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Редни 

број 
Активност Носиоци Рок 

1 

Рад на измјенама и допунама 

Правилника о поступку закључивања 

уговора о академској, пословно-

техничкој и стручној сарадњи 

Ректорат Октобар 2020. 

2 

Израда правила ОЈ о поступку и 

избору студената и особља који се 

пријављују за учешће у размјени 

Организационе јединице (ОЈ) Март 2020. 

3 
Пријава пројеката Erasmus+ KА1, 

кредитна размјена 

Ректорат/организационе јединице 

(ОЈ) 
05.02.2020. 

4 
Пријава пројеката Erasmus+ KА2, 

Capacity Building  

Ректорат/организационе јединице 

(ОЈ) 
05.02.2020. 

5 
Пријава пројеката Erasmus+ KА2, 

Knowledge Alliances 

Ректорат/организационе јединице 

(ОЈ) 
26.02.2020. 

6 
Пријава пројеката Erasmus+ KА2, 

Strategic Partnerships 

Ректорат/организационе јединице 

(ОЈ) 
24.03.2020. 

7 
Пријава пројеката Erasmus+ Jean 

Monnet 

Ректорат/организационе јединице 

(ОЈ) 
20.02.2020. 

8 

Реализација Erasmus+ KА2, Capacity 

Building  пројеката: пружање 

административне, финансијско-правне, 

савјетодавне подршке 

АГГФ, ЕТФ, Економски факултет, 

ФБН, Пољопривредни факултет, 

Медицински факултет, Шумарски 

факултет, ПМФ 

14.04.2020. (3 

пројекта) 

14.10.2020. (3 

пројекта) 

14.11.2021. (1 

пројекат) 

14.11.2022. (2 

пројекта) 

14.01.2023. (1 

пројекат) 
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9 
Мониторинг Erasmus+ KА1 и Erasmus+ 

KА2 пројеката 
Ректорат 

Током цијеле 

године 

10 

Именовање Комисије за разматрање 

пројектних пријава у Erasmus+ 

програму 

Ректорат Октобар 2020. 

11 

Реализација  пројеката Erasmus+ KА1, 

кредитна размјена: потписивање 

Међуинституционалних споразума, 

објава конкурса, промоција доступних 

стипендија, провођење конкурсне 

процедуре, континуирана 

комуникација са партнерима и 

кандидатима, номиновање студената и 

особља за учешће у размјени 

Ректорат/организационе јединице 

(ОЈ) 

Током цијеле 

године 

12 

Именовање Комисије за спровођење 

поступка избора кандидата за одлазну 

размјену 

Ректорат Октобар 2020. 

13 
Организација обука за пријаву и 

реализацију Erasmus+ пројеката  

Ректорат/организационе јединице 

(ОЈ) 

Током цијеле 

године 

14 Развој пројектних приједлога  
Ректорат/организационе јединице 

(ОЈ) 

Током цијеле 

године 

15 Пријава CEEPUS III мрежа 
Ректорат/организационе јединице 

(ОЈ) 
15.01.2020. 

16 

Реализација размјена студената и 

академског особља у оквиру CEEPUS 

III мрежа 

Ректорат/организационе јединице 

(ОЈ) 

Током цијеле 

године 

17 
Именовање члана Државне комисије за 

евалуацију и оцјену CEEPUS III мрежа 
Ректорат Јануар 2020. 

18 

Пружање информација и 

административно-техничке подршке 

свим учесницима у размјени 

Ректорат/организационе јединице 

(ОЈ) 

Током цијеле 

године 

19 

Именовање координатора за 

међународну сарадњу и академских 

координатора за размјену студената и 

особља 

Организационе јединице (ОЈ) на 

којима истиче мандат именованих 

лица 

Јун 2020. 

године 
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20 

Именовање члана Комисије за 

реализацију Конкурса за 

суфинансирање међународне размјене 

студената и академског особља, при 

МНРВОИД 

Ректорат 
Април 2020. 

