_________________________________________________________________________________
презиме (очево име) име
датум : .............. 2019. године, дјел. број МГео- 777 - ___________________________________
Стално мјесто боравка – адреса _______________________________________________________
Број телефона, фиксни ____________________________, мобилни _____________________________________
e-mail_____________________________________________________________________________________________

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКИ ФАКУЛТЕТ
БАЊА ЛУКА
Предмет : Пријава на Конкурс за упис у прву годину на II циклус студија у
академској 2019/2020. години – студијски програм ГЕОДЕЗИЈА
Молим горе наведени наслов да ми одобри пријаву на Конкурс за упис на II

циклус

студија, студијски програм ГЕОДЕЗИЈА,

на Архитектонско-грађевинскогеодетском факултету Универзитета у Бања Луци у академској 2019/2020. години.
На I циклус студијског програма Геодезија уписан-а сам академске _________/________. године
на _______________________________________________________________________факултету
у ______________________________________________________________. Први циклус студија,
240 ECTS, завршио-ла сам _______________ . године са просјечном оцјеном________________.
Уз захтјев прилажем следећа документа :
1. Извод из Матичне књиге рођених
2. Увјерење о држављанству не старије од 6 мјесеци
3. Овјерену копију дипломе о завршеном I циклусу студија
4. Увјерење о просјечној оцјени у току студија на I циклусу студија
5. Признаницу о уплати трошкова пријаве на конкурс.
Испуњавам услове конкурса наведеног факултета.
С поштовањем !
Подносилац молбе
______________________________
Уплатити 70,00 КМ
на име и презиме кандидата
Сврха дознаке: за квалификациони испит II циклус студија
Прималац: рачун властитих прихода Универзитета у Бањој Луци
рачун примаоца 555 000 06053684 82 рачун примаоца
или 551 001 00009070 76 (попунити један од два понуђена рачуна)

износ КМ 70,00
број пореског обвезника /- - - - - - - - - - - - - / (ЈМБГ) - Врста уплате : 0, редовна уплата
Врста прихода 722534
Општина 002 - Буџетска организација 1250003, Позив на број 0000000333
 Попуњену пријаву, уплатницу и потребна документа предати у собу 9.

_________________________________________________________________________________
презиме (очево име) име
датум : ................ 2019. године, дјел. број АУ- 778 - ____________________________________
Стално мјесто боравка – адреса _______________________________________________________
Број телефона, фиксни ____________________________, мобилни _____________________________________
e-mail_____________________________________________________________________________________________

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКИ ФАКУЛТЕТ
БАЊА ЛУКА
Предмет : Пријава на Конкурс за упис у прву годину на II циклус
студија у академској 2019/2020. години – студијски програм

АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ
Молим горе наведени наслов да ми одобри пријаву на Конкурс за упис на II циклус
студија, студијски програм АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ, на
Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету Универзитета у Бања Луци у академској
2019/2020. години.
На I циклус - основне студије студијског програма _____________________ уписан-а сам
академске _________/________. године на______________________________________факултету
у _____________________________________________________. Први циклус студија 240 ECTS,
- основне студије у трајању ___________ година, завршио-ла сам _______________ . године са
просјечном оцјеном ________________.
Уз захтјев прилажем следећа документа :
1. Извод из Матичне књиге рођених
2. Увјерење о држављанству не старије од 6 мјесеци
3. Овјерену копију дипломе о завршеном I циклусу студија
4. Увјерење о просјечној оцјени у току студија на I циклусу студија
5. Признаницу о уплати трошкова пријаве на конкурс.
Испуњавам услове конкурса наведеног факултета.
С поштовањем !
Подносилац молбе
______________________________
Уплатити 70,00 КМ на име и презиме кандидата
Сврха дознаке: за квалификациони испит II циклус студија
Прималац: рачун властитих прихода Универзитета у Бањој Луци
рачун примаоца 555 000 06053684 82 рачун примаоца
или 551 001 00009070 76 (попунити један од два понуђена рачуна)

износ КМ 70,00
број пореског обвезника /- - - - - - - - - - - - - / (ЈМБГ) - Врста уплате : 0, редовна уплата
Врста прихода 722534
Општина 002 - Буџетска организација 1250003, Позив на број 0000000333
Попуњену пријаву, уплатницу и потребна документа предати у собу 9.

