
 

УниверзитетуНовомСаду  

Медицинскифакултет  

Центарзамедицинско-фармацеутскаистраживањаиконтролуквалитета  (ЦЕМФИК) 

ХајдукВељкова 3, 21 000 НовиСад 

021/422-760 
cemphic@mf.uns.ac.rs 

 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

1 
 

 

 

ЦЕНОВНИКА УСЛУГА САРАДЊЕ ЦЕНТРА ЗА МЕДИЦИНСКО-ФАРМАЦЕУТСКА ИСТРАЖИВАЊА И КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА 
МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА СА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА (физичка лица и привредни субјекти) 

 

 

 УСЛУГА Цена (РСД) 

 Фиксни део По узорку 

1. Пријем узорака - 70,00 

 Техничка испитивања   

1. Мерење нето масе производа на техничкој ваги (2 децимале) - 60,00 

2. Мерење нето масе производа на аналитичкој ваги (4 децимале) - 75,00 

3. Мерење нето масе производа на аналитичкој ваги (5 децимала) - 90,00 

4. Варирање масе производа - 1.000,00 

 Општа испитивања   

1. Одређивање pH вредности  - 300,00 

2. Одређивање укупног пепела - 600,00 

3. Одређивање пепела нерастворљивог у HCl - 700,00 

4. Одређивање сулфатног пепела - 700,00 

5. Одређивање садржаја влаге  - 700,00 

6. Одређивање губитка масе сушењем (чајеви, зачини, балзами, смоле, гуме) - 700,00 

7. Одређивање садржаја влаге у ароматичним биљкама - 700,00 

8. Одређивање апсорпционе моћи - 5.000,00 

9. Одређивање садржаја етарског уља у биљној сировини - 900,00 

10. Одређивање садржаја воде у етарском уљу - 2.000,00 
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 УСЛУГА Цена (РСД) 

 Фиксни део По узорку 

 Општа испитивања (НАСТАВАК)   

11. Одређивање индекса рефракције етарског уља - 1.000,00 

12. Одређивање тачке мржњења етарског уља - 1.000,00 

13. Одређивање садржаја масног уља у биљној сировини - 1.000,00 

14. Одређивање садржаја воде у масном уљу - 2.000,00 

15. Одређивање индекса рефракције масти и масног уља - 600,00 

16. Одређивање тачке мржњења масног уља - 1.000,00 

17. Одређивање садржаја влаге и испарљивих материја у уљима и мастима биљног и 
животињског порекла 

- 1.000,00 

18. Одређивање садржаја нерастворних материја у гумама, балзамима и олеорезинама - 1.500,00 

19. Одређивање броја бубрења - 2.500,00 

20. Одређивање горке вредности - 2.500,00 

21. Одређивање количине сувог екстракта - 1.000,00 

22. Одређивање садржаја сувог остатка у екстракту или тинктури - 1.500,00 

23. Одређивање губитка екстракта или тинктуре сушењем - 1.500,00 

24. Одређивање садржаја воде у полутечним и сувим екстрактима - 2.000,00 

25. Одређивање релативне густине екстракта или тинктуре - 2.000,00 

26. Растворљивост етарских уља, масних уља, масти и балзама у етанолу - 2.500,00 

27. Одређивање садржаја остатка етарског уља након упаравања - 1.500,00 

28. Одређивање ацидитета/алкалности етарског уља - 1.500,00 

29. Хирална чистоћа етарског уља - 5.000,00 
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 УСЛУГА Цена (РСД) напомена 

 Фиксни део По узорку 

 Специфична испитивања биљних сировина и производа    

1. Испитивање сензорних (органолептичких) карактеристика - 1.500,00  

2. Идентификација биљне сировине - 5.000.00  

3. Идентификација биљне сировине у прашку - 7.500,00  

4. Одређивање стоминог индекса - 2.500,00  

5. Одређивање страних примеса у биљној сировини - 4.000.00  

6. Одређивање степена уситњености биљне сировине - 3.000,00  

7. Анализа и потврда аутентичности монокомпонентног чаја -- 6.500.00  

8. Анализа и потврда аутентичности вишекомпонентног чаја 
(до 5 компоненти) 