године 

21 
Организација радионице о признавању 

ECTS бодова 

Ректорат/организационе јединице 

(ОЈ) 

Октобар 2020. 

године 

22 

Сарадња са Fairnetzen фондацијом и 

донаторима, промоција стипендија за 

студенте слабијег социјално-

економског статуса, провођење 

конкурсне процедуре 

Ректорат 
Децембар 

2020. године 

23 

Подешавање Модула за међународну 

сарадњу интегрисаног информационог 

система Универзитета 

Ректорат 
Октобар 2020. 

године 

24 

Уношење података и документације, 

кориштење Модула за међународну 

сарадњу интегрисаног информационог 

система Универзитета 

Ректорат/организационе јединице 

(ОЈ) 

Током цијеле 

године 

25 

Израда Упутства за размјену студената 

и Упутства за размјену особља за 

пријаву за размјену у Модулу за 

међународну сарадњу 

Ректорат 
Март 2020. 

године 

26 

Информациони пакети на српском и 

енглеском језику и web странице на 

енглеском језику 

Организационе јединице (ОЈ) 
Септембар 

2020. године 

27 
Измјене и допуне web странице 

Универзитета, категорије Сарадња 
Ректорат 

Током цијеле 

године 

28 

Мониторинг/анализа ефеката 

склопљених уговора и реализованих 

размјена на годишњем нивоу на основу 

достављених података од ОЈ 

Ректорат/организационе јединице 

(ОЈ) 

Децембар 

2020. године 

29 

Пружање подршке за припрему 

уговора о сарадњи са високошколским 

установама у земљи и иностранству 

Ректорат/организационе јединице 

(ОЈ) 

Током цијеле 

године 

30 

Припрема уговора о сарадњи са 

високошколским установама у земљи и 

иностранству за сједнице органа 

управљања 

Ректорат/организационе јединице 

(ОЈ) 

Током цијеле 

године 
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31 

Реализација активности по основу 

потписаних уговора о сарадњи са 

високошколским установама у земљи и 

иностранству 

Ректорат/организационе јединице 

(ОЈ) 

Током цијеле 

године 

32 
Повећање броја међународних 

партнера  

Ректорат/организационе јединице 

(ОЈ) 

Током цијеле 

године 

33 

Приступање новим мрежама и 

удружењима универзитета: DRC и 

EAIE  

Ректорат 
Јун 2020. 

године 

34 

Активно учешће у мрежама у којима је 

Универзитет члан: EUA, UniAdrion, 

AUF и CCHEIC 

Ректорат/организационе јединице 

(ОЈ) 

Током цијеле 

године 

35 

Интензивирање сарадње са надлежним 

институцијама у земљи, са 

међународним организацијама, 

амбасадама, универзитетима у земљи и 

иностранству у циљу проширења 

заједничких активности  

Ректорат/организационе јединице 

(ОЈ) 

Током цијеле 

године 

36 

Наставак сарадње са Европском 

комисијом, Делегацијом ЕУ у БиХ и 

Erasmus+ канцеларијом у БиХ 

Ректорат 
Током цијеле 

године 

37 

Наставак сарадње са студентским 

организацијама које се баве 

међународном размјеном студената 

Ректорат/организационе јединице 

(ОЈ) 

Током цијеле 

године 

38 

Презентације и инфо дани о 

стипендијама, програмима размјене и 

програмима за међународне образовне 

пројекте 

Ректорат/организационе јединице 

(ОЈ) 

Током цијеле 

године 

39 

Размјена информација о стипендијама 

са универзитетима, институцијама и 

организацијама из земље и 

иностранства 

Ректорат/организационе јединице 

(ОЈ) 

Током цијеле 

године 

40 

Припрема информативног материјала 

за потребе представљања и промоције 

Универзитета у иностранству 

Ректорат/организационе јединице 

(ОЈ) 

