
ДАНИ СТУДЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ  

 

 

ПОЈЕДИНАЧНЕ НАЈАВЕ догађаја у оквиру манифестације 

 

Отварање Манифестације Дани студената 

Свечаност отварања првих Дана студената универзитета у Бањој Луци биће одржана 18. 

априла у 20 часова у Народном позоришту Републике Српске (Велика сцена). Уз присуство 

високих званица из јавног живота, Универзитета, Града и Републике пригодним 

умјетничко-сценским програмом означићемо почетак највећег студентског окупљања у 

Бањој Луци до сада! 

 

Студентске спортске игре 

Спортска такмичења ове године одржавају се од 18. до 27. априла на спортским теренима 

СЦ ,,Никола Тесла“ Бања Лука, сваки радни дан у периоду од 11 до 19 часова. Такмичења 

ће се одржати у екипним и индивидуалним спортовима и то: кошарка, фудбал, одбојка, 

рукомет, шах, џудо, тенис и стони тенис. За најуспјешније су, као и до сада, обезбијеђене 

награде, а такмичари ће имати прилику да у најбољем свјетлу покажу своје таленте али и 

представе своје факултете. Очекујемо фер и спортску борбу за титуле најбољих али и 

ватрену атмосферу на трибинама гдје ће публика пратити и бодрити екипе својих 

факултета, али и своје пријатеље.  

 

Радионице 

За све оне жељне знања и стицање нових вјештина припремили смо сет радионица и то 

из области: лидерство, ди-џејинг и графити. Радионица о лидерству одржаће се од 18. до 

21, као и 24. и 26. априла у периоду од 14 до 16 часова у просторијама Павиљона 4. 

Предавачи на радионицама биће Илија Трнинић, директор Института Перпетуум мобиле 

Бања Лука, Немања Ковачевић, један од оснивача и први предсједник Студентске 

организације Факултета политичких наука Бања Лука али и актуелни савјетник министра 

за економске односе и регионалну сарадњу у Влади Републике Српске, и на крају Милан 

Грубор, први предсједник Студентског парламента Универзитета у Бањој Луци и актуелни 

шеф кабинета градоначелника града Бања Лука. 

Учесници који буду одабрани за ди-џејинг радионице имаће прилику да са ди-џејевима 

који ће бити задужени за атмосферу током спортских игара науче основе овог ,,заната“ и 

да се сами окушају као ди-џејеви. 

На графити радионици, одабрани учесници ће уз асистенцију ,,стрит-арт“ умјетника имати 

прилику да осликају мурал Универзитета на локацији унутар универзитетског кампуса. 

 



Тематске журке 

Да би избор и понуда били што разноврснији на овогоишњим Данима студената 

спремили смо три тематске журке. Локација је одраније позната, Клуб студената Бања 

Лука, а ево шта нас и када очекује: Латино вече, 18. априла од 21 час, вече тамбураша 25. 

априла од 21 час и на крају џез вече 26. априла од 20 часова. Очекују вас промотивне 

цијене пића, незабораван провод и сјајна атмосфера. Напомињемо да ће на сваком од 

ових догађаја бити постављена и кутија за хуманитарне прилоге гостију како бисмо 

показали солидарност и указали помоћ онима којима је она најпотребнија. Подржите нас 

и придружите нам се! 

 

Вече драме и стенд-ап вече 

Клуб студената Бања Лука угостиће у сриједу 19. априла Студентско позориште ,,Владо 

Зељковић“ које ће са почетком у 20 часова извести једну од својих представа и драмски 

употпунити наше Дане студената, а након тога у петак 21. априла такође са почетком у 20 

часова вријеме је за мало смијеха. Сви су сагласни да је хумор здрав и да дјелује 

позитивно на људе, па зашто да не дајмо себи одушка и уживајмо у вечери са нашим 

специјалним гостима из Србије Аном Златановић и регионално познатим Срђаном 

Динчићем којега имамо прилику пратити у популатној ТВ емисији ,,Вече са Иваном 

Ивановићем“. Гарантујемо одличну атмосферу на оба догађаја и зато не пропустите Вече 

драме 19ог и Стенд-ап вече 21ог априла од 20 часова у КСБ-у! 

