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Редни 

број 
Активност Носиоци Рок 

1. 
Усвајање Правилника о Фонду за 

подстицај науке на УНИБЛ 

Ректорски тим, продекани за 

НИР, Сенат 
До краја 2019. године 

2. 

Рад на измјенама и допунама 

Правилника о стицању, расподјели и 

коришћењу властитих прихода и 

прихода од грантова (помоћи) 

 

Ректорски тим, продекани за 

НИР, Сенат 

 

До краја 2019. године 

3. 
Организација обука за аплицирање у 

Програму „Хоризонт 2020“ 

Ректорски тим, продекани за 

НИР 
Током цијеле године 

4. 
Обогаћивање библиотечког фонда 

Универзитета у Бањој Луци 
Ректорски тим Током цијеле године 

5. 

Интензивирање сарадње између 

научноистраживачког сектора УНИБЛ 

и привреде 

Ректорски тим, продекани за 

НИР, ЦПТТ 

 

Током цијеле године 

6. 

Интензивирати медијску промоцију 

научноистраживачког рада међу 

младима 

Ректорски тим, продекани за 

НИР,  представници 

студената 

Током цијеле године 

7. 

 

 

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 

Четврти квартал 2019. 

године 

 

8. 

 

Суфинансирање и објављивање 

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 

Трећи квартал 2019. 

године 

9. Проширење „Клуба пријатеља“ УНИБЛ 
Ректорски тим, продекани за 

НИР, ЦПТТ  
Током цијеле године 

10. 
Организовање инфо-дана и пројектних 

клиника за запослене УНИБЛ/ОЈ 

 

Ректорски тим, продекани за 

НИР, ЦПТТ 

Током цијеле године 

11. Развој пројектних приједлога Ректорски тим, ЦПТТ Током цијеле године 

12. 
Интензивирање сарадње са пословним 

сектором у привреди 
ЦПТТ, УНИБЛ/ОЈ 

 

Током цијеле године 

13. Промоција „Прича за примјер“ 
ЦПТТ, УНИБЛ ПР, 

УНИБЛ/ОЈ 
Током цијеле године 



 
 

14. 

Праћење и евиденција научних и 

истраживачко-развојних пројеката 

факултета и универзитета у Републици 

Српској и међународних пројеката 

Ректорски тим Током цијеле године 

15. 
Модернизација библиотечке опреме и 

обука библиотекара 
Ректорски тим, ОЈ 

Током цијеле године у 

континуитету 

16. Дигитализација библиотека Ректорски тим, ОЈ 
Током цијеле године у 

континуитету 

17. 

Проширивање библиотечких 

капацитета (читаоница и простора за 

учење) 

Ректорски тим, ОЈ 
Током цијеле године у 

континуитету 

18. 
Усвајање Плана издавачке дјелатности 

на УНИБЛ 
Ректорски тим, Сенат 

Задњи квартал 2019. 

године 

19. 

Учешће УНИБЛ на Међународним 

сајмовима књига у Бањалуци и 

Београду 

Ректорски тим, ОЈ 
Задњи квартал 2019. 

године 

20. 

Увођење претплата на реномиране 

свјетске научне базе сходно студијским 

програмима на ОЈ УНИБЛ 

Ректорски тим, ОЈ 
Током цијеле године у 

континуитету 

21. 

Суфинансирање издавачке дјелатности 

на УНИБЛ (наставне универзитетске 

литературе наставника и сарадника 

Ректорски тим, ОЈ 
Током цијеле године у 

континуитету 

22. 

 Проширење софтвера за плагијате 

докторских и мастер радова 

(Ithenticate) за све објављене радове 

наставника и сарадника који се 

прилажу уз осталу конкурсну 

документацију приликом избора у 

звање 

Ректорски тим, УРЦ 2019 

23. 

Наставак сарадње са часописом ПРеРС 

– Пословна ревија Републике Српске 

(издавач Привредна Комора РС) 

Ректорски тим 
Током цијеле године у 

континуитету 

24. 
Постављање листе предаторских 

часописа на официјелном сајту УНИБЛ 

Ректорски тим, УРЦ у 

сарадњи са Универзитетом у 

Београду 

Током цијеле године у 

континуитету 

25. 

Обуке за запослене ЦПТТ у области 

пројектног менаџмента, трансфера 

технологија, иновација и 

предузетништва 

Ректорски тим, ЦПТТ 

Од фебруара 2019. год. - 

континуирано према 

потребама 

26. 

Организовање конференција/радионица 

и модула о трансферу технологија и 

знања  

Ректорски тим,  ЦПТТ/ОЈ 
Други квартал 2019. 

године 



 
 

27. 
Интензивирање сарадње са пословним 

сектором у привреди 
Ректорски тим, ЦПТТ Током цијеле године 

28. 

Припрема информативних материјала о 

трансферу технологија и знања са 

инфографикама 

Ректорски тим, ЦПТТ 
Други квартал 2019. 

године 

29. 

Припрема приједлога Правилника о 

успостављању спин-оф предузећа 

УНИБЛ 

Ректорски тим, ЦПТТ 
Трећи квартал 2019. 

године 

30. 

Измјена Правилника о заштити 

интелектуалног власништва УНИБЛ, 

као и формирање Радне групе 

Ректорски тим, ЦПТТ 
Од фебруара 2019. 

године 

31. 

Активности на успостављању и 

реализацији програма подршке 

формирању студентских старт-ап 

презудећа (процес менторства, бизнис 

инкубатор) 

Ректорски тим, ЦПТТ Током цијеле године 

32. 

Успостављање, развој и одржавање базе 

за података из области предузетништва, 

иновација и трансфера технологија  

Ректорски тим, ЦПТТ, УРЦ Децембар 2019. године 

33. 
Реализација пројекта „Моја пракса“ и 

„3д“ академија 
Ректорски тим, ЦПТТ 

Први квартал 2019. 

године 

34. 
Наставак сарадње са Европском 

патентном организацијом 
Ректорски тим, ЦПТТ Током цијеле године 

35. 

Успостављање интегрисане наставе 

(матичност, катедре, предмети по 

катедрама) 

Ректорски тим Континуирано 

36. Ажурирање Фимес-а 
Канцеларије проректора за 

људске и материјалне ресурсе 
Континуирано 

37. 
Усвајање распореда предмета по 

катедрама 

Ректорски тим, Сенат, декани 

и продекани 
Континуирано 

38. 

Израда публикација о докторантима 

који су докторирали на нашем 

Универзитету у 2019. години 

Ректорски тим Континуирано 

39. 

Припремање извјештаја о потребама 

расписивања конкурса у академска 

звања 

Ректорски тим Континуирано 



 
 

40. 

Имплементација модула Настава и 

студентска служба Интегрисаног 

информационог система за III циклус 

студија на свим факултетима 

Ректорски тим,  

Руководилац УРЦ-а и 

Продекани за наставу 

До краја 2019. 

године 

41. 

Завршетак имплементације модула 

Настава и студентска служба 

Интегрисаног информационог система 

за први циклус студија на 

Медицинском факултету 

Ректорски тим,  

Руководилац УРЦ-а и 

Продекани за наставу 

Први квартал 

2019. године 

42. 

Имплементација модула 

Организациона структура и просторни 

ресурси Интегрисаног информационог 

система 

Ректорски тим,  

Финансијски директор и 

Руководилац УРЦ-а 

Први квартал 

2019. године 

43. 

Имплементација модула Пословни 

подсистем, Интегрисаног 

информационог система  

Финансијски директор и 

Руководилац УРЦ-а 

До краја 2019. 

године 

44. 

Завршетак имплементације модула 

Међународна сарадња Интегрисаног 

информационог система (тестирање 

модула) 

Ректорски тим и 

Руководилац УРЦ-а 

Први квартал 

2019. године 

45. 

Имплементација Модула за управљање 

документима Интегрисаног 

информационог система 

Генерални секретар, 

Финансијски директор и 

Руководилац УРЦ-а  

До краја 2019. године 

46. 
Имплементација веб-сајта Студентског 

парламента 

Проректор за 

научноистраживачки рад и 

развој,  

Руководилац УРЦ-а и 

Предсједник Студентског 

парламента 

Први квартал 2019. 

године 

47. 

Доношење Правилника о регистрацији 

rs.ba поддомена који ће регулисати 

услове о поступку регистрације и 

начин коришћења rs.ba поддомена  

Генерални секретар, 

Финансијски директор и 

руководилац УРЦ-а 

До краја 2019. 

године 

48. Имплементација E-Learning система 

Проректор за наставу и 

студентска питања, 

Руководилац УРЦ-а и 

Продекани за наставу 

До краја 2019. 

године 

49. 
Одржавање и надоградња 

Интегрисаног информационог ситема 

Ректорски тим, Финансијски 

директор и Руководилац 

УРЦ-а 

Током цијеле 

године у 

континуитету 

50. 
Покретање образовне и дјелатности 

стручних услуга УРЦ-а  

Ректорски тим, Генерални 

секретар и Руководилац УРЦ-

а 

Током цијеле 

године у 

континуитету 

51. 
Адаптација и реконструкција Сервер 

сале 

Ректорски тим, Финансијски 

директор и Руководилац 

УРЦ-а 

До краја 2019. 

године 



 
 

52. 
Измјене и допуне Правилника о 

кориштењу службених возила 

Генерални секретар, 

Ректорски тим 

Први квартал 2019. 

године 

53. 

Имплеметација измјена и допуна 

Правилника о поступку и условима 

избора наставника и сарадника на 

УНИБЛ – увођење е-образаца за изборе 

у академска звања  

Генерални секретар, УРЦ 
Прва половина 2019. 

године 

54. 

Развој пројекта дигитализације 

протокола и архиве ректората 

Универзитета 

Генерални секретар, 

секретари ОЈ, УРЦ 

Континуирано 2019. 

године 

55. 
Пријава пројеката Erasmus+ KА1, 

кредитна размјена 

Ректорат/све организационе 

јединице (ОЈ) 
5.2.2019. 

56. 

Пријава пројеката Erasmus+ KА2, 

Capacity Building (некадашњи Tempus 

пројекти) 

Ректорат/све организационе 

јединице (ОЈ) 
7.2.2019. 

57. 

Пријава пројеката Erasmus+ KА2, 

Strategic Partnerships и  Knowledge 

Alliances 

Ректорат/све организационе 

јединице (ОЈ) 

 

21.3.2019. и 

28.2.2019. 

58. 
Реализација Erasmus+ KА2, Capacity 

Building  пројеката  

Ректорат, АГГФ, ЕТФ, 

Економски факултет, ФБН, 

Пољопривредни факултет, 

Медицински факултет, 

Шумарски факултет  

14.4.2019. (2 пројекта) 

14.10.2019. (4 пројекта) 

14.10.2020. (3  пројекта) 

14.10.2021. (1 пројекат) 

59. 
Реализација  пројеката Erasmus+ KА1, 

кредитна размјена 

Ректорат/све организационе 

јединице (ОЈ) 

Током цијеле године 

Преко 40 потписаних 

уговора 

60. Пријава CEEPUS мрежа 
Ректорат/све организационе 

јединице (ОЈ)  
15.1.2019. 

61. 
Реализација CEEPUS програма 

размјене 

Ректорат/све организационе 

јединице (ОЈ)  
Током цијеле године 

62. 

Усвајање Правилника о признавању 

страних образовних квалификација за 

потребе наставка школовања на 

Универзитету у Бањој Луци и поступку 

еквиваленције раније стечених 

академских звања на Универзитету у 

Бањој Луци 

Ректорат/све организационе 

јединице (ОЈ) 
Фебруар 2019. године 

63. 

Обука свих ауторизованих лица за 

коришћење Модула за међународну 

сарадњу интегрисаног информационог 

система Универзитета 

Ректорат  Мај 2019. године 

64. 
Формирање тимова за пријаву и 

реализацију пројеката 

Ректорат/све организационе 

јединице (ОЈ) 
Април 2019. године 



 
 

65. 
Обука тимова за пријаву и реализацију 

пројеката 
Ректорат Мај 2019. године 

66. 
Формирање Савјета за 

интернационализацију 

Ректорат/све организационе 

јединице (ОЈ) 
Април 2019. године 

67. 

Информациони пакети на српском и 

енглеском језику и web странице на 

енглеском језику 

Све организационе јединице 

(ОЈ) 
Септембар 2019. године 

68. 
Измјене и допуне web странице 

Универзитета, категорије Сарадња 
Ректорат Током цијеле године 

69. 
Организација скупа на тему 

интернационализације Универзитета 
Ректорат Септембар 2019. године 

70. 
Израда Акционог плана 

интернационализације Универзитета 

Ректорат/све организационе 

јединице (ОЈ) 
Децембар 2019. године 

71. 

Мониторинг/анализа ефеката 

склопљених уговора и реализованих 

размјена на годишњем нивоу на основу 

достављених података од ОЈ 

Ректорат/све организационе 

јединице (ОЈ) 
Децембар 2019. године 

72. 

Потписивање уговора о сарадњи, 

реализација активности по основу 

уговора 

Ректорат/све организационе 

јединице (ОЈ) 
Током цијеле године 

73. 

Сарадња са надлежним институцијама 

у земљи, са међународним 

организацијама, амбасадама, 

универзитетима у земљи и 

иностранству у циљу проширења 

заједничких активности  

Ректорат/све организационе 

јединице (ОЈ) 
Током цијеле године 

74. 

Презентације о стипендијама и 

програмима и размјена информација о 

стипендијама са универзитетима, 

институцијама и организацијама из 

земље и иностранства 

Ректорат/све организационе 

јединице (ОЈ) 
Током цијеле године 

75. 
Представљање Универзитета у 

иностранству 

Ректорат/све организационе 

јединице (ОЈ) 
Током цијеле године 

76. 

Реализација студентске анкете о 

квалитету наставног процеса за зимски 

семестар 2018/2019. школске године 

Ректорски тим, Продекани за 

наставу, Координатори 

система квалитета, 

Руководилац УРЦ-а 

25.01.2019. 

77. 
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 

31.01.2019. 

78. 

Израда Плана релиценцирања 

постојећих студијских програма и 

лиценцирања нових студијских 

програма 

Декани, Продекани за 

наставу, Наставно-научна 

вијећа, Ректорски тим 

28.02.2019. 



 
 

79. 

Разматрање и усвајање Правилника о 

поступку утврђивања неакадемског 

понашања у писаним радовима 

Ректорски тим, Проширени 

колегијум, Сенат 
28.02.2019. 

80. 

Израда, разматрање и усвајање 

Извјештаја о показатељима система 

квалитета за 2017. годуну 

Декани, Продекани за 

наставу, Координатори 

система квалитета, 

Руководиоци студијских 

програма, Ректорски тим, 

Проширени колегијум, Сенат 

28.03.2019. 

81. 

Доградња интегрисаног 

информационог система  Генерисање, 

архивирање и ажурирање листи 

одговорних наставника и сарадника 

Ректорски тим, Руководилац 

УРЦ-а 
30.04.2019. 

82. 
Институционална акредитација и 

акредитација 16 студијских програма 

Ректорски тим, Декани, 

Продекани за наставу, 

Координатори система 

квалитета, Руководиоци 

студијских програма 

31.05.2019. 

83. 

Покретање поступка акредитације 

студијских програма за које су 

припремљени Извјештаји о 

самовредновању (15 извјештаја) 

Ректорски тим 31.05.2019. 

84. 

Реализација студентске анкете о 

квалитету наставног процеса за љетни 

семестар 2018/2019. школске године 

Ректорски тим, Продекани за 

наставу, Координатори 

система квалитета, 

Руководилац УРЦ-а 

14.06.2019. 

85. 

Припрема, разматрање и усвајање 

Одлуке о усвајању академског 

календара за школску 2019/2020. 

годину 

Ректорски тим, Проширени 

колегијум, Сенат 
27.06.2019 

86. 

Израда, разматрање и усвајање Листи 

одговорних наставника и сарадника за 

2019/2020. школску годину 

Декани, Продекани за 

наставу, Руководиоци 

студијских програма, 

Шефови катедри, Наставно-

научна вијећа, Ректорски тим, 

Проширени колегијум, Сенат 

27.06.2019 

87. 

Доградња интегрисаног 

информационог система  Генерисање 

и архивирање Извјештаја о упису нове 

генерације студената 

Ректорски тим, Руководилац 

УРЦ-а 
28.06.2019. 

88. 

Доградња интегрисаног 

информационог система  Генерисање, 

попуњавање и архивирање испитних 

пријава 

Ректорски тим, Руководилац 

УРЦ-а 
28.06.2019. 

89. 

Доградња интегрисаног 

информационог система  Генерисање 

и архивирање Плана и распореда 

предавања и вјежби 

Ректорски тим, Руководилац 

УРЦ-а 
28.06.2019. 



 
 

90. 

Доградња интегрисаног 

информационог система  Генерисање 

евиденција о оптерећењи-ма 

наставника и сарадника 

Ректорски тим, Руководилац 

УРЦ-а 
28.06.2019. 

91. 

Упис нове генерације студената  Први 

уписни рок ( маркетинг, објављивање 

конкурса, пријем докумената, 

квалификациони испит, упис 

примљених кандидата) 

Ректорски тим, Декани, 

Продекани за наставу 
12.07.2019. 

92. 

Упис нове генерације студената  

Други  уписни рок ( маркетинг, 

објављивање конкурса, пријем 

докумената, квалификациони испит, 

упис примљених кандидата) 

Ректорски тим, Декани, 

Продекани за наставу 
20.09.2019. 

