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Б Е О Г Р А Д 

 

На основу члана 175. став 3. Статута Универзитета у Београду - Шумарског 

факултета бр. 01-1/36 од 14. марта 2019. год, Наставно-научно веће Факултета на 

електронској седници одржаној 1-2. марта 2022. год, доноси  

 

 

П Р А В И Л Н И К 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА УПИСА И 

МЕРИЛИМА ЗА РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА 

ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАКУЛТЕТА бр. 01-4140/1 од 29. 

маја 2014. године  

 

Члан 1. 

 

У члану 1. став 1. тачка 2. брише се стари назив студијског програма „Технологије 

менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета“ и замењује новим 

„Технологије дрвета“. 

 

Члан 2. 

 

У члану 2. брише се став 2. и мења тако да сада гласи: 

„Студијски програми који садрже више модула су: Шумарство 7 модула и Еколошки 

инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса 3 модула. Студијски програм 

Технологије дрвета нема модуле. 

 

Члан 3. 

 

У члану 2. у табели бр. 1, у делу који се односи на студијски програм Технологије 

менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета, односно нови назив 

Технологије дрвета, бришу се модули  М1, М2, М3, М4, М5, М6, М7, М8, М9 и М10. и 

додаје се збирна уписна квота 58. 

 

Члан 4. 

 

У члану 5. на крају става 1, уместо тачке пише се зарез и додаје „изузев на студијском 

програму за Технологије дрвета“. 

 

Члан 5. 

 



У Анексу који се односи на студијски програм „Технологије, менаџмент и пројектовање 

намештаја и производа од дрвета“, сада Технологије дрвета, уместо става 1. који се брише, 

додаје се нови став 1. који гласи: 

„Након бодовања, формира се јединствена ранг листа у оквиру студијског програма.“ 

 

После става 1. додаје се став 2. који гласи: 

 

„Студент приликом подношења пријаве мора да наведе три обавезна и три изборна 

предмета које жели да му се бодују. Сви предмети које је студент слушао током основних 

академских студија треба да буду понуђени студенту као могућност избора при чему 

студент бира предмете за бодовање који су по стручности релевантни за студијски 

програм Технологије дрвета.“  

 

Досадашњи став 2. постаје став 3. 

 

Члан 6. 

 

У Анексу који се односи на студијски програм „Технологије, менаџмент и пројектовање 

намештаја и производа од дрвета“ односно нови назив Технологије дрвета, након става 3. 

додају се нови ставови 4, 5 и 6, који гласе: 

 

„Начин утврђивања просечне оцене на групи предмета: Просечна оцена из групе 

обавезних предмета се добија као количник збира оцена и броја предмета и заокружује се 

на две децимале. Минимална просечна оцена није одређена. Број бодова за групу 

изборних предмета се рачуна тако што се збир оцена на изборним предметима подели са 

три и заокружи на две децимале.“ 

 

„Студенти студијског програма Технологије дрвета приликом уписа бирају предмете са 

листе изборних предмета.“ 

 

„Кандидати који су завршили претходни ниво студија на нематичном факултету и 

кандидати са других студијских програма Шумарског факултета по упису на студијски 

програм Технологије дрвета полажу диференцијалне испите. Диференцијалне испите 

одређује Комисија за мастер студије са одсека за Технологије дрвета, а у складу са 

списком изборних предмета које је кандидат изабрао. Kомисију чине наставници чији су 

предмети изабрани и руководилац мастер студија Одсека за технологије дрвета.“ 

 

Члан 7. 

 

У Анексу који се односи на студијски програм „Технологије, менаџмент и пројектовање 

намештаја и производа од дрвета“ односно нови назив Технологије дрвета бришу се све 

одредбе које се односе на модуле („М1 Примарна прерада дрвета“, „М2 Финална прерада 

дрвета“, „М3 Хемијско-механичка прерада дрвета“, „М4 Машине и уређаји у преради 

дрвета“, „М5 Заштита дрвета“, „М6 Обликовање производа од дрвета“, М7 Трговина 

дрветом и економика прераде дрвета, „М8 Менаџмент и технологије дрвне биомасе“, „М9  

 




