
 

 

 

 

 

Упис кандидата на Основне академске студије физичке хемије 
 

 Документа потребна за упис: 

 

 индекс (добија се и попуњава се приликом уписа, пример попуњеног индекса на 

следећем линку)  

 образац ШВ-20 (добијаја се и попуњава приликом уписа, а након уписа електронски 

на е-студент налогу)  

 две фотографије димензија 3.5 x 4.5 cm  

 ОВЕРЕНЕ фотокопије следећих докумената:  

 сведочанства свa 4 разреда,  

 диплома,  

 диплома о освојеној награди на основу које је кандидат добио максималан број 

бодова на пријемном испиту,  

 извод из матичне књиге рођених;  

 ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА НА УВИД;  

 диплома,  

 сведочанства свa 4 разреда  

 диплома о освојеној награди на основу које је кандидат добио максималан број 

бодова на пријемном испиту  

 извод из матичне књиге рођених;  

 Решење Министарства о признавању дипломе средње школе (за кандидате који су 

средњу школу завршили у иностранству). У случају да поступак још увек није 

завршен кандидати ће се уписати али им неће бити уручен индекс.  

 ПОТПИСАНА ИЗЈАВА о српској националности за кандидате из суседних земаља 

српске националности (формулар изјаве се добија и попуњава при упису);  

 Самофинансирајући студенти подносе: 

 УПЛАТНИЦА на 69 900,00 динара (може у више рата, при чему се прва рата  у 

износу од 17.475,00 РСД уплаћује при упису); школарина за стране држављане 

износи 1 800,00 евра и уплаћује се у динарској противвредности по средњем 

курсу Народне банке Србије на дан уписа (може у више рата, при чему прва 

рата износи : 450 ЕУР)  

 жиро рачун: 840-1888666-94  

 модел 97 позив на број 7426976 

 Самофинансирајући студенти подносе и признаницу о уплаћеној надокнади за 

Универзитет у висини од 1.500,00 РСД.  
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 Уплата за ОСИГУРАЊЕ (обавезно);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 Уплата за Центар за развој карије (обавезно);  

 

 Уплата за ЗПУ (уплаћује се код студената, није обавезно). 

 

Неопходно је да се кандидати у потпуности придржавају свих рокова јер се накнадне 

жалбе неће уважавати. Потребно је да кандидати схвате да, уколико се не упишу у датом 

року губе своје место и право уписа. Њихово место се даје следећим кандидатима по ранг 

листи.  

 


