
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ 
Број: 03-3186/1 
Датум:05.09.2018.  
 
 

    Пр       Продекан за наставу Шумарског факултета у складу са чл. 141. Статута Шумарског факултета, доноси  
 
                                                          Р Е Ш Е Њ Е 
                         ЗА  СТУДЕНТЕ  МАСТЕР  АКАДЕМСКИХ  СТУДИЈА   
 
     УПИС ЋЕ СЕ ОБАВИТИ  ОД  24.09. до 02.10. 2018.г.  
 

             Студентима  уписне генерације 2017/18.  којима је до краја студија остао само МАСТЕР РАД 
             (15 ЕСПБ) продужава се рок за завршетак студија до 12.10.2018.  Рок за доставу мастер         

рада је 01.10.2018. а јавна одбрана мора бити закључно са 12.10.2018. 
 
            1. Студенти поднесе 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 –ако  има промена треба исправити и кликнути на опцију активан) 
 

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

- уплатница на износ од 100,00 динара /за Каријер центар студената/. 
 
      -    уплатница за школарину: 
Вредност ЕСПБ за предмете које студенти први пут  уписујe је 2.000,00 дин (за слушање) 
Вредност ЕСПБ за предмете које студенти други пут уписују је 1.400,00 дин (за полагање) 
Вредност ЕСПБ за мастер рад је 2.000,00 дин. 
 
Плаћање школарине је могуће у четири рате: 

1. рата приликом уписа јесењег семестра = 30% вредности 
Преостали износ треба поделити у три једнаке рате: 

2. рата до 30.11.2018. године 
3. рата до 11.01.2019. године 
4. рата до 12.02.2019. године 

Уплатнице се предају  Студентској служби за  досије. 
 
 Студенти који школарину  плаћају у ратама  морају поштовати датуме доспећа сваке рате.  
Свако прекорачење рока подлеже примени члана 12. Уговора о студирању.  
Уплате извршене до 15 дана после наведених рокова увећавају се за 10%, а преко 15 дана  
за 15%. 
 
-2 примерка Уговора о студирању  (узети у Скриптарници) – самофинансирајући студенти  



 
 
 
2. Студенти уписне генерације 2016/17. год. који до 30.09.2018. године нe заврше студије могу 
поднети захтев за продужење рока за завршeтак студија у трајању  од још годину дана. (Образац молбе 
купити у скриптарници + уплатница 600,00 динара и завести у писарници). Молбе се поднесе уз осталу 
документацију потребну за упис. 
 
3. Студенти који су у школској 2017/18. години имали реупис (у складу са старим законом), а не заврше 
студије до 30.09.2018. могу поднети захтев за продужење рока за завршетак студија за још годину дана  
(Образац молбе купити у Скриптарници + уплатница 600,00 динара и завести у Писарници). Молбе се 
поднесе уз осталу документацију потребну за упис. 
 
4. Студент коме је престао статус студента у складу са Законом, и то због исписивања са студија, 
неуписивања школске године или истицања рока за завршетак студија, може се поново пријавити 
на конкурс и уписати као самофинансирајући студент. Одлуку о признавању положених испита, 
односно ЕСПБ бодова доноси декан на предлог Комисије за еквиваленцију студијских програма. 

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

Доставити: Служби за наставу и студентска питања 2х, Студентском парламенту, објавити  на сајту и на 
огласној табли, Писарници.          

 
                                                                     Продекан за наставу 

                                                       Др Весна Голубовић-Ћургуз, ван.проф. 


