
Кандидати ПРИЛИКОМ ПРИЈАВЕ на 

Заједнички  студијски програм МАСТЕР академских студија ЕРОЗИЈА ЗЕМЉИШТА И 

ПРЕВЕНЦИЈА ОД БУЈИЧНИХ ПОПЛАВА (Универзитет у Београду - Шумарски факултет, 

Универзитет у Новом Саду – Пољопривредни факултет и  

Универзитет у Нишу – Факултет заштите на раду) 

подносе следећа документа 

 
Важна напомена: могу конкурисати кандидати који су претходни степен студија завршили до 

03.10.2022. године из образовно-научног поља техничко-технолошких и природно-математичких 

наука 

 

1. Пријава  на Конкурс – скинути са сајта Факултета; 

2. оверену фотокопију дипломе и додатка дипломи (оригинале на увид);  

 

- кандидат коме није издата диплома, подноси уверење о дипломирању и уверење о положеним 

испитима, с тим да, најкасније у року од годину дана, достави факултету оверену фотокопију 

дипломе и додатка дипломи о завршеном претходном степену високог образовања: 

- кандидати који су студије завршили по старом закону и нису имали додатак дипломи достављају 

индекс или уверење о положеним испитима;  

3. биографија (CV); 

4. 
поене за додатно остварене резултате добијаће се на основу документованих и потврђених 

резултата које прилажете уз пријаву;   

5. 
ИЗЈАВА кандидата о коришћењу личних података - скинути са сајта или узети у Скриптарници 
факултета; 

6. 

ИЗЈАВА о коришћењу буџетског статуса* –кандидати који су претходни степен студија завршили 

пре школске 2021/22. године достављају и потписану изјаву да нису били уписани на прву годину у 

буџетском статусу на мастер студијама на неком другом факултету – добићете у Служби приликом 
пријаве или скинути са сајта; 

*- Попуњава се уколико се одобре буџетска места; 

7. 

доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс у износу од 7.000,00 динара; 
       рачун Шумарског факултета:  840-1878666-24   

       број модела  97      позив на број   19-02268-742121-74-04-940  

 

Кандидати из Босне и Херцеговине подносе пријаве преко студентске службе Шумарског    факултета 

Универзитета у Бањој Луци и Шумарског факултета Универзитета у Сарајеву – уплату у против вредности од 

7.000,00 динара, врше у својој валути;  

8. 

страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, поред осталих докумената подноси и 

Решење о признавању стране школске исправе о завршенoј средњој школи или потврду о томе 

да је започет поступак признавања, уколико је средња школа завршена у иностранству; 

9. 

Држављанин Србије који је завршио претходно образовање у иностранству може да конкурише за 

упис на студијски програм ако има решење о признавању стране високошколске исправе за 
наставак образовања на Универзитету у Београду и упис конкретног студијског програма. Уколико 

поступак признавања није окончан, ови кандидати уз пријаву подносе потврду о томе да је 

поступак у току. 

 
Први уписни рок  

 
Кандидати подносе пријаве на конкурс преко  Студентске службе факултета oд 9,30-13:00 часова 
(канцеларија за Мастер и Докторске студије) 
 

Пријављивање кандидата - од 14. септембра до 03. октобра 2022. године; 

- прелиминарне ранг листе објављују се - 06. октобра 2022. год. после 15,00 часова;  

- жалбе кандидата 07. октобра 2022. год. у 10,00 часова - одговор на жалбе истог дана до 15,00 часова; 
- коначне ранг листе објављују се - 10. октобра 2022. год. до 15,00 часова;  

- упис кандидата - 12. и 13.  октобра 2022. године;  

- 14. октобра 2022. објављују се  слободна места за други уписни рок; 

Кандидат који је стекао право уписа а не упише се у за то предвиђеном року, губи право на упис и 

уместо њега ће се уписати следећи кандидат према утврђеном редоследу. 

http://bg.ac.rs/sr/studije/str-isprave.php
http://bg.ac.rs/sr/studije/str-isprave.php