- 15.000,00 за сваку следећу компоненту 
цена се повећава за 1.500,00 

9. Одређивање масеног удела појединачних компоненти 
вишекомпонентног чаја (до 5 компоненти) 

- 15.000,00 за сваку следећу компоненту 
цена се повећава за 1.500,00 

10. Одређивање униформности масе моно- и 
вишекомпонентног чаја 

- 5.000,00  

11. Аутентификација пчелињег воска  8.000,00  

 Припрема биљних узорака    

1. Екстракција (Soxlet) - 1.500,00 оријентациона цена (стварна цена 
зависи од количине узорка и врсте 
растварача) 

2. Екстракција (мацерација) - 850,00 оријентациона цена (стварна цена 
зависи од количине узорка и врсте 
растварача) 

3. Ултразвучна екстракција - 2.000,00 оријентациона цена (стварна цена 
зависи од количине узорка и врсте 
растварача) 

4. Микроталасна екстракција - 2.000,00  
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 УСЛУГА Цена (РСД) напомена 

 Фиксни део По узорку 

 Припрема биљних узорака (НАСТАВАК)    

5. Фракционисање екстраката (течно-течна екстракција) - 800,00 по фракцији (растварачу) 

6. Изолација и квантификација етарског уља (по Clevenger-у) - 900,00  

7. Изолација етарског уља (ултразвучном екстракцијом без 
растварача) 

- 2.500,00  

8. Изолација и квантификација етарског уља (Soxlet 
екстракцијом) 

- 1.500,00  

9. Изолација и квантификација масног уља (Soxlet 
екстракцијом) 

- 1.500,00  

10. Упаравање под сниженим притиском - 450,00/h оријентациона цена (стварна цена 
зависи од природе узорка и врсте 
растварача) 

 Специфична хемијска испитивања    

 Спектрофотометријске технике    

1. Одређивање садржаја активних састојака у биљној 
сировини и биљном производу –укупни феноли 

- 3.500,00 у цену је урачуната комплетна 
припрема узорка за анализу 

2. Одређивање садржаја активних састојака у биљној 
сировини и биљном производу – укупни флавоноиди 

- 3.500,00 у цену је урачуната комплетна 
припрема узорка за анализу 

3. Одређивање садржаја активних састојака у биљној 
сировини и биљном производу – антоцијани 

- 3.500,00 у цену је урачуната комплетна 
припрема узорка за анализу 

4. Одређивање садржаја активних састојака у биљној 
сировини и биљном производу – укупни процијанидини 

- 3.500,00 у цену је урачуната комплетна 
припрема узорка за анализу 

5. Одређивање садржаја активних састојака у биљној 
сировини и биљном производу – антрахинонски деривати 

- 3.500,00 у цену је урачуната комплетна 
припрема узорка за анализу 

6. Одређивање садржаја активних састојака у биљној 
сировини и биљном производу – укупни танини 

 3.500,00 у цену је урачуната комплетна 
припрема узорка за анализу 
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 УСЛУГА Цена (РСД) напомена 

 Фиксни 
део 

По узорку 

 Спектрофотометријске технике (НАСТАВАК)    

7. Одређивање садржаја активних састојака у биљној 
сировини и биљном производу – хинински алкалоиди 

 3.500,00 у цену је урачуната комплетна 
припрема узорка за анализу 

8. Oдређивање садржаја активних састојака у биљној 
сировини и биљном производу –витамин Ц 

 3.500,00 у цену је урачуната комплетна 
припрема узорка за анализу 

9. Oдређивање садржаја активних састојака у биљној 
сировини и биљном производу – укупни проазулени 

 3.500,00 у цену је урачуната комплетна 
припрема узорка за анализу 

 Гасно-хроматографске технике    

1. Одређивање хемијскогсаставаетарског уља GC-MS 
методом 

 8.000,00  

2. Одређивање хемијскогсаставамасног уља GC-MS 
методом 

 8.000,00  

3. Развој квантитативне GC-MS методе 18.000,00 25.000,00-
100.000,00 

ако се лабораторији достави 
стандард једињења које жели да 
се докаже у узорку методом која 
је већ развијена, за цену се 
обрачунава само фиксни део и 
нижа цена предвиђена за 
анализу 

