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Државни универзитет у Новом Пазару 
Департман за техничко-технолошке науке 

Студијски програм РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА 
 
 

Ниво студија:  ОАС – Основне академске студије 
Трајање студија: 4 године   |   8 семестара   |   240 ЕСПБ 
Академски назив: Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства 

 

План припремне наставе и литература 
за полагање пријемног испита 
 

Услови за упис 
 

Услови за упис кандидата на прву годину ОАС Рачунарска техника су:  

 завршено четворогодишње средње образовање   

 положен пријемни испит из следећег предмета: Математика 
 

Припремна настава 
 

Припремна настава за пријемни испит из предмета Математика 

Р.Б. ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК / ОБЛАСТ ДАТУМ ОДРЖАВАЊА ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА САЛА 
1. Ерсин Гилић 07.05.2022. 12:00 – 14:00 А2 
2. доц. др Един Глогић 14.05.2022. 12:00 – 14:00 А2 
3. доц. др Емир Зогић 21.05.2022. 12:00 – 14:00 А2 
4. Атиф Авдовић 28.05.2022. 12:00 – 14:00 А2 
5. доц. др Александар Шебековић 04.06.2022. 12:00 – 14:00 А2 
6. Мелека Папић 11.06.2022. 12:00 – 14:00 А2 

 

 

Испитна литература 
 
Литература за припремање пријемног испита из предмета Математика 

 
1. Диана Долићанин Ђекић, Џенис Пучић, Емир Зогић, Един Глогић, Енес Качапор, Лејлија Мемић, Ћемал Долићанин, ''Збирка 

решених задатака из математике за припрему пријемног испита на факултетима I'', Државни универзитет у Новом Пазару, 
2019. 

2. Диана Долићанин Ђекић, Џенис Пучић, Емир Зогић, Един Глогић, Енес Качапор, Лејлија Мемић, Ћемал 
Долићанин, ''Збирка решених задатака из математике за припрему пријемног испита на факултетима II'', 
Државни универзитет у Новом Пазару, 2019.  
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Cавети, упутства и информације 

 
Документа за пријављивање на конкурс 
Кандидат приликом подношења пријаве за упис треба да обави следеће: 

1. Попуни и преда „Пријавни лист“ - пријаву на конкурс* 
  * Образац се добија приликом пријављивања у студентској служби! 

2. Преда сведочанства сва четири разреда средње школе** 
  ** Предају се фотокопије, а оригинална документа само на увид, студентској служби! 

3. Преда диплому о положеном завршном, односно матурском испиту*** 
  *** Предају се фотокопије, а оригинална документа само на увид, студентској служби! 

4. Преда доказ о уплати трошкова за организовање пријемног испита**** 
  **** Предаје се оригинална уплатница студентској служби! Подаци и пример попуњене уплатнице у наставку. 

 уплата износа од 5.000,00 
 на име Државни универзитет у Новом Пазару  
 сврха уплате трошкова за организовање пријемног испита 
 на текући рачун 840-2057666-16  

 
 

Остале информације 
Детаљне информације и припремне задатке за полагање пријемних испита можете пронаћи и у нашем 
ИНФОРМАТОРУ 2022 који можете купити у скриптарници Универзитета по цени од 360,00 динара. 
 
Редовно пратите нашу званичну интернет страницу за упис у школску 2022/2023. која се налази на адреси 
upis.np.ac.rs која ће се редовно одржавати до окончања уписног рока. 
 
За додатне информације и питања у вези уписа и припремне наставе, пишите на имејл: 

 emekic@np.ac.rs - доц. др Едис Мекић, шеф студентског програма или 
 upis@np.ac.rs званична адресу тима за сва питања у вези уписа. 

 

„Упиши се и ти, јер ово може бити и твој универзитет!“ 


