Документација за упис на основне академске студије Физичка хемија
- Индекс (добија се и попуњава приликом уписа)
- Образац ШВ-20 (добија се и попуњава приликом уписа, а након уписа електронски на естудент 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 кандидат добија максималан број
бодова на пријемном испиту,
извод из матичне књиге рођених за лица која нису рођена на територији Републике
Србије.



- Оригинална документа на увид:
 лична карта,


сведочанства свa 4 разреда,



диплома,



диплома о освојеној награди на основу које кандидат добија максималан број
бодова на пријемном испиту,



извод из матичне књиге рођених за лица која нису рођена на територији Републике
Србије.

- Доказ о уплати у износу од 555,00 РСД за студентско осигурање
- Доказ о уплати у износу од 100,00 РСД за Центар за развој карије
За кандидате из суседних земаља српске националности
- Потписана Изјава о српској националности (формулар се добија и попуњава при упису)
За кандидате који су средњу школу завршили у иностранству
- Решење Министарства о признавању дипломе средње школе. У случају да поступак још
увек није завршен кандидати ће се уписати али им неће бити уручен индекс.
Самофинансирајући студенти додатно подносе:
- Уплаћена накнада за Универзитет у висини од 1.500,00 РСД.
- Доказ о уплати школарине у износу од 75.000,00 РСД, или, уколико се плаћање врши у више
рата, у износу од 18.750,00 РСД (прва рата се уплаћује при упису).
Односно, за стране држављане, доказ о уплати у износу од 1.800,00 € у динарској
противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уписа (уколико је у више
рата, прва рата се уплаћује при упису и износи 450 €).
Упутство за попуњавање уплатница:
Број жиро рачуна: 840-1888666-94;
Модел 97;
Позив на број се добија приликом уписа.
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Примери попуњених уплатница
1. На износ за прву рату и накнаду за Универзитет (18.750,00 + 1.500,00 = 20,250,00 РСД)

2. За студентско осигурање
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3. За Центар за развој карије
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