__________________________________________________________________________________
презиме (очево име) име
датум : ................. 2019. године, дјел. број МГр- 779 - ____________________________________
Стално мјесто боравка – адреса _______________________________________________________
Број телефона, фиксни ____________________________, мобилни _____________________________________
e-mail_____________________________________________________________________________________________

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКИ ФАКУЛТЕТ
БАЊА ЛУКА
Предмет : Пријава на Конкурс за упис у прву годину на II циклус студија у
академској 2019/2020. години – студијски програм ГРАЂЕВИНАРСТВО
Молим горе наведени наслов да ми одобри пријаву на Конкурс за упис на II циклус
студија, студијски програм ГРАЂЕВИНАРСТВО,
1.____________________________________________________ усмјерење
на Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету Универзитета у Бања Луци у
академској 2019/2020. години.
На I циклус студијског програма Грађевинарство уписан-а сам академске _________/_________.
године на ________________________________________________________________ факултету
у ______________________________________________________________. Први циклус студија,
240 ECTS, завршио-ла сам ________________. године са просјечном оцјеном________________.
Уз захтјев прилажем следећа документа :
1. Извод из Матичне књиге рођених
2. Увјерење о држављанству не старије од 6 мјесеци
3. Овјерену копију дипломе о завршеном I циклусу студија
4. Увјерење о просјечној оцјени у току студија на I циклусу студија
5. Признаницу о уплати трошкова пријаве на конкурс.
Испуњавам услове конкурса наведеног факултета.
С поштовањем !
Подносилац молбе

______________________________
Уплатити 70,00 КМ
на име и презиме кандидата
Сврха дознаке: за квалификациони испит II циклус студија
Прималац: рачун властитих прихода Универзитета у Бањој Луци
рачун примаоца 555 000 06053684 82 рачун примаоца
или 551 001 00009070 76 (попунити један од два понуђена рачуна)

износ КМ 70,00
број пореског обвезника /- - - - - - - - - - - - - / (ЈМБГ) - Врста уплате : 0, редовна уплата
Врста прихода 722534
Општина 002 - Буџетска организација 1250003, Позив на број 0000000333


Попуњену пријаву, уплатницу и потребна документа предати у собу 9.

_________________________________________________________________________________
презиме (очево име) име
датум : ............... 2019. године, дјел. број ЕЕЗ- 780 - ____________________________________
Стално мјесто боравка – адреса _______________________________________________________
Број телефона, фиксни ____________________________, мобилни _____________________________________
e-mail_____________________________________________________________________________________________

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКИ ФАКУЛТЕТ
БАЊА ЛУКА
Предмет : Пријава на Конкурс за упис у прву годину на II циклус студија у
академској 2019/2020. години – студијски програм

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ У ЗГРАДАРСТВУ
Молим горе наведени наслов да ми одобри пријаву на Конкурс за упис на II циклус
студија, студијски програм ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ У
ЗГРАДАРСТВУ, на Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету Универзитета у
Бања Луци у академској 2019/2020. години.
На I циклус - основне студије студијског програма _____________________ уписан-а сам
академске _________/________. године на______________________________________факултету
у _____________________________________________________. Први циклус студија 240 ECTS,
- основне студије у трајању ___________ година, завршио-ла сам _______________ . године са
просјечном оцјеном ________________.
Уз захтјев прилажем следећа документа :
6. Извод из Матичне књиге рођених
7. Увјерење о држављанству не старије од 6 мјесеци
8. Овјерену копију дипломе о завршеном I циклусу студија
9. Увјерење о просјечној оцјени у току студија на I циклусу студија
10. Признаницу о уплати трошкова пријаве на конкурс.
Испуњавам услове конкурса наведеног факултета.
С поштовањем !
Подносилац молбе
______________________________
Уплатити 70,00 КМ на име и презиме кандидата
Сврха дознаке: за квалификациони испит II циклус студија
Прималац: рачун властитих прихода Универзитета у Бањој Луци
рачун примаоца 555 000 06053684 82 рачун примаоца
или 551 001 00009070 76 (попунити један од два понуђена рачуна)

износ КМ 70,00
број пореског обвезника /- - - - - - - - - - - - - / (ЈМБГ) - Врста уплате : 0, редовна уплата
Врста прихода 722534
Општина 002 - Буџетска организација 1250003, Позив на број 0000000333
Попуњену пријаву, уплатницу и потребна документа предати у собу 9.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
РЕПУБЛИКА СРПСКА
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКИ ФАКУЛТЕТ
БАЊА ЛУКА

Студијски програм АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ , II циклус студија
Број : АУ - 778
/2019
Датум :...................... 2019. године

ПОТВРДА
Којом потврђујемо да је кандидат _________________________________________________
презиме (очево име) име
поднио пријаву на Конкурс за упис у прву годину II циклуса студија академске 2019/2020.
године на Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету у Бања Луци – студијски
програм АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ .
Приликом пријаве на конкурс кандидат је предао потребнe докуменатe.
референт за други циклус
__________________________
мп

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
РЕПУБЛИКА СРПСКА
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКИ ФАКУЛТЕТ
БАЊА ЛУКА

Студијски програм АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ, II циклус студија

ПОТВРДА
Којом се потврђује да је горе наведени кандидат предао задатке добијене на пријемном
испиту.

