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У складу са Законом о високом образовању, овим ценовником се утврђују трошкови 

студија и висине других надокнада које сносе студенти Факултета за физичку хемију.  

 

Трошкови које надокнађују друга лица, корисници услуга из oбразовне делатности 

Факултета, утврђују се за случајеве остваривања права по основу закона.  

 

Ред. 

бр.  
Опис ставке  Износ 

1.  Цена годишње наставе за студенте који сами финансирају основне 

академске студије за све године студија (60 ЕСПБ) износи:   

- за држављане Србије и српске националности у дијаспори   

- за стране држављане  

   

  

64.800,00 РСД   

1.800,00 ЕУР  

2.  Цена годишње наставе за студенте који сами финансирају мастер (60 ЕСПБ) 

студије за све године студија износи:   

- за држављане Србије и српске националности у дијаспори   

- за стране држављане  

  

  

64.800,00 РСД   

1.800,00 ЕУР  

3.  Цена годишње наставе за студенте који сами финансирају докторске студије за све 

године студија (60 ЕСПБ) износи:   

- за држављане Србије и српске националности у дијаспори  

- за стране држављане  

  

  

96.000,00 РСД   

5.400,00 ЕУР  

4.  Цена годишње наставе за студенте који сами финансирају  

специјалистичке струковне студије - Форензика (60 ЕСПБ) за све године студија 

износи:   

- за држављане Србије и српске националности у дијаспори   

- за стране држављане.  

  

  

  

135.000,00 РСД   

1.800,00 ЕУР   

5.  a) Упис предмета за самофинансирајуће студенте и буџетске студенте који 

уписују више од 60 ЕСПБ (основне и мастер студије)   

- за држављане Србије и српске националности у дијаспори 1 бод износи   

- за стране држављане 1 бод износи   

б) Упис предмета по први пут за самофинансирајуће студенте  

(докторске студије)   

- за држављане Србије и српске националности у дијаспори 1 бод износи   

- за стране држављане 1 бод износи   

 

 

1.080,00 РСД  

30,00 ЕУР 

 

   

  

 1.600,00 РСД  

90,00 ЕУР  

Студент уписује број предмета који збирно имају 37 ЕСПБ до 60 ЕСПБ, према избору, и плаћа сваки 

уписани предмет. Студент може уписати и више од 60 ЕСПБ уз дозволу продеканa за наставу. 

6.  Студент који студира по статуту Факултета из 2002. године плаћа: 

- неиспуњене предиспитне обавезе (по предмету)  
 

  2.000,00 РСД 

7.  Студент који није положио предмет који је уписао претходних школских година, 

плаћа по ЕСПБ боду  
  

1.080,00 РСД  

Новчани износи по свим основама могу се плаћати у више рата. Број рата одређује Управа Факултета.  

8.  
Надокнада трошкова за испит после: три неуспела полагања испита, за поновно 

полагање испита ако је студент незадовољан оценом, као и по истеку 

апсолвентског стажа, износи (за све студенте):   
a) усмени или писмени испит  
б) усмени и писмени испит  

Ако се испити под а) полажу пред комисијом, накнада се множи бројем чланова 

комисије.  

 
 

  

   1.200,00 РСД  
   2.200,00 РСД   

  

  

 

9.  
Признавање испита са других факултета или упис по истеку – по ЕСПБ  

- на основним студијама 

 

100,00 РСД 
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- на мастер студијама 

- на докторским студијама  

- на специјалистичким студијама  

150,00 РСД  

200,00 РСД  

200,00 РСД 

10.  Трошкови дипломског рада и завршног рада за лице коме је истекао апсолвентски 

стаж (које студира по статуту Факултета из 2002. године):  
- израда, менторство и одбрана  
- менторство и одбрана  

  

  
22.500,00 РСД  
10.000,00 РСД  

11. Трошкови остваривања права на посебном обрасцу који издаје Факултет: - захтев 

