
 
 

                                                                                                             број: 385 

                                                                                                          датум: 24.03.2023.  

 

      У складу са чланом 31. Закона о изменама и допунама Закона о високом образовању: 

("Службени гласник РС", бр. 67/2021), чланом 100. Закона о високом образовању 

(''Службени гласник РС'', бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018-др. закон, 67/2019, 6/2020-др. закони, 

11/2021-аутентично тумачење, 67/2021-др. закон) и чланом 33. Статута Универзитет у 

Београду – Факултета за физичку хемију, Наставно-научно веће Факултета, на V ванредној 

електронској седници одржаној 24.03.2023. године доноси следећу  

 

ОДЛУКУ 

 

ПРЕДЛОГ ВРЕДНОВАЊА ДРЖАВНЕ МАТУРЕ ЗА ПОТРЕБЕ РАНГИРАЊА 

КАНДИДАТА ЗА УПИС НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ НА ФАКУЛТЕТУ ЗА 

ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ ЗА ШКОЛСКУ 2024/25. ГОДИНУ 

 

 

1. 

I Општа матура  

1. Просечан успех четворогодишњег средњег образовања 40% 

2. Успех на испиту из Српског/Матерњег језика и књижевности 10% 

3. Успех на испиту из Математике 25% 

4. Успех из једног од наведених предмета са Листе 

општеобразовних предмета: Физика, Хемија, Биологија, 

Географија, Енглески језик* 

25% 

*Најбољи резултат на стандардизованом тесту из наведених предмета, независно од 

броја положених тестова биће вреднован са 25%. 

 

II Стручна матура (образовни профили који јесу из области која има директну 

проходност, списак профила је дат у excel датотеци испод табеле) 

1.  Просечан успех четворогодишњег средњег образовања 40% 

2. Успех на испиту из Српског/Матерњег језика и књижевности 10% 

3. Успех на испиту из Математике (или Физике, Хемије, Биологије, 

Географије или Енглеског језика) 
15% 

4. Успех из теоријског дела стручног испита 35% 

        База профила у средњем образовању са директном проходношћу 

 

https://www.ffh.bg.ac.rs/uploads/sr/2023/03/Baza-profila-u-srednjem-obrazovanju.xlsx
https://www.ffh.bg.ac.rs/uploads/sr/2023/03/Baza-profila-u-srednjem-obrazovanju.xlsx


 
 

 

 

III Стручна/уметничка матура (образовни профили који нису из области која има 

директну проходност) 

1.  Просечан успех четворогодишњег средњег образовања 40% 

2. Успех на испиту из Српског/Матерњег језика и књижевности 10% 

3. Успех на испиту из Математике (или Физике, Хемије, Биологије, 

Географије) 
25% 

4. Успех из  једног од наведених предмета са Листе 

општеобразовних предмета: Физика, Хемија, Биологија и 

Географија 

25% 

 

Вредновање награда: 

Кандидати који имају прву, другу или трећу награду на републичком такмичењу из 

календара такмичења Министарства просвете или учешће на међународном такмичењу из 

хемије, математике, физике или биологије током средњешколског образовања имају 

директну проходност за упис на ОАС Факултета. 

 

2. Даном ступања на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука бр. 1180 од 25.08.2022. 

године. 

 

Универзитет у Београду – 

       ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ 

 

                   _____________________________ 

                 проф. др Мирослав Кузмановић декан 

 

 

Доставити: 

-Продекану за наставу 

-Координатору Тима зa припрему процедуре уписа која укључује државну матуру 

-Студентској служби 

-Архиви 

 

 


