
                                            Кандидати ПРИЛИКОМ  УПИСА 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 
 

1. 
извод из матичне књиге рођених – факултет прибавља по службеној дужности извод из матичне 

књиге  рођених осим за  стране држављане који су обавезни да овај документ доставе; 

2. 
индекс - купује се у скриптарници факултета – попунити само личне податке са десне и леве 

странеиндекса и залепити фотографију (не лепити фолију);  

3. 1 образац ШВ-20 (узети у скриптарници); 

4. 
две фотографије формата 4,5 х 3,5 цм (једну залепити у индексу - без лепљења фолије, а другу на 

ШВ-20 обрасцу); 

5. Aнкетни лист за изборне предмете – преузети са сајта факултета 

6. 

оригинал уплатница на рачун Шумарског факултета - 5.000,00 дин на име административних 

трошкова првог  уписа на студијски програм (плаћају сви студенти прве године – буџетски и 

самофинансирајући) 

7. 

оригинал уплатница на рачун Шумарског факултета - 100,00 дин. - у складу са Одлуком Савета 

Универзитета на име финансирања Универзитетског центра за развој каријере студената -плаћају 

сви студенти /буџетски и самофинансирајући/ 

8. 

самофинансирајући студенти достављају  2 примерка  Уговора о студирању од којих студент 

задржава   један за себе, а други предају са осталом докуметацијом – Уговор узети у скриптарници 

факултета 

9. 

оригинал уплатница прве рате школарине (за самофинансирајуће студенте) на износ од 36.000,00 

динара  
      (30%  укупне школарине која износи 120.000,00 динара) на рачун Шумарског факултета:  

Остатак школарине у износу од 84.000,00 дин треба поделити на три рате и платити следећом 

динамиком: 

   - 2. рата у износу од 28.000 динара доспева за плаћање до 30.11.2022. године; 

   - 3. рата  у износу од 28.000 динара доспева за плаћање до 12.01.2023. године; 

   - 4. рата  у износу од 28.000 динара доспева за плаћање до 12.02.2023.године;  

Напомена: друга, трећа и четврта рата школарине се плаћа на рачун Шумарског факултета 

али са позивом на број са вашег е-налога;   е-налог ће бити отворен после свечаног пријема 

мастер  студената (на вашем е-налогу имаћете угледни пример уплатнице)  
Уплате извршене до 15 дана после наведених рокова увећавају се за 10%, а преко 15 дана за 15%. 

 
                                рачун Шумарског факултета: 840-1878666-24   

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

 
ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ за држављане Републике Србије: 120.000 динара 

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ за стране држављане: 2.000  eura (€) – плаћање у две једнаке рате приликом уписа 

семестара 

Након уписа, за сваког уписаног студента отвара се електронски досије (е-налог) и мејл адреса. Шифра 

за отварање налога добија се са индексом на свечаном пријему студената. 

Обавезни сте да активирате е-налог и попуните електронски образац ШВ-20 који преузима Рачунарски 

центар Универзитета  и прослеђује Заводу за  статистику Републике  Србије.  
 

Тек када попуните електронски ШВ-20 образац  и итаберете ИЗБОРНЕ предмете 

 ваш упис је ВАЛИДАН. 
 

Преко е-налога ће те пријављивати испите према календару испитних рокова који усваја  Наставно-

научно веће факултета         
Упутство за приступ електронском налогу можете преузети са сајта факултета – 

Студенти – студентски сервис – упутство за приступ е-налогу 

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. 


