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О Универзитету

 Универзитет у Бањој Луци основан је 7. 
новембра 1975. године. Приликом оснивања у саставу 
Универзитета било је пет факултета: Електротехнички, 
Технолошки, Машински, Правни и Економски и три више 
школе. Медицински факултет основан је 1978. године. 
Остали факултети основани су касније: Пољопривредни 
и Шумарски 1992. године, Филозофски 1994. године, 
Архитектонско-грађевински 1995. године, Природно-
математички 1996. године, Академија умјетности 1999. 
године, Факултет физичког васпитања и спорта 2001. 
године, а Филолошки, Факултет политичких наука 
и Рударски факултет 2009. године. Од 2012. године 
придружена чланица Универзитета је Висока школа 
унутрашњих послова.

Универзитет у Бањој Луци данас има 16 факултета 
са 55 студијских програма I циклуса студија. Наставу 

изводи 784 наставника и сарадника у пуном радном 
односу. Поред њих, на Универзитету је ангажовано 
170 наставника у допунском радном односу, 168 
гостујућих професора из иностранства и 121 стручни 
сарадник за потребе реализације клиничке праксе. 
Административно-техничку подршку пружа 558 
службеника. Тренутно на Универзитету студира око 
18.000 студената из свих крајева Републике Српске, 
али и из иностранства. До сада су дипломе основних 
студија стекли 30.571 студент, 304 студента мастер 
судија, 700 специјалиста, 1.104 магистра наука и 537 
доктора наука.

Већина факултета Универзитета у Бањој Луци налази се у 
два кампуса, смјештена недалеко од обала ријеке Врбас, 
у непосредној близини центра града. У кампусима се 
налазе студентски домови са ресторанима, спортским 
теренима, студентским клубовима и универзитетским 
рачунарским центром. Универзитет у Бањој Луци 
располаже са неопходним учионичким просторијама 
разноврсног облика и величина: од амфитеатара, 
средњих и мањих учионица, читаоница и библиотека, 
до лабораторија и рачунарских сала. Укупна површина 
учионица износи око 16.000 m2, а лабораторијског 
простора oкo 10.000 m2. Већина учионица опремљена 
је видео-пројекторима и рачунарима за приказивање 
дигиталних наставних садржаја.Универзитет располаже 
са 20 рачунарских сала са цјелодневним приступом 
интернету. Библиотеке располажу са 190.000 књига, а 
претплаћене су на већи број научних часописа.

Управа и стручне службе

Од 2007. године, Универзитет у Бањој Луци је 
интегрисан, са факултетима као  организационим 
јединицама. Радом Универзитета управљају Управни 
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одбор, Сенат и ректор.

На Универзитету постоје проректор за  наставу и 
студентска питања, проректор за научноистраживачки 
рад и развој, проректор  за међународну и 
међууниверзитетску сарадњу и проректор за 
кадровске и материјалне ресурсе.
Универзитет има генералног секретара и 
финансијског директора. Сједиште свих управних и 
административних служби Универзитета је у Ректорату.

Оснивање и историјат Универзитета

Другу половину 20. вијека обиљежиле су брзе промјене 
у науци, техници и технологији, што је утицало и на 
конституисање и развој Универзитета у Бањој Луци .
Универзитет у Бањој Луци основан је 7. новембра 1975. 
године, а његовом оснивању претходило је формирање 
неколико виших школа и факултета на овом простору.
Прва високошколска установа у Бањој Луци основана је 
1950. године. Била је то Виша педагошка школа, која је 
прве године уписала 38 бруцоша – младиће и дјевојке 
из ових крајева. У том периоду у Бањој Луци формирано 
је још неколико високошколских институција. Прво 
је формиран Технички факултет 1961. године, а затим 
Виша економска школа 1969. године, а након тога и 
више истурених одјељења сарајевског Машинског, 
Правног и Економског факултета. У периоду од само 
четири године, сва та одјељења постала су самостални 
факултети.
Остварени резултати навели су надлежне органе да 
7. новембра 1975. године формирају Универзитет у 
Бањој Луци - други универзитет у тадашњој Босни и 
Херцеговини.

Почетак рада Универзитета обиљежен је недостатком 

наставно-научног кадра. На осам високошколских 
установа (изузимају се институти и заводи) било је 
запослено 149 наставника и 100 осталих радника. 
Структура (квалификација и звање) наставничког кадра 
била је још неповољнија. Економски факултет имао је 
два доктора наука и три магистра, Електротехнички 
два доктора и шест магистара, Технолошки осам 
доктора и три магистра, Машински четири доктора 
и пет магистара, Правни четири доктора и једног 
магистра, Педагошка академија пет доктора и шест 
магистара, Виша Економско-комерцијална школа шест 
магистара и четворицу специјалиста, а Виша техничка 
школа у Бихаћу је имала само два магистра. Такав 
кадровски састав на вишим школама и факултетима 
наметнуо је потребу планирања кадра за будући 
развој Универзитета, његово школовање, уздизање и 
усмјеравање за рад на факултетима.

Прије формирања Универзитета на вишим школама и 
факултетима у Бањој Луци студирало је 4.952 студента. 
Прве године постојања Универзитета било је 7.079 
студената, од чега 3.445 редовних. Те године на прву 
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годину уписано је 2.356 студената. Сваке школске 
године у овом развојном периоду повећавао се број 
студената који су излазили на све испите, као и број 
оних који су дипломирали.

Универзитет у Бањој Луци је већ прве године свог 
постојања усвојио „Програм развоја за период од 
1976. до 1980. године“. Овај докуменат био је од 
велике важности за правилан, реалан и складан развој 
Универзитета за првих пет година постојања. Њиме су 
утврђени основни циљеви и задаци на Универзитету 
у Бањој Луци. Нека од најважнијих питања у том 
програму су се односила на студенте и њихов стандард, 
проширење мреже високошколских организација 
и проширење уписа на студије. Као приоритетни 
задаци наметали су се: изградња студентских 
домова, обезбјеђење континуираног кредитирања 
и стипендирања студената, проширење и јачање 
Централне омладинске задруге, изградња спортско-
рекреативног центра, студентске поликлинике, 
повећање просторних капацитета и материјалних 
могућности за масовнију активност у културним 
дјелатностима студената.

У периоду 1980-1985. године, дошло је до заокружења 
неких послова на Универзитету (пријем нових 
чланица, завршетак инвестиција и сл.), а отворен је и 
процес модернизације и рационализације у високом 
образовању.

Проширење мреже високошколских организација у 
периоду од 1980. до 1985. године, значило је оснивање 
нових високошколских организација и нових одсјека и 
смјерова на постојећим факултетима. Уз већ постојећи 
Медицински факултет, било је предвиђено отварање 

грађевинског факултета. У оквиру Више техничке школе 
у Бихаћу требало је основати и дрвнопрерађивачки 
одсјек. Планирано је оснивање и енергетског одсјека 
на Електротехничком факултету, конструкционог на 
Машинском, одсјека пољопривредне технологије на 
Технолошком, одсјека за друштвено-економски развој 
на Економском и графичког одсјека на Вишој техничкој 
школи у Бихаћу. Било је планирано и прерастање 
Педагошке академије у филозофски факултет, у складу 
са Законом о наставничким школама и факултетима. И 
поред планирања, све ове активности нису завршене у 
том периоду.

Смјештај и опремљеност виших школа и факултета у 
том периоду стално су се побољшавали. Изградњом 
Универзитетског центра, са 12.000 квадратних метара 
корисног простора, завршена је прва фаза изградње 
објеката и њихово опремање за потребе Правног, 
Економског, Машинског и Технолошког факултета. 
Започела је санација и доградња Електротехничког 
факултета, као и смјештај двију виших школа у Бихаћу. Од 
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изузетног значаја је било и побољшање опремљености 
лабораторија, кабинета, библиотека. У овом периоду 
је ријешен трајни смјештај Народне и универзитетске 
библиотеке „Петар Кочић“ у Дому солидарности, 
са проширеним читаоничким простором, чиме су 
створени бољи услови за студенте, високошколски 
наставнички и сараднички кадар.

На факултетима и вишим школама је 1985. године у 
сталном радном односу било 153 наставника и 91 
асистент, док су 82 наставника и 41 асистент били у 
допунском радном односу. Од 11. марта 1976. године 
кад је одбрањена прва докторска дисертација, 
па до краја 1984. године, звање доктора наука на 
Универзитету у Бањој Луци стекло је 13 кандидата, а 
магистарске тезе одбранила су 23 кандидата. У овом 
периоду објављено је 4.089 научних радова, 123 
скрипте, 47 универзитетских уџбеника и 95 стручно-
научних књига. Све то потврђује да се знатна пажња 
поклањала научно-наставном и научноистраживачком 
раду.

Период развоја Универзитета од 1985. до 1992. године 
је био веома специфичан и карактерисале су га веома 
изражене друштвене и економске промјене у тадашњој 
Југославији. Међутим, уз велике напоре привреде, 
власти, просвјетних и научних организација остварен 
је напредак у свим сферама развоја Универзитета, 
па долази и до улагања у опрему високошколских 
организација (компјутерску, лабораторијску и осталу). 
Постепено је оживљавао научноистраживачки и 
практични рад и повезивање са привредом.

Константно се повећавао број новоуписаних студената. 
Дошло је и до усмјерења студената ка техничким 
наукама, а битно се смањио и број ванредних студената. 

Примијећен је и оштрији критеријум професора на 
испитима, што је резултирало бољим квалитетом.
У школској 1987/88. години, иновирани су наставни 
програми и измијењена је структура наставних 
предмета у складу са савременим кретањима. 
Побољшана је кадровска структура на неким 
факултетима и вишим школама, а уведена је законска 
одредба да сви наставници морају бити доктори наука. 
Научноистраживачки рад се нарочито афирмисао 
путем друштвених циљева, објављено је 50 књига и 
више стотина научних и стручних расправа и чланака, 
а један број радова наших наставника цитиран је у 
свјетским научним индексима.
Универзитет се у овом периоду афирмисао 
на југословенском и међународном плану, а 
успостављена је блиска сарадња с универзитетима у 
Битољу, Приштини, Осијеку и Марибору, те са остала 
три универзитета у Босни и Херцеговини. Током 1987. 
године, ректор Универзитета из Бање Луке био је 
предсједник Заједнице универзитета Југославије, а 
школске 1989/90. године био је предсједник Заједнице 
универзитета Босне и Херцеговине. Универзитет је од 
децембра 1989. године члан Ректорске конференције 
„Алпе-Јадран“, а успостављена је веза са више 
универзитета из иностранства.