93. 

Израда, разматрање и усвајање 

Извјештаја о показатељима квалитета 

за 2018. годину 

Декани, Продекани за 

наставу, Координатори 

система квалитета, 

Руководиоци студијских 

програма, Ректорски тим, 

Проширени колегијум, Сенат 

26.09.2019. 

94. 

Израда Извјештаја о самовредновању 

осталих студијских програма I и II 

циклуса студија 

Декани, Продекани за 

наставу, Координатори 

система квалитета, 

Руководиоци студијских 

програма, Ректорски тим 

30.09.2019. 

95. 

Припрема и усвајање елабората за 

лиценцирање/релиценцирање 

студијских програма 

Декани, Продекани за 

наставу, Наставно-научна 

вијећа, Ректорски тим, Сенат 

28.11.2019. 

96. 

Покретање поступка акредитације 

студијских програма за које се до 

30.09.2019. године доставе Извјештаји 

о самовредновању  

Ректорски тим 23.12.2019. 

97. 

Реализација студентске анкете о 

квалитету наставног процеса за зимски 

семестар 2018/2019. школске године 

Ректорски тим, Продекани за 

наставу, Координатори 

система квалитета, 

Руководилац УРЦ-а 

20.01.2020. 

НАПОМЕНА: 

Покретање активности у 

децембру 2019. 

98. 

Формулисање и прилагођавање 

прописа и правила о управљању 

књигама, особљем, итд. 

Институт Конфуције  2019. година 

99. 
Понуда програма кинеског језика и 

предавања о култури и историји 
Институт Конфуције  2019. година 

100. 

Повезивање и унапређење сарадње 

између различитих институција у Кини 

и Босни и Херцеговини 

Институт Конфуције Током цијеле године 

101. 
Организација предавања и културних 

активности 
Институт Конфуције 2019. година 

102. 
Промовисање и организација Кинеског 

теста изврсности у 2019. години 

 

Институт Конфуције 2019. година 



 
 

103. 
Промоција стипендија и препорука 

кандидата за 2019. годину 
Институт Конфуције 2019. година 

104. 
Организација љетњег кампа 2019. 

године   

 

Институт Конфуције 2019. година 

105. 

Одабир и обука кандидата за 

престижно међународно такмичење 

“Кинески мост” у познавању кинеског 

језика у 2019. години 

 

Институт Конфуције 2019. година 

106. 

Припреме за објављивање књиге ''45 

година Универзитета у Бањој Луци 

1975-2020'' 

Ректорски тим, Сенат 2019. година 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА РАДА ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ЗА 2019. ГОДИНУ 
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Редни 

број 

ФАКУЛТЕТИ/АКАДЕМИЈА/

ИНСТИТУТ 
Активност Носиоци Рок 

1 

АКАДЕМИЈА 

УМЈЕТНОСТИ 

 

Међународни научни скуп „Владо С.Милошевић: 

етномузиколог, композитор и педагог“ у оквиру 

манифестације ''Дани Владе С. Милошевића'' 

СПМУ  

Академија умјетности 

 

април 2019. године 

Дани Владе С. Милошевића Академија умјетности април 2019. године 

Свечана академија поводом обиљежавања 20 

година од оснивања АУ УНИБЛ 

Академија умјетности мај 2019. 

Публикација монографија, скрипти, научних 

радова и дела из домена умјетности 

Академија умјетности јануар-децембар 

2019. године 

Концертна дјелатност наставника и сарадника  СПМУ 2019. година 

Концертна дјелатност студената СПМУ  

Академија умјетности 

2019. година 

Учешће наставника на научним и стручним 

скуповима у земљи и иностранству 

Академија умјетности  

2019. година 

Учешће у обиљежавању „Свјетског дана музике 

2019“ 

СПМУ 

Академија умјетности 

 

јун 2019. године 

Одласци студената на такмичења  СПМУ 

Академија умјетности 

2019. 

Презентација СПМУ на концертима у земљи и 

иностранству – концерти професора 

СПМУ 

Академија умјетности 

2019. 

Презентација СПМУ 

на концертима у земљи и иностранству – 

концерти студената 

 

СПМУ 

Академија умјетности 

 

2019. 

Учешће студената и професора у оквиру прогрма 

поводом дана Универзитета 

 

Академија умјетности 

 

новембар 2019. 

Учешће студената и професора на манифестацији 

„Ноћ музеја 2019“ 

СПМУ 

Академија умјетности 

 

мај 2019. 
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1 
АКАДЕМИЈА 

УМЈЕТНОСТИ 

 

Гостовање професора са других универзитета  Академија умјетности 

 

2019. 

Гостовање наших професора на другим 

универзитетима 

Академија умјетности 

 

2019. 

Учешћа студената и наставника на домаћим и 

интернационалним радионицама, фестивалима, 

предавањима итд., у земљи и иностранству 

Академија умјетности 

 

2019. 

Реализација завршне изложбе студената 

Студијског програма Ликовних умјетности на 

катедрама Сликарства и Интермедијалне 

умјетности, Графичком дизајну и на Графици, 

наставни предмет Фотографија 

Студијски програм Ликовних умјетности, 

Студијски програм Драмских умјетности 

Академија умјетности  

јун 2019. 

Изложба у оквиру обиљежавања „Дана Владе 

Милошевића“ 

Студијски програм Ликовних умјетности, 

Академија умјетности 

Април 2019. 

Изложба радова са Бијанала свјетског 

студентског плаката у Новом Саду 

Студијски програм Ликовних умјетности, 

Студијски програм Драмских умјетности 

Академија умјетности 

Април 2019. 

Реализација Ликовне колоније „Петар Кочић“ Студијски програм Ликовних умјетности, 

Академија умјетности 

Август 2019. 

Гостовање професора Уроша Чворе са 

Универзитета из Сиднеја 

Студијски програм Ликовних умјетности, 

Академија умјетности 

 

Реализација Ерасмус + програма са Роберт 

Гордон Универзитетом из Абердина 

Студијски програм Ликовних умјетности, 

Академија умјетности 

 

Санда Додик, Милош Заткалик: "Преглед 

изабраних метода музичке анализе", 1. дио. Број 

стр.180 

Издавачка дјелатност Академије умјетности 2019. 

Зборник радова са научног скупа Дани Владе С. 

Милошевића - "Традиција као инспирација" 

Издавачка дјелатност Академије умјетности 2019. 

Агон: главни и одговорни уредник др Ненад 

Новаковић, година 7, два пута годишње излази, 

ИССН: 2233-1581, издавачи НПРС и АУБЛ 

 

Издавачка дјелатност Академије умјетности 2019. 
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1 
АКАДЕМИЈА 

УМЈЕТНОСТИ 

 

Књига: Драме студената драматургије, поднаслов 

- испитни радови студената драматургије. 

Предвиђени обим 250 страница, тираж 300, 

аутори - студенти драматургије, радни наслов 

Издавачка дјелатност Академије умјетности 2019. 

Каталог завршне изложбе студената Студијског 

програма Ликовне умјетности. Број старана 30, 

тираж 300 комада 

Издавачка дјелатност Академије умјетности Јун 2019. 

Реализација завршне изложбе студената 

Студијског програма Ликовних умјетности на 

катедрама Сликарства и Интермедијалне 

умјетности, Графичком дизајну и на Графици, 

наставни предмет Фотографија 

Студијски програм Ликовних умјетности,  

Студијски програм Драмских умјетности, 

Академија умјетности  

 

Изложба у оквиру обиљежавања „Дана Владе 

Милошевића“ 

Студијски програм Ликовних умјетности,  

Студијски програм Драмских умјетности, 

Академија умјетности 

 

Реализација Ликовне колоније „Петар Кочић“ Студијски програм Ликовних умјетности, 

Академија умјетности 

 

Гостовање професора Уроша Чворе са 

Универзитета из Сиднеја 

Студијски програм Ликовних умјетности, 

Академија умјетности 

 

Реализација Ерасмус + програма са Роберт 

Гордон Универзитетом из Абердина 

Студијски програм Ликовних умјетности, 

Академија умјетности 

 

Санда Додик, Милош Заткалик: "Преглед 

изабраних метода музичке анализе", 1. дио. Број 

стр.180 

Издавачка дјелатност Академије умјетности  

Зборник радова са научног скупа Дани Владе С. 

Милошевића - "Традиција као инспирација" 

Издавачка дјелатност Академије умјетности  

Агон: главни и одговорни уредник др Ненад 

Новаковић, година 7, два пута годишње излази, 

ИССН: 2233-1581, издавачи НПРС и АУБЛ 

Издавачка дјелатност Академије умјетности  

Књига: Драме студената драматургије, поднаслов 

- испитни радови студената драматургије. 

Предвиђени обим 250 страница, тираж 300, 

аутори - студенти драматургије, радни наслов 

Издавачка дјелатност Академије умјетности  
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1 
АКАДЕМИЈА 

УМЈЕТНОСТИ 

 

Каталог завршне изложбе студената Студијског 

програма Ликовне умјетности. Број старана 30, 

тираж 300 комада 

Издавачка дјелатност Академије умјетности  

Анимацикл у Бањој Луци Студијски програм Драмских умјетности, 

Академија умјетности 

 

Анимацикл у Загребу Студијски програм Драмских умјетности, 

Академија умјетности 

 

Филмски фестивал ФЕСТ (Београд) и студијски 

боравак у Београду (преглед репертоара 

позоришта) 

Студијски програм Драмских умјетности, 

Академија умјетности 

Фебруар 

Стеријино позорје Студијски програм Драмских умјетности, 

Академија умјетности 

Мај 

Позоришне игре у Јајцу Студијски програм Драмских умјетности, 

Академија умјетности 

Јун 

Дани кинотеке РС у Палама Студијски програм Драмских умјетности, 

Академија умјетности 

Септембар 

Фестивал ФИСТ Београд Студијски програм Драмских умјетности, 

Академија умјетности 

 

Сарајево филм фестивал Студијски програм Драмских умјетности, 

Академија умјетности 

Јул/Август 

Дани Данила Лазовића , Прибој Студијски програм Драмских умјетности, 

Академија умјетности 

Октобар 

Фестивал документарног филма у Загребу Студијски програм Драмских умјетности, 

Академија умјетности 

 

Учествовање у научно-стручној конференцији. 

ГИТИС, Москва 

Студијски програм Драмских умјетности, 

Академија умјетности 

Фебруар/Март 

Медитеран филм фестивал, Широки Бријег Студијски програм Драмских умјетности, 

Академија умјетности 

Август 

Међународни филмски фестивал ПРВИ КАДАР Студијски програм Драмских умјетности, 

Академија умјетности 

 

Октобар 
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2 
АРХИТЕКТОНСКО-

ГРАЂЕВИНСКО-

ГЕОДЕТСКИ ФАКУЛТЕТ 

Релиценцирање постојећег СП Архитектура - 

први циклус  

Комисија за израду наставног плана и 

програма 

Према динамици 

Министарства  

Релиценцирање постојећег СП Геодезија - први 

циклус 

Комисија за израду наставног плана и 

програма 

Према динамици 

Министарства 

Реализација студентске анкете о квалитету 

наставног процеса за зимски и љетни семестар 

2018/2019 школске године 

Продекан за наставу, Универзитетски 

рачунарски центар 

На крају зимског и 

љетног семестра 

Усвајање измјена и допуна листе одговорних 

наставника и 

сарадника за зимски и љетни семестар 2018/2019. 

школске 

године 

Руководиоци студијских програма, продекан 

за наставу 

На крају зимског и 

љетног семестра 

Израда листе одговорних наставника и сарадника 

за 2019/2020. школску 

годину 

Руководиоци студијских програма, продекан 

за наставу 
Мај  2019. 

Упис нове генерације студената (усвајање 

приједлога уписа за 

2019/2020. школску годину, 

маркетинг, ажурирање Информатора за студенте, 

објављивање конкурса, пријем докумената, 

квалификациони испит, упис примљених 

кандидата) 

Руководство факултета, Комисија за пријемни 

испит 

јануар-септембар 

2019. 

Пријава пројеката Erasmus+ KA1 – Мобилност 

појединаца у подручју високог образовања из 

области архитектуре и урбанизма 

Пројектни тим; координатор доц. др Невена 

Новаковић 
05.02.2019 

Пријава пројеката Erasmus+ KA1 – Мобилност 

појединаца у подручју високог образовања из 

области Грађевинарства 

Пројектни тим; координатор доц. др Гордана 

Броћета 
05.02.2019 

Пријава пројеката Erasmus+ KA2 ''Унапређивање 

способности запошљавања и вјештина е-

компетенција кроз иновативно и флексибилно 

учење у мултидисциплинарном AcadeMy-

INdustry окружењу/Examine'' 

 

Пројектни тим; координатор Гордана 

Јаковљевић 
07.02.2019 
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АРХИТЕКТОНСКО-

ГРАЂЕВИНСКО-

ГЕОДЕТСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

Пријава пројеката Erasmus+ KA2 ''Business driven 

problem-based learning for academic excellence in 

geoinformatics" - GEOBIZ  (Пословно управљано 

проблем базирано учење за академску изврсност 

у геоинформатици) 

Пројектни тим; координатор Младен Амовић 07.02.2019 

Пријава пројеката Erasmus+ KA2 ''Learning in 

architecture education to react on the changing 

societal and professional realities in Bosnia and 

Herzegovina - how to transgress from teaching to 

understanding and applying knowledge'' 

Пројектни тим; координатор др Игор Кувач 07.02.2019 

Пријава пројекта ХОРИЗОНТ 2020 

''Оптимизација Афричког пољопривредног 

система у складу са принципима одрживе 

интензификације'' 

Пројектни тим; координатор Гордана 

Јаковљевић 
23.01.2019 

Реализација пројекта ''Динамичка стабилност 

танкозидних конструкција примјеном 

Изогеометријског метода коначних трака'' 

подржаног од стране Министарства за 

научнотехнолошки развој, високо образовање и 

информационо друштво 

Пројектни тим; координатор доц. др 

Александар Борковић 

Током цијеле 

године (01.2020) 

Реализација пројекта ''Методе временско-

фреквенцијске анализе са примјенама'' подржаног 

од стране Министарства за научнотехнолошки 

развој, високо образовање и информационо 

друштво 

Пројектни тим; координатор доц. др Сњежана 

Максимовић 

Током цијеле 

године  

Реализација пројекта ''Стратегија за побољшање 

енергетске ефикасности кроз обнову стамбених 

зграда'' подржаног од стране Министарства 

цивилних послова Босне и Херцеговине, кроз 

програм суфинансирања научне и технолошке 

сарадње Босне и Херцеговине и Републике 

Словеније 

Пројектни тим; координатор доц. др Дарија 

Гајић 

Током цијеле 

године (31.12.2020) 

Реализација Erasmus+ KA1 

''Mobility for learners and staff – Higher Education 

Student and Staff Mobility'' из области 

Пројектни тим; координатор доц. др Малина 

Чворо 
31.07.2019 
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Архитектуре и урбанизма, са Норвешким 

универзитетом науке и технологије  

2 

АРХИТЕКТОНСКО-

ГРАЂЕВИНСКО-

ГЕОДЕТСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

Реализација Erasmus+ KA2, Capacity Building 

пројеката 

''K-FORCE - Knowledge FOr Resilient soCiEty'' 

(Знање за отпорно друштво) 

Пројектни тим; координатор доц. др Гордана 

Броћета 
15.10.2019 

Реализација Erasmus+ KA2, Capacity Building 

пројеката ''BESTSDI – Western Balkan Academic 

Education Evolution and Professional’s Sustainable 

Training for Spatial Data Infrastructures'' 

Пројектни тим; координатор Младен Амовић 15.10.2019 

Активности на унапређењу сарадње са 

Студентским савезом АГГФ-а 
Декан, Колегијски тим 

Током цијеле 

године 

Потписивање уговора о сарадњи, 

реализација активности по основу 

уговора 

Декан, Колегијски тим 
Током цијеле 

године 

Сарадња са надлежним институцијама 

у земљи, са међународним 

организацијама, универзитетима у земљи и 

иностранству у циљу проширења 

заједничких активности 

Декан, Колегијски тим, Академско особље 

АГГФ-а 

Током цијеле 

године 

Презентација о стипендијама кроз програм 

мобилности студената – Знање за отпорно 

друштво 

Координатор за међународну сарадњу, 

Продекан за наставу, Продакан за научно-

истраживачки рад и међународну сарадњу 

31.01.2019. 

Организовање међународног курса 

цјеложивотног учења ''Constructive Rules for Fire 

safety of Building''  

 

Организациони одбор курса 15.06.2019. 

Организовање међународног курса 

цјеложивотног учења ''Earthquake resistant design'' 
Организациони одбор курса 15.06.2019. 

Представљање Факултета и Универзитета у 

иностранству (Србија, Црна Гора, Македонија, 

Албанија, Словачка…) 

 

Декан, Колегијски тим, Тимови Erasmus+ 

пројеката, Академско особље АГГФ-а 

Током цијеле 

године 
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АРХИТЕКТОНСКО-

ГРАЂЕВИНСКО-

ГЕОДЕТСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

СТЕПГРАД, Међународна конференција у 

организацији АГГФ-а 
почетак припрема конференције, први позив 

Октобар –децембар  

2019. 

Часопис АГГ+, издавање 7 броја часописа редакција часописа новембар 2019. 

