
Кандидати приликом  ПРИЈАВЕ на конкурс за МАСТЕР студује  

 подносе следећа документа 

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

2. оверену фотокопију дипломе и додатка дипломи (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. 

поене за додатно остварене резултате добијаће 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 мастер студије);  

5. 
ИЗЈАВА кандидата о коришћењу личних података - скинути са сајта или узети у Скриптарници 

факултета; 

6. 

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 мастер студијама на неком другом факултету – добићете у Служби приликом 

пријаве или скинути са сајта; 

7. 

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  

8. 

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. 

9. 

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 

10. Кандидати који конкуришу за места афирмативних акција прилажу и следећу документацију:  
 10a. Лица са инвалидитетом* - поред остале документације прилажу и:    

   - Изјаву – лице са инвалидитетом - скинути са сајта;  

   - Мишљење комисије којим се утврђује статус кандидата/студента за упис применом 

     афирмативне мере за особе са инвалидитетом;  

Рок за покретање поступка утврђивања права на упис применом афирмативне мере је 

најкасније 10.јун 2022.године;  
 Лица са инвалидитетом*, за додатне информације и консултације, могу се обратити Универзитетском 

центру за студенте са хендикепом на телефон 011-3370-686 или електронском поштом ucsh@rect.bg.ac.rs  

Универзитетски центар за студенте са хендикепом налази се у просторијама Дома културе Студентски 

град у улици Булевар Зорана Ђинђића 179. Београд. 

 

10б. Припадници Ромске националне мањине: поред остале документације прилажу и: 
    - Изјаву – ромска национална мањина - скинути са сајта; 

  - Препоруку Националног савета Ромске националне мањине - скинути са сајта; 

  

11 
Листа предмета који се бодују за Ранг листу - Само за кандидате за смер Технологије 

дрвета који су завршили ОАС ТМП или Прерада дрвета – скинути са сајта  

 

http://bg.ac.rs/sr/studije/str-isprave.php
http://bg.ac.rs/sr/studije/str-isprave.php
mailto:ucsh@rect.bg.ac.rs