Период развоја Универзитета од 1992. до 1996. године, 
обиљежили су општа друштвена криза, одбрамбено-
отаџбински рат и распад бивше СФР Југославије, 
формирање Републике Српске и послијератна 
друштвено-економска криза. Ратна дејства у Босни 
и Херцеговини отежала су рад и развој Универзитета 
у Бањој Луци. Биле су угрожене све његове функције. 
Али, и поред свега, рад није прекидан.

Интересовање младе генерације за упис на студије 
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такође је одређено укупним стањем у овом периоду, 
па се почетком одбрамбено-отаџбинског рата број 
студената смањује. Пред почетак рата на свим 
факултетима и вишим школама студирало је 6.758 
студената. Школске 1992/93. године, на Универзитету 
студира 5.438 студената, да би од наредне школске 
године почело постепено повећање број студената. 
У школској 1993/94. години, достигнут је предратни 
број студената (6.455). У школској 1994/95. години, 
након отварања нових факултета и одсјека, повећао 
се интерес, па је и број студената повећан: уписано је 
7.212 студената.

Поред наставно-научне дјелатности на додипломским 
студијама, један број факултета је и у ратним 
условима организовао и постдипломске студије. На 
постдипломске студије у овом периоду уписано је 145 
студената.

На факултетима Универзитета у Бањој Луци у ратним 
условима извршене су значајне промјене у ангажовању 
наставника и сарадника. Процес флуктуације кадра на 
факултетима био је наглашен и у предратном периоду. 
Распадом бивше државе један број наставника и 
прије почетка ратних дејстава напустио је факултете и 
отишао у друге универзитетске центре. То је у једном 
периоду негативно дјеловало на рад факултета. 
Водећи исправну кадровску политику, факултети 
и Универзитет у цјелини, примили су наставнике и 
асистенте са факултета који су остали ван територије 
Републике Српске. На тај начин задржан је неопходан 
број наставника и сарадника, са тенденцијом његовог 
повећања. Све је то доприносило да се број наставника 
и асистената у сталном радном односу на факултетима 
постепено повећава.

Почетком школске 1995/96. године, у сталном 
радном односу на Универзитету било је запослено 
69 професора, 69 доцената, 52 виша асистента и 58 
асистената. Са других универзитета, а највише из 
Савезне Републике Југославије, хонорарно је био 
ангажован 351 наставник и сарадник. Повећање броја 
хонорарно ангажованих наставника и сарадника 
условљено је отварањем нових факултета, одсјека и 
смјерова за које су били потребни стручњаци ужих 
специјалности.

Наставно-научна дјелатност факултета реализована је 
извођењем додипломских и постдипломских студија. 
Наставни процес, уз неколико краћих прекида због 
ратних дејстава, одвијао се према утврђеним плановима 
и програмима. Посебне тешкоће у извођењу наставе 
причињавали су загријавање просторија, недостатак 
материјала за извођење вјежби, недостатак електричне 
енергије, литературе и др. У условима пада реалног 
стандарда студирања, уз изузетне напоре студената 
и наставника, велики број студената је дипломирао и 
одбранио специјалистичке, магистарске и докторске 
радове.
У овом периоду факултети су наставили рад на једном 
броју научноистраживачких пројеката чија реализација 
је почела раније. Започета су и истраживања на новим 
пројектима: мањим апликативним истраживањима за 
потребе производних предузећа и државних органа. 
Више школе и факултети у овом периоду одржали 
су неколико запажених научних и стручних скупова, 
а наставници и сарадници су објавили већи број 
публикација.

Универзитет у Бањој Луци је и у веома сложеним 
условима остварио различите облике сарадње са 
Универзитетом у Источном Сарајеву и универзитетима 
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у Савезној Републици Југославији, а касније и са 
осталим универзитетима у Босни и Херцеговини, 
Хрватској, Македонији и Словенији. Међународна 
сарадња остварена је и са универзитетима из Грчке, 
Бугарске, Шпаније, Италије, Француске, Аустрије, 
Велике Британије, САД-а, Русије, Њемачке, Швајцарске, 
Белгије, Холандије и Норвешке.

Крајем овог периода учесталија је размјена студената 
и професора, научних часописа, педагошких искустава 
и научних достигнућа. Болоњска декларација постала 
је путоказ развоја Универзитета, борбе за његову 
аутономију, реформу наставно-научног процеса, 
увођења европских стандарда студирања и др.
Посљедњих десет година у развоју обиљежило је 
повећање интересовања студената за студирање на 
нашем Универзитету. Број нових студената уписаних 
у прву годину студија кретао се од 3.246 (школске 
2007/08) до 3.760 (школске 2009/10).

Од школске 2007/08. године, на Универзитету у Бањој 
Луци почела је примјена болоњског процеса у настави 
на свим студијским програмима, иако су са болоњском 
реформом поједини факултети кренули и раније. 
Усвојен је тростепени систем студија и уведен је ECTS 
систем вредновања предмета и укупног оптерећења 
студента, али и принцип годишњег оптерећења 
студента до 60 ECTS. Да би се олакшао студиј и повећала 
пролазност студената, у наставне планове су уведени   
једносеместрални предмети, а испитивање студената 
се обавља по дијеловима, у облику колоквија, тестова, 
семестралних и домаћих радова, израде пројектних 
задатака, итд. Прати се и вреднује и активност студента 
у току наставе и тако подстиче интерактивност 
наставног процеса.
Поред груписања научних области, на Универзитету 

у Бањој Луци је донесена стратешка одлука да се сви 
наставни предмети (курсеви, модули) групишу у уже 
научне области којима природно припадају, без обзира 
на којем се факултету/Академији умјетности предмети 
слушају. Након тога је појединим факултетима/
Академији умјетности додијељена матичност за 
поједине научне/умјетничке области, како би водили 
политику развоја и одговарали на сва академска 
питања.

У намјери да утврди слабости, дође до приједлога за 
њихово отклањање и побољша цјелокупно пословање, 
Универзитет у Бањој Луци константно изводи интерне 
евалуације, те се опредијелио да системски уреди 
питања осигурања квалитета. Стога је 2009. године 
успостављен Комитет за осигурање квалитета чији је 
задатак да припрема стратегије и политике квалитета. 
Такође, успостављена је и Канцеларија за осигурање 
квалитета која координира активности на осигурању 
квалитета са организационим јединицама.

Универзитет у Бањој Луци је 2013. године акредитован 
и уписан у Регистар високошколских установа који 
се води код Агенције за развој високог образовања и 
осигурање квалитета.

Претходни ректори 
универзитета

Проф. др  Милан Матаруга 
(2016- )

Проф. др Станко Станић 
(2006-2016)

Академик проф. др Драгољуб 
Мирјанић (1992-2006)

Академик проф. др Рајко 
Кузмановић (1988-1992)

Проф. др Драгица Додиг 
(1984-1988)

Проф. др Ибрахим Табаковић 
(1979-1984)

Проф. др Драгомир Малић 
(1975-1979)
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Телефон:
+387 51 348 800

Факс: 
+387 51 348 805

Веб-сајт:
www.au.unibl.org

Е-пошта:
info@aubl.org

Адреса: 
Универзитетски град,
Булевар војводе Петра 
Бојовића 1А, 78000 Бања Лука

Декан: 
Др Лука Кецман, ванредни 
професор

Продекан за наставу:
Предраг Соломун, ма, 
ванредни професор

Продекан за умјетност и 
међународну сарадњу:
Др Санда Додик, ванредни 
професор

Академија умјетности је прву генерацију студената уписала школске 1998/99. године. 
Чинили су је драмски, ликовни и музички одсјек, који су 2008. године прерасли у 
истоимене студијске програме. Настава се изводи на свим студијским програмима и 
на првом и на другом циклусу студија.

Данас у оквиру Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци дјелује и Студентски 
мултимедијални центар, некадашњи Центар за друштвене дјелатности Универзитета 
у Бањој Луци − ЦЕДУБАЛ.

Сви студијски програми су организовани према тростепеном моделу (4+1+3) студија.

Академија умјетности
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Телефон 
+387 51 462 543

Факс 
+387 51 462 543

Веб-сајт 
www.aggf.unibl.org

Е-пошта
info@aggfbl.org

Адреса 
Булевар војводе Степе 
Степановића 77, 
78000 Бања Лука

В.д. декана
Др Бранкица Милојевић, 
ванредни професор

Продекан за наставу 
___________________

Продекан за 
научноистраживачки рад
Др Биљана Антуновић, 
ванредни професор

Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет је основан 1996. године, када је 
уписана и прва генерација студената на грађевински одсјек. Школске 1997/98. 
године, уписана је прва генерација на архитектонски одсјек, а од школске 2007/08. 
године почео је са радом и геодетски одсјек. 

Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет тренутно обухвата три студијска 
програма у оквиру којих се организује настава на првом циклусу студија. Настава 
на студијском програму Архитектура на другом циклусу студија почела је школске 
2008/09. године, а на студијском програму Геодезија школске 2014/15. године.

Сви студијски програми су организовани према тростепеном моделу (4+1+3) студија.

Архитектонско-грађевинскo-
геодетски факултет
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Телефон 
+387 51 430 010

Факс 
+387 51 430 053 

Веб-сајт 
www.ef.unibl.org

Е-пошта
kontakt@efbl.org 

Адреса 
Мајке Југовића 4, 
78000 Бања Лука

Декан 
Др Станко Станић, 
редовни професор

Продекан за наставу:
Др Саша Петковић, доцент

Продекан за 
научноистраживачки рад: 
Др Горан Поповић, редовни 
професор

Економски факултет је основан 1975. године. Претходница факултету је одјељење 
Економског факултета из Сарајева, основано 01.11.1974. године, када је и уписана 
прва генерација студената. 

