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Чланица Универзитета: Академија умјетности 
 

Редни 
број 

Активност Носиоци Рок 

План активности Академије умјетности по студијским програмима 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДРАМСКИХ УМЈЕТНОСТИ - СПДУ 

Катедра за филм, телевизију и анимирани филм 

1. 
Филмски фестивал ФЕСТ (Београд) и 
студијски боравак у Београду  

СПДУ, Академија 
умјетности 

Фебруар/март2022. 

2.  Мартовски фестивал у Београду (Фестивал 
краткометражног и документарног филма) 

СПДУ, Академија 
умјетности 

Март 2022. 

 
3. 

Изложба радова са 8.Свјетскоg бијеналa 
студентске фотографије у Новом Саду у 
оквиру манифестације ”Дани Владе С. 
Милошевића 2021” 

Академија умјетности Април  
2022. године 

4. 
Фестивал сценарија у Врњачкој Бањи СПДУ, Академија 

умјетности 
Август 2022. 

5. 
Сарајево филм фестивал, Сарајево СФФ, Академија 

умјетности 
Август 2022. 

6. 
Дани Kинотеке Републике Српске у Палама 

 

Кинотека РС и 
Академија умјетности 

Септембар 2022. 
године 

7 
Сајам књига у Београду СПДУ, Академија 

умјетности 
Октобар 2022. 

8. 
Међународна радионциа анимираног филма 
АНИМАЦИКЛ, Бања Лука 

СПДУ, Академија 
умјетности 

Април или 
октобар 
2022. године 

9. 
АНИМАФЕСТ у Загребу, Учешће 
професора и студената Анимираног филма 
на Свјетском фестивалу анимираног филма 

Анимафест и СПДУ, 
Академија умјетности 

Јуни  
2022. године 

10. NAFF 2021, Међународни фестивал 
анимираног филма у Неуму 

КАН и СПДУ, Академија 
умјетности 

Јуни/јули 2022. 
године 

11. 
”Медитеран филм фестивал” - Међународни 
фестивал документарног филма у Широком 
Бријегу 

СПДУ, Академија 
умјетности 

Август  
2022. године 



 
 

12. 

Конкурс за студенте смјера Филмска и ТВ 
режија на Академији умјетности за филмски 
сценарио и Пројекција студентских 
филмова 

СПДУ, Академија 
умјетности  и Кинотека 
РС 

2022. године 

13. 
БАЊА ЛУКА 2021, Међународни фестивал 
анимираног филма  

СПДУ, Академија 
умјетности  и Феникс 
Арт Бањалука 

Октобар  
2022. године 

14. 
ДУКАФЕСТ 2021, Међународни фестивал 
студентског филма 

СПДУ, Академија 
умјетности   

Новембар 2022. 
године 

15. 
ПРВИ КАДАР, Међународни фестивал 
филма у Источном Сарајеву 

СПДУ, Академија 
умјетности  и Први кадар 

Новембар 2022. 
године 

16. 
Мостар Филм Фестивал, учешће студената и 
професора Глуме и ФТВ смјера  

СПДУ, Академија 
умјетности и Октавијан 
Мостар 

Нов./дец. 2022. 
године 

17. 
Тузла Филм Фестивал – учешће студената и 
професора 

СПДУ, Академија 
умјетности и Magic 
Factory 

Октобар  
2022. године 

18. 
Позориште промена Нови Сад – учешће 
студената 

СПДУ, Академија 
умјетности и Позориште 
промена 

Октобар 2022. 

19. „AVANT&UNA“ Бихаћ Авантура Филм 
Фестивал 

СПДУ, Академија 
умјетности 

Август 2022. 

20. Фестивал ауторског филма Београд СПДУ, Академија 
умјетности 

Новембар 2022. 

21. Сарадња са Државном руском академијом 
ГИТИС 

СПДУ, Академија 
умјетности 

2022. 

22. Урбан Фест у Нишу СПДУ, Академија 
умјетности 

2022. 

23. Стеријино позорје Нови Сад СПДУ, Академија 
умјетности. 

Мај, 2022. 

Међународна размјена и сарадња 

24. Сарадња са Државном руском академијом 
ГИТИС 

СПДУ, Академија 
умјетности. 

2022. 

Издавачка дјелатност 

 

Катедра за Историју и теорију филма и театра, драматургију и продукцију 

25. 
Часопис за позориште и визуелне 
комуникације „Агон“ 

Академија умјетности 
Универзитета у Бањој 
Луци и Народно 

током 2022. 
године 1 број 



 
 

позориште РС , 
ISSN2233-1581, укупан 
број страница око 200, 
500 примјерака 

26. 

Књига драма - студентских радова 
завршних испита студената драматургије, је 
у припреми и планирано је буде објављена 
до краја календарске године 2021. године, 
обим око 250 страна у тиражу од 150 
примјерака.   

Академија умјетности 
Универзитета у Бањој 
Луци, обим око 250 
страна у тиражу од 150 
примјерака.   

до краја 
календарске 
године 2021. 
године или 
почетком 2022. 
године 

  Активности Академије умјетности у сарадњи са институцијама, организацијама и привредним     
  сектором 

27. 
Радио телевизија Републике Српске – разни 
пројекти 

СПДУ, Академија 
умјетности и РТРС 

Током цијеле 
године 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ МУЗИЧКЕ УМЈЕТНОСТИ – СПМУ 

 

Заједничке активности СП Музичке умјетности 

28. 
Манифестација ''Дани Владе С. Милошевића 
2022'' 

СП Музичке умјетности 
Академија умјетности 

април  

2022. године 

29. 
Свјетски дан музике СП Музичке умјетности 

Академија умјетности 
21.06.  

2022. године 

30. 
Дани Универзитета у Бањој Луци СП Музичке умјетности 

Академија умјетности 
новембар  

2022. године 

31. 
Фестивал музике „Јубилеји“ СП Музичке умјетности 

Академија умјетности 
децембар  

2022. године 

Активности СП Музичке умјетности по катедрама 

Катедра за солфеђо и музичку педагогију 

32. 
Прво међународно такмичење из солфеђа, 
Филолошко-уметнички факултет 
Универзитет у Крагујевцу,  

СП Музичке умјетности 
Академија умјетности 

27-28. новембар 
2021.  године 

33. 
Семинар из солфеђа Иновације у 
организацији, планирању и остваривању 

СП Музичке умјетности 
Академија умјетности 

27-28. новембар 
2021. године 



 
 

садржаја музичко-педагошких предмета, 
Филолошко-уметнички факултет 
Универзитет у Крагујевцу,  

34. 

XXVII Републичко такмичење музичких 
школа Републике Српске,  

 

СП Музичке умјетности 
Академија умјетности 

март 2022. године 

35. 

Међународни научни скуп „Владо 
С.Милошевић: етномузиколог, композитор и 
педагог“ у оквиру манифестације ''Дани 
Владе С. Милошевића'' 

СП Музичке умјетности 
Академија умјетности 

април  

2022. године. 

 

36. 
VIII  међународно такмчење из солфеђа, 
Удружење музичких и балетских педагога 
Србије, Београд, 

СП Музичке умјетности 
Академија умјетности 

април 2022. 
године 

37. 
Организација семинара за наставнике на 
тему: Савремени настава солеђа у основним 
музичким школама РС, 

СП Музичке умјетности 
Академија умјетности 

мај 2022. године 

38. Турнир  музичких вештина, Факултет 
музичке уметности у Београду, 

СП Музичке умјетности 
Академија умјетности 

мај 2022. године 

39. 

Терминолошка истраживања у музикологији 
и хуманистичким знаностима, Свеучилиште 
у Загребу, Музичка академија, Одсјек за 
музикологију,  

СП Музичке умјетности 
Академија умјетности 

25.-26. мај 2022. 
године. 

40. International Solfege Competition, Музичка 
академија Универзитета у Љубљани, 

СП Музичке умјетности 
Академија умјетности 

мај 2022. године 

41. 

Публикација скрипти, научних радова и дела 
из домена музичке педагогије, 

СП Музичке умјетности 
Академија умјетности 

током цијеле 2022. 
године 

 

42. 

Педагошки наступи наставника Катедре за 
солфеђо и музичку педагогију у земљи и 
иностранству, 

СП Музичке умјетности 
Академија умјетности 

током цијеле 2022. 
године 

 

43. Концертна делатност наставника Катедре за 
солфеђо и музичку педагогију у земљи и 

СП Музичке умјетности током цијеле 2022. 



 
 

иностранству,  Академија умјетности године 

44. 
Учешће наставника Катедре за солфеђо и 
музичку педагогију на научним скуповима у 
земљи и иностранству, 

СП Музичке умјетности 
Академија умјетности 

током цијеле 2022. 
године 

45. 

Учешће у обележавању „Свјетског дана 
музике 2022“,  

 

СП Музичке умјетности 
Академија умјетности 

јун 2022. године. 

46. 
XXV педагошки форум сценских уметности, 
међународни научни скуп, Факултет 
музичке уметности у Београду,  

СП Музичке умјетности 
Академија умјетности 

септембар/октобар 
2022. године 

Катедра за камерну музику 

Одласци студената на такмичења или учешће на  онлајн такмичењима 

47. 

Одласци студената на такмичења или 
учешће на  онлајн такмичењима 

у земљи и иностранству 

СП Музичке умјетности 
Академија умјетности 

током цијеле 
године 

48. Презентација Катедре на концертима у 
земљи и иностранству – концерти студената  

СП Музичке умјетности 
Академија умјетности 

током цијеле 
године 

49. 
Учешће студената и професора на 
концертима у оквиру дана Универзитета у 
Бањој Луци 

СП Музичке умјетности 
Академија умјетности 

током цијеле 
године 

50. 
Гостовање професора и студената са Катедре 
за камерну музику Факултета уметности у 
Нишу 

СП Музичке умјетности 
Академија умјетности 

током цијеле 
године 

51. 
Гостовање наших професора и студената са 
Катедре за камерну музику на Факултета 
уметности у Нишу 

СП Музичке умјетности 
Академија умјетности 

током цијеле 
године 

52. 
Сарадња са радионицом  „Ad libitum“ из 
Новог Сада 

СП Музичке умјетности 
Академија умјетности 

током цијеле 
године 

53. 
Гостовања и учешће у заједничким 
пројектима академија из окружења и региона 
(музичке академије у Љубљани, Загребу, 

СП Музичке умјетности 
Академија умјетности 

током цијеле 
године 



 
 

Сарајеву, Источном Сарајеву, Београду, 
Цетињу, Скопљу, Крагујевцу, Новом Саду) 

54. Гостовања и учешће у заједничким 
пројектима академија из иностранства 

СП Музичке умјетности 
Академија умјетности 

током цијеле 
године 

55. 

Учешћа студената и наставника на домаћим 
и интернационалним радионицама, 
фестивалима, предавањима итд. у земљи и 
иностранству 

СП Музичке умјетности 
Академија умјетности 

током цијеле 
године 

56. 

Одласци студената на такмичења или 
учешће на  онлајн такмичењима 

у земљи и иностранству 

СП Музичке умјетности 
Академија умјетности 

током цијеле 
године 

Катедра за дувачке инструменте 

 

57. 
Концерти професора и студената у земљи СП Музичке умјетности 

Академија умјетности 
током цијеле 
године 

58. 
Концерти професора и студената у 
иностранству 

СП Музичке умјетности 
Академија умјетности 

током цијеле 
године 

59. 
Долазак гостујућих професора и 
организовање мастеркласова 

СП Музичке умјетности 
Академија умјетности 

током цијеле 
године 

60. Учешће на манифестацијама и фестивалима 
од значаја  за Републику Српску 

СП Музичке умјетности 
Академија умјетности 

током цијеле 
године 

Катедре за музичку теорију и композицију 

61. Учешћа на научним скуповима и предавања 
по позиву у земљи и иностранству 

СП Музичке умјетности 
Академија умјетности 

током цијеле 
године 

62. 
Гостовање предавача по позиву из 
иностранства (Србија, Хрватска, Словенија, 
Аустрија, САД) 

СП Музичке умјетности 
Академија умјетности 

током цијеле 
године 

63. 
Мастеркласови професора у музичким 
школама Републике Српске 

СП Музичке умјетности 
Академија умјетности 

током цијеле 
године 



 
 

64. 
Концертна извође ауторских дјела СП Музичке умјетности 

Академија умјетности 
током цијеле 
године 

 

64. a) 
Публиковање стручних, научних и 
уџбеничких издања 

СП Музичке умјетности 
Академија умјетности 

током цијеле 
године 

Катедра за соло пјевање 

65. 
Наступи студената у оквиру манифестације  

„Дани  Владе С. Милошевића“ 

СП Музичке умјетности 
Академија умјетности 

април 

2022. године  

66. 
 Концерти катедре у земљи 

 

СП Музичке умјетности 
Академија умјетности 

током цијеле 
године 

Катедра за трзалачке инструменте (гитара) 

67. 
Дипломски концерти студената Наталије 
Цакић,Емине Кескиновић и Данила Данчића. 

СП Музичке умјетности 
Академија умјетности 

током цијеле 
године 

68. Концерт катедре у  зимском  љетњем 
семестру академске године. 

СП Музичке умјетности 
Академија умјетности 

током цијеле 
године 

69. 
Учешће студената на фестивалу „Ubuntu 
Guitarfest“ ,  Интернационални фестивал 
гитаре у Сарајеву. 

СП Музичке умјетности 
Академија умјетности 

октобар 2022. 
године 

Катедра за гудаче 

70. 
Наступи студената у оквиру манифестације  

„Дани  Владе С. Милошевића“ 

СП Музичке умјетности 
Академија умјетности 

април 

2022. године  

71. 

 Концерти катедре (професора и студената) у 
земљи и инострантву 

 

СП Музичке умјетности 
Академија умјетности 

током цијеле 
године 

Катедра за инструменте са диркама (клавир и хармоника) 



 
 

 

72. 
 Концерти катедре у земљи 

 

СП Музичке умјетности 
Академија умјетности 

током цијеле 
године 

73. Концерти у музичким школама Републике 
Српске и презентација катедре 

СП Музичке умјетности 
Академија умјетности 

током цијеле 
године 

74. 
Концерти студената у Републици Србији 
(Београд (САНУ, АРТГЕТ...), Пожаревац, 
Панчево...) 

СП Музичке умјетности 
Академија умјетности 

током цијеле 
године 

75. Концерти професора у иностранству 
СП Музичке умјетности 
Академија умјетности 

током цијеле 
године 

76. 
Мастеркласови професора у музичким 
школама Републике Српске 

СП Музичке умјетности 
Академија умјетности 

током цијеле 
године 

77. 
Одласци студената на такмичења: Београд – 
Д. Јенко, Шабац, Сремска Митровица, Сплит 
– Далеки акорди, Италија,  

СП Музичке умјетности 
Академија умјетности 

током цијеле 
године 

78. 

Интернационална такмичења у Белгороду и 
Старом Осколу (Русија), у Риги (Летонија) и 
Јалти (Крим), Свјетски трофеј хармонике у 
Кини 

СП Музичке умјетности 
Академија умјетности 

током цијеле 
године 

79. 
Гостовања пијаниста и професора са других 
Академија и из других држава 

СП Музичке умјетности 
Академија умјетности 

током цијеле 
године 

Катедра за дириговање 

Оркестар Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци 

 80.  Пројекат „Мук и звук“ са УГ „Зелени Лауш“, 
СП Музичке умјетности 
Академија умјетности 

октобар-децембар  

2021. године 

81. 
Свечана академија поводом Дана Републике, 
Симфонијски оркестар Академије 
умјетности УНИБЛ 

СП Музичке умјетности 
Академија умјетности 

09.01.2022. године 



 
 

82. 

Кинеска Нова година, Концерт Гудачког 
оркестра Академије умјетности УНИБЛ, 31. 
јануар 2022. – организатор: Конфуцијев 
институт УНИБЛ  

СП Музичке умјетности 
Академија умјетности 

31. 01.  

2022. године 

83. 

Други фестивал италијанске културе 
„INSIEME“ – извођење опере „Служавка 
господарица“ Ђ. Перголезија, Гудачки 
оркестар Академије умјетности УНИБЛ – 
организатор: Удружење Италијана Бања 
Лука. 

СП Музичке умјетности 
Академија умјетности 

фебруар  

2022. године 

84. 

Дани Владе С. Милошевића 2022. – Концерт 
Симфонијског оркестра Академије 
умјетности УНИБЛ 

 

СП Музичке умјетности 
Академија умјетности 

април 2022. 
године 

85. 
Наступ у оквиру Свјетског дана музике СП Музичке умјетности 

Академија умјетности 
21.06.2022. године 

86. 
 Концерт у Бијељини – сарадња са МШ 
„Стеван Стојановић Мокрањац“ Бијељина. 

СП Музичке умјетности 
Академија умјетности 

јун 2022. године 

Мјешовити хор Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци 

87. 
Дан Универзитета у Бањој Луци – учешће на 
помену погинулим студентима и радницима 
Универзитета, плато Правног факултета 

СП Музичке умјетности 
Академија умјетности 

05. 11.  

2021. године 

88. 
Свечана академије поводом Дана 
Универзитеа у Бањој Луци 

 

СП Музичке умјетности 
Академија умјетности 

07.11. 

2021. године 

89. 
Учешће у програму МИнистарства омладине 
и спорта Републике Српске – дјечије 
позориште Републике Српске 

СП Музичке умјетности 
Академија умјетности 

06.12. 

2021. године 

90. 
Учешћа у обиљежавању дана факултета 
Универзитета у Бањој Луци по позиву 

 

СП Музичке умјетности 
Академија умјетности 

током цијеле 
године 



 
 

91. 
Сминање хорских композиција за 
Светосавску академију 2022.  

СП Музичке умјетности 
Академија умјетности 

децембар 
2021.године 

92. 
Учешће на Светосавској академији, КЦ 
Бански двор, Бања Лука 

СП Музичке умјетности 
Академија умјетности 

27.01.2022. 

2021. године 

93. 
Учешће на манифестацији „ У сусрет 
Спасовдану 2022“ плато храма Христа 
Спаситеља, Бања Лука 

СП Музичке умјетности 
Академија умјетности 

јун 2022. године 

94. 
Цјеловечерњи концерт у оквиру 
манифестације „Дани Владе С. 
Милошевића“ 

СП Музичке умјетности 
Академија умјетности 

април 

2022. године 

 

95. 
  Други наступи по позиву 

 

СП Музичке умјетности 
Академија умјетности 

током цијеле 
године 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЛИКОВНИХ УМЈЕТНОСТИ - СПЛУ 

Заједничке активности СП Ликовних умјетности 

96. 
Завршна годишња изложба Академије 
умјетности  

СП Ликовних умјетности 
Академија умјетности 

јул 2022. године 

97.  
Erasmus+ размјена наставног особља и 
студената са Универзитетом (Gray school of 
art) у Абердину (Шкотска) 

СП Ликовних умјетности 
Академија умјетности 

У току 2022. 
године 

98.  
Erasmus+ размјена наставног особља и 
студената са Универзитетом уметности у 
Београду 

СП Ликовних умјетности 
Академија умјетности 

У току 2022. 
године 

99. 
Размјена наставног особља са 
Универзитетом уметности у Београду 

СП Ликовних умјетности 
Академија умјетности 

У току 2022. 
године 

Катедра за сликарство и интермедијалну умјетност 

100. 

Самосталне изложбе студената у рецентним 
институцијама и изложбеним просторима 
Академије умјетности и Универзитета, 

У плану 5-10 изложби  

СП Ликовних умјетности 
Академија умјетности 

У току 2022. 
године 

101. 
Реализација међународне сарадње / 
радионице са Академијом умјетности 
смјером за Интермедијлану умјетност у 

СП Ликовних умјетности 
Академија умјетности 

У току 2021. 
године 



 
 

Будимпешти 

102. 
Адаптација вентилације за кабинет 
Интермедијалне умјетности 

СП Ликовних умјетности 
Академија умјетности 

У току 2022. 
године 

103. 

Интеракција, регионална групна изложба 
радова студената у сарадњи са ФЛУ БГ, 
МСУРС, МСУБГ и Филозофским 
факултетом у Београду 

СП Ликовних умјетности 
Академија умјетности 

У току 2022. 
године 

Катедра за графику  

104. 
Мајска изложба графике београдског круга, 
галерија Графички колектив, Београд 

СП Ликовних умјетности 
Академија умјетности 

мај 2022. године 

105. 
Изложба мале гарафике, галерија Графички 
колектив, Београд 

СП Ликовних умјетности 
Академија умјетности 

децембар  
2022. године 

106. 
3. Бијенале радова на папиру, Музеј Козаре, 
Приједор 

СП Ликовних умјетности 
Академија умјетности 

јун 2022. године 

107. 
Biennale di Grafica Contemporanea, Premio 
Diego Donati 

СП Ликовних умјетности 
Академија умјетности 

децембар 2022. 
године 

108. 

9. Ural Print Triennial, Государственный 
Художественный Музей Имени М В 
Нестерова, Уфа, Русија 

 

СП Ликовних умјетности 
Академија умјетности 

август, септембар 
2022. године 

109. 
9th International Print Art Triennial, Галерија 
СБХ, Софиjа, Бугарска 

СП Ликовних умјетности 
Академија умјетности 

јул 2022. године 

110. Мала графика, Нови Сад СП Ликовних умјетности 
Академија умјетности 

август 2022. 
године 

111. 
7th Graphic Art Biennial of Szekerland, 
Romania 

СП Ликовних умјетности 
Академија умјетности 

октобар  
2022. године 

112. 

5º BIENAL INTERNACIONAL DE 
MINIPRINT LAGUNA PAIVA, Santa Fe, 
Argentina 

СП Ликовних умјетности 
Академија умјетности 

октобар  
2022. године 

113. 
Ликовни салон 30 х 30, КЦ Зрењанин, 
Србија 

СП Ликовних умјетности 
Академија умјетности 

децембар  
2022. године 



 
 

114. Октобарски салон, Народни Музеј, Шабац СП Ликовних умјетности 
Академија умјетности 

октобар  
2022. године 

Катедра за графички дизајн 

115. 
Интерни конкурс за визуелни идентитет и 
промотивне материјале за манифестацију 
”Дани Владе С. Милошевића 2021” 

СП Ликовних умјетности 
Академија умјетности 

март  

2022. године 

116. 
Интерни конкурс за визуелно рјешење за 20.  
Годишњу изложбу радова студената 
Академије умјетности 

СП Ликовних умјетности 
Академија умјетности 

мај  

2022. године 

117. Учешће на међународним фестивалима 
плаката и графичког дизајна 

СП Ликовних умјетности 
Академија умјетности 

током цијеле 
године 

118. 
Све активности у области графичког дизајна 
за потребе сва три студијска програма на 
Академији умјетности у Бањој Луци 

СП Ликовних умјетности 
Академија умјетности 

током цијеле 
године 

119. Учешће у пројектима за институције и 
привредне субјекте у земљи и иностранству 

СП Ликовних умјетности 
Академија умјетности 

током цијеле 
године 

Издавачка дјелатност 

120. 

Штампање публикације – Интермедијална 
умјетност на Академији умјетности УНИБЛ 
2001-2021 

СП Ликовних умјетности 
Академија умјетности 

У току 2022. 
године 

121. 
Каталог 20. Годишње изложбе радова 
студената Академије умјетнсоти 

СП Ликовних умјетности 
Академија умјетности 

јун 2022. године 

122. 

Разгледнице за шест различитих изложби 
награђених студената у изложбеном 
простору Академије умјетности са 
плакатима 

СП Ликовних умјетности 
Академија умјетности 

током цијеле 
године 

  Активности Академије умјетности у сарадњи са институцијама, организацијама и привредним     
  сектором  

123. 

Учешће студената у радионици/мастерклас 
у сарадњи са Музејом савремене умјетности 
РС 

СП Ликовних умјетности 
Академија умјетности 

У току 2022. 
године 

124. 
Радио телевизија Републике Српске – разни 
пројекти 

СП Драмских умјетности 
Академија умјетности и 
РТРС 

током цијеле 
године 

 
 



 
 

Чланица Универзитета: Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет 
 

Редни 
број 

Активност Носиоци Реализација 

1. 