4. Квантитативна GC-MS анализа по једињењу  2.000,00  по једињењу, само ако се 
лабораторији достави стандард 
једињења које жели да се 
докаже у узорку 

5. Headspace GC-MS-FID анализа испарљивих једињења 
(квалитативна анализа) 

 10.000,00  
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 УСЛУГА Цена (РСД) напомена 

 Фиксни 
део 

По узорку 

 HPLC-UV/VIS технике (НАСТАВАК)    

1. Развој квалитативне HPLC-UV/VIS методе 18.000,00 10.000,00-
25.000,00 

ако се лабораторији достави 
стандард једињења које жели да 
се докаже у узорку методом која 
је већ развијена, за цену се 
обрачунава само фиксни део и 
нижа цена предвиђена за 
анализу 

2. Развој квантитативне HPLC-UV/VIS методе 18.000,00 15.000,00 минимална цена – стварна цена 
зависи од природе узорка и броја 
компоненти које се одређују у 
узорку 

3. Квантитативна HPLC-UV/VIS анализа по једињењу 18.000,00 5.000,00-
15.000,00 

Цена по узорку зависи од 
природе растварача и/или типа 
екстракта 
Везани слични узорци 2.700,00 

4. Квантитативна HPLC анализа фитоестрогена 
(изофлавоноида) 

3.000,00 1.500,00 
по 

једињењу 

даидзеин, даидзин, генистеин, 
генистин, биоханин А, 
формононетин 

5. Квантитативна HPLC анализа флавоноида 3.000,00 1.500,00 
по 

једињењу 

апигенин, нарингенин, рутин, 
епикатехин 
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 УСЛУГА Цена (РСД) напомена 

 Фиксни 
део 

По узорку 

 HPLC-UV/VIS технике (НАСТАВАК)    

6. Квантитативна HPLC анализа фенолних киселина 3.000,00 1.500,00 
по 

једињењу 

Циметна, ферулна, гална, кафена, р-
кумаринска, р-хидроксибензојева, 
синапинска, сирингинска, 
ванилинска 

7. Одређивање садржаја капсаицина HPLC методом  1.200,00  

8. Одређивање садржаја кофеина HPLC методом  1.200,00  

9. Одређивање садржаја теобромина HPLC методом  1.200,00  

10. Одређивање садржаја теофилина HPLC методом  1.200,00  

11. Одређивање садржаја витамина А HPLC методом  1.500,00  

13. Одређивање садржаја витамина D3 HPLC методом  1.500,00  

20. Одређивање лека у фармацеутском приправкуHPLC 
методом 

5.000,00 5.000,00 – 
35.000,00 

цена се обрачунава у зависности 
да ли се или недостави стандард 
које жели да се докаже, у 
зависности да ли је метод 
развијен и о ком леку се ради 

21. Одређивање лека у биолошком материјалу HPLC методом 
UV/fluorescentan 

5.000,00 600,00 – 
15.000,00 

цена се обрачунава у зависности 
од броја узорака, врсте припреме 
узорака(за узорке у низу 100 и 
више, цене су од 600,00-1.500,00 
динара). Развој методе се 
тарифира зависно од врсте лека и 
биолошког материјала . 
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 УСЛУГА Цена (РСД) напомена 

 Фиксни 
део 

По узорку 

22. Одређивање лека у биолошком материјалу LC/MS 
методом 

10.000,00 1.000,00 – 
25.000,00 

цена се обрачунава у зависности 
од броја узорака, врсте припреме 
узорака(за узорке у низу 100 и 
више, цене су од 1.000,00-
3.000,00 динара). Развој методе 
се тарифира зависно од врсте 
лека и биолошког материјала . 