Настава на првом циклусу студија изводи се на студијском програму Економија 
и пословно управљање, а на другом циклусу студија на студијским програмима: 
Финансије, банкарство и осигурање; Финансије и ревизија јавног сектора; 
Међународна економија; Пословна економија; Актуарство и International master for 
business and administration. 

Трећи циклус студија Економија лиценциран је 2015. године.

Економски факултет
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Телефон 
+387 51 221 824

Факс 
+387 51 211 408

Веб-сајт 
www.etf.unibl.org

Е-пошта
office@etfbl.org

Адреса 
Патре 5, 78000 Бања Лука

Декан 
Др Бранко Докић, редовни 
професор

Продекан за наставу
Др Игор Крчмар, доцент

Продекан за 
научноистраживачки рад 
Др Чедомир Зељковић, 
доцент

Електротехнички факултет се развио из електротехничког одсјека Техничког 
факултета у Бањој Луци, основаног 24.11.1961. године. Прва генерација студената 
је уписана школске 1962/63. године. Почетком седамдесетих година прошлог 
вијека, нарасле су потребе за инжењерима електротехнике и за одвајањем 
електротехничког одсјека у посебан факултет, те је 1975. године донесена одлука о 
издвајању електротехничког одсјека из састава Техничког факултета.

Развој наставног процеса до школске 1994/95. године одвијао се на два одсјека: 
Одсјек за електронику и комуникације и Одсјек за рачунарску технику и аутоматику, 
а школске 1994/95. почео је са радом и Одсјек за електроенергетику.

До 1989. године, додипломске студије су биле четворогодишње, од 1989. до 2003. 
године петогодишње, а од 2003. су поново четворогодишње. Од 2009. године на 
факултету се организује настава на сва три циклуса студија.

Сви студијски програми организовани су према тростепеном моделу (4+1+3) студија.

Електротехнички факултет
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Телефон 
+387 51 433 000

Факс 
+387 51 465 085

Веб-сајт 
www.mf.unibl.org

Е-пошта
masinstvo@unibl.rs

Адреса
Булевар војводе Степе 
Степановића 71, 
78000 Бања Лука

Декан 
Др Дарко Кнежевић, ванредни 
професор

Продекан за наставу
Др Страин Посављак, 
ванредни професор

Продекан за научно-
истраживачки рад
Др Ђорђе Чича, ванредни 
професор

Машински факултет се развио из одјељења Машинског факултета Универзитета у 
Сарајеву, које је почело са радом школске 1971/72. године. Настава се изводила на 
два смјера: производном и конструкционом. Почетком 1975. године, донесена је 
одлука о издвајању овог одјељења из састава Машинског факултета из Сарајева и 
формирању Машинског факултета у саставу Универзитета у Бањој Луци.

Од 1979. године на факултету дјелују два одсјека: Производни и Погонскоенергетски. 
Школске 1990/91. године уведени су одсјеци: Одсјек за производно машинство 
и Одсјек за термотехнику и моторизацију, а школске 2000/01. почиње са радом и 
Одсјек за заштиту на раду.

Школске 2006/07. године, извршена је нова организација студија. Сви студијски 
програми су организовани према тростепеном моделу (3+2+3) студија. Настава се 
изводи на свим студијским програмима на првом и на другом циклусу студија.

Машински факултет
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Телефон 
+387 51 234 100;  215 454

Факс 
+387 51 215 454

Веб-сајт 
www.med.unibl.org

Е-пошта
medicinskifakultet@yahoo.com

Адреса 
Саве Мркаља 14, 
78000 Бања Лука

Декан 
Др Милан Скробић, ванредни 
професор

Продекан за наставу
Др Зоран Вујковић, ванредни 
професор

Продекан за 
научноистраживачки рад 
Др Радослав Гајанин, редовни 
професор

Продекан за опште 
послове 
Др Горан Спасојевић, редовни 
професор

Медицински факултет основан је 1978. године, када је и одржано прво предавање за 
будуће докторе медицине. Одсјек за стоматологију основан је 1994. године, а 1995. 
године покренут је Одсјек за фармацију, док је школске 2007/08. године почела 
настава на студијском програму Здравствена њега. 

Медицински факултет организује и образовање за стицање стручног назива 
специјалиста и супспецијалиста за здравствене раднике и здравствене сараднике са 
високом стручном спремом. Трећи циклус студија Биомедицинске науке лиценциран 
је 2014. године.

Студијски програми: Медицина, Стоматологија и Фармација организовани су 
према интегрисаном моделу студија (6+3), а студијски програм Здравствена њега 
организован је према тростепеном моделу (4+1+3) студија. 

Медицински факултет



22 VODIČ ZA STUDENTE 



23VODIČ ZA STUDENTE 

Телефон 
+387 51 312 390

Факс 
+387 51 312 580

Веб-сајт 
www.agro.unibl.org

Е-пошта 
dekanat@agrofabl.org

Адреса 
Универзитетски град, 
Булевар војводе Петра 
Бојовића 1А, 
78000 Бања Лука

Декан 
Др Никола Мићић, редовни 
професор

Продекан за наставу
Др Стоја Јотановић, 
ванредни професор

Продекан за 
међународну сарадњу и 
научноистраживачки рад
Др Весна Мрдаљ, доцент

Пољопривредни факултет је уписао прву генерацију студената школске 1992/93. 
године на општи смјер. У периоду од школске 2000/01. до 2006/07. године, факултет 
је имао три смјера: воћарско¬виноградарски, ратарски и сточарски. 

Од школске 2006/2007. године, настава на првом циклусу студија је организована на 
три студијска програма: Aграрна економија и рурални развој, Aнимална производња 
и Биљна производња, са укупно 6 усмјерења.
Од школске 2007/2008. године, настава на другом циклусу студија организована је 
на студијском програму Аграрна економија и рурални развој, од школске 2009/10. 
на студијском програму Биљне науке и од школске 2010/11. на студијском програму 
Анимална производња. Од школске 2012/2013. године, настава на трећем циклусу 
студија организована је на студијском програму Пољопривредне науке.

Сви студијски програми су организовани према тростепеном моделу (3+2+3) студија.

Пољопривредни факултет
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Телефон 
+387 51 339 001

Факс 
+387 51 460 602

Веб-сајт 
www.pf.unibl.org

Е-пошта
info@pravobl.org

Адреса 
Булевар војводе Степе 
Степановића 77, 
78000 Бања Лука

Декан 
Др Витомир Поповић, 
редовни професор

Продекан за наставу
Др Дарко Радић, доцент

Продекан за 
научноистраживачки рад
Др Раденко Јотановић, 
доцент

Правни факултет основан је 1975. године. Претходно су се правне науке у Бањој 
Луци изучавале на деташману Правног факултета Универзитета у Сарајеву.

У јесен 1973. године основано је одјељење Правног факултета Универзитета у 
Сарајеву са сједиштем у Бањој Луци, а школске 1975/76. године почиње настава за 
редовне и ванредне студенте на Правном факултету.

Настава на првом циклусу студија изводи се на студијском програму Право, а на 
другом циклусу студија на студијским програмима: Грађанско право, Међународно 
право, Кривично право, Пословно право, Државно право, Управно право, Радно и 
социјално право и Правно¬историјске студије.

Студијски програм Право је организован према тростепеном моделу (4+1+3) студија.

Правни факултет
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Телефон 
+387 51 319 142

Факс 
+387 51 311 178

Веб-сајт 
www.pmf.unibl.org

Е-пошта 
sekretarica@pmfbl.org

Адреса 
Младена Стојановића 2, 
78000 Бања Лука

Декан 
Др Горан Трбић, ванредни 
професор

Продекан за наставу
Др Радослав Декић, доцент

Продекан за за 
научноистраживачки рад
Др Душко Јојић, ванредни 
професор

Природно-¬математички факултет настао је 1996. године издвајањем четири одсјека 
из састава Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци. Приликом оснивања 
факултета формирани су одсјеци: Биологија, Географија и етнологија, Математика 
и информатика и Физика. Одсјек за хемију основан је 1997. године, a од школске 
2006/07. године формирани су Одсјек за екологију и заштиту животне средине и 
Одсјек за просторно планирање.

Студијски програм Техничко васпитање и информатика изводи се од академске 
2010/11. године.

Настава на другом циклусу студија се изводи на студијским програмима: Биологија, 
Географија, Екологија и заштита животне средине, Математика и информатика, 
Просторно планирање и Физика.

Сви студијски програми су организовани према  тростепеном моделу (4+1+3) 
студија.

Природно-математички факултет
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Телефон 
+387 51 241 660

Факс 
+387 51 241 660

Веб-сајт 
www.rf.unibl.org

Е-пошта
rudarskifakultet@unibl.rs

Адреса 
Саве Ковачевића бб, 
79101 Приједор

Декан 
Др Владимир Малбашић, 
ванредни професор

Продекан за наставу
Др Јово Миљановић, 
ванредни професор

Рударски факултет je основан 2009. године. Настао је прерастањем рударског одсјека 
Технолошког факултета, на којем је прва генерација студената уписана школске 
1997/98. године, у Рударски факултет Универзитета у Бањој Луци са сједиштем у 
Приједору. 
Настава на првом циклусу студија изводи се на студијском програму Рударство, а на 
другом циклусу студија на студијском програму Рударско и геолошко инжењерство.

Студијски програм Рударство је организован према тростепеном моделу (4+1+3) 
студија

Рударски факултет



30 VODIČ ZA STUDENTE 



31VODIČ ZA STUDENTE 

Телефон 
+387 51 434 357

Факс 
+387 51 434 351

Веб-сајт 
www.tf.unibl.org

Е-пошта
info@tfbl.org

Адреса 
Булевар војводе Степе 
Степановића 73, 
78000 Бања Лука

Декан 
Др Љиљана Вукић, редовни 
професор

Продекан за наставу
Др Ладислав Василишин, 
доцент

Продекан за 
научноистраживачки рад
Др  Борислав Малиновић, 
доцент

Технолошки факултет је основан 1975. године, а израстао је из технолошког одсјека 
Техничког факултета у Бањој Луци основанoг 1962. године. У то вријеме на факултету 
су постојали Хемијско¬технолошки смјер и Биотехнолошко¬прехрамбени смјер, 
који 1977. године прерастају у одсјеке. 

