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На основу Правилника о упису студената на студијске програме Универзитета у Београду и чл. 
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П Р А В И Л Н И К  
О УСЛОВИМА УПИСА ОДНОСНО ПРЕЛАСКА СТУДЕНАТА НА ОСНОВНЕ 

СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ НАМЕШТАЈА И ПРОИЗВОДА ОД ДРВЕТА 
 

 
Основне одредбе 

 
Члан 1. 

 
Овим правилником утврђују се услови уписа на основне струковне студије Технологијe 
намештаја и производа од дрвета на Шумарском факултету (у даљем тексту: Факултет) као и 
услови и поступак преласка студената са основних академских студија Прераде дрвета (нови 
назив Технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета – у даљем 
тексту ТМП), на студијски програм основних струковних студија.     
 

Члан 2. 
 

 
Основне струковне студије Технологије намештаја и произода од дрвета у оквиру Шумарског 
факултета  организују се и изводе према студијском програму и плану извођења наставе које 
доноси Наставно-научно веће Факултета, на предлог Већа ТМП-а, а у складу са Законом и 
Статутом Факултета. 

 
 

Обим студија и ЕСПБ бодови 
 

Члан 3. 
 
Обим студија утврђује се збиром ЕСПБ бодова свих предмета студијског програма. Бодовање 
по ЕСПБ-у обавља се тако што се за сваки предмет студијског програма процени потребно 
радно време – оптерећење просечног студента за стицање предвиђених компентенција тог 
предмета, након чега се одређује ЕСПБ вредност.  
Приликом процене потребног радног времена у смислу става 2. овог члана полази се од 
следећег: 
 

1. Укупне радне обавезе студента на савладавању студијског програма износе 40 часова 
седмично, током 30 седмица у току школске године; 

2. У укупно ангажовање студента у оквиру фонда сати из тачке 1. урачунава се све време 
које је потребно за успешно савлађивање студијског програма, односно урачунава се 
време проведено на предавањима, вежбама, семинарима и другим облицима наставе, 
самосталном раду, колоквијумим, испитима, изради завршног рада, добровољном раду 
у локалној зајединици и другим видовима ангажовања; 
 



3. Укупне активне наставне обавезе студента могу трајати највише 28 часова седмично. 
Истом предмету који је саставни део различитих студијских програма може бити 
одређен различит број ЕСПБ бодова, с обзиром да је мерило ЕСПБ бодова одређеног 
предмета потребно радно време просечног студента различитих студијских програма. 

 
Члан 4. 

 
Основне струковне студије Технологије намештаја и производа од дрвета трају три године 
(шест семестара) и имају 180 ЕСПБ бодова. Сваки семестар носи, по правилу, 30 ЕСПБ бодова, 
а школска година 60 ЕСПБ бодова. 
 

Члан 5. 
 
Студент стиче ЕСПБ бодове за све обавезне и изборне предмете које уписује, као и друге 
активности утврђене студијским програмом када положи испите, односно испуни друге 
обавезе у складу са одредбама студијског програма. Сматра се да је студент испунио своје 
обавезе одређене школске године ако је полагањем испита и извршењем других обавеза 
предвиђених студијским програмом остварио најмање 37 ЕСПБ бодова колико је предвиђено 
за самофинансирајућег студента. 
 

 
Упис у прву годину студија 

 
Члан 6. 

 
Упис у прву годину студијског програма врши се на основу конкурса који садржи елементе 
утврђене Статутом и општим актима Факултета.  
Конкурс из става 1. овог члана објављује се у средствима јавног информисања, на интернет 
страни и огласним таблама Факултета. 

 
Члан 7. 

 
Упис у прву годину студијског програма врши се у два конкурсна рока, и то: 
- jунском који траје, по правилу, до 15. јула текуће школске године за наредну школску 
годину, и 
- септембарском који траје, по правилу, до 20. септембра текуће школске године за наредну 
школску годину.У септембарском конкурсном року врши се упис уколико се у јунском року не 
упише број кандидатата који је конкурсом предвиђен за студијски програм.  
Датум пријављивања, полагања квалификационог испита, објављивања јединствене ранг-листе 
и уписа кандидата у оквиру термина утврђених ставом 1. и 2. овог члана одређује орган 
надлежан за спровођење конкурса. 

 
Члан 8. 

 
У прву годину основних струковних студија на Факултету може да се упише лице које има 
средње образовање у четворогодишњем трајању. 
Одговарајуће претходно стечено образовање из става 1. овог члана утврђено је студијским 
програмом на који се врши упис кандидата. 
Упис студената се врши на основу резултата постигнутих на пријемном испиту и општег 
успеха постигнутог у средњем образовању. 
 
Кандидати полажу пријемни испит из  
- предмета Математика, који доноси максимум 60 бодова или  
- предмета Физика, који доноси максимум 60 бодова. 



