
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ                                                            
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ  
Број: 01-2/158 
Датум: 29.6.2016. 
Б Е О Г Р А Д 
 
 

На основу члана 177. став 3. Статута Универзитета у Београду - Шумарског 
факултета бр. 01-1764/1 од 15.3.2012. год, а на предлог Комисије другог степена (мастер) 
студија, Наставно-научно веће Факултета, на седници одржаној 29.6.2016. године, донело 
је 
 
 

П Р А В И Л Н И К  
о измени и допуни Правилника о условима уписа и мерилима за рангирање 

кандидата за упис на мастер академске студије број. 01-4140/1 од 29.5.2014. год. 
 

 
Члан 1.  

 
 У  Правилнику о условима уписа и мерилима за рангирање кандидата за упис на 
мастер академске студије, члан 4. став 2. тачка 5.5. мења се и гласи: 
 
„дипломски или завршни рад одбрањен из групе научно-стручних односно стручно-
апликативних  предмета који се бодују на модулу“ 
 

Члан 2. 
 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана дана објављивања на сајту 
Факултета. 
 
 
 

Одлуку доставити: Комисије другог степена (мастер) студија, Студентској служби, 
секретару Факултета, декану, писарници. 
 
 
 
 
 

Председник 
Наставно-научног већа 

Проф. др РАТКО РИСТИЋ 
 
 
 
 



УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ                                                            
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ  
Број: 01-2/159 
Датум: 29.6.2016. 
Б Е О Г Р А Д 
 

На основу члана 177. став 3. Статута Универзитета у Београду - Шумарског 
факултета бр. 01-1764/1 од 15.3.2012. год, а на предлог Комисије другог степена (мастер) 
студија, Наставно-научно веће Факултета, на седници одржаној 29.6.2016. године, донело 
је 
 

П Р А В И Л Н И К  
о измени и допуни  ПРАВИЛНИКА О ПОСТУПКУ ИЗРАДЕ И ОДБРАНЕ МАСТЕР 

РАДА НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА број 01-2906/1 од 20.04.2015. 
године 

 
 

Члан 1. 
 
У Правилнику о поступку израде и одбране мастер рада на мастер академским студијама  
члан 3. став 1. мења се и гласи: 
 
«Веће одсека на предлог Катедре, којој припада предложени ментор, одобрава тему рада, 
одређује ментора и Комисију за оцену и одбрану мастер рада (у даљем тексту: Комисија).» 

Члан 2. 
 
Члан 7. став 1. мења се и гласи: 
«На предлог надлежне Катедре, захтев за израду мастер рада разматра Веће одсека и 
одобрава тему рада, ментора и Комисију.» 
 

Члан 3. 
 
Члану 8. додаје се нови став 4. који  гласи: 
«Мастер рад треба да садржи насловну страну, извод (апстракт) и кључне речи на српском 
и енглеском језику, као и проширени резиме (до 3 стране) на српском језику.» 
 

Члан 4. 
 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана дана објављивања на сајту Факултета. 
 
 

Одлуку доставити: Комисије другог степена (мастер) студија, Студентској служби, 
секретару Факултета, декану, писарници. 
 
 

Председник Наставно-научног већа 
Проф. др РАТКО РИСТИЋ 


