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СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ: 

Maстер академске студије: 

 

- Шумарство (60 ЕСПБ)                                                                             

- Технологије дрвета (60 ЕСПБ)                                                                                                                     

- Пејзажна архитектура (60 ЕСПБ)                                                                                                                                    

- Еколошки инжењеринг у заштити  земљишних и водних ресурса (60 ЕСПБ)         

 

БРОЈ СТУДЕНАТА:   

                                                                                                Буџет                  Самофинансирајући 

- Шумарство                                                                            36                                  25   

- Технологије дрвета                                                              28                                  30 

- Пејзажна архитектура                                                         27                                    9  

- Еколошки инжењеринг у заштити  земљишних  

и водних ресурса                                                                    19                                  11  

 

*Влада Републике Србије није донела Одлуку о броју студената за упис у прву годину 

студијских програма који се финансирају из буџета за високошколске установе чији је оснивач 

Република за школску 2022/2023. годину. Уколико број одобрених буџетских места буде мањи 

од наведеног, извршиће се прерасподела тих места, а број самофинансирајућих места ће се 

изменити тако да укупан број студената који се уписују по студијском програму остане 

непромењен. 

 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА: 

- У прву годину мастер академских студија на студијске програме од 60 ЕСПБ који се 

организују на српском језику - Шумарство, Технологије дрвета, Пејзажна архитектура и 

Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса, може се уписати: 

(1) лице које је завршило основне академске студије, остваривши најмање 240 ЕСПБ бодова  

(2) лице које је завршило интегрисане студије односно мастер академске студије, остваривши 

најмање 300 ЕСПБ бодова. 

Лица која су завршила основне академске студије на нематичном факултету рангирају се по 

истим критеријумима као и лица са матичног факултета, с тим што им се не бодује просечна 

оцена из групе предмета и ови кандидати полажу диференцијалне испите. 
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МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА: 

Редослед кандидата за упис на мастер академске студије утврђује се на основу: опште просечне 

оцене остварене на претходно завршеним студијама, просечне оцене из групе обавезних 

предмета, просечне оцене из групе изборних предмета, дужине студирања претходног нивоа 

студија и додатно остварених разултата релевантних за модул који се уписује. 

Мерила за утврђивање редоследа кандидата за упис су дефинисана Правилником о условима 

уписа и мерилима за рангирање кандидата за упис на мастер академске студије које је усвојило 

Наставно-научно веће Шумарског факултета. Правилник се налази на сајту факултета 

www.sfb.bg.ac.rs. 

 

Лица која су завршила основне академске студије на нематичном факултету (остварено 240 

или 300  ЕСПБ бодова) или други студијски програм Шумарског факултета рангирају се по 

истим критеријумима као и лица са матичног факултета која су завршила студије на 

студијском програму наведених области, с тим што полажу диференцијалне испите прописане 

у анексима Правилника за сваки од модула у оквиру студијског програма.  

 

1.) Мерила и критеријуми за утврђивање редоследа кандидата за студијске програме  

Шумарство, Технологије дрвета и Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и 

водних ресурса: 

Кандидати могу освојити 100 поена и то на основу опште просечне оцене, просечне оцене из 

групе обавезних предмета који се слушају на основним студијама и који су везани за изабрани 

модул, просечне оцене из групе изборних предмета везаних за изабраних модул, дужине 

студирања и додтано остварених резултата.  

Под општом просечном оценом подразумева се просечна оцена са основних студија 

помножена са 5. По овом основу кандидати могу стећи највише 50 поена.  

Просечна оцена из групе обавезних предмета – максимално 20 поена 

Просечна оцена из групе изборних предмета – максимално 10 поена 

Дужина студирања претходног нивоа студија - максимално 10 поена.  