 

Реализација студентске анкете о 
квалитету наставног процеса за 
зимски семестар 2021/2022 
школске године 

Продекан за наставу, 
Универзитетски рачунарски 
центар 

Фебруар.2022. 

     2. 

 

Усвајање измјена и допуна листе 
одговорних наставника и 
сарадника за зимски семестар 
2021/2022. школске 
године 

Руководиоци студијских 
програма, продекан за 
наставу 

Фебруар, 2022. 

3. 

 

Израда листе одговорних 
наставника и сарадника за 
2022/2023. школску 
годину 

Руководиоци студијских 
програма, продекан за 
наставу 

Јуни, 2022 

4. 

 

Упис нове генерације студената 
(усвајање приједлога уписа за 
2022/2023. школску годину, 
промоција, ажурирање 
Информатора за студенте, 
објављивање конкурса, пријем 
докумената, квалификациони 
испит, упис примљених 
кандидата), припремна настава 

Руководство факултета, 
Комисија за пријемни испит 

Jануар -
октобар2022. 

5. 

 

Реализација Erasmus+ KA1, 
Мобилност појединаца у 
подручју високог образовања из 
области архитектуре и урбанизма 
са Универзитетом Iuav di Venezia 

 
координатор доц. др Невена 
Новаковић 

Tоком цијеле 
године 2021-2022. 

6. 

 

Реализација Erasmus+ KA2, 
Capacity Building пројеката 
''Business driven problem-based 
learning for academic excellence in 
geoinformatics" - GEOBIZ  
(Академска изврсност у 
геоинформатици заснована на 
проблемском уцењу покренутом 
од стране привреде) 

Пројектни тим;  
координатор Младен 
Амовић 

Tоком цијеле 
године 2019-2022. 

8. 

 

Реализација пројекта 
''Локализација у фазном 
простору: теоријски, нумерички и 
практични аспекти'' подржаног од 

Пројектни тим;  
координатор доц. др 
Сњежана Максимовић 

Пројекат у току 
продужен и током 

2022  



 
 

стране Министарства за 
научнотехнолошки развој, високо 
образовање и информационо 
друштво 

9. 

 

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 проф. др 
Дарија Гајић 

Пројекат у току 
продужено до 

краја 2022. године 

10. 

 

Реализација пројеката Erasmus+ 
KA1, Мобилност појединаца у 
подручју високог образовања из 
области Архитектуре са 
Техничким универзитетом у Брну 

Пројектни тим;  
координатор др Игор Кувач 

У току 
реализација 

11.2020- 12.2023. 

11. 

 

CEEPUS мрежа ABCD Network = 
Architecture, Built Environment, 
City Planning, and Design Network 
CIII-CZ-1602-01-2122 

Координатор CEEPUS 
програма доц. др Тијана 
Вујичић 
доц. др Игор Кувач, контакт 
особа за мрежу 

У току 
реализација  

12. 

 

Small SCALE пројекат 2022. 

Координатор др Игор Кувач; 
small SCALE тим 
Истраживачког центра за 
простор 

јан- дец. 2022. 

13. 

 

CEEPUS мрежа CROSS/HOUSE: 
Sustainable Housing – Cross-
Cultural Society 
III-RS-1513-02-2122 

Координатор доц. др Тијана 
Вујичић; 

У току 
реализација 

14. 

 

CEEPUS мрежа BG-UACEG-Sofia 
/ Teaching and Learning Civil 
Engineering in European Context 
CIII-BG-0022-17-2122 

Координатор доц. др Тијана 
Вујичић; 
Младен Слијепчевић, 
контакт особа за мрежу  

У току 
реализација 

15. 

 

Реализација пројекта ''Припрема 
приједлога пројекта: 
Препознавање и унапређење 
вјештина за кориштење 
обновљивих материјала и 
технологија при обнови 
стамбених зграда према Хоризонт 
2020 Framework Programme; 
Building a low-carbon, climate 

Пројектни тим;  
координатор проф. др 
Дарија Гајић 

у току 
реализација до 
јануара 2022 



 
 

resilient future - H2020-LC-GD-
2020 '' подржаног од стране 
Министарства цивилних послова 
Босне и Херцеговине 

16. 

 

Mеђународна конференција 
Савремена теорија и пракса у 
градитељству XV (СТЕПГРАД) 

Ораганизациони одбор, 
директори конференције: 
Сњежана Максимовић и 
Сандра Косић-Јеремић 
 

16. и 17. 
јуни 2022. 

17 
Пријава Erasmus+ KA2, Capacity 
Building пројеката ''Architect Pop-
up Lab Exchange'' - APLE 

Пројектни тим;  
координатор др Игор Кувач, 
доц. др Малина Чворо, проф. 
др Дарија Гајић, Слободан 
Пеулић 

Фебруар 2022. 

18 Издавање Часописа АГГ+,  
број 10 

Редакција часописа Децембар 2022. 

19 Издавање студентског часописа 
''МОСТ'' 

Редакција часописа Децембар 2022. 

20 Издавање наставних и научних 
публикација 

Аутори/уредници Током цијеле 
године 

21 Реализација Cost Action 18110 
''Underground Built Heritage as 
catalyser for Community 
Valorisation'' 

доц. др Исидора Каран 
др Игор Кувач 

Током цијеле 
године у периоду 

2018-2022 

22 

Cost Action радног назива 
''HERITIN'' 

доц. др Исидора Каран 
др Игор Кувач 

Пријава по 
објављивању 

позива, са роком 
половином 

новембра 2022. 

23 
Фестивал  
''Дани архитектуре 2022'' 

Организациони одбор; 
Предсједник организационог 
одбора Милана Стијак 

У плану 

24 

Самоевалуација студијских 
програма 

Руководиоци студијских 
цпрограма, декан, продекан 
за наставу, продекан за 
научно-истраживачки рад и 
међународну сарадњу 

У континуитету 

25 Активности на унапређењу 
сарадње са Студентским савезом 
АГГФ-а 

Декан, Колегијски тим 
Током цијеле 

године 

26 Потписивање уговора о сарадњи, 
реализација активности по основу 
уговора 

Декан, Колегијски тим 
Током цијеле 

године 

http://underground4value.eu/
http://underground4value.eu/
http://underground4value.eu/
http://underground4value.eu/
http://underground4value.eu/


 
 

27 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 

28 Представљање Факултета и 
Универзитета у иностранству 
(Србија, Црна Гора, Македонија, 
Албанија, Италија, Чешка, Јапан, 
…) 

Декан, Колегијски тим, 
Тимови Erasmus+ пројеката, 
Академско особље АГГФ-а 

Током цијеле 
године 

29 Обогаћивање библиотечког 
фонда АГГФ-а 

Декан, Колегијски тим, 
Академско особље АГГФ-а 

Током цијеле 
године 

30 Интензивирање сарадње између 
научно-истраживачког сектора 
АГГФ-а и пословног сектора у 
привреди 

Декан, Колегијски тим, 
Академско особље АГГФ-а 

Током цијеле 
године 

31 Интензивирање медијске 
промоције научно-истраживачког 
рада међу младима 

Декан, Колегијски тим, 
Академско особље АГГФ-а 

Током цијеле 
године 

32 Организовање Дана отворених 
врата АГГф-а и УНИБЛ 

Декан, Колегијски тим, 
Академско особље АГГФ-а Април, 2022. 

33 Организовање радионица за 
средњошколце Академско особље АГГФ-а Мај, 2021. 

34 Промоција факултета у средњим 
школама-презентација у школама. 
 

Академско особље АГГФ-а Април, 2022. 

35 Стручна путовања наставника и 
студената у земљи и 
иностранству 

Студенти и академско 
особље АГГФ-а 

Током цијеле 
године 

36 Организовање радионица за 
студенате АГГф-а у сарадњи са 
представницима привреде и 
локалне управе 

Академско особље АГГФ-а Током цијеле 
године 

37 
Обиљежавање дана факултета 

Декан, Колегијски тим, 
Академско и ненаставно 
особље АГГФ-а 

Децембар 2022. 

38 
Обиљежавање 25 година СП 
АРХИТЕКТУРА  

Декан, Колегијски тим, 
Академско особље СП 
Архитектура 

Децембар 2022. 

39 Организовање Годишње изложбе 
графичких радова студената 
архитектуре 

Академско особље СП Арх. 
студенти 

 
Децембар 2022. 



 
 

40 Организовање изложби 
конкурсних радова студената 
архитектуре (сарадња са 
локалним заједницама и 
привредом) 

Академско особље СП Арх. 
студенти 

 
Током цијеле 

године 

41 Интензивирање сарадње са 
пословним 
сектором у привреди 

Декан, Колегијски тим, 
Академско особље АГГФ-а 

Током цијеле 
године 

42 Припрема апликација и учешће у 
националним научним 
пројектима   

Академско особље, 
административно особље 

Током цијеле 
године 

43 Управљање кадровским 
ресурсима и потребама 

Декан, руководство 
факултета 

Током цијеле 
године 

44 Припремање извјештаја о 
потребама расписивања конкурса 
у академска звања 

Продекан за наставу, 
руководиоци СП, секретар 

Током цијеле 
године 

45 Припремање извјештаја о 
изборима у академска звања Комисије, продекан за НИР 

у складу са 
расписаним 
конкурсима 

46 Рад на стручним пројектима Академско особље Током цијеле 
године 

47 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 

48 

Анализа и усвајање показатеља 
квалитета за 2020. и 2021. годину 

Продекан за наставу, 
продекан за научно-
истраживачки рад и 
међународну сарадњу, 
Канцеларија за квалитет 

Јуни, 2022. 

49 Остале активности од интереса за 
Универзитет и Факултет 

Декан, руководство 
факултета, запослени 

Током цијеле 
године 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Чланица Универзитета: Економски факултет 
 

Редн
и 

број 
Активност Носиоци Рок 

1 Израда и усвајање стратегије привлачења 
бруцоша за академску 2022/2023. годину. 

Креативни тим 
наставника, 
асистената и студената 
ЕКФ 

Јануар 2022. 
године 

2 

Дизајнирање и постављање на веб сајт Водич 
за бруцоше за академску 2022/2023. годину  и 
покретање дигиталне кампање на Facebook  и  
Instagram профилима Факултета 

Креативни тим 
наставника, 
асистената и студената 
ЕКФ 

Фебруар 2022. 
године 

3 Организовање Дана отворених врата 
Факултета 

Креативни тим 
наставника, 
асистената и студената 
ЕКФ 

Април 2022. 
године 

4 Организовање припремне наставе за 
пријемни испит 

Креативни тим 
наставника, 
асистената и студената 
ЕКФ 

Јуни 2022. 
године 

5 Организација округлог стола на тему 
„ЕКОНОМИЈА ПОСТМОДЕРНЕ“ Деканска екипа Фебруар 2022 

6 

Изрда и усвајање новог наставног плана и 
програма I и II циклуса студија Економија 
који ће бити реализован од академске 
2023/2024. године 

Комисија за израду 
студијског програма, 
ННВ и Сенат УНИБЛ 

Март  - 
Децембар 2022. 

7 

У сарадњи са часописом ФИНРАР,а уз 
подршку СРРРС планирана је оранизација 16. 
Међународног симпозијума о корпоративном 
управљању  

Организациони и 
научни одбор научног 
скупа / Eкономски 
факултет и Савез 
рачуновођа и ревизора 
Републике Српске 

Јуни 2022. 
године 

8 

Организација међународне научне 
конференције REDETE 2022, у септембру 
2022. године у сарадњи са Маrche Polytehnic 
University Ankona. 

Oрганизациони одбор 
конференције 

Јануар-
Септембар 2022. 

9 Организовање пријемног испита и упис 
студената на сва три циклуса студија 

Комисија за 
спровођење 
квалификационог 
испита на студијским 
програмима I и II 
циклуса студија и 
деканска екипа 

Јуни -  
Септрмбар 2022. 

године 

 
Објављивање 36. и 37. броја часописа Аcta 
Economica 

Продекан за НИР и 
редакциони одбор 

Јули 2022. 
године и 

Децембар 2022. 
године 

 

Израда и предаја апликације за 
предевалуацију часописа Аcta Economic за 
SCOPUS листу. 

Продекан за НИР Фебруар-
децембар 2022. 

 
 



 
 

Чланица Универзитета: Електротехнички факултет 
 

Редни 
број Активност Носи

оци 
Рок 

1.  Припрема и извођење наставе на сва три 
циклуса студија 

Наставници и 
сарадници, 
административно 
особље 

Током цијеле 
године 

2.  Праћење рада студената Комисија за наставу, ННВ Током цијеле 
године 

3.  Праћење квалитета извођења наставе 
Катедре, продекан за 
наставу, Комисија за 
наставу, ННВ. 

Током цијеле 
године 

4.  Обогаћивање библиотечког фонда Према правилнику о 
раду библиотеке 

Током цијеле 
године 

5.  Припреме и учешће на студентским 
такмичењима 

Продекан за наставу, 
Наставници и сарадници на 
предметима из којих се 
организују такмичења 

Током цијеле 
године 

6.  Промоција Електротехничког 
факултета 

Пословодство, 
наставници и сарадници, 
административно особље 

Током цијеле 
године 

7.  Упис нове генерације студената за 
2022/2023. годину 

Пословодство, 
Комисија за припрему и 
организовање 
квалификационог 
испита 

Јун-септембар 
2022. 

8.  Јачање кадровских ресурса и плански 
пријем нових сарадника. Катедре, Пословодство, ННВ. Током цијеле 

године 

9.  
Анализа постојећих наставних планова и 
програма на студијским програмима I и II 
циклуса 

Комисије за измјену и допуну 
Наставних планова и програма 
на студијским програмима. 
Комисија 
за наставу, ННВ 

  Јун 2022. 

10.  
Припрема за почетак нове академске 
године, листа одговорних наставника и 
сарадника, креирање распореда, 
испитних рокова. 

Пословодство, катедре, 
продекан за наставу, ННВ 

Јун-септембар 
2022. 

11.  Објављивање два броја часописа 
Електроника – Electronics 

Главни уредник, уређивачки 
одбор 

Према 
периодици 
издавања 

12.  
 Обиљежавање 60 година постојања    
Електротехничког факултета 

Пословодство, наставници и 
сарадници, административно 
особље 

Новембар 
2022. 

13.  Организација међународног симпозијума 
ИНДЕЛ 2022 

Програмски и организациони 
одбор 

Новембар 
2022. 



 
 

14.  Организација симпозијума Енергетска 
ефикасност ЕНЕФ 2022 

Програмски и организациони 
одбор 

Новембар 
2022. 

15.  
Реализација активних 
научноистраживачких пројеката и 
пројеката развоја технологија 

Продекан за НИР, 
пројектни тимови 

Према плану 
пројектних 
активности 

16.  Реализација активних стручних 
пројеката Пројектни тимови 

Према плану 
пројектних 
активности 

17.  

Израда пројектних приједлога за 
међународне и националне грантове 
(Horizon Europe, Erasmus+, 
Mинистарство за 
научнотехнолошки развој, 
високо образовање и 
информационо друштво, 
Министарство цивилних послова...) 
 

Наставници и 
сарадници, 
административно 
особље 

Према 
расписаним 
конкурсима за 
пројекте 

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

2022. 

19.  
Реализација пројеката међународне 
размјене наставног и административног 
особља 

Пословодство, 
наставници и сарадници, 
административно особље 

Током цијеле 
године 

20.  
Интензивирање сарадње са пословним 
сектором и локалним заједницама у 
области развојних пројеката 

Пословодство, 
наставници и сарадници, 
административно особље 

Током цијеле 
године 

21.  Обуке наставног и административног 
особља 

Пословодство, 
наставници и сарадници, 
административно особље 

Током цијеле 
године 

22.  
Реновирање и уређење читаонице и 
библиотеке Факултета, унапређење 
материјалних и лабораторијских 
ресурса 

Пословодство, шефови 
лабораторија, рачунарски 
центар 

Током цијеле 
године 

23.  Подстицај и промоција 
научноистраживачког рада. 

Пословодство, 
наставници и сарадници, 
административно особље 

Током цијеле 
године 

24.  
Приједлог Правилника о подстицају 
школовања кадрова у области 
електротехнике на Електротехничком 
факултету 

Комисије за израду 
приједлога Правилника, 
Пословодство, ННВ 

Децембар 
2022. 

25.  Приједлог плана јавних набавки Пословодство 
Децембар 
2022. за 2023. 
годину 

26.  Приједлог финансијског плана 
Факултета Пословодство 

Децембар 
2022. за 2023. 
годину 



 
 

27.  Извјештај о раду Факултета за 2022. 
годину. Пословодство, ННВ Децембар 

2022. 

28.  Приједлог плана рада Факултета за 
2023. годину. Пословодство, ННВ Децембар 

2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Чланица Универзитета: Машински факултет 
 

Редни 
број Активност 

Носиоци 
Машински 
факултет  

Рок 

1.  Давање мишљења и приједлога Сенату о 
академским, научним и стручним питањима ННВ Континуирано 

2.  Праћење рада студената ННВ Континуирано 

3.  Давање приједлога ректору у вези са радним 
статусом академског особља ННВ Континуирано 

4.  

Формирање комисија за подношење 
извјештаја за избор у научно-наставна и 
сарадничка звања и утврђивање приједлога 
одлука о избору кандидата 

ННВ Континуирано 

5.  
Именовање комисија о поступку израде 
завршних радова на првом, другом и трећем 
циклусу студија 

ННВ Континуирано 

6.  Доношење приједлога одлуке Сенату за 
упис студената на Факултет ННВ Децембар/јануар  

7.  Доношење одлука о препису студената са 
других високошколских установа ННВ Октобар и новембар  

8.  Старање о извршавању одлука и закључака 
органа Универзитета и Факултета Декан Континуирано 

9.  
Сазивање и одржавање сједница ННВ-а (у 
правилу једном мјесечно, а по потреби и 
чешће) 

Декан Континуирано 

10.  Разматрање студентских захтјева Декан Континуирано 

11.  Доношење одлука о престанку статуса 
студента Декан Континуирано 

12.  Старање о организацији и реализацији 
научно-наставног процеса на Факултету Декан и продекани Континуирано 

13.  

Доношење појединачних аката у сладу са 
Статутом Универзитета и Статутом 
Машинског факултета 
 

 
 

Декан 
 

Континуирано 

14.  

Доношење одлука о правима, обавезама и 
одговорностима радника Универзитета који 
су распоређени на Факултет по овлашћењу 
ректора Универзитета 

Декан Континуирано 



 
 

15.  Одржавање међународне конференције 
ИКАС 2022 Декан Мај 

16.  Обиљежавање Дана факултета   Не 

17.  Реализација одобрених научно-истраживачких и 
стручних пројеката 

Сви студијски 
програми 

 

Декан 

 

Континуирано 

18.  Реализација одобрених међународних 
научноистраживачких пројеката 

Сви студијски 
програми 

 

Декан 

 

Континуирано 

19.  - Упис нове генерације студената за 2022/2023. 
годину 
- Утврђивање приједлога одговорних наставника 
и сарадника за 2022/2023. 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 

 

20.  Потписивање уговора о сарадњи и реализација 
активности по основу уговора 

Декан током цијеле године 

21.  Опремање лабораторија Машинског факултета 
 

 По обезбјеђењу 
средстава 

22.  Набавка опреме у складу са Планом јавних 
набавки  за 2022. 

 

 Континуирано  

23.  Пријем нових радника: 

Пријем пет нових сарадника 

 

  

март-октобар  

24.  
Осавремењавање web странице Машинског 
факултета 

Декан и продекани Континуирано 



 
 

Чланица Универзитета: Медицински факултет 
 
План наставних активности 

Редни 
број Активност Носиоци Рок 

1. 
Ревизија Наставног плана и програма 
болоњских студија студијског 
програма Медицина 

Радна група 2022. година 

2. 
Израда Наставног плана и програма, 
студијског програма Медицина на 
енглеском језику 

Радна група 2022. година 

3. 
Израда Наставног плана и програма, 
студијског програма Дентална 
медицина на енглеском језику 

Радна група 2022. година 

 Ревизија Наставног плана и програма 
докторских студија 

Радна група 2022. година 

 
Израда Наставног плана и програма 
мастер студија за јавно здравство Радна група 2022. година 

4. 

Формирање заједничких 
факултативних предмета са 
Медицинским факултетом Фоча, 
Универзитета у Источном Сарајеву 

Руководство Факултета 2022. година 

5. 
Увођење електронских 
идентификационих картица за 
студенте 

Руководство Факултета 2022. година 

6. 
Увођење електронског система 
праћења наставе у свим наставним 
базама Медицинског факултета 

Руководство Факултета 2022. година 

 

 

 

 

 



 
 

План научно-истраживачких активности 

Редни 
број 

Активност Носиоци Рок 

1. 
Израда планова научно-истраживачке 
дјелатности по катедрама 

Продекан за научно-
истраживачки рад 2022. година 

2. 
Припрема и реализација 
међународних и домаћих научно –
истраживачких пројеката 

Продекан за научно-
истраживачки рад 

2022. година 

3. Међународна размјена студената SAMSIC 2022. година 

4. Међународна размјена наставника Продекан за међународну 
сарадњу 

2022. година 

 

План нових развојно-инвестиционих улагања  

Редни 
број Активност Носиоци Рок 

1. 

Опремање новоизграђеног простора 
Денталне клинике и просторија 
Студијског програма Дентална 
медицина 

Руководство Факултета 2022. година 

2. 
Оснивање Завода за фармацију 
Медицинског факултета УНИБЛ, са 
адаптацијом простора 

Руководство Факултета 2022. година 

3. 
Адаптација 3. и 4. етаже у згради 
Деканата на локацији Саве Мркаља 16, 
за потребе Завода за фармацију 

Руководство Факултета 2022. година 

4. Опремање Завода за фармацију 
Медицинског факултета УНИБЛ 

Руководство Факултета 2022. година 

5. 
Изналажење и опремање простора за 
кабинет клиничких вјештина за 
Студијски програм физиотерапија 

Руководство Факултета 2022. година 

6. Изналажење и опремање простора за 
кабинет клиничких вјештина за 

Руководство Факултета 2022. година 



 
 

Студијски програм сестринство 

7. 
Набавка опреме за Центар за 
биомедицинска истраживања Руководство Факултета 2022. година 

8. Активности у вези изградње 
Медицинског кампуса 

Руководство Факултета 2022. година 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Чланица Универзитета: Пољопривредни факултет 
 
Рб Активност Носиоци Рок 

1. Организовање и извођење наставе 
(предавања и вјежби) на свим 
студијским програмима на сва три 
циклуса студија 

Руководство Факултeта и 
одговорни наставници и 

сарадници 

У складу са 
академским 
калнедаром 

2. Организовање и извођење теренске и 
практичне наставе за студенте 

Руководилац практичне 
наставе и наставно особље 

У складу са 
академским 
калнедаром 

3. Одржавање провјера знања током 
семестара и у испитним роковима  

Одговорни наставници и 
сарадници 

У складу са 
академским 
калнедаром  

4. Израда и одбрана завршних радова I 
и II цикуса студија  

Руководиоци студијски 
програма, Одговорни 

наставници и сарадници 

Током 2022. године 

5. Израда и одбрана докторских 
дисертација 

Руководиоц студијског 
програма, Одговорни 

наставници  

Током 2022. године 

6. Праћење и оцјена резултата и 
квалитета извођења наставе  

Руководство Факултета, 
руководиоци студијских 

програма и координатор за 
квалитет 

Током 2022. године 

7. Иновирање наставних планова и 
програма 

Руководство Факултета, 
руководиоци студијских 

програма и координатор за 
квалитет 

Повремено током 
2022. године 

8. Лиценцирање и акредитација 
постојећих и нових студијских 
програма 

Руководство Факултета, 
руководиоци студијских 

програма и координатор за 
квалитет 

Повремено током 
2022. године 

9. Промоција Факултета у сврху уписа 
нове генерације студената 

Продекан за наставну и тим 
за промоцију Факултета 

Током 2022. године 

10. Припрема и организовање пријемних 
испита и упис нове генерације 
студената 

Продекан за наставну, 
Комисија за пријем и 
Студентска служба 

У вријеме пријемних 
испита 

11. Покретање и спровођење поступка 
избора наставника и сарадника у 
почетна и виша звања 

Руководство Факултета и 
Секретар Факултета 

Током цијеле 2022. 
године 



 
 

12. Именовање и ангажовање студената 
демонстратора 

Руководство Факултета, 
руководиоци студијских 

програма 

На почетку семестра 
током 2022. године 

13. Учешће наставника и сарадника на 
научним и стручним скуповима у 
земљи и иностранству  

Наставници и сарадници Током 2022. године 

14. Успостављање сарадње са научним и 
стручним институцијама и 
асоцијацијама у земљи и 
иностранству 

Руководство Факултета Током 2022. године 

15. Успостављање сарадње са привредом Руководство Факултета и 
руководиоци института 

Током 2022. године 

16. Издавање научних и стручних 
публикација  

Наставници и сарадници Током 2022. године 

17. Издавање часописа "Агрознање" Главни и одговорни уредник 
и Редакција часописа 

Квартално, током 
2022. године 

18. Организовање XI научног 
симпозијума „АгроРеС“ и XXVII 
савјетовања инжењера 
пољопривреде 

Руководство Факултета и 
Организациони одбор 

Крај маја 2022. 
године 

19. Набавка књига и часописа за потребе 
библиотеке Факултета 

Руководство Факултета и 
бибилиотекари 

Током 2022. године 

20. Реализација научно-истраживачких 
активности и демо и комерцијалних 
огледа у склопу Експеримантално-
едукативног центра Пољопривредног 
факултета 

Руководство Факултета, 
наставници и сарадници и 

Руководилац ЕЕЦ 
Током 2022. године 

21. Међународна размјена наставника, 
сарадника и студената 

Руководство Факултета, н 

аставници и сарадници  
Током 2022. године 

22. Провођење основних, развојних и 
примјењених истраживања  

Руководство Факултета, 
руководиоци института и 
наставници и сарадници 

Током 2022. године 

23. Припрема, пријава и реализација 
научно-истраживачких пројеката 
финансираних из домаћих извора 
(министарства науке, пољопривреде 
и др.) 

