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Република Србија мора овако, 
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ мора овако, 
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ мора овако, 
Бр. 01-1315 /1 мора овако, 
02.07.2021. Ниш мора овако, 

На основу члана 98. до 100. Закона о високом образовању и члана 50. и 54. Статута Економског факултета у Нишу, Комисија за упис студената у I годину основних 
академских студија школске 2021/2021. године, а на основу успеха оствареног у средњој школи и успеха оствареног на пријемном испиту од 30.06.2021. године 
објављује 

I 

ЈЕДИНСТВЕНУ РАНГ ЛИСТУ КАНДИДАТАУ ПРВОМ КОНКУРСНОМ РОКУ 
ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА 

ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ 
У ОКВИРУ ПРОГРАМА АФИРМАТИВНЕ МЕРЕ УПИСА ПРИПАДНИКА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ 

 

РАНГ БП ПРЕЗИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) ИМЕ 

Општи успех Мерила за избор 

Статус Уписан на Укупно 
I II III IV 

Успех у 
ср. шк. 

Предмет на пријемном испиту Поени 

1.  224 Мустафић (Бојан) Мирјана 4.86 5.00 5.00 5.00 39.72 Пословна економија 60.00 Буџет Еко-ФБ 99.72 
 

 
II 

Кандидат са редним бројем 1 стекао је право уписа у прву годину основних академских студија у оквиру броја студената чије се школовање финансира из буџета 
Републике Србије у оквиру Програма афирмативне мере уписа припадника ромске националности. 

 

III 

Кандидат из тачке 1. дужан је да се јави Служби за наставу и студентска питања ради уписа у периоду од 8. до 15. јула 2021. године, у времену од 10,00 до 14,00 
сати. 

 

IV 

Кандидати који су полагали пријемни испит могу остварити увид у задатке са пријемног испита дана 05.07.2021. године у времену од 10,00 до 11,00 сати у Сали 
бр. 6 у приземљу Економског факултета. 
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V 

Учесник конкурса који сматра да редослед кандидата на Јединственој ранг листи није утврђен на прописани начин, може поднети приговор декану факултета, 
лично у Правној служби Економског факултета у Нишу дана 05.07.2021. године до 13,00 часова. 

Декан факултета доноси одлуку о приговору истог дана до 14,00 сати. Одлуку декана о приговору кандидати могу подићи лично у Правној служби Економског 
факултета у Нишу дана 05.07.2021. године до 15,00 часова. 

Кандидат незадовољан одлуком декана може поднети жалбу Савету Економског факултета, лично у Правној служби Економског факултета дана 06.07.2021. 
године до 15,00 часова. Савет Економског факултета доноси решење по жалби дана 07.07.2021. године до 15,00 часова. 

Након одлучивања по приспелим приговорима, односно жалбама, објављује се Коначна ранг листа свих кандидата са укупним бројем бодова стеченим по свим 
критеријумима 07.07.2021. године и иста представља основ за упис кандидата. 

 

Ранг листу доставити: Служби за наставу и студентска питања, архиви, објавити је на огласној табли Факултета и на сајту Факултета. 

 

Мора овако 

М.П. 

ДЕКАН ФАКУЛТЕТА 

Мора овако ПРЕДСЕДНИК УПИСНЕ КОМИСИЈЕ 
 
 

Мора овако Проф. др Тадија Ђукић 

 


