
УНИВЕРЗИТЕТ  У БЕОГРАДУ 

ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ 

Број: 01-1/6 

Датум: 26.01.2023. 

 

Ценовник  школарина и услуга студентима и другим лицима 
 

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ  СТУДИЈЕ 

 

1.  Пријава на конкурс за упис 8.500,00 

2.  Школарина за прву годину студија  120.000,00 

3.  
Уписнина (административни трошкове првог уписа на студијски 
програм Плаћају сви студенти - буџетски и самофинансирајући) 

6.000,00 

4.  

Школарина за поновни упис прве  године (друга година студија) 

(број ЕСПБ који се преносе у поновљену годину студија х 
вредност бода) 

 

вредност бода - прво слушање  2.000,00 

вредност бода - поновно слушање  1.400,00 

вредност бода - Мастер рад 2.000,00 

5.  
Школарина за продужену годину студија – највише 15 ЕСПБ 

(број ЕСПБ х вредност бода) 
- 

6.  Упис године са закашњењем     6.000,00 

7.  Диференцијални испити  (по испиту ) 6.000,00 

8.  

Пријава испита 

- прва два пријављивања сваког испита су бесплатна; плаћа се 
трећа пријава 

- 
 

750,00 

9.  Уверење о положеним испитима 1.800,00 

10.  Промена теме или промена ментора 3.500,00 

11.  Пријава изборних  предмета  ван  утврђеног  рока 1.400,00 

12.  Промена изборног предмета ван утврђеног рока   6.000,00 

13.  Дипломе (уверење о дипломирању, диплома и додатак дипломи) 7.000,00 

14.  

Потврда о изједначавању стеченог назива према прописима  

Који су важили до ступања на снагу закона о високом 
образовању са називом који је прописан по овом закону (master) 

3.800,00 

 

СТРАНИ ДРЖАВЉАНИ 

1.  Пријава на конкурс 8.500,00 дин 

2.  Школарина за прву годину студија  2.000 € 

3.  
Уписнина (административни трошкове првог уписа на студијски 
програм Плаћају сви студенти - буџетски и самофинансирајући) 

  6.000,00 дин 

4.  

Школарина за поновни упис прве године (друга година 
студирања) и школарина за продужену годину студирања: 

- број ЕСПБ који се преносе х вредност бода 

33,33 € 
цена 1 ЕСПБ 

5.  Издавање стандардних уверења  о статусу студента без надокнаде 



6.  Издавање нестандардних уверења на захтев студената 40 € 

7.  Издавање уверења о положеним испитима 40 € 

8.  Издавање и овера наставних планова 40 € 

9.  Издавање и овера наставних програма 50 € 

10.  
Провера веродостојности дипломе за стране држављане – правна 
лица 

85 € 

11.  
Пријава испита (прва два пријављивања сваког испита су 
бесплатна) 

750,00 дин 

12.  Дипломе (уверење о дипломирању, диплома и додатак дипломи) 7.000,00 дин 

 

Приликом повраћаја уплата странкама - студентима Факултет задржава 15 % од уплате на 

покриће режијских трошкова Факултета 

Динамика плаћања школарине: 

1. Рата - 30 % од укупне школарине; 

2. 3. и 4. Рата - Савет Шумарског факултета у марту текуће школске године доноси 

одлуку о условима и динамици плаћања школарине за наредну школску годину 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