за накнадну оверу – упис године и семестра 
- уверење о положеним испитима (без фонда часова)  
                                                            (са фондом часова)  
- издавање оверених наставних планова (30 x 50)  
- уверење о дипломирању (на основним, специјалистичким струковним, мастер, 

специјалистичким, магистарским и докторским студијама)  

- уверење о савладаном програму стручног образовања, односно усавршавања  
- испис са Факултета  
- диплома о стеченом високом образовању, стручном називу специјалисте  и  

академском називу магистар наука (студенти који студирају по статуту Факултета 

из 2002. године)  

- диплома о стеченом високом образовању, стручном називу специјалисте 

форензике и академском називу мастер (студенти који студирају по статуту 

Факултета из 2006. године)  

- додатак дипломе о стеченом високом образовању, стручном називу 

специјалисте форензике и академском називу мастер  

- исписивање дипломе и набавка футроле – наплаћују се према тржишној 

вредности у моменту издавања дипломе  

- дупликат дипломе  
- дупликат додатка дипломи 

- дупликат индекса, прве године  
                                    друге   

                                    треће  

                                    четврте  
разне потврде  

 

2.000,00 РСД 

1.500,00 РСД  
2.000,00 РСД  

   2.000,00 РСД  
   2.500,00 РСД 

  

      1.500,00 РСД 

       2.000,00 РСД  
         

       2.250,00 РСД  

  

  

3.500,00 РСД  

  

  

1.500,00 РСД  

  

        

 

       3.500,00 РСД 

       1.500,00 РСД 
1.500,00 РСД  

2.000,00 РСД  
2.500,00 РСД  
3.000,00 РСД  

   1.500,00 РСД  

 Све потврде за студенте који су плаћени из буџета РС се издају бесплатно.  

12.  Трошкови поступака за остваривање других права која обезбеђује Факултет и то:  
 

а) Стицање научних звања (за лица која нису запослена на факултету )  
- за звање истраживач–сарадник  
- за звање науч. сарадник, виши науч. сарадник и научни саветник  

б) Стицање назива специјалисте физикохем. наука (трошкови поступка):  
- за држављане Србије и српске националности у дијаспори  

- за стране држављане  

(материјални трошкови нису урачунати у трошкове поступка)  

в) Стицање назива специјалисте струковних студија – форензика (трошкови  

поступка):  
- за држављане Србије и српске националносту у дијаспори  

- за стране држављане  

  

  

 18.000,00 РСД  

27.000,00 РСД  
 

 

30.000,00 РСД  
1.000,00 ЕУР 

  

  

15.000,00 РСД  
600,00 ЕУР  
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(материјални трошкови нису урачунати у трошкове поступка)  

г) Стицање академског звања магистар наука (трошкови поступка):  
- за држављане Србије и српске националности у дијаспори  

- за стране држављне  

(материјални трошкови нису урачунати у трошкове поступка)  

д) Стицање академског звања мастер (трошкови поступка):  
- за држављане Србије и српске националности у дијаспори  

- за стране држављане  

(материјални трошкови нису урачунати у трошкове поступка)  

ђ) Стицање звања доктор наука (трошкови поступка):  
- за држављне Србије и српске националности у дијспори  

- за стране држављане  

(материјални трошкови нису урачунати у трошкове поступка)  

  

  

39.000,00 РСД  
1.000,00 ЕУР  

  

   

15.000,00 РСД  
600,00 ЕУР  

  

  

54.000,00 РСД  
3.000,00 ЕУР  

  

 е) Нострификација дипломе: дефинисано актима Универзитета  

ж) Полагање стручног испита  
   -  дела стручног испита  

 

 

10.500,00 РСД  

        7.000,00 РСД  

13.  Организација пријемног испита:  

а) Пријава на конкурс за основне академске студије 

б) Пријава на конкурс за мастер, специјалистичке струковне (форензика) и 

докторске студије износи  

в) Висина трошкова пријемног испита 

  

2.000,00 РСД 

3.000,00 РСД 

 

4.500,00 РСД  

14. Припремна настава из Oпште и физичке хемије за упис на Факултет за физичку 

хемију – 1 термин (два двочаса) 

1.000,00 РСД 

15.  а) Одлука о висини трошкова пријемног испита за наредну школску      

годину доноси се најкасније до 30. маја текуће године.  
б) За лица запослена на Факулету за физичку хемију трошкове за све      

врсте делатности  по овом ценовнику сноси Факултет.  
в) При повраћају уплаћеног износа, исти се умањује за манипулативне трошкове     

у висини од 25% од укупне висине школарине за годину која је у току.  

