
УНИВЕРЗИТЕТ  У БЕОГРАДУ 

ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ 

Број: 01-1/6 

Датум: 26.01.2023. 

 

 

Ценовник  школарина и услуга студентима и другим лицима 

 

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ И ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ 

1.  Пријава на конкурс за упис на факултет 8.500,00 

2.  
Пријава на конкурс -  за лица којима се признаје пријемни испит 
са неких од факултета Универзитета у Београду 

4.000,00 

3.  Школарина за самофинансирајуће студенте - I (прва) година 72.000,00 

4.  
Уписнина - административни трошкови првог уписа на студијски 
програм (плаћају сви студенти прве године - буџетски и 
самофинансирајући) 

6.000,00 

5.  

Школарина за самофинансирајуће студенте  (старије године) 

- вредност бода х број ЕСПБ који се пријављују 
 

вредност бода - прво слушање  1.200,00 

вредност бода - поновно слушање  840,00 

вредност бода - завршни рад 1.200,00 

6.  

Школарина за студенте који студирају по старом закону 

- ажурирање досијеа (у две рате: прва рата приликом уписа 
године; друга рата почетком другог семестра) 

30.000,00 

7.  Упис године са закашњењем   6.000,00 

8.  Промена студијског програма   12.000,00 

9.  Поновни упис након  губитка статуса студента 12.000,00 

10.  
Прелаз са других факултета 

- упис без полагања пријемног испита 
12.000,00 

11.  Провера  веродостојности  дипломе (за правна лица) 5.000,00 

12.  Подизање  докумената  на  реверс 1.800,00 

13.  Испис са факултета 3.000,00 

14.  Пријава изборних предмета ван утврђеног рока 1.400,00 

15.  Промена  изборног предмета ван утврђеног рока 6.000,00 

16.  Дипломе за студенте који студирају по старом закону 5.000,00 

17.  
Дипломе за студенте који студирају по Болоњском систему 
(уверење о дипломирању, диплома и додатак дипломи) 

7.000,00 

18.  Промена теме завршног рада  или промена ментора 3.500,00 

19.  Молбе - надокнада за подношење молби  600,00 

20.  Жалбе (на ранг листу на конкурсу за упис) депозит  3.000,00 

 

 



ИСПИТИ 

1.  
Пријава испита - за студенте I, II, III, IV и продужене године на 
БУЏЕТУ - први и други пут 

без 
надокнаде 

2.  
Пријава испита - за студенте I, II, III, IV и продужене године на 
БУЏЕТУ - трећи пут 

750,00 

3.  
Пријава испита за студенте који студирају по старом закону у 
редовном испитном року 

750,00 

4.  
Самофинансирајући студенти IV године други пут и буџетски 
студенти који су искористили продужену годину 

750,00 

5.  
Пријава испита у продуженом  испитном  року и ванредним 
роковима 

2.500,00 

6.  Накнадна  пријава испита 2.500,00 

7.  Полагање испита пред  комисијом 1.800,00 

8.  Поновно полагање испита (поништена оцена) 1.800,00 

9.  Признавање испита са другог факултета (по испиту) 1.800,00 

10.  Промена додељеног испитивача 300,00 

 

УВЕРЕЊА 

1.  
Издавање стандардних уверења о статусу студента  (за 
регулисање  пензије, социјалног и здравственог осигурања, 
легитимације за повлашћену вожњу... ) 

без надокнаде 

2.  Издавање уверења за студенте који студирају по старом закону 3.000,00 

3.  Издавање других нестандардних уверења на захтев студената 3.000,00 

4.  Издавање и овера наставних планова 2.000,00 

5.  Издавање и овера наставних програма  3.000,00 

 

ИЗДАВАЊЕ ДУПЛИКАТА ИНДЕКСА 

1.  Дупликат индекса - прва година 2.000,00 

2.  Дупликат индекса - друга година 2.500,00 

3.  Дупликат индекса - трећа година 3.000,00 

4.  Дупликат индекса - четврта година 4.000,00 

 

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 

 

 

 

 



СТРАНИ ДРЖАВЉАНИ 

1.  Школарина I (прва) година 1.500,00 € 

2.  Школарина за старије године - број ЕСПБ х вредност бода 
цена 1 

ЕСПБ=25 € 

3.  
Уписнина - административни трошкови првог уписа на студијски 
програм (плаћају сви студенти прве године - буџетски и 
самофинансирајући) 

6.000,00 дин 

4.  
Израда  дипломе (уверење о дипломирању, диплома и додатак 
дипломи) 

7.000,00 дин 

5.  Издавање стандардних уверења  о статусу студента  
без 

надокнаде 

6.  Издавање других не стандардних 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 € 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