Обогаћивање библиотечког фонда АГГФ-а 
Декан, Колегијски тим, Академско особље 

АГГФ-а 

Током цијеле 

године 

Интензивирање сарадње између научно-

истраживачког сектора АГГФ-а и пословног 

сектора упривреди 

Декан, Колегијски тим, Академско особље 

АГГФ-а 

Током цијеле 

године 

Интензивирање медијске промоције научно-

истраживачког рада међу младима 

 

Декан, Колегијски тим, Академско особље 

АГГФ-а 

Током цијеле 

године 

Организовање Дана отворених врата 
Декан, Колегијски тим, Академско особље 

АГГФ-а 
април 2019. 

Организовање радионица студената Академско особље АГГФ-а 

љетњи семестар 

академске 

2018/2019. 

Организовање Свечане академије АГГФ-а 
Декан, Колегијски тим, Академско и 

ненаставно особље АГГФ-а 
20. 12. 2019. 

Организовање Годишње изложбе графичких 

радова студената архитектуре 

 

Академско особље СП Арх. 

 

17.12.2019. 

Организовање изложби конкурсних радова 

студената архитектуре (сарадња са локалним 

заједницама и привредом) 

Академско особље СП Арх. 
 

јун-септембар 2019. 

Интензивирање сарадње са пословним 

сектором у привреди 

Декан, Колегијски тим, Академско особље 

АГГФ-а 

Током цијеле 

године 

Учешће у пројектима (по потреби и по позиву) Академско особље, административно особље 
Током цијеле 

године 

Управљање кадровским ресурсима и потребама Декан, руководство факултета 
Током цијеле 

године 

Припремање извјештаја о потребама 

расписивања конкурса у академска звања 

Продекан за наставу, руководиоци СП, 

секретар 

Током цијеле 

године 



[10] 

 

2 
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ГРАЂЕВИНСКО-

ГЕОДЕТСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

Припремање извјештаја о изборима у академска 

звања 
Комисије, продекан за НИР 

У складу са 

расписаним 

конкурсима 

Рад на стручним пројектима Академско особље 
Током цијеле 

године 

Изградња зграде АГГФ-а (подршка Универзитету 

у провођењу процедура расписа тендера, 

пројектантски надзор, додатни захтјеви за 

обезбјеђењем техничке документације, 

кореспонденције и тд.) 

Декан, руководство факултета, пројектантски 

тим 

Током цијеле 

године 

Анализа и усвајање показатеља квалитета за 

2017. годину 

Продекан за наставу, продекан за научно-

истраживачки рад, Канцеларија за квалитет 
31. 01. 2019. 

Остале активности од интереса за Универзитет и 

Факултет 
Декан, руководство факултета, запослени 

Током цијеле 

године 

3 
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 

Израда Елабората о оправданости извођења новог 

студијског програма првог циклуса студија 

„Економија“ и покретање  поступка његовог 

лиценцирања  

Продекани, шефови катедри, руководиоци 

студијских програма, комисија за израду 

елебората  

Децембар 2019. 

године  

Ревизија и модернизација наставног плана и 

програма првог циклуса студија „Економија и 

пословно управљање“  са акцентом на  увођењу 

обавезне стручне праксе од треће студијске 

године (обавезна пракса је у 4. години студија) 

Продекани, шефови катедри, руководиоци 

студијских програма 
Мај 2019. године 

Израда Самоевалуационог извјештај студијског 

програма I циклуса студија: “Пословна 

информатика“ и покренут поступак акредитације 

студијског програма.  

Продекани, шефови катедри, руководиоци 

студијских програма, студенти 

Октобар 2019. 

године 

Формирање канцеларије за квалитет и учење Декан и продекани Април 2019. године 

Повећан ниво академске размјене студената, 

наставног и административног особља у оквиру 

Erasmus Mundus Partnership програма и других 

Студенти и наставно особље 
Током цијеле 

године 
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програма 

3 
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 

Наставак активности у оквиру CULTURWB  

пројекта:  лиценцирање и добијање дозволе за 

извођење  заједнички мастер студија „Управљање 

културним наслијеђем и културним туризмом“ са 

Економским факултетом Пале Универзитета у 

Источном Сарајеву 

Чланови пројектног тима (проф. др Стево 

Пуцар и доц. др Бранка Золак Пољашевић) 

До краја 2019. 

године 

Промоција Економског факултета у циљу 

привлачења будућих студената (промоције по 

средњим школама, Дан отворених врата 

Факултета) и  упис нове генерације студената 

(пријем докумената, квалификациони  испит, 

упис примљених кандидата) 

 

Продекан за наставу, наставно, студенти, 

особље, стручне службе  
Јули 2019. године 

Потписивање уговора о суфинансирању четири 

међународна, на конкурсу прихваћена, научно-

истраживачка пројекта  са Министарством за 

научнотехнолошки развој, високо образовање и 

информационо друштво и активности на њиховој 

реализацији 

 

Декан, продекан за научно-истраживачки рад, 

наставници, сарадници и млади истраживачи 

(студенти на II и III  циклусу студија) 

Фебруар 2019. 

године 

Активности на међународној индексацији 

научног часописа „Acta Economica“ с акцентом 

на „привлачењу“ радова врхунског научног 

рејтинга 

 

Продекан за НИР, редакциони одбор часописа 

„Acta Economica“ 

Током цијеле 

године 

Oрганизовање 14. међународног симпозијума о 

корпоративном управљању и 23. међународног 

конгреса рачуновођа и ревизора Републике 

Српске, у сарадњи са Савезом рачуновођа и 

ревизора РС 

Координатор Конференције, организациони 

одбор 

Мај 2019. године и 

Септембар 2019. 

године 
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ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

 

Седма међународна научна конференција 

REDETE 2019 

Координатор Конференције, организациони 

одбор 

Октобар 2019. 

године 

Органзивовање округлог стола на тему 

енергетске политике у свјетлу глобалних 

промјена 

Организациони одбор 
Током фебруара 

2019. године 

Формирање Центра за европска истраживања 

(CER – Center for European Research) као 

подорганизационе јединице Факултета  уз 

предмете са Катедре за међународну економију и 

Катедре за пословну економију, менаџмент и 

маркетинг 

Продекан за НИР и наставу, шефови катедри  Март 2019. године 

Наставак сарадње са економским факултетима у 

земљи и окружењу у оквиру CESEENet мреже 

докторских студија из менаџмента и економије 

централне, источне и југоисточне Европе 

Продекан за наставу и кординатор за 

међународну сарадњу 

Током цијеле 

године  

Провођење  антикорупционе анкете с циљем 

евидентирања и елиминисања коруптивних 

активности појединаца и неетичког и 

непрофесионалног понашања. 

Декан и продекани Мај 2019. године 

Обучавањe наставног и сарадничког особља за 

аплицирање за пројекте финансиране из ЕУ 

фондова 

Центар за пројектни менаџмент и 

предузетништво Економског факултета 

Током цијеле 

године 

Јачања материјално – техничке основе   

кроз набавку нове опреме из властитих и 

донаторских средстава 

Деакан 
Током цијеле 

године 

4 
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ 

 

Објављивање два броја часописа Електроника – 

Electronics  
Главни уредник, Уређивачки одбор 

Према периодици 

издавања 

Организација 4. научно-стручног симпозијума 

Енергетска ефикасност ЕНЕФ 
Програмски и организациони одбор Новембар 2019. 

Реализација активних међународних Продекан за НИР, пројектни тимови Према плану 
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научноистраживачких пројеката  пројектних 

активности 

Реализација активних Erasmus+ пројеката   Продекан за НИР, пројектни тимови 

Према плану 

пројектних 

активности 

Реализација активних националних 

научноистраживачких пројеката и пројеката 

технологије 

Пројектни тимови 

Према плану 

пројектних 

активности 

Реализација активних стручних пројеката Пројектни тимови 

Према плану 

пројектних 

активности 

Израда пројектних приједлога за међународне и 

националне грантове (HORIZON 2020, Erasmus+, 

Mинистарство за научнотехнолошки развој, 

високо образовање и информационо друштво, 

Министарство цивилних послова...) 

Наставници и сарадници, административно 

особље 

Према расписаним 

конкурсима за 

пројекте 

4 
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ 

 

Интензивирање сарадње са привредом у области 

научноистраживачке дјелатности  

Пословодство, наставници и сарадници, 

административно особље 

Током цијеле 

године 

Интензивирање сарадње са пословним  

сектором у привреди у области развојних 

пројеката  

Пословодство, наставници и сарадници, 

административно особље 

Током цијеле 

године 

Интензивирати промоцију  

научноистраживачког рада међу  

младима  

Пословодство, наставници и сарадници 
Током цијеле 

године 

Обогаћивање библиотечког фонда Према правилнику о раду библиотеке 
Током цијеле 

године 

Обнова IEEE чланства за запослене на Факултету Продекан за НИР Новембар 2019. 

Анализа и приједлози за јачање  кадровских и 

материјалних ресурса 
Шефови катедри, Пословодство, ННВ 

Током цијеле 

године 

Интензивирање међународне размјене  наставног 

и административног особља 

Пословодство, наставници и сарадници, 

административно особље 

Током цијеле 

године 

Обуке наставног и административног особља Пословодство, наставници и сарадници, Током цијеле 
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административно особље године 

Припрема и извођење наставе на сва три циклуса 

студија 

Наставници и сарадници, административно 

особље 

Током цијеле 

године 

Анализа пролазности по завршетку јануарско-

фебруарског испитног рока 
Комисија за наставу, ННВ Март-април 2019. 

Анализа студентске анкете за зимски семестар 

академске 2018/19. године 
Катедре, Продекан за наставу, ННВ 

По пријему 

званичних 

резултата анкете 

Анализа постојећих студијских програма на I и II 

циклусу студија 
Комисије за студијске програме, ННВ Јун 2019. 

Припреме и учешће на Међународном сусрету 

студената електротехнике - Електријада 

Продекан за наставу, Наставници и сарадници 

на предметима из којих се организују 

такмичења 

Мај 2019. 

4 
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ 

 

Припремна настава из математике за 

квалификациони испит (дужи курс) 

Продекан за наставу, Наставници и сарадници 

на предметима из математике 
Март-јун 2019. 

Пријем матураната у оквиру активности Дана 

отворених врата на Универзитету у Бањој Луци 
Пословодство, Продекан за наставу Април 2019. 

Одржавање Републичког такмичења из 

информатике за средњошколце 
Пословодство, Катедра за рачунарство Април 2019. 

Припремна настава из математике за 

квалификациони испит (краћи курс) 

Продекан за наставу, Наставници и сарадници 

на предметима из математике 
Јун 2019. 

Организовање квалификационог испита и упис 

нове генерације студената 

Пословодство, Комисија за припрему и 

организовање квалификационог испита 

Јун-септембар 

2019. 

Припрема за почетак нове академске године, 

организационе активности, креирање распореда, 

испитних рокова. 

Пословодство, катедре, Продекан за наставу, 

ННВ 
Октобар 2019. 

Анализа резултата уписа у I годину академске 

2019/20. године 
Комисија за наставу, ННВ Новембар 2019. 

Анализа пролазности у академској 2018/19. 

години 
Комисија за наставу, ННВ Децембар 2019. 

Анализа студентске анкете за љетни семетар Катедре, Продекан за наставу, ННВ По пријему 
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академске 2018/19. године званичних 

резултата анкете 

Обиљежавање Дана факултета Пословодство Новембар 2019. 

Приједлог плана јавних набавки Пословодство Децембар 2019. 

Приједлог финансијског плана Факултета Пословодство Децембар 2019. 

Приједлог плана рада Факултета за 2020.  Пословодство, ННВ Децембар 2019. 

5 

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

Давање мишљења и приједлога Сенату о 

академским, научним и стручним питањима 
ННВ Континуирано 

Праћење рада студената ННВ Континуирано 

Давање приједлога ректору у вези са радним 

статусом академског особља 
ННВ Континуирано 

Формирање комисија за подношење 

извјештаја за избор у научно-наставна и 

сарадничка звања и утврђивање приједлога 

одлука о избору кандидата 

ННВ Континуирано 

Именовање комисија о поступку израде 

завршних радова на првом, другом и трећем 

циклусу студија 

ННВ Континуирано 

Доношење приједлога одлуке Сенату за 

упис студената на Факултет 
ННВ Јануар  

Доношење одлука о препису студената са 

других високошколских установа 
ННВ 

Октобар и 

новембар  

Старање о извршавању одлука и закључака 

органа Универзитета и Факултета 
Декан 

Континуирано 

Сазивање и одржавање сједница ННВ-а (у 

правилу једном мјесечно) 
Декан 

Континуирано 

Разматрање студентских захтјева Декан 
Континуирано 
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5 

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

Доношење одлука о престанку статуса 

студента 
Декан 

Континуирано 

Старање о организацији и извршавању 

наставно-научног процеса на Факултету 
Декан 

Континуирано 

Доношење појединачних аката у сладу са 

Статутом Универзитета и Статутом 

Машинског Факултета 

Декан 
Континуирано 

Доношење одлука о правима, обавезама и 

одговорностима радника Универзитета који 

су распоређени на Факултет по овлашћењу 

добијеном од ректора 

Декан 
Континуирано 

Учешће на Фестивалу  науке 
Сви студијски програми 

- ННВ 
Новембар 

Одржавање међународне научне 

конференције ДЕМИ 2019 
Организациони одбор конференције 

Мај  

Пријава и реализација пројеката ERASMUS +   Јануар - април  

Реализација одобрених научно-истраживачких и 

стручних пројеката 

Сви студијски програми 
- ННВ 

Континуирано 

Реализација одобрених међународних 

научноистраживачких пројеката 

Сви студијски програми 
- ННВ 

Континуирано 

- Упис нове генерације студената за 2019/2020. 

годину 

- Утврђивање приједлога одговорних наставника 

и сарадникана за 2019/2020. академску годину; 

- Промоција студијских програма у средњим 

школама са циљем повећања броја уписаних 

бруцоша и припремна настава за бруцоша; 

- Пријем докумената, квалификациони испит, 

упис примљених кандидата 

  

 

 

 

Јануар - октобар 
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5 

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

Потписивање уговора о сарадњи ,реализација 

активности по основу уговора 

- ННВ током цијеле 

године 

Опремање лабораторија Машинског факултета 

 

 По обезбјеђењу 

средстава 

Набавка опреме у складу са Планом јавних 

набавки  за 2019. 

 

 Континуирано  

Пријем нових радника: 

- Пет до десет нових сарадника 

 

  

Април-септембар  

Израда и усвајање   Извјештаја о самоевалуацији  Студијски програми: 

- Енергетско и саобраћајно машинство; 

- Мехатроника; 

- Индустријско инжењрство; 

- Заштита на раду; 

- ННВ 

Јануар - април 

Осавремењавање web странице Машинског 

факултета 

 

- ННВ Март  -октобар  

6 
МЕДИЦИНСКИ 

ФАКУЛТЕТ 

Ревизија Наставног плана и програма болоњских 

студија студијског програма Медицина 
Радна група 2019. година 

Преводи Курикулума на енглески језик Радна група 2019. година 

Израда Наставног плана и програма, студијског 

програма Медицина на енглеском језику 
Радна група 2019. година 
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6 
МЕДИЦИНСКИ 

ФАКУЛТЕТ 

Модернизација и опремање простора студијског 

програма Фармација 
Руководство Факултета 2019. година 

Модернизација и опремање простора студијског 

програма Дентална медицина 
Руководство Факултета 2019. година 

Изналажење и опремање простора студијских 

програма I циклуса студија  Здравствених студија 
Руководство Факултета 2019. година 

Опремање Центра за биомедицинска 

истраживања 
Руководство Факултета 2019. година 

Опремање Медицинског специјалистичког 

центра 
Руководство Факултета 2019. година 

Активности у вези изградње Медицинског 

кампуса 
Руководство Факултета 2019. година 

Међународна размјена студената SAMSIC 2019. година 

Међународна размјена наставника Продекан за међународну сарадњу 2019. година 

Публицистичка активност  

Нова уређивачка политика часописа Scripta 

Medicа 

Уредништво Scripta Medicе 2019. година 

Усклађивање наставних планова и програма 

специјализација са Правилником о плану и 

програму специјализација и супспецијализација 

Центар за специјализације и континуирану 

едукацију 
2019. година 

Организације међународне конференције о 

биолошком и медицинском инжињерингу 
Руководство Факултета 

16.-18.05.2019. 

године 

7 
ПОЉОПРИВРЕДНИ 

ФАКУЛТЕТ 

Организовање и извођење наставе (предавањља и 

вјежби) на свим студијским програмима на сва 

три циклуса студија 

Руководство Факултта и одговорни 

наставници и сарадници 

Током цијеле 2019. 

године 

Организовање и извођење теренске и практичне 

наставе за студенте 

Руковилац практичне наставе и наставно 

особље 

Током цијеле 2019. 

године 

Одржавање провјера знања током семестра и у 

испитним роковима  
Одговорни наставници и сарадници 

Током цијеле 2019. 

године 

Израда и одбрана завршних радова I и II цикуса и 

докторских дисертација 
Одговорни наставници и сарадници 

Током цијеле 2019. 

године 
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7 
ПОЉОПРИВРЕДНИ 

ФАКУЛТЕТ 

 

Праћење и оцјена резултата и квалитета извођења 

наставе  

Руководство Факултета, руководиоци 

студијских програма и координатор за 

квалитет 

Током цијеле 2019. 