Руководство Факултета, 
руководиоци института и 
наставници и сарадници 

Током 2022. године, 
у складу са 
конкурсима 

24. Припрема, пријава и реализација 
научно-истраживачких пројеката 

Руководство Факултета, 
руководиоци института и 

Током 2022. године 
у складу са 



 
 

финансираних из међународних 
извора (HORIZON Europe и др.)  

наставници и сарадници објављеним 
позивима 

25. 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 2022. године 
у складу са 
објављеним 

позивима 

26. Пружање експертске подршке 
Министарству пољопривреде, 
шумарства и водопривреде 
Републике Српске и другим 
институцијама законодавне и 
извршне власти у РС и БиХ 

Руководство Факултета, 

руководиоци института, 

наставници и сарадници 

Током 2022. године 

27. Пружање услуга контроле сјемена, 
расада и садног материјала и других 
стручних услуга за јавне установе и 
комерцијалне кориснике  

Руководиоци института, 

наставници и сарадници 
Током 2022. године 

28. Реализација експерименталног 
дијела истраживања завршних 
радова на првом, другом и трећем 
циклусу студија 

Наставници и сарадници Током 2022. године 

29. Организовање јавних трибина, 
презентација и предавања на 
актуелне теме  

Руководство Факултета, 
руководиоци института и 
наставници и сарадници 

Током 2022. године 

30. Акредитација лабораторијских 
метода и одржавање система 
акредитације 

Руководство Факултета, 
руководиоци института и 

шефови лабораторија 

Током 2022. године 
у складу са планом 
(ре)акредитације 

31. Вршење услуга по програмима 
посебног надзора  

Руководиоци института, 

шефови лабораторија, 

наставници и сарадници 

Током 2022. године 

32. Пружање лабораторијских услуга на 
комерцијалној основи  

Руководиоци института, 

шефови лабораторија, 

наставници и сарадници 

Током 2022. године 

33. Издавање атеста и сертификата Руководство Факултета, 
руководиоци института и 

шефови лабораторија 

Током 2022. године 



 
 

34. Именовање и учешће представника 
Факултета у научним одборима, 
радионицама, конференцијама итд. 

Руководство Факултета, 

наставници и сарадници 
Током 2022. године 

35. Процјена средстава за заштиту биља 
у поступку регистрације 

Институт за земљиште и 
агроекологију Током 2022. године 

36. Учешће у раду комисија и стручних 
тијела Наставници и сарадници 

Повремено, током 
2022. године 

37. Извођење обука и цертификација 
стручних лица 

Руководиоци института, 

шефови лабораторија, 

наставници и сарадници 

Током 2022. године 

38. Укључивање студената у научно-
истраживачки рад и њихово учешће 
на научним и стручним скуповима 

Руководство Факултета, 

Руководиоци института и 
Студентска организација 

Током цијеле 2022. 
године 

39. Одржавање сједница катедри, 
студијских програма, института и 
наставно-научног вијећа Факултета 

Декан, руководиоци 
студијских програма, 

шефови катедри и 
руководиоци института 

Током 2022. године 

40. Обављање административно-
техничких послова за потребе 
Факултета 

Стручне службе Факултета 
Током 2022. године 

41. Организвање студената и избор 
легитимних преставника студената у 
органе Факултета 

Студентиска организација  
Пред крај 2022. 

године 

42. Израда главног пројекта за нову 
зграду лаборатoрија 
Пољопривредног факултета 

Руководство Факултета и 
руководиоци лабораторија 

До краја јуна 2022. 
године 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Чланица Универзитета: Правни факултет 
 
Редни 
број 

Активност Носиоци 
Правног факултета 

Рок 

25.  

Утврђивање Приједлога листе 
одговорних наставника и сарадника за 
2022/2023. 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-јуни 2022. 
године 

26.  Промоција програма II и III циклуса 
студија, припрема и упис кандидата ННВ, надлежне службе Март-јули  2022. 

године 

27.  
 

 

Обиљежавање Дана Факултета: 
Промоција дипломираних студената, 
мастера и магистара наука. 

Шаховски турнир студената Правног 
факултета 

Пословодство 

 

Студентски савез Правног 
факултета 

 

Фебруар 2022. 
године 

 

28.  
Потписивање нових уговора о 
сарадњи, реализација активности по 
основу постојећих уговора. 

ННВ, пословодство Током цијеле 
године 

29.  
Припрема и штампање часописа 
„Годишњак Правног факултета“ и 
„Српска правна мисао“ 

наставници, сарадници, 
пословодство 

Март - Новембар 
2022. године 

30.  
Такмичење студената из 
Међународног арбитражног права 
„VIS MOOT“ 

наставници и сарадници Март – април 2022. 
године 

31.  

Активности извођења наставног 
процеса, провјере знања и 
континуиран рад на осавремењавању 
садржаја и метода рада. 

наставници, сарадници, ННВ континуирано 

32.  Реализација научно-истраживачког 
рада. 

наставници, сарадници, ННВ континуирано 

33.  Такмичење студената у бесједништву  

Центар за реторику и 
говорништво „INSTITUTIO 
ORATORIA“ Бања Лука 
 

Јуни 2022. године 
 

34.  Такмичење студената у дебати 
Дебатни клуб студената 
Правног факултета 

Током цијеле 
године 

35.  Рад на клиникама (људска права, Наставници и сарадници  Током цијеле 



 
 

вјештина заступања пред судом) и 
припрема (арбитража) за домаћа и 
међународна такмичења студената 

године 

36.  

Организовање праксе студената у 
институцијама партнерима: Народна 
скупштина РС, Град Бања Лука, 
РУГИП и др. 

Катедре, пословодство континуирано 

37.  Организовање међународног научног 
скупа  Правни факултет Јун 2022. године 

38.  

Расписивање Конкурса Фонда за 
подстицај и промоцију 
научноистраживачког рада за додјелу 
новчаних награда наставницима и 
сарадницима 

Стручни савјет Фонда II квартал 2022. 
године 

39.  Одржавање манифестације 
„Октобарски правнички дани“ 

Пословодство у сарадњи са 
Удружењем правника 
Републике Српске 

Октобар 2022. 
године 

40.  Учешће студената у спортским 
такмичења на Универзитету Студентске организације ПФ према календару 

манифестација 

41.  Израда Плана издавачке дјелатности 
за 2023. годину ННВ IV квартал  2022. 

године 

42.  Санација освјетљења у ходницима и 
других инсталација Пословодство III квартал 2022. 

године 

43.  

Текуће одржавање просторија 
Факултета и зелене површине око 
објекта Факултета, санација дијела 
крова, санација хидрантске мреже, 
кречење. 
Набавка опреме и инвентара у складу 
са Планом набавки за 2022. годину. 

Пословодство, надлежне службе 
Универзитета и Факултета 
 

 

По пријему 
одобрених 

средстава из 
гранта, III квартал 

2022. године 

44.  

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  2022. 
године 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Чланица Универзитета: Природно-математички факултет 
 

Редни 
број Активност Носиоци Рок 

Активности везане за међународну, међууниверзитетску сарадњу 

1.  Пријава пројекта HORIZON 
EVROPA   Координатор пројекта По позивима у 

2022.години 

2.  Пријава пројеката Erasmus+ KА1, 
кредитна размјена 

 Студијски програми ПМФ 
 ННВ 

Током цијеле 
године 

3.  Реализација  пројеката Erasmus+ 
KА1, кредитна размјена  

 Тим за праћење реализације 
размјене 

Током цијеле 
године 

4.  Пријава пројеката Erasmus+ KА2, 
Capacity Building  

 Студијски програми ПМФ 
 ННВ 

Током цијеле 
године 

5.  Реализација Erasmus+ KА2, Capacity 
Building  пројеката 

 Тим за праћење реализације 
размјене 

Наставак 
активности током 

цијеле године 
(2020-2023) 

6.  Пријава CEEPUS III мрежа  Студијски програми ПМФ 
 ННВ 

Током цијеле 
године 

7.  
Реализација размјена студената и 
академског особља у оквиру 
CEEPUS III мрежа 

 Тим за праћење реализације 
размјене 
 

Током цијеле 
године 

8.  

Именовање академских 
координатора за међународну 
размјену студената и особља 
 
 

 Студијски програми ПМФ 
 
 

 ННВ 

Фебруар 2022 
 
 
 

9.  
Закључивање Уговора о пословно-
техничкој сарадњи у земљи и 
иностранству 

 Студијски програми ПМФ 
 ННВ 

Током цијеле 
године 

10.  Интензивирање сарадње са 
пословним сектором у привреди 

 Студијски програми ПМФ 
 ННВ 

Током цијеле 
године 

11.  

Интензивирање сарадње са 
Факултетима у земљи и 
иностранству у циљу проширења 
заједничких активности  

 Студијски програми ПМФ 
 ННВ 

Током цијеле 
године 

Упис, именовање одговарних наставника 

12.  Промоција студијских програма у 
 школама у Републици Српској 

 Студијски програми ПМФ 
 ННВ 

Током цијеле 
године 



 
 

13.  
Упис нове генерације студената − 
(маркетинг, објављивање конкурса, 
пријем докумената, квалификациони 
испит, упис примљених кандидата) 

 Студијски програми ПМФ 
 ННВ 

Јули-септембар 
2022. 

14.  
Израда и усвајање Приједлога уписа 
у I, II и III годину циклуса студија у 
академској 2022/2023 

 Студијски програми ПМФ 
 ННВ Децембар 2022. 

15.  

Израда, разматрање и усвајање 
Листи одговорних наставника и 
сарадника за 2022/2023. академску 
годину 

 Студијски програми ПМФ 
 ННВ 30.06.2022 

16.  Реализација студентске анкете у 
љетњем семестру 2021/22 године 

 Студијски програми ПМФ 
 ННВ 10.06.2022. 

17.  Почетна акредитација докторских 
студија хемије 

 Студијски програми ПМФ 
 ННВ 

Фебруар-новембар 
2022. 

18.  
Прикупљање, израда, разматрање и 
усвајање Извјештаја о показатељима 
квалитета за 2021. годину 

 Студијски програми ПМФ 
 ННВ 01.07. 2022. 

19.  

Утврђивање Плана студијских 
посјета и теренске наставе  
студената и реализација истог  
 

 Студијски програм ПМФ 
-eкологија и заштита животне 
средине  
-биологија 
-хемија 
-физика 
-географија 
-просторно планирање 
-физика 
 ННВ 

мај-јуни-септембар 
2022 

20.  

Покретање иницијативе за избор 
наставника и сарадника  према 
Плану избора у звање усвојеним од 
стране Сената УНИБЛ и  
Иницијатива за избор и пријем 
нових наставника и сарадника 

 Студијски програми ПМФ 
 ННВ 

Током цијеле 
године 

21.  

Израда и усвајање    
Извјештаја о самоевалуацији  

 Студијски програми ПМФ 
- математика и информатика 
- техничко васпитање и 
информатика 
- физика 
- географија 
- биологија 
 ННВ 

 



 
 

22.  

Покретање web странице ПМФ-а на 
латиници и енглеском језику 

 Студијски програми ПМФ 
 Сви студијски програми осим 

хемије 
 

Фебруар-децембар 
2022 

23.  

Утврђивање Плана  издавачке 
дјелатности за наредну годину 

 Продекан за 
научноистраживачки рад 

 Студијски програми ПМФ 

до новембра 2022. 

 

24.  Модернизација библиотечке опреме 
и обука библиотекара  Студијски програми ПМФ 

Током цијеле 
године у 

континуитету 

25.  
Учешће ПМФ УНИБЛ на 
Међународним сајмовима књига у 
Бањалуци и Београду 

 Студијски програми ПМФ 
 ННВ 

задњи квартал 
2022. године 

Манифестације у којима Факултет учествује 

26.  
Обиљежавање дана математике 

 Студијски програм ММ и 
информатика  

27. 
Обиљежавање 
 
Дана вода 

 Студијски програми ПМФ 
- географија 
- просторно планирање 
- биологија 
- екологија и заштита     животне 

средине 
- хемија 
 ННВ 

22. март 
 

28. 
Обиљежавање 
 
Свјетског метеоролошког дана 

 Студијски програми ПМФ 
- географија 
- просторно планирање 
 ННВ 

23. март 
 

29. Одржавање семинара за наставнике 
и професоре географије 

 Студијски програм  географија 
 ННВ Септембар 2022. 

30. 
Обиљежавање 
 
Дана планете Земље 

 Студијски програми ПМФ 
- географија 
- просторно планирање 
- биологија 
- екологија и заштита  
  животне средине 
- хемија 
 ННВ 

22. април 
 

31. Обиљежавање дана биолошке 
разноврсности 

 Студијски програми ПМФ 
- географија 
- просторно планирање 
- биологија 
- екологија и заштита  

22. мај 



 
 

   животне средине 
 ННВ 

32. 

Обиљежавање 
 
Дана животне средине 
 
Међународна конференција уз 
подршку фонда EIT RM, 
МНТРВОИД (уговор број Уговор 
број: 19.032/966-20/21 од 
02.11.2021.године) и амбасаде 
Јапана 
"NANOPOL – Nanomaterials and 
Polymer Technology Conference" 
тема: примјена наноматеријала и 
полимера у технологијама за 
заштиту животне околине 
 

 Студијски програми ПМФ 
- географија 
- просторно планирање 
- биологија 
- екологија и заштита   
  животне средине 
- Хемија 
 ННВ 

5. јун 
 

33. Учешће на Фестивалу  науке  Студијски програми ПМФ 
 ННВ новембар 2022. 

34. 

Обиљежавање 
 
Седмице географије 
 
 

 Студијски програм  географија 
 ННВ 

од 11. до 17. 
новембра 

35. 
Обиљежавање 
 
ГИС дана 

 Студијски програми ПМФ 
- географија 
- просторно планирање 
 ННВ 

14. новембар 

36. Обиљежавање  
Свјетски дан избјеглица 

 Студијски програм  географија 
 ННВ 20. јун 

37. Обиљежавање  
Свјетски дан градова 

 Студијски програми ПМФ 
- географија 
- просторно планирање 
 ННВ 

други и трећи 
квартал 2021. год 

38. Свјетски дан просторног планирања 
 Студијски програм 
     просторно планирање 
 ННВ 

12. новембар  

39. Организација скупа CONNECT 2021.  Студијски програм физика  
 ННВ 

март-август 2020. 
године 

40. Одржавање семинара за наставнике и 
професоре математике 

Студијски програм математика и 
информатика  

 



 
 

41. Семинар на тему: „Угљенични 
наноматеријали: првих 50 година“  

 Студијски програм хемија 
Кјушу Универзитет (гостовање 
Проф.др Ђин Мијаваки-ја 
подржано од стране МНТРВОИД) 

током 2022. 

42. Учешће у организацији скупа  
BPU11 CONGRES ( International 
Conference of the Balkan Physical 
Union, Beograd 20222 

СП ФИЗИКА Друга половина 
2022.године 

43. 
Развој пројектних приједлога   Студијски програми ПМФ 

 ННВ 
Током цијеле 

године 

44.     

45. Реализација одобрених националних 
и међународних 
научноистраживачких пројеката  

 Координатори НИ пројеката 
 Истраживачки тимови 

током цијеле 
године 

46. Cultural Collisions –Bosnia and 
Herzegovina, регионални пројекат у 
сарадњи са CERN-оm 

 Студијски програм физика 
 Истраживачки тимови 

Током цијеле 
године 

47. Припрема и реализација апликације 
на COST програм 
 

 Координатори НИ пројеката 
 Истраживачки тимови 

други и трећи 
квартал 2021. год 

48. Презентација научних радова на 
домаћим и међународним  
конференцијама 

 Наставно особље 
 Истраживачки тимови 

 

током цијеле 
године 

49. Израда финансијског плана (прихода, 
расхода и јавних набавки) за 2023. 
годину 

 Руководство факултета 
 Служба рачуноводства 
 Студијски програми ПМФ 

Децембар 2022 

50. Опремање лабораторије за 
мониторинг квалитета ваздуха на 
Студијском програму екологија и 
заштита животне средине 

 Студијски програм екологија и 
заштита животне средине 

 
 

По пријему 
одобрених 
средстава из Гранта 

51. 
Набавка опреме у складу са Планом 
јавних набавки  за 2022. 

 Координатори пројеката 
 Студијски програми ПМФ 
 

Током цијеле 
године 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Чланица Универзитета: Рударски факултет 
 

Редни 
број Активност Носиоци Рок 

Међународна и међууниверзитетска сарадња 

1. 
Организација обука за пријаву и 
реализацију Erasmus+ пројеката  и 
развој пројектних приједлога 

Руководство Факултета, 
Продекан за наставу, 
Координатори за квалитет 

Континуалне 
активности 

2 
Пружање информација и 
административно-техничке подршке 
свим учесницима у размјени  

Руководство Факултета, 
Продекан за наставу, 
Координатори за квалитет 

Континуалне 
активности 

3. 

Уношење података и документације, 
кориштење Модула за међународну 
сарадњу интегрисаног информационог 
система Универзитета  

Руководство Факултета, 
Координатори за квалитет, 
Координатори 

Континуалне 
активности 

4. 
Информациони пакети на српском и 
енглеском језику и web странице на 
енглеском језику  

Руководство Факултета, 
Координатори за квалитет, 
ИТ администратор РФ 
 

30.јун 2022. 

5. 
Мониторинг/анализа ефеката 
склопљених уговора и реализованих 
размјена на годишњем нивоу  

Руководство Факултета, 
Координатори за квалитет, 
 

За 2021. годину до 
28.2.2022. 

6. 
Пружање подршке за припрему 
уговора о сарадњи са високошколским 
установама у земљи и иностранству  

Руководство Факултета, 
Координатори за квалитет, 
Координатори за сарадњу 
 

Континуалне 
активности 

7. 

Припрема уговора о сарадњи са 
високошколским установама у земљи 
и иностранству за сједнице органа 
управљања  

Координатори за квалитет, 
Координатори за сарадњу 
 

Континуалне 
активности 

8. 

Реализација активности по основу 
потписаних уговора о сарадњи са 
високошколским установама у земљи 
и иностранству  

Руководство Факултета, 
Координатори за квалитет, 
Координатори за сарадњу, 
Шефови катедри 
 

Континуалне 
активности 

9. Активности на повећању броја 
међународних партнера 

Руководство Факултета,  
Координатори за сарадњу, 
Шефови катедри и студ програма 

Континуалне 
активности 

10. 

Развијање  сарадње са надлежним 
институцијама у земљи, са 
међународним организацијама, 
амбасадама, универзитетима у земљи 
и иностранству у циљу проширења 
заједничких активности   

Руководство Факултета,  
Координатори за сарадњу, 
Шефови катедри и студијских 
програма 

Континуалне 
активности 



 
 

11 

Наставак сарадње са студентским 
организацијама које се баве 
међународном размјеном студената  
 

Координатори за сарадњу, 
Шефови катедри и студијских 
програма, студентске 
организације 

Континуалне 
активности 

12 

Размјена информација о стипендијама 
са универзитетима, институцијама и 
организацијама из земље и 
иностранства  

Координатори за сарадњу, 
Шефови катедри и студијских 
програма, студентске 
организације 

Континуалне 
активности 

13 
Припрема информативног материјала 
за потребе представљања и промоције 
Универзитета у иностранству  

Руководство Факултета, 
Координатори за сарадњу, 
Шефови катедри и студијских 
програма 

Континуалне 
активности 

14 
Интензивирање медијске промоције 
студентске размјене и размјене особља  
 

Руководство Факултета, 
Координатори за сарадњу, 
Шефови катедри и студијских 
програма, студентске 
организације 

Континуалне 
активности 

15 
Представљање Универзитета у Бањој 
Луци и Рударског факултета Приједор 
у иностранству 

Руководство Факултета и сви 
запослени на Факултету 

Континуалне 
активности 

    Квалитет,  настава и студентска питања  

16 Израда Извјештаја о раду за 2020. и 
Плана рада за 2021. годину 

Руководство Факултета, Радни 
тимови за израду докумената 

28.02.2022. 

17 Израда и усвајање Приједлога уписа у 
прву годину I, II и III циклуса студија  

Декан, Продекан за наставу, 
Научно-наставно вијеће  

Реализовано на 
сједници ННВ 
11.12.2020 
Дораде и измјене 
према динамици 
Универзитета 

18 
Израда Плана акредитације 
преосталих студијских програма и 
почетне акредитације 

Декан, Продекан за наставу, 
Научно-наставно вијеће  
 

31.03.2022. 

19 
Израда, разматрање и усвајање Листи 
одговорних наставника и сарадника за 
2021/2022. школску годину  
 

Декан, Продекан за наставу, 
Руководиоци студијских 
програма, Шефови катедри, 
Научно-наставно вијеће  

15.06.2021. 

20 
Учешће о доградњи интегрисаног 
информационог система према 
програму Универзитета 

Руководство Факултета, 
Координатори за квалитет, 
Координатори за сарадњу, 
Студентска служба 

Континуалне 
активности 

21 

Упис нове генерације студената - 
Први уписни рок (маркетинг, 
објављивање конкурса, пријем 
докумената, квалификациони испит, 
упис примљених кандидата)  

Декани, Продекани за наставу  
Са именованим сарадницима 
 

Према академском 
календару 
Универзитета за  
 

22 Упис нове генерације студената - 
Други  уписни рок (маркетинг, 

Декани, Продекани за наставу  
Са именованим сарадницима 

Према академском 
календару 



 
 

објављивање конкурса, пријем 
докумената, квалификациони испит, 
упис примљених кандидата)  

 Универзитета за  
 

23 
Учешће у развоју пројекта уклањања 
архитектонских баријера (рампе, 
тактилне стазе, зв. сигнализација…)  

Руководство факултета, 
студентска организација 
 

Континуалне 
активности 

24 
Доградња структуре информационог 
система у функцији ефикаснијег 
попуњавања образаца квалитета.  