Лице из става 1. овог члана је остварило право на упис уколико се налази на ранг листи до 
броја који је конкурсом предвиђен за упис. 
 

Члан 9. 
 
У остваривању права уписа на студијски програм кандидати имају једнака права која не могу 
бити ограничавана по основу пола, расе, брачног стања, боје коже, језика, вероисповести, 
политичког убеђења, националног, социјалног или етничког порекла, инвалидности или по 
другом сличном основу, положају или околности. 

 
 

Члан 10. 
 

Конкурс за упис спроводи Комисија коју именује Наставно-научно веће Факултета, а на 
предлог Већа одсека ТМП-а. Комисија се стара о правилности спровођења конкурса у складу 
са поступцима дефинисаним Статутом Факултета и Правилником о упису на студије. 
 

 
Члан 11. 

 
Поступак за пријављивање кандидата је регулисан Правилником о упису студената на студије 
првог степена. 
 

Члан 12. 
 
Избор кандидата за упис на прву годину студијског програма обавља се према општем успеху 
постигнутом у средњој школи и резултатима постигнутимна пријемном испиту. Критеријуми 
из става 1. овог члана изражавају се бодовима.  
Кандидат може освојити највише 100 бодова и то по основу општег успеха у средњој школи и 
по основу резултата постигнутог на пријемном испиту. 
Факултет формира Ранг листу кандидата узимајући у обзир следеће  критеријуме: 
- општи успех постигнут у средњем образовању - до 40 бодова и 
- резултат пријемног испита – до 60 бодова 
Општи успех се вреднује просечном оценом успеха у средњој школи и рачуна се 
заокруживањем на две децимале. 
Кандидат може бити уписан уколико на јединственој ранг листи има најмање 30 бодова. 
Кандидат који је као ученик трећег или четвртог разреда средње школе освојио једно од прва 
три места на међународном или републичком такмичењу из предмета који се полажу, а које 
организује Министарство просвете и спорта, не полаже пријемни испит, већ по том основу 
стиче максималан број бодова са пријемног испита који се може добити из тог 
предмета.Уколико два или више кандидата имају исти број бодова, предност на ранг листи има 
онај кандидат који има више бодова на пријемном испиту. 
 

 
Члан 13. 

 
Редослед кандидата за упис утврђује се јединственом ранг-листом која се сачињава према 
укупном броју бодова сваког кандидата. Место кандидата на јединственој ранг-листи и укупан 
број бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у оквиру утврђеног броја студената.  
Студијски програм основних струковних студија Tехнологије намештаја и производа од дрвета 
акредитован је за упис 50 студената у прву годину студија. Сви студенти се уписују у статусу 
самофинансирајућих студената, односно сами финансирају своје школовање. 

 
 
 



Члан 14. 
 
Кандидат може поднети жалбу на регуларност поступка пријемног испита или на своје место 
на ранг листи у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе на Факултету.  
Жалба се подноси Комисији за спровођење пријемног испита. 
На предлог Комисије, декан доноси решење по жалби у року од 24 сата од пријема жалбе. 
Након одлучивања о жалби Факултет утврђује и објављује коначну ранг листу свих кандидата 
са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима. 
Универзитет објављује све коначне ранг листе факултета на интернет страници Универзитета. 
 

Члан 15. 
 

Кандидати који по коначној ранг-листи стекну право на упис, дужни су да се упишу у року 
предвиђеном конкурсом. 
Кандидати из става 1. овог члана за упис подносе документа регулисана Правилником о упису 
студената на студије првог степена. 
 

Члан 16. 
 
На прву годину студијског програма Факултет може уписати и одговарајући број страних 
држављана и лица без држављанства и то у статусу студента који се сам финансира, осим ако 
међународним споразумом није другачије одређено. Обавезе и права страних студената и 
студената који су студије завршили у иностранству је регулисано детаљније Правилником о 
упису студената на студије првог степена. 
 

Члан 17. 
 
На прву годину струковних студија може се без полагања пријемног испита уписати: 
1. лице које има стечено високо образовање на студијама првог степена; 
2. лице коме је престао статус студента због исписивања са студија; 
3. студент студија првог степена друге високошколске установе. 
 
Лица из става 1. овог члана могу бити уписана на прву годину студија ако путем конкурса није 
уписан предвиђени број студената за студијски програм. Упис лица из става 1. овог члана врши 
се по окончању другог конкурсног рока за упис студената. 
Упис лица из става 1. овог члана врши се на основу поднетог захтева са документацијом о 
положеним испитима. Лица из става 1. овог члана могу се уписати само као 
самофинансирајући студенти на основу ранг листе која се формира на основу остварених 
ЕСПБ бодова. 

 
Облици и време извођења студијског програма 

 
Члан 18. 

 
Облици и време извођења студијског програма регулисани су Законом о високом образовању, 
Статутом Факултета и Правилником о студијама и студирању на Шумарском факултету.  
 
