
 

                                                                                        

 

 

 

 

   ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ – КРУШЕВАЦ 

 

Предмет: Пријава на конкурс за упис у прву годину ОСНОВНИХ академских студија за школску  

           20_____/______ годину.                                                                                        

 ( НАПОМЕНА: Образац се попуњава ћириличним писмом ) 

 

➢ Пријављујем се за студијски програм ( заокружити број испред одговарајућег студијског 

програма ): 

1. РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО 

2. СТОЧАРСТВО 

3. ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО 

 

На пријемном испиту опредељујем се за полагање предмета: ( заокружити 

жељени предмет ) 

                                       1.  ХЕМИЈА                           2. БИОЛОГИЈА 

 

➢       ( презиме )                                                     (име једног родитеља)                                         ( име ) 

 

➢ Пол:                         Ж – женски                                     М – мушки 

 

➢ Број личне карте________________________издата – ПУ_____________________________ 

➢ Матични број                                    

 

➢  Дан, месец и година рођења: ______._______._________ 

➢ Место рођења: __________________________________________________________________ 

➢ Национална припадност: _________________________________________________________ 

➢ Држављанство: _________________________________________________________________ 

      ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ - КРУШЕВАЦ                  

Примљено: 

Орг.  Јед. Број  Вредност 

   

   

             



 

➢ Адреса пребивалишта – боравишта: 

Улица и број:__________________________________________________________ 

Место: _______________________________________________________________ 

Број телефона / моб:  __________________________________________________ 

Е – маил: _____________________________________________________________ 

➢ Назив завршене средње школе: 

_____________________________________________________________________________________ 

      ( назив ) 

➢ Место завршене средње школе: 

_________________________________________________________________________________________ 

                                                              ( назив ) 

➢ ОПШТИ УСПЕХ ИЗ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ  ( уписати просечну оцену са две децимале ): 

 

 

 

 

Изјава: Изјављујем да НИСАМ / ЈЕСАМ био/ла уписан/а у статусу буџетског студента на другоj 

високошколској установи на истом нивоу и степену студија. ( заокружити одговарајући понуђен 

одговор ) 

Уз пријаву прилажем: 

- НЕОВЕРЕНЕ ФОТОКОПИЈЕ СВЕДОЧАНСТВА, сва четири разреда завршене средње школе и  

ОРИГИНАЛ на увид 

- НЕОВЕРЕНЕ ФОТОКОПИЈЕ ДИПЛОМЕ о положеном завшном испиту, односно матурском испиту 

 и ОРИГИНАЛ на увид 

- ПРИЈАВНИ ЛИСТ  

- ОЧИТАНУ ЛИЧНУ КАРТУ 

- ПОТВРДУ О УПЛАТИ ТАКСЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА 

        

        Подносилац пријаве 

 

_________________________   

              ( потпис ) 

Разред Успех Средња оцена 

I разред         

II разред   

III разред   

IV разред   



 

                                                                                                                                           

( попуњава комисија) 

 

                      

РАД КОМИСИЈЕ 

 

На основу општег успеха кандидата и провере унетих података, комисија за спровођење 

конкурса за упис у ПРВУ годину ОСНОВНИХ академских студија школске 20_____ / _____године је 

утврдила: 

 

Да је кандидат по појединим основама остварио/ла следећи број бодова: 

                 1.На основу општег успеха из средње школе                                            _____________ бодова 

  2.На основу пријемног испита из предмета Биологија/Хемија                            

                                                                                                                                      _____________ бодова 

 

Кандидат је остварио/ла укупно                                                    _____________ бодова 

 

 

         Чланови комисије: 

 

1. _____________________________ 

 

2. _____________________________ 

 

 

  3.    _____________________________ 

 

 

 

 

 