Координатори квалитета, УРЦ,  
Континуалне 
активности 

25 
Израда самоевалуационих извјештаја 
студијскпг програма Рударство за 
2020. и Геолошког инжењерство за 
2021. 

Декан, Продекан за наставу, 
Руководиоци студијских 
програма, Шефови катедри, 
Наставно-научна вијећа,  

Самоевалуациони 
извјештај за 
Рударство 2020. до 
31.01. 2022. 
Самоевалуациони 
извјештај за 
Геолошко 
инжењерство за 2021. 
до 30.04.2022. 

26 
Учешће у почетној акредитацији 
студијског програма Инжењерство 
заштите животне средине 
 

Руководство Факултета, 
Координатори квалитета,  
 

Континуално у складу 
са динамиком коју 
дефинише 
Универзитета 

27 
Прикупљање, Израда, разматрање и 
усвајање Извјештаја о показатељима 
квалитета за 2021  
 

Декани, Продекани за наставу, 
Координатори за квалитет, 
Руководиоци студијских 
програма,  

Израда Извјештаја о 
показатељима 
квалитета за 2021. до 
15.07.2022. 

28 
Реализација студентске анкете о 
квалитету наставног процеса за 
зимски семестар 2020/2021. школске 
године 

Продекан за наставу, 
Координатори за квалитет 
Руководилац УРЦ-а 

према плану 
Универзитета 

29 
Реализација студентске анкете  
љетном семестру 2020/2021. школске 
године 

Продекан за наставу, 
Координатори за квалитет 
Руководилац УРЦ-а 

До 30.06.2022. 

30 

Континуално усаглашавање и 
унапређење студијских програма I и II  
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 

Континуалне 
активности 

31 
Пријава и реализација Erasmus+ 
пројеката  (договарање и формирање 
„прозор“ семестра са НТФ Љубљана и 
РГФ Београд) 

Руководство Факултета, 
Продекан за наставу, Катедре, 
Шефови студијских програма, 

Континуално до 
реализације 

Научно-истраживачки рад и развој 

32 Организација обука за аплицирање  у 
програмима Европске комисије  

координатор за НИР , 
координатори за међународну 

Континуалне 
активности 



 
 

 сарадњу 

33 Обогаћивање библиотечког фонда 
Универзитета у Бањој Луци  

Ректорски тим  
 

Континуалне 
активности 

34 
Интензивирање сарадње између 
научноистраживачког сектора РФ и 
привреде  

координатор за НИР , 
координатори за међународну 
сарадњуЦПТТ  

Континуалне 
активности 

35 
Потписивање уговора о сарадњи, 
реализација активности по основу 
уговора 

Руководство Факултета Континуалне 
активности  

36 
Интензивирати медијску промоцију 
научноистраживачког рада међу 
младима  

 Координатори/референти за 
НИР,  представници студената  
 

Током цијеле године 

37 

Омогућити доступност свих 
објављених радова запослених на 
Универзитету, уз сагласност издавача 
и аутора, на веб-страници 
Универзитета, у погодном формату, 
путем домена „unibl.org“.  

Координатори/референти за 
НИР,  УРЦ  
 

Континуално 
 

38 

Учешће и сарадња са Ректорским 
тимом и ЦПТТ на : 
-Одржавању и проширењу „Клуба 
пријатеља“ УНИБЛ  
-Организовању инфо-дана и 
пројектних клиника за запослене 
УНИБЛ/ОЈ 
- Развоју пројектних приједлога 
- Интензивирању сарадње са 
пословним сектором у привреди 

Руководство Факултета, 
Координатори квалитета, 
Руководиоци студијских 
програма, 

Континуалне 
активности 

39 

-Модернизација библиотечке опреме и 
обука библиотекара 
-Дигитализација библиотека 
- Проширивање библиотечких 
капацитета 

Руководство Факултета, 
Руководиоци студијских 
програма, сви запослени 

Континуалне 
активности 

40 Усвајање Плана издавачке дјелатности 
за 2023. годину 

Руководство Факултета, 
Руководиоци студијских 
програма, 

-План издавачке 
дјелатности РФ за 
2023. децембар 2022. 

41 
Увођење претплата на реномиране 
свјетске научне базе сходно 
студијским програмима на ОЈ УНИБЛ  

Руководство Факултета, 
Руководиоци студијских 
програма, Шефови Катедри 

Континуалне 
активности 

42 
Суфинансирање издавачке 
дјелатности на УНИБЛ (наставне 
универзитетске литературе наставника 
и сарадника  

Руководство Факултета, 
Руководиоци студијских 
програма, Шефови Катедри  

Континуалне 
активности према 
могућностима 
Факултета 

43 

Предлагање суфинансирања за издавање 
научних радова у часописима 
индексираним у цитатним базама 
међународних рецензираних научних 
часописа, објављивање радова на 
референтним свјетским научним 

Руководство Факултета, 
Шефови катедри 

Континуалне 
активности према 
могућностима 
Факултета 



 
 

скуповима 

44 Издавање уџбеника према Плану 
издавачке дјелатности Сво запослено наставно особље 

Континуалне 
активности према 
могућностима 
Факултета 

45 Издавање научних књига и и 
публиковање радова у часописима  

 Сво запослено наставно особље 

Континуалне 
активности према 
могућностима 
Факултета 

46 
Активности на даљем развоју у 
формирању Google Scholar профила за 
све запослене. 

Сво запослено наставно особље, 
УРЦ 

Континуално 
Реализација 
недостајућих профила 
до 31.03.2021. 

47 Учешће у пројектима (по потреби и по 
позиву) са другим ОЈ и ЦПТТ Сви запослени Континуалне 

активности 

48 

Учешће у програмским активностима 
Универзитетског рачунарског центра 
према потребама: 
-Учешће у даљем развоју модула 
Интегрисаног информационог система 
- успостављање интегрисане наставе 
(матичност, катедре, предмети 
покатедрама) 

Руководство Факултета, 
Руководиоци студијских 
програма, 
Администрација Факултета 
УРЦ 

Континуалне 
активности 

49. 
Активности на оснивању Клуба 
дипломираних инжењера рударства 
РФ и пријатеља Факултета-Alumni RF 

Руководство Факултета, 
Шефови студијских програма, 
наставно особље, 
Колеге инжењери рударства из 
привредних субјеката и 
институција 

17.12.2022. 

 Унапријеђење људских и материјалних ресурса 

50 
Интензивирање сарадње са пословним 
сектором у привреди  
 

Руководство Факултета, 
Шефови студијских програма, 
наставно особље 

Континуалне 
активности 
Проналажење нових 
послова у привредном 
сектору 

51 Ажурирање Фимес-а  
 

Руководство Факултета, 
Администрација 

Континуалне 
активности 
Према потребама 
Универзитета и 
Факултета 

52 
Припремање извјештаја о потребама 
расписивања конкурса у академска 
звања  

Руководство Факултета, 
Администрација 

Континуалне 
активности 
Током 2022 два пута 
послати планове 
запошљавања кадрова  

53 
 Даљи развој сарадње са привредним 
субјектима на организацији и 
унапређењу стручних посјета, 

Руководство Факултета, 
Шефови студијских програма, 
наставно особље 

Континуалне 
активности 
-У случају да се 



 
 

теренског и практичног рада студената услови побољшају у 
смислу пандемијских 
ограничења 
интензивирати 
теренску наставу у 
првој половини 2021. 
године 

54 

Активности на договарању и 
обезбјеђивању стипендија од 
привредних субјеката и презентације о 
истим 
 

Руководство Факултета Континуалне 
активности 

55 

Презентација стипендија институција, 
привредних субјеката  и 
организацијама из земље и 
иностранства 

Руководство Факултета Континуалне 
активности 

56  Набавка рачунарских програма, 
лабораторијске опреме 

Руководство Факултета, 
Шефови катедри 

Континуалне 
активности 
-Набавка 2-3 
програмска пакета за 
геомеханику и 
заштиту животе 
средине 

57 Планирање капиталних 
инвестиција Рударског факултета   

Руководство Факултета , 
Шефови студијских програма 

Континуално и 
условљено 
рјешавањем 
имовинских односа 
објекта 

58 

Рјешавање питања смјештаја и исхране 
студената дугорочно и систематски у 
оквиру Универзитета и Студентског 
центра  

Руководство Факултета Континуалне 
активности 

59 

Планирање ангажовања нових 
наставника и сарадника (правсходно 
на студијском програму Геолошко 
инжењерство) 

Руководство Факултета, Шеф 
студијског програма Геолошко 
инжењерство 

Континуално и у 
складу са кадровском 
политиком 
Универзитета 
Према тренутном 
плану Факултета: 
 -2 напредовања у 
доцента (Рударство) 
-1 избор у вишег 
асистента (Рударство) 
-1-2 нова 
запошљавања 
асистената (Геолошко 
инжењерство) 

60 
Стручно усавршавање постојећих 
кадрова (истраживања, публиковања 
радова, учешћа на скуповима) 

Сво запослено наставно особље 
Континуално у складу 
са фин. могућностима 
РФ и Универзитета 



 
 

 
61 

Активно учешће у поступцима јавних 
набавки према плану 

Руководство Факултета, 
администрација 

Континуалне 
активности 

62 
Покретање иницијативе за измјену 
плана јавних набавки у сладу са 
потребама 

Руководство Факултета, 
администрација 

Континуалне 
активности 

63 

Организација/коорганизација 10. 
савјетовања GEOEXPO 2020 са Друштвом 
геотехничара БиХ, РГГФ Универзитета у 
Тузли 

Руководство Факултета, Радни 
тим и Организациони одбор 

Условно планирано 
Октобар 2022 

64 Учешће у опрганизацији VII Балканског 
рударског конгреса у Београду Руководство Факултета, 

-Мај 2022. ако буде 
могуће у сјладу са 
епидемиолошким 
суловима 
-Факултет има 
представника БиХ у 
Међународном 
комитету Конгреса 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Организациона јединица: Технолошки факултет 
 

Редни 
број Активност Носиоци Рок 

1.  Промоција факултета у сврху уписа 
нове генерације студената Студијски програми Јануар-јун 

2022. 

2.  Пријава пројеката Erasmus+ (KА1, К2) 
кредитна размјена  Наставно особље ТФ Јануар и 

фебруар 2022 

3.  
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 

4.  

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  

5.  Развој приједлога пројеката и учешће у 
пројектима (по потреби и по позиву) Технолошки факултет Током цијеле 

гоцине 

6.  
Припремање извјештаја о потребама 
расписивања конкурса у академска 
звања 

Технолошки факултет Током цијеле 
гоцине 

7.  Акредитација студијских програма 

Надлежна министарства / УНИБЛ / 
Технолошки факултет - 
Координатор за квалитет, 
Руководиоци студијских програма 

У складу са 
активностима 
надлежног 
министарства 
и агенције 

8.  
Потписивање уговора о сарадњи, 
реализација активности по основу 
уговора  

Технолошки факултет УНИБЛ Током цијеле 
године  

9.  

Интензивирање сарадње између 
научно-истраживачког сектора 
Технолошког факултета УНИБЛ и 
пословног сектора у привреди.  

Академско особље Технолошког 
факултета УНИБЛ 

Током цијеле 
године  

10.  
Сарадња са универзитетима у земљи и 
иностранству у циљу проширења 
заједничких активности 

Академско особље Технолошког 
факултета УНИБЛ 

Током цијеле 
године  

11.  Реализација одобрених пројеката од 
стране надлежног министарства 

Пројектни тимови, 
административно особље 

Током цијеле 
године 

12.  
Припрема и пријава научно-
истраживачких пројеката 
(међународних, националних, 
билатералних)   

Наставници и сарадници, ННВ, 
административно особље 

Током цијеле 
године 

13.  Доношење плана теренске наставе за 
потребе школске 2021/2022. Предметни наставници 

У складу са 
активностима 
на УНИБЛ 

14.  

Објављивање 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  



 
 

15.  Учешће на научним и стручним 
скуповима у БиХ и иностранству Наставно особље ТФ Током цијеле 

године 

16.  
Припрема информативног материјала 
за потребе представљања и промоције 
Универзитета 

Наставно особље ТФ Током цијеле 
године 

17.  Научно-стручно усавршавање Наставно особље ТФ Током цијеле 
године 

18.  
Сарадња са надлежним институцијама 
у земљи у циљу проширења 
заједничких активности.  

Академско особље Технолошког 
факултета УНИБЛ 

Током цијеле 
године  

19.  Издавање уџбеника и научних књига. Академско особље Технолошког 
факултета УНИБЛ 

Током цијеле 
године  

20.  Обогаћивање библиотечког фонда 
Технолошког факултета УНИБЛ  Технолошки факултет Током цијеле 

године 

21.  Упис нове генерације студената  Технолошки факултет Јули 2022. 

22.  
Интензивирање медијске промоције 
научно-истраживачког рада на 
Технолошком факултету 

Продекан за НиР и међународну 
сарадњу, декан, наставно особље 
ТФ 

Током цијеле 
године 

23.  
Израда листе одговорних наставника и 
сарадника за 2022/2023. школску 
годину 

Продекан за наставу Јуни 2022. 

24.  

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 
године 

25.  
Припремна настава из математике и 
хемије за квалификациони испит 

Продекан за наставу, Наставници 
и сарадници на предметима из 
математике и хемије 

Јуни 2022. 

26.  
Пријем матураната у оквиру 
активности Дана отворених врата на 
Универзитету у Бањој Луци 

Продекан за наставу, наставно 
особље, Савез студенаата ТФ 

Април 2022. 

27.  Учешће на Технологијади 2022.  
Представник ЗТМФ испред ТФ, 
савез студената, руководство ТФ 

Мај 2022. 

28.  Обиљежавање годишњице факултета Руководство факултета Новембар 
2022. 

29.  Набавка опреме у складу са Планом 
јавних набавки  за 2022. 

УНИБЛ, Руководство факултета, 
Катедре  

По пријему 
средстава 

30.  
Организовање XIV Савјетовања 
хемичара, технолога и еколога 
Републике Српске, научног скупа 
међународним учешћем 

Организациони одбор, 
руководство факултета 

Јануар-
октобар 2022 

31.  Објављивање часописа Гласник 
хемичара, технолога и еколога РС 

Уредник и помоћник уредника 
часописа 

Децембар 
2022. 

32.  Пружање стручних услуга за јавне 
институције и комерцијалне кориснике Катедре, наставници и сарадници 2022. год 

33.  Пружање лабораторијских услуга 
комерцијалним корисницима 

Руководиоци лабораторија, 
наставници и сарадници 2022. год. 



 
 

34.  
Уређење сале за презентовање 
завршних радова на I, II и III циклусу 
студија 

Руководство јун 2022. год. 

35.  Приједлог плана рада Факултета за 
2023. Руководство, ННВ Децембар 

2022. 

36.  
Реализација студентске анкете о 
квалитету наставног процеса за 
зимски семестар 2021/2022. школске 
године 

Продекан за наставу 31.03.2022. 

37.  
Реализација студентске анкете о 
квалитету наставног процеса за 
љетни семестар 2021/2022. школске 
године 

Продекан за наставу 30.10.2022. 

38.  
Израда разматрање и усвајање Листи 
одговорних наставника и сарадника за 
2021/22. школску годину 

Декан, Продекан за наставу, 
Шефови катедри, Наставно-научно 
вијеће 

30.06.2022. 

39.  
Прикупљање, израда, разматрање и 
усвајање Извјештаја о показатељима 
квалитета за 2020 и 2021. годину 

Декан, Продекан за наставу, 
Координатор за квалитет, 
Руководиоци студијских програма 

30.06.2022. 

40.  
Учешће у организацији XXVIII 
међународне конференције 
"ЕКОЛОШКА ИСТИНА И 
ИСТРАЖИВАЊЕ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ" EcoTER 2022 

Продекан за НиР и међународну 
сарадњу 

Мај, јуни  
2022.год 

41.  

Информисање о позивима за 
научно-истраживачке пројекте, 
стипендијама могућностима 
размјене особља и студената са 
универзитетима, институцијама и 
организацијама из земље и 
иностранства 

Продекан за НиР и 
међународну сарадњу 

Током 
цијеле 
године 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Чланица Универзитета: Факултет безбједносних наука 
 
Редни 
број Активност Носиоци Рок 

1. 

Реализација студентске анкете о 
квалитету наставног процеса за 
зимски семестар 2021/2022 школске 
године 

Продекан за наставу, студентска 
служба 

Фебруар 2022. 
године 

2. 
 

Организовање и реализација прославе 
поводом Дана Факултета 
безбједносних наука 

Декан ФБН, секретар ФБН, 
Студентска служба ФБН, 
наставници, сарадници, радници  
и студенти ФБН 

06. 03. 2022. године 

3. Спровођење спортских активности 
поводом дана ФБН Радна група ФБН, студенти 06. 03.2022. године 

4. 
Реализација студентске анкете о 
квалитету наставног процеса за љетни 
семестар 2021/2022. школске године 

Продекан за наставу, студентска 
служба Јун 2022. године 

4. 
 

Израда и усвајање приједлога уписа у 
прву годину I и II циклуса студија 

Декан, продекан за наставу, 
секретар, студентска служба 

Фебруар 2022. 
године 

5. Израда Извјештаја о самовредновању 
свих студијских програма 

Продекан за наставу и 
студентска служба 

Децембар 2022. 
године 

6. 
Израда и усвајање листе одговорних 
наставника и сарадника за 2022/2023. 
школску годину 

Продекан за наставу Мај 2022. године 

7. Анализа и усвајање показатеља 
квалитета за 2021. годину Продекан за наставу  Јун 2022. године 

8. Инфо дан за упис студената на први и 
други цилкус студија 

Продекан за наставу и радна 
група 

Од марта до маја 
континуирано 
према плану 

9. Припремна настава  за упис на 
Факултет безбједносних наука 

Продекан за наставу и радна 
група Јун 2022. године 

10. 

Упис нове генерације студената 
(усвајање приједлога уписа за 
2022/2023. 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 

11. 

Сарадња са Тамбовским државним 

универзитетом „Г.Р. ДЕРЖАВИН“, 

Руска Федерација;  љетна школа 

руског језика за настанике и студенте 

ФБН 

Декан, продекан за наставу, 
радна група ФБН Током године 

12. Реализација активности у склопу 
Научно-истраживачког центара ФБН 

Руководилац центра, наставно 
особље ФБН 
 

Током године 



 
 

13. 

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 

14. 

Сарадња са надлежним институцијама 
у земљи, са међународним 
организацијама, амбасадама, 
универзитетима у земљи и 
иностранству у циљу проширења 
заједничких активности   

Декан, Радна група Факултета 
безбједносних наука 

Током цијеле 
године 

15. Организација научне конференције  Радна група Факултета 
безбједносних наука У току године 

16. 

Посјета Московском господарственом 
обласном универзитету, Москва, 
Русија по основу потписаног уговора о 
сарадњи  

Декан Факултета безбједносних 
наука, наставници и сарадници 
и студенти ФБН УНИБЛ 

У току године 

 
17.  

Посјета наставника, сарадника и 
студената Московског 
господарственог обласног 
универзитета Факултету 
безбједносних наука 

Декан Факултета безбједносних 
наука, наставници и сарадници У току године 

18. 
Мониторинг/анализа ефеката 
склопљених уговора и реализованих 
размјена на годишњем нивоу  

Радна група Факултета 
безбједносних наука 

Децембар 2022. 
године 

19. Обогаћивање библиотечког фонда 
Факултета безбједносних наука 

Библиотека Факултета 
безбједносних наука у сарадњи 
са наставницима и сарадницима 

Током цијеле 
године 

20. 

Интензивирање сарадње између 
научно-истраживачког сектора 
УНИБЛ и агенција за спровођење 
закона у РС/БиХ. 

Декан, Радна група Факултета 
безбједносних наука 

Током цијеле 
године 

21. 
Медијска промоција ФБН, научно-
истраживачког рада и издавачке 
дјелатности факултета 

Радна група Факултета 
безбједносних наука 

Током цијеле 
године 

22. 

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 

23. 
Реализација плана издавачке 
дјелатности Факултета безбједносних 
наука за 2021. годину 

Комиисја за издавачку 
дјелатност Факултета 
безбједносних наука 

Децембар 2022. 
године 

24. 
Спровођење обуке за полицијске 
службенике намјењене студентима 
ФБН-а 

Декан, продекан за наставу, 
радна група У току године 



 
 

25. 

Континуирано информисање 
студената путем интернет, фејсбук 
странице, инстаграм, јутјуб профила и 
огласне табле 

Студентска служба Током цијеле 
године 

 
26.  

Упис нове генерације студената – 
Први уписни рок (маркетинг, 
објављивање конкурса, пријем 
докумената, квалификациони испит, 
упис примљених кандидата) 

Декан, продекан за наставу, 
студентска служба Јул 2022. године 

27.  
 

Упис нове генерације студената – 
Други уписни рок (маркетинг, 
објављивање конкурса, пријем 
докумената, квалификациони испит, 
упис примљених кандидата) 

Декан, продекан за наставу, 
студентска служба 

Септембар 2022. 
године 

 
28. 

Промоција активности везано за упис 
на други циклус студија на Факултету 
безбједносних наука на студијском 
програму „Управљање безбједносним 
ризицима природних катастрофа“ 
(маркетинг, објављивање конкурса, 
пријем докумената. 

Декан, продекан за наставу, 
координатор студијског 
програма другог циклуса 
студија 

Од марта до јуна 
2022. године 

 
29. 

Провођење квалификационог испита и 
упис нове генерације студената на 
други циклус студија на студијском 
програму „Управљање безбједносним 
ризицима природних катастрофа“ – 
Први уписни рок упис примљених 
кандидата) 

Комисије за пријем, 
координатор студијског 
програма другог циклуса  

Јул, 2022. године 

30. 
 

Активности на реализацији  
иницијативе ФБН за увођење 
наставног предмета Безбједносна 
култура у средње школе у Републици 
Српској 

Декан, продекан за 
наставу,радна група ФБН Током године 

31. 
 

Изградња нове организационе 
структуре система квалитета на ФБН 
 

Декан, продекан за наставу Током године 

 
32. 

Активности на реализацији приједлога 
Елабората заједничог студијског 
прогама другог циклуса Факултета 
безбједносних наука Универзитета у 
Бањој Луци и Факултета безбједности 
Московског господарственог обласног 
универзитета из Москве 

Декан, продекан за наставу и 
Комисија за израду Елабората Током године 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Чланица Универзитета: Факултет политичких наука 
 

Редни 
број 

Активност Носиоци Рок 

1. 
Планирање кампање за упис нове 
генерације студената у академску 
2022/2023 годину 

Наставници и сарадници Фебруар – јун 2022. 
године 

2. 
Дефинисање теме научног скупа 
„Друштво и политика“ и  именовање 
организационог и научног одбора  

Декан, продекан за 
научноистраживачки рад и 
руководиоци студијских 
програма 

До краја фебруара 
2022. године 

3.  
Наставак едукације у пружању 
подршке увођењу супервизије у 
Центре за социјални рад 

Проф. др Андреа Пухалић У току цијеле 
године 

4. Аплицирање на пројектне позиве  

Продекан за 
научноистраживачки рад и 
међународну сарадњу, декан, 
наставници и сарадници 

У току цијеле 
године  

5. Усклађивање прописа и других аката 
са Законом о високом образовању 

Тим наставника и сарадника, 
продекан за наставу и декан 

Од фебруара до 
септембра 2022. 
године 

6.  

Реализација одобреног пројекта 
"Global Classroom" (Columbia 
University USA, Tec de Monterrey 
Mexico City, Универзитет у бањој 
КЛуци- Факултет полотичких наука) 

Студијских програм 
Новинарство и комуникологија 
(проф. др Татјана Дуроњић) 

Од фебруара 2022 

7. Обиљежавање  30 година доношења 
Устава Републике Српске 

Студијски програм Политичке 
науке  Фебруар 2022 

8.  Обиљежавање датума почетка 
грађанског  рата у БиХ  

Студијски програм Политичке 
науке  Март 2022 

9.  
Наставак претходно започетих 
пројектних активности са 
организацијом ЕДА  
(у три интервала) 

Одабрани тим истраживача   До маја 2022. 