године 

Израда студије "Унапређење мобилности и 

интернационлаизације докторског студија 

Пољопривредне науке, укључујући моделе 

финасирања! 

Комисија за трећи цикус, 

Студијски програм 

Септембар 2019. 

Иновирање наставних планова и програма Руководство Факултета, руководиоци 

студијских програма и координатор за 

квалитет 

Током цијеле 2019. 

године 

Лиценцирање и акредитација постојећих и нових 

студијских програма 

Руководство Факултета, руководиоци 

студијских програма и координатор за 

квалитет 

Током цијеле 2019. 

године 

Одржавање сједница катедри, студијских 

програма, института и наставно-научног вијећа 

Факултета 

Декан, руководиоци студијских програма, 

шефови катедри и руководиоци института 

Током цијеле 2019. 

године 

Промоција Факултета у сврху уписа нове 

генерације студената 

Продекан за наставну и тима за промоцију 

Факултета 

Крај јуна 2019. 

године 

Припрема и организовање пријемних испита и 

упис нове генрерације студената 

Продекан за наставну, Комисија за пријем и 

Студентска служба 

Током цијеле 2019. 

године 

Покретање и спровођење поступка избора 

наставника и сарадника у почетна и виша звања 
Руководство Факултета и Секретар Факултета 

Током цијеле 2019. 

године 

Именовање и ангажовање студената 

демонстартора 

Руководство Факултета, руководиоци 

студијских програма 

Током цијеле 2019. 

године 

Учешће на научним и стручним скуповима у 

земљи и иностранству 
Наставници и сарадници 

Током цијеле 2019. 

године 

Успостављање сарадње са научним, стручним и 

струковним институцијама и асоцијацијама у 

земљи и иностранству 

Руководство Факултета 

Током цијеле 2019. 

године 

Издавање уџбеника, научних и стручних 

публикација  
Наставници и сарадници 

Током цијеле 2019. 

године 

Издавање часописа "Агрознање" Главни и одговорни уредник и Редакција Током цијеле 2019. 
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часописа године 

7 
ПОЉОПРИВРЕДНИ 

ФАКУЛТЕТ 

 

Организовање VIII научног симпозија и 

XXIVсавјетовања инжењера пољопривреде 

Руководство Факултета и Организациони 

одбор 

Крај маја 2019. 

Учешће на домаћим и међународним научним и 

стручним скуповима 
Наставници и сарадници 

Током цијеле 2019. 

године 

Набавка књига и часописа за потребе библиотеке 

Факултета 
Руководство Факултета и бибилиотекари 

Током цијеле 2019. 

године 

Реализација научно-истраживачких активности и 

практичне наставе у склопу Експеримантално-

еудакционог центра Пољопривредног факултета 

Руководство Факултета, наставници и 

сарадници и Руководилац ЕЕЦ  

Током цијеле 2019. 

године 

Провођење основних, развојних и примјењених 

истраживања  

Руководство Факултета, руководиоци 

института и наставници и сарадници 

Током цијеле 2019. 

године 

Припрема, пријава и реализација научно-

истраживачких пројеката финансираних из 

домаћих извора  

Руководство Факултета, руководиоци 

института и наставници и сарадници 

Током цијеле 2019. 

године 

Припрема, пријава и реализација научно-

истраживачких пројеката финансираних из 

међународних извора  

Руководство Факултета, руководиоци 

института и наставници и сарадници 

Током цијеле 2019. 

године 

Припрема, пријава и реализација пројеката 

финансираних од стране билатералних донатора, 

владиних агенција и међународних невладиних 

организација  

Руководство Факултета, руководиоци 

института и наставници и сарадници 

Током цијеле 2019. 

године 

Пружање савјетодавне подршке Министарству 

пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Републике Српске, Пољопривредној 

савјетодавној служби и другим институцијама 

законодавне и извршне власти у РС и БиХ 

Руководство Факултета, руководиоци 

института, 

наставници и сарадници 

Током цијеле 2019. 

године 

Пружање стручних услуга за јавне институције и 

комерцијалне кориснике 

Руководиоци института, 

наставници и сарадници 

Током цијеле 2019. 

године 

Успостављање сарадње са привредом Руководство Факултета, руководиоци 

института и наставници и сарадници 

Током цијеле 2019. 

године 

Организовање јавних трибина, презентација и Руководство Факултета, руководиоци Током цијеле 2019. 
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предавања на актуелне теме института и наставници и сарадници године 

7 

ПОЉОПРИВРЕДНИ 

ФАКУЛТЕТ 

 

 

Анализа инспекцијских узорака и пружање 

лабораторијских услуга 

Руководиоци института, 

шефови лабораторија, 

наставници и сарадници 

Током цијеле 2019. 

године 

Акредитација лабораторијских метода Руководство Факултета, руководиоци 

института и шефови лабораторија 

Током цијеле 2019. 

године 

Пружање услуга по програмима посебног 

надзора  

Руководиоци института, 

шефови лабораторија, 

наставници и сарадници 

Током цијеле 2019. 

године 

Издавање атеста и сертификата Руководство Факултета, руководиоци 

института и шефови лабораторија 

Током цијеле 2019. 

године 

Именовање и учешће представника Факултета у 

научним одборима, радионицама, 

конференцијама итд. 

Руководство Факултета 

Током цијеле 2019. 

године 

Разматрање правних аката и давање мишљења на 

приједлоге закона, правилника, правила и других 

докумената на нивоу Факултета и Универзитета 

Руководство Факултета, наставници и 

сарадници 

Током цијеле 2019. 

године 

Процјена средстава за заштиту биља у поступку 

регистрације 
Институт за земљиште и агроекологију 

Током цијеле 2019. 

године 

Учешће у раду комисија и стручних тијела 
Наставници и сарадници 

Током цијеле 2019. 

године 

Извођење обука и цертификација стручних лица Руководиоци института, 

шефови лабораторија, 

наставници и сарадници 

Током цијеле 2019. 

године 

Обављање административно-техничких послова 

за потребе Факултета 
Стручне службе Факултета 

Током цијеле 2019. 

године 

Организвање студената и избор легитимних 

преставника студената у органе Факултета 

Студентиска организација и Студентски 

парламнет 

Током цијеле 2019. 

године 

Укључивање студеанта у научно-истраживачки 

рад и њихово учешће на научним и стручним 

скуповима 

Руководство Факултета, 

Руководиоци института и Студентска 

организација 

Током цијеле 2019. 

године 

Оснивање/активирање АЛУМНИ организације  Руководство Факултета  и студенти Током цијеле 2019. 
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године 

8 
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ 

 

Утврђивање Приједлога листе одговорних 

наставника и сарадника за 2019/2020. академску 

годину 

 

Промоција Студијског програма I циклуса у 

средњим школама са циљем повећања броја 

уписаних бруцоша  

 

Припремна настава за бруцоше, пријем 

докумената, квалификациони испит, упис 

примљених кандидата 

ННВ 

 

 

 

сарадници 

 

 

 

наставници, сарадници, надлежне службе 

Јануар-јули 2019. 

године 

Промоција програма II и III циклуса студија, 

припрема и упис кандидата 
ННВ, надлежне службе 

након 

лиценцирања 

Обиљежавање Дана Факултета: 

 

Промоција дипломираних студената, мастера и 

магистара наука 

 

Округли сто: „Правни положај узбуњивача у 

упоредном и домаћем праву (правни и етички 

аспекти) 

Пословодство 

наставници, сарадници, студенти 

 

 

06. фебруар 

 

 

 

 

07. фебруар 

Потписивање нових уговора о сарадњи, 

реализација активности по основу постојећих 

уговора 

ННВ, пословодство Током цијеле 

године 

Припрема и штампање часописа „Годишњак 

Правног факултета“ и „Српска правна мисао“ 
наставници, сарадници, пословодство Јануар - фебруар 

2019. године 

Активности извођења наставног процеса, 

провјере знања и континуиран рад на 

осавремењавању садржаја и метода рада 

наставници, сарадници, ННВ 
континуирано 

Реализација научно-истраживачког рада 
наставници, сарадници, ННВ 

континуирано 

Активности везане за започети процес 

лиценцирања нових програма другог и трећег 

Пословодство, наставници и сарадници,  у 

сарадњи са надлежним службама 

II квартал 2019. 

године 



[23] 

 

циклуса студија, те активности везане за 

акредитацију постојећих студијских програма 

Универзитета и HEARS (Агенција за 

акредитацију високошколских установа 

Републике Српске) 

8 
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ 

Такмичење студената у бесједништву  

Центар за реторику и говорништво 

„INSTITUTIO ORATORIA“ 

Бања Лука 

Јуни 2019. године 

Такмичење студената у дебати Дебатни клуб студената Правног факултета 
Током цијеле 

године 

Рад на клиникама (људска права, права дјетета, 

вјештина заступања пред судом) у циљу 

припреме за домаћа и међународна такмичења 

студената  

Наставници и сарадници  
Током цијеле 

године 

Међународни пројекат под називом Клиничка 

настава СЛП практичног курса  („Вјештине 

заступања у судском поступку“) у сарадњи са 

NCSC  

Катедера за кривично право 
II квартал 2019. 

године 

Организовање праксе студената у институцијама 

партнерима: Народна скупштина РС, Град Бања 

Лука, РУГИП и др. 

Катедре, пословодство континуирано 

Одржавање манифестације „Октобарски 

правнички дани“ 

Пословодство у сарадњи са Удружењем 

правника Републике Српске 

октобар 2019. 

године 

Учешће студената у спортским такмичења на 

Универзитету 
Студентске организације ПФ 

према календару 

манифестација 

Израда Плана издавачке дјелатности за 2020. 

годину 
ННВ 

IV квартал  2019. 

године 

Проширење и додатно опремање компјутерске 

сале за потребе студената 
Пословодство 

По пријему 

одобрених 

средстава из гранта 

Текуће одржавање просторија Факултета и зелене 

површине око објекта Факултета 

Пословодство, надлежне службе Универзитета 

и Факултета 

 

По пријему 
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Набавка опреме и инвентара у складу са Планом 

набавки за 2019. годину 

одобрених 

средстава из 

гранта 

8 
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ 

Остале активности у циљу побољшања услова 

рада (краћи боравци у иностранству ради 

усавршавања, студијска путовања, систематски 

љекарски преглед радника и др.) 

Пословодство у сарадњи са другим субјектима 

и овлаштеним установама 

 

IV квартал  2019. 

године 

9 

ПРИРОДНО-

МАТЕМАТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ 

 

Обиљежавање 

 

Дана вода 

Студијски програми: 

- географија 

- просторно планирање 

- биологија 

- екологија и заштита животне средине 

- ННВ 

22. март 

Обиљежавање 

 

Свјетског метеоролошког дана 

Студијски програми: 

- географија 

- просторно планирање 

- ННВ 

23. март 

Одржавање семинара за наставнике и професоре 

географије 

Студијски програм географија 

- ННВ 
од 18. до 20 априла 

Обиљежавање 

 

Дана планете Земље 

Студијски програми: 

- географија 

- просторно планирање 

- биологија 

- екологија и заштита  

  животне средине 

- ННВ 

22. април 

Обиљежавање дана биолошке разноврсности 

Студијски програми: 

- географија 

- просторно планирање 

- биологија 

- екологија и заштита животне средине 

- ННВ 

22. мај 

Обиљежавање 

 

Дана животне средине 

Студијски програми: 

- географија 

- просторно планирање 

5. јун 
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- биологија 

- екологија и заштита животне средине 

- ННВ 

9 

ПРИРОДНО-

МАТЕМАТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ 

 

Учешће на Фестивалу  науке 
Сви студијски програми 

- ННВ 
новембар 

Обиљежавање 

 

Седмице географије 

Студијски програм 

географија 

ННВ 

од 11. до 17. 

новембра 

Обиљежавање 

 

ГИС дана 

Студијски програми: 

- географија 

- просторно планирање 

- ННВ 

14. новембар 

Обиљежавање  

Свјетски дан избјеглица 

Студијски програм 

географија 

- ННВ 

20. јун 

Обиљежавање  

Свјетски дан градова 

Студијски програм 

географија 

- ННВ 

други и трећи 

квартал 2019. год 

Активности на обиљежавању године Периодног 

система елемената 

Студијски програм 

хемија 

- ННВ 

Током цијеле године 

Пријава и реализација пројекатаERASMUS + 

programa  

сви Студијски програми,  

-ННВ 
јануар-април 2019. 

Припрема и пријава пројеката Erasmus+ KА1, 

кредитна размјена (некадашњи Erasmus Mundus 

пројекти) 

Студијски програм 

хемија 

- ННВ 

фебруар 2019. 

Припрема и апликације на COST програм 
сви Студијски програми 

- ННВ 
септембар 2019 

Израда приједлога пројеката за  „Horizon 2020“ – 

прва фаза  

Студијски програм 

хемија 

- ННВ 

 

фебруар 2019. 
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9 

ПРИРОДНО-

МАТЕМАТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ 

 

Реализација одобрених националних 

научноистраживачких пројеката 

Сви студијски програми 

- ННВ 

током цијеле  

године 

Реализација одобрених међународних 

научноистраживачких пројеката 

Сви студијски програми 

- ННВ 

током цијеле 

 године 

Припрема збирке задатака за полагање пријемног 

испита из биологије – штампана  и електронска 

верзија 

Студијски програми: 

-eкологија и заштита животне средине 

-биологија 

- ННВ 

aприл 2019 

Утврђивање Плана студијских посјета и теренске 

наставе  студената и реализација истог  

 

Студијски програм 

-eкологија и заштита животне средине  

-биологија 

-хемија 

-физика 

- географија 

-просторно планирање 

ННВ 

фебруар-јуни 2019 

-Упис нове генерације студената за 2019/2020. 

годину 

- Утврђивање приједлога одговорних наставника 

и сарадникана за 2019/2020. академску годину 

-Промоција студијских програма у средњим 

школама са циљем повећања броја уписаних 

бруцоша и припремна настава за бруцоша 

-Пријем докумената, квалификациони испит, 

упис примљених кандидата 

 jануар-јули 2019 

Учешће на сајму екологије 

„Активности поводом Дана  Врбаса“  

Студијски програми: 

-eкологија и заштита животне средине  

-биологија 

- ННВ 

aвгуст 2019. 

Потписивање уговора о сарадњи, реализација 

активности по основу уговора 
- ННВ 

Током цијеле  

године 
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9 

ПРИРОДНО-

МАТЕМАТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ 

 

Опремање лабораторије за мониторинг квалитета 

ваздуха 

настудијском програму екологија и заштита 

животне средине 

 

По пријему 

одобрених средстава 

из Гранта 

Набавка опреме у складу са Планом јавних 

набавки  за 2019. 
 

По пријему 

средстава из Гранта 

Активности и припреме за одржавање Четвртог 

симпозијума биолога и еколога Републике 

Српске 

Студијски програми: 

- eкологија и заштита животне средине  

- биологија 

- ННВ 

октобар 2019. 

Пријем нових радника: 

два сарадника на ужу научну област 

Информационе науке и биоинформатика (развој 

софтвера) и једног сарадника Алгебра и 

геометрија 

сарадника на СП физика 

 

 

јануар – фебруар 

2019 

 

април-септембар 

2019 

Покретање научног часописа из математичког и 

рачунарског подручја 

Студијски програм 

математика и информатика 

- ННВ 

трећи квартал 2019 

Одржавање  семинара за наставнике и професоре 

математике и информатике 

Студијски програм 

математика и информатика 

- ННВ 

први и други 

квартал 2019 

Израда и усвајање   Извјештаја о самоевалуацији  

Студијски програми: 

- математика и информатика 

- техничко васпитање и информатика 

- физика 

- ННВ 

крај јануара 2019. 

Покретање web странице ПМФ-а на латиници и 

енглеском језику 
- ННВ март  -октобар 2019 

Утврђивање Плана  издавачке дјелатности за 

наредну годину 
- ННВ до октобра 2019. 

Разматрање и  усвајање Елабората о 

лиценцирању нових смјерова на другом циклусу 
- ННВ 

јануар- децембар 

2019 
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студија и Елабората трећег циклуса студија 

10 
РУДАРСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

Реакредитација студијског програма  првог 

циклуса Рударство  

Руководство Факултета, Продекан за наставу, 

Координатори за квалитет, Руководиоци 

студијских програма 

Према динамици 

Агенције за 

акредитацију ВШУ 

Републике српске 

Институционална реакредитација 
Руководство Факултета, Продекан за наставу, 

Координатори за квалитет 

Према динамици 

Агенције за 

акредитацију ВШУ 

Републике Српске 

Израда Извјештаја о раду за 2018. и Плана рада за 

2019. годину 

Руководство Факултета, Радни тимови за 

израду докумената 
10.02.2019. 

Реализација студентске анкете о 

квалитету наставног процеса за љетни 

семестар 2018/2019 школске године 

Продекан за наставу, Руководилац 

Универзитетског рачунарског центра 
05.06.2019 

Реализација студентске анкете о 

квалитету наставног процеса за 

зимски семестар 2019/2020. школске 

године 

Продекан за наставу, Координатори за 

квалитет Руководилац УРЦ-а 
16.01.2020. 

Израда Извјештаја о самовредновању 

свих студијских програма 
Продекан за наставу, Координатори за 

квалитет 
20.12.2019. 

Израда листе одговорних наставника и 

сарадника за 2019/2020. школску 

годину 

Руководство Факултета, Продекан за наставу, 

Руководилац УРЦ-а 
25.06.2019. 