У школској 1988/89. години уписана је прва генерација студената на Одсјек за 
текстилно инжењерство, а 1997. године основан је и рударски одсјек са сједиштем у 
Приједору, који је касније прерастао у Рударски факултет.

У школској 2010/11. години са радом је кренуо и студијски програм Графичко 
инжењерство. Настава на другом циклусу студија се изводи на студијским 
програмима: Прехрамбено инжењерство, Текстилно инжењерство и Хемијско 
инжењерство.

Сви студијски програми су организовани према тростепеном моделу (4+1+3) студија.

Технолошки факултет
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Телефон
+387 51 304 001

Факс 
+387 51 304 032 

Веб-сајт 
www.fpn.unibl.org

Е-пошта
info@fpnbl.org

Адреса 
Универзитетски град, 
Булевар војводе Петра 
Бојовића 1А,
78000 Бања Лука

Декан 
Др Здравко Злокапа, редовни 
професор

Продекан за наставу:
Др Душко Трнинић, доцент

Продекан за 
научноистраживачки рад:
Др Весна Шућур-Јањетовић, 
доцент

Факултет политичких наука је почео са радом 2009. године издвајањем студијских 
програма: Журналистика, Политичке науке, Социјални рад и Социологија из састава 
Филозофског факултета. 

Настава се изводи на сва четири студијска програма и на првом и на другом циклусу 
студија. 

Сви студијски програми су организовани према тростепеном моделу (4+1+3) студија.

Факултет политичких наука
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Телефон 
+387 51 312 280

Факс 
+387 51 312 280

Веб-сајт 
www.ffvis.unibl.org

Е-пошта
ffvis@blic.net

Адреса 
Универзитетски град, 
Булевар војводе Петра 
Бојовића 1А, 
78000 Бања Лука

Декан 
Др Симо Вуковић, редовни 
професор

Продекан за наставу:
Др Бојан Гузина, доцент

Продекан за 
научноистраживачки рад:
Др Слободан Симовић, 
редовни професор

Факултет физичког васпитања и спорта настао је издвајањем Одсјека за физичку 
културу из Филозофског факултета 2001. године, када је и уписана прва генерација 
студената.

Настава на првом и другом циклусу студија изводи се на студијском програму Општи 
наставнички и Спорт.

Студијски програм Oпшти ¬наставнички је организован према тростепеном моделу 
(4+1+3) студија, а студијски програм Спорт према тростепеном моделу (3+2+3) 
студија.

Факултет физичког васпитања 
и спорта
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Телефон 
+387 51 340 120

Факс 
+387 51 340 145 

Веб-сајт 
www.flf.unibl.org

Е-пошта 
filoloski@unibl.rs

Адреса 
Универзитетски град, 
Булевар војводе Петра 
Бојовића 1А, 
78000 Бања Лука

Декан 
Др Младенко Саџак, 
ванредни професор

Продекан за наставу:
Др Сања Радановић, 
ванредни професор

Продекан за 
научноистраживачки рад: 
Др Петар Пенда, ванредни 
професор

Филолошки факултет је почео са радом 2009. године издвајањем студијских 
програма: Српски језик и књижевност, Енглески језик и књижевност, Њемачки језик 
и књижевност, Италијански језик и књижевност и српски језик и књижевност и 
Француски језик и књижевност из састава Филозофског факултета.

Настава се изводи на свим студијским програмима на првом и на другом циклусу 
студија, изузев студијског програма Руски и српски језик и књижевност, на којем се 
настава реализује само на првом циклусу студија.

Студијски програми су организовани према тростепеном моделу (4+1+3) студија.

Филолошки факултет
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Телефон 
+387 51 322 780

Факс 
+387 51 325 811
 
Веб-сајт 
www.ff.unibl.org

Е-пошта
fil.fakultet@blic.net

Адреса 
Универзитетски град, 
Булевар војводе Петра 
Бојовића 1А, 
78000 Бања Лука

Декан 
Др Бране Микановић, 
ванредни професор

Продекан за наставу:
Др Татјана Михајловић, 
доцент

Продекан за 
научноистраживачки рад:
Др Горан Латиновић, доцент

Филозофски факултет је почео са радом 1994. године. Приликом оснивања у свом 
саставу је имао 10 одсјека: биологија, историја, енглески језик и књижевност, 
географија, математика и информатика, педагогија, психологија, српски језик и 
књижевност, филозофија и социологија и физика.

Из састава Филозофског факултета 1996. године издвојена су четири студијска 
одсјека (биологија, географија, математика и информатика и физика) и основан је 
Природно¬математички факултет, а 2001. године од одсјека за физичку културу 
основан је Факултет за физичко васпитање и спорт. У фебруару 2005. године, у оквиру 
студијског програма за учитељски студиј, почео је са радом Центар за учитељски 
студиј у Дервенти. Одлуком Управног одбора Универзитета од 2009. године, долази 
до издвајања 9 студијских програма и оснивања Филолошког факултета и Факултета 
политичких наука.

Филозофски факултет тренутно обухвата шест студијских програма у оквиру којих 
се организује настава и на првом и другом циклусу. Трећи циклус студија Педагогија 
лиценциран је 2014. године, а 2015. године лиценциран је и студиј Методика 
разредне наставе.

Студијски програми: Историја, Педагогија, Учитељски студиј и Филозофија 
организовани су према тростепеном моделу (4+1+3) студија, а студијски програми: 
Предшколско васпитање и образовање и Психологија према тростепеном моделу 
(3+2+3) студија.

Филозофски факултет
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Телефон 
+387 51 464 628

Факс 
+387 51 460 550

Веб-сајт 
www.sf.unibl.org

Е-пошта 
dekanat@sfbl.org

Адреса 
Булевар војводе Степе 
Степановића 75а, 
78000 Бања Лука

Декан 
Др Зоран Говедар, ванредни 
професор

Продекан за наставу
Др Војислав Дукић, доцент

Продекан за 
научноистраживачки рад 
Др Зоран Станивуковић, 
ванредни професор

Прва генерација студената Шумарског факултета уписана је школске 1993/94. године 
на општем смјеру. Школске 2007/08. на факултету је извршена нова организација 
студија и почела је реализација студијског програма Шумарство према тростепеном 
моделу 3+2+3. Од школске 2010/11. факултет организије студије другог циклуса на 
студијском програму Шумарство, а од школске 2011/12. и на студијском програму 
Управљање шумским ресурсима.

Студијски програм Шумарство је од 2007. године организован према тростепеном 
моделу (3+2+3) студија, а од 2013. године према моделу (4+1+3) студија.

Шумарски факултет
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Телефон 
+387 51 333 603

Факс 
+387 51 333 699

Веб-сајт 
www.education.muprs.org

E-пошта 
direktor_vsup@education.
muprs.org

Адреса 
Булевар Војводе Живојина 
Мишића 10A, 
78000 Бања Лука

Директор
Мр Душко Пена

Висока школа унутрашњих послова у Бањој Луци основана је 2002. године. Дјелује 
у оквиру Министарства унутрашњих послова Републике Српске и у саставу је 
Управе за полицијско образовање. Од 2012. године ВШУП је придружена чланица 
Универзитета у Бањој Луци.

ВШУП је основана с циљем образовања и стручног усавршавања будућих припадника 
Министарства унутрашњих послова и других полицијско безбједносних агенција у 
Републици Српској и Босни и Херцеговини.

Висока школа унутрашњих послова 
Придружена чланица
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Универзитетски предузетнички 
центар УНИБЛ 
 
Универзитетски предузетнички центар је 
организациона јединица Универзитета у Бањој Луци. 
Успостављен у новембру 2009. године.
Универзитетски предузетнички центар – УПЦ, посвећен 
је промовисању иновативног размишљања и развоју 
предузетничког духа међу студенатима.
 
Циљ Центра је побољшање капацитета Универзитета, 
који ће да допринесу економском и социјалном 
развоју заједнице у којој послује, кроз стимулацију 
предузетништва, иновација и развоја предузећа.

Пријави се за базу!
 

Позивамо студенте заинтересоване за кориштење 
услуга УПЦ-а да се пријаве за нашу базу података. 
Студенти у бази од нас редовно добијају 
информације о нашим активностима као и о 
различитим могућностима које им се пружају. 
 
За пријаву у базу пошаљите нам попуњен образац 
који можете преузети овдје на upc@unibl.rs 
Радујемо се будућој сарадњи.

Циљ центра
 
Унаприједити разумијевање, значај и улогу 
предузетништва у економији и заједници;
Примијенити стечено знање студентске популације 
у праксу, с намјером побољшања социјалног и 
економског прогреса;
Промовише предузетничко образовање са 
намјером да се студенти боље припреме на 
неизвјесности које данас носи модерна економија; 
Да ствара нове вриједности било социјално 
или комерцијално из академских активности. 
Процеси глобализације и привреда базирана на 
знању доноси нове могућности и изазове пословању.
Тржишта постају глобалнија са новим конкурентима, 
повећава се циклус животног вијека производа, 
купци су захтјевнији и сложеност технологије се 
повећава. Информације, идеје и знање постају основа 
конкурентности. Привреда која се више базира на 
производњи, дистрибуцији и употреби знања утиче на 
процес иновације и приступ иновацијама. Пословање 
у сектору знања се више исплати и расте брже него 
пословање у другим секторима привреде. Компаније 
засноване на знању обично се налазе око нових 
технологија и најмодернијих научних достигнућа. 
 
