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Овим путем изјављујем да сам добровољно дао-ла личне податке овлашћеном лицу
приликом пријаве на конкурс за упис у прву годину мастер академских студија за школску
2017/2018. годину.
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евиденције о мојим обавезама и резултатима током студирања и у сврху самоевалуације.
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