
ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА УПИС НА 
 

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ШК. 2020/21. ГОДИНЕ 
 
1. лична документација (достављена приликом пријављивања)   
2. два обрасца ШВ-20 (купују се у књижари Економског факултета)   
3. индекс (купује се у књижари Економског факултета)   
4. матични лист (купује се у књижари Економског факултета)   
5. 2 фотографије 3,5x4,5 cm  
6. доказ о уплати школарине   
7. уговор за самофинансирајуће студенте (добија се у књижари Економског факултета)  
 
8. 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. 

 
Упис кандидата на мастер академске студије вршиће се 28. и 29.12.2020. године у 

периоду од 10.00 до 14.00 сати у Служби за мастер студије, након објављивања Коначне 
ранг листе. 
 

Потребно је да студенти, приликом предаје документације, предају попуњен индекс, шв 

обрасце, матични картон (где уписују предмете – три обавезна и три изборна), попуњене 

уговоре за самофинасирајуће студенте и доказе о потребним уплатама. 

 

 

На име уписа на мастер студије у школској 2020/21. години студент је дужан да 

уплати Факултету износ од 100.000,00 динара. Наведени износ студент може уплатити на 

рачун Економског факултета у Нишу број 840-1683666-17 са одговарајућим позивом на 

број* на један од следећих начина:  

(А) Уплатом целокупног износа од 100.000,00 динара одмах при упису, уз следећи позив на 

број: 21 - 0000 – 20201225. 

 

 (Б) Уплатом наведеног износа у две рате од по 50.000,00 динара и то*: 

Рата Износ Датум доспећа Позив на број* 

I 50.000,00 при упису 21 – 0000 - 20201225 

II 50.000,00 25.02.2021. према упутству на порталу е-ИНДЕКС 

 

(B) Уплатом у четири рате од по 25.000,00 динара, по следећој динамици*: 

Рата Износ Датум доспећа Позив на број* 

I 25.000,00 при упису 21 – 0000 - 20201225 

II 25.000,00 25.02.2021. према упутству на порталу е-ИНДЕКС 

III 25.000,00 25.04.2021. према упутству на порталу е-ИНДЕКС 

IV 25.000,00 25.05.2021. према упутству на порталу е-ИНДЕКС 

 

 

 



 

(Г) Уплатом у десет рата од по 10.000,00 динара, по следећој динамици*: 

Рата Износ Датум доспећа Позив на број* 

I 10.000,00 при упису 21 – 0000 - 20201225 

II 10.000,00 25.01.2021. према упутству на порталу е-ИНДЕКС 

III 10.000,00 25.02.2021. према упутству на порталу е-ИНДЕКС 

IV 10.000,00 25.03.2021. према упутству на порталу е-ИНДЕКС 

V 10.000,00 25.04.2021. према упутству на порталу е-ИНДЕКС 

VI 10.000,00 25.05.2021. према упутству на порталу е-ИНДЕКС 

VII 10.000,00 25.06.2021. према упутству на порталу е-ИНДЕКС 

VIII 10.000,00 25.07.2021. према упутству на порталу е-ИНДЕКС 

IX 10.000,00 25.08.2021. према упутству на порталу е-ИНДЕКС 

X 10.000,00 25.09.2021. према упутству на порталу е-ИНДЕКС 

*НАПОМЕНЕ:  

 Прва рата плаћа се без модела плаћања уз следећи позив на број: 21 – 0000 - 20201225. 

 Остале рате плаћају се у складу са упутством на студентском порталу е-ИНДЕКС. За 

сваког конкретног студента у менију са леве стране, позиција: Попуњавање уплатнице 

налази се слика уплатнице са одговарајућим позивом на број. 

 

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).  

 