Сложеност пословања на таквом глобаном тржишту 
поставља огромне изазове пред предузећа и 
појединце у процесу стварања и одржавања 
конкурентности, те им је потребна помоћ. С обзиром 
на то да привреда има далеко већи утицај на друштво 
у цјелини од самог креирања профита и радних 
мјеста, неопходно је креирање система за подршку 
настајању и развоју предузећа базираних на знању и 
иновацијама. Одатле постоји потреба за формирањем 
предузетничких центара у оквиру Универзитета 
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као чувара, генератора и извора знања, који ће 
осигурати окружење, вођство и помоћ предузећима. 
 
Универзитетски предузетнички центар (УПЦ, у 
даљем тексту Центар), Универзитета у БањојЛуци, 
би требало да буде кључна институција у стварању 
климе погодне за развој темељен на знању и 
дана тај начин понуди могућност и за останак 
генерацијама младих интелектуалаца у нашој земљи. 
 
Центар је фокусиран на развој и јачање капацитета за 
потребе привреде, и то:
 
људских и материјалних  ресурса у оквиру Универзитета, 
предузетника,
предузећа/привреде и
локалне заједнице.
 
Визија – БиХ економија базирана на знању 
Мисија – Предузетнички центар је агент за јачање везе 
Универзитета у БањојЛуци и привреде, залаже се за 
двосмјеран трансфер знања, технологија и људских 
ресурса и креира платформу за реализацију сарадње.

Центар за подршку студентима са 
инвалидитетом УНИБЛ

Центар за подршку студентима са инвалидитетом на 
Универзитету у Бањој Луци је основан 2006. године 
од стране удружења грађана и у то вријеме дјеловао 
је под називом „Центар за помоћ студентима са 
инвалидитетом“. Године 2007., поменути центар постаје 
подорганизациона јединица Универзитетa у Бањој 
Луци која егзистира у оквиру Ректората. 

Од 2012. године, када је почела реализацијаTEMPUS 
EQOPP пројекта, центар дјелује под садашњим називом.

Центар за подршку представља координационо тијело 
на Универзитету чији је задатак да осигура да студенти 
са посебним потребама / инвалидитетом имају 
једнак приступ свим универзитетским програмима и 
активностима.

Центар за подршку његује образовну околину која 
је инклузивна и спремна подржати студенте са 
посебним потребама / инвалидитетом кроз грађење и 
одржавање партнерства са факултетима и академским 
и административним особљем, промовисање 
свјесности о инвалидитету између свих чланова 
универзитетске заједнице и осигурање смјерница у 
складу са универзитетском политиком и процедуром 
којео сигуравају потпуну партиципацију студената 
са инвалидитетом у свим аспектима универзитетског 
живота.

Центар за подршку 
студентима са 
инвалидитетом

Телефон:  
+387 51 301 430

Факс:   
+381 51 304 430 

Веб-сајт:   
www.centar.rs.ba

Е-пошта: 
sasacentar@unibl.rs
 
Адреса:  
Универзитетски град, 
Булевар војводе Петра 
Бојовића 1А, 
78000 Бања Лука

Координатор центра: 
Горана Панић 
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Учешће студената у управљању 
Универзитетом

Студенти су укључени у сва академска и управљачка 
тијелаУниверзитета. На нивоу факултета студенти имају 
своје представнике у наставно-научним/умјетничким 
вијећима: 20% од укупног броја чланова вијећа 
припадастудентима. Исто правило вриједи и за састав 
Сената – и у том тијелу студенти имају 20% чланова. 
Управни одбор, такође, има представника студената 
– један од једанаест чланова је студент. Предсједник 
Студентског парламента учествује у раду Колегијума 
и Проширеног колегијума ректора.Студенти имају 
два представника у Комитету за осигурање квалитета 
идва представника у Комитету за етичка питања.
Представници студената су, такође, укључени у 
комисије и радна тијелакоја се баве питањима важним 
за студенте (нпр. Радна група за интерну евалуацију). 
Поред тога, студенти се позивају на конференције, 
дебате и све догађаје на којима се расправља о важним 
питањима Универзитета.Студентске представнике у 
свим тијелима именује Студентски парламент,највише 
студентско тијело које заступа интересе студената.

О Студентском парламенту

Студентски парламент Универзитета у Бањој Луци 
је студентско представничко тијело основано у 
априлу 2008. године. Jедино легитимно студентско 
представничко тијело Универзитета у Бањој Луци 
основано ради заштите и остваривања права студената, 
унапређења квалитета наставе, односно услова 
студирања и унапређења студентског стандарда, те 
у глобалу побољшања положаја студената  у граду на 
Врбасу.

Скоро деценија постојања Студентског парламента, те 
више стотина студената који су као чланови Парламента 
били директно укључени у рад представничког 
тијела, довели су до тога да Студентски парламент 
Универзитета у Бањој Луци постане препознатљива 
организација са јасном опредјељеношћу да Бања Лука 
постане студентски центар земље и региона.

Претходних година Студентски парламент активно је 
учествовао у изради Закона о високом образовању, 
Закона о студентском стандарду, Закона о звањима, 
Закона о студентском организовању, многобројних 
правилника и других правних аката која се тичу 
студената нашег Универзитета.

Из године у годину Студентски парламент је растао и кроз  
манифестације попут традиционалних Студентских  
спортских игара, студијских посјета универзитетима 
Европе и научно – стручне конференције Студенти 
у сусрет науци, повезао студенте свих факултета 
бањалучког универзитета, остварио сарадњу са 
универзитетима из региона и Европе, промовисао 
здрав академски дух и представљао Универзитет у 
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Бањој Луци , али и Републику Српску као заједницу 
младих, образованих и успјешних људи.

Студентски парламент иницирао је и учествовао 
у јавним конкурсима Министарства просвјете и 
културе Републике Српске као што су јавни конкурс 
за суфинансирање програма и пројеката студентских 
организација високошколких установа у Републици 
Српској, те јавни конкурс за међународну размјену 
студената и академског особља. 

Активан учесник у процесима одлучивања на нивоу 
Универзитета у Бањој Луци и нивоима факултета. 
Чланови Студентског парламента заступају интересе 
студената у Сенату и Управном одбору Универзитета, 
али и у научно – наставним вијећима факултета.

Акценат на јединственом наступу свих студентских 
организација факултета на челу са Студентским 
парламентом Универзитета у Бањој Луци, истрајност у 
борби за студентска права и визија о граду Бања Лука, 
као најбољем мјесту за студирање, препознатљиви су 
широм Републике Српске.

Студентски парламент Универзитета у Бањој Луци 
и Студентски парламент Универзитета у Источном 
Сарајеву сачињавају кровну студентску организацију 
Унију студената Републике Српске.

Студентски парламент награђен је плакетом 
Универзитета у Бањој Луци за несебичан допринос 
развоју Универзитета у Бањој Луци и високог 
образовања у Републици Српској.

Досадашњи предсједници Студентског парламента 
били су: Милан Грубор, Бојан Гребенар, Даница Којић, 

Александар Кецман, Коста Ловре, Младен Амовић, 
Бранко Петровић, Александар Форца и Зоран Граховац.

Многи асистенти и доценти на факултетима 
Универзитета у Бањој Луци били су чланови Студентског 
парламента, те кроз рад Парламента усавршавали своје 
радне и професионалне вјештине.

Рад Студентског парламента уређен је Законом о 
студентском организовању, Статутом Универзитета 
у Бањој Луци и Правилима Студентског парламента 
Универзитета у Бањој Луци. 

Структура Студентског парламента

Студeнтски пaрлaмeнт чине представници свих 
студената високошколске установе изабрани на 
непосредним изборима.

У састав Студентског парламента улазе представници 
студената сразмјерно броју студената на факултету, 
односно умјетничкој академији, и то: 

1) до 1.000 студената – један представник, 
2) од 1.000 до 2.000 студената – два представника и 
3) више од 2.000 студената – три представника

За чланство у Студентски парламент може се 
кандидовати редован студент који први пут уписује 
годину студија у којој се кандидује.

Избoри зa члaнoвe Студeнтског парламента 
Универзитета у Бањој Луци oдржaвajу сe по прaвилу у 
новембру свaкe aкaдeмскe гoдинe.

Студентски парламент:

Телефон: 
+387 51 321 188

Факс:  
+387 51 315 694

е-пошта
studentskiparlamentbl@gmail.
com

Веб-сајт: 
www.studentskiparlamentbl.
com

Адреса: 
Универзитетски град, 
Булевар војводе Петра 
Бојовића 1А, 
78000 Бања Лука
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Начин избора и број чланова Студентског парламента 
утврђује се општим актима Универзитета у Бањој Луци 
и Правилима Студентског парламента Универзитета 
у Бањој Луци, у складу са Законом о студентском 
организовању.

Управљачка тијела су Скупштина и Предсједништво.
Студентским парламентом руководи предсједник, 
заједно са потпредсједником и генералним секретаром. 
У оквиру студентског представничког тијела дјелује 
седам комисија и пет тимова, задужених за одређена 
питања од значаја за студентску популацију. Студентски 
парламент може формирати друга радна тијела 
која се баве појединим пословима из надлежности 
Студентског парламента.

Студентски парламент бира чланове Скупштине Уније 
студената Републике Српске са Универзитета у Бањој 
Луци.

Студентски парламент бира представнике студената 
у органима Универзитета у Бањој Луци, Сенату и 
Управном одбору.

Одлуке Студентског парламента доносе се 
натполовичном већином гласова од укупног броја 
чланова Студентског парламента.

Сваки члан Студентског парламента има право да 
активно учествује у раду Студентског парламента, да 
покреће иницијативе и даје приједлоге, као и да буде 
потпуно и правовремено информисан о активностима 
Студентског парламента и његових радних тијела.

Чланови Студентског парламента дужни су да активно 
учествују у раду Студентског парламента, као и да 

поштују одредбе којима се уређује рад Студентског 
парламента, односно одлуке које доноси Студентски 
парламент.

“Студенти у сусрет науци”

“SteS.” традицонална студентска научно – стручна 
конференција, са међународним учешћем у 
организацији Студентског парламента Универзитета у 
Бањој Луци. 

