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Електронски факултет у Нишу у трећем конкурсном року уписује на 

 

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

Студијски програм 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И РАЧУНАРСТВО 

 

на модулима Електроенергетика, Електроника, Електронске компоненте и микросистеми, 

Рачунарство и информатика, Kомуникације и информационе технологије и Управљање 

системима, у I годину студија школске 2020/2021. године: 

  

 - 25 студената који се финансирају из буџета и 

- 34 самофинансирајућих студенaта. 

Постоји могућност уписа 10 студената чије ће се студије финансирати из буџета 

Републике Србије у оквиру афирмативних мера и то: 

- 1 особа са инвалидитетом, 

- 5 припадника ромске националности и 

- 4 држављана Републике Србије који су у школској 2019/2020. години 

завршили средњу школу у иностранству. 

 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА 

За упис у прву годину основних академских студија могу се пријавити лица која имају 

средње образовање у четворогодишњем трајању. 

Електронска пријава и предаја докумената кандидата за упис се врши на сајту 

Факултета, на страници Упис, у периоду од 18.09. до 24.09.2020. године. 

Предаја докумената за упис кандидата на шалтеру Службе за студентска питања је од 

18.09. до 24.09.2020. године у времену од 08 до 15 часова. 

Кандидати подносе на увид оригинална документа, а уз пријавни лист предају доказ о 

уплати накнаде за полагање пријемног испита и фотокопије:  

- сведочанства сва четири разреда завршене средње школе,  

- дипломе о положеном завршном, односно матурском испиту и  

- очитану биометријску личну карту. 

 

ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА 

Кандидати који конкуришу за упис у прву годину основних академских студија полажу 

пријемни испит из Математике.  

Пријемни испит се полаже 28.09.2020. године у 11 часова.  

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу са собом личну карту или 

пасош. 

Кандидат који је као ученик средње школе освојио једно од прва три места/награде на 

републичком (државном) такмичењу у знању из одговарајућих области техничких или 

природно-математичких наука, а под покровитељством Министарства просвете, науке и 



технолошког развоја, односно на међународном такмичењу, не полаже пријемни испит. 

Кандидату се вреднује пријемни испит максималним бројем бодова. 

 

РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА 

Факултет утврђује прелиминарну ранг-листу свих кандидата са укупним бројем бодова 

стеченим по свим критеријумима утврђеним овим конкурсом, без обзира на начин 

финансирања.  

Редослед кандидата за упис у прву годину основних академских студија утврђује се на 

основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутог на 

пријемном испиту.  

Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена из свих 

предмета са нумеричким оценама у првом, другом, трећем и четвртом разреду, помножен са 

2 (два). По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Просечне 

оцене и општи успех у средњој школи рачунају се по правилима заокруживања на две 

децимале. 

На пријемном испиту кандидат може стећи од 0 до 60 бодова. Кандидат је положио 

пријемни испит (и тиме стекао право на рангирање за упис) уколико је на пријемном испиту 

освојио најмање 14 бодова. 

Ранг листа се сачињава према укупном броју бодова сваког кандидата по утврђеним 

мерилима. Кандидат може освојити највише 100 бодова. 

Кандидат може поднети приговор на регуларност пријемног испита или своје место на 

ранг листи у року од 36 сати од објављивања ранг листе на Факултету.  Приговор се подноси 

Комисији за упис студената, на чији предлог декан доноси решење по приговору у року од 24 

сата од пријема приговора.  

Коначна ранг листа објављује се на огласној табли и интернет страници Факултета. 

 

СТИЦАЊЕ ПРАВА НА УПИС 

Право на упис стиче кандидат који је на коначној ранг листи рангиран у оквиру броја 

студената утврђених конкурсом.  

Кандидат се може уписати у статусу студента који се финансира из буџета уколико се 

налази на коначној ранг листи до броја утврђеног за упис студената који се финансира из 

буџета и ако оствари више од 50 бодова.  

Кандидат се може уписати у статусу студента који се сам финансира уколико се налази на 

коначној ранг листи до броја утврђеног за упис студената који се сами финансирају и ако 

оствари најмање 30 бодова. 

Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у предвиђеном року, уместо њега 

може се уписати следећи кандидат према редоследу утврђеном на коначној ранг листи. 

 

ШКОЛАРИНА 

Школарина за самофинансирајуће студенте износи 89.000,00 динара и може се платити у 8 

месечних рата. Школарина за студенте стране држављане износи 2.000 евра.  

 

Све додатне информације се могу наћи на сајту https://www.elfak.ni.ac.rs/upis, у Служби 

за студентска питања на телефон: 018/ 529-615, 529-623, 588-414 или на e-mail: 

upis@elfak.ni.ac.rs. 
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