
 
 

КОНКУРС  
за упис студената у прву годину другог циклуса студија - мастер студија 

на Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету Универзитету у Бањој Луци 
академске 2021/2022. години у другом уписном року 

 
Други циклус студија (мастер студиј) - Слободна мјеста: 
Студијски програм Буџет Самофинансирање Страни држављани Укупно 
Грађевинарство 
Конструктивно и 
хидротехничко усмјерење 

6 5 2 13 

Геодезија 11 5 2 18 
Архитектура и 
урбанизам 

9 5 2 16 

 
Рокови: 
(1) пријављивање кандидата почиње 26.10.2021. завршава 28.10.2021. године (пријем докумената 
се врши сваки радни дан од 8,00 до 16,00 часова у Студентској служби Факултета); 
(2) полагање пријемног испита је у просторијама Факултета 29.10.2021. године са почетком у 9,00 
часова; 
(3) објављивање резултата конкурса је 29.10.2021. године до 13,00 часова (на интернет страници 
Факултета и на огласној плочи Факултета); 
(4) упис примљених кандидата обавиће се 29.10.2021. године. 
 
Посебне одредбе: 
Други циклус студија (мастер студиј) 

Факултет 
Адреса 

Студијски 
програм другог 
циклуса 

Услови уписа на студијски програм другог циклуса су:  

Архитектонско-
грађевинско-
геодетски 
факултет 
 
Адреса: 
Бања лука 
Војводе Степе 
Степановића 77/3 

Грађевинарство 
Конструктивно и 
хидротехничко 
усмјерење 

1) завршене студије првог циклуса одговарајућег студија и остварених 
240 ECTS или завршене интегрисане петогодишње студије 
(еквивалент 300 ECTS), 

2) положен пријемни испит који се полаже из области које су 
изучаване на првом циклусу СП Грађевинарство. Максималан број 
бодова на пријемном испиту је 50, а са првог циклуса студија је 50. 

Геодезија 

1) завршене студије првог циклуса одговарајућег студија и остварених 
240 ECTS или завршене интегрисане петогодишње студије 
(еквивалентно 300 ECTS), 

2) положен пријемни испит који се полаже из области које су 
изучаване на првом циклусу СП Геодезија. Максималан број бодова 
на пријемном испиту је 50, а са првог циклуса студија је 50. 

Архитектура и 
урбанизам 

1) завршене студије првог циклуса архитектуре са остварених 240 
ECTS или завршене интегрисане петогодишње студије архитектуре 
(еквивалент 300 ECTS), 

2) положен пријемни испит који се полаже из опште културе и 
информисаности. Максималан број бодова на пријемном испиту је 
50, а са првог циклуса студија је 50. 

 
Све детаљније информације везано за пријављивање кандидата, полагање пријемног 
(квалификационог) испита, кандидати могу добити на Факултету. 


