
 
 

                                                                                       

                                       

датум:  12.11.2021. год. 

                                                                                                               број:  1750 

 

 

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

и на предлог деканског колегијума Факултета, имајући у виду ванредну ситуацију изазвану 

епидемијом Ковид-19, а у складу са Препоруком Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја бр. 612-00-01345/2020-06 од 30.09.2021. године, Наставно-научно веће 

Факултета је на другој редовној седници одржаној 12.11.2021. године, донело  

 

   ОДЛУКУ  О  ИЗМЕНАМА  И  ДОПУНАМА 

 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 предемат Биолошка хемија потребно је положити испите из 

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

термодинамика и Неорганска хемија.  

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

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

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

испите из предмета Физика 1 и Математика 1.  

д) ) 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 предемета из III студијске године 

нема условности: Атомска спектрохемија, Електрохемија и Примена рачунара у 

физичкој хемији.“ 



 
 

 

2.- Тачка 5. Одлуке и 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 потербно 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. 

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

положити испите из предмета  Математика 2. 

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

испите из предмета Физика 2,  Физика 3  и  Атомистика. 

д) за полагање испита из предмета Физичка хемија чврстог стања потербно је положити 

испите из предмета  Физика 2,  Физика 3  и  Атомистика. 

 

3.- Додатни услов за полагање испита у школској 2021/2022. години из предмета 

Атомистика, из тачке  6.д)  Одлуке о условности предмета и полагања испита на основним 

академским студијама бр. 488 од 14.04.2016. године се укида.  

 

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

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

 

5.-  Ова Одлука о изменама и допунама Одлуке о условности уписа предмета и полагања 

испита на основним академским студијама бр.488 од 14.04.2016 године важи за школску 

2021/2022 годину.  

 

 

              Универзитет у Београду – Факултет за физичку хемију 

 

_____________________________        

                                                                                проф. др Мирослав Кузмановић, декан   


