
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ 

Број: 01-2/158 

Датум: 17.7.2019. 

Б Е О Г Р А Д 

 

На основу члана  58. Статута Универзитета у Београду-Шумарског факултета бр. 

01-1/36 од 14.3.2019. год, а на Предлог Комисије другог степена студија (мастер) бр. 01-

2884/1 од 16.7.2019. год, Наставно-научно веће Факултета на седници одржаној 17.7.2019. 

год, 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 бр. 01-4140/1 од 29. 5.2019. год. 

 

 

Члан 1. 

 

Правилник о условима уписа и мерама за рангирање кандидата за упис на мастер 

академске студије, члан 3. став 1. допуњује се тако што се после алинеје 2. додаје алинеја 

3, која гласи: 

  „Лице које је завршило основне академске студије, остваривши најмање 180 

ЕСПБ бодова и  мастер академске студије остваривши 120 ЕСПБ укупно  300 

ЕСПБ бодова. „ 

 

Члан 2. 

 

У члану 3. ставу 2 иза речи „нематичном факултету“ додати  („остварено 240 или 300  

ЕСПБ бодова“). 

 

Члан 3. 

 

У Анексу који се односи на студијски програм Еколошки инжењеринг у заштити 

земљишних и водних ресурса у Модулу 1 – ЗАШТИТА ВОДНИХ РЕСУРСА БРДСКО-

ПЛАНИНСКИХ ПОДРУЧЈА, у тачки 2. Група изборних предмета за Студијски програм 

2008 (Болоња 2), после подтачке 2.6. додаје се подтачка 2.7 која гласи:  

„2.7 ЕИ34734Б Рекултивација јаловишта (4 ЕСПБ)“ 

УКУПНО 24 ЕСПБ замењује са „УКУПНО 28 ЕСПБ“ 

 

Члан 4. 

 

У Модулу 3 – УПРАВЉАЊЕ ОДРЖИВИМ РАЗВОЈЕМ ДЕГРАДИРАНИХ ПОДРУЧЈА, у 

тачки 2. Група изборних предмета за Студијски програм 2008 (Болоња 2), после подтачке 

2.4. додаје се подтачка 2.5. каја гласи:  

„2.5. ЕИ34734Б Рекултивација јаловишта (4 ЕСПБ)“ 



УКУПНО 16 ЕСПБ замењује са „УКУПНО 20 ЕСПБ“ 

 

Члан 5. 

 

У Анексу који се односи на студијски програм Шумарство, листа модула са предметима, 

мења се и гласи: 

„ШУМАРСТВО 
 

Након бодовања, формира се јединствена ранг листа у оквиру области, и то према првом 
избору кандидата. Кандидати се са јединствене ранг листе распоређују на модуле до 
испуњавања уписне квоте. У случају да се после првог рангирања не попуни уписна квота 
на било којем модулу, за преостала места приступа се рангирању кандидата који су 
приликом пријаве предметни модул означили као свој други избор, али се не врши ново 
бодовање, већ се кандидатима преносе бодови са јединствене ранг листе. Поступак 
рангирања се понавља све док се не попуни уписна квота на модулима. 
Начин утврђивања просечне оцене на групи предмета: Просечна оцена из групе предмета 
се одређује као количник збира оцена и броја предмета. 
Број бодова за групу изборних предмета се рачуна тако што се збир оцена на изборним 
предметима подели са укупним бројем предмета на модулу и заокружи на другу 
децималу. 
Кандидати са других студијских програма Шумарског факултета, ако су на основним 
студијама слушали обавезни предмет/предмете не полажу диференцијални испит из тог 
или из тих предмета. 

