




11.2.13) TI0.1t8u11 o <1>011.1toB1tM8 EY 

Ha6aaKa je r10se3a11a ca npojeKTOM 11/mrn nporpaM0M <lrn11a11c11pa1111M 113 <1>011.noaa EY D .na D He 

H.neH'r11c�11Kau11ja npoje!<'ra: 

O)1.eJhaK III: IlpaBHH, eK0H0MCKH, «lmHaHCHjCKH H TeXHH11KH 00)),31.(H 

Ill.I) KpHTCpHjyMH 3a H36op npnBpC.!lHOr cy6jeirra 

Ill.I .I 0) Kp11Tep11jyM1t 38 K88J1IIT8TIIBHII ll36op Y'ICCHIIK8: 2 (y c11y'lajy pecmp11K/11l/6f/02 KONKypca 3G Ol/3Gjfl) 

111.2) YCJlOBH nOBC38HH ca yrosopOM 

111.2. t) TIO/l81111 o Ollpeije11oj npo<f>ec11j11 (ca.Mow yweope o jaeNoj Na6ae11u yCJ1yw) 

Y'-leCTaoaaH,e je pe3eps11caH0 3a onpeijeHy rrpo<l>ec11jy D na D He 

Haaecrn npoc�ec11jy: 

O)1.eJhaK IV: IlocTynaK 

IV.I) Om1c

IV.1.2) BpCTa nocTynK8 

D Orsope,rn 

D Pecrp11KT11BH11 

6poj y'-leCHHKa KOjH lie ce pa3MaTpaTI: [ (y c11y•1ajy pecmpuKm11eN02 KOflKypca 3a OU3ajfl} 

wm M11HHMana11 6poj: ( ) / MaKCHMana11 6poj: ( 

IV.t.9) Kp11Tep11jyM1t 38 OUC IM188H,C npojCK8T8: 

IV.2) A.!lMHHHCTpaTHBHH fl0.!l3UH 

IV.2.2) POK 3a no.1t11orne1be rlJ1811oaa, npojeK8T8, .!lll38j118 11.1111 np11j8BC 

,ll.aTyM: (OiJ.MM.2222)                                        JlOKaJlHO BpeMe: (xx:.MM) 

IV.2.3) ){8TYM CJ181b8 no311s3 33 y•1ewfie 11336p81111M y'lec1111u11M8: 2 (oo.MM.2222) (y c11y'lajy pecmpuKmuef/02 KONKypca 3a OU3ajfl} 

IV.2.4) JC3lfl(lf lf8 Kojmia npojeKTH 111111 np11j8BC Mory 61tTII rlO.ll HCTC: [ ][ ] I
,

IV.3) Harpa!le 11 ;1rnpH 

IV.3.t) TIO/l81111 o 118rp8m1(8�ia) 

6Hlie .110.neJbeHa(-e) 11arpana(-e) O.11a O11e 

6poj H apen110CT 11arpane(-a) Koja(-e) lie ce no.nenHTI: 2 

IV.3.2) TIO/l81111 o nJ18fi81b1tM8 CBIIM y4ecmuu1M8: 2 

IV.3.3) /lO.!l8HIII yr-oaop11 ll8KOII cnpOBC.!lCHOr KOHKypc8 
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