ПОЗИВАЈУ СЕ КАНДИДАТИ КОЈИ СУ ПОЛАГАЛИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ
У СЕПТЕМБАРСКОМ УПИСНОМ РОКУ
НА НЕКОМ ОД ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА БЕОГРАДУ У ДА СЕ
УПИШУ НА ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ БЕЗ ПОЛАГАЊА ДОДАТНОГ
ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА:
Слободна места *
студијски програм

Р.б.

1
2
3
4

Шумарство
Технологије дрвета
Пејзажна архитектура:
Еколошки инжењеринг у заштити
земљишних и водних ресурса

буџет

46
34
6

самофин.

укупно

10
56
25
59
нема слободних места
30

36

Слободна места * - у току је СЕПТЕМБРСКИ - ТРЕЋИ уписни рок, па ће се број слободних места
кориговати у зависности од броја кандидата који се пријаве да полажу Пријемни испит на Шумарском
факултету.

Пријаве се примају од 20. - 23. септембра 2022. од 9-12 часова (канцеларија за Мастер и
Докторске студије)

Документа потребна за пријаву на Конкурс:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Пријава на Конкурс - купује се у скриптарници Факултета;
Потврда о положеном пријемном испиту са бројем остварених бодова;
сведочанства за сва четири разреда претходно завршене школе - оверене фотокопије код
нотара (оригинале на увид);
диплому о положеном матурском односно завршном испиту - оверена фотокопија код
нотара
(оригинал на увид);
ИЗЈАВА кандидата о коришћењу личних података – скинути са сајта или ће те преузети у
скриптарници факултета;
доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 3.000,00 динара;
рачун Шумарског факултета: 840-1878666-24
број модела 97 позив на број 19-02268-742121-74-04-940
ИЗЈАВА о коришћењу буџетског статуса - важи само за кандидате који су средњу школу
завршили
пре школске 2021/22. године - ови кандидати потписују изјаву да нису раније били
уписани на прву
годину у буџетском статусу на истом степену студија (изјаву ће те добити
на шалтеру приликом
предаје докумената);

Ранг листа кандидата 26. септембра 2022.год. на сајту факултета – после 15,00 часова
Упис примљених кандидата је 27. септембра 2022. године од 9-12 часова (на шалтеру
Студентске службе)

Кандидати који стекну ПРАВО НА УПИС подносе:

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

7a

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;
индекс - купује се у скриптарници факултета – попунити само личне податке са десне и леве стране
индекса и залепити фотографију (не лепити фолију);
1 образац ШВ-20 (узети у скриптарници);
две фотографије формата 4,5 х 3,5 цм (једну залепити у индексу - без лепљења фолије, а другу на
ШВ-20 обрасцу);
доказ о уплати 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)
доказ о уплати 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/
самофинансирајући студенти достављају 2 примерка Уговора о студирању од којих студент
задржава један за себе, а други предају са осталом докуметацијом – Уговор узети у скриптарници
факултета
доказ о уплати прве рате школарине (за самофинансирајуће студенте) на износ од 21.600 динара
(30% укупне школарине која износи 72.000,00 динара) на рачун Шумарског факултета:
Остатак школарине у износу од 50.400 треба поделити на три рате и платити следећом динамиком:
- 2. рата у износу од 16.800 динара доспева за плаћање до 30.11.2022. године;
- 3. рата у износу од 16.800 динара доспева за плаћање до 12.01.2023. године;
- 4. рата у износу од 16.800 динара доспева за плаћање до 12.02.2023.године;
Напомена: друга, трећа и четврта рата школарине се плаћа на рачун Шумарског факултета
али са позивом на број са вашег е-налога -биће отворен 01.10. (на вашем е-налогу имаћете
угледни пример уплатнице)
рачун Шумарског факултета: 840-1878666-24
број модела: 97
позив на број: 19-02268-742121-74-04-940

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ за држављане Републике Србије: 72.000 динара
ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ за стране држављане: 1.500 eura (€) – плаћање у две једнаке рате приликом
уписа семестара
Након уписа Рачунски центар факултета ће отворити за СВЕ студента електронски досије (е-налог) и
мејл адресу који ће вам бити уручени 1.октобра 2022. године приликом свечаног пријема студената;
Сви студенти су обавезни да активирају електронски налог 01.10. и попуне електронски ШВ-20
образац на е-налогу (искључиво ћирилицом) и изаберу ИЗБОРНЕ ПРЕДМЕТЕ;
Додатне информације кандидати могу добити од Службе за наставу и студентска питања на
телефоне: 011/3053-812 и 011/3053-854