 

Модул 1-Биљна производња и конзервација шумских генетичких ресурса 

1. Група обавезних предмета по студијским програмима из 2008. и 2014. године 
(Болоња 2 и 3)  
1.1 Ш1102 Шумарска ботаника и анатомија дрвета (8 ЕСПБ), 
1.2 Ш1210 Физиологија биљака (3 ЕСПБ), 
1.3 Ш2314 Шумарска генетика (5 ЕСПБ), 
1.4 Ш3629 Семенарство, расадничарство и пошумљавање (7 ЕСПБ), 

2. Група изборних предмета по студијским програмима из 2008. и 2014. године 
(Болоња 2 и 3)  

2.1  Ш1211Б Систематика лековитог биља (4 ЕСПБ), 
2.2 Ш2421А Оплемењивање биљака (4 ЕСПБ), 
2.3 Ш3630В Плантажно шумарство (2 ЕСПБ). 
 

3. Кандидати који су завршили претходни ниво студија на нематичном факултету и 
кандидати са других студијских програма Шумарског факултета на модулу 1 полажу 
следеће диференцијалне испите: 

3.1 Ш1102 Шумарска ботаника и анатомија дрвета; 
3.2 Ш1210 Физиологија биљака; 
3.3 Ш2314 Шумарска генетика; 
3.4 Ш3629 Семенарство, расадничарство и пошумљавање. 
 
 Модул 2- Коришћење шумских и ловних ресурса 
 



1. Група обавезних предмета по студијском програму из 2008. године (Болоња 2) 

1.1 Ш2315 Механизација у шумарству (4 ЕСПБ), 

1.2 Ш2418 Шумска транспортна средства (8 ЕСПБ), 

1.3 Ш2420 Ловство са заштитом ловне фауне (7 ЕСПБ), 

1.4 Ш3526 Искоришћавање шума 1 и 2 (11 ЕСПБ). 

 

1. Група обавезних предмета по студијском програму из 2014. године (Болоња 3) 

 1.1 Ш2315 Механизација у шумарству (4 ЕСПБ) 

 1.2 Ш2418 Шумска транспортна средства (8 ЕСПБ) 

 1.3 Ш2420 Ловство са заштитом ловне фауне (7 ЕСПБ) 

 1.4. Ш3528 Искоришћавање шума 1 и 2 (5 ЕСПБ) 

 1.5. Ш 3630 Коришћење недрвних шумских производа (2 ЕСПБ) 

 
2. Група изборних предмета по студијском програму из 2008. године (Болоња 2) 

2.1 Ш2317Б Својства дрвета (4 ЕСПБ), 
2.2 Ш3527Б Екологија дивљачи (3 ЕСПБ), 
2.3 Ш3630А Шумска хидрологија (2 ЕСПБ) или Ш3630Б Заштита на раду у 

искоришћавању шума (2 ЕСПБ); 
2.4 Ш4838Б Основи механичке прераде дрвета (3 ЕСПБ); 
2.5 Ш4839А Хемијска прерада дрвета (3 ЕСПБ) 

   2.   Група изборних предмета по студијском програму из 2014. године (Болоња 3) 

 2.1 Ш2318Б Својства дрвета (4 ЕСПБ) 

 2.2 Ш2423В Шумска хидрологија (4 ЕСПБ) 

 2.3. Ш3529Б Коришћење ловне фауне (3 ЕСПБ) 

 2.4. Ш3633А Заштита на раду у искоришћавању шума (2 ЕСПБ) 

 2.5. Ш4739Г Основи механичке прераде дрвета (3 ЕСПБ) 

2.6. Ш4740Г Ихтиопотенцијали шумских екосистема (3 ЕСПБ) 

 
3. Кандидати који су завршили претходни ниво студија на нематичном факултету и 
кандидати са других студијских програма Шумарског факултета на модулу 2 полажу 
следеће диференцијалне испите: 

3.1 Искоришћавање шума 1 и 2 
3.2 Ловство са заштитом ловне фауне 
3.3 Шумска транспортна средства 
3.4 Екологија гајења шума и Гајење шума 1 

 

Модул 3-Планирање газдовања шумама 

1. Група обавезних предмета по студијским програмима из 2008. и 2014. године (Болоња 2 
и 3) 

1.1 Ш1209 Геодезија и ГИС (7 ЕСПБ), 
1.2 Ш3523 Дендрометрија (7 ЕСПБ), 
1.3 Ш4731 Раст и производност шума (7 ЕСПБ), 
1.4 Ш4735 Планирање газдовања шумама (11 ЕСПБ). 