10. Обиљежавање Међународног дана 
социјалног рада (дебате и округли сто) 

Руководилац студијског 
програма Социјалног рада, 
наставници и студенти 

 Март 2022.  

11. Медијска промоција факултета, 
студијских програма, уписне политике 

Сарадник одређен за промоцију, 
декан и руководиоци студијских  Март-мај 2022. 



 
 

као и пројектних активности.  програма 
 

12.  Обиљежавање Међународног дана 
слободе медија  (дебата и округли сто) 

Руководилац студијског 
програма Новинарство и 
комуникологија, наставници, 
сардници и студенти 

 Мај 2022. 

13 
Округли сто "реформа јавне управе у 
Босни и Херцеговини – изазови, стање 
и перспективе" 

Студијски програм Плоитичке 
науке (асистент Николина 
Бабић) 

Мај 2022 

14. 
Округли сто "Друштвени положај 
глувих и наглувих лица у Републици 
Српској/ БиХ" 

Студијски програм 
Примијењене социологије" Мај 2022 

15. 
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 
 

16. 

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 
 

17. 

Листа одговорних наставника и 
сарадника: 
• утврђивање листе одговорних 

наставника и сарадника за 
академску 2021/2022. годину; 

• измјене и допуне листе одговорних 
наставника за академску 2021/2022. 
годину; 

 

Продекан за наставу, 
руководиоци студијских 
програма и Наставно-научно 
вијеће 

До јуна 2022. 
године 

18. Извођење редовне и практичне 
наставе на свим циклусима студија 

Наставници и сарадници 
факултета 

У току цијеле 
године 
 

19. 

Припреме за упис нове генерације 
студената: 
• Дана отворених врата на 

Универзитету; 
• Креирање и израда информатора 
• Промоција на сајту факултета и 

друштвеним мрежама; 

Продекан за наставу, 
руководиоци студијских 
програма  

До јуна 2022. 



 
 

20. 

Издавачка дјелатност 
• припрема и штампање публикација 

које су у плану издавачке 
дјелатости Факултета политичких 
наука; 

 
• часопис ПОЛИТЕИА, два броја  

 

Декан, продекан за 
научноистраживачки рад и 
Наставно-научно вијеће 
Факултета политичких наука 

 
 

Продекан за 
научноистраживачки рад  

 
 
У току цијеле 
године 
 
 
 
Јун и децембар 
2022. 
 

21. 
Размјене наставног особља и 
студената са другим универзитетима 
(ЕRASMUS+, CEEPUS...) 

Руководство факултета и 
Координатор за академску 
размјену 

Током цијеле 
године 

22. 

Потписивање уговора (споразума) о 
сарадњи са другим факултетима и 
институцијама у земљи и 
иностранству 

Студијски програми и Наставно-
научно вијеће факултета 
 

По потреби, током 
цијеле године 

23. 
Опремање и одржавање и објекта 
Факултета политичких наука,  

Руководство факултета  
У току цијеле 
године 

24. 
Дебата поводом обиљежавања 
догађаја Недјеље медијске и 
инфорамционе писмености 

Студијски програм Новинарсто 
и комункологија Октобар 2022 

25. 

 
Процјена квалитета наставног процеса 
(студентска анкета) за зимски и љетни 
семестар 
 

Координатор за осигурање 
квалитета и продекан за наставу 

Јануар и  
јун  
2022. године 

26. Одржавање научне конференције са 
међународним учешћем 

Декан, продекани, наставници и 
сарадници 

Септембар 2022 
 

27. Израда извјештаја о самовредновању 
студијских програма 

Координатор за осигурање 
квалитета и руководиоци 
студијских програма 

Октобар 2022. 
године 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Чланица Универзитета: Факултет физичког васпитања и спорта 
 

Редни 
број Активност Носиоци Рок 

1.  
Реализација практичне наставе у 
сарадњи са Олимпијским центром из 
наставног предмета Скијање 

Декан, продекан за 
наставу Факултета Фебруар 

2. 

Реализација студентске анкете о 
квалитету наставног процеса за 
љетни семестар 2021/2022. школске 
године 

продекан за наставу Јун 

3. 
Израда листе одговорних наставника 
и сарадника за 2022/2023. школску 
годину 

продекан за наставу Мај 

4. 

Упис нове генерације студената 
(усвајање приједлога уписа за 
2021/2022. школску годину, 
маркетинг, објављивање конкурса, 
пријем докумената, квалификаци-
они испит, упис примљених 
кандидата) 

продекан за наставу, 
сви наставници и 
сарадници 

Април-Јун 

5. 

Сарадња са надлежним институцијама 
у земљи, са међународним 
организацијама, универзитетима у 
земљи и иностранству у циљу 
проширења заједничких активности  

декан, продекани, 
координатор за 
међународну сарадњу 

 Континуирано 

6. 

Презентације о стипендијама и 
програмима и размјена информација о 
стипендијама са универзитетима, 
институцијама и организацијама из 
земље и иностранства 

продекан за науку,  

Координатор за 
међународну сарадњу, 
представници 
студената 

Континуирано 

7. Развој веб странице Факултета продекан за науку Континуирано 

8. Реализација стратегије 
унапређења научно-
истраживачког рада на Факултету 
за период 2020-2025 

продекан за научно-
истраживачки рад, 
руководилац 
Института, декан 

Континуирано 



 
 

9. Потписивање нових билатералних 
уговора о мобилности студената и 

особља у програму Ерасмус + 

продекан за нучно-
истраживачки рад, 
координатор за 
међународну 
сарадњу, академски 
координатор за 
размјену студената и 
особља 

Континуирано 

10. Именовање пројектних тимова за 
поједине међународне програме  

декан, продекан за 
научно-
истраживачки рад 

Континуирано 

11. Израда Правилника о раду 
катедри (нова подјела катедри и 

начин рада) 

продекан за научно-
истраживачки рад, 
шефови катедри 

Мај  

12. Израда елабората о оправданости 
оснивања трећег циклуса студија 

на Факултету 

комисија за израду 
елабората 

Новембар 

13. Покретање иницијативе за нову 
научну конференцију у 
организацији Факултета 

декан, продекан за 
научно-
истраживачки рад 

Мај 

    14. Реализација пројекта процјена 
кондиционе припремљености 
талентованих спортиста  

 

руководилац 
Института за спорт, 
наставници, 
сарадници 

Јануар- мај 

16. Организација пројекта мале 
олимпијске игре 

декан, продекани Април 

17.  Реализација пројекта тестирања 
физичке способности дјеце у 
основним школама у сарадњи са 
Градом Бања Лука 

декан, продекани Фебруар - јуни 

18. Промоција и развој часописа 
„SportLogia“ 

продекан за науку, 
главни уредник 
часописа, 
уредништво 

Континуирано 



 
 

20. Учешће Факултета у изради нових 
правилника у складу са новим 
Законом о спорту 

Декан, продекани, 
секретар 

Током цијеле године 

21. Оснивање Центра за едукацију 
тренера, у складу са Законом о 
спорту 

Декан, продекани, 
руководилац 
Института за спорт 

Новембар, а по 
усвајању правилника 

од ресорног 
Министарства за 

спорт 

22. Учешће у реализацији пројекта 
„Европска седмица спорта – Be 
active“ 

Пројектни тим Септембар 

23. Реализација практичне наставе из 
предмета Активности у природи 

Продекан за наставу, 
предметни наставник 

Јун 

24. Реализација пројеката побољшања 
енергетске ефикасности Зграде 
Факултета  

Декан, продекани Током цијеле године 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Чланица Универзитета: Филолошки факултет 
 
Редни 
број 

Активност Носиоци Рок 

1. 
Обиљежавање Дана Факултета  Декан 

Факултета, 
 

Мај 2022. година 

 КАТЕДРА ЗА АНГЛИСТИКУ   

1. 

Дани Катедре за англистику у Америчком 
кутку (часови, радионице) 

Наставници и сарадници 
Катедре за англистику 

једном мјесечно, 
по потреби 
путем е-
платформе 

2. 

 

Дани отворених врата Катедре за 
англистику на Филолошком факултету 

Наставници и сарадници 
Катедре за англистику, 
бивши студенти 

Биће накнадно 
одређено и 
уколико буде 
дозвољавала 
епидемиолошка 
ситуација 

3. 

 

Обиљежавање Black History Month, 

- Литерарни конкурс на енглеском језику за 
средње школе 

Наставници и сарадници 
Катедре за англистику, 
гостујући предавачи, 
садашњи и бивши студенти 

Друга половина 
године у 
зависности од 
циклуса 
издавачке 
дјелатности 

4. 

Поетски матинеи и поетске вечери 
студената Англистике, EndDept Meetup,  
Poetry from home 

 

Наставници и сарадници 
Катедре за англистику, 
студенти 

По договору, 

једном мјесечно 

 

5.  

Креативно књижевно вече   

 

 

Наставници и сарадници 
Катедре за англистику, 
студенти 

По договору, 

6. 

Радионице стручног усавршавања за 
наставнике основних и средњих школа у 
сарадњи са Педагошким заводом 

 

 

Наставници и сарадници 
Катедре за англистику 

 

 

Биће накнадно 
одређено, уживо 
уколико 
епидемиолошка 
ситуација буде 
дозвољавала или 
путем е-
платформе 
уколико се 
створе  



 
 

Редни 
број Активност Носиоци Рок 

адекватни 
услови 

7. 

Разне активности у Народном позоришту Наставници и сарадници 
Катедре за англистику, 
студенти 

По договору са 
управом НПРС 

8. 

English Cafe Наставници и сарадници 
Катедре за англистику, 
студенти 

По договору 

9. 

Радионице за енглески језик на нематичним 
одсјецима 

Наставници и сарадници 
Катедре за англистику 

Биће накнадно 
одређено 

 

10. 

Буди студент на дан Наставници и сарадници 
Катедре за англистику 

Биће накнадно 
одређено 
уколико се 
створе адекватни 
услови у односу 
на 
епидемиолошку 
ситуацију 

11. 

Прво издање обновљеног студентског 
часописа Coreality (на енглеском језику) 

Наставници и сарадници 
Катедре за англистику, 
студенти 

Биће накнадно 
одређено 

12. 

Дебатни клуб студената Катедре за 
англистику 

Наставници и сарадници 
Катедре за англистику, 
студенти 

Биће накнадно 
одређено 

У договору са 
Студентском 
организацијом 
ФЛФБЛ 

13. 

Континуирани рад Клуба студената 
Англистика 

Наставници и сарадници 
Катедре за англистику, 
студенти 

Биће накнадно 
одређено 

14. 

Дани професионалне оријентације и 
гостовање некадашњих студената 

Наставници и сарадници 
Катедре за англистику, 
студенти, дипломирани 
англисти 

Биће накнадно 
одређено 

У договору са 
Студентском 
организацијом 



 
 

Редни 
број Активност Носиоци Рок 

ФЛФБЛ 

15. 

Формирање аудио-визуелног каталога 
English Department Alumni наставак уз 
формирање базе података 

Наставници и сарадници 
Катедре за англистику, 
студенти 

Биће накнадно 
одређено 

16. 

Промоција програма студирања у САД-у 

Канади, Аустралији и Републици Ирској 

Наставници и сарадници 
Катедре за англистику, 
студенти 

Током академске 
године у 
договору с 
представницима 
Амбасаде САД у 
БиХ и American 
Councils in BiH 

17. 

Седмица филма  

- екранизација дјела из силабуса књижевних 
предмета, 

- седмица англо-америчког филма, 

- English language film club 

Наставници и сарадници 
Катедре за англистику, 
студенти 

Репертоар и 
мјесец биће 
накнадно 
одређени 

18. 

Предавања и радионице под називом  

English Department Talks – EngDept Talks 

гостујући предавачи по 
позиву 

Током цијеле 
академске 
године 

19.  

Промоција Катедре на друштвеним мрежама 
у сарадњи с Тимом за промоцију ФЛФБЛ 

Наставници и сарадници 
Катедре за англистику 

Континуирана 
активност током 
цијеле године 

20. 
Наставак пројекта (Re)connections Др Емир Мухић Континуирана 

активност 

21. 
Оджавање пете конференције Катедре за 
англистику - CELLS 

Наставници и сарадници  

Катедре за англистику 

Љетни семестар 

2022. године 

 КАТЕДРА ЗА ГЕРМАНИСТИКУ   

1. 
Бесплатни курсеви за студенте и запослене 
на Универзитету 

проф. др Сања Радановић и 
студенти 4. године 

Љетни семестар 

2022. године 

2. 
Стипендије њемачке службе за академску 
размјену (ДААД) 

мр Сабине Скот У току 2022. 
године 

3. 
Студентски лингвистички семинар  мр Александра Ђурић и 

студенти 
март и октобар 
2022. године 



 
 

Редни 
број Активност Носиоци Рок 

4. 

Преводилачки конкурс за награду „Олга 
Букинац“ 

Катедра за германистику: 
Ивана Четић, ма и  

„Глоса центар за њемачки 
језик“: Аљоша Прерадовић 

Март–април 
2022. године 

 

5. 

Промоција превода из часописа 
„Lichtungen“ 

Проф. др Љиљана 
Аћимовић; Ивана Четић, 
ма; студенти 

Мај 2022. године 

 

6. 

Пројекција њемачких филмова на 
Филолошком факултету 

Сарадници и студенти 
Катедре за германистику уз 
сагласност носилаца 
ауторских права 

Јануар – 
децембар 2022. 
године: 
пројекција једног 
филма седмично 

7. 

 

 

Заједнички преводилачки пројекат за 
студенте 

Сарадници и студенти 
Катедре за германистику; 
сарадници и студенти 
Катедре за германистику са 
Филозофског факултета из 
Сарајева и стручњаци из 
праксе 

У току 2022. 
године  

 

8.  
Књижевно вече са њемачким писцем Илијом 
Тројановим 

Наставници и сарадници 
Катедре за германистику 

У току 2022. 
године 

9. 

Пројекат DLL (Deutsch Lehren Lernen) Наставници, сарадници и 
студенти Катедре за 
германистику и  

Гете институт БиХ 

Љетни семестар 
2022. године 

10. 

Квиз за студенте Наставници, сарадници и 
студенти Катедре за 
германистику 

У току 2022. 
године – једном 
мјесечно 

11. 

Поетске вечери студената Наставници, сарадници и 
студенти Катедре за 
германистику 

У току 2022. 
године – једном 
мјесечно 

12. 

Позоришна представа са студентима Наставници, сарадници и 
студенти Катедре за 
германистику 

У току 2022. 
године 

      13.  

Германистички конверзацијски колоквијум Сарадници Катедре за 
германистику: мр Мелсада 
Зец-Зејнић; Андреа Медић, 
ма; Ивана Четић, ма и 

Једном седмично 
током љетног 
семестра 2022. 
године путем 



 
 

Редни 
број Активност Носиоци Рок 

студенти платформе 
Google Meet 

14.  

Спровођење и координисање језичке праксе 
за студенте 

Сарадници Катедре за 
германистику: Андреа 
Медић, ма; мр Мелсада 
Зец-Зејнић; Ивана Четић, 
ма; и  

„Bluestone solutions“ 

У току 2022. 
године 

15. 

Менторство студентских радова за учешће 
на конференцијама, конкурсима, 
фестивалима и слично 

Наставници и сарадници 
Катедре за германистику 

У току 2022. 
године 

16.  
Први академски час Наставници и сарадници 

Катедре за германистику 
Октобар 2022. 
године 

17. 

Организација и реализација студијских 
посјета и стручних екскурзија 

Студенти, наставници и 
сарадници Катедре за 
германистику 

У току 2022. 
године у складу 
са епидем. 
ситуацијом 

18. 

Сарадња са домаћим установама, 
организацијама и удружењима којима је у 
фокусу интересовања њемачки језик и 
култура 

Наставници, сарадници и 
студенти Катедре за 
германистику 

У току 2022. 
године 

     19. 

Међународна сарадња Наставници, сарадници и 
студенти Катедре за 
германистику 

У току 2022. 
године 

20. 

Учешће у активностима поводом дана 
Филолошког факултета и Европског дана 
језика 

Наставници, сарадници и 
студенти Катедре за 
германистику 

У току 2022. 
године 

 

21. 
Организација предавања по позиву Наставници и сарадници 

Катедре за германистику 
У току 2022. 
године 

22. 

Учешће наставника и сарадника Катедре  за 
германистику на (онлајн) научним 
конференцијама 

Универзитети у региону и 
Европи 

У току 2022. 
године 

23. 

Промоција Катедре за германистику на 
друштвеним мрежама у сарадњи с Тимом за 
промоцију ФЛФБЛ 

Тим за промоцију Катедре 
за германистику: мр 
Александра Ђурић, мр 
Амир Блажевић, Ивана 

Континуирана 
активност током 
цијеле године 



 
 

Редни 
број Активност Носиоци Рок 

Четић, ма 

24. 

Прослава традиционалне „Weihnachtsfeier“ Наставници, сарадници и 
студенти Катедре за 
германистику 

Децембар 2022. 
године 

 

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЗА 
ФРАЦУСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 
СА ЛАТИНСКИМ ЈЕЗИКОМ 

  

1. 
Обиљежавање Дана франкофоније Студенти, наставници и 

сарадници са наше катедре 
Март 2022. 
године 

2. 
Пријава на конкурс АУФ-а за кратке 
стручне обуке студената 

Марион Русе и сарадници 
са катедре 

Март 2022. 
године 

3. 

Припрема и реализација испита ДЕЛФ из 
француског језика 

 

Француски институт, 
професори и студенти са 
СПФЈКЛ 

Двије сесије у 
2022. години 

 

 

       4.  

Гостујуће предавање проф. Николе Бјелића 
са Филозофског факултета у Нишу 

Предавач Летњи семестар 
2022. године 

5.  
Гостујуће предавање проф. Сање Бошковић 
са Универзитета у Поатјеу 

Предавач Летњи семестар 
2022. године 

6. 

Наставак преговора о двојним дипломама са 
Универзитетом у Поатјеу у оквиру  Е+ 
програма 

Наставници и сарадници са 
катедре 

Почевши од 
марта 20222. 
године 

7. 

Преговори о сарадњи Универзитета Париз-
Нантер у Филолошког факултета у Бањој 
Луци 

Наставници и сарадници из 
наведених институција 

Мај 2022. године   

 

      8.  
Франкофоне вечери  Студенти са наше катедре Мај и новембар 

2022. године 

      9.  
Бесплатни курсеви за студенте и запослене 
на Универзитету 

Студенти 4. године Љетњи семестар 

2022. године 

 
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЗА РУСКИ И 
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

  

1. 
Обиљежавање «Татјаниног дана» - Дана 
студената у Русији 

Студенти, наставници и 
сарадници Катедре 

јануар 2022. 
године 



 
 

Редни 
број Активност Носиоци Рок 

2. 
Руски разговорни клуб Студенти, наставници и 

сарадници Катедре 
Током 2022. 
године 

3. 
Свечана академија поводом Дана руског 
језика 

Студенти, наставници и 
сарадници Катедре 

У мају 2022. 
године 

4. 

 

Преводилачке радионице за студенте 

 

Наставници и сарадници 
Филолошког факултета и 
стручњаци из праксе (по 
позиву Катедре) 

У току 2022. 
године  

5. 

Обиљежавање 130 година од рођења 
Марине Цветајеве и 90 година од рођења 
Андреја Тарковског 

Студенти, наставници и 
сарадници Катедре 

Током 2022. 
године 

6. 
Литерарни  конкурс за основце и 
средњошколце 

Наставници и сарадници 
Катедре 

У току 2022. 
године 

7. 

Промоција „Писама“ И. Буњина у преводу 
студената СП руског и српског језика и 
књижевности 

Наставници и сарадници 
Катедре 

 

 

У јануару 2022. 
године 

 

8. 

Менторство студентских радова за учешће 
на конференцијама, конкурсима, 
фестивалима и слично  

Наставници и сарадници 
Катедре 

У току 2022. 
године 

9. 
Први академски час Наставници и сарадници 

Катедре 
У октобру 2022. 
год. 

10. 
Организација и реализација студијских 
посјета и стручних екскурзија 

Студенти, наставници и 
сарадници Катедре 

У току 2022. 
године 

11. 

Сарадња са домаћим установама, 
организацијама и удружењима којима је у 
фокусу интересовања руски језик и култура 

Студенти, наставници и 
сарадници Катедре 

У току 2022. 
године 

12. 

Студијска посјета Нижњеновгородском 
државном лингвистичком универзитету 
«Доброљубов». 

Студенти, наставници и 
сарадници Катедре 

У току 2022. 
године 

 

13. 

Међународна сарадња Студенти, наставници и 
сарадници Катедре 

У току 2022. 
године 

 КАТЕДРА ИТАЛИЈАНСКИХ СТУДИЈА   



 
 

Редни 
број Активност Носиоци Рок 

1. 

Размјена студената и наставног особља у 
оквиру Ерасмус + програма размјене са 
Универзитетом у Торину и Универзитетом 
„Roma Tre“ у Риму , Универзитетом „Ca’ 
Foscari” у Венецији,Универзитетом  
„Sapienza“ у Риму, Универзитетом у Болоњи 

Катедра италијанских 
студија и партнерски 
универзитети 

 

 

Љетни семестар 
2021/22  

 И 

зимски семестар 
2022/2023. 
године 

2 
Гостовања италијаниста са универзитета у 
региону и Европи 

Катедра италијанских 
студија 

Љетни семестар 
2021/22. године 

3. 

Активности поводом „Седмице италијанског 
језика“ 

Катедра италијанских 
студија, удружење АИБА, 
Амбасада Италије у БиХ 

Зимски семестар 
2022/23 године 

4. 
Стручни семинар за наставнике 
италијанског језика у БиХ 

Катедра италијанских 
студија,  

У току 2022. 
године 

5. 

Онлајн промоција италијанског језика  и 
културе 

Катедра италијанских 
студија, удружење АИБА, 
Амбасада Италије у БиХ 

У току 2022. 
године 

6.  

Промоција Катедре за романистику 

 

Катедра италијанских 
студија, Студијски програм 
за француски језик и 
књижевност са латинским 
језиком 

У току 2022. 
године 

7. 

Учешће у активностима поводом дана 
Филолошког факултета и Европског дана 
језика 

Катедра италијанских 
студија  

У току 2022. 
године 

 

 

8. 

Учешће у промотивним активностима  

Филолошког факултета  

Катедра италијанских 
студија 

У току 2022. 
године 

9. 

Гостовање наставника и сарадника Катедре 
италијанских студија на универзитетима у 
региону и Европи 

Катедра италијанских 
студија и партнерски 
универзитети 

У току 2022. 
године 

      10. 

Учешће наставника и сарадника Катедре 
италијанских студија на(онлајн) научним 
конференцијама 

Универзитети у региону и 
Европи 

У току 2022. 
године 

 КАТЕДРА ЗА СРБИСТИКУ   



 
 

Редни 
број Активност Носиоци Рок 

1. 

 
 
Научна конференција  
„Philologia Serbica 
 
 
 

Др Биљана Бабић, др 
Дијана Црњак, др Сања 
Мацура (уредник 
зборника), Др Саша 
Шмуља, др Нина Говедар, 
др Андреја Марић,  мср 
Горан Милашин, мр 
Данијела Јелић 

 март 2022. 
године 

2. 

Научна конференција Насљеђе и 
идентитет(и) 

Др Биљана Бабић, др 
Јеленка Пандуревић, др 
Слађана Цукут, мср 
Данијел Дојчиновић 

Децембар 2022.  
године 

 

3. 

Међународна научна конференција 
„Библијски апокрифи у јужнословенској 
традицији“ 

Мср Данијел Дојчиновић 

 

 мај 2022. године 

4. 

 
Први академски час 
 
 
 

Сви  

наставници и сарадници 

Октобар 2022. 
године 

5. 

Сарадња са Универзитетом у Гдањску у 
оквиру програма Еразмус + 

 

Др Мијана Кубурић 
Мацура, др Јеленка 
Пандуревић 

мај 2022. године 

 

6. 