Конференција је под покровитељством Министарства 
просвјете и културе Републике Српске и Министарства 
науке и технологије Републике Српске. 
“SteS “конференција даје изазовну могућност младим 
научницима и истраживачима да одмјере своје снаге у 
међународним оквирима и при томе да сазнају нешто 
ново из научне области за коју се школују.

Конференција “Студенти у сусрет науци”, први пут је 
организована 2008. године,са јасним циљем - да се 
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студентима отворе врата према науци и истраживању, 
те новим технологијама. Право учешћа имају студенти 
I, II и III циклуса студија. Претходних година SteS је 
окупио студенте из свих дијелова свијета, попут 
студената из САД-а, Русије, Велике Британије, Њемачке, 
Кине, Турске, Индије, Шпаније, Словеније, Француске, 
Хрватске, Србије и других земаља.

Интердисциплинарни карактер конференције 
омогућује студентима различитих афинитета да се 
истакну и промовишу, те презентују своја научно 
– стручна достигнућа, али и добију увид у научна 
достигнућа студента других универзитета.

Шест научних области заступљено је на конференцији :

• Природне науке
• Инжењерство и технологија
• Медицинске и здравствене науке
• Пољопривредне и шумарске науке
• Друштвененауке 
• Хуманистичке науке

Чланови организационог одбора конференције 
су успјешни студенти Универзитета у БањојЛуци, 
који су остварили одређена достигнућа у научно 
истраживачком раду.

Научни одбор конференције сачињавају еминентини 
професори Универзитета у Бањој Луци и Универзитета 
у Источном Сарајеву.

Почасни одобр конференције чине ректори два јавна 
универзитета, министри и друге угледне личности 
академске заједнице.

По традицији, у новембру мјесецу на Универзитету у 
Бањој Луци одржава се научно – стручна конференција 
“Студенти у сусрет науци”. Конференција се одржава 
у оквиру обиљежавања годишњице Универзитета у 
Бањој Луци. Радови студената објављују се у Зборнику 
радова конференције. 

Многи асистенти, доценти на факултетима, угледни 
научни радници из земље и Европе били су дио 
конференције и своје прве кораке учинили на 
конференцији Студентског парламента „Студенти у 
сусрет науци“.

Студентске спортске игре

Студентске спортске игре су традиционална 
манифестација коју  организује Студентски парламент 
Универзитета у БањојЛуци.

Догађај који окупља све студенте са свих факултета 
Универзитета у Бањој Луци, који се седам дана такмиче 
у четири екипна и пет индивидуалних спортова. Догађај 
спада међу највеће спортске манифестације града 
Бања Луке и сваке године током трајања игара окупља 
више хиљада студената  Унивезитета у Бањој Луци.

Студентски парламент Унивезитета у Бањој Луци 
овом манифестацијом окупља студенте бањалучког 
Универзитета на једном мјесту, како спортисте ( 
такмичаре ), тако и остале који пружају подршку својим 
колегиницама и колегама у борби за најбоље резултате 
и на тај начин величају ово такмичење, као једно од 
значајнијих догађаја у спортском животу Републике 
Српске.

СТУДЕНТИ У СУСРЕТ НАУЦИ

ОРГАНИЗАТОР: 
Студентски парламент 
Универзитета у Бањој Луци

МЈЕСТО ОДРЖАВАЊА : 
Универзитет у Бањој Луци 
23. – 25. 11. 2016. године

АДРЕСА: 
Универзитет у Бањој Луци, 
Булевар Петра Бојовића 1А 
78 000 Бања Лука,

Више информација и 
квалитетног садржаја о 
науци можете пронаћи 
на интерент страници 
конференције :

www.stes.rs.ba или на 
контакту info@stes.rs.ba



50 VODIČ ZA STUDENTE 

Бања Лука је град који обилује спортским теренима, 
који нису искориштени у довољној мјери, тако да је ово 
један од правих начина како их паметно искористити. 
То, такође погодује самоодрживошћу пројекта, јер не 
захтијева средства за изградњу спортских терена, већ 
се базира на употреби већ постојећих.

На Студентским спортским играма заступљени су 
сљедећи спортови :

Екипни: Мали фудбал, кошарка, одбојка и рукомет.

Појединачни: Стони тенис, пливање, улична трка, тенис 
и шах.
Посљедњи дан игара резервисан је за финалне мечеве 
и традиционалну уличну трку на 1500 метара,те  
додјелу пехара и медаља најуспјешнијим појединцима 
и факултетима.

Велика журка на отвореном традиционално је дио 
церемоније затварања Студентских спортских игара, 
која окупи више хиљада младих људи и студената на 
једном мјесту.

Студентске спортске игре се одржавају на теренима 
Студентског центра Никола Тесла, на базену Инцел и 
просторијама Унивезитета.

Циљ игара је вредновање и промовисање спортског 
и такмичарског духа академске заједнице, промоција 
здравог живота и младости.

Као једна од основних водиља чланова Студентског 
парламента јесте направити Бању Луку најбољим 
мјестом за студирање. Бања Лука је одувијек била 
мјесто опредијељено за спорт, те ова манифестација 
томе иде у прилог.

Студентске спортске игре  организовале су разне 
кровне студентске организације које су представљале 
студенте бањалучког Универзитета, а 2009. године по 
први пут организатор је био Студентски парламент.По 
правилу одржавају се у априлу мјесецу, сваке године.

Више о Студентским спортским играма можете пронаћи 
на сајту Студентског парламента Универзитета у Бањој 
Луци 

www.studentskiparlamentbl.com.
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Унија студената Републике Српске

Унија студената Републике Српске је кровна републичка 
студентска организација у Републици Српској основана 
на основу Закона о Унији студената Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 71/09). Као 
неполитичка, непрофитна и независна организација 
наш главни задатак је да заступамо интересе свих 
студената у Републици Српској пред републичким 
институцијама, јавности Републике Српске и према 
вани.

Унија студената РС основана је 2009. године као правни 
сљедбеник претходне организације под називом 
„Студентска унија Републике Српске“ која је дјеловала 
од 1999. године па све до 2009. године када је донесен 
закон и основана „Унија студената Републике Српске“. 
Од доношења овог закона Унија студената има статус 
асоцијације студентских парламената који се као 
службена студентска представничка тијела формирају 
на сваком универзитету. Чланови студентских 
парламената бирају се директно на студентским 
изборима са општим активним и пасивним изборним 

правом. Након конституисања парламенти делегирају 
студенте чланове Скупштине Уније студената РС (по 
једног делегата на хиљаду студената Универзитета) , који 
на конститутивној сједници бирају органе УСРС. Органи 
УСРС су Скупштина, Управни одбор, Предсједник, 
Замјеник предсједника, Генерални секретар, те 
комисије и секретаријати који се формирају у складу 
са реалним потребама. При Унији студената Републике 
Српске ради и Институција студента-омбудсмана. 
У свом раду Унија студената Републике Српске има 
четири основна програмска правца дјеловања: 
Унапријеђење квалитета високог образовања у 
Републици Српској кроз своје активно учешће у 
доношењу законских и подзаконских аката, те другим 
активностима које за циљ имају достизање европских 
стандарда у високом образовању садржаних у 
болоњској декларацији о високом образовању;
Побољшање положаја и живота студената у Републици 
Српској кроз унапријеђење студентског стандарда, 
који обухвата смјештај и исхрану студената, стипендије, 
запошљавање студената, као и квалитетне услове 
за провођење слободног времена, али и друге 
активности усмјерене на активно учешће студената у 
демократским процесима и јавном животу ;
Заштита људских и других права студената од њиховог 
угрожавања и свих облика дискриминације од 
стране институција високог образовања, али и свих 
других институција у Републици Српској и Босни и 
Херцеговини ;

Међународна сарадња кроз укључивање у 
међународне студентске организације, билатералну 
сарадњу и развој свих облика међународне сарадње у 
области високог образовања и студената ;

Од свог оснивања СУРС је пуноправна чланица 

Тренутно руководство 
Уније студената 
Републике Српске:

Предсједник: 
Милан Миличић, студент 
Пољопривредног 
факултета Универзитета у 
Источном Сарајеву 

Замјеник предсједника: 
Горан Вучић, студент 
Економског факултета 
Универзитета у Бањој Луци 

Генерални секретар: 
Ратко Савић, студент 
Правног факултета 
Универзитета у Бањој Луци

Контакт:
www.unijastudenatars.com
unijastudenatars@gmail.com
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Еврпске студентске уније (ЕСУ) - кровне студентске 
организације у Европи, те уједно и највећа и најмоћнија 
студентска организација у свијету. Унија студената 
Републике Српске, као правни сљедбеник СУРС-а је 
ступила у чланство у ЕСУ-у на мјесто СУРС-а. Поред 
тога, Унија студената Републике Српске пуноправна 
је чланица и регионалних студентских организација: 
СЕИ (југоисточна студентска иницијатива) и МедНет 
(медитеранска мрежа студената). 

СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР „НИКОЛА 
ТЕСЛА“ БАЊА ЛУКА

Ове године навршава се 52 година како је Скупштина 
тадашњег среза Бања Лука, 25. септембра 1964. 
године, основала Дом  студената, пратећу институцију 
високошколских установа ваннаставне дјелатности за 
смјештај и исхрану студената.  

Свој први дом студенти су добили у згради некадашње 
Градске вијећнице (преко пута Кастела), са 150 лежаја, у 
коме је становало 200 студената. У собама је становало 
од пет до 15 студената. Од некадашње ученичко-
студентске мензе, у тзв. “Плавом подруму”, настала је 
студентска менза са око 300 абонената.  Катострофални 
земљотрес 1969. године порушио је зграду Студентског 
дома, а студенти су били смјештени у 130 камп-
приколица. Порушени објекти Дома, као и дотрајалост 
мензе Плавог подрума, нису зауставили даљи развој 
студентског стандарда у Бањој Луци, нити спријечили 
студенте да и у изузетно тешким условима постижу 
добре резултате. 

Почетак изградње Студентског центра, Павиљона I 
(преко пута Економског факултета), започео је 1969. 