 

Упис године 
 

Члан 19. 
 
Овера семестра, право на упис у вишу годину студија и обнова године студија су регулисане 
општим Правилником о студијама и студирању и Правилником о обезбеђењу квалитета 



наставног процеса и вредновању студената Шумарског факултета које је усвојило Наставно-
научно веће Факултета.  
 

Права и обавезе студента 
 

Члан 20. 
 

Студент има права и обавезе утврђене Статутом Факултета, као и друга права и обавезе 
предвиђене Законом и осталим општим актима Факултета.  
Студент је у обавези да на крају студија, у шестом семестру, обави и стручну праксу која је 
регулисана Правилником о обављању теренске наставе, школске праксе, производне праксе и 
стручне екскурзије.  
Стручну праксу студенти уз менторство наставника. Студент, по завршетку стручне праксе, не 
добија оцену, али је у обавези да обави стручну праксу како би остварио предвиђен број ЕСПБ 
бодова.  
Након завршене стручне праксе и положених свих испита, студент  стиче право на израду 
завршног рада који представља самостални стручни рад студента. После избора теме, студент 
спроводи активности (пријава рада, одређивања ментора и одбрана завршног рада) у складу са 
процедурама које су дефинисане у Правилнику о завршном раду. 
 

Мировање права и обавеза 
 

Члан 21. 
 

Студент има право на мировање права и обавеза у случајевима утврђеним Статутом Факултета. 
Мировање права и обавеза студент остварује на лични захтев који благовремено, са потребном 
документацијом, подноси деканату Факултета. Право на мировање права и обавеза по основу 
студија студент може оставири највише два пута у току трајања студија. Изузетно, ово право 
може оставири и више од два пута, у случајевима тежих здравствених проблема и 
професионалних обавеза уз прилагање одговарајуће документације. 
О захтеву за мировање права и обавеза одлучује декан Факултета. 
 

 
Дисциплинска и материјална одговорност студената 

 
Члан 22. 

 
Одлучивање о дисциплинској и материјалној одговорности студената врши се по одредбама 
Правилника о дисциплинској одговорности студената Универзитета у Београду. 

 
 

Време трајања статуса студента 
 

Члан 23. 
 
Статус студента има студент за време прописаног рока за реализацију студијског програма, а 
највише за време које се одређује у двоструком броју школских година потребних за 
реализацију студијског програма.  
У време трајања студија у смислу става 1. овог члана не урачунава се време мировања права и 
обавеза студента. 
Студенту се може продужити рок за завршетак студија и статус студента у складу са Законом о 
високом образовању и Статутом Универзитета. 
Продужење рока за завршетак студија студент остварује на лични захтев који мора бити 
образложен, документован и поднет пре истека рока из става 1. овог члана Служби за 
студентска питања. 



О продужењу рока за завршетак студија одлучује Наставно –научно веће Факултета на предлог 
Већа одсека ТМП-а. 
 

Престанак статуса студента 
 

Члан 24. 
. 

Статус студента, у складу са одредбама Закона и Статута, престаје у случају: 
1. исписивања са студија; 
2. завршетка студија; 
3. неуписивања школске године; 
4. кад се студије не заврше до истека рока који је одређен у двоструком броју школских година 
потребних за реализацију студијског програма; 
5. изрицања дисциплинске мере искључења са студија. 

 
 

Прелазак на студијски програм струковних студија са  
студијских програма основних студија ТМП-а и Прераде дрвета 

 
Члан 25. 

 
Студенти уписани на студијски програм основних студија ТМП-а и Прераде дрвета ако су 
остварили најмање 60 ЕСПБ бодова, могу поднети лични захтев за прелазак са студијског 
програма основних академских ТМП на студијски програм струковних студија.  
О захтеву за прелазак одлучује Комисија за еквиваленцију испита из редова наставника и 
сарадника коју именује Наставно-научно веће Факултета, а на предлог Већа одсека ТМП-а. 
Комисија свој предлог доставља продекану за наставу ради сагласности и на основу тога декан 
доноси решење о упису. 
 
Студенти апсолвенти који су апсолвирали по старом програму Прерада дрвета као и по 
студијском програму Прерада дрвета (Болоња 1 и Болоња 2) могу поднети захтев за упис на 
струковне студије Технологије намештаја и производа од дрвета. О захтеву одлучује Комисија 
за еквиваленцију испита по процедури као у ставу 2. овог члана. 
 

 
Члан 26. 

 
Одбраном завршног рада, односно завршетком студија, студент стиче право на диплому о 
завршеним основним струковним студијама и стручни назив ''струковни инжењер шумарства“.   

 
Завршне одредбе 

 
Члан 27. 

 
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана доношења, односно објављивањa на 
интернет страници Факултета. 

 

 

           
             ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

       Проф. др Милан Медаревић 


