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6ynesap sojso.ne Mwurnna 39, 
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Ha OCHOBY (n03BaTH ce Ha rrpaBHe aKTe). Cal.fHtbaBa ce: 

3Aill1CHHK 
o 111BpwenoM cTpy1.1noM na.lllopy

ITPHJ10fl9 

nPE)].MET: CTpy1.1u11 ua.111op reo.11eTcico-Texu111.1ic11x pa.110Ba Ha K0Macau110H0M npeMepy 
(uaaecnt HalHB KaTacTapcice/11x onwT11ne/a II ua111B onwnrne) 

no Hanory {nonarn YHjeM),                      a y cKJia.ny ca peruetbeM impeKTopa 
Perry6JIH4KOr reone-rcKor 3aaona o HMeHoaatby spw11naua cTpyYHor HaJJ.3Opa 6p. {nonarn 6poj)

 on naHa {nonarn nazyM). H3BprueH je CTPY4HH HaJl3Op Ha)l 
re-O )leTCKO-TeXHH'-IKHM paJJ.OBHMa Ha KOMacauHOHOM npeMepy (HaBeCTH KaTac-rapcKy/e 
onrurnHy/e H onrurnHy).     CTpyYHH Ha.D.3Op cy H3BplllHJIH 
(Hasecrn spruHoue CTOV'-IHOr Hamopa). 

1. OilWTH IlO)].Al.(11

Pa/lHJJHwTe KarncrnpcKa onmTHHa!onurn1He, OnmTHHa 
- KoMaCaUHOHH npeMep y noBpUJHHH 0/l ...
- O6Hoaa noeMeoa v noaow111m 0.ll ...

HHBeCTHTOp H83HB HHBeCTHT0pa, anpeca, HMC JacTynHHKa 
(H30V'IHJJau) 

HJsol)a'I pa/lOBa HaJHB HJB0t)a1.1a panosa, a.llpeca, HMC 38CT)'TTHHKa 
(spw11nau yCJJyre) 

)J.oKyMeHT3UHja - nporpaM KOMacauHje
- O.nnyKa o cnposotJetbHY nporpaMa KOMacau11je

Yrosop 0 jaBHOj Ta1.1aH HaJHB yrosopa, 6poj H .naTyM 
Ha6aeu11 

CTPY'IHII H3/l30P Peny6JJH'IKH reo.nCTCKH 3880.ll 

2. CTAlbE PA)].OBA

H

3. H3BEWT AJ O H3BPWEHOM CTPYl.fHOM HA)].3OPY
(l13Bewrnj ca JIHCTOM yol.feHHX HerrpaBHJIHOCTH)

4. JIHCTA HAJIO)KEHHX MEPA
(JIHCTa HaJIO)KeHHX Mepa 3a OTKJiatbatbe yol.feHHX HerrpaBHJIHOCTH H JlOCTaBJbatbe H3Bewrnja no
HaJIO)KeHHM MepaMa)

CTPyqHl.f HA)].3OP 
113BPWl1O: 

{11Me II npe311Me) 

rada.pavlovic
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