
Кандидати ПРИЛИКОМ ПРИЈАВЕ на конкурс за  ДОКТОРСКЕ студује  
 подносе следећe документе 

 
 

1. Пријава  на Конкурс – купује  се у скриптарници Факултета; 

2. оверену фотокопију дипломе и додатка дипломи  првог и другог степена (оригинале на 
увид);  

 

- кандидати који су студије завршили по старом закону и нису имали додатак дипломи 
достављају индекс или уверење о положеним испитима; 
- кандидат коме није издата диплома, подноси уверење о дипломирању и уверење о 
положеним испитима, с тим да, најкасније у року од годину дана, достави факултету 
оверену фотокопију дипломе и додатка дипломи о завршеном претходном степену високог 
образовања:  

3. биографија (CV); 
4. писмо мотивације; 

5. 
списак научних и стручних радова (уколико их има);  
   - фотокопије научних и стручних радова (односно потврду часописа са DOI бројем), а 
оригинале на увид; 

6. 

додатно остварени резултати – поени ће се добијати се на основу документованих и     
потврђених резултата које прилажете уз пријаву (погледати Правилник о о условима  уписа и 
мерилима за рангирање кандидата за упис на докторске студије) 
Вредноваће се само они додатни резултати који су били остварени задњих 5   година од датума 
објављивања конкурса;  

7. ИЗЈАВА кандидата о коришћењу личних података - скинути са сајта или узети у 
Скриптарници факултета; 

8. 

ИЗЈАВА о коришћењу буџетског статуса –кандидати који су претходни степен студија 
завршили пре школске 2021/22. године достављају и потписану изјаву да нису били уписани 
на прву годину у буџетском статусу на докторским студијама на неком другом факултету – 
добићете у Служби приликом пријаве или скинути са сајта; 

9. доказ о знању једног светског језика (за кандидате који у току студија нису положили  испит 
из страног језика);  

10. Кандидати који конкуришу а нису завршили Шумарски факултет Универзитета у Београду 
прилажу и план и програм студија које су завршили; 

11. 
доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс у износу од 7.000,00 динара; 
       рачун Шумарског факултета:  840-1878666-24   
       број модела  97      позив на број   19-02268-742121-74-04-940  

 

Држављанин Србије који је завршио претходно образовање у иностранству може да 
конкурише за упис на студијски програм ако има решење о признавању стране 
високошколске исправе за наставак образовања на Универзитету у Београду и упис 
конкретног студијског програма. Уколико поступак признавања није окончан, ови кандидати 
уз пријаву подносе потврду о томе да је поступак у току. 

 

страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, поред осталих докумената 
подноси и Решење о признавању стране школске исправе о завршенoј средњој школи или 
потврду о томе да је започет поступак признавања, уколико је средња школа завршена у 
иностранству. 
Приликом уписа, кандидат страни држављанин је дужан да факултету/Универзитету поднесе 
доказе: 
                - да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује 
                - да влада српским језиком или језиком на коме се студијски програм изводи 

 

http://bg.ac.rs/sr/studije/str-isprave.php
http://bg.ac.rs/sr/studije/str-isprave.php

