
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ 
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Продекан за наставу Шумарског факултета у складу са чл. 141 Статута Шумарског 
факултета, доноси  
 
 

РЕШЕЊЕ О УПИСУ ГОДИНЕ 
ЗА  СТУДЕНТЕ  ДОКТОРСКИХ  СТУДИЈА   

    од  24. септембра  до 02. октобра  2018. године 
 

 
Студенти су дужни да поднесу Служби за наставу и студентска питања: 

- Индекс  
- један  образац ШВ-20  (други ШВ-20 образац се налази на е-налогу студента и 

треба га попунити пре доласка на шалтер за упис (потврдити тачност 
података кликом на опцију активан – или ако  има промена треба исправити и 
кликнути на опцију активан) 
 

- Образац за пријаву предмета које студент преноси (скинути са сајта). 
 

- Г образац за сваку испуњену обавезу у школској 2017/18.години 
 

- самофинансирајући студенти достављају уплатницу за прву рату школарине 
50% од укупне школарине - висина школарине = укупан број ЕСПБ бодова 
предмета за  које се студент определио x 3.000,00 дин (вредност бода) 

- Уплатницу на износ од 100,00 динара /за Каријер центар студената/-плаћају 
сви студенти 

Све уплате се врше на рачун Шумарског факултета: 
840-1878666-24   Број модела 97     Позив на број 19-02268-742121-74-04-940 

- 2 примерка Уговора о студирању  (узети у Скриптарници) –самофинансирајући 
студенти  

 
Студент може пријавити највише  64 ЕСПБ за слушање и полагање у школској 
2018/19. години а најмање 37 ЕСПБ  осим ако му је до краја студија остало мање 
ЕСПБ бодова. 
 
Студентима који су уписали прву годину основних академских студија школске 
2012/13.године а 30.09.2018. године им истиче рок за дипломирање, може се, на 
лични захтев, продужити рок за завршетак студија највише до троструког броју 
школских година потребних за реализацију студијског програма. Молбе се подносе 
приликом уписа школске 2018/19. године. 
 



7. Студентима којима је у школској 2017/18. години продужен рок за завршетак 
студија за годину дана  (по Закону о високом образовању од 2005.године), а неће 
дипломирати  до 30.09.2018. године,  може се, на лични захтев, продужити рок за 
завршетак студија највише до троструког броју школских година потребних за 
реализацију студијског програма (Закон о високом образовању 2017). Молбе за 
поновни продужетак рока се подносе приликом уписа школске 2018/19. године. 
 
 
Решење доставити:Служби за наставу и студентска питања 2х, објавити на сајту 
факултета и на огласној  табли, Студентском парламенту, Писарници.          
                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                               Продекан за наставу 
                                       Др  Весна Голубовић-Ћургуз, ван.проф. 