 

Изложба на отвореном 

Несвакидашњи догађај десиће се 20. 04. у 12 часова у Улици Веселина Маслеше на 

шеталишту између парка бана Милосављевића и Храма Христа Спаситеља у центру града. 

Догађај који је уврштен и у програм обиљежавања Дана Града. Студенти Академије 

умјетности Бања Лука представиће своје радове бањалучкој публици и то на отвореном. 

Овим чином оснажићемо и промовисати наше колеге и њихове таленте, а изложба ће 

бити постављена само тај дан до 16 часова, зато не пропустите прилику да погледате шта 

су нам то спремили студенти Академије умјетности. 

 

Велика журка на отвореном 

Када се каже најлуђа студентска ноћ у години свакако се мисли на ону у којој се одржава 

велика студентска журка на отвореном на спортским теренима СЦ ,,Никола Тесла“ Бања 

Лука. Традиционалан догађај у којем уживају наши студенти али и сви посјетиоци нашег 

града жељни лудог провода ове године резервисан је за 20. 04. са почетком у 21 час. Да 

бисмо удовољили различитим укусима ове године смо се одлучили за постављање двије 

бине, тј два стејџа и то: Јелен рок и Брн техно стејџ. Биће ово незаборавна ноћ кроз коју ће 

нас водити ритмови бендова Тупас мене, Вуду мојо као и ди-џејева Форест Пипл, Бранко 



Де, Јома Маја и Ди-Џеј Фрики. Спремите се за још једну најлуђу студентску журку у 

години, под отвореним небом и звијездама. 

 

Акција ,,Студенти граду и планети“ 

Почетак викенда, 22. 04. резервисан је за догађај тј. акцију коју смо назвали Студенти 

граду и планети. Тог дана обиљежава се Дан Града Бања Лука а студенти нашег 

Унверзитета прикључиће се обиљежавању симболичном акцијом уређења шеталишта 

познатог бањалучког излетишта Бањ брдо. Окупљање је заказано за 10 часова испред 

фабрике Бема одакле ћемо се заједно упутити на своје радне задатке. Након обављеног 

посла, за све вриједне колеге обезбједили смо освјежење и роштиљ. Исплати се дио свога 

времена поклонити свом граду и планети, зар не? 

 

Вече вина 

Кажу да је ,,у вину истина“ па смо се и ми одлучили да провјеримо ту стару латинску 

изреку. Ове године у знак захвалности свим пријатељима Дана студената организоваћемо 

Вече вина. То ће бити сјајна прилика за разговор, дружење и опуштање уз звуке класичне 

музике. Вече вина одржаће се у Кафе Ћинећита, 23. 04. са почетком у 19 часова. Сви сте 

позвани! 

 

Слово и мисао студената у Бањој Луци 

Знамо да много наших колега гаји љубав ка писаној ријечи, било да се ради о поезији или 

прози. Сви се ми понекат затекнемо у мислима вођени неким стихом или неком 

реченицом, цитатом неког од познатих књижевника. Зато смо одлучили да писану ријеч 

наших колега подијелимо са свима. Књижевно вече под називом ,,Слово и мисао 

студената у Бањој Луци“ биће одржано на Филолошком факултету, 24. 04. од 18 чаосва у 

учионици број 7. Подржимо таленте које наш Универзитет има, придружите нам се! 

 

Кино на отвореном 

Бањалучка публика већ је чула одличне критике за филм ,,Бисер Бојане“, а они који до 

сада нису имали прилику сада ће моћи да овај филм одгледају са нама, и то на 

отвореном. Биоскоп под ведрим небом уз пројекцију филма ,,Бисер Бојане“ биће одржан 

24. априла од 19 часова на платоу СЦ ,,Никола Тесла“. Понесите декице, спремите кокице 

и уживајте... уз овакав догађај, ништа нам друго и не преостаје. 