_____________________________
дежурни
Напомена:
ЛИЧНУ КАРТУ или ПАСОШ И ОВУ ПОТВРДУ
ПОНИЈЕТИ СА СОБОМ НА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ
17.10.2019. у 09,00 - АГГФ Степе Степановића 77/3

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
РЕПУБЛИКА СРПСКА
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКИ ФАКУЛТЕТ
БАЊА ЛУКА

Студијски програм ГЕОДЕЗИЈА, II циклус студија
Број : МГео - 777 / 2019.
Датум :............................. 2019. године

ПОТВРДА
Којом потврђујемо да је кандидат _________________________________________________
презиме (очево име) име
поднио пријаву на Конкурс за упис у прву годину II циклуса студија академске 2019/2020.
године на Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету у Бања Луци – студијски
програм ГЕОДЕЗИЈА.
Приликом пријаве на конкурс кандидат је предао потребнe докуменатe.
референт за други циклус
__________________________
мп

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
РЕПУБЛИКА СРПСКА
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКИ ФАКУЛТЕТ
БАЊА ЛУКА

Студијски програм ГЕОДЕЗИЈА, II циклус студија

ПОТВРДА
Којом се потврђује да је горе наведени кандидат предао задатке добијене на пријемном
испиту.

_____________________________
дежурни
Напомена:
ЛИЧНУ КАРТУ или ПАСОШ И ОВУ ПОТВРДУ
ПОНИЈЕТИ СА СОБОМ НА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ
17.10.2019. у 09,00 сати АГГФ Степе Степановића
77/3

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
РЕПУБЛИКА СРПСКА
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКИ ФАКУЛТЕТ
БАЊА ЛУКА

Студијски програм ГРАЂЕВИНАРСТВО, II циклус студија
Број : МГр
Датум :

- 779 / 2019.
. 2019. године

ПОТВРДА
Којом потврђујемо да је кандидат _________________________________________________
презиме (очево име) име
поднио пријаву на Конкурс за упис у прву годину II циклуса студија академске 2019/2020.
године на Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету у Бања Луци – студијски
програм ГРАЂЕВИНАРСТВО.
Усмјерење:
Приликом пријаве на конкурс кандидат је предао потребнe докуменатe.
референт за други циклус
__________________________
мп

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
РЕПУБЛИКА СРПСКА
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКИ ФАКУЛТЕТ
БАЊА ЛУКА

Студијски програм ГРАЂЕВИНАРСТВО, II циклус студија

ПОТВРДА
Којом се потврђује да је горе наведени кандидат предао задатке добијене на пријемном
испиту.

_____________________________
дежурни
Напомена:
ЛИЧНУ КАРТУ или ПАСОШ И ОВУ ПОТВРДУ
ПОНИЈЕТИ СА СОБОМ НА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ
17.10.2019. у 09,00 сати АГГФ Степе Степановића
77/3

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
РЕПУБЛИКА СРПСКА
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКИ ФАКУЛТЕТ
БАЊА ЛУКА

Студијски програм
ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ У ЗГРАДАРСТВУ,
II циклус студија
Број : ЕЕЗ - 780
/ 2019.
Датум :.......................... 2019. године

ПОТВРДА
Којом потврђујемо да је кандидат _________________________________________________
презиме (очево име) име
поднио пријаву на Конкурс за упис у прву годину II циклуса студија академске 2019/2020.
године на Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету у Бања Луци – студијски
програм ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ У ЗГРАДАРСТВУ.
Приликом пријаве на конкурс кандидат је предао потребнe докуменатe.
референт за други циклус
__________________________
мп

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
РЕПУБЛИКА СРПСКА
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКИ ФАКУЛТЕТ
БАЊА ЛУКА

Студијски програм
ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ У ЗГРАДАРСТВУ,
II циклус студија

ПОТВРДА
Којом се потврђује да је горе наведени кандидат предао задатке добијене на пријемном
испиту.

_____________________________
дежурни
Напомена:
НЕМА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

