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ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
На факултет се може уписати укупно 30 студената, и то:
- 30 самофинансирајућих студената
На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:
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ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
На факултет се може уписати укупно 805 студената, и то:
- 572 студената чије се образовање финансира из буџета и
- 233 самофинансирајућих студената
На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:
Студијски програм
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Основне академске студије - Хемијa
(4 год., 240 ЕСПБ)
Основне академске студије Хемијa контрола квалитета и управљање
животном средином (4 год, 240 ЕСПБ)
Основне академске студије - Биохемија
(4 год., 240 ЕСПБ)
Основне академске студије - Заштита
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46

9

55

54450

10

10

20

54450

19

6

25

90750

18

22

40

54450

(57)

(103)

(160)

18
19
10
10

47
21
25
10

65
40
35
20

57

3

60

107690

30

5

35

107690

30

5

35

107690

24

6

30

107690

72

8

80

54450

5

45

77440

10

80

77440

233

805

Основне академске студије
40
Рачунарске науке (3 год., 180 ЕСПБ)
Основне академске студије
Информационе технологије (4 год., 240
70
ЕСПБ)
У К У П Н О: 572

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

На факултет се може уписати укупно 160 студената, и то:
- 121 студената на буџет
- 39 самофинансирајућих студената
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Студијски програм
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Укупан број студената, који се уписује у прву годину студијских програма основних струковних,
академских и интегрисаних студија, који се финансирају из буџета, по афирмативним мерама, за
представнике следећих категорија је: особе са инвалидитетом-7; припаднике ромске националне
мањине-7; држављани Републике Србије који су у школској 2018/19. години, средњу школу
завршили у иностранству -7.
Важно обавештење:
Влада Републике Србије 6. септембра 2018. године, Одлуком 05 број: 02-7912/2018-02 основала је
Агенцију за квалификације. Поступак за признавање страних основношколских, средњошколских и
високошколских исправа и поступак давања одобрења за стицање статуса ЈПОА, почев од 05. априла
2019. године, подноси се Агенцији за квалификације, која се налази на адреси: Београд, Ул. Мајке
Јевросиме број 51. Све додатне информације можете добити сваког радног дана од 12,00 до 13,00
часова на телефон 011/33-45-746 или на мејл адресу: agencija@azk.gov.rs као и на веб презентацији
Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
2. Услови конкурисања:
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:
1. Образовни профил биологија и екологија:
Пријемни испит се полаже из предмета Биологија за Основне академске студије биологије
(Дипломирани биолог), Основне академске студије екологије (Дипломирани еколог) и Интегрисане
академске студије (Мастер професор биологије).
2. Образовни профил физика:
Пријемни испит се полаже из предмета Физика или Математика за Основне и Интегрисане
академске студије физике (студијски програми: Мастер професор физике и Физика) и Оптике за Основне
струковне студије оптометрије.
3. Образовни профил географија, туризам и хотелијерство:
Пријемни испит се полаже из предмета Географија за Основне академске студије географије
(Географија и Професор географије).

