
                            Документа потребна за упис: 
 
- извод из матичне књиге рођених – факултет прибавља по службеној дужности осим за  стране држављане који су обавезни да доставе овај 
документ;  
- индекс - купује се у скриптарници факултета – попунити само личне податке са десне и леве стране индекса и залепити фотографију формата 
4,5 х 3,5 сm  - не лепити фолију 
- 1 образац ШВ-20  - узети у скриптарници  и залепити фотографију формата 3,5х4,5 цм; 
- доказ о уплати 5.000,00 дин на име административних трошкова првог уписа на студијски програм - плаћају сви студенти прве године – 
буџетски и самофинансирајући; 
- доказ о уплати 100,00 дин  на име финансирања Универзитетског центра за развој каријере студената  по одлуци Савета Универзитета -
плаћају сви студенти  - буџетски и самофинансирајући 
-  доказ о уплати прве рате школарине у износу од 21.600,00 динара -30% од укупне школарине која износи 72.000 дин;  
- самофинансирајући студенти достављају  2 примерка  уговора о студирању од којих студент задржава један за себе а други предаје  са 

осталом докуметацијом – уговор узети у скриптарници факултета; 
- након уписа Рачунски центар факултета ће отворити 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; 
Упутство за приступ електронском налогу можете преузети са сајта факултета  
На свом е-налогу студент треба да попуни  образац ШВ-20 који ће Рачунски центар Универзитета у Београду   преузети и проследити Заводу за  
статистику Републике  Србије.  
 
Студенти су обавезни да до почетка школске године пријаве изборне предмете за слушање и полагање у школској 2020/21. години.  
Листу изборних предмета студенти ће добити на свечаном пријему бруцоша 01.10.2020. године. 
Тада ће  пријавити и страни језик који желе да слушају и полажу. 
 

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

        

 