2. Група изборних предмета по студијском програму из 2008. године (Болоња 2) 
2.1 Ш2317А Статистика (4 ЕСПБ), 



2.2 Ш1211А Информатика (4 ЕСПБ); 
2.3 Ш4734В Информациони системи у шумарству (2 ЕСПБ) 
 

2. Група изборних предмета по студијском програму из 2014. године (Болоња 3)  

2.1. Ш2318А Статистика (4 ЕСПБ) 

2.2. Ш4739Б Информациони системи у шумарству (3 ЕСПБ) 

2.3. Ш4740В Планирање управљања заштићеним подручјима (3 ЕСПБ) 

2.4. Ш4844Б Продукција и прираст биомасе брзорастућих шума и шумских плантажа 

(4   ЕСПБ) 
 

3. Кандидати који су завршили претходни ниво студија на нематичном факултету и 
кандидати са других студијских програма Шумарског факултета на модулу 3 полажу 
следеће диференцијалне испите: 

3.1 Планирање газдовања шумама 
3.2 Дендрометрија 
3.3 Раст и производност шума 
3.4 Геодезија и ГИС 

 

 Модул 4-Гајење шума 

1. Група обавезних предмета по студијским програмима из 2008.и 2014. године 
(Болоња 2 и 3) 

1.1 Ш1104 Шумарска екоклиматологија (4 ЕСПБ), 
1.2 Ш3525 Екологија гајења шума и Гајење шума 1 (12 ЕСПБ), 
1.3 Ш4836 Гајење шума 2 (4 ЕСПБ). 
 
2. Изборни предмет по студијском програму из 2008. године (Болоња 2) 
2.1 Ш4734Г Гајење шума посебне намене (2 ЕСПБ). 

 2. Група изборних предмета по студијском програму из 2014. године (Болоња 3) 
 2.1 Ш1211Б Клима шумских и урбаних подручја Србије (4 ЕСПБ) 
 2.2. Ш4739В Гајење шума посебне намене (3 ЕСПБ) 

2.3. Ш4740А Основи гајења низијских шума (3 ЕСПБ) 
 
3. Кандидати који су завршили претходни ниво студија на нематичном факултету и 

кандидати са других студијских програма Шумарског факултета на модулу 4 полажу 
следеће диференцијалне испите: 

3.1 Шумарска екоклиматологија 
3.2 Екологија гајења шума и Гајење шума 1 
3.3 Гајење шума 2 
 
 

Модул 5-Заштита шума  

1. Група обавезних предмета по студијским програмима из 2008. и 2014. године (Болоња 
2 и 3) 

1.1 Ш3524 Шумарска фитопатологија (7 ЕСПБ), 
1.2 Ш3528 Шумарска ентомолгија (7 ЕСПБ), Ш4732; 
1.3 Ш4732 Заштита шума (6 ЕСПБ), 



2. Група изборних предмета по студијском програму из 2008. године (Болоња 2) 
2.1 Ш2421Б Штеточине украсних биљака (4 ЕСПБ), 
2.2 Ш2422А Болести украсних биљака (4 ЕСПБ); 
2.3 Ш3527А Мониторинг шумских екосистема (3 ЕСПБ), 
2.4 Ш4838А Заштита дрвета (2 ЕСПБ). 

 2. Група изборних предмета по студијском програму из 2014. године (Болоња 3) 
            2.1. Ш2422Б Штеточине украсних биљака (4 ЕСПБ) 
                 2.2. Ш2423А Болести украсних биљака (4 ЕСПБ) 
          2.3. Ш3529А Мониторинг здравственог стања шума (3 ЕСПБ) 

       2.4. Шумски ксилофагни инсекти и лигниколне гљиве (4 ЕСПБ). 
 
3. Кандидати који су завршили претходни ниво студија на нематичном факултету и 
кандидати са других студијских програма Шумарског факултета на модулу 5 полажу 
следеће диференцијалне испите: 
3.1 Ш3524 Шумарска фитопатологија; 
3.2 Ш3528 Шумарска ентомолгија; 
3.3 Ш4732 Заштита шума. 