 
Припрема, штампање и промоција зборника 
радова са Прве конференције «Насљеђе и 
идентитет(и)» 

Др Јеленка Пандуревић 
(уредник зборника), др 
Биљана Бабић, др Слађана 
Цукут, мср Данијел 
Дојчиновић 

Јануар -
Децембар  2022. 
године 

7. 
Поетски театар „Сапутници” Др Андреја Марић Током цијеле 

године 

8. 

Научна сарадња са Центром за напредне 
студије „Beyond Canon_” Универзитета у 
Регензбургу (Њемачка) 

 

Данијел Дојчиновић, мр 

 

 

Током цијеле 
године 

9. 
Научна сарадња са Екатарином Јакушкином, 
Московски државни универзитет „М. В. 
Ломоносов” 

Проф. др Дијана Црњак Током цијеле 
године 

10. 
Међународна размјена студената и 
наставника 

Доц. др Мијана Кубурић 
Мацура 

Током цијеле 
године 



 
 

Редни 
број Активност Носиоци Рок 

11. 

Организација предавања по позиву Доц. др Мијана Кубурић 
Мацура и проф. др Јеленка 
Пандуревић 

Током цијеле 
године 

12. 
Сарадња у оквиру научног пројекта 
„Занемарени архиви књижевног и 
културног“ 

Проф. др Јеленка 
Пандуревић,  

Током цијеле 
године  

13. 

Организација теренских истраживања 
традиционалне културе и нематеријалног 
културног насљеђа 

Проф. др Јеленка 
Пандуревић, 

Јуни-јули 2022. 
године 

14. 

Научна сарадња у оквиру пројекта „Српски 
писани споменици средњовјековне Босне и 
Хума” 

Проф. др Зорица 
Никитовић 

Током цијеле 
године 

15. 

Менторски рад са студентима србистике ‒ 
студентске конференције 

Проф. др Јеленка 
Пандуревић, др Мијана 
Кубурић Мацура 

Током цијеле 
године 

 

16. 

Представљање резултата научно-
истраживачког пројекта„Српски писани 
споменици средњовјековне Босне и Хума” 

Проф. др Зорица 
Никитовић 

Током 2022. 
године 

17. 

Такмичење у рецитовању за ученике 
основних и средњих школа, у сарадњи са 
РПЗ 

Др Нина Говедар Фебруар-мај 
2022. године 

18. 
Компаративна читања студената србистике 
(радионице) 

Др Нина Говедар Април и 
новембар 2022 

19. 
Огледни час студената другог 
циклуса(радионица Јежева кућица) 

Др Нина Говедар Март 2022. 
године 

20. 

Дискусија студената и ученика о роману 
„Мајстор и Маргарита“ (у сарадњи са 
Гимназијом БЛ) 

 

Др Нина Говедар Март 2022. 
године 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Чланица Универзитета: Филозофски факултет 
 

Редни 
број Активност Носиоци Рок 

 
УНАПРЕЂЕЊЕ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА 

 

1. 

Наставак процеса израде нових 
наставних планова на студијским 
програмима: Филозофија, Учитељски 
студиј, Педагогија, Психологија, 
Предшколско васпитање. 

декан и продекан за наставу са 
водитељима студијских програма током 2022. 

2. 

Наставити континуирану праксу 
професионалног усавршавања 
наставног особља (нпр. Реторички 
аспекти наставе, Интерактивне 
технике рада, Вредновање испита,, 
Како формативно оцијењивати 
студенте током семестра, Вредновање 
есеја, Измјене у Закону о високом 
образовању итд.). 

Центар за цјеложивотно учење и 
продекан за наставу током 2022. 

3. 

Наставити развој сарадње са 
партнерским институцијама кроз 
потписивање споразума о сарадњи и 
практичној настави. 

декан током 2022. 

4. 

Заједничка организација различитих 
догађаја (панел дискусије, 
ваннаставна предавања итд.) са 
партенрским организацијама, са 
сврхом развоја додатних 
компетенција студената Филозофског 
факултета. 

декан са наставницима и 
сарадницима са свих студијских 

програма 
током 2022. 

5. 

Организовање праксе – склопити 
уговор са УКЦ или Центар за ментално 
здравље којим би се дефинисали 
услови за одрађивање стручне праксе 
студента психологије.  

декан и продекан за наставу током 2022. 

6. 

Размотрити крерирање „огледне 
учионице“ у којој би студенти између 
осталог могли да одраде дио праксе 
(нпр. кад је ријеч о методолошким 
предметима). 

продекан за наставу са предметним 
наставницима током 2022. 

7. 
Подстицање рада Центра за 
цјеложивотно учење (обуке за 
наставно особље ФФ, УНИБЛ итд.). 

проф. др Драженко Јоргић током 2022. 

8. 
Интензивније укључивање чланова 
Алумни центра у активности 

проф. др Драженко Јоргић и проф. 
др Сања Радетић Ловрић током 2022. 



 
 

Факултета  (нпр. представљање рада 
стручњака ангажованих у пракси са 
циљем проширивања студентских 
знања и вјештина).  

9. 
Креирати Правилник о раду Вијећа 
студијских програма. 

декан и продекан за наставу са 
водитељима студијских програма током 2022. 

10. 

Креирати упутство о начину 
пријављивања завршних и мастер 
радова и информисати студенте о 
томе. 

продекан за наставу са референтом 
за други и трећи циклус током 2022. 

11. 
Организовати додатне интерне 
евалуације: наставног процеса; 
студентске праксе итд.   

водитељи студијских програма  током 2022. 

12. 

Боља координација активности 
наставног особља (поготово унутар 
сваке године) у функцији рационалније 
организације обавеза студената 
(спријечити преоптерећеност 
студената). 

наставници и сарадници са свих 
студијских програма током 2022. 

13. 
Размотрити опцију ангажовања више 
наставника на једном предмету. 

декан у сарадњи са водитељима 
студијских програма током 2022. 

14. 

Подизање критеријума на пријемним 
испитима и испитима на факултету. 
Ажурније достављање попуњених 
испитних пријава и записника у 
студентску службу (најкасније унутар 
7 дана од испита). 

декан и продекан за наставу са 
наставницима и сарадницима са 

свих студијких програма 
током 2022. 

15. 

Израда „хуманијег“ распореда наставе 
који подразумјева умјерено 
оптерећење студената у току истог 
дана, те мале паузе између предавања. 

продекан за наставу са водитељима 
и секретарима студијских програма током 2022. 

16. 
Увести Филозофију као обавезан 
предмет за све СП на ФФ. 

декан и продекан за наставу са 
студијским програмом филозофије током 2022. 

17. 

Омогућити већу изборност предмета. 
Изборност предмета може бити 
организована на три нивоа: ниво 
студијског програма, ниво факултета и 
ниво универзитета 

продекан за наставу са 
наставницима и сарадницима током 2022. 

 
РАЗВОЈ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКЕ ПРОДУКТИВНОСТИ 

 

18. 

Континуиране обуке за квалитетнији 
научно-истраживачки рад: нпр. 
стандарди академског писања, процес 
рецензирања, цитатни стандарди, 
методолошки аспекти научног рада, 
процедуре објављивања радова у 

продекан за научноистраживачки 
рад и међународну сарадњу са 

наставнима и сарадницима 
током 2022. 



 
 

референтним часописима итд. 

19. 

Наставити праксу професионалног 
организовања скупа Бањалучки 
новембарски сусрети (БЛНС) 
(довођење познатих предавача, 
рецензије резимеа и радова, 
студентска секција у оквиру скупа 
итд.). 

продекан за научноистраживачки 
рад и међународну сарадњу са 

програмским и организационим 
одбором скупа 

септембар, 
октобар, 
новембар 

2022. 

20. 

Размотрити идеју о организацији 
скупа БЛНС са другим факултетима, 
поред осталог и ради добијања боље 
категоризације. 

продекан за научноистраживачки 
рад и међународну сарадњу са 

програмским и организационим 
одбором скупа 

септембар, 
октобар, 
новембар 

2022. 

21. 

Организовати једном годишње по 
један мини скуп/симпозиј у оквиру 
сваке  катедре (нпр. „Специфичности 
методолошких истраживања у 
разредној настави“, 
„Интердисциплинарни приступ 
родној равноправности у друштву“ 
итд.) 

продекан за научноистраживачки 
рад и међународну сарадњу са 

водитељима студијских програма 
 током 2022. 

22. 

Наставити подстицати истраживачки 
рад студената кроз рад Студентске 
истраживачке секције. 
(суфинансирање студентиских 
истраживачких пројеката и одлазака 
студената на научне скупове у РС и 
региону) 

продекан за научноистраживачки 
рад и међународну сарадњу са 

Савезом студената 
током 2022. 

23. 
Организовати студентски научни 
скуп. 

продекан за научноистраживачки 
рад и међународну сарадњу са 

Савезом студената 
током 2022. 

24. 

Организовати годишњу научну 
конференцију намијењену 
студентима докторских студија из 
регије из области које има ФФ и 
користити је за боље промовисање и 
препознавање ФФ у регији. 

продекан за научноистраживачки 
рад и међународну сарадњу током 2022. 

25. 
Спровести категоризацију часописа 
„Синеза“. Редакција часописа  током 2022. 

26. 

Обезбједити стручну подршку 
приликом финализирања радова који 
конкуришу у референтне часописе 
(превод итд.). 

продекан за научноистраживачки 
рад и међународну сарадњу током 2022. 

27. 
Креирати листу референтних 
часописа погодних за објављивање из 
научних области са ФФ. 

продекан за научноистраживачки 
рад и међународну сарадњу током 2022. 

28. 
Набавка софтвера за квалитативна 
истраживања. декан током 2022. 



 
 

29. 
Интензивирање рада Института за 
хуманистичке и друштвене науке. 

Водитељица Института проф. др 
Милена Карапетровић и Научни 

савјет Института 
током 2022. 

30. 
Интензивирати рад Савјета за науку 
Филозофског факултета. 

декан и продекани са члановима 
Савјета током 2022. 

31. 
Укључивање у међународне 
истраживачке тимове COST, 
ERASMUS + пројекте итд. 

наставници и сарадници са свих 
студијских програма током 2022. 

32. 
Промоција научне дјелатности кроз 
Research gate и Google Scholar налоге 
и профиле. 

наставници и сарадници са свих 
студијских програма током 2022. 

33. 
Размотрити креирање „Плана личног 
научног развоја“. 

продекан за научноистраживачки 
рад и међународну сарадњу са 
наставницима и сарадницима 

током 2022. 

34. 
Интензивнија медијска промоција 
резултата истраживања која су од 
интереса за ширу јавност. 

продекан за научноистраживачки 
рад и међународну сарадњу са 
наставницима и сарадницима 

током 2022. 

35. 
Наставити праксу набавке новије 
научне литературе. 

декан са наставницима и 
сарадницима током 2022. 

 
УНАПРЕЂЕЊЕ ИЗДАВАЧКЕ ДЈЕЛАТНОСТИ И РАДА БИБЛИОТЕКЕ 

 

36. 
Наставити праксу интензивне 
издавачке дјелатности (око 15 издања 
годишње). 

декан и Комисија за издавачку 
дјелатност током 2022. 

37. 

У сарадњи са Ректоратом радити на 
рјешавању бирократских препрека за 
дистрибуцију и продају штампаних 
издања.  

декан током 2022. 

38. 

Прављење Уговора са 
појединачним ауторима о 
узајамним одговорностима, начинима 
објављивања (онлајн и/или штампано 
издање), финансирања, промоције 
публикације итд. 

декан са продеканом за 
научноистраживачки рад и 

међународну сарадњу 
током 2022. 

39. 
Наставити праксу засебне промоције 
сваког издања Филозофског факултета 

наставници и сарадници са свих 
студијских програма током 2022. 

40. 
Обогаћивање базе онлајн издања 
Филозофског факултета. Неђо Малешевић током 2022. 

41. 
Креирати и промовисати годишњи 
католог издавачке дјелатности. Марко Аћић током 2022. 

42. 

Израда новог Правилника о раду 
библиотеке (успостављање комисије 
за рад библиотеке која ће планирати и 
пратити рад библиотеке; дефинисање 
набавке књига; размјена; сарадња; 
правила за кориштење старе и ријетке 
књиге; правила рада са студентима 

Драган Драгомировић, шеф 
библиотеке током 2022. 



 
 

који припремају завршни рад; радне 
обавезе запослених и др.). 

43. 

Повећавање видљивости и 
доступности информација из 
библиотеке на WEB- презентацији 
ФФ („Питај библиотекара?“, упутство 
„Како пронаћи литературу?“, линкови 
за дигиталне репозиторијуме ма и др 
радова. 

Драган Драгомировић и Неђо 
Малешевић током 2022. 

44. 

Направити електронску базу 
приоритетних књига из библиотеке и 
учинити је доступном, како би 
студенти и професори једноставније 
знали шта им стоји на располагању. 

Драган Драгомировић и Бојан 
Пајић током 2022. 

45. 

Израда спискова дипломских, 
магистарских, мастер и докторских 
радова за интерну и екстерну 
употребу/за сајт. 

Нада Костадиновић, виши 
књижњичар током 2022. 

46. 
Почетак имплементације онлајн 
информатичког система и каталога 
COBISS. 

Бојан Пајић, библиотекар током 2022. 

47. Промоција старе и ријетке књиге. Драган Драгомировић током 2022. 

48. 
Набавити материјал за увезивање 
оштећених примјерака књига те 
приступити репарацији.  

Бојан Пајић током 2022. 

49. 
Побољшање материјално-техничких 
услова у библитеци 

Драган Драгомировић у сарадњи са 
деканом током 2022. 

 
ОРГАНИЗОВАЊЕ ВАННАСТАВНИХ И АКТИВНОСТИ У ЗАЈЕДНИЦИ 

 

50. 

Наставити манифестацију „Сриједом 
на Филозофском“ (промоције кљига, 
додатне едукације, предавања 
алумниста итд.) 

Александра Симановић, стручни 
сарадник у настави током 2022. 

51. 
Укључивање пензионисаних 
професора у неке ваннаставне 
активности на факултету. 

декан са водитељима студијских 
програма током 2022. 

52. 

Наставак рада „Просоцијалне бригаде 
Филозофског факултета“(хуманитарне 
акције, студијско путовање/излет, 
рекреативни догађаји, еколошке 
акције) 

декан са свим радницима факултета током 2022. 

53. 

Наставак рада студентских секција: 
Научно – истраживачка секција, 
Секција за развој професионалних 
вјештина (нпр. Организација обука за 

Неђо Малешевић са Савезом 
студената током 2022. 



 
 

студентена теме: реторичке вјештине, 
припрема биографије, писање 
пројеката итд.), Културно-
умјетничка, Планинарска, Шаховска. 

54. 
Наставак изложбене дјелатности у 
сарадњи са Академијом умјетности и 
другим установама 

доц. др Мирослав Дрљача, мр 
Татјана Зиројевић током 2022. 

55. 
Организовање Студентских 
образовних квизова (2 x семестрално) проф. др Аранђел Смиљанић током 2022. 

56. 

Организовање 
филмотека/филмозофија, у оквиру 
којих би се приказивали квалитетни 
тематски филмови уз дискусију. 

Наставници и сарадници факултета током 2022. 

57. 

Искористити постојеће 
манифестације и значајне датуме за 
промоцију студијских програма 
(Филмозофија, Свјетски дан 
филозофије, Свјетски дан учитеља, 
Свјетски дан менталног здравља...). 

Наставници и сарадници са свих 
студијских програма током 2022. 

58. 
Размотрити могућност за покретање 
дебатног клуба студената 
Филозофског факултета. 

Савез студената у сарадњи са 
Правним факултетом током 2022. 

59. 
Обезбиједити седмичне термине за 
бесплатно коришћење спортске сале 
или базена; 

декан и Неђо Малешевић током 2022. 

60. 
Организовање додјеле новогодишњих 
пакетића за дјецу запослених на ФФ. декан током 2022. 

РАЗВОЈ ПРОМОЦИЈЕ ФАКУЛТЕТА 
 

61. 
Наставити континуирану промоцију 
преко web сајта, друштвених мрежа, 
you tube канала. 

Неђо Малешевић током 2022. 

62. 
Наставити са објављивањем 
тромјесечног онлајн билтена 
Филозофског факултета. 

Неђо Малешевић током 2022. 

63. 

Наставити праксу промоције у 
средњим школама у мјери у којој то 
актуелни услови (пандемија) 
дозвољавају (дистрибуирати 
промотивни материјал у средњим 
школама,  интензивнији дигални 
маркетинг, вибер стикери итд.) 

декан и продекан за наставу са 
Промо тимом факултета до маја 2022. 

64. Организовати Дане отворених врата. декан и продекан за наставу са 
Промо тимом факултета до маја 2022. 

65. 
Прављење, продукција и 
презентовање властитих промотивних 
аудио-визуелних садржаја 

Неђо Малешевић у сарадњи са 
наставницима и сарадницима током 2022. 



 
 

(блог/влог/подкаст факултета са 
интервјуима са најбољим студентима, 
разговори са професорима на 
одређене теме итд). 

66. 
Промоција факултета кроз гостовања 
„познатих особа“. 

декан са наставницима и 
сарадницима током 2022. 

67. 

Организовати неколико наградних 
конкурса за средњошколце ради 
промоције студијских програма у 
школама. 

Промо тим факултета током 2022. 

68. 
Обиљежавање важних датума у току 
године (Међународни дан књиге...). Наставници и сарадници факултета током 2022. 

69. 

Организовати годишње дружење са 
медијима и представити им рад ФФ 
Интензивнија сарадња са новинарима 
појединцима. 

декан децембар 
2022. 

 
70. 

Осмислити „обичај“, праксу по 
којима ће факултет бити 
препознатљив у широј јавности: (нпр. 
увођење одређеног обичаја приликом 
дипломирања). 

декан са водитељима  студијских 
програма током 2022. 

71. 
Интензивнија промоција Савеза 
студената међу студентима, а 
поготово бруцошима 

Савез студената током 2022. 

72. 
Наставити праксу давања захвалница 
за институције и појединце који 
помажу рад Филозофског факултета. 

декан  током 2022. 

73. 
Интензивније  информисање студента 
о активностима на факултету  и преко 
вибер групе. 

Неђо Малешевић током 2022. 

74. 
Дизајнирање и набавка заставе 
Филозофског факултета. декан у сарадњи са дизајнером током 2022. 

75. 
Осмишљавање текста и мелодије 
химне Филозофског факултета. Доц. др Озренка Бјелобрк Бабић током 2022. 

76. 
Дизајн новог додатног мотива (поред 
постојеће конзерве) за оглашавање 
догађаја на ФФ.  

декан у сарадњи са дизајнером током 2022. 

77. 

На сајту ФФ редовно ажурирање 
података о наставницима, 
сарадницима руководиоцима, 
библиографијама. 

Неђо Малешевић током 2022. 

78. 

На сајту ажурирати информације о 
извјештајима комисија за завршне 
радове, најавама одбрана завршних 
радове итд. 

Неђо Малешевић током 2022. 

79. 
Уредити сајт да лице са Филозофског 
факултета може да уређује одређене Неђо Малешевић током 2022. 



 
 

странице за које то тренутно није 
могуће (нпр. подаци о запосленим, 
студијским програмима итд.). 

ПОБОЉШАЊЕ МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА ЗА РАД 
 

80. 

Вршити мониторинг везано за 
одобрење и реализацију пројекта за 
израду фасаде у оквиру „Програма 
енергетске ефикасности“. 

декан и Марко Аћић током 2022. 

81. 

Вршити мониторинг везано за 
одобрење и реализацију пројекта 
Центра за едукацију дјеце 
предшколског узраста, у кругу 
Кампуса. 

декан са студијским програмом 
предшколског васпитања током 2022. 

82. 

Направити анализу по студијским 
програмима по питању техничких 
потреба у наредној години (рачунари, 
пројектори, ормари, полице итд.) те 
набавка истих (нпр. пројектори у 
двије учионице на СП Филозофија; 
клима у учионици 217 итд.) 

декан и Марко Аћић у сарадњи са 
Јавним набавкама Универзитета током 2022. 

83. 

Израдити пројекат за уређење 
површине испред и иза Факултета, за 
пожарне степенице, за други излаз на 
згради Факултета и за израду лифта за 
лица са онеспособљењем. 

декан са пројектним тимом са 
АГГФ-а током 2022. 

84. 
Наставити иницијативу да се запосли 
„мрежни администратор”. декан у сарадњи са ректором током 2022. 

85. 

Очистити простор предвиђен за архив 
(провјерити могућност санације 
гараже за потребе намјештаја из 
архива). 

декан са сарадницима током 2022. 

86. 
Размотрити изналажење простора за 
спремачице                              декан током 2022. 

87. 

„Необична“ скулптура, на улазу 
Факултета које ће допринијети 
упечатљивијем и аутентичнијем 
изгледу факултета. 

декан, доц. др Мирослав Дрљача током 2022. 

88. 
Израдити скулптуру у средишњем 
холу на задњем спрату 

доц. др Мирослав Дрљача у 
сарадњи са Академијом умјетности током 2022. 

89. 
Наставити рад на естетском уређењу 
учионица. наставници и сарадници факултета током 2022. 

90. Куповина фото-видео опреме с циљем 
боље промоције Факултета. декан са сарадницима током 2022. 

91. 
Разматрање могућности замјене аута 
Факултета. 

декан са Јавним набавкама 
Универзитета током 2022. 



 
 

92. 
Просторно реновирање студентске 
службе I и II циклуса. декан са аритектама са АГГФ-а током 2022. 

93. 
Поставити заставу на факултету (на 
СП Историја). наставници и сарадници факултета током 2022. 

94. 

Замијенити пројекторе у двије 
учионице обновити рачунаре у тим 
учионицама (СП Филозофија) 

декан са Јавним набавкама 
Универзитета током 2022. 

95. 

Промоција Филозофског факултета у 
иностранству у циљу анимирања 
студената из иностранства да упишу 
наш факултет. 

продекан за научноистраживачки 
рад и међународну сарадњу  током 2022. 

96. 

Укључити студенте Психологије који 
слушају изборни предмет 
„Психологија маркетинга“ у промоцију 
факултета. 

студијски програм психологије током 2022. 

97. 
Креирати “мапу” факултета у улазном 
холу. 

водитељи студијских програма са 
дизајнером током 2022. 

98. 
Набавка савремене „интерактивне“ 
табле  

декан са Јавним набавкама 
Универзитета током 2022. 

99. 
Замјена пултова за компјутере у 
учионицама  

декан са Јавним набавкама 
Универзитета током 2022. 

100. 
Дефинисање простора за одбрану 
завршних, мастер и докторских радова.  

референт за други и трећи циклус 
студија током 2022. 

101. 
Уређење простора за потребе музичке 
групе предмета. професори из области музике током 2022. 

РАЗВОЈ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ И МОБИЛНОСТИ ОСОБЉА И СТУДЕНАТА 
 

102. 
Повећати међународну размјену 
наставника. 

кооринатор за међународну 
сарадњу и продекан за 

научноистраживачки рад и 
међународну сарадњу 

током 2022. 

103. 

Повећати компетенције када је у 
питању енглески и други страни 
језици потребни за развој, иницирање 
мрежа и пројеката 

продекан за научноистраживачки 
рад и међународну сарадњу током 2022. 

104. 
Повећати обим размјене студената, 
увести„прозор мобилности“ на свим 
програмима 

кооринатор за међународну 
сарадњу и продекан за 

научноистраживачки рад и 
међународну сарадњу 

током 2022. 

105. 
Организовати предавања гостујућих 
предаваче из иностранства 

кооринатор за међународну 
сарадњу и продекан за 

научноистраживачки рад и 
међународну сарадњу 

током 2022. 

106. 

Едуковање студената о корисности 
међународне размјене из позиције 
личног искуства 
наставника/сарадника/других 
студената. 

кооринатор за међународну 
сарадњу и продекан за 

научноистраживачки рад и 
међународну сарадњу 

током 2022. 



