
                         
К О Н К У Р С 

ЗА УПИС СТУДЕНАТА  НА  ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ  

У ШКОЛСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИ – ТРЕЋИ УПИСНИ РОК 

 

Студијски програм докторских академских студија Шумарског факултета трају 

три године  (шест семестра)  на којима студенти стичу 180 ЕСПБ.  
Важна напомена: могу конкурисати кандидати који су претходни степен студија завршили 

до 14.10.2022. године. 
 

 
Студијски програм Буџет Самоф Укупно 

1. Шумарство 0 1 1 

 Модули;  
1 Шумски генетички ресурси и биотехнологија 
2 Екологија шума, заштита и унапређивање животне средине 
3 Гајење шума 
4 Заштита шума 
5 Коришћење шума и ловство са заштитом ловне фауне 
6 Планирање газдовања шумама 
7 Биоекономија, политика и организација управљања у шумарству и заштити природе 

2. Технологије дрвета 0 16 16 

 Модули;    
1 Примарна прерада дрвета 
2 Хемијско-механичка прерада дрвета 
3 Машине и уређаји у преради дрвета 
4 Финална прерада дрвета 
5 Трговина дрветом и економика дрвне индустрије 

3. Пејзажна архитектура и хортикултура 0 4 4 

  Нема модула  

   

4. Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса  0 6 6 

 Нема модула  

   

 У К У П Н О:  0 28 28 

 

УСЛОВИ ЗА УПИС:  

У прву годину докторских студија може се уписати лице које у областима: Шумарство, Технологије 

дрвета, Пејзажна архитектура и хортикултура и Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних 

ресурса, има: 

1) завршене мастер академске студије, односно интегрисане студије са најмање 300 ЕСПБ бодова, односно 

завршене најмање четворогодишње студије по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о 

високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07) и општом просечном оценом од најмање 8 на 

основним академским и мастер академским студијама, односно интегрисаним студијама; и познавање 

најмање једног светског језика у мери да се може користити страном литературом; 

2) завршене мастер академске студије, са најмање 300 ЕСПБ бодова, општом просечном оценом мањом од 

8 на основним академским и мастер академским студијама, ако је у часописима са листе ресорног 

министарства пре уписа на докторске студије објавио најмање два (2) научна рада (категорије М51), при 

чему се ова два рада могу заменити радовима више категорије у обиму тако да општа просечна оцена буде 

најмање 8 –рачунато на начин приказан у чл.15 Правилника о условима уписа на докторске студије, и 

познавање најмање једног светског језика у мери да се може користити страном литературом. 



3) Лица са звањем магистра наука, могу се уписати на докторске студије у одговарајућој области. 

4) Лицима која су завршила друге универзитетске основне и мастер академске студије или имају 

академски степен магистра наука из биотехничких, техничко-технолошких и других наука може се 

омогућити упис на докторске студије уз услов да током прве године студија положе испите из програма 

основних и/или мастер академских студија Факултета, које одреди Наставно-научно веће, на предлог 

уписне Комисије и Комисије модула и подмодула за коју се кандидат определио. 

Знање страног језика доказује се достављањем сертификата, а по потреби и провером на начин који то 

пропише декан Факултета. 

 

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА:  

 

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

мерилима за рангирање кандидата за упис на докторске академске студије које је усвојило Наставно-

научно веће Шумарског факултета. Наводи се извод из предметног Правилника који се у изворном облику 

налази на сајту факултета www.sfb.bg.ac.rs: 

Распоред кандидата за упис на прву годину докторских студија утврђује се на основу: 

А) Опште просечне оцене остварене на претходно оствареним студијама; 

Б) Дужине студирања претходних нивоа студија. 

Ц) Додатно остварених научних резултата релевантних за студијски програм или модул који се уписује; 

Д) Писма мотивације, у складу са Правилником о условима уписа и мерилима за рангирање кандидата на 

упис на докторске студије Факултета. 

Број буџетских места за сваку школску годину одређује Влада Републике Србије. 

 

 

Први уписни рок:  

Кандидати подносе пријаве на конкурс преко  Студентске службе факултета oд 9,30-13:00 часова 

Пријављивање кандидата – 15. новембра 2022. године; 

- прелиминарне ранг листе објављују се – 17. новембра 2022. год. после 15,00 часова;  

- жалбе кандидата - 18. новембра 2022. године до 10,00 часова; 

- одговор на жалбе - истог дана до 15,00 часова; 
    Кандидат има право да у другостепеном поступку уложи жалбу декану Факултета; Доношење решења по жалби    

    (декан): истог дана до 15:00 часова а најкасније у року од 24 часа од пријема жалбе; 

- коначне ранг листе објављују се – 18. новембра 2022. год. после 15,00 часова;  

- упис кандидата – 21. новембра 2022. године;  

 

Кандидат који је стекао право уписа а не упише се у за то предвиђеном року, губи право на упис и 

уместо њега ће се уписати следећи кандидат према утврђеном редоследу. 

 

 

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ за држављане Републике Србије: 180.000,00 динара (RSD) 

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ за стране држављане: 3.000  eura (€) 

 

ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ 

Адреса: КНЕЗА ВИШЕСЛАВА 1 

Телефон централе: +381 11 3053-990; Студентске службе  +381 11 3053-854 

Факс: +381 11 2545-485 

E-mail: office@sfb.bg.ac.rs       Интернет адреса: www.sfb.bg.ac.rs 

 

http://www.sfb.bg.ac.rs/
mailto:office@sfb.bg.ac.rs