 

Модул 6-Екологија шума, заштита и унапређивање животне средине 

1. Група обавезних предмета по студијском програму из 2008. године (Болоња 2) 
1.1 Ш1103 Петрографија са геологијом (4 ЕСПБ), 
1.2 Ш1208 Дендрологија (7 ЕСПБ), 
1.3 Ш2312 Шумарска фитоценологија (5 ЕСПБ), 
1.4 Ш2313 Шумарска педологија (8 ЕСПБ), 
1.5 Ш2316 Шума и животна средина (4 ЕСПБ), 
1.6 Ш2419 Типологија шума (4 ЕСПБ), 

1. Група обавезних предмета по студијском програму из 2014. године (Болоња 3) 

 1.1. ЕИЗ1102 Петрографија са геологијом (4 ЕСПБ) 

 1.2. Ш1208 Дендрологија (7 ЕСПБ) 

 1.3. Ш2313 Шумарска фитоценологија (5 ЕСПБ) 

 1.4. Ш2314 Педологија (8 ЕСПБ) 

 1.5. Ш2317 Шума и животна средина (4 ЕСПБ) 
1.6. Ш2420 Типологија шума (4 ЕСПБ) 

2. Изборни предмет по студијском програму из 2008. године (Болоња 2): 

 2.1. Ш2422Б Исхрана биља (4 ЕСПБ); 

      2. Група изборних предмета по студијском програму из 2014. године (Болоња 3)  

 2.1. Ш2322В Ендемичне и угрожене дрвенасте врсте у Србији (4 ЕСПБ) 

 2.2. Ш2423Б Исхрана биља (4 ЕСПБ) 

 2.3. Ш3529В Еколошка класификација обешумљених и деградираних станишта (3 ЕСПБ) 

2.4. Ш3633В Еколошко-типолошки основ у заштити природе (2 ЕСПБ) 
 

3. Кандидати који су завршили претходни ниво студија на нематичном факултету и 



кандидати са других студијских програма Шумарског факултета на модулу 6 полажу 
следеће диференцијалне испите: 

3.1 Дендрологија; 
3.2 Педологија; 
3.3 Шумарска фитоценологија; 
3.3 Типологија шума; 
3.4 Шума и животна средина 

Модул 7-Биоекономија, политика и организација управљања у шумарству и 
заштити природе 
 
1. Група обавезних предмета по студијском програму из 2008. године (Болоња 2) 

1.1 Ш4733 Економика шумарства (5 ЕСПБ), 
1.2 Ш4837 Организација и пословање у шумарству (5 ЕСПБ). 

         1. Група обавезних предмета по студијском програму из 2014. године (Болоња 3) 

       1.1. Ш4737 Трговина шумским производима (2 ЕСПБ) 

       1.2. Ш4738 Економика шумарства (3 ЕСПБ) 

     1.3. Ш4843 Организација и пословање у шумарству (3 ЕСПБ) 

 
2. Група изборних предмета по студијском програму из 2008. године (Болоња 2) 

2.1 Ш1106А Социологија (3 ЕСПБ) или Ш1106Б Основи економије (3 ЕСПБ), 
2.2 Ш4734А Трговина шумским производима (3 ЕСПБ) или Ш4734Б Шумско 

привредна географија (3 ЕСПБ) 
2.3 Ш4839Б Шумарска политика и законодавство (2 ЕСПБ); 

 
 

        2. Група изборних предмета по студијском програму из 2014. године (Болоња 3) 

          2.1. Ш1106А Социологија или Ш1106Б Основи економије (3 ЕСПБ) 

     2.2. Ш4739А Економска географија шумских ресурса (3 ЕСПБ) 

     2.3. Ш4740Б Шумарска политика и законодавство (3 ЕСПБ) 

     2.4. Ш4844АПредузетништво и мала и средња предузећа у шумарству или Ш4844В 

Маркетинг шумских производа (4 ЕСПБ) 
 
3. Кандидати који су завршили претходни ниво студија на нематичном факултету и 
кандидати са других студијских програма Шумарског факултета на модулу  полажу 
следеће диференцијалне испите: 

3.1 Економика шумарства 
3.2 Организација и пословање у шумарству 
3.3 Трговина шумским производима 
3.4 Шумарска политика и законодавство   
 

Члан 6. 
 