Додатно остварени резултати релевантни за модул који се уписује (награде, додатно стручно 

усавршавање у земљи и иностранству, објављени научни радови, учешће у извођењу 

практичне и теренске наставе, дипломски или завршни рад одбрањен из обавезног предмета 

који се бодује на модулу, учешће у научним пројектима, стручни и уметнички радови, учешће 

у организацији домаћин и међународних скупова, чланство у домаћим и међународним 

студентским и стручним организацијама) – максимално 10 поена  
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2.) Мерила и критеријуми за утврђивање редоследа кандидата за студијски програм 

Пејзажна архитектура: 

Кандидати могу освојити 100 поена и то на основу опште просечне оцене, дужине студирања 

и додатно остварених резултата.  

-Под општом просечном оценом подразумева се просечна оцена са основних студија 

помножена са 7. По овом основу кандидати могу стећи највише 70 поена.  

-Дужина студирања претходног нивоа студија - максимално 20 поена.  

- Додатно остварени резултати релевантни за модул који се уписује (награде, стручно 

усавршавање у радионицама и изложбама, објављени стручно-уметнички и стручно-научни 

радови у часописима, зборницима и каталозима са рецензијом, учешће у извођењу практичне 

и теренске наставе, учешће у пословима у Арборетуму и Расаднику Шумарског факултета, 

волонтирање на сајмовима и манифестацијама за промоцију студијских програма ) – 

максимално 10 поена.  

 

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ: 

Висина школарине за држављане Републике Србије: 120.000,00 динара. 

Висина школарине за стране држављане: 2.000,00 евра. 
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СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ: 

Maстер академске студије: 

- Forestry and Natural Resources Menagement (120 ECTS)                                                                                                 

БРОЈ СТУДЕНАТА:   

                                                                                                Буџет                  Самофинансирајући 

- Forestry and Natural Resources Menagement                   0                                   10  

ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА: 

- У прву годину мастер академских студија на студијски програм на енглеском језику Forestry 

and Natural Resources Menagement може се уписати лице из Републике Србије или 

иностранства које је завршило основне академске студије у области Шумарства или у другој 

сродној области образовања у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука и 

остварило најмање 180 ЕСПБ бодова. 

Као доказ о знању енглеског језика је потребно да кандидат поседује Cambridge Advanced 

Certificate in English (CAE) / IELTS - International English Language Testing System, 

компатибилну диплому или завршено средњошколско образовање на енглеском језику.  

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА: 

Редослед кандидата за упис на мастер академске студије утврђује се на основу: опште просечне 

оцене остварене на претходно завршеним студијама, дужине студирања претходног нивоа 

студија, компатибилности студијског програма, мотивационог писма и  додатно остварених 

разултата. 

 

Кандидати могу освојити 100 поена. 

На основу опште просечне оцене, дужине студирања и компатибилности студијског програма 

кандидати могу освојити максимално 30 поена, од чега максимално 10 поена на општи успех, 

10 поена на дужину студирања и 10 поена на компатибилност студијског програма са 

програмом „Forestry and Natural Resources Management“; 

На основу мотивационог писма кандидати могу остварити максимално 30 поена;  

На основу додатно остварених резулатата кандидати могу остварити максимално 40 поена и 

то:  

- научни радови објављени у часописима са SCI листе - број х 2 поена: 

- научни радови објављени у часописима националног значаја или на научним скуповима - број 

х 1 поен; 
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- учешће у научним пројектима - број х 1 поен; 

- стручни радови - број х 0,5 поена;  

- награде или признања - број х 1 поен; 

- додатно научно или стручно усавршавање - број х 1 поен; 

- радно искуство у стручној области Шумарство – број година х 1 поен; 

- радно искуство изван стручне области Шумарство - број година х 0,5 поена; 

 Укупан број поена остварен у овој категорији не може прећи 40. 

 

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ: 

Висина школарине за студијски програм на енглеском језику Forestry and Natural Resources 

Management је 1.450,00 евра (за држављане Републике Србије, као и за стране држављане). 

 

 