На студијском програму Геоинформатика, пријемни испит се полаже из предмета Географија и
Информатика и рачунарство.
На студијском програму Туризам, пријемни испит се полаже из предмета Туристичка географија
и Основе туризма и угоститељства (модули Туризам и Ловни туризам) и Куварство и Услуживање
(модули Хотелијерство и Гастрономија).
4. Образовни профил хемија, биохемија и заштита животне средине:
Пријемни испит се полаже из предмета Хемија за Основне академске студије хемије (Хемија,
Хемија-контрола квалитета и управљање животном средином), Основне академске студије биохемије
(Биохемија) и Интегрисане академске студије (настава хемије). Пријемни испит се полаже из предмета
Заштита животне средине или Хемија за Основне академске студије заштитa животне средине
(Дипломирани аналитичар заштите животне средине).
5. Образовни профил математика и информатика:
Пријемни испит се полаже из предмета Математика за Основне академске студије математике
(Математика), за Основне академске студије информатике (Информационе технологије, Рачунарске науке)
и Интегрисане академске студије математике (Мастер професор математике). Сви кандидати могу да
полажу део пријемног испита из предмета Програмирање.
6. Интегрисане академске студије, студијски програм Двопредметне наставе природних наука,
математике и рачунарства:
Пријемни испит се полаже из два предмета у зависности од студијског програма који кандидат
изабере од понуђених студијских програма, из предмета: биологија, физика, географија, хемија,
информатика, за студијски програм за звање: Мастер професор двопредметне наставе.
Положен пријемни испит за један студијски програм, изузев положеног пријемног испита за
студијски програм Туризам може се признати као положен пријемни испит за упис студијског програма
интегрисаних академских студија двопредметне наставе природних наука, математике и рачунарства,
уколико број примљених кандидата на том студијском програму није попуњен. За модуле где је број
студената исказан у збиру, формира се јединствена ранг листа.

3. Полагање пријемног испита:
Распоред полагања пријемних испита ће бити објављен на огласној табли и на интернет страници
факултета.
Пријемни испит се полаже у просторијама Факултета према распореду.
Лица са посебним потребама могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим
потребама, који предложе у писаном облику приликом пријаве на конкурс за упис на студијски програм, а
у складу са објективним могућностима Факултета.
Положен пријемни испит за један модул у оквиру једног студијског програма, може се признати као
положен пријемни испит и за други модул у оквиру наведеног студијског програма, уколико број
примљених кандидата на том модулу није попуњен. За модуле где је број студената исказан у збиру,
формира се јединствена ранг листа.
Право је кандидата да се приликом подношења пријаве за полагање пријемног испита изјасне за
језик народности на коме ће полагати пријемни испит.
4. Конкурсни рокови:
Први конкурсни рок:
- пријављивање кандидата: 24., 25. и 26. јуна 2019. године (од 9 до 13 сати);
- полагање пријемног испита: 01., 02., и 03. јула 2019. године;
- објављивање прелиминарне ранг - листе: до 03. јула 2019. године;
- објављивање коначне ранг- листе: до 05. јула 2019. године;
- упис примљених кандидата (од 9 до 13 сати):
08., 09., 10. и 11. јула 2019. године – финансирање из буџета (према распореду који
ће бити објављен на сајту Факултета);
12. јула 2019. године – померање листе буџета;
15. јула 2019. године – самофинансирајући студенти;
16. јула 2019. године у 10 сати прозивка кандидата ван квоте на јединственој ранглисти и попуна упражњених места.
Други конкурсни рок:
- пријављивање кандидата: 02. и 03. септембра 2019. године (од 9 до 13 сати);

-

полагање пријемног испита: 05. септембра 2019. године;
објављивање прелиминарне ранг - листе: 05. септембра 2019. године;
објављивање коначне ранг - листе: 09. септембрa 2019. године;
упис примљених кандидата: 10. и 11. септембра 2019. године (од 9 до 13 сати).

Пријављивање кандидата се обавезно врши електронски, путем портала за електронску пријаву на
Конкурс:
https://prijemni.pmf.uns.ac.rs
5. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата и уписа:
Кандидати приликом пријаве на конкурс, уз пријавни лист и Информатор који добијају у
скриптарници Факултета (уз приказану уплатницу), подносе на увид оригинална документа, а уз пријавни
лист подносе фотокопије следећих документа:
1. сведочанства за све разреде претходно завршене школе;
2. диплому о положеном завршном, односно матурском испиту;
3.личну карту (која се подноси на увид) и копију личне карте (у случају чиповане личне карте
потребно је доставити очитану личну карту);
4. доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.
5. 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.
Кандидати који су остварили право на упис подносе:
1. оригинална документа из тачке 1. и 2. овог члана (поднето уз пријаву);
2. личну карту (која се подноси на увид) и копију личне карте (у случају чиповане личне карте
потребно је доставити очитану личну карту);
3. две фотографије формата 4,5 x 3,5 цм;
4. доказ о уплати накнаде на име трошкова уписа и премије за колективно осигурање студената;
5. доказ о уплати накнаде за самофинансирајуће студенте,
6. комплет за упис (ШВ образац и индекс) - комплет се купује искључиво у скриптарници
факултета.
Напомена: На истом степену студија студент може бити уписан у прву годину студија у статусу
студента чије се студије финансирају из буџета само једанпут.