У целом тексту Правилника назив студијског програма односно речи „Технологије, 

менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета“ замењују се речима 

„Технологије дрвета“. 

 



Члан 7. 

 

У Анексу који се односи на студијски програм Технологије дрвета,   

 Модул 2. ФИНАЛНА ПРЕРАДА ДРВЕТА, мења се и гласи: 
„М2 Финална прерада дрвета 

1. Групе обавезних предмета: 

1.1 за Студијски програм 2006. (Болоња 1): 
1.1.1 ПД1205 Техничка механика (8 ЕСПБ), 
1.1.2 ПД2311 Својства дрвета I + II (8 ЕСПБ), 
1.1.3 ПД3624 Дрвне конструкциј е (10 ЕСПБ), 
1.1.4 ПД 2418 Машине и алати за обраду дрвета I + II (11 ЕСПБ), 
1.1.5 ПД 4728 Финална прерада дрвета (8 ЕСПБ). 

Кандидат бира три предмета од пет наведених, тако што их наводи приликом 
пријављивања на конкурс. 

1.2 за Студијски програм 2008. (Болоња 2): 
1.2.1 ПД 1205 Техничка механика (8 ЕСПБ), 
1.2.2 ПД2311 Својства дрвета (7 ЕСПБ), 
1.2.3 ПД1207 Примењена инжењерска графика (7 ЕСПБ), 
1.2.4 ПД3625 Конструкције производа од дрвета (7 ЕСПБ), 
1.2.5 ПД 3520 Машине и алати за обраду дрвета (8 ЕСПБ), 
1.2.6 ПД 4729 Финална прерада дрвета (8 ЕСПБ). 

Кандидат бира три предмета од шест наведених, тако што их наводи приликом 
пријављивања на конкурс. 

     1.3 За Студијски програм 2014. (Болоња 3):   

     1.3.1 ПД 1205 Техничка механика (8 ЕСПБ),   

    1.3.2 ПД2311 Својства дрвета (7 ЕСПБ),   

    1.3.3 ПД3625 Конструкције намештаја и производа од дрвета (7 ЕСПБ),   

     1.3.4 ПД 3520Машине и алати за обраду дрвета  (8 ЕСПБ),   

    1.3.5 ПД 4729 Финална прерада дрвета (8 ЕСПБ),   

    1,3.6 ПД 4730 Површинска обрада дрвета (8 ЕСПБ).   

 Кандидат бира три предмета од шест наведених, тако што их наводи приликом 

пријављивања на конкурс. 
2. Групе изборних предмета: 

2.1 Сва 3 изборна предмета за Студијски програм 2006. (Болоња 1): 
2.1.1 ПД3628 Лепљење у финалној преради дрвета (4 ЕСПБ), 
2.1.2 ПД3627 Дрво у грађевинарству (4 ЕСПБ), 
2.1.3 ПД3631 Инжењерска графика (4 ЕСПБ). 

2.2 Сва 3 изборна предмета за Студијски програм 2008. (Болоња 2): 
2.2.1 ПДИ36А/Б4 Технолошка својства дрвета (6 ЕСПБ), 
2.2.2 ПДИ36/Б1 Лепљење у финалној преради дрвета (6 ЕСПБ), 

2.2.3 ПДИ36А/Б2 Дрво у грађевинарству (6 ЕСПБ) 
 
      2.3 Сва 3 изборна предмета за Студијски програм 2014. (Болоња 3):   

      2.3.1 ТМП36А4 Лепљење у финалној преради дрвета (6 ЕСПБ),   



      2.3.2 ТМП47Б2 Тапацирани намештај (6 ЕСПБ), 

      2.3.3. ТМП36А1 Технологије производње кућа од дрвета (6 ЕСПБ) 

      2.3.4. ТМП36А2 Технологије производње грађевинске столарије (6 ЕСПБ) 

Кандидат бира три предмета од четири наведена, тако што их наводи приликом 

пријављивања на конкурс. 