Анализа и усвајање показатеља 

квалитета за 2018. годину 
Руководство Факултета, 

Продекан,Руководилац УРЦ-а 
25.06.2019. 

Упис нове генерације студената 

(усвајање приједлога уписа за 

2019/2020. шк годину, маркетинг, објављивање 

конкурса, пријем докумената, квалификациони 

испит, упис примљених кандидата) 

Руководство Факултета, Продекан за наставу, 

Радни тимови за промоцију Факултета, 

одржавање интернет странице и социјалних 

мрежа 

25.01. - 07.07.2018. 

Припрема и усвајање елабората за 

лиценцирање/релиценцирање 

Руководство Факултета, Продекани за 

наставу, Радни тимови  

Континуално до 

реализације посла 
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студијских програма (посебно 

студијских програма на енглеском 

језику) 

10 

РУДАРСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

Имплементација и надградња Интегрисаног 

информационог система, за све циклусе студија и 

студијеске програме 

Руководилац УРЦ-а, Продекан за наставу, 

Студентска служба 
континуално 

Развој модула Интегрисаног информа- 

ционог система за евидентирање и 

праћење досадашње сарадње и научно-

истраживачког рада са привредом и привредним 

субјектима  

Руководство Факултета, књиговодставо, 

Руководилац УРЦ-а 
21.12.2019. 

Учешће у успостављање интегрисане наставе 

(матичност, катедре, предмети покатедрама) 

Руководство Факултета, шефови студијских 

програма, шефови катедри 
континуално 

Даљи развој сарадње са привредним субјектима 

на организацији и унапређењу стручних посјета, 

теренског и практичног рада студената 

Руководство Факултета, Шефови студијских 

програма, наставно особље 
континуално 

Континуално усаглашавање и унапређење 

студијских програма I и II  студијског циклуса 

(промјене наставних планова, проширивање и 

измјене листе обавезних и изборних предмета на 

оба циклуса, организација квалитетне теренске 

наставе, интернационализација и остваривање 

мобилности студената и др 

Руководство Факултета, Продекан за наставу, 

Катедре, Шефови студијских програма, Савез 

студената Рударског Факултета 

континуално 

Пријава и реализација CEEPUS програма 

размјене (договорено формирање „прозор“ 

семестра са НТФ Љубљана и РГФ Београд) 

Руководство Факултета, Продекан за наставу, 

Катедре, Шефови студијских програма, 
континуално 

Презентација програма и размјена информација о 

размјенама студената  

Руководство Факултета, Продекан за наставу, 

Катедре, Шефови студијских програма, 
континуално 

Потписивање уговора о сарадњи, 

реализација активности по основу 

уговора 

 

Руководство Факултета континуално 
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РУДАРСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

Сарадња са надлежним институцијама 

у земљи, са међународним 

организацијама, амбасадама, 

универзитетима у земљи и 

иностранству у циљу проширења 

заједничких активности 

Руководство Факултета континуално 

10 

Интензивирање сарадње између 

научно-истраживачког сектора 

Факултета и пословног сектора у 

привреди. 

Руководство Факултета, Шефови студијских 

програма и катедри 
континуално 

Активности на договарању и обезбјеђивању 

стипендија од привредних субјеката и 

презентације о истим 

Руководство Факултета континуално 

Презентација стипендија институција, 

привредних субјеката  и организацијама из земље 

и иностранства 

Руководство Факултета континуално 

Представљање Универзитета у Бањој Луци и 

Рударског факултета Приједор у иностранству 

Руководство Факултета и сви запослени на 

Факултету 
континуално 

Мониторинг/анализа ефеката 

склопљених уговора и реализованих 

размјена на годишњем нивоу  

Руководство Факултета и координатори за 

квалитет 
децембар 2019. 

Интензивирати медијску промоцију 

научно-истраживачког рада међу 

младима 

Руководство Факултета и координатори за 

квалитет 
континуално 

Обогаћивање библиотечког фонда 

Универзитета у Бањој Луци 
Руководство Факултета, сви запослени континуално 

Набавка рачунарских програма, лабораторијске 

опреме 

Руководство Факултета,Шефови студијских 

програма, Шефови катедри 
континуално 

Усвајање плана капиталних 

инвестиција Универзитета у Бањој 

Луци до 1.4.2018. године 

Руководство Факултета , Шефови катедри 1.април.2019. године 
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10 РУДАРСКИ ФАКУЛТЕТ 

Рјешавање питања смјештаја и исхране студената 

дугорочно и систематски у оквиру Универзитета 

и Студентског центра  

Руководство Факултета континуално 

Издавање уџбеника Сво запослено наставно особље Континуално 

Издавање научних књига и и публиковање радова 

у часописима  
 Сво запослено наставно особље Континуално 

Активности на формирању Google Scholar 

профил за све запослене. 
Сво запослено наставно особље, УРЦ Континуално 

 Израда приједлога истраживачких пројеката у 

оквирним програмима  ЕУ за финансирање 

научно -истраживачких пројеката (“HORIZONT 

2020” или др.) 

 Сво запослено наставно осбље 31.12.2019. 

Интензивирати медијску промоцију 

научно-истраживачког рада међу 

младима 

Руководство Факултета,  

представници студената 
континуално 

Омогућити доступност свих објављених радова 

запослених наФакултету, уз сагласност издавачаи 

аутора, на веб-страни Универзитета, у погодном 

формату,путем домена „unibl.org“. 

Руководство факултета, сво запослено 

наставно особље,УРЦ 
континуално 

Предлагање суфинансирања за издавање научних 

радова у часописима индексираним у цитатним 

базама међународних рецензираних научних 

часописа, објављивање радова на референтним 

свјетским научним скуповима 

Руководство Факултета, Шефови катедри континуално 

Учешће у пројектима (по потреби и по 

позиву) са другим ОЈ и ЦПТТ 
Сви запослени континуално 

 Коорганизација округлог стола „Значај израде 

Стратегије управљања и коришћења минерланих 

ресурса и сировина РС“  

 Декан 30.04.2019. 

Планирање ангажовања нових наставника и 

сарадника (правсходно на студијском програму 

Руководство Факултета, Шеф студијског 

програма Геолошко инжењерство 

Континуално и у 

складу са 
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Геолошко инжењерство) кадровском 

политиком 

Универзитета 

10 РУДАРСКИ ФАКУЛТЕТ 

Стручно усавршавање постојећих кадрова 

(истраживања, публиковања радова, учешћа на 

скуповима 

Сво запослено наставно особље 

Континуално у 

складу са 

финансијским 

могућностима 

Факултета и 

Универзитета 

Обиљежавање 10 година рада Рударског 

факултета Приједор као ОЈ Универзитета и 20 

година  

Руководство Факултета, Радни тим и 

Организациони одбор 
12.05.2019. 

Израда публикације/монографије Факултета о 10 

година рада Факултета као ОЈ Универзитета и 20 

година високошколске установе   

Руководство Факултета, Радни тим и 

Организациони одбор 
12.05.2019. 

11 

ТЕХНОЛОШКИ 

ФАКУЛТЕТ 

 

Пријава CEEPUS мрежа Наставно особље ТФ 15. јануар 2019 

Промоција факултета у сврху уписа нове 

генерације студената 
Студијски програми јануар-јун 2019. 

Реализација студентске анкете о 

квалитету наставног процеса за 

зимски семестар 2018/2019. школске године 

Продекан за наставу јануар 2019. 

Пријава пројеката Erasmus+ KА1, кредитна 

размјена  
Наставно особље ТФ 

јануар и фебруар 

2019 

Завршне фазе реализације апликативног пројекта 

„Јачање локалног партнерства за запошљавање у 

секторима прераде текстила и коже“, који 

суфинансира Међународна организација рада 

(ILO) средствима Европске Уније. 

Академско особље ангажовано на студијском 

програму Текстилно инжењерство 

Технолошког факултета УНИБЛ 

фебруар 2019 

Израда елабората за категоризацију научног 

скупа „Савјетовање хемичара, технолога и 

еколога Републике Српске“ 

Продекан за НиР и међународну сарадњу 

јануар и фебруар 

2019 
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11 

ТЕХНОЛОШКИ 

ФАКУЛТЕТ 

 

Расписивање Конкурса за пријем наставника у 

допунски радни однос на студијском програму 

Текстилно инжењерство 

Академско особље Технолошког факултета 

УНИБЛ, Руководиоци студијских програма 
март 2019 

Учешће у организацији XXVII међународне 

конференције "ЕКОЛОШКА ИСТИНА И 

ИСТРАЖИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ" 

EcoTER 2019 

Продекан за НиР и међународну сарадњу мај, јуни  2019 

Расписивање Конкурса за пријем сарадника 
Технолошки факултет УНИБЛ, Руководиоци 

студијских програма 
од фебруара 2019 

Учешће у пројектима (по потреби и по позиву) ОЈ Технолошки факултет Током цијеле гоцине 

Припремање извјештаја о потребама 

расписивања конкурса у академска звања 
ОЈ Технолошки факултет Током цијеле гоцине 

Завршити започету акредитацију студијских 

програма 

Надлежна министарства / УНИБЛ / 

Технолошки факултет - Координатор за 

квалитет, Руководиоци студијских програма 

У складу са 

активностима 

надлежног 

министарства 

Потписивање уговора о сарадњи, реализација 

активности по основу уговора  
Технолошки факултет УНИБЛ Током цијеле године 

Интензивирање сарадње између научно-

истраживачког сектора Технолошког факултета 

УНИБЛ и пословног сектора у привреди.  

 

Академско особље Технолошког факултета 

УНИБЛ 
Током цијеле године 

Сарадња са надлежним институцијама у земљи у 

циљу проширења заједничких активности.  

 

Академско особље Технолошког факултета 

УНИБЛ 
Током цијеле године 

Сарадња са универзитетима у земљи и 

иностранству у циљу проширења заједничких 

активности 

Академско особље Технолошког факултета 

УНИБЛ 
Током цијеле године 

Издавање уџбеника и научних књига. 
Академско особље Технолошког факултета 

УНИБЛ 
Током цијеле године 

Развој приједлога пројеката 
Академско особље Технолошког факултета 

УНИБЛ 
Континуирано 
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11 

ТЕХНОЛОШКИ 

ФАКУЛТЕТ 

 

Обогаћивање библиотечког фонда 

Технолошког факултета УНИБЛ 
ОЈ Технолошки факултет Током цијеле године 

Упис нове генерације студената (усвајање 

приједлога уписа за 2018/2019. школску годину, 

маркетинг, објављивање конкурса, пријем 

докумената, квалификациони испит, упис 

примљених кандидата) 

ОЈ Технолошки факултет јули 2019. 

Спровођење активности на реализацији 

билатералних научноистраживачког пројекта 

између БиХ и Словеније 

Академско особље Технолошког факултета 

УНИБЛ 

01.01.2019 – 

31.12.2019 

Спровођење активности размјене студената и 

наставног особља кроз CEEPUS мрежу  

Продекан за научноистраживачки рад и 

међународну сарадњу, Продекан за наставу, 

Руководиоци студијских програма 

Током цијеле године 

Спровођење активности размјене студената и 

наставног особља кроз Erasmus + Programme, Key 

Action 1 – Mobility for learners and staff – Higher 

Education Student and Staff Mobility  

Контакт особа, Продекан за 

научноистраживачки рад и међународну 

сарадњу, Продекан за наставу, Руководиоци 

студијских програма 

Током цијеле године 

Доношење плана теренске наставе за потребе 

школске 2019/2020. 
Предметни наставници 

У складу са 

активностима на 

УНИБЛ 

Реализација студентске анкете о 

квалитету наставног процеса за љетни семестар 

2018/2019 школске године 

Продекан за наставу јуни 2019. 

Интензивирање медијске промоције научно-

истраживачког рада на Технолошком факултету 

Продекан за НиР и међународну сарадњу, 

декан, наставно особље ТФ 
Током цијеле године 

Израда листе одговорних наставника и сарадника 

за 2019/2020. школску годину 
Продекан за наставу јуни 2019. 

Објевљивање научних радова у часописима 

индексираним у цитатним базама међународних 

рецензираних научних часописа, објављивање 

радова на референтним свјетским научним 

скуповима,  

 

Академско особље Технолошког факултета 

УНИБЛ 
Током цијеле године 
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11 

ТЕХНОЛОШКИ 

ФАКУЛТЕТ 

 

Организација студентског конгреса на 

Технолошком факултету 
Продекан за НиР и међународну сарадњу 

септембар, октобар 

2019 

Припремне активности за XIII Савјетовање 

хемичара, технолога и еколога Републике Српске  
Продекан за НиР и међународну сарадњу 

Од септембра 2019 

до краја године 

Суфинансирање издавања научних радова у 

часописима индексираним у цитатним базама 

међународних рецензираних научних часописа 

Продекан за НиР и међународну сарадњу Током цијеле године 

Учешће на научним и стручним скуповима у БиХ 

и иностранству 
Наставно особље ТФ Током цијеле године 

Организовање инфо дана о позивима за научно-

истраживачке пројекте, могућности размјене 

особља и студената 

Продекан за НиР и међународну сарадњу Током цијеле године 

Презентације о стипендијама и програмима и 

размјена информација о стипендијама са 

универзитетима, институцијама и организацијама 

из земље и иностранства 

Продекан за НиР и међународну сарадњу Током цијеле године 

Рад на измјенанама и допунама Правилника о 

поступку и условима избора наставника и 

сарадника на УНИБЛ 

Продекан за НиР и међународну сарадњу 
Према плану са 

УНИБЛ 

Редовне активности на уређивању научног 

часописа „Гласник хемичара, технолога и еколога 

Републике Српске“ 

Уређивачки одбор 
Континуирано 

током године 

12 

ФАКУЛТЕТ 

БЕЗБЈЕДНОСНИХ НАУКА 

 

Реакредитација студијског програма основних 

студија Безбједност и криминалитика 
Радна група 18. 06. 2019. године 

Реализација студентске анкете о квалитету 

наставног процеса за љетни семестар 2018/2019 

школске године 

Продекан за наставу, студентска служба 08. 06. 2019. године 

Реализација студентске анкете о квалитету 

наставног процеса за зимски семестар 2019/2020. 

школске године 

Продекан за наставу, студентска служба 18.01.2019. године 

Израда Извјештаја о самовредновању свих 

студијских програма 
Продекан за наставу и студентска служба 15.12.2019. године 
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12 
ФАКУЛТЕТ 

БЕЗБЈЕДНОСНИХ НАУКА 

Израда листе одговорних наставника и сарадника 

за 2018/2019. школску годину 
Продекан за наставу 21.05.2019. године 

Анализа и усвајање показатеља квалитета за 

2018. годину 
Продекан за наставу  28.06.2019. године 

Инфо дан за упис студената на први и други 

цилкус студија 
Продекан за наставу и радна група 

Од марта до маја 

континуирано према 

плану 

Припремна настава  за упис на Факултет 

безбједносних наука 
Продекан за наставу и радна група Јун 2019. године 

Упис нове генерације студената (усвајање 

приједлога уписа за 2018/2019. школску годину, 

маркетинг, објављивање конкурса, пријем 

докумената, квалификациони испит, упис 

примљених кандидата) 

Декан, радна група Факултета безбједносних 

наука, комисије 

Од марта у 

континуитету до 

половине јула 

Припрема и усвајање елабората за 

лиценцирање/релиценцирање студијских 

програма (посебно студијских програма на 

енглеском језику) 

Продекан за наставу и радна група 25.10.2018. године 

Пријава пројеката Erasmus+ KА1, кредитна 

размјена (некадашњи Erasmus Mundus пројекти) у 

сарадњи са Киминалистичко полицијским 

универзитетом, Београд. 

Радна група Факултета безбједносних наука 1. 2. 2019.године 

Усвајање Правилника о издавачкој дјелатности 

Факултета безбједносних наука  
Комисија за исдавачку дјелатност, секретар 

Фебруар 2019. 

фодине 

Реализација  пројеката Erasmus+ KА1, кредитна 

размјена  
Радна група Факултета безбједносних наука Током цијеле године 

Потписивање уговора о сарадњи са сродним 

факултетима у земљама Европске уније и другим 

државама, реализација активности по основу 

уговора 

Декан, Радна група Факултета безбједносних 

наука 
Током цијеле године 

Сарадња са надлежним институцијама у земљи, 

са међународним организацијама, амбасадама, 

универзитетима у земљи и иностранству у циљу 

Декан, Радна група Факултета безбједносних 

наука 
Током цијеле године 
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ФАКУЛТЕТ 

БЕЗБЈЕДНОСНИХ НАУКА 

 

Организација научне конференције  Радна група Факултета безбједносних наука Мај 2019. године 

Посјета Московском државном обласном 

државном универзитету, Москва, Русија по 

основу потписаног уговора о сарадњи 

Декан, представници Факултета 

безбједносних наука 
7. 2 - 9.2 2019. 

Посјета East Chine University, Criminal Justice 

School у сарадњи са Конфуцијевим институом, 

УНИБЛ. 

Декан Факултета безбједносних наука 17-23.5.2019. 

Мониторинг/анализа ефеката склопљених 

уговора и реализованих размјена на годишњем 

нивоу  

Радна група Факултета безбједносних наука 
Децембар 2019. 

године 

Обогаћивање библиотечког фонда Факултета 

безбједносних наука 

Библиотека Факултета безбједносних наука у 

сарадњи са наставницима и сарадницима 
Током цијеле године 

Интензивирање сарадње између научно-

истраживачког сектора УНИБЛ и агенција за 

спровођење закона у РС/БиХ. 

