
 
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ 
Трг Доситеја Обрадовића 8  

ПРИЈАВНИ ЛИСТ 
    

Презиме: ___________________________________________ 
Име: _______________________________________________ 
Пол: ____________ Народност: ________________________ 

РОК ПРИЈАВЕ: 
 
Конкурсни број: 
______________ 

 

    

ЈМБГ:                

Држављанство: _______________________________________ 
Датум рођења: __________, __________, 20_____ 

 

ПТТ и место рођења:      ___________________________  

Република/покрајина рођења: _____________________________________________  

ПТТ и место боравка:      ___________________________  

Адреса: ________________________________________________________________  

Тел: _________________ Моб:________________ Е-маил:__________________  

Република/покрајина рођења: _____________________________________________  

Завршена средња школа: _________________________________________________  

Назив средње школе и место: _____________________________________________  

Струка: ________________________________________________________________  

Година завршетка: _______________________________________________________  

Република/покрајина завршетка: ___________________________________________  

ПТТ и место завршетка:      _________________________  

Пријава за упис на студијски програм:  1)    Прва жеља: ________________________                                                                                                                                 
.                                                                         2)   Друга жеља:________________________                                  

 

Пријемни испит полажем из: 
1. Биологија,    2. Хемија,    3. Математика,    4. Економика 
(заокружи број испред, важи за све студијске програме осим за ветеринарску медицину) 

 

Датум пријаве: _______, _______, 20______   

Оригинал документа:  ДА         НЕ       (заокружити)   

Успех у претходном школовању:   

 1.  2.  3.  4. 

       
Просек:   

 
 

     

 



    

Подаци о оцу: 
Презиме: ___________________________________________ 
Име: _______________________________________________ 
 

  

    

Датум рођења: __________, __________, 19_____  

ПТТ и место рођења:      ___________________________  

Адреса: ________________________________________________________________  

Народност: _________________________________________________________  

Занимање: _________________________________________________________  

Стручна спрема:        

Запослен у: _________________________________________________________ 
 

 

 
Стручна спрема:  

 

1. Без школе 
2. Основна школа 
4. Средња школа 

6. Виша школа 
71. Висока школа 
72. Магистар наука 

80. Доктор наука  

 

    

Подаци о мајци: 
Презиме: ___________________________________________ 
Име: _______________________________________________ 
 

  

    

Датум рођења: __________, __________, 19_____  

ПТТ и место рођења:      ___________________________  

Адреса: ________________________________________________________________  

Народност: _________________________________________________________  

Занимање: _________________________________________________________  

Стручна спрема:        

Запослена у: _________________________________________________________ 
 

 

 
Уз пријаву прилажем:  

 

1. Сведочанство I, II, III, IV 
2. Диплому 
3. Копија личне карте 

 
 

 
________________________ 
Подносилац пријаве 

 

 



 

 

ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ 

 

√  Изјављујем да сам сагласан/на да моје личне податке Пољопривредни факултета Нови Сад 
обрађује у складу с важећим Законом о заштити личних података. 

√  Изјављујем да сам своје податке дао/дала добровљно. 

√  Изјављујем да сам обавештен/а и сагласан/на да ће мојим подацима руководити запослени у 
Студентској служби, током трајања конкурсног поступка,и касније по потреби, као и да ће се подаци 
чувати у складу са роковима чувања на Факултету. 

√  Изјављујем да сам сагласан/на да се моји подаци чувају, обрађују и користе за следеће сврхе: 
истицање на ранг листама, међусобна комуникација, статистичка обрада. 

√ Сагласан/а сам да моји подаци (Име, презиме, завршена средња школа, постигнути успех, 
просечна оцена и сл.) буду објављени на сајту Факултета. У случају да не желим више да моји 
подаци буду јавно објављени, опозваћу своју дозволу писменим захтевом Факултету.  

 

 

У Новом Саду  
 

 _________________________________ 

дана: _________________  Име и презиме 
 

                                                                                                              Конкурсни број___________________ 
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