3.Начин утврђивања просечне оцене на групи предмета: Просечна оцена из групе 

обавезних предмета се добија као количник збира оцена и броја предмета и заокружује се 

на две децимале. Минимална просечна оцена није одређена. Број бодова за групу 

изборних предмета се рачуна тако што се збир оцена на изборним предметима подели са 

три и заокружи на две децимале. 
1. Кандидати који су завршили претходни ниво студија на нематичном факултету и 
кандидати са других студијских програма Шумарског факултета по упису на модул М2 
полажу следеће диференцијалне испите: 

1.1 Својства дрвета 
1.2 Конструкције производа од дрвета 
1.3 Површинска обрада дрвета 
1.4 Финална прерада дрвета 

Кандидати са других студијских програма Шумарског факултета, ако су на основним 
студијама слушали неки од наведених предмета не полажу диференцијални испит из тог 
или из тих предмета.“ 

Члан 8. 

 У Анексу који се односи на студијски програм Технологије дрвета,  Листа предмета на  

 Модулу , 3.ХЕМИЈСКО-МЕХАНИЧКА ПРЕРАДА ДРВЕТА мења се и гласи: 

„М3 Хемијско-механичка прерада дрвета 

1. Групе обавезних предмета: 

1.1 за Студијски програм 2006. (Болоња 1): 

1.1.1 ПД3520 Иверице, влакнатице и дрвно-пластичне масе (8 ЕСПБ), 
1.1.2 ПД2315 Познавање материјала (8 ЕСПБ), 
1.1.3 ПД2416 Хемија дрвета (4 ЕСПБ), 
1.1.4 ПД2312 Својства дрвета 1+11 (8 ЕСПБ), 
1.1.5 ПД1209 Анатомија дрвета (8 ЕСПБ), 
1.1.6 Ш1102 Шумарска ботаника и анатомија дрвета (8 ЕСПБ), 
1.1.7 Ш2421 Својства дрвета (4 ЕСПБ), 
1.1.8 Ш4835 Основи механичке прераде дрвета (4 ЕСПБ). 

Кандидат бира три предмета од осам наведених, тако што их наводи приликом 
пријављивања на конкурс. 

1.2 за Студијски програм 2008. (Болоња 2): 
1.2.1 ПД3521 Иверице, влакнатице и дрвно-пластичне масе (7 ЕСПБ), 
1.2.2 ПД2312 Познавање материјала (7 ЕСПБ), 
1.2.3 ПД1209 Хемија дрвета (6 ЕСПБ), 
1.2.4 ПД2311 Својства дрвета (7 ЕСПБ), 
1.2.5 ПД1208 Анатомија дрвета (8 ЕСПБ), 



1.2.6 Ш1102 Шумарска ботаника и анатомија дрвета (8 ЕСПБ), 
1.2.7 Ш1105 Хемија (4 ЕСПБ), 
1.2.8 Ш1208 Дендрологија (7 ЕСПБ). 

Кандидат бира три предмета од осам наведених, тако што их наводи приликом 
пријављивања на конкурс. 

     1.3 Студијски програм 2014. (Болоња 3): 

     1.3.1 ПД3521 Иверице, влакнатице и дрвно-пластичне масе (6 ЕСПБ), 

     1.3.2 ПД2312 Познавање материјала (7 ЕСПБ), 

     1.3.3 ПД1209 Хемија дрвета (8 ЕСПБ), 

    1.3.4 ПД2311 Својства дрвета (7 ЕСПБ), 

    1.3.5 ПД1208 Анатомија дрвета (8 ЕСПБ), 

    1.3.6 Ш1102 Шумарска ботаника и анатомија дрвета (8 ЕСПБ), 

    1.3.7 Ш1105 Хемија (4 ЕСПБ), 

    1.3.8 Ш1208 Дендрологија (7 ЕСПБ). 