 TLC технике квалитативне анализе    

 КВАЛИТАТИВНО ОДРЕЂИВАЊЕ КОРТИКОСТЕРОИДА    

1. Хидрокортизон ацетат  2.000,00 уколико се у узорку одређују сви 

наведени кортикостероиди, цена 

је 8.000,00 по узорку 
2. Дексаметазон  2.000,00 

3. Бетаметазон  2.000,00 

4. Бетаметазон-17-валерат  2.000,00 

5. Триамцинолон ацетонид  2.000,00 

 КВАЛИТАТИВНО ОДРЕЂИВАЊЕ АНТИБИОТИКА    

1. Амикацин  2.000,00 уколико се у узорку одређују сви 

наведени антибиотици, цена је 

8.000,00 по узорку 
2. Гентамицин  2.000,00 

3. Канамицин  2.000,00 

4. Неомицин  2.000,00 

5. Тобрамицин  2.000,00 
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 УСЛ…УГА Цена (РСД) напомена 

Фиксни 
део 

По узорку 

 Различите аналитичке технике    

1. Одређивање садржаја етарског екстракта зачинске 
паприке 

 2.500,00  

2. Доказ на скроб  300,00  

3. Одређивање пероксидног броја  350,00  

4. Одређивање јодног броја  350,00  

5. Одређивање сапонификационог броја  500,00  

6. Одређивање хидроксилног броја  500,00  

7. Одређивање естарског броја  820,00  

8. Одређивање киселинског броја  1.000,00  

9. Одређивање садржаја хлорида у производу  2.500,00  

 Испитивања контаминената    

1. Одређивање органохлорних пестицида  3.000,00  

2. Одређивање органофосфорних пестицида  3.000,00  

3. Одређивање пиретрина  3.000,00  

4. Одређивање триазина  3.000,00  

5. Одређивање полихлорованих бифенила  3.000,00  

6. Одређивање полицикличних ароматичних угљоводоника 
(PAH) 

 3.000,00  

 Технолошко-хемијска испитивања    

1. Ослобађање активних супстанци из дијететских и 
козметичких производа 

 15.000,00  

2. Испитивање растворљивости  15.000,00  

3. Распадљивост чврстих фармацеутских производа  2.300,00  

4. Распадљивост гастрорезистентних таблета  3.300,00  
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 УСЛУГА Цена (РСД) напомена 

 Фиксни 
део 

По узорку 

 Технолошко-хемијска испитивања (НАСТВАК)    

5. Брзина растварања лековите супстанце из чврстих 
фармацеутских облика – препарати са тренутним 
ослобађањем 

 15.000,00  

6. Брзина растварања лековите супстанце из чврстих 
фармацеутских облика – гастрорезистентни препарати 

 18.500,00  

7. Брзина растварања лековите супстанце из чврстих 
фармацеутских облика – препарати са модификованим 
ослобађањем 

 24.000,00  

8. Одређивање униформности масе препарата за 
појединачну примену (таблете, капсуле, прашкови) 

 3.500,00  

 Одређивање специфичних активности    

 Антиоксидантни потенцијал    

1. Одређивање редукционог капацитета (FRAP тест) 2.000,00 2.500,00 у цену је урачуната комплетна 
припрема узорка за анализу 

2. Способност неутрализације слободних радикала (DPPH 
тест) 

2.000,00 2.500,00 у цену је урачуната комплетна 
припрема узорка за анализу 

3. Способност неутрализације слободних радикала (OH тест) 2.000,00 5.000,00 у цену је урачуната комплетна 
припрема узорка за анализу 

4. Способност неутрализације слободних радикала (NO тест) 2.000,00 5.000,00 у цену је урачуната комплетна 
припрема узорка за анализу 

5. Инхибиција липидне пероксидације (Fe2+/аскорбат 
индукција) 

2.000,00 5.000,00 у цену је урачуната комплетна 
припрема узорка за анализу 



 

УниверзитетуНовомСаду  

Медицинскифакултет  

Центарзамедицинско-фармацеутскаистраживањаиконтролуквалитета  (ЦЕМФИК) 

ХајдукВељкова 3, 21 000 НовиСад 

021/422-760 
cemphic@mf.uns.ac.rs 

 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

11 
 

 

 УСЛУГА Цена (РСД) напомена 

 Фиксни 
део 

По узорку 

 Одређивање специфичних активности    

 Антиоксидантни потенцијал(НАСТАВАК)    