 
 

ЗАГОВАРАЊЕ ДРУШТВЕНИХ МЈЕРА СА ВЕЋУ ЗАПОШЉИВОСТ СТУДЕНАТА 
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА. 

107. 

Наставити рад на заговарању да 
предмет Етика и даље предају 
професори филозофије и социологије.  
 

декан и студијски програм 
филозофије током 2022. 

108. 

Организовати округли сто и позвати 
представнике РПЗ и Министарства 
просвјете у вези са односом према 
филозофији у наставним плановима и 
програмима у основним и средњим 
школама. 

декан и студијски програм 
филозофије током 2022. 

109. 
Измјена Наставног плана и програма 
филозофије/историје у гимназијама и 
другим школама. 

студијски програм филозофије и 
историје током 2022. 

110. 
Очување свих предмета за које наставу 
изводе учитељи. 

студијски програм учитељског 
студија током 2022. 

111. 

Инцијатива за враћањем предмета 
Историје у други разред 
четворогодишњих стручних школа у 
Републици Српској. 

студијски програм историја током 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Чланица Универзитета: Шумарски факултет 
 

Катедра: Катедра за силвиекологију 
Извршилац: 
Редни 
број 

Активност Носиоци 
Реализација 

(%) 
УЧЕШЋЕ У ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ ПРОЈЕКАТА 

1. Имплементација пројекта под називом 
“Асортиман садног материјала за газдинства 
ЈПШ „Шуме РС“ 2020-2050 година” 

Проф. др Милан 
Матаруга, 
Др Бранислав 
Цвјетковић, 
Проф. др Југослав 
Брујић, 
Проф. др Маријана 
Каповић Соломун, 
Др Владимир Ступар, 
Др Драган Чомић, 

 
 
 
 

100 

2. Студија о флори и вегетацији Црвених 
стијена, Романија 

Доц. др Владимир 
Ступар, 
Проф. др Југослав 
Брујић 

 

100 

3. Учешће у имплементација пројекта : 
Процјене стања природе и управљања 
природним ресурсима Босне и 
Херцеговине (Supporting decision making and 
building capacity to support IPBES through 
national ecosystem assessments) финансијер 
IKI-ja (Иницијатива за климу њемачког 
савезног министарства за 
животну средину, заштиту природе и 
нуклеарну безбjедност). Први прималац је 
World Conservation Monitoring Centre 
(WCMC), са сjедиштем у Кембриџу, 
Уједињено Краљевство Велике Британије и 
Сjеверне Ирске. 

Проф. др Љиљана 
Дошеновић 

 
 
 
 
 
 
 
80 

4. Учешће у имплементација пројекта: 
Унапријеђење туристичког амбијента, 
финансијер, Туристичка организација 
Града Приједора 

Доц. др Бранислав 
Цветковић, 
Доц. др Владимир 
Ступар, 
Проф. др Љиљана 
Дошеновић 

 
 

100 

5. Имплементација пројекта Erasmus SETOF, 
финансијер EU 

Проф. др Маријана 
Каповић Соломун, 
координатор 

 
80 

6. Имплементација пројекта под називом 
„Утицај пожара на стање и деградацију 

Проф. др Маријана 
Каповић Соломун, 100 



 
 

 земљишних ресурса Републике Српске“ 
финансијер МНРВОИД 

координатор  

7. Имплементација пројекта под називом 
„Пан европско истраживање, прошлост, 
садашњост и будућност мегапожара. 
Биофизичка, социолошка и економска 
перцепција АPROACH (PEMEFI) 
финансијер МНРВОИД 

Проф. др Маријана 
Каповић Соломун, 
координатор 

 
 

100 

8. Имплементација пројекта под називом 
Подршка имплементацији COST Action 
CA16209 “Natural Flood Retention on Private 
Land”, финансијер Министарство цивилних 
послова БиХ. 

Проф. др Маријана 
Каповић Соломун, 
координатор 

 
 
100 

9. Учешће у активностима COST Action CA18135 
„Fire in the Earth System: Science & Society“ 

Проф. др Маријана 
Каповић Соломун 100 

10. Учешће у активностима COST Action CA16209 
“The Soil Science & Archaeo-Geophysics 
Alliance: going beyond prospection“ 

Проф. др Маријана 
Каповић Соломун 

 
100 

11. Учешће у активностима COST Action 
CA16209 “Natural Flood Retention on Private 
Land” 

Проф. др Маријана 
Каповић Соломун 

 
100 

12. Имплементација пројекта „Genetička 
karakterizacija i procjena uticaja klimatskih 
promjena na Pančićevu omoriku u Republici 
Srpskoj“ 

доц. др Владимир 
Ступар 

 

100 

13. Имплементација билатералног пројекта 
са Републиком Словенијом „Biodiverzitet 
submontanih bukovih šuma duž klimatskog 
gradijenta na južnom obodu Panonske 
nizije“ 

доц. др Владимир 
Ступар 

 
 
50 

14. Имплементација пројекта „GIS baza 
vaskularne flore Republike Srpske - 3. faza“ 

доц. др Владимир 
Ступар 100 

15. Учешће у активностима „COST 
Action CA16208 – Knowledge 
conversion for enhancing management 
of European 
riparian ecosystems and services“ 

доц. др Владимир 
Ступар 

 

90 

По потреби додати редове 
ПРИПРЕМА ПРОЈЕКТНИХ АПЛИКАЦИЈА 

1. Припрема пројектне апликације COST 
Innovators Grant (CIG) application 

Проф. др Маријана 
Каповић Соломун 100 

2. Припрема пројектне апликације за МНРВОИД Проф. др Маријана 
Каповић Соломун 100 

По потреби додати редове 
МОНОГРАФИЈЕ, УЏБЕНИЦИ, РАДОВИ И ОСТАЛЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ 

1. Публиковање уџбеника „Дендрологија“, Проф. др Раде 20 



 
 

 издавач ШФ БЛ Цвјетићанин, 
Проф. др Југослав 
Брујић, 
Проф. др Марко 
Перовић, доц. др 
Владимир Ступар 

 

2. Публиковање практикума „Типологија 
шума“ 

Проф. др Југослав 
Брујић 70 

3. Публиковање рада “Fir communities in 
Bosnia and Hercegovina” у Springer ASTI 
Book Series 

Проф. др Југослав 
Брујић 
др Владимир Ступар 

Није 
реализован 

4. Писање приручника “Ријечник екологије“, 
издавач ШФ БЛ 

Проф. др Југослав 
Брујић 100 

5. Публиковање монографијe/поглавља: 
Општи оквир еколошких аспеката 
шумских подручја, у монографији План 
пошумљавања голети и газдовања 
шумским културама РС 

Проф. др Љиљана 
Дошеновић 

 
 
100 

6. Публиковање монографијe/поглавља: 
„Општекорисне функције шума и њихов 
значај“ у монографији Одрживи развој и 
управљање шумским екосистемима 

Проф. др Љиљана 
Дошеновић 

 
прошло 
рецензију 

7. Припрема научне Монографије Проф. др Љиљана 
Дошеновић 60 

8. Припрема научне Монографије Проф. др Маријана 
Каповић Соломун 70 

9. Публиковање уџбеника, издавач Springer Проф. др Маријана 
Каповић Соломун 

Није 
реализовано 

10. Припрема Уџбеника Проф. др Маријана 
Каповић Соломун 

Није 
реализовано 

11. Публиковање поглавља под називом: 
„Healthy soils - Healthy people, Reality of Balkan 
region„ у престижној међународној 
публикацији Taylor and Francis group. 
Ristić, R. Kapović Solomun, M. Malušević I. 
Ždrale, S. Radić, B. Polovina, S. Milćanović, S. 
2021. Healthy soils - Healthy people, Reality of 
Balkan region, In the book: The Soil-Human 
Health Nexus, Taylor and Francis group, New 
York, USA. DOI: 10.1201/9780367822736 

Проф. др Маријана 
Каповић Соломун 

 
 
 
 

100 

12. Публиковање рада под називом: 
“Phytoremediation: a Nature-Based Solution for 
Polluted Urban Soils“, у престижном 
међународном часопису 

Проф. др Маријана 
Каповић Соломун Проф. 
др Нада Шуматић 
Мр Зорана Хркић Илић 

 
Није 
реализовано 

13. Публиковање рада под називом: „The Проф. др Маријана 100 

https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1201%2F9780367822736?_sg%5B0%5D=fp4h7AI3cy-pY0da0eTzxR2zKsscrWSIX3PdQuPv_xSxlMvndB2Fvq0TKGX964PfuXDZJbqfw6XgLzRY_SdnrEQuOA.bn7MKVqqnDpC6MIzBCmtjvAsvumdQPiQWvDVLQgi5nmgxv4OxZVB-kbbsT5V6RSUgr4qeEBBGclw9ZQiX8fAPA


 
 

 importance of International collaboration to 
enhance environmental awareness and promote the 
concept of environmental citizen“ у 
престижном међународном часопису Finger, 
D.C., Draghici, C., Perniu, D., Smederevac-
Lalic, M., Halbac-Cotoara-Zamfir, R., Sehic, 
A., Kapović Solomun, M. 2021. The 
Importance of International Collaboration to 
Enhance Education for Environmental 
Citizenship. Sustainability 2021, 13, 10326. 
https://doi.org/10.3390/su131810326 

Каповић Соломун  

14. Публиковање рада под називом: „Influence of 
ЕU Flood legislation on Land Policy Framework 
of EU and non- EU Countries in Southern 
Europe” у престижном међународном 
часопису 
Kapović Solomun, M., Ferreira, C. S. S., Zupanc, 
V., Ristić, R., Drobnjak, A., & Kalantari, Z. 
(2021). Flood legislation and land policy 
framework of EU and non-EU countries in 
Southern Europe. 
Wiley Interdisciplinary Reviews: Water, 
e15596.https://doi.org/10.1002/wat2.1566 

Проф. др Маријана 
Каповић Соломун 

 
 
 
 
 
100 

15. Публиковање рада под називом: 
„Contribution of physical and anthropogenic 
factors to gully erosion initiation“ у престижном 
међународном часопису 
 
Rahmati, O., Kalantari, Z., Ferreira, C., Chen, 
W., Soleimanpour, S., Kapović Solomun, M., 
Seifollahi-Aghmiuni, S., Ghajarnia, N., 
Kazemabady, N. 2022. Contribution of physical 
and anthropogenic factors to gully erosion 
initiation, CATENA, Volume 210, 2022, 105925, 
ISSN 0341-8162, 
https://doi.org/10.1016/j.catena.2021.105925. 

Проф. др Маријана 
Каповић Соломун 

 
 
 
 
 
 
 
100 

16. Публиковање рада под називом „Current 
wildfire patterns and challenges in Europe: a 
synthesis of national perspectives“ у 
престижном међународном часопису 
Kapović Solomun M, Ferreira C, Eremija S, 
Tošić R, Lazović N, Češljar G. (2021).Long-term* 
fire effects on vegetation and topsoil properties in 
beech forests of Manjaca Mountain (Western of 
Bosnia and Herzegovina)' International Journal 
of Wildland Fire. doi.org/10.1071/WF20111 

Проф. др Маријана 
Каповић Соломун 

 
 
 
 
100 

https://doi.org/10.1002/wat2.1566


 
 

17. Carlos O. Cruz-Gaistardo, Juan F. Gallardo- 
Lancho, Marijana Kapović Solomun, Darya 
Vasilieva, Juan C. Rey-Brina, Claudia Marques- 
dos-Santos Cordovil, Peter Koncz, Ana F. 
González-Pedraza, Skye Wills, Juan J. Ibáñez- 
Martí, Silvia Chersich, Jesús G. Pimentel-
Coello, Miriam Muñoz-Rojas (2021). Drylands. 
In FAO and ITPS publication: Recarbonizing 
global soils 
– A technical manual of recommended 
management practices. Volume 2: Hot spots and 
bright spots of soil organic carbon. 
https://doi.org/10.4060/cb6378en 

Проф. др Маријана 
Каповић Соломун 

 
 
 
 
 
100 

18. Marijana Kapović Solomun, Carlos O. Cruz- 
Gaistardo (2021). Reforestation of highlands in 
Javor Mountain, Republic of Srpska, Bosnia and 
Herzegovina. In FAO and ITPS publication: 
Recarbonizing global soils – A technical manual 
of recommended management practices. 
Volume 6: Forestry, Wetlands and Urban soils 
DOI: 10.4060/cb6605en 

Проф. др Маријана 
Каповић Соломун 

 
 
 
100 

19. Ferreira, C. Potočki, K. Kapović Solomun, M. 
Kalantari, Z. (2021). Nature-based solutions for 
flood mitigation and resilience in urban areas, In 
book: Nature-Based Solutions for Flood 
Mitigation: Environmental and Socio-Economic 
Aspects, in the: The Handbook of Environmental 
Chemistry, Publisher: Springer Nature, Berlin, 
Heidelberg. DOI: 10.1007/698_2021_758 

Проф. др Маријана 
Каповић Соломун 

 
 
 
100 

20. Ferreira, C. Kalantari, Z. Seifollahi-Aghmiuni, 
S. Ghajarnia, N. Rahmati, R. Kapović Solomun, 
M. (2021) Rainfall-runoff-erosion processes in 
urban areas, In Book: Precipitation, Publisher: 
Springer Nature, Berlin, Heidelberg. DOI 
10.1016/B978-0-12-822699-5.00018-5 

Проф. др Маријана 
Каповић Соломун 

 
 
100 

21. Hrkić Ilić Z., Kapović Solomun M., Šumatić N., 
Ristić R., Marjanović-Balaban Ž. 2021. The 
Role of Plants in Water Regulation and Pollution 
Control. In: . The Handbook of Environmental 
Chemistry. Springer, Berlin, Heidelberg. 
https://doi.org/10.1007/698_2021_774 

Проф. др Маријана 
Каповић Соломун 

 
 
100 

22. Публиковање рада “Long-term fire effects on 
vegetation and topsoil properties in beech 
forests of Manjača Mountain (western Bosnia 
and Herzegovina)”, у престижном 
међународном часопису. 

Проф. др Маријана 
Каповић Соломун 

 
 
100 

23. Публиковање истакнуте научне 
монографије републичког значаја: 

доц. др Владимир 
Ступар, Проф. др 100 

https://doi.org/10.4060/cb6378en
http://dx.doi.org/10.4060/cb6605en
http://dx.doi.org/10.1007/698_2021_758
https://doi.org/10.1016/B978-0-12-822699-5.00018-5


 
 

  
Stupar V., Milanović Ð., Brujić J. (2021). 
Vaskularna flora Republike Srpske. Šumarski 
fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Banja 
Luka: 499 str. 

Југослав Брујић  

24. Публиковање научне монографије 
међународног значаја: 
 
Mandžukovski D., Čarni A., Biurrun I., 
Douda J., Škvorc Ž., Stupar V., Slezák M., 
Ćušterevska R., Rodríguez-González P., 
Mendías C., Portela-Pereira E., Vassilev K., 
Milanović Đ., Kavgacı A., Iakushenko D., 
Pielech R., Jasprica N., González del Tánago 
M., Dufour S., Šibíková M. (2021). 
Interpretative manual of European riparian 
forests and shrublands. Ss Cyril and 
Methodius University in Skopje, Hans Em 
Faculty of Forest Sciences, Landscape 
Architecture and Environmental 
Engineering, Skopje: 154 str. 

 
 
 
 
 
 
 
 
доц. др Владимир 
Ступар 

 
 
 
 
 
 
 
 
100 

25. Публиковање рада под називом „New data on 
the distribution and threat status of three rare 
spring geophytes from Bosnia and 
Herzegovina“ у часопису међународног 
значаја 
 
Koljanin D., Milanović Ð., Stupar V. 
(2021). New data on the distribution and 
threat status of three rare spring geophytes 
from 
Bosnia and Herzegovina. Phytologia 
Balcanica 27(1): 107–114. 

доц. др Владимир 
Ступар 

 
 
 
 
 
100 

26. Публиковање рада у часопису 
међународног значаја 
 
Kiedrzyński M., Zielińska K. M., 
Jedrzejczyk I., Kiedrzyńska E., Tomczyk P. 
P., Rewicz A., 
Rewers M., Indreica A., Bednarska I., Stupar 
V., Roleček J., Šmarda P. (2021). Tetraploids 
expanded beyond the mountain niche of their 
diploid ancestors in the mixed-ploidy grass 
Festuca amethystina L. Scientific 
Reports 11(1): 18735. doi:10.1038/s41598- 

доц. др Владимир 
Ступар 

 
 
 
 
 
100 



 
 

 021-97767-6   
27. Публиковање рада у часопису 

међународног значаја 
 
Novák P., Stupar V., Kalníková V. (2021). 
Carpinus orientalis forests in Georgian Colchis: 
First insights. Tuexenia 41: 37–51. 
doi:10.14471/2021.41.012 

доц. др Владимир 
Ступар 

 
 
 
100 

По потреби додати редове 
УЧЕШЋЕ НА КОНФЕРЕНЦИЈАМА 

1. 17th International Conference on Environmental 
Science and Technology (CEST2021), Атина 

Проф. др Југослав 
Брујић 

Није 
реализовано 

2. 1st international conference on Botany and 
Mycology, 25–26 october 2021, Sofia, Bulgaria 

доц. др Владимир 
Ступар, 
Проф. др Југослав 
Брујић 

 

100 

3. 29th Conference of European Vegetation Survey, 
online conference, 6–7 September 2021 

доц. др Владимир 
Ступар, 
Проф. др Југослав 
Брујић 

 

100 

4. 3rd International and 15th National 
Congress of Soil Science Society of Serbiа 

Проф. др Маријана 
Каповић Соломун 100 

5. Global Symposium on Soil Biodiversity, Rim, 
Italija 

Проф. др Маријана 
Каповић Соломун 100 

6. European Geoscience Union, Beč, Austrija 2021. Проф. др Маријана 
Каповић Соломун Проф. 
др Нада Шуматић 
Мр Зорана Хркић Илић 

 

100 

По потреби додати редове 
ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ (сарадња са привредом, гостујућа предавања, студијске посјете, 

међународна сарадња, рад у органима Универзитета и слично) 
1. Учешће у емисији „Ризница знања“ на 

РТРС-у. 
Проф. др Љиљана 
Дошеновић 

100 

2. Учешће у Савјету за праћење израде 
Урбанистичког плана Бања Лука 2030 

Проф. др Љиљана 
Дошеновић 

80 

3. Учешће у Конкурсној комисији за израду 
идејног пејзажног урбанистичко- 
архитектонског рјешења парка уз Булевар 
Војске Србије у Бањој Луци. 

Проф. др Љиљана 
Дошеновић 

 

50 

4. Учешће у раду UNCCD Science and Policy 
Interface 

Проф. др Маријана 
Каповић Соломун 100 

5. Учешће у раду Међународне Међувладине 
групе за сушу 

Проф. др Маријана 
Каповић Соломун 100 



 
 

6. Учешће у раду Савјета за науку БиХ Проф. др Маријана 
Каповић Соломун 100 

7. Учешће у раду Програмског Комитета испред 
БиХ у ЕУ програму Хоризонт 2020 за програм 
климатске промјене, животна средина, 
ефикасност ресурса и сирови материјали 

 
Проф. др Маријана 
Каповић Соломун 

 

100 

8. Учешће у раду комитета за картирање 
Флоре Европе 

доц. др Владимир 
Ступар 100 

9. Учешће у раду Комисије за класификацију 
вегетације Европе 

доц. др Владимир 
Ступар 100 

По потреби додати редове 



 

Катедра: Гајење шума 
Извршилац: Проф.др Зоран Говедар 

Редни 
број Активност Носиоци Реализација 

(%) 
УЧЕШЋЕ У ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ ПРОЈЕКАТА 

1. Мастер план пошумљавања и газдовања 
шумским културама Републике Српске 

 100 

2. Адаптивно управљање природним ресурсима 
Републике Српске 

 100 

3. REMOTE Primary Forests  50 
По потреби додати редове 

ПРИПРЕМА ПРОЈЕКТНИХ АПЛИКАЦИЈА 
1. Смјернице за израду стратегије развоја 

шумарства Републике Српске 
 100 

По потреби додати редове 
МОНОГРАФИЈЕ, УЏБЕНИЦИ, РАДОВИ И ОСТАЛЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ 

1. План пошумљавања голети и газдовања 
шумским културама Републике Српске 

 100 

2. Говедар, З. (2021): Шумскоузгојни план 
газдовања шумским културама. У Говедар, З., 
Матаруга, М. (уредници) План пошумљавања 
голети и газдовања шумским културама 
Републике Српске, Универзитет у Бањој Луци, 
Шумарски факултет стр. 213-275 

  
 

100 

3. Palusch, J., Keren, S., Govedar, Z. (2021): The 
Dinaric Mountains versus the Western 
Carpathians: Is structural heterogeneity similar in 
close‐to‐primeval Abies–Picea–Fagus forests? 
European Journal of Forest Research, Springer, 
140(1):1-17 

  
 

100 

4. Babić, V., Govedar, Z., Galić, Z., Milenković, M., 
Vukin, M., Stajić, S., Kanjevac, B. (2021): Effect 
of the light regime on natural regeneration of 
sessile oak (Quercus Petraea Matt.Leibl.) Forest in 
Fruška Gora National park, Serbia. Fresenius 
Environmental Bulletin, 30(07A/2021), pp 8834- 
8842 

  
 
 
100 

5. Прохорова, Н., Говедар, З. (2021): К вопросу о 
совершенствовании методов адаптивного 
лесоуправления. Лесотехнический журнал 
2/2021, стр. 59-68, Воронеж (Россия) 

  

100 

6. Prokhorova, N., Moiseeva, E., Govedar, Z. 
(2021): Adaptive forest management in the 
context of climate change (on the example of the 
Republic of Srpska (Bosnia and Herzegovina) 
and the Central Black Earth Region of Russia). 

  
 
100 



 

 IOP Conference Series: Earth and Environmental 
Science, 875(1), pp 012040, doi: 10.1088/1755- 
1315/875/1/012040 

  

7. Govedar, Z., Kanjevac, B., Babic, V., Martac, N., 
Racic, M., Velkovski, N. (2021): Competition 
between sessile oak seedlings and competing 
vegetation under a shelterwood. Agriculture and 
Forestry, Podgorica, 68, 1, 133-144. DOI: 
10.17707/AgricultForest.64.1.16 

  
 

100 

8. Govedar, Z., Kanjevac, B., Velkovski, N. (2021): 
Diameter structure stand and time of passage 
trees: An analysis in primeval forests Janj and 
Lom in Republic of Srpska (Bosnia and 
Herzegovina). Agriculture & Forestry, Podgorica, 
68, 1, 133-144. DOI: 
10.17707/AgricultForest.64.1.16 

  
 
 
100 

9. Kanjevac, B., Krstić, M., Babić, V., Govedar, Z. 
(2021): Regeneration Dynamics and Development 
of Seedlings in Sessile Oak Forests in    Relation    
to    the    Light    Availability    and 
Competing Vegetation. Forests 2021, 12(4): 1-15 

  
 
100 

По потреби додати редове 
УЧЕШЋЕ НА КОНФЕРЕНЦИЈАМА 

1. Forests of Eurasia – Karelian Forests. Државни 
Петрозаводски универзитет, Карелија, Руска 
федерација – копредсједник организационог 
одбора међународне научне конференције, 
21-30.03.2021 

  
 
100 

2. Планирање газдовања шумама – адаптивно 
планирање; Природи блиско гајење шума као 
концепт адаптивног управљања шуамама, Гоч, 
24-27.11.2021. 

  

100 

3. Семинар ЦСРП – Добој: Стратегија развоја 
шумарства Републике Српске 2022-2032, 
11.06.2021. 

  
100 

4 Семинар Тјентиште, НП „Сутјеска“: Улога 
и значај истраживачког и еколошког 
едукативног центра у НП Сутјеска, 12.06.2021. 

  
100 

5 Промоција монографије План пошумљавања 
голети и газдовања шумским културама 
Републике Српске, Бања Лука, 28.02.2021. 