6. Новчане накнаде:
- за полагање пријемног испита: 6000,00 динара
Трошкови пријемног испита за студенте који су ослобођени полагања пријемног испита (освојено једно од
прва три места на републичком, или међународном такмичењу у трећој или четвртој години средње
школе из одговарајуће области, односно признат положен пријемни испит са сродног факултета) износе
3.000,00 динара.
-

за упис: 6500,00 динара

7. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:
Редослед кандидата на јединственој ранг листи утврђује се на основу општег успеха постигнутог у
средњем образовању (највише 40) и резултата постигнутог на пријемном испиту (највише 60). Кандидат
може стећи укупно највише 100 бодова, а може бити уписан на терет буџета ако се налази на јединственој
ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета и има више од 50 бодова. Кандидат може
бити уписан као самофинансирајући студент уколико се на јединственој ранг листи налази до утврђеног
укупног броја студената и има најмање 30 бодова. Начин организовања пријемног испита, критеријуми за
бодовање и утврђивање редоследа кандидата на ранг листи, дати су у Правилнику о начину бодовања и
ближим мерилима за утврђивање редоследа кандидата за упис на студијске програме Природноматематичког факултета, који се налази на сајту Факултета: http://www.pmf.uns.ac.rs.

8. Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед:
Кандидат може поднети приговор на регуларност поступка утврђеног конкурсом, регуларност
пријемног испита или на своје место на ранг листи, у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг
листе на сајту Факултета и на огласној табли Факултета.
Приговор се подноси Комисији, на чији предлог Декан доноси решење о приговору у року од 24
сата од момента пријема приговора.
Сматра се да је ранг листа канидата коначна ако на исту није стављен приговор.
Ако кандидат који је остварио право на упис не изврши упис у року утврђеном у конкурсу уместо
њега ће се уписати следећи кандидат према редоследу утврђеном по коначној ранг листи.
9. Упис страних држављана:
На прву годину основних студија Факултет може уписати кандидата – страног држављанина.
Школарина за стране држављане износи 2000 евра - за основне академске студије, интегрисане
студије 2000 евра и 3500 евра за основне струковне студије.
-додатна документација која се подноси приликом пријављивања кандидата
Кандидат – страни држављанин, приликом пријављивања на Конкурс, подноси нострификовану
диплому (или потврду о предатој дипломи за нострификацију) о завршеној средњој школи у
четворогодишњем трајању.
Пре уписа кандидат – страни држављанин је дужан да Факултету поднесе доказе:
- да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује;
- да влада српским језиком, што доказује уверењем овлашћене комисије.

10. Напомена:
Теренски рад и стручна пракса су обавезни за све студенте и саставни су део наставе.
Трошкове теренског рада и стручне праксе предвиђене студијским програмом сносе студенти без
обзира на статус (буџет, самофинансирање). За рад у лабораторији обавезна је заштитна одећа (образовни
профили: Биологија и Хемија). За рад у кабинету за практичну наставу студената потребна је радна одећа
(образовни профил: Туризам).
Обавештење о организацији припремне наставе и/или литература за припрему пријемног испита
налазе се на сајту Факултета.
Након завршетка уписа, кандидати који нису уписани, треба да подигну своја документа до 26. 07.
2019. године. Након тог рока, документација неће бити чувана.
- контакт телефони за добијање информација:
Студентска служба ПМФ-а: 021 485 2712 и 021 485 2711

Декан

Проф. др Милица Павков Хрвојевић

