
ПРИЈАВА НА КОНКУРС – кандидат доставља следећа документа: 

- оверену фотокопију дипломе и додатка дипломи - кандидати који су студије завршили по старом закону и нису имали 
додатак дипломи достављају индекс или уверење о положеним испитима; 
Кандидат коме није издата диплома, подноси уверење о дипломирању и уверење о положеним испитима, с тим да, 

најкасније у року од годину дана, достави факултету оверену фотокопију дипломе и додатка дипломи о завршеном 

претходном степену високог образовања. 

- пријава на конкурс - узети у Скриптарници 
- доказ о уплати накнаде од 7.000,00 динара за пријаву на конкурс 
- биографија (CV);  
- поене за додатно остварене резултате добијаће се на основу документованих и потврђених резултата које прилажете уз 

пријаву (погледати Правилник о о условима уписа и мерилима за рангирање кандидата за упис на мастер студије) 
- за кандидате који су претходни ниво студија завршили у иностранству, неопходно је приликом уписа поднети и решење 

ректора о признавању стране јавне високошколске исправе или потврду да је поступак започет. Поступак признавања мора 

бити започет пре 30.септембра 2019.г. Поступак признавања исправа поренут после 30.септембра 2019. омогућавају  

конкурисање за упис тек следеће школске године; 

- кандидат даје изјаву којом овлашћује Факултет и Универзитет да лични подаци које је дао могу да буду унети у електронску 

базу података, те да се ти подаци могу користити за потребе генерисања потребних статистичких података, достављања 

тражених података Министарству просвете, науке и технолошког развоја без података о личности, као и да неће бити 

доступни неовлашћеним лицима -узети у Скриптарници 

- изјава о коришћењу буџетског статуса –кандидати који су претходни степен студија завршили пре школске 2018/19. године 

достављају и потписану изјаву да нису били уписани на прву годину у буџетском статусу на мастер студијама на неком 

другом факултету - узети у Скриптарници 

Уплату извршити на рачун Шумарског факултета:  
840-1878666-24    Број модела 97    Позив на број 19-02268-742121-74-04-940 

 