Децембар 

2020. године 

41 
Интензивирање медијске промоције 

студентске размјене и размјене особља 

Ректорат/организационе јединице 

(ОЈ) 

Током цијеле 

године 
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42 

Обука за запослене Канцеларије на 

међународним седмицама за обуку 

особља канцеларија за међународну 

сарадњу у организацији иностраних 

партнера 

Ректорат 

Током цијеле 

године, према 

потребама 

43 

Активно учешће на контакт 

семинарима, инфо данима, 

радионицама и обукама у организацији 

Европске комисије и њених тијела 

Ректорат 

Током цијеле 

године, према 

потребама 

44 

Припрема програма рада и реализација 

размјене долазног особља у 

Канцеларију са партнерских 

универзитета из иностранства 

Ректорат/организационе јединице 

(ОЈ) 

Током цијеле 

године 

45 
Представљање Универзитета у 

иностранству 

Ректорат/организационе јединице 

(ОЈ) 

Током цијеле 

године 

46 
Интензивирање сарадње са пословним 

сектором у привреди 
Ректорски тим 

Током цијеле 

године 

47 

Успостављање интегрисане наставе 

(матичност, катедре, предмети по 

катедрама) 

Ректорски тим 
До краја 

јануара 2020. 

48 Ажурирање Фимес-а 
Канцеларије проректора за људске 

и материјалне 
Континуирано 

49 

Израда публикација о докторандима 

који су докторирали на нашем 

Универзитету у 2020. години 

Ректорски тим Континуирано 

50 

Припремање извјештаја о потребама 

расписивања конкурса у академска 

звања 

Канцеларије проректора за људске 

и материјалне 
Континуирано 

51 

Израда монографије поводом 45 

година рада Универзитета у Бањој 

Луци 

Ректорски тим Дан УНИБЛ 

52 
Израда и усвајање Приједлога уписа у 

прву годину I, II и III циклуса студија 

Декани, Продекани за наставу, 

Наставно-научна вијећа, Ректорски 

тим, Проширени колегијум, Сенат 

31.01.2020. 

53 

Израда Плана релиценцирања 

постојећих студијских програма и 

лиценцирања нових студијских 

програма 

Декани, Продекани за наставу, 

Наставно-научна вијећа, Ректорски 

тим 

28.02.2020. 
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54 

Доградња интегрисаног 

информационог система  Генерисање, 

архивирање и ажурирање листи 

одговорних наставника и сарадника 

Ректорски тим, Руководилац УРЦ-а 30.04.2020. 

55 

Припрема, разматрање и усвајање 

Одлуке о усвајању академског 

календара за школску 2020/2021. 

годину 

Ректорски тим, Проширени 

колегијум, Сенат 
30.06.2020 

56 

Израда, разматрање и усвајање Листи 

одговорних наставника и сарадника за 

2020/2021. школску годину 

Декани, Продекани за наставу, 

Руководиоци студијских програма, 

Шефови катедри, Наставно-научна 

вијећа, Ректорски тим, Проширени 

колегијум, Сенат 

30.06.2020 

57 

Доградња интегрисаног 

информационог система  Генерисање 

и архивирање Извјештаја о упису нове 

генерације студената 

Ректорски тим, Руководилац УРЦ-а 30.06.2020. 

58 

Доградња интегрисаног 

информационог система  Генерисање, 

попуњавање и архивирање испитних 

пријава 

Ректорски тим, Руководилац УРЦ-а 30.06.2020. 

59 

Доградња интегрисаног 

информационог система  Генерисање 

и архивирање Плана и распореда 

предавања и вјежби 

Ректорски тим, Руководилац УРЦ-а 30.06.2020. 

60 

Доградња интегрисаног 

информационог система  Генерисање 

евиденција о оптерећењи-ма 

наставника и сарадника 

Ректорски тим, Руководилац УРЦ-а 30.06.2020. 

