
                                            Кандидати приликом  УПИСА на ДОКТОРСКЕ  студује  
 подносе следећа документа 

 

1. извод из матичне књиге рођених – факултет прибавља по службеној дужности извод из матичне 
књиге  рођених осим за  стране држављане који су обавезни да овај документ доставе; 

2. индекс - купује се у скриптарници факултета – попунити само личне податке са десне и леве 
странеиндекса и залепити фотографију (не лепити фолију);  

3. 1 образац ШВ-20 (купити у скриптарници); 

4. две фотографије формата 4,5 х 3,5 цм (једну залепити у индексу - без лепљења фолије, а другу на 
ШВ-20 обрасцу); 

5. 
оригинал уплатница на рачун Шумарског факултета - 5.000,00 дин на име административних 
трошкова првог  уписа на студијски програм (плаћају сви студенти прве године – буџетски и 
самофинансирајући) 

6. 
оригинал уплатница на рачун Шумарског факултета - 100,00 дин. - у складу са Одлуком Савета 
Универзитета на име финансирања Универзитетског центра за развој каријере студената -плаћају 
сви студенти /буџетски и самофинансирајући/ 

  

7. 

Образац Е1/а - Сагласност за потенцијалног ментора* - скинути са сајта 
Лице које је стекло право на упис на докторске студије на Факултету  може се уписати само ако има 
сагласност професора ангажованог на одговарајућем студијском програму или модулу на докторским 
студијама да ће му бити потенцијални ментор, што кандидат доказује подношењем образца Е1/а.  
(Правилник о о условима  уписа и мерилима за рангирање кандидата за упис на докторске студије – члан 17.) 

 7a - Образац Е1 – Захтев за именовање потенцијалног ментора - доставити до 01.11.2022. уз 
консултације са потенцијалним ментором – скинути са сајта; 

8.  Образац А – /ДШ/ДТ/ДА/ДЕ/ -  План студија по годинама – скинути са сајта, или преузети у 
Судентској служби; 

 8а - План Изборних предмета – доставити до 01.11.2022. уз консултације са потенцијалним 
ментором – скинути са сајта;  

9. Образац 1 -Уговор са студентом – у 2 примерка; један студент задржава за себе, други доставља 
приликом уписа – скинути са сајта или узети у Скриптарници; 

 9а - ИЗЈАВА-за самофинансирајуће студенте -  у 2 примерка; један студент задржава за себе, 
други доставља приликом уписа – скинути са сајта или узети у Скриптарници; 

10. 

оригинал уплатница прве рате школарине (за самофинансирајуће студенте) на износ од 54.000,00 
динара  (30%  укупне школарине која износи 180.000,00 динара) на рачун Шумарског факултета:  
Остатак школарине у износу од 126.000,00 дин треба поделити на три рате и платити следећом 
динамиком на рачун Шумарског факултета: 
   - 2. рата у износу од 42.000,00 динара доспева за плаћање до 30.11.2022. године; 
   - 3. рата  у износу од 42.000 динара доспева за плаћање до 12.01.2023. године; 
   - 4. рата  у износу од 42.000 динара доспева за плаћање до 12.02.2023.године;  
Уплате извршене до 15 дана после наведених рокова увећавају се за 10%, а преко 15 дана за 15%. 

                                 рачун Шумарског факултета: 840-1878666-24   
                    број модела:  97         позив на број:    19-02268-742121-74-04-940 

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ за држављане Републике Србије: 180.000,00 динара 
ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ за стране држављане: 3.000  eura (€) – плаћање у две једнаке рате приликом 
уписа семестара 
 
Након уписа, за сваког уписаног студента отвара се електронски досије (е-налог) и мејл адреса. 
Шифра за отварање налога добија се са индексом на свечаном пријему студената. 
Обавезни сте да активирате е-налог и попуните електронски образац ШВ-20 који преузима 
Рачунарски центар Универзитета  и прослеђује Заводу за  статистику Републике  Србије.  

 
Тек када попуните електронски ШВ-20 образац ваш упис је валидан.          

 



Преко е-налога ће те пријављивати испите према календару испитних рокова који усваја  
Наставно-научно веће факултета        
  

Упутство за приступ електронском налогу можете преузети са сајта факултета – 
Студенти – студентски сервис – упутство за приступ е-налогу 

 
 
 

7. 

Образац Е1/а - Сагласност за потенцијалног ментора* 
Лице које је стекло право на упис на докторске студије на Факултету  може се уписати само ако има 
сагласност професора ангажованог на одговарајућем студијском програму или модулу на докторским 
студијама да ће му бити потенцијални ментор, што кандидат доказује подношењем образца Е1/а.  
(Правилник о о условима  уписа и мерилима за рангирање кандидата за упис на докторске студије - члан 17.)  

 

Правилник о докторским студијама – члан 21. 
(1) Студенту уписаном на докторске студије, Комисија за упис на докторске студије одређује ментора студија 
- наставника ангажованог на студијском програму, који је обично руководилац студијског програма. 
(2) Ментор студија усмерава и упућује студента у научне садржаје које је потребно да савлада и помаже му у 
избору потенцијалног ментора. 
(3) Студент уз консултације са потенцијалним ментором прави избор предмета са уписаног студијског 
програма, односно других студијских програма докторских студија на Факултету. 

 

Кандидат  које је стекао право на упис на докторске студије треба да контактира 
руководиоца докторских студија (пре уписа) и у договору са њиме одреде 
потенцијалног ментора који ће потписати сагласност – Образац Е1/а; (који ће студент 
доставити служби приликом уписа) 

  
 Руководилаци докторских студија су: 
 Студијски програм наставник 
 Шумарство dragan.nonic@sfb.bg.ac.rs 
 Технологије дрвета milanka.djiporovic@sfb.bg.ac.rs 
 Пејзажна архитектура и хортикултура dragica.obratov-petkovic@sfb.bg.ac.rs 
 Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и 

водних ресурса nada.dragovic@sfb.bg.ac.rs 
     

 

 


