
                                КОНКУРС  ЗА  УПИС  У  ПРВУ  ГОДИНУ   ОСНОВНИХ   АКАДЕМСКИХ  СТУДИЈА 
              Шумарски факултет у Београду ће у школској 2020/21. години у прву годину основних академских студија (први степен) 

уписати укупно  345 студената и то: 
 

 
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ  

 
ЕСПБ 

 
Буџет 

 
Самоф 

 
ПРИЈЕМНИ ИСПИТ 
 

Бодови на 
пријемном 

испиту 

 
ШУМАРСТВО 

 
240 

 
103 

 
17 

- МАТЕМАТИКА   
- БИОЛОГИЈА 

20 
40 

ТЕХНОЛОГИЈЕ, МЕНАЏМЕНТ И 
ПРОЈЕКТОВАЊЕ НАМЕШТАЈА И 
ПРОИЗВОДА ОД ДРВЕТА 

 
240 

 
70 

 
30 

-МАТЕМАТИКА  ИЛИ 
-ФИЗИКА  ИЛИ 
- ПРОСТОР И ОБЛИК 
/по избору кандидата/ 

 
60 

 
 
ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА  

 
 

240 

 
 

42 

 
 

23 

- БИОЛОГИЈА 
- ТЕСТ   СКЛОНОСТИ    
  ЗА СТУДИЈЕ ПЕЈЗ.АРХИТЕК. 
- ЦРТАЊЕ 

30 
15 
15 

ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕРИНГ У ЗАШТИТИ 
ЗЕМЉИШНИХ И ВОДНИХ РЕСУРСА 

 
240 

 
24 

 
36 

- МАТЕМАТИКА 
- БИОЛОГИЈА 

20 
40 

 239 106   
Влада Републике Србије је одобрила квоте за буџет за афирмативне акције и то: 
Упис лица Ромске националне мањине -2 места на буџету  
Упис лица са хендикепом – 2 места на буџету 
Упис држављана Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству у школској 
2019/20. години– 2 места на буџету – ови кандидати се пријављују на конкурс у другом уписном 
року (септембар 2020) 
Овде преузети ближе образложење 

 
                                                                        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: 24., 25. и  26. јуна 2020. године од 9,30 - 13,00 часова у Студентској служби; 
- Листе пријављених кандидата се истичу најкасније до 29. јуна 2020. године 
- Полагање пријемног испита: 02.јула и 03.јула 2020. 
- Објављивање резултата: најкасније до 06.јула 2020.године на прелиминарној ранг листи;  
- Примедбе на прелиминарну ранг листу: 07.јула 2020.  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: 07. јула 2020. године до 15.00 часова 
- Упис: од  08. јула до 10. јула 2020. године. 
- објављивање слободних места за други уписни рок - 13. јула 2020. 
 
Распоред полагања пријемног испита: 
Математика: 02.јула 2020. у 9,00 часова; 
Физика: 02.јула 2020. у 10,00 часова; 
Цртање: 02.јула 2020. у 9,00 часова; 
Тест склоности за поље пејзажне архитектуре: 02.јула 2020. у 13,00 часова  

http://www.sfb.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2020/05/kvote_za_budzet_afirmativne_akcije.pdf


Биологија: 03.јула 2020. у 9,00 часова; 
Простор и облик: 03.јула 2020.  у 11,00 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. 
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. 
 
Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе оверене фотокопије следећих докумената:  
 
1.  сведочанство за све разреде претходног средњошколског образовања; 
2.  диплому о положеном завршном односно матурском испиту; 
3.  дипломе са републичког или међународног такмичења за кандидате који су као ученици трећег или четвртог 
разреда средње школе освојили једну од прве три награде из предмета који се полажу на пријемном испиту;  
и оригинале 
4  пријавни лист – узети у скриптарници факултета; 
5. изјава кандидата којом овлашћује Факултет и Универзитет да лични подаци које је дао могу да буду унету у 
електронску базу података - узети у скриптарници факултета; 
6. изјава о коришћењу буџетског статуса -  само за кандидате који су средњу школу завршили пре школске 
2019/20. године - узети у скриптарници факултета; 
7. припадници српске националне мањине из суседних земаља достављају и изјаву у писаној форми - скинути са 
сајта; 
8. доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита односно испита за проверу склоности и способности у 
износу од 7.000,00 динара; 
9. упис лица са инвалидитетом регулисан је Правилником о утврђивању права на упис лица са инвалидитетом – 
Рок за покретање поступка утврђивања права на упис у прву школску годину основних академских студија 
применом афирмативне мере је  најкасније  до 1.јуна 2020. године – погледати на сајту страницу 
АФИРМАТИВНЕ АКЦИЈЕ 
10. упис припадника ромске националне мањине – поред прописане документације ови кандидати достављају и 
Изјаву да су припадници ромске националне мањине и Препоруку Националног савета ромске националне 
мањине – погледати на сајту страницу АФИРМАТИВНЕ АКЦИЈЕ 
 
Кандидати који стекну право на упис подносе: 
 
- извод из матичне књиге рођених – факултет прибавља по службеној дужности извод из матичне књиге рођених 
осим за  стране држављане који су обавезни да овај документ доставе;  
- 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 цм (једну залепити у индексу а другу на ШВ-20 обрасцу) 
- самофинансирајући студенти достављају  2 примерка  уговор о студирању од којих студент задржава један за 
себе а други предају са осталом докуметацијом – уговор узети у скриптарници факултета; 
- доказ о уплати 5.000,00 дин на име административних трошкова првог уписа на студијски програм 
(плаћају сви студенти прве године – буџетски и самофинансирајући) 
- у складу са Одлуком Савета Универзитета на име финансирања Универзитетског центра за развој каријере 
студената – на рачун  Шумарског факултета 100 динара – плаћају сви студенти /буџетски и самофинансирајући/ 



 
- доказ о уплати прве рате школарине на износ од 21.600 динара (30% укупне школарине) 
рачун Шумарског факултета:840-1878666-24  број модела  97  позив на број   19-02268-742121-74-04-940 
 
Остатак школарине у износу од 50.400 треба поделити на три рате и платити следећом динамиком: 
   - 2. рата у износу од 16.800 динара доспева за плаћање до 30.11.2020. године; 
   - 3. рата  у износу од 16.800 динара доспева за плаћање до 12.01.2021. године; 
   - 4. рата  у износу од 16.800 динара доспева за плаћање до 12.02.2021.године; 
    
Напомена: друга, трећа и четврта рата школарине се плаћа на рашун Шумарског факултета али са позивом на 
број са вашег е-налога   (на вашем е-налогу имаћете угледни пример уплатнице) 
- након уписа Рачунски центар факултета ће отворити за сваког студента електронски досије и мејл адресу који 
ће вам бити уручени 1.октобра 2020. године приликом свечаног пријема студената; 
 
Сви студенти су обавезни да активирају електронски налог и попуне електронски ШВ-20 образац на е-налогу; 
 
 
ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ за држављане Републике Србије: 72.000 динара 
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. 