61 

Упис нове генерације студената  

Први уписни рок (маркетинг, 

објављивање конкурса, пријем 

докумената, квалификациони испит, 

упис примљених кандидата) 

Ректорски тим, Декани, Продекани 

за наставу 
12.07.2020. 

62 

Упис нове генерације студената  

Други  уписни рок (маркетинг, 

објављивање конкурса, пријем 

докумената, квалификациони испит, 

упис примљених кандидата) 

Ректорски тим, Декани, Продекани 

за наставу 
20.09.2020. 

63 

Припрема и усвајање елабората за 

лиценцирање/релиценцирање 

студијских програма 

Декани, Продекани за наставу, 

Наставно-научна вијећа, Ректорски 

тим, Сенат 

30.11.2020. 

64 
Aжурирање података за сектор Студије 

и Студенти Web странице УНИБЛ 
Ректорат У току године 
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65 
Ажурирање спискова студената са 

инвалидитетом у академској 2020/21.  

Проректор, Универзитетски центар 

за помоћ студентима са посебним 

потребама 

октобар-

новембар 

2020. 

66 

Индивидуални састанци са студентима 

са инвалидитетом, те мапирање 

потреба 

Проректор, Универзитетски центар 

за помоћ студентима са посебним 

потребама 

јануар-март 

2020. 

67 

Активности на реализацији 

студентских размјена у сарадњи са 

Канцеларијом проректора за 

међународну сарадњу 

Проректори, Универзитетски 

центар за помоћ студентима са 

посебним потребама 

У току године 

68 

Развој и имплементација пројеката 

уклањања архитектонских баријера 

(лифт, рампе, тактилне стазе, звучна 

сигнализација…) 

Ректорски тим, Универзитетски 

центар за помоћ студентима са 

посебним потребама 

У току године 

69 

Активности везане за пројектне 

задатке у сарадњи са Центром за 

предузетништво и трансфер 

технологијa 

Проректор, Универзитетски центар 

за помоћ студентима са посебним 

потребама, Центром за 

предузетништво и трансфер 

технологијa 

У току године 

70 
Организовање инфо дана како би се 

студенти упознали са радом Центра 

Проректор, Универзитетски центар 

за помоћ студентима са посебним 

потребама 

новембар 

2020. 

71 

Сарадња са невладиним 

организацијама и јавним установама 

које имају програм рада за помоћ 

лицима са инвалидитетом 

Проректор, Универзитетски центар 

за помоћ студентима са посебним 

потребама 

У току године 

72 

Јачање капацитета Центра 

(презентација Центра, радионице, 

набавка опреме)  

Ректорски тим, Универзитетски 

центар за помоћ студентима са 

посебним потребама 

У току године 

73 

Организовање активности у сарадњи 

са Удружењима и Савезима која се 

баве унапређењем права и положаја 

особа са инвалидитетом 

Ректорски тим, Универзитетски 

центар за помоћ студентима са 

посебним потребама 

У току године 

74 
Свакодневна подршка студентима са 

инвалидитетом кроз ресурсе Центра 

Универзитетски центар за помоћ 

студентима са посебним потребама 
У току године 

75 
Обиљежавање Дана особа са 

инвалидитетом и Дана волонтера 

Ректорски тим, Универзитетски 

центар за помоћ студентима са 

посебним потребама 

децембар 

2020. 

76 
Одржавање и ажурирање Web 

странице Центра 

Универзитетски центар за помоћ 

студентима са посебним потребама 
У току године 
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77 
Реализација анкете у зимском семестру 

2019/20 године 

Продекани за наставу, 

Координатори система квалитета, 

Руководилац УРЦ-а 

25.01. 2020. 

78 

Доградња структуре информационог 

система у функцији ефикаснијег 

попуњавања образаца квалитета. 

Универзитетски рачунски центар и 

Канцеларија за осигурање 

квалитета. 

