
Припремна настава 
Интензивни курс припремне наставе из математике и 
физике за упис на техничке факултете 
Фонд часова је 36 по предмету од 13.јуна 2019. (упис почиње од 10. јуна 2019.) у групама 
од 10 -15 полазника. Предвиђено је да се курс држи сваки дан осим 15.јуна, по 6 часова 
дневно и заврши 19. јуна 2019. Наставу држе ПРОФЕСОРИ И АСИСТЕНТИ ЕТФ-а са 
катедри за математику и физику у просторијама Електротехничког факултета. 

За наставу из математике полазници добијају фотокопиране материјале за 
самосталан рад код куће. 

За допунски самосталан рад могу се користити књиге: 

• Методичка збирка задатака за полагање пријемног испита из математике са 
решењима и прегледом теорија за упис на техничке и природно-математичке 
факултете, аутора Мр Мирка С. Јовановића (књигa се може набавити у скриптарници 
Факултета), 

• Збирка решених тестова из математике за пријемни испит за упис на 
Електротехнички факултет у Београду, аутора Ненада Цакића и Владимира 
Бечејца (књиге се могу набавити у скриптарници Факултета) 

Полазници могу користити и друге сличне књиге. 

Настава из физике се реализује према збирци Тестови из физике од аутора проф др 
Божидара Станића и проф др Јована Цветића (пошто је оригинално издање 
распродато, књиге ће моћи да се набаве само код аутора, иначе предавача на припремној 
настави, који су одређен број примерака у облику репринт издања припремили само за 
полазнике курса, по цени од 1000 динара). 

Кандидати се могу пријавити за оба курса (математика, физика) или само за један. 

Настава се одржава искључиво суботом или недељом и то у терминима од 9, 11, 13 и 15 
часова у просторијама Електротехничког факултета. 

Цена курсева 
• Цена по предмету је 30.000,00  динара . 

Пријаве и уплата 



• Признаница за уплату на целокупан износ на жиро рачун Факултета 840-1438666-48, 
позив на број 98-ЈМБГ (ЈМБГ представља јединствени матични број кандидата) се 
предаје у Рачунском центру ЕТФ-а (Булевар краља Александра 73, иза Факултета, 
телефон 063/429-885), сваког радног дана од 10 до 13 часова. 

• При упису ученици добијају распоред часова своје групе. 
• Обавезно понети личну карту. Ученици који немају личну карту треба да дођу 
са једним од родитеља због потписивања Уговора. 

ПРАТИТЕ ОВАЈ САЈТ, због евентуалних измена термина и додатних обавештења. 
Све информације у вези са овом наставом се могу прочитати и на огласној табли 
поред скриптарнице ЕТФ-а. 

Број места је ограничен бројем расположивих просторија на Факултету. Заинтересовани 
кандидати могу се јавити на адресу е-поште mihailovicb@etf.rs или malesevic@etf.rs. 
Упутите нам Ваша питања, коментаре или предлоге, одговорићемо на сваку поруку. 


