
КОНКУРС  ЗА  УПИС  У  ПРВУ  ГОДИНУ 
ОСНОВНИХ   СТРУКОВНИХ  СТУДИЈА  180  ЕСПБ 

(трогодишње студије) 

 
              Шумарски факултет у Београду ће у школској 2019/20. години у прву годину 

основних струковних студија (први степен) уписати укупно  50 студената и то: 
 

 
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ  

 
ЕСПБ 

 
Буџет 

 
Самоф. 

 
 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ 
 

 
Бодови на 
пријемном 

испиту 
 
ТЕХНОЛОГИЈA  НАМЕШТАЈА  И 
ПРОИЗВОДА  ОД  ДРВЕТА  
 

 

   180 
 

 
0 

 
50 

 
-МАТЕМАТИКА  ИЛИ 
-ФИЗИКА  
/по избору кандидата/ 

 
60 

 

                                                      ОПШТИ   УСЛОВИ  КОНКУРСА 
 
ОПШТИ   УСЛОВИ  КОНКУРСА 
 
У прву годину студија првог степена које реализује Универзитет, односно факултет, може да се упише 
лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању.  
Први уписни рок: 

- Пријављивање кандидата: 19., 20. и  21. ЈУНА 2019. године од 9,30 - 13,00 часова у Студентској 
служби; 
- Листе пријављених кандидата се истичу најкасније до 24.ЈУНА 2019. године 
- Полагање пријемног испита: 27.ЈУНА 2019. године 
- Објављивање резултата: најкасније до 28.јула 2019.године на прелиминарној ранг листи;  
- Примедбе на прелиминарну ранг листу: 01.ЈУЛА 2019.  у 10 часова;  
- Доношење решења по жалби (декан): истог дана до 15:00 часова а најкасније у року од 24 часа од 
пријема жалбе 
- Објављивање коначних ранг листа факултета: 02.ЈУЛА 2019. године  
- Упис: 03.ЈУЛА до 5.ЈУЛА 2019. године. 
- објављивање слободних места за други уписни рок- 08.ЈУЛА 2019. 
 
Кандидат који је стекао право уписа а не упише се у за то предвиђеном року, губи право на упис 
и уместо њега ће се уписати следећи кандидат према утврђеном редоследу. 

 
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 
Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе оверене  фотокопије следећих докумената:  

 
1.  сведочанства за сва четири  разреда претходно завршене школе; 
2.  диплому о положеном матурском односно завршном испиту; 
 
и оригинале: 

3. извод из матичне књиге рођених – за држављане Републике Србије  Шумарски факултет ће по 
службеној дужности прибавити извод – страни држављани су дужни да само доставе овај документ; 
4  пријавни лист – узети у скриптарници факултета; 
5. изјава кандидата о коришћењу података - узети у скриптарници факултета; 



6. доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита односно испита за проверу склоности и 
способности у износу од 7.000,00 динара; 
 
Распоред полагања пријемног испита: 

Математика: 27. јуна  2019. у 9,00 часова; 
Физика:27. јуна 2019. у 10,00 часова; 
 
Кандидат својим потписом на пријавном листу потврђује да прихвата правила пријемног испита. 
Кандидат на пријемни испит доноси документ за идентификацију – важећу личну карту или 
пасош. Пре поделе питања, дежурно лице утврђује идентитет кандидата. Кандидат чији идентитет није 

утврђен не може полагати пријемни испит. 
 
Кандидати који стекну право на упис подносе: 

- индекс - купује се у скриптарници факултета – попунити само личне податке са десне и леве стране 
индекса и залепити фотографију (не лепити фолију); 

- 1 образац ШВ-20  - узети у скриптарници; 
- две фотографије формата 4,5 х 3,5 сm  - једну залепити у индексу а другу на ШВ-20 обрасцу 
 
- након уписа Рачунски центар факултета ће отворити електронски досије и мејл адресу који ће вам 
бити уручени 1.октобра 2019. године приликом свечаног пријема студената; 
обавезни сте да активирате електронски налог и попуните електронски ШВ-20 образац на е-налогу; 
 
- уговор о студирању - 2 примерка од којих студент задржава један примерак – узети у скриптарници 
 
- уплатница на износ од 55.000,00 динара; (друга рата се плаћа до 12.фебруара 2020.године и то преко 

електронског налога у износу од 40.000 динара); 
 
- доказ о уплати 5.000,00 дин на име административних трошкова првог уписа на студијски програм 
 
- у складу са Одлуком Савета Универзитета на име финансирања Универзитетског центра за развој 
каријере студената – на рачун  Шумарског факултета 100 динара  

 
рачун Шумарског факултета: 
840-1878666-24  број модела  97  
позив на број   19-02268-742121-74-04-940 
 
Школарина за самофинансирајуће студенте износи 95.000,00 динара  

/плаћање у две рате/: 
1. рата 55.000,00 дин приликом уписа у јулу 2019. године; 
2. рата 40.000,00 дин у фебруару 2020.г. 

 
ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ за стране држављане: 1.500  eura (€) – плаћање у две једнаке рате приликом 

уписа семестара 
 
Додатне информације кандидати могу добити од Службе за наставу и студентска питања на телефоне: 

011/3053-812 и 011/3053-854. 

 