01.02.2020. 

79 

Израда преосталих самоевалуационих 

извјештаја студијских програма првог 

и другог циклуса. 

Ректорски тим, Канцеларија за 

осигурање квалитета. 
Током 2020 

80 

Покретање поступка акредитације 

студијских програма за које су 

припремљени Извјештаји о 

самовредновању (29 извјештаја) 

Ректорски тим  Током 2020 

81 

Акредитација студијских програма за 

које су припремљени Извјештаји о 

самовредновању (29 извјештаја) 

Ректорски тим, Канцеларија за 

осигурање квалитета. 
Током 2020 

82 

Прикупљање, Израда, разматрање и 

усвајање Извјештаја о показатељима 

квалитета за 2018. и 2019. годину 

Декани, Продекани за наставу, 

Координатори система квалитета, 

Руководиоци студијских програма, 

Ректорски тим, Проширени 

колегијум, Сенат 

01.07. 2020. 

83 

Изградња нове организационе 

структуре система квалитета на 

Универзитету. 

Ректорски тим, Декани, продекани, 

Канцеларија за квалитет, 

кординатори система квалитета и 

др. 

Током 2020. 

84 
Реализација анкете у љетном семестру 

2019/20 гофине 

Продекани за наставу, 

Координатори система квалитета, 

Руководилац УРЦ-а 

14.06.2020. 

85 
Организација обука за аплицирање  у 

програмима Европске комисије 
Ректорски тим, продекани за НИР 

Током цијеле 

године 

86 
Обогаћивање библиотечког фонда 

Универзитета у Бањој Луци 
Ректорски тим 

Током цијеле 

године 

87 

Интензивирање сарадње између 

научноистраживачког сектора УНИБЛ 

и привреде 

Ректорски тим, продекани за НИР, 

ЦПТТ 

Током цијеле 

године 

88 

Интензивирати медијску промоцију 

научноистраживачког рада међу 

младима 

Ректорски тим, продекани за НИР,  

представници студената 

Током цијеле 

године 
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89 

Омогућити доступност свих 

објављених радова запослених на 

Универзитету, уз сагласност издавача 

и аутора, на веб-страници 

Универзитета, у погодном формату, 

путем домена „unibl.org“. 

Ректорски тим, продекани за НИР, 

УРЦ 

Током цијеле 

године 

90 

Суфинансирати издавање научних 

радова у часописима индексираним у 

цитатним базама међународних 

рецензираних научних часописа, 

објављивање радова на референтним 

свјетским научним скуповима, те 

издавања научних књига и часописа на 

енглеском језику. 

Ректорски тим, продекани за НИР, 

Сенат, Управни одбор 

Током цијеле 

године 

91 
Одржавање и проширење „Клуба 

пријатеља“ УНИБЛ 

Ректорски тим, продекани за НИР, 

ЦПТТ  

Током цијеле 

године 

92 
Организовање инфо-дана и пројектних 

клиника за запослене УНИБЛ/ОЈ 

Ректорски тим, продекани за НИР, 

ЦПТТ 

Током цијеле 

године 

93 Развој пројектних приједлога Ректорски тим, ЦПТТ 
Током цијеле 

године 

94 
Интензивирање сарадње са пословним 

сектором у привреди 
ЦПТТ, УНИБЛ/ОЈ 

Током цијеле 

године 

95 Промоција „Прича за примјер“ ЦПТТ, УНИБЛ ПР, УНИБЛ/ОЈ 
Током цијеле 

године 

96 

Праћење и евиденција научних и 

истраживачко-развојних пројеката 

факултета и универзитета у Републици 

Српској и међународних пројеката 

Ректорски тим 
Током цијеле 

године 

97 
Модернизација библиотечке опреме и 

обука библиотекара 
Ректорски тим, ОЈ 

Током цијеле 

године у 

континуитету 

98 Дигитализација библиотека Ректорски тим, ОЈ 

Током цијеле 

године у 

континуитету 
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99 

Проширивање библиотечких 

капацитета (читаоница и простора за 

учење) 

Ректорски тим, ОЈ 

Током цијеле 

године у 

континуитету 

100 
Усвајање Плана издавачке дјелатности 

на УНИБЛ 
Ректорски тим, Сенат 

Задњи 

квартал 2020. 