6. Инхибиција липидне пероксидације (Fe2+/H2O2 индукција) 2.000,00 5.000,00 у цену је урачуната комплетна 
припрема узорка за анализу 

 Маркери оксидативног стреса    

1. Одређивање укупних протеина  1.500,00 У ткивима, ћелијама и плазми 

2. Инхибиција липидне пероксидације (TBARS метода)  2.500,00 У ткивима, ћелијама и плазми 

3. Одређивање укупног антиоксидантног капацитета (ТАС)  1.500,00 У ткивима, ћелијама и плазми 

4. Одређивање укупног глутатиона  1.500,00 У ткивима, ћелијама и плазми 

5. Одређивање односа редукованог и оксидованог 
глутатиона  

 1.500,00 У ткивима, ћелијама и плазми 

6. Одређивање активности глутатион редуктазе  2.500,00 У ткивима, ћелијама и плазми 

7. Одређивање активности глутатион пероксидазе  2.500,00 У ткивима и ћелијама (хеп. пуна крв) 

8. Одређивање активности глутатион-S трансферазе  2.000,00 У ткивима, ћелијама и плазми 

9. Одређивање активности супероксид дисмутазе  1.500,00 У ткивима, ћелијама и плазми 

10. Одређивање активности ксантин оксидазе  1.500,00 У ткивима, ћелијама и плазми 

11. Одређивање активности каталазе  2.500,00 У ткивима, ћелијама и плазми 

 Имунохистохемијскеанализе    

 Фиксација, калупљење и сечење материјала    

1. Формалинска фиксација материјала величине до 5 mm  75,00 Приказана цена је по узорку 

2. Формалинска фиксација материјала величине преко 5 mm  100,00 Приказана цена је по узорку 

3. Дехидратација и калупљење материјала величине до 5 
mm 

 
100,00 

Приказана цена је по узорку 
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 УСЛУГА Цена (РСД) напомена 

 Фиксни 
део 

По узорку 

 Фиксација, калупљење и сечење материјала(НАСТАВАК)    

4. Дехидратација и калупљење материјала величине преко 
5 mm 

 
150,00 

Приказана цена је по узорку 

5. Сечење материјала величине до 5 mm на микротому  
200,00 

Приказана цена је по узорку 
(1 плочица) 

6. Сечење материјала величине преко 5 mm на микротому  250,00 
Приказана цена је по узорку 
(1 плочица) 

 Стандардно и хистохемијско бојење    

1 
Бојење хематоксилин и еозин методом 

 
100,00 

Приказана цена је по узорку 
(1 плочица) 

2 Бојење размаза по May-Grunwald-Giemsa методи 
 

200,00 
Приказана цена је по узорку 
(1 плочица) 

3 Бојење размаза по Papanicolaou методи 
 

200,00 
Приказана цена је по узорку 
(1 плочица) 

4 Специјално хистохемијско бојење 
 

500,00 
Приказана цена је по узорку 
(1 плочица) 

 Имунохистохемијско бојење и TMA (Tissue MicroArray) 
техника 

   

1 
Имунохистохемијско бојење материјала величине до 5 
mm 

 
1.500,00 

Приказана цена је по узорку 
(1 антитело – по 1 плочица) 

2 
Имунохистохемијско бојење материјала величине преко 
5 mm 

 
2.000,00 

Приказана цена је по узорку 
(1 антитело – по 1 плочица) 
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 УСЛУГА Цена (РСД) напомена 

 Фиксни 
део 

По узорку 

 Имунохистохемијско бојење и TMA (Tissue MicroArray) 
техника (НАСТАВАК) 

   

3. 
Израда и сечење TMA блока 2 и 4 mm пречника ткива – 
из до 24 парафинских калупа 

  
5.000,00 

 

4. 
Израда и сечење TMA блока 2 mm пречника ткива – из 
25-50 парафинских калупа 

  
7.500,00 

 

5. 
Имунохистохемијско бојење TMA плочице са до 24 
пресека ткива 2 mm пречника 

 
7.500,00 

Приказана цена је по узорку 
(1 антитело – по 1 плочица) 

