__________________________________________________________________________________
презиме (име једног родитеља) име
датум :22; 23; 24; 25; 26; 06. 2020. године, дјел. број A635 -

___________

/ 2020

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 I циклуса студија у
академској 2020/2021. години – студијски програм АРХИТЕКТУРА
Молим горе наведени наслов да ми одобри пријаву на Комкурс за упис на прву годину студија
Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета у академској 2020/2021. години, I циклус
студија, студијски програм АРХИТЕКТУРА у првом уписном року.
Завршио-ла сам средњу школу _______________________________________________________
тачан назив школе

у________________________________школске 2019/2020. године у четворогодишњем трајању.
Уз захтјев прилажем следећа документа :
1. Оригинал свједочанства I., II., III., i IV. разреда средње школе
2. Оригинал диплому о завршеној средњој школи
3. Извод и Матичне књиге рођених
4. Увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци)
5. Признаницу о уплати трошкова пријаве на конкурс
Испуњавам услове конкурса наведеног факултета
На пријемном желим да полажем: А. Математика Б. Перцепција и презентација простора
С поштовањем !
Подносилац молбе
______________________________
Уплатити 70,00 КМ
на име и презиме кандидата
Сврха дознаке: за квалификациони испит
Прималац: рачун властитих прихода Универзитета у Бањој Луци
рачун примаоца 555 000 06053684 82 Нова банка, или 552 002 18458284 85 Адико банка
или 551 001 00009070 76 Уникредит банка или 571-010-00002781-63 - Комерцијална
банка (попунити један од понуђених рачуна)

износ КМ 70,00
број пореског обвезника /- - - - - - - - - - - - - / (ЈМБГ) - Врста уплате : 0, редовна уплата
Врста прихода 722512
Општина 002 - Буџетска организација 1250 003 , Позив на број 0000000333
Попуњену пријаву, уплатницу и потребне ОРИГИНАЛ документе(свједочанства I, II, III и
IV разред, диплома, родни лист и увјерење о држављанству) предати на шалтер.

__________________________________________________________________________________
презиме (име једног родитеља) име
датум :22; 23; 24; 25; 26; 06. 2020. године, дјел. број Грађ 634 -

___________

/ 2020

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 I циклуса студија у
академској 2020/2021. години – студијски програм ГРАЂЕВИНАРСТВО
Молим горе наведени наслов да ми одобри пријаву на Комкурс за упис на прву годину студија
Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета у академској 2020/2021. години, у првом
уписном року, I циклус студија, студијски програм ГРАЂЕВИНАРСТВО
Завршио-ла сам средњу школу _______________________________________________________
тачан назив школе

у________________________________школске 2019/2020. године у четворогодишњем трајању.
Уз захтјев прилажем следећа документа :
1. Оригинал свједочанства I., II., III., i IV. разреда средње школе
2. Оригинал диплому о завршеној средњој школи
3. Извод и Матичне књиге рођених
4. Увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци)
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
Прималац: рачун властитих прихода Универзитета у Бањој Луци
рачун примаоца 555 000 06053684 82 Нова банка, или 552 002 18458284 85 Адико банка
или 551 001 00009070 76 Уникредит банка или 571-010-00002781-63 - Комерцијална
банка (попунити један од понуђених рачуна)

износ КМ 70,00
број пореског обвезника /- - - - - - - - - - - - - / (ЈМБГ) - Врста уплате : 0, редовна уплата
Врста прихода 722512
Општина 002 - Буџетска организација 1250 003 , Позив на број 0000000333
Попуњену пријаву, уплатницу и потребне ОРИГИНАЛ документе(свједочанства I, II, III и
IV разред, диплома, родни лист и увјерење о држављанству) предати на шалтер.

________________________________________________________________________________
презиме (име име једног родитеља) име
датум :22; 23; 24; 25; 26; 06. 2020. године, дјел. број Гео 636 -

___________ / 2020

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 I циклуса студија у
академској 2020/2021. години – студијски програм ГЕОДЕЗИЈА
Молим горе наведени наслов да ми одобри пријаву на Комкурс за упис на прву годину студија
Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета у академској 2020/2021. години, у првом
уписном року, I циклус студија, студијски програм ГЕОДЕЗИЈА
Завршио-ла сам средњу школу _______________________________________________________
тачан назив школе

у________________________________школске 2019/2020. године у четворогодишњем трајању.
Уз захтјев прилажем следећа документа :
1. Оригинал свједочанства I., II., III., i IV. разреда средње школе
2. Оригинал диплому о завршеној средњој школи
3. Извод и Матичне књиге рођених
4. Увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци)
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
Прималац: рачун властитих прихода Универзитета у Бањој Луци
рачун примаоца 555 000 06053684 82 Нова банка, или 552 002 18458284 85 Адико банка
или 551 001 00009070 76 Уникредит банка или 571-010-00002781-63 - Комерцијална
банка (попунити један од понуђених рачуна)

износ КМ 70,00
број пореског обвезника /- - - - - - - - - - - - - / (ЈМБГ) - Врста уплате : 0, редовна уплата
Врста прихода 722512
Општина 002 - Буџетска организација 1250 003 , Позив на број 0000000333
Попуњену пријаву, уплатницу и потребне ОРИГИНАЛ документе(свједочанства I, II, III и
IV разред, диплома, родни лист и увјерење о држављанству) предати на шалтер.