године 

101 

Учешће УНИБЛ на Међународним 

сајмовима књига у Бањалуци и 

Београду 

Ректорски тим, ОЈ 

Задњи 

квартал 2020. 

године 

102 

Увођење претплата на реномиране 

свјетске научне базе сходно 

студијским програмима на ОЈ УНИБЛ 

Ректорски тим, ОЈ 

Током цијеле 

године у 

континуитету 

103 

Суфинансирање издавачке дјелатности 

на УНИБЛ (наставне универзитетске 

литературе наставника и сарадника 

Ректорски тим, ОЈ 

Током цијеле 

године у 

континуитету 

104 

Сарадња са часописом ПРеРС – 

Пословна ревија Републике Српске 

(издавач Привредна Комора РС) 

Ректорски тим 

Током цијеле 

године у 

континуитету 

105 

Постављање листе предаторских 

часописа на официјелном сајту 

УНИБЛ 

Ректорски тим, УРЦ у сарадњи са 

Универзитетом у Београду 

Током цијеле 

године у 

континуитету 

106 

Обуке за запослене ЦПТТ у области 

пројектног менаџмента, трансфера 

технологија, иновација и 

предузетништва 

ЦПТТ 

Током цијеле 

године у 

континуитету 

107 

Организовање 

конференција/радионица и модула о 

трансферу технологија и знања 

Ректорски тим, ЦПТТ 

Током цијеле 

године у 

континуитету 

108 

Активности на успостављању и 

реализацији програма подршке 

формирању студентских старт-ап 

презудећа (процес менторства, бизнис 

инкубатор) 

ЦПТТ 2020 

109 

Припрема информативних материјала 

о трансферу технологија и знања са 

инфографикама 

ЦПТТ 

Друга 

половина 

2020 
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110 

Успостављање, развој и одржавање 

базе података из области 

предузетништва, иновација и 

трансфера 

ЦПТТ 

Друга 

половина 

2020 

111 
Реализација пројекта „Моја пракса“ и 

„3д“ академија 
ЦПТТ 2020 

112 

Организација обука из области 

„отворене науке“ и „отвореног 

приступа научним подацима“  

Ректорски тим, ОЈ 2020 

113 

Усвајање Плана управљања 

информацијама (Data Management 

Plan) 

Ректорски тим, ОЈ 2020 

114 

Одржавање и надоградња модула 

Организациона структура и просторни 

ресурси 

Универзитетски рачунарски центар 

Током цијеле 

године у 

континуитету 

115 
Одржавање и надоградња модула 

Настава 
Универзитетски рачунарски центар 

Током цијеле 

године у 

континуитету 

116 
Одржавање и надоградња модула 

Студентска служба 
Универзитетски рачунарски центар 

Током цијеле 

године у 

континуитету 

117 
Одржавање и надоградња модула 

Особље 
Универзитетски рачунарски центар 

Током цијеле 

године у 

континуитету 

118 

Одржавање и надоградња модула 

Научно-истраживачки и умјетнички 

рад 

Универзитетски рачунарски центар 

Током цијеле 

године у 

континуитету 

119 
Одржавање и надоградња модула 

Анкетирање и анкете 
Универзитетски рачунарски центар 

Током цијеле 

године у 

континуитету 

120 
Одржавање и надоградња модула 

Пословни подсистем 
Универзитетски рачунарски центар 

Током цијеле 

године у 

континуитету 

121 
Имплементација модула Управљање 

документима 
Универзитетски рачунарски центар 

Током цијеле 

године у 

континуитету 

122 
Одржавање и надоградња модула 

Међународна сарадња 
Универзитетски рачунарски центар 

Током цијеле 

године у 

континуитету 

123 
Одржавање и надоградња модула Веб 

портал 
Универзитетски рачунарски центар 

Током цијеле 

године у 

континуитету 
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124 
Одржавање и надоградња Алумни 