6. 
Имунохистохемијско бојење TMA плочице са 25-50 
пресека ткива 2 mm пречника 

 
12.000,00 

Приказана цена је по узорку 
(1 антитело – по 1 плочица) 

7. 
Имунохистохемијско бојење TMA плочице са до 24 
пресека ткива 4 mm пречника 

 
15.000,00 

Приказана цена је по узорку 
(1 антитело – по 1 плочица) 

 
Електронска микроскопија – калупљење и израда 
полутанких - "SEMI-THIN" пресека 

   

1. Фиксација материјала у глутаралдехиду  1.250,00 Приказана цена је по узорку 

2. Постфиксација материјала у осмијум тетраоксиду  1.250,00 Приказана цена је по узорку 

3. Дехидратција и калупљење материјала у Epon смолу  2.500,00 Приказана цена је по узорку 

4. 
Сечење на ултрамикротому и бојење полутанког пресека 

 
2.500,00 

Приказана цена је по узорку 
(1 плочица) 

 Анализа и интерпретација хистолошког материјала    

1. Хистолошка анализа, фотографисање и интерпретација   2.500,00 Приказана цена је по узорку 

2. 
Хистолошка анализа, фотографисање и интерпретација 
преко 20 узорака хистолошког материјала 

 15.000,00-
30.000,00 

Цена зависи од броја узорака 

3. 
Морфометријска анализа преко 20 узорака хистолошког 
материјала 

 15.000,00-
30.000,00 

Цена зависи од броја узорака 
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 УСЛУГА Цена (РСД) напомена 

 Фиксни 
део 

По узорку 

 Категоризације, мишљења и консултантске услуге    

1. 
Експертско стручно мишљење за производ  15.000,00-

35.000,00 

Цена зависи од броја компоненти у 
производу 

2. 
Експертска стручна препорука за производ  15.000,00-

35.000,00 

Цена зависи од броја компоненти у 
производу 

3. 
Одређивање енергетске вредности производа  4.500,00-

9000,00 

Цена зависи од броја компоненти у 
производу 

4. 
Провера декларације, нутритивне и енергетске 
вредности производа према важећим правилницима РС 

 10.000,00-
25.000,00 

Цена зависи од броја компоненти у 
производу 

5. 
Провера декларације, нутритивне и енергетске 
вредности производа према важећим правилницима ЕУ 

 15.000,00-
35.000,00 

Цена зависи од броја компоненти у 
производу 

6. 
Израда дневне исхране за здравствене и предшколске 
установе, студентске ресторане, домове за стара лица… 

 10.000,00-
15.000,00 

 

7. 

Израда мишљења о енергетској и хранљивој вредности 
месечног оброка у здравственим и предшколским 
установама, студентским ресторанима, домовима за 
стара лица... 

 38.000,00  

8. 

Израда мишљења о енергетској и хранљивој вредности 
годишњег оброка у здравственим и предшколским 
установама, студентским ресторанима, домовима за 
стара лица 

 45.000,00  

9. 
Праћење потрошње лекова и медицинског материјала 
(за максималан период до 1 године) 

10.000,00 до 
50.000,00 

у зависности од комплексности 
анализе, обухваћеног периода и 
других параметара  
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 УСЛУГА Цена (РСД) напомена 

 Фиксни 
део 

По узорку 

 
Категоризације, мишљења и консултантске услуге 
(НАСТАВАК) 

   

10. 

Праћење нежељених дејстава лекова, 
медицинског/стоматолошког материјала, фитопрепарата 
и других супстанци (за максималан период до 1 године) 

10.000,00 до 
50.000,00 

у зависности од комплексности 
анализе, обухваћеног периода и 
других параметара који се узимају у 
обзир 

11. 
Давање клиничко-фармаколошких информација о 
дејствима, интеракцијама и нежељеним дејствима 
лекова 

5.000,00 3.000,00-
10.000,00 

у зависности од комплексности 
проблема 

12. 
Давање информација код сумњи на тровања 5.000,00 3.000,00-

10.000,00 

у зависности од комплексности 
проблема 

13. 

