
 

 

 

 

Услови уписа на Основне академске студије Факултета за 

физичку хемију 

 
За упис у прву годину основних студија могу да конкуришу лица која имају завршену 

четворогодишњу средњу школу. Сви образовни профили су одговарајући за упис на 

Факултет за физичку хемију. 

На студијски програм основних академских студија физичке хемије уписује се 

укупно 100 студената и то 80 на терет буџета и 20 самофинансирајућих. 

Редослед кандидата за упис у прву годину утврђује се на основу општег успеха 

постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту односно 

испиту за проверу склоности и способности . 

Кандидат за упис на студијски програм може освојити укупно највише 100 бодова и 

то по основу општег успеха у средњој школи и по основу резултата постигнутог на 

пријемном испиту. 

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

сваком разреду средње школе помножен са 2. По овом основу кандидат може стећи најмање 

16, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две 

децимале. 

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

Ученицима трећег и четвртог разреда средње школе који су освојили једну од прве 

три награде на републичком такмичењу које организује Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја или на међународном такмичењу из предмета који се полаже на 

пријемном испиту признаје се максималан број бодова из тог предмета на пријемном 

испиту. 

Лице је остварило право на упис уколико се налази на ранг листи до броја који је 

конкурсом предвиђен за упис. 

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се финансира 

из буџета Републике (буџетски студент) уколико се налази на коначној ранг листи до броја 

одобреног за упис кандидата на терет буџета и ако освоји најмање 51 бод. 

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се сам 

финансира (самофинансирајући студент) уколико се налази на коначној ранг листи до 

броја утврђеног за упис самофинансирајућих студената и ако освоји најмање 30 бодова. 

Држављани Републике Србије који су завршили претходно образовање или део 

образовања у иностранству могу да конкуришу за упис на студијски програм ако им се 

призна стечена страна школска исправа у складу са законом и посебним општим актом 

Универзитета. 

Припадници српске националне мањине из суседних земаља школују се у 

Републици Србији под истим условима као и држављани Републике Србије, укључујући 

право на буџетско финансирање. Приликом пријављивања на конкурс потребно је предати 

нострификована школска документа или потврду о томе да је започета нострификација 

потребних школских докумената. (Јавна исправа стечена у Републици Српској не подлеже 

поступку признавања). Ови кандидати прилажу факултету, поред прописане документације и 

изјаву (налази се на следећем линку). (Суседне земље су: Република Мађарска, Република 

Румунија, Народна Република Бугарска, БЈР Македонија, Република Албанија, Босна и 

Херцеговина, Република Словенија, Република Хрватска и Црна Гора). 

Страни држављанин може се уписати на студијски програм под истим условима као 



 

 

 
и држављани Републике Србије. Страни држављанин плаћа школарину. Кандидат - страни 

држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси нострификовану диплому о 

завршенoј средњој школи или потврду о томе да је започета нострификација потребних 

школских докумената. Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да 

факултету/Универзитету поднесе доказе: 

- да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује; 

-да влада српским језиком или језиком на коме се студијски програм изводи. 

Особе са инвалидитетом могу полагати пријемни испит на начин прилагођен 

њиховим могућностима, односно у њима доступном облику, а у складу са објективним 

могућностима факултета. Особа са инвалидитетом је у обавези да писмено образложи на који 

начин је потребно прилагодити полагање пријемног испита и то образложење достави 

приликом пријаве на конкурс за упис на студијски програм. Особе са инвалидитетом, за 

додатне информације и консултације, могу се обратити Универзитетском центру за студенте 

са хендикепом.  

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ за држављане Републике Србије: 69.900,00 динара 

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ за стране држављане: 1. 800,00 евра 

 

Упис без пријемног испита 
На студијски програм без пријемног испита може се уписати: 

 1. лице које има стечено високо образовање на академским студијама првог степена, 

односно високо образовање стечено према одредбама закона које су важиле пре доношења 

Закона о високом образовању; 

 2. студент другог универзитета, односно друге високошколске установе, који је 

остварио најмање 60 ЕСПБ бодова на студијском програму академских студија на другом 

универзитету, односно на другој високошколској установи под условима које прописује 

факултет, односно Универзитет. 

 3. студент факултета у саставу Универзитета може уписати други студијски програм у 

оквиру истог или другог факултета у саставу Универзитета ако је на програму који студира 

остварио најмање 60 ЕСПБ бодова, под условима прописаним студијским програмом који 

уписује; 

 4. лице коме је престао статус студента у складу са Законом, због незавршавања 

студија у року који је прописан Законом, због исписивања са студија или због неуписивања 

школске године, може се, на лични захтев, само још једном уписати на исти или сличан 

студијски програм ако је претходно положило све прописане испите на првој студијској 

години, односно ако је остварило 60 ЕСПБ бодова, под условима које прописује факултет. 

 Овакво лице може се уписати само као самофинансирајући студент и не убраја се у 

одобрени број студената за одређени студијски програм. Уколико је јавна исправа, односно 

диплома или уверење о пређеном делу студијског програма стечено на територији Републике 

Србије одлуку о признавању положених испита, односно ЕСП бодова доноси Наставно-

научно веће Факултета односно Веће за студије при Универзитету 

Лице доставља: 

 1. писани захтев за упис најкасније до истека другог конкурсног рока за упис; 

 2. захтев за признавање испита, студијски програм, уверење о положеним испитима и 

доказ да је уплатио трошкове, односно накнаду за признавање испита. 

 

Студент другог универзитета, односно друге самосталне високошколске установе, не може 

се уписати на Универзитет, односно на високошколску јединицу у његовом саставу, уколико 

му је до окончања студијског програма на високошколској установи на којој је уписан остало 

60 или мање ЕСПБ бодова. 