Кандидат бира три предмета од осам наведених, тако што их наводи приликом 

пријављивања на конкурс 
2. Групе изборних предмета: 

2.1 за Студијски програм 2006. (Болоња 1): 
2.1.1 ПД3524 Хемијска прерада дрвета (4 ЕСПБ), 
2.1.2 ПД4840 Композити на бази дрвета (2 ЕСПБ), 
2.1.3 ПД3526 Енергетика у преради дрвета (4 ЕСПБ), 
2.1.4 ПД3628 Лепљење у финалној преради дрвета (4 ЕСПБ), 
2.1.5 ПД4837 Технологија производње и прераде целулозе (2 ЕСПБ) 
2.1.6 ПД3627 Дрво у грађевинарству (4 ЕСПБ). 
Кандидат бира три предмета од шест наведених, тако што их наводи приликом 

пријављивања на конкурс. 

2.2 за Студијски програм 2008. (Болоња 2): 
2.2.1 ПДИ48Б1 Композити на бази дрвета (5 ЕСПБ), 
2.2.2 ПДИ35Б1 Основи хемијске прераде дрвета (6 ЕСПБ), 
2.2.3 ПДИ241 Модификација дрвета (6 ЕСПБ), 
2.2.4 ПДИ35Б2 Енергетика у дрвној индустрији (6 ЕСПБ), 
2.2.5 ПДИ36А/Б4 Технолошка својства дрвета (6 ЕСПБ), 
2.2.6 Ш4839А Хемијска прерада дрвета (3 ЕСПБ), 
2.2.7 Ш2317Б Својства дрвета (4 ЕСПБ), 
2.2.8 Ш4838Б Основи механичке прераде дрвета (3 ЕСПБ). 

Кандидат бира три предмета од осам наведених, тако што их наводи приликом 
пријављивања на конкурс. 

2.3 за Студијски програм 2014. (Болоња 3):  

2.3.1 ПДИ48Б1 Композити на бази дрвета (5 ЕСПБ), 

2.3.2 ПДИ35Б1 Основи хемијске прераде дрвета (6 ЕСПБ), 

2.3.3 ПДИ241 Модификација дрвета (6 ЕСПБ), 

2.3.4 ПДИ35Б2 Енергетика у дрвној индустрији (6 ЕСПБ), 

2.3.5 ПДИ36А/Б4 Технолошка својства дрвета (6 ЕСПБ), 

2.3.6 Ш4839А Хемијска прерада дрвета (3 ЕСПБ), 

2.3.7 Ш2317Б Својства дрвета (4 ЕСПБ), 

2.3.8 Ш4838Б Основи механичке прераде дрвета (3 ЕСПБ). 



Кандидат бира три предмета од шест наведених, тако што их наводи приликом 

пријављивања 

на конкурс 
3. Начин утврђивања просечне оцене на групи предмета: Просечна оцена из групе 
обавезних предмета се добија као количник збира оцена и броја предмета и заокружује се 
на две децимале. Минимална просечна оцена није одређена. Број бодова за групу 
изборних предмета се рачуна тако што се збир оцена на изборним предметима подели са 
три и заокружи на две децимале. 

4. Кандидати који су завршили претходни ниво студија на нематичном факултету и 
кандидати са других студијских програма Шумарског факултета по упису на модул М3 
полажу следеће диференцијалне испите: 

4.1 Хемија дрвета 
4.2 Иверице, влакнатице и дрвнопластичне масе 
4.3 Анатомија дрвета 
4.4 Познавање материјала 

Кандидати са других студијских програма Шумарског факултета, ако су на основним 
студијама слушали неки од наведених предмета не полажу диференцијални испит из тог 
или из тих предмета.“ 

Члан 9. 

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

 

Доставити: Служби за наставу и студентска питања, секретару Факултета, декану, 

писарници. 
  

Председник 

Наставно-научног већа 

Проф. др РАТКО РИСТИЋ 

 


