks.eknfak.ni.ac.rs . 
Информација о потребном износу за пријаву испита по сваком предмету 
доступна је на Студентском порталу у менију Е-пријава, у коме и вршите 
пријаву испита. Детаљно упутство о шифрирању за сваког конкретног 
студента се налази у менију са леве стране, позиција: Попуњавање 
уплатнице. Сваки студент има своју јединствену шифру, па не сме бити 
једноставног преписивања уплатница међу студентима !!! 

Буџетски студенти који су први пут уписали I, II, III или IV годину студија, 
могу без надоканде да пријаве испите из 1. , 3. , 5. односно 7. семестра 
(испити из предмета који су први пут слушали у јесењем семестру шк. 
2018/2019. године) у јануарском, мартовском и јунском испитном року 
школске 2018/2019. године. 

Самофинансирајући студенти који су први пут уписали I, II, III или IV годину 
студија, могу без надоканде да пријаве испите из 1. , 3. , 5. односно 7. 
семестра (испити из предмета који су први пут слушали у јесењем семестру 
шк. 2018/2019. године) у јануарском и мартовском испитном року школске 
2018/2019. године.  

http://e-indeks.eknfak.ni.ac.rs/
http://e-indeks.eknfak.ni.ac.rs/


СТУДЕНТИ ОСНОВНИХ СТУДИЈА – по старом програму (уписани пре 2007/08) 
 

в)  Апсолвенти по старом студијском програму:  
Пријава испита по истеку апсолвентског стажа ....................................................... 1500 дин. 

 
Уплата се врши на жиро рачун Економског факултета број  840-1683666-17,  
са следећим позивом на број: 42 – БРОЈ ИНДЕКСА –201806 

НАПОМЕНА: Пријава испита врши се путем емаила 
prijavaispita@eknfak.ni.ac.rs . У емаилу обавезно навести: број индекса, име и 
презиме студента и предмете за које пријављујете полагање испита. У 
прилогу емаила доставити скенирану уплатницу. 

Овај начин пријаве испита важи само за студенте по старом програму! 

 
У Нишу, 01.03.2019. год.                                                      ИЗ ЕВИДЕНЦИЈЕ СТУДЕНАТА 

mailto:prijavaispita@eknfak.ni.ac.rs

