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Гендер центар - Центар за једнакост и равноправност полова Владе РС и ове године обиљежава 
"Међународни дан дјевојчица у информационо-комуникационим технологијама (ИКТ) - Girls 
Day in ICT! 2013", који је на нашу иницијативу обиљежен први пут у Републици Српској 2011. 
године. Више информација о досадашњем обиљежавању овог веома значајног дана можете 
пронаћи на страници гендер центра у оквиру портала Владе Републике Српске на сљедећем 
линку: http://www.vladars.net/sr-SP-
Cyrl/Vlada/centri/gendercentarrs/Pages/Ravnopravnost_polova_i_IKT.aspx као и на страници 
www.ravnopravno.com, и на страницама Гендер центра Владе РС на друштвеним мрежама 
„Facebook” и „Twitter”. 

Циљ обиљежавања: Подстицање дјевојчица, дјевојака и жена ради повећања њихове 
видљивости, интересовања и учешћа у образовању, као и професионалним каријерама у 
иновацијама, техничким, технолошким и ИКТ областима. 
 
О „Међународном дану дјевојчица у ИКТ-у (Girls Day in ICT!)“:  Овај дан је установљен на нивоу 
Уједињених нација и обиљежава се сваке године посљедњег четвртка у априлу мјесецу у циљу 
промовисања родне равноправности, те оснаживања дјевојчица, дјевојака и жена кроз једнаке 
могућности приступа и учешћа у иновацијама, техничким, технолошким и информационо - 
комуникационим технологијама (ИКТ). Ове године тај дан је 25. април. На овај дан широм свијета 
се организују разне промотивне акције и догађаји, како би се повећало интересовање и учешће 
дјевојчица у ИКТ-у, те могућности остваривања каријере у овој области у циљу економског и 
друштвеног оснаживања дјевојчица и жена. Током школовања дјевојчице постижу видно боље 
резулатате од дјечака, а свјетска истраживања показују да су дјевојке и дјевојчице надарене и за 
техничка занимања и професије, али се због притиска владајућих друштвених стереотипа и 
предрасуда радије одлучују за неке друге професије.  У седмици када се обиљежава овај дан у 
цијелом свијету основне и средње школе организују посјете школске дјеце и омладине ИКТ 
институцијама, установама, компанијама, факултетима и истраживачким центрима. 
 
Поводом овогодишњег обиљежавања „25. априла - Међународног дана дјевојчица у 
информационо-комуникационим технологијама (ИКТ) - Girls Day in ICT!”, Гендер центар - Центар 
за једнакост и равноправност полова Владе Републике Српске је у сарадњи са факултетима, 
истраживачким центрима и ИТ компанијама организовао различите активности широм Републике 
Српске за дјевојке из основних и средњих школа Републике Српске. Тим поводом креиран је 
„Календар активности - Дани отоворених врата факултета, институција и компанија у области 
ИКТ-а“ који је дистрибуиран свим основним и средњим школама у Републици Српској, као и свим 
медијима, како би ученице могле да се информишу и заинтересују за образовање и усавршавање 
у техничким, технолошким и ИКТ-областима, те да се повећа њихово учешће и видљивост у 
наведеним областима. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/centri/gendercentarrs/Pages/Ravnopravnost_polova_i_IKT.aspx
http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/centri/gendercentarrs/Pages/Ravnopravnost_polova_i_IKT.aspx
http://www.ravnopravno.com/


 
 
 

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ – „ДАНИ ОТОВОРЕНИХ ВРАТА“ ФАКУЛТЕТА, 
ИНСТИТУЦИЈА И КОМПАНИЈА У ОБЛАСТИ ИКТ-а ПОВОДОМ 

ОБИЉЕЖАВАЊА „МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА ДЈЕВОЈЧИЦА У ИКТ-у (Girls Day 
in ICT!) 2013“ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ 

 

1. ВИСОКА ШКОЛА ЗА 
ЕКОНОМИЈУ И 

ИНФОРМАТИКУ ПРИЈЕДОР 
Трг Мајора Карлице 

79101 Приједор 
 

22.04. 2013. 
године 

(понедјељак)од 
13-16:00 и 
23.04.2013. 

