
 

Број пријаве __________
Школска 2017/18

      ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА
    НА УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ

Презиме и име кандидата:______________________________________________

Име и презиме оца :         ______________________________________________

Име и презиме мајке :      ______________________________________________

Пол :   М     Ж  (заокружи)         Држављанство :   Србије       Страно   (заокружи)

ЈМБГ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __       Националност__________________________
Подаци о рођењу

Датум рођ.(дд.мм.гггг.): ___.___._____.          Место рођ.:_______________________  

 Oпштина рођ.:_____________________          Република рођ.____________________   
 
Mесто сталног боравка ___________________  Oпштина__________________________________

Адреса____________________________________________________________________________

Tелефон_________________ Мобилни тел _________________e-mail________________________

Подаци о завршеној средњој школи 

Пуни назив средње школе:___________________________________________________________

Година завршетка средње школе :______           Место: ___________________________________   

Општина____________________________         Република:________________________________   

Просек по годинама (на две децимале)

први раз :___,____    други раз:____,____   трећи раз:___,___   четврти раз:___,___  Ук.:___,___ 

Број бодова средња школа:____,____

Посебна потреба за подршком (хендикеп):     ДА     НЕ    (заокружи)  

Посебни услови уписа:   ДА      НЕ     (заокружи)



Полагаћу следећи предмет:

Математикa Физикa    Физичкa хемијa   Хемијa Биологија

(заокружи жељени предмет или предмете)

Изјављујем да сам упознат са процедуром спровођења пријемног испита и уписа. 
Такође изјављујем да се, уколико  не присуствујем пријемном испиту или се не упишем у наведеном 
року, може сматрати да сам неопозиво одустао од свог права да конкуришем за упис, односно да се 
упишем на Факултет за физичку хемију.

Београд , ____________ 2017. год.                            

                                                                                                                              Кандидат                       
      
                                                                                                                   ______________________
                                                                                                                                 потпис



           

ПОТВРДА О ПРИЈАВИ НА КОНКУРС ЗА УПИС НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 
ФИЗИЧКЕ ХЕМИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2017/18 ГОДИНИ

Презиме и име кандидата:______________________________________________

Име jедног родитеља :      ______________________________________________

ПРЕДАО ДОКУМЕНТА :

Број пријаве: ___________   
_______________________
потпис овлашћеног лица

ПОЛАГАО ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ИЗ:

Математикa Физикa Физичкa хемијa    Хемијa Биологија

                ______________          __________       _________________    ___________    _____________
                                                                                                 (потписи дежурног)

                Ова пријава служи као доказ да се кандидат пријавио на конкурс и да је полагао
                пријемни испит. Упозоравају се кандидати да ову потврду морају имати са собом 
                на пријемном испиту.  

            

ПОТВРДА О ПРИЈАВИ НА КОНКУРС ЗА УПИС НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 
ФИЗИЧКЕ ХЕМИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2017/18 ГОДИНИ

Презиме и име кандидата:______________________________________________

Име jедног родитеља :      ______________________________________________

ПРЕДАО ДОКУМЕНТА :

Број пријаве: ___________   
_______________________
потпис овлашћеног лица

ПОЛАГАО ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ИЗ:

Математикa Физикa Физичкa хемијa    Хемијa Биологија

                ______________          __________       _________________    ___________    _____________
                                                                                                 (потписи дежурног)

                Ова пријава служи као доказ да се кандидат пријавио на конкурс и да је полагао
                пријемни испит. Упозоравају се кандидати да ову потврду морају имати са собом 
                на пријемном испиту.  


