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На основу Одлуке о укидању ванредног стања („Службени гласник РС“, бр. 65/20), 

Закона о важењу уредби које је Влада уз супотпис председника Републике донела за време 

ванредног стања и које је Народна скупштина потврдила („Службени гласник РС“, бр. 65/20), 

дописа Министарства просвете, науке и технолошког развоја, број 243/2020-06 од 05.05.2020. 

године, и члана 24. Статута Електронског факултета у Нишу, доносим следећу 

 

ОДЛУКУ 

 

 

 1. Почев од 16.05.2020. године Електронски факултет у Нишу (у даљем тексту: 

Факултет) ће отпочети са радом у просторијама Факултета, уз поштовање обавезних 

превентивних мера. 

 2. Преостала настава за све предмете из пролећног семестра школске 2019/2020. 

године ће се реализовати на даљину, у складу са објављеним Планом реализације наставе на 

даљину, како би се, у складу са препорукама Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја, број присутних студената на Факултету свео на најмању меру. 

3. Надокнада предиспитних активности које нису могле да се реализују на даљину, 

биће одржана у два термина – у недељи након завршетка наставе на даљину, од 25.05. до 

29.05.2020. године, као и након завршетка априлског испитног рока, у недељи од 08.06. до 

12.06.2020. године. Надокнада ће бити одржана у лабораторијама Факултета уз поштовање 

препорука надлежног Министарства и у складу са Упутством за примену обавезних 

превентивних мера током трајања пандемије COVID-19. 

Надокнада се односи само на обавезне предиспитне активности које су захтевале 

присуство студената у лабораторијама Факултета (лабораторијске вежбе) и које се оцењују, а 

за које се поени не могу освојити у испитном року. Надокнаде за коловијуме, тестове, 

провере знања и друге предиспитне активности које захтевају физичко присуство студената 

неће бити одржане.  

Наставник је у обавези да достави шефу катедре термине одржавања надокнаде 

лабораторијских вежби, образложење разлога за надокнаду, као и начин како је то планирано 

да се реализује. По завршеној надокнади наставник доставља извештај o реализацији 

надокнаде наставе шефу катедре. Шеф катедре одобрава наставницима одржавање 

надокнаде, доставља информације о плану реализације и реализованој надокнади 

лабораторијских вежби продекану за наставу Факултета.  

4. Организација априлског испитног рока планирана је након завршетка наставе на 

даљину. Уколико епидемиолошка ситуација буде дозволила, полагање испита биће 

организовано у периоду од 01.06. до 05.06.2020. године у просторијама Факултета, уз 

поштовање обавезних превентивних мера. Термини и распоред полагања испита биће 

накнадно објављени, у складу са препорукама надлежног Министарства, Упутством за 

примену обавезних превентивних мера током трајања пандемије COVID-19 и општим актима 

Факултета. 



5. Пријаве завршних радова на ОАС и МАС студенти Факултета обављаће у 

електронској форми, слањем попуњеног обрасца захтева Служби за студентска питања, уз 

претходно одобрење ментора. 

Код заказивања одбране, студенти Факултета ће укоричене примерке завршних радова 

достављати у унапред заказаном термину са шефом Службе за студентска питања Факултета, 

како би се број присутних студената на Факултету свео на најмању меру.  

Одбрана завршних радова биће организована по важећим правилима дефинисаним 

општим актима Факултета и у складу са одлукама надлежних органа, препорукама 

надлежног Министарства и Упутством за примену обавезних превентивних мера током 

трајања пандемије COVID-19.  

За завршне радове чије су одбране биле заказане пре увођења ванредног стања, а нису 

реализоване, ментори у договору са кандидатом и члановима комисије треба да поднесу 

захтев електронским путем Служби за студентска питања за промену термина одбране.  

 6. Све радње и поступци који се тичу расписивања конкурса за избор у звања на 

Факултету и закључених уговора о раду на одређено време настављени су 06.05.2020. године, 

када је Одлука о окончању ванредног стања („Службени гласник РС“, бр. 65/20) ступила на 

снагу.  

 7. Почев од 16.05.2020. године рад запослених у организационим јединицама и 

Секретаријату Факултета биће организован у просторијама Факултета на начин и по 

распореду који ће непосредни руководиоци донети у складу са препорукама надлежног 

Министарства и Упутством за примену обавезних превентивних мера током трајања 

пандемије COVID-19, у циљу обезбеђивања и поштовања мера социјалне дистанце и 

придржавања свих осталих превентивних мера, док траје опасност од ширења заразне 

болести COVID-19. 

 8. Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука декана Факултета број 01/05-082/20 од 

18.03.2020. године. 
 

 

ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ, бр. 01/05-082/20-001 од 08.05.2020. год. 

 

 

                                                                                      

 
 

 