године (уторак) 
од 

12-16:00 часова 

„Дани отворених врата - обилазак 
и представљање факултета“ - 

контакт особа Radovan Vuković 
 

2. СЛОБОМИР П УНИВЕРЗИТЕТ 
БИЈЕЉИНА 

Павловића пут 76 
     76300 Слобомир 

 

23. 04.2013. 

године (уторак) 

од  11:00 часова 

у Слобомиру 

„Дан отворених врата - обилазак, 
представљање факултета 

контакт особа Жељка Јаковљевић 

3. СЛОБОМИР П УНИВЕРЗИТЕТ 
ДОБОЈ 

Одјељење у Добоју 
     Светог Саве 1 
     74000 Добој 

 

22.04.2013. 
године 

(понедјељак) од  
13:00 часова у 

Добоју 

„Дан отворених врата – обилазак, 
контакт особа Жељка Јаковљевић 

представљање факултета 

4. УНИВЕРЗИТЕТСКИ 
ПРЕДУЗЕТНИЧКИ ЦЕНТАР 
УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ 

ЛУЦИ 
Булевар војводе Петра 

Бојовића 1а, 
Универзитетски кампус 

Бањалука 
 

25.04.2013. 

године 

(четвртак) од 

12-14:00 часова 

у Бањалуци 

 

 

„Дан отворених врата“ – обилазак 
факултета, презентациј, предавање 

и радионица 
 
 
 
 
 

5. ПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКИ 
ФАКУЛТЕТ БАЊА ЛУКА 

Младена Стојановића 2, 
Бања Лука 

 

25.04.2013. 
године (четвртак) 
од 10:00 часова 

„Дан отворених врата“ – обилазак, 
представљање факултета. 

6. ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ 
БАЊА ЛУКА 

Војводе Степе Степановића 
73, Бања Лука 

22.04.2013. 
године 

(понедјељак) у 
13:00 часова 

„Дан отворених врата“ – обилазак, 
представљање факултета и 

студијских програма 

7. ЕЛЕКТРО-ТЕХНИЧКИ 24.04.2013. „Дан отворених врата“ – обилазак, 



ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У 
ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 

Вука Караџића 30, 71126 
Лукавица, Источно 

Сарајево 
 
 

године (сриједа) у 
13:00 часова 

презентација, пројекција филма и 
посјета лабораторијама 

8. КОМУНИКОЛОШКИ КОЛЕЏ 
У БАЊАЛУЦИ 
Војвођанска 2 

23.04.2013. 
године (уторак) 
од 15:00 часова 

„Дан отворених врата“ – обилазак, 

предавање „Режирана 

фотографија“ и упознавање 

ученика и ученица са студијским 

програмима „Дизајн“ и 

„Мултимедијални  дизајн“ 

9. АГЕНЦИЈА ЗА 
ИНФОРМАЦИОНО 

ДРУШТВО РЕПУБЛИКЕ 
СРПСКЕ 

Живојина Мишића 15 б 
(Борик) Бања Лука 

25.04. 2013. 
године (четвртак) 
од 12:00 часова 

„Дан отворених врата“ – обилазак 
и представљање институције, 

разговор са запосленима. Контакт 
особа: Љубица Предић, виша 

стручна сарадница за пројекте 
електронске управе, пословне 

информационе системе и 
апликативна рјешења у домену 

државне и јавне управе 

10. NOKIA SIEMENS NETWORKS 

Бана Милосављевића бб  

78000 Бања Лука 

25.04. 2013. 
године (четвртак) 

од 09- 12:00 
часова 

„Дан отворених врата“ – обилазак 
компаније, презентација 

 
 
 

11. ИТ компанија „LANACO“ 
Књаза Милоша 15, Буџак 

Бања Лука 

24.04.2013. 
године (сриједа) у 

14:00 часова 

„Дан отворених врата“ – обилазак 
компаније, разговор са 

запосленима. 
 
 
 

11. КOMPANIJA „М:TEL“ 
Вука Караџића 6,  
78000 Бања Лука 

24.04.2013. 
године (сриједа) у 

11:00 часова 

„Дан отворених врата“ – 
презентација компаније, 

презентација „Андроид лига“  
Контакт особа: Сандра Станић 

 


