
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ 
Број: 01-2/102 
Датум: 27.9.2017. 
Б Е О Г Р А Д 
 

На основу члана 177. став 3. Статута Универзитета у Београду - Шумарског 
факултета, а на предлог Комисије другог степена (мастер) студија, Наставно-научно веће 
Факултета, на седници одржаној 27.9.2017. године, доноси: 
 

 
П Р А В И Л Н И К  

о измени и допуни Правилника о условима уписа и мерилима за рангирање 
кандидата за упис на мастер академске студије број. 01-4140/1 од 29.5.2014. 

 
  

Члан 1.  
 
 У Правилнику о условима уписа и мерилима за рангирање кандидата за упис на 
мастер академске студије, члан 4. став 2. подтачка 5.3. мења се и гласи: 
 
„објављени радови бодују се према Правилнику о поступку и начину вредновања и 
квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача“ 
                                                                             

Члан 2. 
              

У члану 5. после става 3. додаје се став 4. који гласи:  
 

„Измене у Анексима врше се на предлог већа одсека а које усваја ННВ Факултета“ 
 

Члан 3. 
              

У Анексу који се односи на студијски програм „Еколошки инжењеринг у заштити 
земљишних и водних ресурса, Модул 1-ЗАШТИТА ВОДНИХ РЕСУРСА БРДСКО-
ПЛАНИНСКИХ ПОДРУЧЈА, после тачке 1. Група обавезних предмета за Студијски 
програм 2008 (Болоња 2), додаје се нова тачка која гласи: 

 
„1а. Група обавезних предмета за Студијски програм 2006 (Болоња 1): 

1а.1. ЕИ 3626 Шумска хидрологија (ЕСПБ5), као и сви побројани предмети у 
оквиру тачке 1. групе обавезних предмета за Студијски програм 2008 (Болоња 2).“ 
После тачке 2. Група изборних предмета за Студијски програм 2008 (Болоња 2), додаје се 
нова тачка која гласи: 
„2а. Група изборних предмета за Студијски програм 2006 (Болоња 1): 

2а1. ЕИ 3527 Позајмишта и резерве материјала (ЕСПБ 6) 



2.а2. ЕИ 4838 Интеракција квалитета земљишта и вода (ЕСПБ 7), као и сви 
побројани предмети у оквиру тачке 1. групе изборних предмета за Студијски 
програм 2008 (Болоња 2)“ 
 

Члан 4. 
 

У Анексу који се односи на Студијски програм „Еколошки инжењеринг у заштити 
земљишних и водних ресурса, Модул 2 - ДЕГРАДАЦИЈА И ЗАШТИТА РЕСУРСА 
ЗЕМЉИШТА, после тачке 1. Група обавезних предмета за Студијски програм 2008 
(Болоња 2), додаје се нова тачка која гласи: 
„1а. Група обавезних предмета за Студијски програм 2006 (Болоња 1): 

1а.1. ЕИ 3626 Шумска хидрологија (ЕСПБ 5)  
1а.2. ЕИ 1106 Физиологија биљака (ЕСПБ 5), као и сви побројани предмети у 

оквиру тачке 1. групе обавезних предмета за Студијски програм 2008 (Болоња 2).“ 
  
После тачке 2. Група изборних предмета за Студијски програм 2008 (Болоња 2), додаје се 
нова тачка која гласи: 
„2а. Група изборних предмета за Студијски програм 2006 (Болоња 1): 

2а.1. ЕИ 4838 Интеракција квалитета земљишта и вода (ЕСПБ 7), као и сви 
побројани предмети у оквиру тачке 1. групе изборних предмета за Студијски 
програм 2008 (Болоња 2)“ 
 

Члан 5. 
 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана дана објављивања на сајту 
Факултета. 
 
 
 

Доставити: декану, секретару Факултета, Студентској служби, Писарници. 
 
 
 
 
 
 
 

Председник 
Наставно-научног већа 

Проф. др РАТКО РИСТИЋ 
 
 
 
 
 
 
 


