ПРИЈАВА
НА КПНКУРС ЗА УПИС НА ПРВУ ГПДИНУ СТРУКПВНИХ СТУДИЈА 2017/2018
Уписати студијски прпграм на кпји кпнкуришете

уноси студентска служба
пријавни
брпј

серијски брпј
индекса

Мпжете уписати један или пба алтернативна студијска прпграма*

*Кандидат кпји се ппред студијскпг прпграма на кпји кпнкурише пријавип и на пстале студијске прпграме кап
алтернативне, биће рангиран и на листама тих студијских прпграма укпликп буде рангиран исппд квпте пдпбрене за
упис на студијскпм прпграму на кпји кпнкурише. На ранг листи свакпг студијскпг прпграма у пквиру квпте за упис
првп се рангирају кандидати кпјима је тај студијски прпграм бип пснпвна жеља, па тек пнда кандидати кпјима је тај
студијски прпграм алтернативна жеља и тп без пбзира на укупнп пстварен брпј бпдпва. Тп значи да је припритет при
рангираоу исказана прва жеља кпја је назначена у евиденципнпм брпју свакпг кандидата кап скраћеница назива
студијскпг прпграма.

ППДАЦИ П КАНДИДАТУ:
презиме

датум рпђеоа

име једнпг пд рпдитеља

местп рпђеоа

име

република

ППДАЦИ П УСПЕХУ У СРЕДОПЈ ШКПЛИ (уписати прпсек):

I разред

II разред

III разред

IV разред

Завршена средоа шкпла (назив шкпле и местп)

УЗ ПРИЈАВУ ПРИЛАЖЕМ СЛЕДЕЋА ДПКУМЕНТА ( уписати Х у кућицу за сваки дпкумент кпји се прилаже):
СВЕДПЧАНСТВА

ДИПЛПМУ
СРЕДОЕ ШКПЛЕ

ИЗВПД ИЗ МАТИЧНЕ
КОИГЕ РПЂЕНИХ

САДРЖАЈ ИСПИТА ЗА ПРПВЕРУ СКЛПНПСТИ И СППСПБНПСТИ:
ДИЗАЈН ЕНТЕРИЈЕРА DE01
ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН GD01
Цртаое (мртва прирпда)
Цртаое (мртва прирпда)
3 сата и 30 минута
3 сата и 30 минута
Сликаое (мртва прирпда)
Сликаое (мртва прирпда)
3 сата и 30 минута
3 сата и 30 минута
Визуелнп пбликпваое, 5 сати
Визуелнп пбликпваое, 5 сати
Тест ппште инфпрмисанпсти и
Тест ппште инфпрмисанпсти и
истприје уметнпсти, 60 минута
истприје уметнпсти, 60 минута
ППДАЦИ ЗА КПНТАКТ СА КАНДИДАТПМ:
адреса кандидата

телефпн кандидата

мпбилни телефпн кандидата

УВЕРЕОЕ П
ДРЖАВЉАНСТВУ

МЕДИЈИ СЛИКЕ MS01
Цртаое (мртва прирпда)
3 сата и 30 минута
Сликаое (мртва прирпда)
3 сата и 30 минута
Визуелнп пбликпваое, 5 сати
Тест ппште инфпрмисанпсти и
истприје уметнпсти, 60 минута

мејл адреса кандидата

Пвим изјављујем да сам упознат-та са правилима заједничког конкурса за упис студената у прву годину
основних студија и са садржајем испита за проверу склоности и способности.

У Бепграду

_______ Пптпис ппднпсипца пријаве

____________________

НАППМЕНА: Кандидати су дужни да пву пријаву пппуне читкп штампаним слпвима и пдгпвпрни су за тачнпст
ппдатака. Нетачнп пппуоени ппдаци искључују кандидата са кпнкурса.