Експертско фармаколошко мишљење о леку 50.000,00 100.000,00-
300.000,00 

трошкови литературе, извода из 
база података, ауторских права 
падају на рачун наручиоца; 
зависи од броја лекова у 
фармацеутској формулацији 

14. 

Експертско токсиколошко мишљење о препарату 50.000,00 100.000,00-
300.000,00 

трошкови литературе, извода из 
база података, ауторских права 
падају на рачун наручиоца; 
зависи од броја супстанци од 
интереса у формулацији 

15. 
Консултације везане за дијететске производе, 
козметичке производе или лековито биље (1 сат) 

 5.000,00  
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 УСЛУГА Цена (РСД) напомена 

 Фиксни 
део 

По особи 

 Обука за рад на апарату    

1. UV-VIS спектрофотометар  75.000,00 -обука на Agilent, Thermo, 
Shimadzu спектрофотометру 
-постављање методе, снимање 
континуираног спектра, снимање 
на различитим таласним 
дужинама 
-обрада резултата 
-петодневна обука уз финалну 
проверу познавања рада на 
уређају 

2. Гасни хроматограф са масеним и/или 
пламенојонизујућим детектором, хедспејс аутосемплер 
(GC-MS-FID/HSS) 

 150.000,00 -рад са гасовима и провера 
сигурносних вентила 
-повезивање и активирање 
појединих компоненти уређаја 
-припрема узорака 
-постављање методе 
-провера хроматограма 
-анализа резултата 
-једномесечна обука уз финалну 
проверу познавања рада на 
уређају 
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 УСЛУГА Цена (РСД) напомена 

 Обука за рад на апарату (НАСТАВАК) Фиксни 
део 

По особи  

3. Високоефикасни течни хроматограф 
(HPLC-UV/VIS DAD) 

 150.000,00 -припрема узорака 
-постављање методе 
-провера хроматограма 
-анализа и обрада резултата 
-једномесечна обука уз финалну 
проверу познавања рада на 
уређају 

4. Стереомикроскоп, микроскоп, флуоресцентни микросоп 
са Image analysing системом 

 75.0000,00 -петодневна обука уз финалну 
проверу познавања рада на 
уређају 

5. Израда трајних и/или нативних микроскопских препарата 5.000,00 25.000,00-
75.000,00 

-цена зависи у зависности који 
тип сечења узорка је у питању, 
колико типова бојења 

 Статистичка обрада података у биомедицинским 
истраживањима 

   

1. Формирање базе и унос података – резултата 
биомедицинских истраживања 

 15.000,00 Цена се односи на узорак од 100 
варијабли, свака следећа 
варијабла се додатно наплаћује 
1.000,00 

2. Статистичка обрада података у биомедицинским 
истраживањима 

 10.000,00-
60.000,00 

 

3. Нумерички, графички и табеларни приказ резултата у 
биомедицинским истраживањима 

 15.000,00  

4. Формална интерпретација података у биомедицинским 
истраживањима 

 15.000,00  



YH~Bep3~TeTyHoBoMCaAY
MeA~ l.\~HCK~cpaKYllTeT

u,eHTa p3aMeA~ l.\~ Hcxo-dia pMa l.\eYTCKa ~CTpa}f{~ aa fba ~ KOHTPOllYK Ball ~TeTa (u,E M <l>1IIK)
XajAYKBelbKoBa 3, 21 000 HOB~CaA

0211422-760
cemph ic@mf.uns.ac.rs
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I I ycnyrA

1.

~eHa (PCA) HanOMeHa
cJ)HKCHH I no y30pKY

Aeo
1t13paAa 1113BewTaja 3.000,00

3a 1II3sewTaj AO 5
cneneha crpaua
aannahvje 1.000,00

2. npeBOA 1113BewTaja Ha eHrfleCKIII je3111K 4.000,00 crpaua, csaxa
ce AOAaTHo

HAnOMEHE:

Y np~KA3AHE 4EHE Hl-1JEYPAYYHAT nAB

CBE WTO H~JE npl-1KA3AHO Y 4EHOBH~KY, AEcJ)l-1H~WECE nOCEEiH~M YrOBOP~MA
/
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