
                           

  К О Н К У Р С 
ЗА УПИС СТУДЕНАТА  НА  МАСТЕР  АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ  

У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ 
ФАКУЛТЕТ -ШУМАРСКИ 
адреса: КНЕЗА ВИШЕСЛАВА 1 
Телефон: 3053-863; 3053-854 
Факс: 2545-485 
E-mail: office@sfb.bg.ac.rs 
Интернет адреса: www.sfb.bg.ac.rs 
 
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ: 

Студијски програм укупно буџет самофинан 
Шумарство   61 36 25 

Технологије,менаџмент и пројектовање намештаја и 
производа од дрвета  

 
58 

 
28 

 
30 

Пејзажна архитектура  44 27 17 
Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних 
ресурса 

 
30 

 
19 

 
11 

 
У к у п н о 

 
193 

 
110 

 
83 

 
 
Студијски програм мастер академских студија Шумарског факултета траје једну годину  
(два семестра)   на којима студенти стичу 60 ЕСПБ.  
 
Студијски програм Шумарство   
модули и број студената                     
Модул 1. Биљна производња и конзервација шумских генетичких ресурса - 7 
Модул 2: Коришћење шумских и ловних ресурса -12 
Модул 3: Планирање газдовања шумама - 12 
Модул 4: Гајење шума -  8 
Модул 5: Заштита шума и  украсних биљака - 7 
Модул 6: Екологија, заштита и унапређивање животне средине - 7 
Модул 7: Економика и организација шумарства - 8 
Студијски програм Технологије,менаџмент и пројектовање намештаја и производа 
од дрвета 
модули и број студената 
Модул 1: Примарна прерада дрвета - 5 
Модул 2: Финална  прерада дрвета  - 8 
Модул 3: Хемијско-механичка прерада дрвета - 5 
Модул 4: Машине и уређаји у  преради дрвета - 5 



Модул 5: Заштита дрвета  - 5 
Модул 6: Обликовање производа од дрвета  - 10 
Модул 7: Трговина дрветом и економика дрвне индустрије  -5 
Модул 8: Менаџмент и технологије дрвне биомасе  - 5  
Модул 9: Организација, управљање и пројектовање предузећа у дрвној индустриј -5 
Модул 10: Дрво у градитељству -5 
Студијски програм Пејзажна архитектура 
модули  и број студената: 
Модул 1:Управљање пределима и заштита природе 14 
Модул 2:Пејзажни инжењеринг  14 
Модул 3:Планирање и прoјектовање у пејзажној архитектури 16 
Студијски програм Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса  
модули и број студената 
Модул 1 Заштита водних ресурса брдско-планинских подручја - 10 
Модул 2: Деградација и заштита ресурса земљишта - 10 
Модул 3: Управљање одрживим развојем деградираних подручја - 10 

  
УСЛОВИ ЗА УПИС: ОПШТЕ ОДРЕДБЕ КОНКУРСА 
Могу се уписати кандидати са завршеним одговарајућим основним студијама 
(зависно од модула): 

 који су завршили основне академске студије, остваривши најмање 240 ЕСПБ 
бодова  

 који су завршила основне студије у трајању од најмање осам семестара по 
прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом 
образовању Републике Србије. (VII1 степен) 

 
Лица која су завршила основне академске студије на нематичном факултету 
рангирају се по истим критеријумима као и лица са матичног факултета, с тим што им 
се не бодује просечна оцена из групе предмета и ови кандидати полажу 
диференцијалне испите.  

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА:  
Редослед кандидата за упис на мастер академске студије утврђује се на основу: 
опште просечне оцене остварене на претходно завршеним студијама, просечне 
оцене из групе обавезних предмета, просечне оцене из групе изборних предмета, 
дужине студирања претходног нивоа студија и додатно остварених разултата 
релевантних за модул који се уписује. 
Мерила за утврђивање редоследа кандидата за упис су дефинисана Правилником о 
условима уписа и мерилима за рангирање кандидата за упис на мастер академске 
студије које је усвојило Наставно-научно веће Шумарског факултета. Правилник се 
налази на сајту факултета www.sfb.bg.ac.rs: 
 

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ за наше држављане:120.000,00 динара (RSD) 
(плаћање је у две рате, приликом уписа семестара) 



ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ за стране држављане: 2.000  eura (€) 
 
 
Први уписни рок  

 
Кандидати подносе пријаве на конкурс преко студентских служби факултета. 
Важна напомена: на конкурс за упис у школ.2017/18. години могу се пријавити само 
кандидати који су завршили основне академске студије најкасније до 30.септембра 
2017. године. 
 
Пријављивање кандидата - од 18. септембра до 03. октобра 2017. године 
- прелиминарне ранг листе објављују се - 06. октобра 2017. год. у 12 часова  
- жалбе кандидата 09. октобра 2017. год. у 9:00 часова  
- коначне ранг листе се објављују се -09. октобра 2017. год.у 12:00   
- упис кандидата најкасније 10., 11. и 12. октобра 2017. године  
- 16. октобра 2017. објављују се слободна места за други уписни рок 

 
 

Други уписни рок  
Уколико на неком од студијских програма буде слободних, непопуњених места, на 

предлог факултета Сенат ће одобрити други уписни рок за упис на овај ниво студија, који 
треба да буде завршен до 25.октобра 2017. године. 

 