године и већ након годину дана предат је студентима 
на употребу (1970. године), са капацитетом од 112 
соба, 2 читаонице, ТВ сала и ресторан са капацитетом 
од око 1000 абонената. Године 1972. пришло се 
изградњи павиљона II које је студентима предат на 
употребу 1974. и тиме се капацитет Студентског центра 
повећао на 224 собе. Од свог оснивања па све до 1995. 
године Студентски центар носио је назив Студентски 
центар „Вељко Влаховић“ Бања Лука, а од 1995. само 
Студентски центар, а од 2003. носи назив Студентски 
центар „Никола Тесла“. Године 2001. извршена је 
надоградња павиљона I и II, чиме су се повећали и 
смјештајни капацитети дома на 760 мјеста.
 
За 52 године свога дјеловања и рада услуге смјештаја 
користило је преко 40000 студента, док је око 70000 
студената користило услуге исхране. 

Трећи павиљон Студентског центра „Никола Тесла“  
у функцију студентског дома стављен је 2005/2006 
године и тиме се капацитет студентог центра знатно 
повећао и додатно олакшао смјештај  студентима.   
Тиме се капацитет студентског центра  проширио до 
око 1000 мјеста за студенте.   
Дана  19. септембра 2016. отворен је и  нови IV павиљон 
Студентског центра са 140 соба и 280 мјеста,  у који 
би требали да студенти уселе крајем 2016. године. 
Тренутно Студентски центар „Никола Тесла“  са четири 
павиљона располаже са више од 1400 мјеста за смјештај 
студената.

Актуелне цијене смјештаја су: I и II павиљон кошта  
10 КМ на мјесечном нивоу, док III павиљон кошта 25 
КМ. Исхрана у мензи кошта 3 КМ по дану, тачније, 
доручак 0,8 КМ, ручак 1,2 КМ и вечера 1 КМ. За све оне 
који су заинтересовани да се хране у студентској мензи 
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потребно је да се јаве у просторије I и III павиљона 
студентског центра „Никола Тесла“ због детаљних 
инфорамција о приајви и кориштењу мензе. 

Неке од битних ствари у вези конкурса за студентски 
дом су: 
• Новоуписани студенти – бруцоши имају право 

конкурисања ако у моменту конкурисања не 
прелазе 23 године старости.

• Право конкурисања имају редовни студенти 
установа у Бањалуци уписаних у Регистар 
високошколских установа, у складу са одлуком 
о мрежи установа студентског стандарда – 
основни додипломски студиј (студиј 1. циклуса) и 
мастер студиј (студиј 2. циклуса) држављани БиХ 
и Републике Србије, чије је стално мјесто боравка 
изван града Бањалуке удаљено двадест (20) и више 
километара. 

• Студент који упоредо студира два или више 
факултета, може конкурисати за смјештај у ЈУ 
Студентски центар „Никола Тесла” Бањалука као 
студент старије године студија, односи се на оба 
циклуса студија.

• Студент који је у претходној академској години 
користио услуге смјештаја као студент прве 
године студија, уписом на други факултет губи 
право на конкурс за смјештај у текућој години, као 
студент прве године.

Ранг листе се утврђују на основу  критеријума бодовања 
по основу успјеха школовања/студирања ,  социјалног 
статуса и удаљености.  Детаљније инфорамције о 
конкурсу  могу да се пронаћу у просторијама самог 
центра или путем интернета.  Конкурс се обично 
објављује почетком септембра.
У склопу студентског  центра послују и 3 угоститељска 

објекта симболичних назива, а то су:  Клуб студената  
Бања Лука, Шестица и Слободни Ум. 

“СТУДЕНТСКА АМБУЛАНТА“

У непосредној близини трећег павиљона је и студентска 
амбуланта  која је на услузи студентима да им пружи 
основне медицинске услуге. 

 Ова здравствена установа у кампусу је отворена прије 
више од 4 годинe, а ту се налазе: амбуланта породичне 
медицине, која ради у двије смјене, те гинеколошка 
амбуланта, а пружају се и услуге психолога по потреби. 

Уз овјерену здравствену књижицу студенти бањалучког 
Универзитета послије прегледа треба да плате 
партиципацију, која се не разликује од оних у другим 
домовима здравља. 

Студенти који су већ имали прилику да користе услуге 
студентске амбуланте у кампусу имају само ријечи 
хвале за ову здравствену установу и докторе који раде 
у њој.
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СТИПЕНДИЈЕ

Министарство Просвјете и културе РС

Стипендија представља вид финансијске помоћи 
која се додјељује истакнутим појединцима у циљу 
награђивања постигнутих резултата у претходном 
периоду, али и ради стимулисања даљег образовања, 
истраживања или професионалног усавршавања.

Најзаступљеније су стипендије које су намијењене 
студентима. Ове стипендије могу да се додјељују 
онима коији су тек уписали одређени факултет у земљи 

или иностранству, затим онима који су остварили 
високи просјек током студија, као и дипломираним 
студентима који желе да наставе усавршавање кроз 
специјалистичке, магистарске/мастер  и докторске 
студије.

Такође, стипендије могу да буду намијењене и за 
краћа студијска путовања или боравак у иностранству 
ради усавршавања страних језика или у циљу посјете 

семинара, конференција, радионица.

Стипендије су најчешће материјалне природе, гдје 
се примаоцу стипендије мјесечно или у другим 
временским интервалима уплаћује одређени 
износ новца. Са друге стране, под стипендијама се 
подразумијева и покривање трошкова школарине, 
смјештаја, хране или других трошкова за вријеме 
студирања ван мјеста пребивалишта. Наведени 
трошкови могу бити надокнађени у цјелини или 
дјелимично.

Стипендије су изузетно значајне прије свега зато што 
пружају могућност онима који посједују таленат и добре 
резултате, а притом немају довољно финансијских 
средстава да наставе своје образовање и усавршавање.
Више инфорамције о стипендијама које додјељује 
Министарство Просвјете и културе може да се пронађе 
у следећим докумнетима и веб страницама:

- Правилник о додјели студентских стипендија

• - http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/
mpk/PAO/Documents/Pravilnik%20o%20izmjeni%20
Pravilnika%20o%20dodjeli%20st.%20stipendija%20
2013.pdf

Фонд Милан Јелић

Стипендирање студената I, II и III циклуса студија

Основна идеја „Фонда др Милан Јелић“ је додјељивање 
стипендија студентима I, II и III циклуса студија, која 
се врши на основу Правилника о додјели стипендија 
студентима и објављеног јавног конкурса. За студенте 
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I циклуса фонд расписује јавни конкурс у мјесецу 
октобру, а за студенте II и III циклуса у октобру и мају.

Визија
Стипендисти „Фонда др Милан Јелић“ носиоци су 
научно-технолошког, привредног и друштвеног развоја 
Републике Српске.

Мисија 
Мисија „Фонда др Милан Јелић“ је подстицање 
талентованих младих људи у Републици Српској да 
унапређују свој потенцијал и остварују резултате по 
којима ће бити препознати као интелектуална елита, 
чија ће стечена знања и вјештине бити основ за развој 
Републике Српске.

Циљеви
Циљеви „Фонда др Милан Јелић“ су:

• додјељивање стипендија талентованим 
студентима додипломских и послиједипломских 
студија односно студентима I, II и III циклуса високог 
образовања у земљи и иностранству, 

• награђивање појединаца које се баве 
научноистраживачким радом, 

• помагање, подстицање и награђивање 
талентованих младих људи који се баве 
проналазаштвом и иновацијама, као и другим 
друштвено-корисним радом из различитих 
интелектуалних области.

Циљеви се остварују додјелом престижних 
стипендија, промоцијом остварених резултата 
стипендиста, подршком у развоју професионалне и 
научноистраживачке каријере стипендиста, пружањем 
финансијске и моралне подршке стипендистима у 

постизању натпросјечних резултата.

• http://www.fondacijamilanjelic.org/

Huawei стипендије преко УНИБЛ

Више о овој стипендији може да се пронађе на сајту 
Универзитета у Бањој Луци и у Правилнику о поступку 
и условима за додјелу HUAWEI стипендија студентима 
Универзитета у Бањој Луци.

• http://unibl.org/uploads/files/strane/pravilnici/28.
Pravilnik_o_postupku_i_uslovima_za_dodjelu_Hua-
wei_stipendija_studentima_UBL%20.pdf

Стипендије „Срђан Алексић“ 
преко Уније студената РС

Унија студената Републике Српске је прије неколико 
година покренула поступак додјељивања стипендија 
социјално угроженим студентима који нису успјели у 
текућој години добити неку од стипендија.  Стипендије 
се додјељују преко „Фонда Срђан Алексић“  који се 
финансира од добровољног одрицања прихода  у 
висини од 100 КМ  народних посланика у Народној  
скупштини Репбулике Српске. 

Стипендије градова и општина Републике Српске

Сваки град и општина у Републици Српској појединачно 
расписују конкурсе по посебним условима за 
стипендирање студената. Конкурси се расписују у 
октобру и новембру послије уписа на факултет и више 
године студија.
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ЗАКОНСКИ ПРОПИСИ

Студирање је уређено законским прописима 
републичког и универзитетског нивоа. Највиши правни 
пропис који уређује ову област је Закон о високом 
образовању, а на нивоу Универзитета то су:

Статут и Правила студирања на првом и другом циклусу 
студија.

Искуство показује да студенти нису довољно упознати 
са законским одредбама, са својим правима и 
обавезама, због чега често трпе посљедице. Најчешћа 
спорна питања су: услови за прелазак у вишу годину 
студија, могућност слушања предмета из виших 
година у случају обнове, структура испита и начина 
полагања испита, услови за ослобађање или умањење 
школарине, статус студента, прелазак са једног на 
други студијски програм итд.
У овом поглављу су дати најбитнији елементи 
законских прописа са циљем да се студенти на вријеме 
упознају са правилима студирања и тако избјегну 
штетне посљедице, а искористе погодности које су им 
на располагању.