Декан, Радна група Факултета безбједносних 

наука 
Током цијеле године 

Медијска промоција ФБН, научно-истраживачког 

рада и издавачке дјелатности факултета 
Радна група Факултета безбједносних наука Током цијеле године 

Подстицање издавања 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.  

Декан, Комисија за издавачку дјелатност 

Факултета безбједносних наука 
Током цијеле године 

Реализација плана издавачке дјелатности 

Факултета безбједносних наука за 2019. годину 

Комиисја за издавачку дјелатност Факултета 

безбједносних наука 

Децембар 2019. 

године 

Реализација активности у склопу Nat Risk 

међународног пројекта 
Радна група Факултета безбједносних наука Током цијеле године 

Континуирано информисање студената путем 

интернет, фејсбук странице, инстаграм, јутјуб 

профила и огласне табле 

 

Александар Гаћина, Студентска служба Током цијеле године 
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ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ 

НАУКА 

Активности на организацији обиљежавања 

10 година од оснивања Факултета 

политичких наука 

Проф. др Здравко Злокапа, доц. др 

Александар Врањеш, проф. др Душко 

Трнинић и руководиоци студијских 

програма 

до марта 2019. 

године 

Пријем нових наставника и сарадника у 

складу са потребама наставног процеса и 

развојним визијама факултета 

Руководство факултета и Наставно-научно 

вијеће факултета 

у току цијеле 

године 

 

Приједлози за расписивање конкурса за 

изборе у академска звања (напредовања 

наставника у радном односу на Универзитету 

у Бањој Луци) 

Руководици студијских програма и 

Наставно-научно вијеће факултета 

у току цијеле 

године 

 

Листа одговорних наставника и сарадника: 

 утврђивање листе одговорних наставника 

и сарадника за академску 2019/2020. 

годину; 

измјене и допуне листе одговорних 

наставника за академску 2018/2019. годину; 

Проф. др Душко Трнинић, 

руководиоци студијских програма и 

Наставно-научно вијеће 

до јуна 2019. 

године 

Формирање Наставно-научног вијећа 

Факултета политичких наука у складу са 

измјенама и допунама Статута факултета 

Наставно-научно вијеће факултета 
фебруар 2019. 

године 

Извођење редовне и практичне наставе на 

свим циклусима студија 
Наставници и сарадници факултета 

 

у току цијеле 

године 

Припреме за упис нове генерације студената: 

 промоција студијских програма у средњим 

школама и током дана отворених врата на 

Универзитету; 

 израда информатора; 

 ажурирање података на сајту факултета; 

промоција на друштвеним мрежама; 

Проф. др Душко Трнинић, мр Борислав 

Вукојевић и 

руководиоци студијских програма  

до јуна 2019. 
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ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ 

НАУКА 

Издавачка дјелатност 

 припрема и штампање публикација које су 

у плану издавачке дјелатости Факултета 

политичких наука; 

 

 часопис ПОЛИТЕИА, два броја  

Проф. др Здравко Злокапа и доц. др 

Александар Врањеш, Наставно-научно 

вијеће Факултета политичких наука 

 

 

Доц. др Александар Врањеш  

 

 

у току цијеле 

године 

 

 

јун и децембар 

2019. 

13 

 

Научно-истраживачки пројекти: 

„Бањалучки филмски камп – филм и 

идентитет“ (прихваћен за суфинансиарње од 

стране Министарства науке и технологије) 

Проф. др Немања Ђукић 
током цијеле 

године 

Размјене наставног особља и студената са 

другим универзитетима 

Руководство факултета и Координатор за 

академску размјену 

током цијеле 

године 

Потписивање уговора (споразума) о сарадњи 

са другим факултетима и институцијама у 

земљи и иностранству 

Студијски програми и Наставно-научно 

вијеће факултета 
по потреби 

Провођење анкетирања грађана путем 

телефонских анкета 

Студијски програм Новинарство и 

комуникологија 

у току цијеле 

године 

Одржавање и модернизација објекта 

Факултета политичких наука 
Руководство факултета  

у току цијеле 

године 

Активности на интегрисању библиотеке 

факултета у COBISS систем 
Шеф библиотеке  

до јуна 2019. 

године 

Процјена квалитета наставног процеса 

(студентска анкета) за зимски и љетни 

семестар 

 

 

Доц. др Ранка Перић Ромић, координатор 

за осигурање квалитета 

јануар и  

јун  

2019. године 

Израда извјештаја о самовредновању 

студијских програма 

Доц. др Ранка Перић Ромић, координатор 

за осигурање квалитета и руководиоци 

студијских програма 

октобар 2019. 

године 
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ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ 

НАУКА 

Модернизација и унапређење интернет 

странице факултета 

Оператер на рачунарима и одржавању 

WEB странице 

април 

2019. године 

   

Израда приједлога Правилника за подстицај 

научно-истраживачког рада на Факултету 

(Фонд за науку) 

декан, продекан за научно-истраживачки 

рад 

јун 2019. 

14 
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 

Припреме за упис нове генерације студената: 

-промоција студијских програма у средњим 

школама и током дана Отворених врата на 

Универзитету 

-израда информатора 

-ажурирање података на сајту факултета 

проф. др Татјана Михајловић 

руководиоци шест студијских програма 
до маја 2019. 

Утврђивање листе одговорних наставника и 

сарадника за академску 2019/2020. годину 

проф. др Татјана Михајловић 

руководиоци шест студијских програма 

до јуна 2019. 

године 

Процјена квалитета наставног процеса 

(студентска анкета) за зимски и љетни семестар 

 

мр Драган Партало, координатор за осигурање 

квалитета 

јануар и 

јун 

2019. године 

Организација и одржавање научног скупа 

Бањалучки новембарски сусрети  

 

проф. др Бране Микановић  

проф. др Милена Карапетровић 

проф. др Татјана Михајловић 

 руководиоци шест  

студијских програма 

административна служба  

средина новембра 

2019. године 
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Издавачка дјелатност 

-конкурс за издавачку дјелатност и план 

издавачке дјелатности за 2020. годину 

-припрема и штампање публикација које су 

планиране конкурсом за издавачку дјелатност 

Филозофског факултета 

 

 

-зборник Бањалучки новембарски сусрети 2018. 

 

-часопис Радови, два броја  

проф. др Бране Микановић  

проф. др Милена Карапетровић 

чланови Комисије за издавачког савјета 

филозофског факултета 

 

 

проф. др Милена Карапетровић 

 

проф. др Ђорђе Чекрлија 

 

септембар 2019. 

године 

 

до новембар 2019. 

године 

 

до средине 

новембра 2019. 

 

до средине 

новембра 2019. 

Размјене наставног особља и студената са другим 

универзитетима 

доц. др Славица Тутњевић 

доц. др Синиша Лакић 

проф. др Бране Микановић  

проф. др Милена Карапетровић 

проф. др Татјана Михајловић 

 

током цијеле 

године 

14 

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

Потписивање уговора (споразума) о сарадњи са 

другим факултетима 

проф. др Бране Микановић  

 
по потреби 

Приједлози за расписивање конкурса за изборе у 

академска звања 

-руководици шест студијских програма 

-Наставно-научно вијеће  Филзофског 

факултета 

по потреби 

Научно-истржаивачки пројекти 

(прихваћени за суфинасирање од Министарства 

науке и технологије) 

 

1) „Провјера дјелотворности модела ране 

стимулације развојних капацитета дјеце узраста 

од 0 до 6 година у Дому за дјецу и омладу без 

родитељског старања“ 

 

2)“Дјечије стваралаштво у предшколским 

установама“ 

 

 

 

 

 

доц. др Славица Тутњевић 

 

 

проф. Др Тамара Прибишев-Белеслин 

 

током 2019. године 
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15 
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ 

 

Реализација студентске анкете о квалитету 

наставног процеса за љетни семестар 2018/2019 

академске године 

Продекан за наставу 

Шефови студијских програма  

Оператер на рачунарима и одржавању web 

странице 

08.06.2019. 

Реализација студентске анкете о квалитету 

наставног процеса за зимски семестар 2018/2019. 

године, и зимски семестар 2019/2020. академске 

године  

Продекан за наставу 

Шефови студијских програма  

Оператер на рачунарима и одржавању web 

странице 

18.01.2020. 

Израда листе одговорних наставника и сарадника 

за 2019/2020. академске године 

Продекан за наставу 

Оператер на рачунарима и одржавању web 

странице 

28.06.2019. 

Упис нове генерације студената (усвајање 

приједлога уписа за 2019/2020. школску годину, 

маркетинг, објављивање конкурса, пријем 

докумената, квалификаци-они испит, упис 

примљених кандидата) 

Продекан за наставу 07.07.2019. 

Припрема и усвајање елабората за лиценцирање 

студијског програма   француског језика и 

књижевности и латинског језика и италијанског 

језика и књижевности  

Продекан за наставу 

Шефови студијских програма италијанског 

језика и књижевности  и француског језика и 

књижевности  

1.11.2019. 

Пријава пројеката Erasmus+ KА1, кредитна 

размјена (некадашњи Erasmus Mundus пројекти) 
Продекан за међународну сарадњу 1.2.2019. 

Пријава пројеката Erasmus+ Jean Monnet (као 

партнери са Универзитетом Црне Горе) 
Проф. др Петар Пенда  22.2.2019. 

Пријава пројекта Erasmus+ KА2, Capacity 

Building (некадашњи Tempus пројекти) (као 

партнери са Универзитетом у Валони) 

Проф. др Жељка Бабић 

 

8.2.2019. 

 

Потписивање уговора о сарадњи, реализација 

активности по основу уговора 

Филолошки факултет 

 
Током цијеле године 

Сарадња са надлежним институцијама у земљи, 

са међународним организацијама, амбасадама, 

универзитетима у земљи и иностранству у циљу 

проширења заједничких активности  

Филолошки факултет Током цијеле године 
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Учешће у обуци за аплицирање у Програму 

„Хоризонт 2020“ 
Продекан за НИР 

Први квартал 2019. 

године 

Обогаћивање библиотечког фонда библиотеке 

Филолошког факултета Универзитета у Бањој 

Луци 

Продекан за НИР 
Трећи квартал 2019. 

године 

Омогућити доступност свих објављених радова 

запослених на Универзитету, уз сагласност 

издавача и аутора, на веб-страници Универзитета, 

у погодном формату, путем домена „unibl.org“. 

Продекан за НИР Универзитетски рачунарски 

центар 

Други квартал 2019. 

године 

Суфинансирати издавање научних радова у 

релевантним часописима, објављивање радова на 

референтним свјетским научним скуповима, те 

издавања научних књига и часописа. 

Продекан за НИР 
Четврти квартал 

2019. године 

Организовање књижевних вечери, конференција, 

лингвистичких и књижевних семинара 

Продекан за НИР 

Шефови студијских програма 
Током цијеле године 

Учешће у пројектима (по потреби и по позиву) Продекан за НИР Током цијеле године 

15 ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ 

Доношење Правилника о завршном раду на првом 

циклусу студија и Правила студирања на трећем 

циклусу студија  

Продекан за наставу, 

секретар 

30. март 2019. 

године 

Успостављање интегрисане наставе  

Ова активност је једна од неколико 

најважнијих. Успостављање интегрисане 

наставе ће омогућити комплетан увид, како у 

наставни процес на свим студијским 

програмима Филолошког факултета, тако и 

ефикасније функционисање Филолошког 

факултета у цјелини 

континуирано 

Израда публикација о свим издањима 

Филолошког факултета 

Продекан за НИР 

 
континуирано 

Спрођење студентске праксе путем курсева Продекан за наставу 
континуирано 

 

Реконструкција и редизајнирање сајта 

Филолошког факултета 

Декан 

Продекан за НИР 

Продекан за међународну сарадњу 

континуирано 
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Мр Данијела Јелић 

Реализација студентске анкете о квалитету 

наставног процеса за љетни семестар 2018/2019 

академске године 

Продекан за наставу 

Шефови студијских програма  

Оператер на рачунарима и одржавању web 

странице 

08.06.2019. 

Реализација студентске анкете о квалитету 

наставног процеса за зимски семестар 2018/2019. 

године, и зимски семестар 2019/2020. академске 

године  

Продекан за наставу 

Шефови студијских програма  

Оператер на рачунарима и одржавању web 

странице 

18.01.2020. 

Израда листе одговорних наставника и сарадника 

за 2019/2020. академске године 

Продекан за наставу 

Оператер на рачунарима и одржавању web 

странице  

 

28.06.2019. 

Упис нове генерације студената (усвајање 

приједлога уписа за 2019/2020. школску годину, 

маркетинг, објављивање конкурса, пријем 

докумената, квалификаци-они испит, упис 

примљених кандидата) 

Продекан за наставу 07.07.2019. 

15 
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ 

Припрема и усвајање елабората за лиценцирање 

студијског програма   француског језика и 

књижевности и латинског језика и италијанског 

језика и књижевности  

Продекан за наставу 

Шефови студијских програма италијанског 

језика и књижевности  и француског језика и 

књижевности  

 

1.11.2019. 

Пријава пројеката Erasmus+ KА1, кредитна 

размјена (некадашњи Erasmus Mundus пројекти) 

Продекан за међународну сарадњу 

 

1.2.2019. 

Пријава пројеката Erasmus+ Jean Monnet (као 

партнери са Универзитетом Црне Горе) 

Проф. др Петар Пенда  22.2.2019. 

Пријава пројекта Erasmus+ KА2, Capacity 

Building (некадашњи Tempus пројекти) (као 

партнери са Универзитетом у Валони) 

Проф. др Жељка Бабић 

 

8.2.2019. 

 

Потписивање уговора о сарадњи, реализација 

активности по основу уговора 

Филолошки факултет 

 

Током цијеле 

године 

Сарадња са надлежним институцијама у земљи, Филолошки факултет Током цијеле 
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са међународним организацијама, амбасадама, 

универзитетима у земљи и иностранству у циљу 

проширења заједничких активности  

године 

Учешће у обуци за аплицирање у Програму 

„Хоризонт 2020“ 

Продекан за НИР Први квартал 2019. 

године 

Обогаћивање библиотечког фонда библиотеке 

Филолошког факултета Универзитета у Бањој 

Луци 

Продекан за НИР Трећи квартал 

2019. године 

Омогућити доступност свих објављених радова 

запослених на Универзитету, уз сагласност 

издавача и аутора, на веб-страници Универзитета, 

у погодном формату, путем домена „unibl.org“. 

Продекан за НИР Универзитетски рачунарски 

центар 

Други квартал 

2019. године 

Суфинансирати издавање научних радова у 

релевантним часописима, објављивање радова на 

референтним свјетским научним скуповима, те 

издавања научних књига и часописа. 

 

Продекан за НИР Четврти квартал 

2019. године 

15 
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ 

Организовање књижевних вечери, конференција, 

лингвистичких и књижевних семинара 

Продекан за НИР 

Шефови студијских програма 

Током цијеле 

године 

Учешће у пројектима (по потреби и по позиву) Продекан за НИР Током цијеле 

године 

Доношење Правилника о завршном раду на првом 

циклусу студија и Правила студирања на трећем 

циклусу студија  

Продекан за наставу, 

секретар 

30. март 2019. 

године 

Успостављање интегрисане наставе   

Ова активност је једна од неколико 

најважнијих. Успостављање интегрисане 

наставе ће омогућити комплетан увид, како у 

наставни процес на свим студијским 

програмима Филолошког факултета, тако и 

ефикасније функционисање Филолошког 

факултета у целини. 

континуирано 

Израда публикација о свим издањима 

Филолошког факултета. 

Продекан за НИР 

 

континуирано 



[46] 

 

Спрођење студентске праксе путем курсева Продекан за наставу континуирано 

Реконструкција и редизајнирање сајта 

Филолошког факултета 

Декан 

Продекан за НИР 

Продекан за међународну сарадњу 

Мр Данијела Јелић 

континуирано 

16 

 
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

Припрема и усвајање елабората за 

релиценцирање 

студијског програма „Шумарство“ на трећем 

циклусу студија 

Продекан за наставу, комисија 
фебруар – мај 

2019. 

Потписивање уговора о сарадњи са Ловачким 

савезом Републике Српске и 

реализација активности по основу 

уговора 

Декан, продекан за наставу, секретар 
фебруар – март 

2019. 

Реализација поступка реакредитација 

 

Продекан за 

наставу, Координатор за 

квалитет 

Према динамици 

Агенције за 

акредитацију ВШУ 

Републике Српске 

Реализација студентске анкете о 

квалитету наставног процеса  

 

Продекан за 

наставу, Координатор за 

осигурање квалитет  

У складу са 

роковима 

дефинисаним од 

стране Универзитета 

Израда листе одговорних наставника и 

сарадника за 2019/2020. школскугодину 

Продекан за 

наставу, Шефови катедри 

мај – Јуни 

2019. 

Упис нове генерације студената 

(усвајање приједлога уписа за 

2019/2020. школску годину, 

маркетинг, објављивање конкурса, 

пријем докумената, квалификациони 

испит, упис примљених кандидата) 

Декан, продекани, студентска служба 
јуни – септембар 

2019. 

Реализација стручне праксе за студенте у 

сарадњи са ЈПШ „Шуме републике Српске“ а.д. 