  

 

Ослобађање од дела школарине за самофинансирајуће студенте основних академских 

студија физичке хемије 

16. Студенту који положи испите у јануарском и фебруарском року у вредности од 30 и више ЕСПБ 

умањује се школарина за 1/4 од укупне школарине. 

17. Студент који положи испите у јануарском и фебруарском року у вредности од 30 и више ЕСПБ 

дозвољава се упис нових предмета почетком пролећног семестра у укупном износу од највише 30 

ЕСПБ. Нови предмети се уплаћују одмах при упису у пролећни семестар.   

18. Студенти из материјално угрожених породица имају право на умањење школарине: 

А) Студенти из материјално угрожене породице која је прималац сталне социјалне помоћи (доказ: 

решење Центра за социјални рада да су примаоци сталне социјалне помоћи, оверена фотокопија). 

Умањење 50%. 

Б) Студенти без родитељског старања (доказ: потврда да су на евиденцији Центра за социјални 

рад или умрлице преминулих родитеља). Умањење 100%. 

В) Студенти из једнородитељских породица (доказ: извод из матичне књиге умрлих за 

преминулог родитеља или извод из матичне књиге рођених студената). Умањење 50%. 

Г) Студент који се сам финансира, може бити ослобођен плаћања дела школарине за годину коју 

уписује, на основу социјалног статуса, уколико при упису у школску годину поднесе молбу са 

доказима о лошем имовном стању. Ослобађање од школарине по овом основу студент може 

остварити само једном за исту студијску годину, а највише укупно 100% школарине током 
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студија. Студенти који су у школској години први пут уписани у прву студијску годину не могу 

по овом основу бити ослобођени плаћања дела школарине. 

19. Студент основних академских студија може бити ослобођен плаћања дела школарине за 

пријављене факултативне предмете на основу успешности студирања. Одлуку о ослобађању 

доноси Продекан за наставу. 

20. Студенти не плаћају део школарине за израду и одбрану дипломског рада ако су експериментални 

и теоријски део рада урадили и тај део школарине платили једном у току студирања у оквиру 

двоструког трајања редовног трајања студија, или су у завршној студијској години били 

финансирани из буџета. 

 

План утплате школарине за самофинансирајуће студенте основних академских студија 

физичке хемије 

21. Самофинансирајући студенти могу да уплате износ школарине за уписану школску годину у више 

рата. Први део (износи најмање 1/4 од укупног износа школарине) уплаћују при упису. Разлика до 

износа од укупно 1/3 школарине се уплаћује до почетка регуларног јануарског испитног рока, а 

најкасније до 31. јануара текуће школске године. Остатак дуга студенти могу уплаћивати у 

произвољном броју рата све до 31. маја текуће школске године. Студент који у наведеним 

терминима не уплати школарину, неће бити у могућности да пријављује испите и користи друге 

услуге Факултета.  

 

Надокнаде за студије и друге врсте образовних услуга уплаћују се на жиро рачун 

Факултета.   

Износи који су у овом ценовнику дати у ЕУР наплаћују се у динарима, по средњем курсу 

Народне банке Србије на дан уплате.  

Овај ценовник ступа на снагу даном доношења.  

  

    

Београд, 18. 05. 2016. године  

                                    Председник Савета  

                               Факултета за физичку хемију  

                 Проф. др Иванка Холцлајтнер-Антуновић, с.р. 


