
 

 

         Датум: 01.02.2021. 

                                                                                                     Број: 87 

 

 На основу члана 33. Статута Универзитет у Београду - Факултета за физичку 

хемију и молбе Студентског парламента Факултета за физичку хемију број 72 од 

26.01.2021. године, Наставно-научно веће Факултета, на II ванредној седници, одржаној 

01.02.2021. године, донело је  

 

      ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА 

Одлуке о условности уписа предмета и полагања испита на основним академским 

студијама бр. 488 од 14.04.2016. године 

 

1.- Тачка 4. Одлуке о условности уписа предмета и полагања испита на основним 

академским студијама бр. 488 од 14.04.2016. године  мења се и гласи: 

 

”Услови за полагање испита из обавезних предмета из III студијске године су следећи: 

а) за полагање испита из предмета Статистичка термодинамика потребно је положити 

испите из предмета Општи курс физичке хемије 1, Хемијска термодинамика и 

Математика 1. 

б) за полагање испита из предмета Биолошка хемија потребно је положити испите из 

предмета Општи курс физичке хемије 1, Општи курс физичке хемије 2, Хемијска 

термодинамика и Неорганска хемија. 

ц) за полагање испита из предмета Молекулска спектрохемија потребно је положити 

испите из предмета Општи курс физичке хемије 2 и Математика 1. 

д) за полагање испита из предмета Радиохемија и нуклеарна хемија потребно је 

положити испите из предмета Физика 1 и Математика 1. 

е) за полагање испита из предмета Хемијска кинетика потребно је положити испите из 

предмета Хемијска термодинамика и Математика 1. 

Напомена: за полагање испита из следећих обавезних предмета из III студијске године 

нема условности: Атомска спектрохемија, Електрохемија и Примена рачунара у 

физичкој хемији.” 

 



2.- Тачка 5. Одлуке о условности уписа предмета и полагања испита на основним 

академским студијама бр. 488 од 14.04.2016. године мења се и гласи: 

”За полагање испита из обавезних предмета из IV студијске године потребно је положити 

све испите из I студијске године, и додатно следеће испите из II студијске године: 

а) за полагање испита из предмета Квантна хемија потребно је положити испите из 

предмета Математика 2, Физика 2, Физика 3 и Атомистика. 

б) за полагање испита из предмета Биофизичка хемија 1 потребно је положити испите 

из предмета Физика 2, Физика 3, Органска хемија и Атомистика. 

ц) за полагање испита из предмета Математичке методе у физичкој хемији потребно је 

положити испит из предмета Математика 2. 

д) за полагање испита из предмета Физичкохемијска анализа потребно је положити 

испите из предмета Физика 2, Физика 3 и Атомистика. 

е) за полагање испита из предмета Физичка хемија чврстог стања потребно је 

положити испите из предмета Физика 2, Физика 3 и Атомистика.” 

 

3.- Остале тачке из Одлуке о условности уписа предмета  и  полагања испита на основним 

академским студијама бр. 488 од 14.04.2016. године остају непромењене. 

 

4.- Ова Одлука о изменама Одлуке о условности уписа предмета и полагања испита на 

основним академским студијама бр. 488 од 14.04.2016. године важи почев од дана 

доношења до краја  школске 2020/2021. године. 
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                        проф. др Гордана Ћирић-Марјановић, декан 

 

 