Соколац 

 

Продекан на наставу јул 2019. 
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Завршетак поступка релиценцирања 

студијског програма „Шумарство“ на дугом 

циклусу студија 

Продекан за наставу, комисија 
фебруар – март 

2019. 

Пријава пројеката Erasmus+ KА2, 

Capacity Building „Promoting Climate resilience 

into Sustainable Forestry (CLIMSF) 

Катедра за шумарску генетику и оснивање 

шума, Шумарски факултет Универзитета у 

Бањој Луци као партнерска институција 

Прва половина 

године 

Реализација Erasmus + Capacity Building пројекта 

под називом„Soil Erosion and Torrential Flood 

Prevention: Curriculum Development at the 

Universities of Western Balkan Countries” 

Катедра за силвиекологију Шумарског 

факултета Универзитета у Бањој Луци као 

партнерске институције 

новембар, 2021. 

Пријава CEEPUS мреже"Managing forests for 

climate change"  

Катедра за шумарску генетику и оснивање 

шума 

фебруар – март 

2019. 

Организација скупа „Шумско инжињерство 

југоисточне Европе“ – стање и изазови 
Катедра за коришћење шумских ресурса септембар 2019. 

Потписивање уговора о сарадњи, 

реализација активности по основу 

уговора 

Декан, продекани 
Током цијеле 

године 

16 ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ 

Припрема пројекта за имплементацију 

Енергетске ефикасности у зграду Шумарског 

факултета 

Продекан за наставу мај 2019. 

Сарадња са надлежним институцијама 

у земљи, са међународним 

организацијама, факултетима у земљи и 

иностранству у циљу проширења 

заједничких активности 

Декан и продекан за 

НИР 

Током цијеле 

године 

Презентације о стипендијама и 

програмима и размјена информација о 

стипендијама са универзитетима, 

институцијама и организацијама из 

земље и иностранства 

Декан, продекани /све катедре 
Током цијеле 

године 

Представљање Шумарско факултета 

Универзитета у Бањој Луци у иностранству 

Декан, продекан за 

НИР 

Током цијеле 

године 

Учешће у изради Правилника о Фонду за Продекан за У складу са 
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подстицај науке на УНИБЛ НИР роковима 

дефинисаним од 

стране Универзитета 

Обогаћивање библиотечког фонда 

факултета 
Декан, продекани 

Током цијеле 

године 

Организација обука за аплицирање у 

Програму „Хоризонт 2020“ 

Продекан за НИР, Тим за пријаву и 

реализацију пројеката 

Током цијеле 

године 

Интензивирање сарадње са пословним сектором 

у 

привреди. 

Декан, продекани 
Током цијеле 

године 

Интензивирање медијске промоције Факултета Декан, продекани 
Током цијеле 

године 

Организовање инфо-дана поводом Свјетског дана 

шума 
Декан 21. март 2019. 

Организовање инфо-дана поводом Свјетског дана 

земљишта 

Продекан за 

НИР 
05. децембар 2019. 

16 
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

Развој веб странице Шумарског факултета Веб оператер 
Током цијеле 

године 

Организовање семинара у сарадни са ЈПШ 

„Шуме Републике Српске“ и Министарством 

пољоприовреде, шумарства и водопривред у 

Влади РС. 

Декан, продекани /све катедре 
март – новембар 

2019. 

Стварање материјално техничких услова за 

функционисање Лабораторија  

Продекан за 

НИР/Комисија за стављање лабораторија у 

функцију 

Током цијеле 

године 

Израда и усвајање потребних нормативних аката 

за функционисање Института за Шумарство и 

Прераду дрвета 

Руководство факултета, Kомисије за израду 

елабората о оправданости оснивања 

Института за шумарство и прераду дрвета /све 

катедре 

фебруар – мај 

2019. 

Реализација пројеката одобрених од стране 

Министарства за научнотехнолошки развој, 

високо образовање и информационе технологије 

Републике Српске 

Координатори пројеката/пројектни тимови децембар, 2019. 
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Реализација пројеката одобрених од стране 

Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде Републике Српске 

Координатори пројекта/Пројектни тим децембар, 2019. 

Припрема пројектне апликације за средства 

Министарства цивилних послова БиХ 
Продекан за НИР/Катедра за силвиекологију новембар, 2019. 

17 

 

ИНСТИТУТ ЗА 

ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ 

 

Попис крајњих корисника, односно изградња 

мреже корисника генетичких ресурса Републике 

Српске(умрежавање) 

Инвентаризација генетичких ресурса 

Колекционисање и детерминисања гермплазме. 

* Детаљан план по радним групама у прилогу 

 

Институт за генетичке ресурсе. 

Радне групе и подгрупе за генетичке ресурсе. 

 

 

Континуирано 

Чишћење и сушење нових принова у сјемeнским 

колекцијама; 

Провјера клијавости нових принова; 

Паковање и формирање колекција; 

Мултипликација принова поврћа, крмног и 

индустријског биља за постизање довољних 

количина за формирање колекција; 

Набавка ELISA китова за вирусе парадајза у 

циљу тестирања расада-биљка  из колекције у 

првом року (март-април) и сјемена у другом року 

године (септембар-октобар); 

Редовно одржавање базе података. 

 

 

Институт за генетичке ресурсе. 

Радне групе и подгрупе за генетичке ресурсе 

 

 

Континуирано, 

зависно од времена 

доспијећа узорака у 

Банку гена 

Редовно одржавање пољских колекција у 

Ботаничкој башти, Александровцу и Чајничу и 

спровођење агротехничких и помотехничких 

мјера, додавање нових принова у колекцији 

Александровац.  

Праћење родног потенцијала сорти јабуке и 

крушке у колекцији у Чајничу.  

Редовно одржавање мрежаника. Садња винове 

лозе из коријенилишта на подручју Мостара и 

Александровца (оснивање нове колекције у 

Мостару, допуна колекције у Александровцу са 

виновом лозом). Морфолошка и помолошка 

карактеризација јабуке за оне принове које нису 

 

 

 

 

 

Институт за генетичке ресурсе. 

Радна  

подгрупа за воћке и винову лозу 

 

 

 

 

 

 

 

Континуирано  



[50] 

 

имале редовно плодоношење.  

Молекуларна карактеризација принова јабуке из 

пољских колекција употребом микросателитних 

маркера.  

Молекуларна карактеризација принова шљиве у 

колекцијама Института.  

Складиштење плодова у расхладне коморе из 

свих колекција воћака са различитих локалитета, 

Ботаничка башта, Александровац и Чајниче и 

праћење понашања након искладиштења. 

Прерада плодова воћака у финалне производе и 

промоција истих. 

Одржавање in vitro колекција кромпира, малине, 

орхидеја и банана.  

Увођење нових врста у културу ради проширења 

колекције: дрењине, лука и  дивљих орхидеја.  

Аклиматизаца биљака из in vitro колекције у 

комори за аклиматизацију биљака са мист 

системом, како би биле спремне за садњу и сјетву 

у јесен.  

 

Институт за генетичке ресурсе 

 

Континуирано 

17 
ИНСТИТУТ ЗА 

ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ 

 

Редовно одржавање колекције љековитог биља у 

ботаничкој башти (чишћење и окопавање); 

Унос нових зељастих врста (црвени здравац 

(Geranium robertianum L.), смиље (Helichrysum 

arenarium L.), дивља камилица (Matricaria 

chamomilla L.),  дивља нана (Mentha arvensis L.) 

Унос жбунастих/дрвенастих врста: дрен (Cornus 

mas L.), глог (Crateagus monogina L.), трњина 

(Prunus spinosa L.), дивља ружа (Rosa canina L.). 

 

Институт за генетичке ресурсе. 

Радна подгрупа за МАП. 

Радна група за шумске генетичке ресурсе. 

 

 

 

Континуирано 

Инвентаризација животињских генетичких 

ресурса, обилазак терена, прикупљање 

информација, фотографисање; 

Учествовање у организацији успостављања банке 

животињских гена; 

Почетне активности у вези подизања јавне 

свијести о значају узгоја и заштите аутохтоних 

раса; 

 

Институт за генетичке ресурсе. 

Радна група за животињске генетичке ресурсе. 

Ветеринарско сточарски центар. 

Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде. 
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Успостављање on farm стада Буше (Мањача, 

Залужани); 

Успостављање сарадње са локалним заједницама, 

а у циљу стимулисања локалног становништва за 

држање аутохтоних раса. 

Континуирано 

Заштићено подручје "Универзитетски град   

Парк - одржавање, праћење здравственог статуса, 

садња 

  

Санитарно орезивање стабала: израда плана 

орезивања стабала, провођење поступка јавне 

набавке и избор најповољнијег понуђача, 

извођење радова 

Институт за генетичке ресурсе 

 

 

септембар - 

децембар 

Уклањање болесних и сувих стабала: израда 

плана уклањања стабала, провођење поступка 

јавне набавке и избор најповољнијег понуђача, 

извођење радова 

Институт за генетичке ресурсе 

април - децембар 

17 
ИНСТИТУТ ЗА 

ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ 

 

Редовно одржавање: обликовно орезивање дрвећа 

и жбуња; одржавање збирки ружа; уклањање 

избојака и изданака са стабала; залијевање; 

окопавање; малчирање; одржавање живе ограде; 

одржавање травњака; одржавање осталих 

површина и садржаја у заштићеном подручју. 

Институт за генетичке ресурсе март - април 

Прољећна садња: израда плана садње; садња 

садница украсног и шумског дрвећа и жбуња 

(лужњак, китњак, бијели бор, мечја лијеска, 

брекиња, буква, копривић, црни орах, јудино 

дрво, јоргован, хибискус, дрен, берберис); садња  

трајница (Geranium spp., Iris spp., Dianthus spp., 

Allium spp. и др.). 

(Садни материјал обезбјеђен из расадника 

Института). 

Институт за генетичке ресурсе фебруар - мај 

Јесења садња: израда плана садње; провођење 

поступка јавне набавке и избор најповољнијег 

понуђача; садња садница украсног и шумског 

дрвећа и жбуња; садња  трајница. 

Институт за генетичке ресурсе 
новембар - 

децембар 
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(Садни материјала из регистрованих расадника). 

Уређење појаса уз обалу Врбаса: обнова исконске 

вегетације дуж алувијалне терасе у источном 

дијелу заштићеног подручја садњом садница 

лужњака произведеног у расаднику Института за 

генетичке ресурсе 

Производња садног материјала  у расаднику 

Института за генетичке ресурсе: обични граб 

(Carpinus orientalis), пољски јасен (Fraxinus 

angustifolia), пољски бријест (Ulmus minor), вез 

(Ulmus effusa), клен (Acer campestre), жестика 

(Acer tataricum). 

Институт за генетичке ресурсе новембар 

Обнова  и стилско уједначавање парковског 

мобилијара: израда техничке спецификације за 

обнову клупа; провођење поступка јавне набавке 

и избор најповољнијег понуђача; извођење 

радова. 

Институт за генетичке ресурсе мај 

17 
ИНСТИТУТ ЗА 

ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ 

 

Ботаничка башта - одржавање,  праћење 

здравственог статуса, садња 
  

Уношење нових врста: израда плана садње; 

провођење поступка јавне набавке и избор 

најповољнијег понуђача; садња садница украсног 

и шумског дрвећа и жбуња; садња  трајница  

Институт за генетичке ресурсе 

март - април; 

новембар - 

децембар; 

Уређивање камењара; припрема камењара за 

садњу нових врста; одлазак на терен и 

прикупљање биљног материјала. 

Институт за генетичке ресурсе мај 

Обиљежавање новопосађеног биљног материјала: 

припрема и израда идентификационих табли. 
Институт за генетичке ресурсе мај - септембар 

Остале активности на одржавању ботаничке 

баште: обликовно орезивање дрвећа и жбуња; 

уклањање избојака и изданака са стабала; 

залијевање, окопавање, малчирање, одржавање 

живе ограде, одржавање травњака и пјешачких 

стаза, садња сезонског цвијећа, одржавање 

збирки љековитог и зачинског биља, лукова и 

 

 

 

 

Институт за генетичке ресурсе 

 

 

 

 

април - децембар 
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трава. 

Интегрално управљање отпадом у заштићеном 

подручју: унапријеђење сакупљања и преузимања 

медицинског отпада; унапријеђење организације 

сакупљања и превоза опасног отпада. 

Институт за генетичке ресурсе Континуирано 

Унапређење станишта за фауну у заштићеном 

подручју: изградња и постављање хранилица за 

птице, изградња и постављање "хотела" за 

инсекте, постављање клопки. 

Пољопривредни факултет. Континуирано 

Обезбјеђење унутрашњег реда и чувања 

заштићеног подручја: 

добијање сагласности јединице локалне 

самоуправе и доношење Правилника о 

унутрашњем реду и чуварској служби 

заштићеног подручја Универзитетски град 

обезбјеђивање средстава за организовање 

чуварске службе кроз запошљавање,  едукацију и 

обуку чувара и опремање чуварске службе 

Институт за генетичке ресурсе. 

Град Бања Лука. 
 

17 
ИНСТИТУТ ЗА 

ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ 

 

Доношење Плана управљања заштићеног 

подручја "Универзитетски град" у складу са 

Законом о заштити природе, након прибављања 

сагласности Министарства и стручног мишљења 

Завода на предложени План. 

Институт за генетичке ресурсе . 

Радна група за израду Плана управљања. 

Град Бања Лука 

 

Пројекти у току    

"Common ECPGR protocols and tools available for 

Characterisation & Evaluation of Malus/Pyrus 

genetic resource" (Европски програм сарадње за 

биљне генетичке ресурсе): израда завршног 

извјештаја. 

Институт за генетичке ресурсе Универзитета у 

Бањој Луци 

Координатори: 

Гордана Ђурић 

Мирела Кајкут Зељковић 

 

март - април  

"Увођење савремених метода за тестирање расада 

коштичавих воћака на присуство бактерија" 

(Mинистарство науке и технологије Републике 

Српске): набавка опреме; израда завршног 

извјештаја; јавно представљање резултата 

пројекта. 

Институт за генетичке ресурсе Универзитета у 

Бањој Луци 

Координатори: 

Биљана Радусин Сопић 

Биљана Лолић 

јануар - фебруар 
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"Mикроорганизми пољопривредног земљишта 

регије Бања Лука" (Министарство цивилних 

послова БиХ): анализе земљишта, набавка 

опреме; израда извјештаја; јавно представљање 

резултата пројекта. 

Институт за генетичке ресурсе Универзитета у 

Бањој Луци 

Координатори: 

Биљана Радусин Сопић 

Биљана Лолић 

јануар - фебруар 

"Имплементација иновативне методе вјештачког 

опрашивања лијеске" (Министарство науке и 

технологије) са суфинансирањем преко пројекта 

"Увођење помотехничке мјере вјештачког 

опрашивања" (Министарство пољопривреде, 

шумарства и водопривреде):  испорука опреме 

ради примјене вјештачког опрашивања; 

очитавање резултата, достава финалног 

извјештаја; јавно представљање резултата 

пројекта. 

 

 

Институт за генетичке ресурсе Универзитета у 

Бањој Луци 

Координатори: 

Никола Мићић 

Предраг Илић 

 

 

фебруар -       

септембар 

17 
ИНСТИТУТ ЗА 

ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ 

 

Техничка подршка у теренском и 

лабораторијском раду, сумирање и обрада 

добијених резултата (Министарство 

пољопривреде, шумарства и водопривреде, 

Агенција за аграрна плаћања): набавка опреме 

(ГПС уређај). 

Институт за генетичке ресурсе Универзитета у 

Бањој Луци 

 

март-мај 

Учешће у активностима COST action CA 17122 

"Increasing understanding of alien species through 

citizen science" 

 

Институт за генетичке ресурсе  

Чланови Управног одбора испред БиХ: 

Марина Антић, Наташа Пашалић 

2019. година 

Учешће у активностима COST Action EuroXanth 

(CA16107) EuroXanth: Integrating science on 

Xanthomonadaceae for integrated plant disease 

management in Europe 

Институт за генетичке ресурсе  

Чланови Управног одбора испред БиХ:  

Биљана Лолић, Биљана Лолић 

 

2019. година 

Нови пројекти Института   

"Lathyrus diversity: available resources with 

relevance to crop improvement – progress reviews 

and relationship with AEGIS" (EUGrainLeg)-

(Европски програм сарадње за биљне генетичке 

ресурсе): организовање радионице; 

 

 

Институт за генетичке ресурсе 

Координатор: 

Марина Антић 

 

 

мај - октобар 
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инвентаризација.  

"Генетичка разноврсност граха пољака (Lathyrus 

sp.) – генетички ресурси за ревитализацију 

занемарених врста" , Пројекат билатералне 

сарадње са Републиком Словенијом 

(Министарство за научнотехнолошки развој, 

високо образовање и информацион друштво): 

инвентаризација и колекционисање; одлазак 

пројектног тима у Словенију; долазак 

словеначког пројектног тима. 

 

 

 

Институт за генетичке ресурсе 

 

Координатори: 

Проф. др Вида Тодоровић 

Валдимир Меглич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

август - октобар 

"Mорфолошка, генетичка и хемијска 

карактеризација локалних популација дивљег 

хмеља (Humulus lupulus L.)" - Пројекат 

билатералне сарадње са Републиком Словенијом 

(Министарство за научнотехнолошки развој, 

високо образовање и информацион друштво): 

одлазак пројектног тима у Љубљану; 

молекуларна карактеризација хмеља; долазак 

словеначког пројектног тима. 

