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Поштовани, 

У складу са Вашим одговором на позив да учествујете у манифестацији Дан 

отворених врата Универзитета у Бањој Луци,  који је упућен преко Републичког 

педагошког завода, овом приликом желимо да Вам прослиједимо најзначајније 

информације.  

Неопходно је да матуранти Ваше школе буду 18.04.2018. године, најкасније до 

11:30 часова испред Универзитетске спортске дворане ( адреса: Булевар војводе Петра 

Бојовића 1А Бања Лука – улаз из Булевара Живојина Мишића). Свечано отварање 

почиње у 12 часова уз обраћање свечаних званица.  

Након свечаног отварања, матуранти ће бити у прилици да у партеру дворане 

разговарају са делагацијама свих факултета Универзитета у Бањој Луци. Такође, биће у 

прилици да узму бесплатне информаторе за упис. Поред факултета матуранти ће бити у 

прилици да се упознају са капацитетима Студентског центра Никола Тесла, као и да се 

информишу на који начин могу да конкуришу за колективни смјештај и какви су 

услови. Сматрамо да је важно да се будући студенти упознају са свим својим правима 

која су им загарантована до оног тренутка када постану дио заједнице којој припадају 

сви студенти нашег Универзитета (17000), стога ће бити у могућности да разговарају и 

са представницима Студентског парламента Универзитета у Бањој Луци и Унијом 

студентата РС. 

Од 14 часова ће се формирати групе које ће волонтери спроводити ка 

факултетима за које су се матуранти одлучили ( у формуларима који су раније 

достављени управама школа). Полазак према факултетим је у 14:20.  

 Сви матуранти ће на факултетима за које се одлуче бити угошћени од уораве 

факултета и студентске организације. Сваки факултет је унутар своје заједнице 



 
 

 

 

спремио различите врсте презентација како би што боље информисао заинтересоване 

матуранте. Такође, сви матуранти ће добити храну на факултетима.  

 Након посјете факултетима, матуранти ће бити враћени испред дворане. 

Јако је важно да обезбиједите присуство разредних страјешина и других 

наставника уз све матуранте у току цијелог дана који ће преузети одговорност за 

матуранте. 

Овом приликом морамо нагласити да Универзитет у Бањој Луци, као ни 

Студентски парламент УНИБЛ, не преузима одгворност за матуранте и њихово 

понашање, те Вас још једном молимо да преузмете све неопходне мјере како би сви 

матуранти и њихово понашање били по надзором њихових професора.  

 Такође, у сарадњи са Министарством унутрашњих послова у кампусима и Граду 

Бања Лука биће појачане мјере безбједности. 

 За додатна питања и више информација молимо Вас да се обратите Милану 

Унчанину на број телефона 066-183-044 или на електронску пошту 

milan.uncanin@gmail.com.  

 
 
 
 


