
УПИС 2021/22. НА ДЕПАРТМАНУ ЗА ХЕМИЈУ, БИОХЕМИЈУ И 

ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

(први конкурсни рок-издвојени текст конкурса) 
 

 

 

УПИСНЕ КВОТЕ 
 

 

Основне академске студије 
Уписне квоте 

 

 

буџет самофин. укупно 

школарина за 

самофинансирајуће 

студенте 

Основне академске студије хемије 

(4 године , 240 ЕСПБ) 
57 3 60 

107690 динара 

Основне академске студије хемије- 

Контрола квалитета и управљање 

животном средином 

(4 године, 240 ЕСПБ) 

30 5 35 

Основне академске студије 

биохемије 

(4 године, 240 ЕСПБ) 

30 5 35 

Основне академске студије заштите 

животне средине- 

Аналитичар заштите животне 

средине 

(4 године, 240 ЕСПБ) 

25 5 30 

 

 

Интегрисане академске студије 
Уписне квоте 

 

 

буџет самофин. укупно 

školarina za 

samofinansirajuće 

studente 

Интегрисане академске студије 

наставе хемије  

(5 година,  300  ЕСПБ) 

16 4 20 90500 динара 

          

  

 

 

 

 

 

 

 

 



УСЛОВИ КОНКУРИСАЊА И КОНКУРСНИ РОКОВИ 
 

 За упис на студије могу конкурисати лица са завршеним средњим образовањем у четворогодишњем 

трајању. На пријемном испиту за упис на основне академске студије полажу се испити у зависности од 

образовног профила, и то: 

СМЕР 
ПОЛАЖЕ СЕ 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ИЗ: 

Основне академске студије хемије (Дипломирани хемичар, 

Дипломирани хемичар-контрола квалитета и управљање животном 

средином) 

ХЕМИЈЕ 

Основне академске студије биохемије (Дипломирани биохемичар) ХЕМИЈЕ 

Интегрисане академске студије настава хемије (Мастер професор 

хемије) 
ХЕМИЈЕ 

Основне академске студије заштите животне средине 

(Дипломирани аналитичар заштите животне средине) 

ХЕМИЈЕ или ЗАШТИТЕ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ* 

* - кандидат приликом пријаве на конкурс се опредељује који пријемни испит жели да полаже! 

 

Календар догађаја 

 

✓ Подношење пријава: 22.–24. јуна 2022. године (од 9-13 часова) 

✓ Полагање пријемног испита: 30. јуна 2022. године у 9 часова из ХЕМИЈЕ 

01. јула 2022. године у 9:00 часова из ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

✓ Објављивање прелиминарне ранг листе до 01. јула 2022. године 

✓ Објављивање коначне ранг листе до 05. јула 2022. године 

✓ Упис примљених кандидата: 06.-08. јула 2022. године – финансирање из буџета 

               (према објављеном распореду, 9-12 часова) 

11. јула 2022. – померање листе за буџет 

12 . јула 2022. – самофинансирајући студенти 

13. јула 2022. године у 10 часова прозивка кандидата ван квоте на 

јединственој ранг листи и попуна упражњених места 

 

Пријављивање кандидата и подношење докумената се препоручује електронски, путем 

портала за електронску пријаву на Конкурс https://prijemni.pmf.uns.ac.rs 

Уколико је предаја докумената извршена електронским путем и потврђена, оригинална докумената се 

предају у дану предвиђеном за упис кандидата.  

 

У случају проблема са достављањем документације електронским путем, кандидати морају доћи на 

шалтер Студентске службе 22, 23. и 24. јуна 2022. године (од 09 до 13 часова). 

 

Приликом пријаве и предаје докумената електронски, кандидати ће добити конкурсни 

број са којим долазе на пријемни испит. Кандидати који документа предају лично на 

факултету, конкурсни број добијају на шалтеру за пријаву. 

https://prijemni.pmf.uns.ac.rs/


ПРИЈАВА НА КОНКУРС 
 

Кандидати приликом пријаве на конкурс уз пријавни лист (добија се на факултету приликом куповине 

информатора) подносе на увид оригинална документа, а уз пријавни лист подносе оригинале или оверене 

фотокопије следећих докумената: 

✓ сведочанства за све разреде претходно завршене школе; 

✓ диплому о положеном завршном, односно матурском испиту; 

✓ личну карту (која се подноси на увид) и копију личне карте (у случају чиповане личне карте 

потребно је доставити очитану личну карту) 

✓ доказ о уплати накнаде трошкова полагања пријемног испита 6.000,00 динара* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Трошкови пријемног испита за кандидате који су ослобођени полагања пријемног испита (освојено неко од 

прва три места на републичком или међународном такмичењу из хемије или хемијске технологије, односно 

признат положен испит са сродних факултета) износе 3.000,00 динара 

 

✓ потврда о нострификацији дипломе или сведочанства уколико је претходни степен школовања 

завршен у иностранству. 

 

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу са собом личну карту или пасош као и 

оверен пријавни лист! 

 

 

 

 

 

 

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА 

Материјални трошкови пријаве на конкурс и полагање 

пријемног испита за школску 2022/23. годину 

Департман за хемију, биохемију и заштиту животне 

средине, ПМФ, Нови Сад 

840-1711666-19 

6.000,00 

97 75042720 



 

Кандидати који остваре право на упис подносе: 

✓ Оригинална документа (сведочанства и диплома, предати приликом конкурисања) 

✓ лична карта (која се подноси на увид) и копију личне карте (у случају чиповане личне карте 

потребно је доставити очитану личну карту), дато уз пријаву 

✓ две фотографије формата 4,5 × 3,5 цм 

✓ Копмплет за упис – добија се искључиво у скриптарници факултета уз признаницу о уплати 

трошкова уписа са осигурањем 

✓ доказ о уплати накнаде на име трошкова уписа и премије за колективно осигурање студената 

7.000,00 динара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ доказ о уплати накнаде за самофинансирајуће студенте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уколико је претходни степен школовања завршен у иностранству подноси се решење о 

нострификацији дипломе 

 

Све додатне информације можете добити путем маила infohemija@dh.uns.ac.rs 

Материјални трошкови уписа и осигурања 

Природно-математички факултет, Нови Сад 

840-1711666-19 

7.000,00 

97 342705 

Школарина за школску 2022/23. годину 

Департман за хемију, биохемију и заштиту животне 

средине, ПМФ, Нови Сад 

 

840-1711666-19 

97 75042720 

 



Интегрални текст конкурса можете пронаћи у информатору ПМФ-а који је у продаји у скриптарници 

факултета  и сајту факултета www.pmf.uns.ac.rs 