Институт за генетичке ресурсе 

 

Координатори: 

Данијела Кондић 

Андреја Церјак 

 

 

 

 

 

март - октобар 

17 
ИНСТИТУТ ЗА 

ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ 

 

"Селекција интересантних принова дрењине 

(Cornus mas L.) према нутритивним 

вриједностима" -пројекат билатералне сарадње са 

Аустријом (Министарство за научнотехнолошки 

развој, високо образовање и информацион 

друштво): заједнички састанак; инвентаризација; 

колекционисање; морфолошка и помолошка 

карактеризација; биохемијска карактеризација; 

анализа плодова од дрењине; молекуларна 

карактеризација дрењине; увођење одабраних 

принова дрењине у in vitro културу. 

 

 

 

 

Институт за генетичке ресурсе 

 

Координатори: 

Гордана Ђурић 

Margit Laimer 

 

 

 

 

 

 

 

март - новембар 

"Евалуација изворних линија сријемуша за 

будућу употребу као прехрамбених додатака" - 

пројекат билатералне сарадње са Аустријом 

(Министарство за научнотехнолошки развој, 

високо образовање и информацион друштво): 

узорковање сријемуша; утврђивање 

 

 

Институт за генетичке ресурсе 

 

Координатори: 

Ивана Колешка 

 

 

 

 

фебруар -  

јули 
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морфолошких карактериситка листа; изолација 

примарних и секунардних метаболита; изолација 

протеина за анализу ензима; анализа здравствено 

погодних компоненти и антиоксиданаса. 

Heidrun Halbwirth 

"Евалуација квалитета сријемуша, као генетичког 

ресурса, са различитих локалитета у Републици 

Српској" - (Министарство за научнотехнолошки 

развоја, високог образовања и информационог 

друштва): набавка неопходног материјала и 

опреме за узорковање биљног материјала и 

земљишта; узорковање биљног материјала и 

земљишта са различитих надморских висина; 

морфолошка анализа листа;  припрема узорака за 

лабораторијску анализу листа у свјежем стању; 

прирпема узорака листа за сушење и накнадну 

анализу. 

 

 

 

 

Институт за генетичке ресурсе 

 

Координатор: 

Вида Тодоровић 

 

 

 

 

 

 

јануар - јули 

17 
ИНСТИТУТ ЗА 

ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ 

 

"Очување аутохтоних раса домаћих животиња и 

њихових традиционалних производа на примјеру 

подвелешке праменке и пса торњака" 

(Министарство научнотехнолошког развоја, 

високог образовања и информационог друштва): 

прикупљање доступних података о бројности и 

стању аутохтоних раса пса и овце; фенотипска 

карактеризација подвелешке праменке и пса 

торњака; колекционисање материјала за ДНК 

екстракцију;  сакупљање информација о 

традиционалним производима од подвелешке 

праменке, њихова промоција и израда смјерница 

за брендирање; оснивање огледног стада; 

формирање базе података. 

 

 

 

 

 

Институт за генетичке ресурсе 

 

Координатор: 

Миленко Шарић 

 

 

 

 

март - децембар 

"Селекција женских биљака хмеља (Humulus 

lupulus L.) из локалних популација као основа за 

добијање домаћег сортимента у пиварској 

производњи" (Министарство за 

научнотехнолошки развој, високо образовање и 

информационо друштво): стратификација сјемена 

хмеља; производња сијанаца хмеља; молекуларна 

 

 

 

 

 

Институт за генетичке ресурсе 

 

 

 

 

 

 

 

фебруар - новембар 
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карактеризација изворних популација хмеља; 

инвентаризација и колекционисање шишарица и 

сјемена хмеља из дивљих популација; 

морфолошка карактеризација локалних 

популација хмеља према UPOV дескриптору. 

Координатор: 

Данијела Кондић 

 

"Одржив опрашивачки сервис хортикултурних 

биљака у Републици Српској - инвентаризација 

врста, управљање и биолошки фактори ризика" 

(Министарство за научнотехнолошки развој, 

високо образовање и информационо друштво): 

постављање ловних "хотела (прикупљање 

полинатора у воћњацима, праћење развоја легла 

Osmia spp., морфолошка идентификација 

прикупљених полинатора, анализа на присуство 

патогена); израда ентомолошке колекције; 

конторла родности воћака у експерименталним 

засадима. 

 

 

 

 

 

Институт за генетичке ресурсе 

 

Координатор: 

Виолета Сантрач 

 

 

 

 

 

 

 

 

март-октобар 

17 
ИНСТИТУТ ЗА 

ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ 

 

"Унапређење инфраструктуре и набавке опреме 

(Министарство научнотехнолошког развоја, 

високог образовања и информационог друштва): 

набавка опреме (техничка и аналитичка вага, два 

замрзивача). 

 

 

Институт за генетичке ресурсе 

 

 

 

 

мај-јуни 

„Конзервација и очување заштићеног подручја 

Споменик парковске архитектуре 

Универзитетски град - III фаза“ 

Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде РС, средстава посебних намјена за 

шуме Републиике Српске у 2018. години 

Институт за генетичке ресурсе 

 

 

 

 

март - децембар 

Производња и услуге   

Расадник: организација прољећног калемљења 

крушке, јабуке, лијеске, шљиве, вишње и 

мушмуле (у плану је производња 1200 садница 

воћака); уређивање и одржавање растила као и 

двогодишњих и трогодишњих садница у 

контејнерима; превентивне заштитне мјере у 

расаднику; поставка система за наводњавање; 
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прихрана садница у растилу и у контејнерима 

фолијарно као и посредством система за 

наводњавање; уклањање прираста из подлоге и 

уклањање заперака - формирање садница; 

култивирање редног простора; вршење 

хигијенских мјера и уређење расадника. 

 

 

 

Институт за генетичке ресурсе 

 

 

 

Континуирано 

Контрола здравственог статуса биљака: праћење 

здравственог статуса биљака у Заштићеном 

подручју "Универзитетски град"; праћење 

здравственог статуса биљака у расаднику; 

испитивање здравственог статуса (вируси) 

пасуља из колекције;  

 

 

Институт за генетичке ресурсе 

 

 

Континуирано 

Услуге здравственог статуса биљака према 

пољопривредним корисницима 

 

 

Институт за генетичке ресурсе 

 

Континуирано 

17 
ИНСТИТУТ ЗА 

ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ 

 

Услуге сручног консултовања, процјене родног 

потенцијала и резидбе воћака, по захтјеву 

корисника: теренски преглед и процјена стања 

засада; израда развојне стратегије; израда 

финансијског плана; процјена родног 

потенцијала засада; препоруке за поправку 

земљишта; препоруке за исхрану воћака; 

утврђивање здравственог стања и спровођење 

заштитних мјера (спровођење зимске заштите и 

заштите воћака у току вегетације); вршење 

услуге резидбе стабала. 

 

 

 

 

Институт за генетичке ресурсе 

 

 

 

 

 

 

Континуирано 

Услуге пројектовања дворишта и башти – вањско 

хортикултурно уређење, према регисторованим 

дјелатностима Института за генетичке ресурсе 

(81.30). 

 

Институт за генетичке ресурсе 

 

Континуирано 

Прослава 10 година Института за генетичке 

ресурсе 

  

Свечана академија; израда промотивног филма о 

раду Института у протеклих 10 година; израда 

билтена Института (ретроспектива 10 година 
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рада); медијска промоција (најава прославе и 

интензивирање промоције на друштвеним 

мрежама); додјела признања заслужним 

поједнцима и институцијама за допринос; 

промоција кроз рад са једном одабраном 

основном школом, један час предавања о значају 

генетичких ресурса, донација и заједничка садња 

са ђацима договореног материјала (воћке, 

украсни...); промоција Института са одржаним 

предавањима на тему генетички ресурси у 

пољопривредним школама, донација и садња; 

изложба аутохтоних биљака у хортикултури; 

изложба и завршна манифестација уз учешће 

свих заинтересованих који се баве очувањем 

традиционалних знања вјештина и прерадом 

аутохтоних производа са промоцијом производа. 

Изложба паса и птица у оквиру часа у природи, 

обилазак хранилица и кућица за птице; изложба 

грла буше, магарца, понија. 

Заједничка припрема традиционалног ручка: 

пасуљ пребранац од различитих сорти и избор 

најбољег пасуља, погача од различитих 

житарица, парадајз и лук из пластеника. 

Организација едукативне радионице са 

тематиком узгоја аутохтоних сорти воћака: 

постер презентација о помолошким, 

органолептичким и нутритивним 

карактеристикама плодова аутохтоних крушака, 

јабука, шљива и трешања; теренски обилазак 

пољске колекције у ботаничкој башти са 

презентовањем практичних воћарских аспеката 

узгоја аутохтоних воћака. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Институт за генетичке ресурсе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

јануар - октобар 

17 

ИНСТИТУТ ЗА 

ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ 

 

Усавршавање запослених   

Писање радова:   

Diversity assesment of wild cherry germplasm by 

using RAPD markers, (рад послат у часопис 

Bulgarian Journal of Agricultural Science, у 

Марина Антић, Мирела Кајкут Зељковић, 

Гордана Ђурић 

 

2019. година 
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процесу евалуације) 

Морфолошка карактеризациа дивље крушке (рад 

послат у домаћи часопис Агрознање). 

Марина Антић, Мирела Кајкут Зељковић, 

Гордана Ђурић 

2019. година 

Морфолошке карактеристике генотипова луцерке 

толерантних на ниске pH вриједности земљишта 

(о часопису ће се одлука накнадно донијети). 

Марина Антић, Мирела Кајкут Зељковић, 

Гордана Ђурић 

 

2019. година 

Као резултат пројекта ECPGR SMARTLEG 

планирана је објава резултата у форми научног 

рада. Одлуку о часопису ће донијети 

координатор пројекта, др Владимир Меглич. 

Жељко Лакић, Марина Антић, Игор Ђурђић 

 

2019. година 

Утицај хормона на раст и развој Гламочког 

кромпира у in vitro условима (о часопису ће се 

одлука накнадно донијети). 

 

Мирела Кајкут Зељковић, Соња Рашета, 

Марина Антић Гордана Ђурић 

2019. година 

17 

ИНСТИТУТ ЗА 

ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ 

 

Морфолошке карактеристике аутохтоних сорти 

шљиве у Баљалучкој регији (о часопису ће се 

одлука накнадно донијети). 

Мирела Кајкут Зељковић, Невена 

Шевић,Соња Рашета, Марина Антић, Гордана 

Ђурић  

2019. година 

Какатеризација гермплазме крушке примјеном 

микросателитних маркера (о часопису ће се 

одлука накнадно донијети, SCI листа). 

Мирела Кајкут Зељковић, Гордана Ђурић, 

Лариса Густавсон, Хенрик Фкаховски 

2019. година 

Карактеризација генфонда трешње на подручју 

Босне и Херцеговине (о часопису ће се одлука 

накнадно донијети, SCI листа). 

Санда Станивуковић, Гордана Ђурић, Мирјана 

Жабић;  

2019. година 

Утицај хидрокулинга на помолошке и 

биохемијске карактеристике трешње (о часопису 

ће се одлука накнадно донијети, SCI листа). 

Златан Ристић, Санда Станивуковић, Гордана 

Ђурић; 

2019. година 

Утицај третмана расхлађивања трешње (Prunus 

avium L.) на боју покожице плода након 

складиштења; (Агрознање). 

Златан Ристић, Санда Станивуковић, Гордана 

Ђурић 

2019. година 

Учешће у писању универзитетског уџбеника) дио 

аутохтоне расе 

 

Јелена Никитовић 

Институт за генетичке ресурсе, 

Пољопривредни факултет Универзитет у 

Источном Сарајеву, Биотехнички факултет 

2019. година 
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Универзитет у Бихаћу 

In vitro производња орхидеја: увођење у културу, 

раст и развој, укорјењивање, аклиматизација и 

пресађивање у супстрат 

Златан Ристић 

2019. година 

Микропропагација малине (Rubus idaeus): 

развијање протокола, начини чувања 
Златан Ристић 

2019. година 

Микропропагација банане (Musa acuminata AAA) Златан Ристић 2019. година 

Одлазак на скупове у земљи и окружењу, према 

могућностима буџета. 

 

Институт за генетичке ресурсе 2019. година 

 

План израде мастер радова и доктората   

Одбрана докторске дисертације под називом: 

„Карактеризација гермплазме крушке (Pyrus 

communis L.)  у Босни и Херцеговини“ 

Мирела Кајкут Зељковић 

 

март - мај 

 

17 

ИНСТИТУТ ЗА 

ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ 

 

 

Израда докторске дисертације под називом 

"Квалитет плода крушке гајене на оброначном 

псеудоглеју на подлози дуње и сијанцу дивље 

крушке": статистичка обрада података; одлазак 

на терен у вријеме дозријевања плодова у сврху 

израде фотографија и генералних информација из 

засада; писање и израда рада; одбрана докторске 

дисертације. 

Санда Станивуковић 

 

 

 

2019. година 

Израда докторске дисертације под називом: 

„Фенотипска и генотипска карактеризација 

босанског оштродлаког гонича-барака“: анализе 

ДНК (Загреб), фенотипска и генотипска 

карактеризација; обрада података. 

Јелена Никитовић 

 

 

2019. година 

Израда докторске дисертације под називом 

"Сортне специфичности у репродуктивној 

биологији као основа гајења лијеске": пријава 

теме и представљање програма истраживања. 

Предраг Илић 

 

 

2019. година 

Одбрана мастер рада под називом 

„Ревалоризација дендрофонда заштићеног 
Сунчица Бодружић 

 

Јул 
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подручја Универзитетски град“. 

Одбрана мастер рада под називом  „Утицај 

третмана расхлађивања на помолошка и 

биохемијска својства плодова  трешње“.  

Златан Ристић 

 

Септембар 

Израда мастер рада на морфолошкој 

карактеризацији парадајиза из банке гена: сјетва 

сјемена парадајза у стиропорна саћа која се 

постављају у стакленик; морфолошке 

карактеристике расада; пресађивање расада 

парадајза у пластеник; узорковање младих 

листова са биљака за изолацију ДНК и 

молекуларне анализе. 

 

 

 

Соња Рашета 

 

2019. година 

Испитне обавезе, пријаве тема мастер радова.  Никола Травар Наташа Пашалић Континуирано 

17 

ИНСТИТУТ ЗА 

ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ 

Долазак гостујућих наставника и истраживача   

У оквиру пројекта билатералне сарадње са 

Аустријом – пројекат са дрењином  

Margit Laimer 

Souleymane Bado 

Sabine Mansky 

У оквиру пројекта билатералне сарадње са 

Аустријом – пројекат са сријемушем 

Christian Molitor 

Heidi Halbwirth 

Julia Weissensteiner 

Институт за генетичке ресурсе 

 

Координатор: 

Проф. др Гордана Ђурић 

 

Координатор: 

Доц. др Ивана Колешка 

 

 

 

 

Август - септембар 

 

 

 

Март - април 

Учешће у мастер студију   

Учестовање у извођењу наставе на комбинованом 

мастер студију; учествовање у раду катедре. 

Послови координатора за наставна питања на 

комбинованом студијском програму (израда 

наставних програма, припрема распореда наставе 

за школску годину, припрема испитних рокова, 

координација са наставницима и сарадницима о 

 

 

 

Особље са избором у звање наставника и 

сарадника 

 

 

 

 

Континуирано 
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текућим наставним активностима током школске 

године). 

Обављање послова техничког секретара 

комбинованог студијског програма (логистика 

рада Вијећа комбинованог студијског програма). 

Промоције Института и мастер студија   

Организовање дана отворених врата Институа; 

Представљање резултата одбрањених мастер 

радова – могућности примјене у пракси и 

покретање малих производњи); 

Презентација о комбинованом студијском 

програму на дану института; 

Промоција комбинованог студијског програма у 

средњим школама; 

Медијска промоција комбинованог студијског 

програма (уз генералну промоцију Института); 

Израда каталога аутохтоних сорти воћака 

(описно за сваку сорту из колекција воћака, са 

фотографијама) за различите корсинике 

(Туристичка организација Града Бања Лука) 

Финалне производе добијене од плодова 

аутохтоних воћака промовисати и омогућити 

продају. 

Набавка аутомата у коме би се налазили плодови 

воћака из колекција Института и његово 

постављање у кампусу. Укључивање Заштићеног 

подручја у туристичку понуду Града Бања Лука. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Институт за генетичке ресурсе. 

Наставници и сарадници ангажовани на 

мастер студију "Очување и одржива уптреба 

генетичких ресурса" 

Радна група за воћке и виноу лозу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019. година 

17 

ИНСТИТУТ ЗА 

ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ 

Нове апликације   

Припрема пројекта у сарадњи са Универзитетом 

Хохенхаим под називом „Improvement and 

Innovation in Herbal Sector in Dinaric Alps“. 

 

Нова апликација пројекта на тему складиштења 

плодова воћака, прерада у финалне  производе и 

промоција традиционалних производа по позиву 

Министарства цивилних послова БиХ-Подршка 

Институт за генетичке ресурсе, 

Радна подгрупа за МАП 

 

 

Институт за генетичке ресурсе 
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техничкој култури и иноваторству у БиХ за 

текућу. 

Нове апликације у складу са текућим 

националним и међународним позивима 

(праћење међународних позива). 

Остваривање права за подстицаје за 

пољопривреду и рурални развој. 

2019. година 

 

 
 

   

   

   

    

   

   

 
 

    

   

   

   

   

   

 

    

   

   

   

   

 