Сви потребни подаци о законима, правилницима и 
осталим актима којима се дефинишу права, обавезе 
и остало везано за студенте могу се пронаћи на сајту 
универзитета www.unibl.org или на сајту Министарства 
Просвјете и културе РС 

• http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/
mpk/Pages/default.aspx .

Важни документи:

• Закон о високом образовању
• Закон о звањима која се стичу завршетком високог 

образовања
• Закон о студентском стандарду
• Закон о студентском организовању
• Закон о Унији студената Републике Српске
• Статут Универзитета 
• Правилник о раду Универзитета у Бањој Луци
• Правилник о дисциплинској и материјалној 

одговорности запослених на Универзитету
• Правилник о дисциплинској одговорности 

студената Универзитета у Бањој Луци
• Правилник о промјени статуса и рангирању 

студената
• Правилник о анкетирању студената о квалитету 

наставног процеса
• Правила студирања на I и II циклусу  студија
• Правила студирања на III циклусу
• Трошковник Универзитета у Бањој Луци за 

академску 2016/2017. годину  
• Кодекс понашања студената Универзитета у 

Бањој Луци
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ИСТОРИЈА 
БАЊАЛУКЕ 

Под називом Бања Лука 
град се први пут спомиње 
у Повељи угарског краља 
Владислава II Јагеловића, 
06. фебруара 1494. 
године.Утврђено је да име 
града потиче од старог 
придјева „бањ“ – банов, 
који је давно ишчезао из 
нашег језика, а задржао 
се само у називу града, 
па је том придјеву додата 
именица „лука“, што значи 
равница, односно цијели 
назив града потиче 
од сложенице „Банова 
равница“.
У Бањој Луци су крајем 

XIX вијека основане прве српске школе; први телеграф 
је добила 1866. године, а пруга Бања Лука–Добрљин 
је свечано пуштена у саобраћај 1873. године, двије 
године пред босанско-херцеговачки устанак, због којег 
је морала да буде затворена.
Бања Лука у Краљевини Југославији доживљава свој 
прави процват. Постаје сједиште Врбаског округа 
(Врбаске бановине), а у новоформираној држави 
припада јој значајан геостратешки положај.
Нагли напредак дугује свом првом бану, енергичном 

визионару Светиславу Милосављевићу. Најтежи 
ударац у послијератном периоду Бањој Луци задаје 
катастрофалан земљoтрес у октобру 1969. године, 
након којег град добија данашњи изглед. Пред 
распад бивше Југославије, Бања Лука је била други 
по величини град у СР Босни и Херцеговини, а десети 
у Југославији. Према попису из 1991. године, имала је 
150 000 становника.Према попису становништва из 
2013. године Бања Лука има 199 991 становника.

Оснивање првих факултета у Бањој Луци почело је од 
1960. године, а сам Универзитет у Бањој Луци је основан 
1975. године. Данас Универзитет броји 16 факултета и 
око 20 000 студената.

Најпознатије бањалучко излетиште “Бањ брдо”, 
налази се на јужној страни града. Високо је 431 метар 
надморске висине, одакле се пружа панорамски 
поглед на град. Излетиште је богато шумом, стазама 
за шетњу, планинарењем, изворима воде за пиће, као 
и уређеним мјестима за одмор и разоноду. На самом 
врху Бањ Брда налази се меморијални споменик палим 
Крајишницима у НОБ-у. 
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НАРОДНА И УНИВЕРЗИТЕТСКА 
БИБЛИОТЕКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

На сједници Одбора за оснивање Народне библиотеке 
од 25. новембра 1935. године донесен је закључак да 
се у Бањој Луци оснује Народна библиотека Краља 
Петра I Великог Ослободиоца. Управа Дома Краља 
Петра обезбиједила је потребне просторије за 
библиотеку. Министарство просвјете додијелило је 
једног наставника основне школе за библиотекара.  
Краљевска банска управа Врбаске бановине и 
општина града Бања Луке одредили су сталну годишњу 
субвенцију. Друштво “Просвјета” и српска читаоница 
у Бањој Луци ставили су на располагање знатан број 
својих књига, а осим тога нешто књига дала је и Реална 
гимназија у Бањој Луци и неколико приватника.
Библиотека је располагала са 6000 књига. 

У просторијама дома Краља Петра Великог 
Ослободиоца, дана 26.04.1936. године је на врло свечан 
начин отворена Народна библиотека Краља Петра 
Великог Ослободиоца. 

Одлуком Скупштине општине Бања Лука од 30. јула 
1980. године Народна библиотека мијења назив и 
постаје Народна и Универзитетска библиотека „Петар 
Кочић“. 

Одлуком Владе Републике Српске од 1999. године 
Народна и Универзитетска библиотека „Петар 
Кочић“ проглашена и преименована је у  Народну и 
Универзитетску библиотеку Републике Српске. 

Фонд Библиотеке броји око 600.000 јединица 
библиотечке грађе.

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРПСКЕ

Народно позориште Републике Српске основано је 
18.10.1930. године као Народно позориште Врбаске 
бановине. Сам оснивач је био бан Врбаске бановине 
Светислав Милосављевић.
Основано као тек друго на просторима Босне и 
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Херцеговине (након сарајевског), није имало времена 
ни да се оформи, профилише и шире анимише, а затекао 
га је Свјетски рат, период усташко-њемачке окупације, 
период разноразних оскудица и, већ традиционалног, 
сврставања позоришне умјетности као својеврсног 
„луксуза“.

Током времена, Позориште је више пута мијењало 
своје име. Првобитни назив Народног позоришта 
Врбаске бановине промијењен је 1935. године у 
Бановинско народно позориште „Краљ Петар I Велики 
Ослободилац“. Након окупације и успостављања 
Независне државе Хрватске, позориште добија 
нови назив„Хрватско државно казалиште“. Побједом 
над фашизмом и ослобођењем Позориште мијења 
име у „Народно позориште у Бањалуци“. Од сезоне 
1946/1947. позориште ради под називом „Окружно 
народно позориште“, након чега још једном мијења 
име у „Народно позориште“. Тај назив носи све до 1953. 
године, када добија име „Народно позориште Босанске 
Крајине“. Оснивањем Републике Српске, у периоду 
од 1994. до јануара 1999. године назива се „Крајишко 
народно позориште“, да би након тога добило данашњи 
назив „Народно позориште Републике Српске“.

Адаптирана зграда породице Рудовић током прве 
четири сезоне рада служила је као зграда „Народног 
позоришта ВБ“, да би се у новоизграђену зграду Краља 
Петра I Ослободиоца преселило крајем 1934. године. 
Поред Позоришта у зграду су били смјештени: Културно 
друштво „Змијање“, „Музеј Врбаске бановине“, „КАБ“, а 
од 1935. и „Народна библиотека Врбаске бановине“.

МУЗЕЈ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Музеј је основан 26. септембра 1930. године у 
Краљевини Југославији под називом „Музеј Врбаске 
бановине“. Према одлуци тадашњег краља Александра I 
Карађорђевића, први бан Врбаске бановине Светислав 
Тиса Милосављевић је био оснивач музеја. Први 
управник Музеја Врбаске бановине био је Спиридон 
Шпиро Боцарић, који је за десет година рада сакупио 
велики број етнографских предмета на простору 
Врбаске бановине од непроцјењиве историјске, 
националне и културне вриједности. Спиридона 
Боцарића су убиле усташе 1941.године у Бањалуци, 
када престаје рад ове институције све до ослобођења 
1945. године. Од ослобођења од усташа 1945. године, 
па до 1982. године, Музеј Републике Српске је неколико 
пута мијењао назив и локацију. 

Одлуком Владе Републике Српске, 14.новембра 1992. 
године, музеј је добио садашњи назив „Музеј Републике 
Српске“ и проглашен је централном установом заштите 
покретних културних добара Републике Српске.
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 Дан музеја се обиљежава 26.септембра.

Музеј Републике Српске званична је институција 
Републике Српске и културна установа у саставу 
Министарства просвјете и културе Републике Српске.
Музеј Републике Српске садржи више од 30.000 
музејских експоната, а специјализована библиотека при 
музеју располаже са 14.000 књига. Једна од најважнијих 
сталних поставки у музеју је мултимедијална изложба 
„Јасеновац“.

Главне активности Музеја Републике Српске су 
истраживање, прикупљање, чување, затим стручна 
обрада, проучавање, заштита, излагање и публиковање 
музејске грађе као заједничког народног блага 
Републике Српске. Музеј приређује сталне ауторске, 

тематске и гостујуће изложбе 

МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЈЕТНОСТИ

„Музеј савремене умјетности Републике Српске“ 
основан је 13. јануара 1971. годинe oдлуком Скупштине 
Општине Бањалука као „Умјетничка галерија“ у Бањој 
Луци.“ 

Умјетничка галерија настала је након акције ликовних 
умјетника са простора бивше Југославије и других 
крајева свијета, који су се солидарисали са Бањалукoм 
погођеном катастрофалним земљотресом 26. и 
27. октобра 1969. године. Заједничком акцијом 
солидарности, истакнути југословенски сликари, 
историчари умјетности и пријатељи Бањалуке, као 
помоћ настрадалом граду прикупили су приближно 
800 умјетничких дјела, што је послужило као темељ за 
оснивање институције и чинило њен почетни фундус.

„Музеј савремене умјетности Републике Српске“ 
налази се у једној од најрепрезентативнијих грађевина 
Бањалуке –  старој аустроугарскoj жељезничкoj 
станици саграђеноj 1891. године, која је 1981. намјенски 
адаптирана  за потребе музејске институције, чиме су 
задовољени  музеолошки стандарди. 

Објекат је 2007. године проглашен националним 
спомеником од стране Комисијe за очување  
националних споменика БиХ, те захтјева специфичне 
мјере заштите.

У оквиру Музеја дјелују четири одјељења: Одјељење 
збирки, Информационо-документациони центар и 
библиотека, Одјељење за едукативне програме и 
Одјељење за изложбене и програмске дјелатности.

Музеј је активан члан међународне организације ICOM 
и редовно обиљежава „Међународни дан музеја“ и 
манифестацију „Европска ноћ музеја“.