 

Дан отворених врата УНИБЛ 

Капија универзитетског града, 25. априла у 10 часова биће отворена за више од 2000 

матураната, средњошколаца завршних разреда из читаве Бањалуке али и многих других 

крајева Републике Српске који ће тај дан имати прилику да се упознају са факултетима и 



студијским програмима на које ће се ове године моћи уписати на нашем Универзитету. 

Такође, гости нашег града имаће прилику да боље упознају и наш главни град, нашу 

Бањалуку, град у којем ће провести своје најљепше тренутке у животу уколико се одлуче 

за студирање на нашем Универзитету и у нашој Бањалуци. За матуранте смо спремили 

поклон пакете како би се што темељније упознали са садржајима на нашем Универзитету, 

а презентације које их чекају на факултетима помоћи ће им у доношењу њихових 

коначних одлука у вези са опредјељењима за њихове будуће професије и академска 

звања. 

 

Сајам стипендија, пракси и запошљавања 

Знамо да је студирање тешко и да многим студентима додатна финансијска подршка 

итекако олакшава боравак у другом граду и сам живот за вријеме студија. Због тога смо 

одлучили свим нашим колегама представити могућности које су им на располагању. Само 

студирање није сврха само себи. У том процесу неопходно је да наши студенти имају 

прилику да оно за шта се школују и практично употијебе, а да их то накнадно делегира и 

за стално запослење у струци. Због свега тога ту је сајам стипендија, пракси и 

запошљавања који ће се одржати 26/27. априла на платоу СЦ ,,Никола Тесла“. На 

штандовима организација и фондација које овакве садржаје нуде нашим студентима сви 

заинтересовани моћи ће се додатно упознати са приликама које имају на располагању. 

Надамо се да ће многима овај догађај отворити неке нове прилике које ће искористити у 

сврху личног усавршавања и напредовања, како у току тако и након студија на нашем 

Универзитету. 

 

Велики концерт групе Рибља Чорба 

Како то уживо изгледа ,,Лутка са насловне стране“ којој није стран ни Беч ни ,,Амстердам“ 

а којој ,,Када падне ноћ“ тепају са ,,Анђеле“ и ,,Једино моје“? Нећу да вам одговорим него 

ћу рећи ,,Остани ђубре до краја“ јер вас то не кошта ни један ни ,,Два динара друже“ јер 

све су то глупа ,,Правила, правила“ и на крају свега ,,Остаћу слободан“ баш као и улаз на 

велики концерт групе Рибља Чорба, 27. априла на платоу у универзитетском граду 

(Кампус) од 20 часова. Овим великим концертом приводимо овогодишње дружење крају 

након чега се бацамо на осмишљање нових, бољих и спектакуларнијих Дана студената. 

Рибља Чорба биће сервирана за све жељне доброг звука и забаве која ће потрајати 

дубоко у ноћ. Чекамо вас! Рибља Чорба, ми, а можда и ,,Ал Капоне“! 

 

Посљедњи дан манифестације 

На самом крају овогодишњих Дана студената остало је да у 10 часова откријемо мурал у 

универзитетском граду (Спортска дворана), у 12 часова присуствујемо Студентском 

форуму гдје ћемо заједно разговарати о студентском животу у нашем граду и тражити 



потенцијална рјешења и нове могућности за све нас. А на крају дана остаје и свечаност 

затварања манифестације. Поново нешто неуобичајено јер ће се ова свечаност десити ни 

мање ни више него испред зграде Ректората Универзитета у Бањој Луци. Уз свечани 

културно-умјетнички програм поздравићемо се, окренути новим активностима и 

авантурама али и најавити наредне Дане студената. Свечани програм почиње у 19 часова.  

 

 

Студентски парламент Универзитета у Бањој Луци  


