
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ                                                            
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ  
Број: 03-8561/1 
Датум: 30.08.2021. 
 

На основу чл. 55. Статута Шумарског факултета у Београду, продекан за наставу доноси 

 

ОДЛУКУ  O УСЛОВИМА УПИСА 
ЗА СТУДЕНТЕ  МАСТЕР  АКАДЕМСКИХ  СТУДИЈА 

          Упис ће се обавити у периоду од  20.09. до 01.10. 2021.г.  

 
Студентима  уписне генерације 2020/21.  којима је до краја студија остао само МАСТЕР РАД  (15 

ЕСПБ бодова) продужава се рок за завршетак студија до 14.10.2021. 

     Рок за доставу мастер  рада је 05.10.2021. а јавна одбрана мора бити закључно са 14.10.2021. 
 
 
1. За УПИС студенти поднесе Служби за наставу и студентска питања следећа документа:      
а)  ИНДЕКС; 
б) један  образац ШВ-20 из Скриптарнице – други електронски ШВ-20 образац се налази на е- налогу  
студента и треба пре доласка у службу за упис  - потврдити тачност података кликом на опцију 
активан – ако  има промена треба исправити и кликнути на опцију активан – образац мора бити 
попуњен искључиво ћирилицом; 
в) образац за пријаву предмета које студент преноси - скинути са сајта; 
г) уплатница на износ од 100,00 динара - Каријер центар студената - уплатити на рачун Факултета  
           Уплата за Каријер центар се врши на рачун Шумарског факултета: 840-1878666-24    
                             Број модела 97      Позив на број 19-02268-742121-74-04-940 
д) уплатница за прву рату школарине у најмањем износу од 30% од укупне школарине (прва рата)  
     – школарину уплатити на СВОЈ Е-НАЛОГ: 
- Систем обрачунава укупну школарину тек после уписа. Неопходно је да студент сам прерачуна 
прву рату и уплати новац на СВОЈ Е-НАЛОГ минимум 48  сати  пре  уписа – НОВАЦ МОРА БИТИ НА 
РАЧУНУ У МОМЕНТУ ПРЕДАЈЕ ДОКУМЕНАТА ЗА УПИС; 
     - Вредност ЕСПБ за предмете које студенти први пут  уписујe је 2.000,00 дин (за слушање) 
     - Вредност ЕСПБ за предмете које студенти други пут уписују је 1.400,00 дин (за полагање) 
     - Вредност ЕСПБ за мастер рад је увек 2.000,00 дин. 
Преостали износ школарине се плаћа у ТРИ ЈЕДНАКЕ РАТЕ, на свој е-налог,  следећом динамиком: 
                     2.рата до 30.11.2021.;  3.рата до 12.01.2022.  и  4.рата до 12.02.2022.год. 
     - Студенти који школарину  плаћају у ратама  морају поштовати датуме доспећа сваке рате.  
     - Свако прекорачење рока подлеже блокади е-налога и примени члана 12. Уговора о студирању.  
      - Рата која није измирена до 15 дана после наведених рокова увећава се за 10%, а преко 15 дана за 
15%  (према члану 9. и 11. Уговора о студирању) 
Уплате морају бити извршене минимум 48 сати раније како би на датум исплате новац могао да се 
скине са рачуна (програм који распоређује новац на е-налоге студената, а после уплате на жиро 
рачун факултета, покреће се само једном дневно радним даном);.  
ђ) 2 примерка Уговора о студирању  (узети у Скриптарници) – само самофинансирајући студенти;  
 
Студенти који дугују део школарине за школску 2020/21. годину не могу се уписати док не 
измире дуговања за претходну школску годину. 
                
2. Студенти уписне генерације 2019/20. год. који до 30.09.2021. године нe заврше студије могу 
поднети   захтев за продужење рока за завршeтак студија у трајању  од још годину дана. Образац 
молбе купити у Скриптарници + уплатница 600,00 динара и завести у Писарници. Молбе се поднесе 
уз осталу документацију потребну за упис. 
 



3. Студент коме је престао статус студента у складу са Законом, и то због исписивања са студија, 
неуписивања школске године или истицања рока за завршетак студија, може се поново пријавити на 
конкурс и уписати као самофинансирајући студент. Одлуку о признавању положених испита, 
односно ЕСПБ бодова доноси декан на предлог Комисије за еквиваленцију студијских програма. 
 
 
НАПОМЕНА: СВИ СТУДЕНТИ КОЈИ  ПРИЛИКОМ  УПИСА  НИСУ  ДОСТАВИЛИ  
КОПИЈУ  ДИПЛОМЕ  И ДОДАТКА  ДИПЛОМИ  ОБАВЕЗНИ  СУ  ДА  ДОСТАВЕ 
ПРИЛИКОМ УПИСА  У ШКОЛСКУ 2021/22.  
 
ДИПЛОМЕ И ДОДАТАК  ДИПЛОМИ  ДРУГИХ ФАКУЛТЕТА МОРАЈУ БИТИ ОВЕРЕНЕ 
КОД НОТАРА. 
 
 
Доставити: Служби за наставу и студентска питања, објавити  на сајту и на огласној табли, 
Студентском парламенту, Писарници.          
 
 
                                                                        Продекан за наставу 
                                                          Др Весна Голубовић-Ћургуз, ред.проф. 
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