








          Образац бр.1 

 

ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ 

ЗА ЧЛАНОВЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА ФАКУЛТЕТУ/АКАДЕМИЈИ 
УМЈЕТНОСТИ 

Услови за кандидатуру: 

- Право да се пријаве за чланове изборне комисије на чланици Универзитета у Бањој 
Луци имају студенти свих циклуса студија уписани у академској години у којој се бирају 
представници студената. 

 

Факултет кандидата  

Име и презиме  

Адреса становања  

Број индекса  

Број телефона, е-маил   

Година студија  

Статус студента  

 

У Бањој Луци, дана _________________ 

 

Напомена: Уз овај образац потребно је доставити и потврду издату од стране 
Факултета/Академије умјетности (број индекса, година студија, просјек оцјена и статус 
студента).  



          Образац бр.2 

 

ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ 

ЗА ЧЛАНОВЕ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА 

 УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ 

Услови за кандидатуру: 

- Право да се пријаве за чланове Студентског парламента имају студенти свих 
циклуса студија који су као редовни студенти први пут уписани у годину студија 
у којој се кандидује (академску 2022/2023.) 

Факултет кандидата  

Име и презиме  

Адреса становања  

Број индекса  

Број телефона, е-маил   

Година студија  

Статус студента  

• Напомена: Код статуса студента назначити да ли је кандидат редован студент и да ли је први 
пут уписан у годину студија у академској 2022/2023. години) 

 

У Бањој Луци, дана _________________ 

 

Напомена: Уз овај образац потребно је доставити и потврду издату од стране 
Факултета/Академије умјетности (број индекса, година студија, просјек оцјена и статус 
студента, са назнаком да ли је студент први пут уписан на студије у академској 
2022/2023. години).  



          Образац бр.3 

 

ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ 
ЗА ЧЛАНОВЕ НАУЧНО-НАСТАВНОГ/УМЈЕТНИЧКОГ  

ВИЈЕЋА ФАКУЛТЕТА/АКАДЕМИЈЕ УМЈЕТНОСТИ  
 

Услови за кандидатуру: 

- Право да се пријаве за чланове Научно-наставног/Умјетничког вијећа имају студенти 
свих циклуса студија који су као редовни студенти уписани у  годину студија у којој се 
кандидују.  

Факултет кандидата  

Име и презиме  

Адреса становања  

Број индекса  

Број телефона, е-маил   

Година студија  

Статус студента  

• Напомена: Код статуса студента назначити да ли је кандидат редован студент. 

 

У Бањој Луци, дана _________________ 

 

Напомена: Уз овај образац потребно је доставити и потврду издату од стране 
Факултета/Академије умјетности (број индекса, година студија, просјек оцјена и статус 
студента).  
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