порталa 
Универзитетски рачунарски центар 

Током цијеле 

године у 

континуитету 

125 
Развој веб портала и визуелног 

идентитета УРЦ-а 
Универзитетски рачунарски центар 

До краја 2020. 

године 

126 
Завршетак веб портала Студентског 

парламента 
Универзитетски рачунарски центар 

Први квартал 

2020. године 

127 

Доношење Правилника о регистрацији 

rs.ba поддомена који ће регулисати 

услове о поступку регистрације и 

начин коришћења rs.ba поддомена  

Универзитетски рачунарски центар 
До краја 2020. 

године 

128 Одржавање  E-Learning система Универзитетски рачунарски центар 

Током цијеле 

године у 

континуитету 

129 
Покретање образовне дјелатности 

УРЦ-а  
Универзитетски рачунарски центар 

До краја 2020. 

године 

130 
Адаптација и реконструкција Сервер 

сале 
Универзитетски рачунарски центар 

До краја 2020. 

године 

131 Дистрибуција Билтена Универзитета Универзитетски рачунарски центар 

Током цијеле 

године у 

континуитету 

132 Одржавање система е-сједнице Универзитетски рачунарски центар 

Током цијеле 

године у 

континуитету 

133 
Регистрација и администрација rs.ba 

домена 
Универзитетски рачунарски центар 

Током цијеле 

године у 

континуитету 

134 

Пружање техничке подршке 

организационим јединицама 

Универзитета из домена дјеловања 

Универзитетског рачунарског центра и 

сарадња по другим питањима од 

заједничког интереса 

Универзитетски рачунарски центар 

и Организационе јединице 

Током цијеле 

године у 

континуитету 

135 

Сарадња са надлежним институцијама 

у земљи, универзитетским 

рачунарским центрима у земљи и 

иностранству у циљу проширења 

заједничких активности 

Универзитетски рачунарски центар 

Током цијеле 

године у 

континуитету 

136 

Праћење организационих, законских и 

других промјена и сагледавање 

потреба за модификацијом постојећих 

апликативних рјешења 

Универзитетски рачунарски центар 

Током цијеле 

године у 

континуитету 

137 
Рад на одржавању софтвера за 

откривање плагијата  iThenticate 
Универзитетски рачунарски центар 

Током цијеле 

године у 

континуитету 
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138 
Рад на одржавању Дигиталног 

репозиторијума УНИБЛ  
Универзитетски рачунарски центар 

Током цијеле 

године у 

континуитету 

139 
Рад на одржавању система за 

евиденцију радног времена  
Универзитетски рачунарски центар 

Током цијеле 

године у 

континуитету 

140 

Рад на одржавању и развоју 

рачунарско-комуникационе 

инфраструктуре и сервиса: 

подешавање параметара мрежних 

уређаја,  планирање и спровођење 

сигурносних мјера у рачунарској 

мрежи, дијагностика и отклањање 

кварова 

Универзитетски рачунарски центар 

Током цијеле 

године у 

континуитету 

141 

Рад на одржавању и побољшању 

постојећег имејл 

сервиса/упутства/подешавања/подршка 

администраторима ОЈ/масовни 

унос/извјештавања/подршка 

корисницима 

Универзитетски рачунарски центар 

Током цијеле 

године у 

континуитету 

142 
Унапријеђење сигурности рачунарске 

инфраструктуре 
Универзитетски рачунарски центар 

Током цијеле 

године у 

континуитету 

 

 

 

 

 


