
Припреме за пријемни тест ПРОСТОР И ОБЛИК на ТМП одсеку за упис студија у школску 2019/2020 
 
Одсек за технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета, Шумарског факултета 
Универзитета у Београду, организује припремни курс за пријемни тест ПРОСТОР И ОБЛИК.  
 

Приручник за полагање пријемног теста „ПРОСТОР И ОБЛИК” се може преузети у дигиталном 

формату овде. 
 
Опште информације о курсу: 
Курс је намењен кандидатима који желе да на пријемном испиту за упис на ТМП одсек полажу тест 
ПРОСТОР И ОБЛИК. Припремна настава се одржава у 4 блока од по 4 часа тј. укупно 16 часова.  
 
Време одржавања курса: 
 

субота, 18. мај 2019. године, 10 - 13:15 часова 
субота, 25. мај 2019. године, 10 - 13:15 часова 
субота, 01. јун 2019. године, 10 - 13:15 часова 
субота, 08. јун 2019. године, 10 - 13:15 часова 

 
Место: 
Шумарски факултет у Београду 
Кнеза Вишеслава 1 
сала 71а (учионица у приземљу зграде)  
 
Пријава: 
Кандидат се пријављује тако што пошаље своје име и презиме, као и назив средње школе коју похађа или 

коју је завршио, на мејл projektovanje@sfb.bg.ac.rs, најкасније до 15. маја 2019. године. 
 
На први час је потребно донети доказ о уплати накнаде за материјално-административне трошкове 
припрема, у износу од 2400 динара. Надокнадa се односи на свих 16 часова и уплаћује се на жиро рачун 
Шумарског факултета бр. 840-1878666-24, позив на број 19-02268-742121-74-04-940, а са сврхом уплате - 
припремна настава за полагање пријемног испита ПРОСТОР И ОБЛИК.  
 
Начин похађања курса: 
Настава се изводи решавањем задатака из Приручника за полагање пријемног испита на ТМП одсеку – 
ПРОСТОР И ОБЛИК уз помоћна наставна средства и презентацију. Кандидатима је потребан следећи 
материјал: приручник „ПРОСТОР И ОБЛИК“, свеска или папир А4 формата, графитна оловка, гумица и 
комплет лењира. 
 
Детаљније информације о курсу се могу добити позивом на број телефона 011/3053-835 или преко мејла 

projektovanje@sfb.bg.ac.rs. 
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