  
100 

По потреби додати редове 
ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ (сарадња са привредом, гостујућа предавања, студијске посјете, 

међународна сарадња, рад у органима Универзитета и слично) 
1. Ментор 1 дисертације и 3 мастер рада  50 
2. Сарадња са Шумарским факултетима у 

Москви и Петрозаводску 
 100 



 

Катедра: Катедра за планирање газдовања шумама 
Извршилац: проф. др Зоран Маунага, проф. др Војислав Дукић, и Срђан Билић, дипл. 
инж. шумарства 
Редни 

број 
Активност Носиоци Реализација 

(%) 
УЧЕШЋЕ У ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ ПРОЈЕКАТА 

1. Пројект: Израда запреминских и 
сортиментних таблица за храст китњак у 
Републици Српској 

проф. др Зоран 
Маунага, проф. др 
Војислав Дукић, и 
Срђан Билић, дипл. 
инж. шумарства 

 
 

30 

2.    
3.    
4.    

По потреби додати редове 
ПРИПРЕМА ПРОЈЕКТНИХ АПЛИКАЦИЈА 

1. Припрема пројектне апликације за 
средства Посебних намјена за шума у 
2021. години 

проф. др Зоран 
Маунага, проф. др 
Војислав Дукић, и 
Срђан Билић, дипл. 
инж. шумарства 

 

Није 
реализовано 

По потреби додати редове 
МОНОГРАФИЈЕ, УЏБЕНИЦИ, РАДОВИ И ОСТАЛЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ 

1. Објава два рада у међународним 
индексираним часописима 

проф. др Војислав 
Дукић 

100 

2. Објава два рада у водећем националном 
научном часопису 

проф. др Војислав 
Дукић, и Срђан 
Билић, дипл. инж. 
шумарства 

 

100 

По потреби додати редове 
УЧЕШЋЕ НА КОНФЕРЕНЦИЈАМА 

1.    
По потреби додати редове 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ (сарадња са привредом, гостујућа предавања, студијске посјете, 
међународна сарадња, рад у органима Универзитета и слично) 

1. Стручне активности надзора израде 
шумскоприврених основа 

проф. др Зоран 
Маунага, проф. др 
Војислав Дукић, и 
Срђан Билић, дипл. 
инж. шумарства 

 
 

100 



 

Катедра: Интегрална заштита шумских екосистема 
Извршилац: Зоран Станивуковић 
Редни 
број Активност Носиоци Реализациј

а 
(%) 

УЧЕШЋЕ У ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ ПРОЈЕКАТА 
1.    

2.    

3.    
4.    

По потреби додати редове 
ПРИПРЕМА ПРОЈЕКТНИХ АПЛИКАЦИЈА 

1.    
2.    

3.    

4.    

По потреби додати редове 
МОНОГРАФИЈЕ, УЏБЕНИЦИ, РАДОВИ И ОСТАЛЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ 

1. У току 2021. године планирано је 
публиковање 2 научна рада, публикован 
је 1 рад. 

проф. др Зоран 
Станивуковић 

 

2.    

3.    
4.    

По потреби додати редове 
УЧЕШЋЕ НА КОНФЕРЕНЦИЈАМА 

1.    
2.    

3.    

4.    

По потреби додати редове 
ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ (сарадња са привредом, гостујућа предавања, студијске 

посјете, 
међународна сарадња, рад у органима Универзитета и слично) 

1.    

2.    

3.    
4.    

По потреби додати редове 



 

Катедра:Катедра за коришћење шумских ресурса 
Извршилац: 
Редни 
број Активност Носиоци Реализациј

а 
(%) 

УЧЕШЋЕ У ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ ПРОЈЕКАТА 
1. „Израда запреминских и сортиментних 

таблица за храст китњак у Републици 
Српској“ 

Катедра за 
коришћење шумских 
ресурса 

 
50 

По потреби додати редове 
ПРИПРЕМА ПРОЈЕКТНИХ АПЛИКАЦИЈА 

1.    

По потреби додати редове 
МОНОГРАФИЈЕ, УЏБЕНИЦИ, РАДОВИ И ОСТАЛЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ 

1. Поглавља у монографији: „План 
пошумљавања голети и газдовања 
шумским културама РС“ 

Шумарски факултет/ 
Катедра за 
коришћење шумских 

 
100 

2. Рад на СЦИ листи Дрвна индустрија- 
Данијела Петровић 100 

3. 2 рада Гласник ШФ- 
Данијела Петровић 

У припреми 
за штампу 

4. 1 рад Катедра за 
коришћење шумских 
ресурса 

У припреми 
за штампу 

По потреби додати редове 
УЧЕШЋЕ НА КОНФЕРЕНЦИЈАМА 

1. Учешће - 7. међународно савјетовање 
„Шумско инжењерство југоисточне 
Европе стање и изазови“ Факултет 
шумарства и дрвнетехнологије у Загребу - 
организатор 

 
Катедра за 
коришћење шумских 
ресурса 

 
Одгођено 
због 
пандемије 

2. The 2nd International Electronic Conference on 
Forests, 01-15 September 2021, online MDPI 100 

По потреби додати редове 
ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ (сарадња са привредом, гостујућа предавања, студијске 

посјете, 
међународна сарадња, рад у органима Универзитета и слично) 

1. Завршена on line основне обуке- 
пројектант дизајнер намјештаја ( у 
софтверу Corpus) 

Сарадња ШФ и WMTA 
Данијела Петровић 

 
100 

По потреби додати редове 



 

Катедра: Општи предмети 
Извршилац: Др Нада Шуматић, Др Жељка Марјановић-Балабан, Зорана Хркић Илић,ма 
Редни 
број 

Активност Носиоци 
Реализација 

(%) 
УЧЕШЋЕ У ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ ПРОЈЕКАТА 

1. Испитивање квалитета етеричног уља 
дрвног зеленила и плодова четинара са 
простора Републике Српске 

Шумарски факултет, 
УНИБЛ, Жељка 
Марјановић-Балабан, 
координатор 

 

95 

2. Улога локалних заједница у заштити од 
поплава - "Подршка имплементацији COST 
акције: LAND4FLOOD". 

Шумарски факултет, 
УНИБЛ, Нада Шуматић, 
Зорана Хркић Илић, 
члан тима 

 

100 

По потреби додати редове 
ПРИПРЕМА ПРОЈЕКТНИХ АПЛИКАЦИЈА 

По потреби додати редове 
МОНОГРАФИЈЕ, УЏБЕНИЦИ, РАДОВИ И ОСТАЛЕ 

ПУБЛИКАЦИЈЕ 
1. Hrkić Ilić Z., Kapović Solomun M., Šumatić N., 

Ristić R., Marjanović-Balaban Ž. (2021): The 
Role of Plants in Water Regulation and Pollution 
Control. In: . The Handbook of Environmental 
Chemistry. Springer, Berlin, Heidelberg. 
https://doi.org/10.1007/698_2021_774 

 

Зорана Хркић Илић, 
Нада Шуматић, 

Жељка Марјановић- 
Балабан 

 
 
 

100 

2. Differences in the Root Anatomical Traits of 
Three Salix L. Clones in Response to Increased 
Cd Concentrations. International Bioscience 
Conference and the 
8th International PSU – UNS Bioscience 
Conference IBCS2021 (online) 
Towards the SDG Challenges 
25-26 November 2021, Novi Sad, Serbia. 
BOOK OF ABSTRACTS, p. 76-77. 

Зорана Хркић Илић  
 
 
 

100 

3. Gojković Cvjetković V., Marjanović-Balaban Ž., 
Vujadinović D., Vukić M., Rajić D. (2021): 
Investigation of the effect of cold atmospheric 
plasma on gliadins and glutenins extracted from 
wheat flor samples. Journal of Food Processing 
and Preservation (online) 
https:/doi.org/10.1111/jfpp.15789 

Жељка Марјановић- 
Балабан 

 
 
 
 

100 

4. Gojković Cvjetković V., Grujić R., Marjanović- Жељка Марјановић- 100 



 

 Balaban Ž., Kalaba V. (2021): Investigation of 
different extraction conditions on the efficiency of 
gliadin extraction and determination by Elisa 
method. Advanced technologies 10(2), 9-13. 

Балабан  

5. Marjanović-Balaban Ž., Gojković Cvjetković 
V., Grujić R. (2021): Gliadin proteins from wheat 
flour: the optimal determination conditions by 
ELISA. Foods and Raw Materials 9(2), 364-370. 

Жељка Марјановић- 
Балабан 

 

100 

6. Шуматић Н., Ољача Р., Хркић З. (2021): 
Коровске биљке у шумарству-мјере 
сузбијања корова – поглавље 
монографије План пошумљавања голети и 
газдовања шумским културама 
Републике Српске, Шумарски факултет, 
Универзитет у Бањој Луци, 183-196. 

Нада Шуматић, 
Зорана Хркић 
Илић, 

 
 
 

100 

7. Марјановић-Балабан Ж. (2021): Анализа 
могућности коришћења сировине 
добијене из шумских култура у процесу 
производње етеричног уља– поглавље 
монографије План пошумљавања голети и 
газдовања шумским културама 
Републике Српске, Шумарски факултет, 
Универзитет у Бањој Луци, 353-366. 

Жељка Марјановић- 
Балабан 

 
 
 

100 

По потреби додати редове 
УЧЕШЋЕ НА КОНФЕРЕНЦИЈАМА 

1. International Bioscience Conference and the 
8th International PSU – UNS Bioscience 
ConferenceIBCS2021 (online) 
Towards the SDG Challenges. 25-26 
November 2021, Novi Sad, Serbia. 

 
 
Зорана Хркић Илић 

 
 

100 

2. Gojković Cvjetković V., Marjanović- Balaban Ž., 
Vujadinović D., Stanojević Lj., Rajić D., 
Stanojević J. (2021): Investigation of the influence 
of solvent type on the effectiveness of 
electrophoretic separation of glutenins by capilary 
gel electrophoresis. VII International Congress 
″Engineering, Environment and Materials in 
Process 
Imdustry, Proceedings, 70-77. 

Жељка Марјановић- 
Балабан 

 
 
 
 

100 

3. Gojković Cvjetković V., Marjanović- Balaban Ž., 
Stanojević Lj., Stanojević J. (2021): GC-MS 
analysis and biological activity of essential oil of 
Picea abies from the Republic of Srpska. VII 
International 
Congress   ″Engineering,   Environment   and 

Жељка Марјановић- 
Балабан 

 
 

100 



 

 Materials in Process Imdustry, Proceedings, 215-
226. 

  

4. Gojković Cvjetković V., Kapović-Solomun M., 
Marjanović-Balaban Ž., Stanojević Lj., Kalaba V. 
(2021): Examination of possibilities of rational 
use of wooden green of cetinar as a natural 
resource of the Republic of Srpska. VII 
International Congress ″Engineering, 
Environment and Materials in Process Imdustry, 
Proceedings, 
46-54. 

Жељка Марјановић- 
Балабан 

 
 
 
 

100 

5. Gojković Cvjetković V., Grujić R., Marjanović-
Balaban Ž. (2021): The effect of the duration of 
separation and wavelengths of absorbance′s 
measurement on the effectiveness of 
electrophoretic separation of gliadins by GCE. 
(2021):Nutricon 2021, 
Macedonia, Book of Abstracts, 127-128 

Жељка Марјановић- 
Балабан 

 
 
 

100 

6. Kalaba V., Marjanović-Balaban Ž., Kalaba D., 
Gojković Cvjetković V. (2021): Antibacterial 
activity of essential oil of Lerix decidua L. 14th 
Symposium ″Novel Technologies and Economic 
Development″, 
University of Niš, Faculty of Technology, 
Leskovac, Proceedings, 9-17. 

Жељка Марјановић- 
Балабан 

 
 
 

100 

7. Kalaba V., Ilić T., Marjanović-Balaban Ž. (2021): 
Antimicrobial propertis of essential oil against 
Escherichia coli. XII International Scientific 
Agricultural Symposium 
″Agrosym 2021″, Proceedings, 975-982. 

Жељка Марјановић- 
Балабан 

 
 

100 

8. Gojković Cvjetković V., Marjanović- Balaban Ž., 
Rajić D., Vujadinović D. (2021): Application of 
GCE and FTIR methods for the determination of 
gliadins from wheat flour. 7th Workshop 
″Specificmethods for food safety and quality, 
Vinča Institute of Nuclear Scieces-National 
Institute of the 
Republic of Srbija, University of Belgrade, 
Proceedings, 16-23. 

Жељка Марјановић- 
Балабан 

 
 
 
 

100 

    
По потреби додати редове 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ(сарадња са привредом, гостујућа предавања, студијске посјете, 
међународна сарадња, рад у органима Универзитета и слично) 

1. Учешће у радионици: First Regional 
Workshop on Nature-based Solutions 
(NbS),IUCN ECARO,held on Wednesday, 23 

 
IUCN ECARO 

 
100 



 

 June 2021 (online).   
2. Потенцијали љековитог и ароматичног 

биља ШГ „Оштрељ“ 
Дринић – едукација запослених радника и 
повезивање са 
тржиштем 

Шумарски факултет, 
УНИБЛ 

Нада Шуматић, 
Зорана Хркић Илић 

 
 

100 

3. Потенцијали љековитог биља, ароматичног 
биља и етеричног уља ШГ 
″Романија″, Соколац - повезивање са 
тржиштем; едукација запослених радника и 
повезивање са тржиштем 

Шумарски факултет, 
УНИБЛ 

Нада Шуматић, 
Жељка Марјановић- 

Балабан 

 
 

100 

4. Потенцијали љековитог биља, ароматичног 
биља и етеричног уља ШГ 
″Маглић″ Фоча - повезивање са 
тржиштем; едукација запослених радника и 
повезивање са тржиштем 

Шумарски факултет, 
УНИБЛ 

Нада Шуматић, 
Жељка Марјановић- 

Балабан 

 
 

100 

По потреби додати редове 



 

Катедра: Шумарска генетика и оснивање шума 
Извршилац: Милан Матаруга, Бранислав Цвјетковић, Вања Даничић 

Редни 
број Активност Носиоци Реализација 

(%) 
УЧЕШЋЕ У ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ ПРОЈЕКАТА 

1. Асортиман садног материјала за газдинства 
ЈПШ „Шуме Репбулике Српске“ 2020-2050. 

Милан Матаруга 
Југослав Брујић 
Маријана Каповић 
Соломун 
Бранислав Цвјетковић 
Вања Даничић 
Драган Чомић 

 
 
 

100 

2. Стратегија подизања климатски адаптираних 
шума у различитим екосистемиским 
условима 

Бранислав Цвјетковић 
Милан Матаруга 
Вања Даничић 

 
100 

3. Инвентар дендрофонда паркова „Стари Град“ и 
„Берек“ У Приједору са приједлогом мјера 
унапређења и идејним рјешењем уређења 
плаже 

Љиљана Дошеновић 
Владимир Ступар 
Бранислав Цвјетковић 

 

100 

4. Ерасмус К1 кредитна размјена Бранислав Цвјетковић 
Дане Марчета 
Јелена Чучковић 

 
100 

5. SETOF Маријана Каповић 
Соломун 
Југослав Брујић 
Вања Даничић 
Бранислав Цвјетковић 

 
 

100 

6. Програм очувања и одрживог коришћења 
генетичких ресурса – 

Вања Даничић 100 

7. Ерасмус+ „Превенција ерозије земљишта и 
бујичних поплава:развијање наставних 
планова и пррограма на универзитетима у 
земљама Западног Балкана 

Маријана-Каповић 
Соломун 
Вања Даничић 

 

100 

По потреби додати редове 
ПРИПРЕМА ПРОЈЕКТНИХ АПЛИКАЦИЈА 

    
    

По потреби додати редове 
МОНОГРАФИЈЕ, УЏБЕНИЦИ, РАДОВИ И ОСТАЛЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ 

1. Поглавље „Агрошумарство – стање и 
потенцијали“ у: Матаруга М, Јањић В, Пржуљ 
Н (уредник): Природни ресурси у финкцији 
развоја друштва XXI вијека. Академија наука и 
умјетности Републике Српске, Бања Лука /у 
штампи/ 

 
 

Бранислав Цвјетковић 

 
 

80 

2. Плантажно шумарство – неискоришћени 
потенцијал Републике Српске. у: Матаруга М, 

Бранислав Цвјетковић 
Милан Матаруга 80 



 

 Јањић В, Пржуљ Н (уредници): Природни 
ресурси у финкцији развоја друштва XXI 
вијека. Академија наука и умјетности 
Републике Српске, Бања Лука /у штампи/ 

  

3. Матаруга, М., Цвјетковић, Б. (2021) 
Сјеменарство и расадничарство у шумарству 
Републике Српске. у: Говедар, З., Матаруга 
М., (уредници): Одрживо газдовање шумским 
екосистемима РС. Академија наука и 
умјетности Републике Српске, Бања Лука /у 
штампи/ 

Милан Матаруга, 
Бранислав Цвјетковић 

 
 
 

80 

4. Cvjetković B, Mataruga M, Daničić V, Šijačić- 
Nikolić M (2021). Budburst dynamics of Norway 
spruce seedlings (Picea abies Karst.) - selection 
for late spring frosts resistance. Reforesta 11: 1- 
18. DOI: 
https://dx.doi.org/10.21750/REFOR.11.01.89 

Бранислав Цвјетковић 
Милан Матаруга 
Вања Даничић 

 
 

100 

5 IPBES одабрана поглавља: 

2.2.1.1. Koristi od stvaranja i održavanja staništa 
2.2.1.1.1. Koristi od transfera reproduktivnog 
materijala 
2.2.1.1.2. Koristi od migratornih vrstaS 

6.4.3.2 Sjemenski objekti 

2.2.1.1. Бранислав 
Цвјетковић, 
Енвер Карахмет, 
Сувада 

Шувалија, Амила Брајић 
2.2.1.1.1 Бранислав 
Цвјетковић, Енвер 
Карахмет, Сувада 

Шувалија, Амила Брајић 
2.2.1.1.2 Бранислав 
Цвјетковић, Енвер 
Карахмет, Сувада 

Шувалија, Амила Брајић 
6.4.3.2. Бранислав 
Цвјетковић 

 
 
 
 
 
 
 

50 

6 Functional traits across ecotypes in boreal species 
/поглавље у Спрингер монографији/у штампи 

Бранислав Цвјетковић  
90 

7 Поглавље: “Производња шумског сјемена- 
стање и правци унапређења“ у монографији, 
(уредници: Говедар, З., Матаруга, М.): „План 
пошумљавања голети и газдовања шумским 
културама РС“ 

 
Милан Матаруга 
Бранислав Цвјетковић 
Вања Даничић 

 
 

100 

8 Поглавље: “Производња шумског садног 
материјала у ЦзСРП Добој“ у монографији, 
(уредници: Говедар, З., Матаруга, М.): „План 
пошумљавања голети и газдовања шумским 
културама РС“ 

 
Милан Матаруга 
Бранислав Цвјетковић 
Вања Даничић 

 
 

100 

9 Поглавље: “Станишту прилагођена Милан Матаруга 100 



 

 производња садног материјала“ у монографији, 
(уредници: Говедар, З., Матаруга, М.): „План 
пошумљавања голети и газдовања шумским 
културама РС“ 

Бранислав Цвјетковић 
Вања Даничић 

 

10 Поглавље: „Генетика и генетички ресурси у 
шумарству Реупублике Српске“ у шумарству 
Републике Српске. У монографији (уредници: 
Говедар, З., Матаруга М.): Одрживо газдовање 
шумским екосистемима РС. Академија наука и 
умјетности Републике Српске, Бања Лука /у 
штампи/ 

 
 
 
Вања Даничић 

 
 
 

90 

11 Монографија: Питоми кестен (Castanea sativa 
Mill) у Босни и Херцеговини 

Вања Даничић 
95 

12 Уџбеник:Оплемењивање шумског дрвећа Вања Даничић 50 
13 Tóth, E.G., Köbölkuti, Z.A., Cseke, K., Kámpel, 

DJ, Takács, R., Tomov, VT., Ábrán, P., Stojnic, 
S., Vastag, E., Mataruga, M., Daničić, V., 
Tahirukaj, E., Zhelev, P., Orlović S., Benke, A., 
Borovics, A. (2021) A genomic dataset of 
single‐nucleotide polymorphisms generated by 
ddRAD tag sequencing in Q. petraea (Matt.) 
Liebl. populations from Central-Eastern Europe 
and Balkan Peninsula. Annals of Forest Science 
78, 43. https://doi.org/10.1007/s13595-021-01051- 
6 

Милан Матаруга 
Вања Даничић 

 
 
 
 
 

100 

По потреби додати редове 
УЧЕШЋЕ НА КОНФЕРЕНЦИЈАМА 

1.    

По потреби додати редове 
ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ (сарадња са привредом, гостујућа предавања, студијске посјете, 

међународна сарадња, рад у органима Универзитета и слично) 
1. Вебинар: Erasmus+Capacity Building in Higer 

Education Infoday 
Вања Даничић 
Бранислав Цвјетковић 100 

2. Вебинар-Хоризонт Европа Вања Даничић 
Бранислав Цвјетковић 100 

3. Обука: Основе Мултиваријантне анализе 
(Modul 1), Универзитет савезне државе 
Индијане, САД (Indiana University, USA) 

 
Вања Даничић 

 
100 

4 Завршена он лајн основне обуке-пројектант 
дизајнер намјештаја ( у софтверу Corpus), 
Сарадња ШФ и WMT 

Вања Даничић  
100 

5. Рецензија рада у међународном часопису Бранислав Цвјетковић 100 
 

https://doi.org/10.1007/s13595-021-01051-6
https://doi.org/10.1007/s13595-021-01051-6


 

 „Генетика“ Вања Даничић  

6. Учешће у емисији „Ризница знања“ на РТРС-у. Милан Матаруга 
Бранислав Цвјетковић 
Вања Даничић 

 
100 

7. Рецензија научно истраживачког пројекта- 
Министарство за науку, високо образовање и 
младе Кантона Сарајево 

 
Вања Даничић 

 
100 

8. Уредник часописа „Гласник Шумарског 
факултета“ 

Вања Даничић 100 

9. Члан редакције часописа SEEFOR Вања Даничић 100 
По потреби додати редове 



 

Катедра: Економика и организација у шумарству 
Редни 

број 
Активност Носиоци Реализација 

(%) 
УЧЕШЋЕ У ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ ПРОЈЕКАТА 

1. Реализација пројектних активности у оквиру 
друге фазе пројекта ''Мастер план 
пошумљавања и газдовања шумским 
културама Републике Српске'' 

 

Драган Чомић 

 

100% 

2. Смјернице за систематизацију трошкова на 
шумскоузгојним радовама ЈПШ ''Шуме 
РС'' 

Драган Чомић  
100% 

3. Ерасмус + пројекат К107 са Мендел 
Универзитетом из Брна 

Драган Чомић 50% 

ПРИПРЕМА ПРОЈЕКТНИХ АПЛИКАЦИЈА 
1. Припрема (или учешће у припреми) 

минимално 3 пројектне апликације, 
потенцијално са фокусирањем на 
пројекте ИПА И ЕРАСМУС пројекте, али и 
друге међународне и домаће донаторе 
 
Припремљене апликације за пројекте - 
Смјернице за калкулацију трошкова у ЈПШ 
''Шуме Републике Српске'', ФЕДЕП 
пројекат Свјетске банке, припремљен 
приједлог пројекту израде Стратегије 
развоја шумарства РС 

 
 
 
 
 
Драган Чомић 
Бранко Главоњић 

 
 
 
 
 
 
100% 

МОНОГРАФИЈЕ, УЏБЕНИЦИ, РАДОВИ И ОСТАЛЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ 
1. Рецензија и публиковање монографије из 

области економике и организације у 
шумарству на тему карбон кредита у 
сектору шумарства 

 

Драган Чомић 

 

100% 

2. Учешће у изради монографије из области 
шумарства у оквиру пројекта Академије наука 
и умјетности РС, област Економике 
и организације у шумарству 

Драган Чомић 
Бранко Главоњић 

 

100% 

3. Израда и објављивање до 5 научних радова, од 
којих 2 у часописима са импакт фактором 
- Три рада у међународном са импакт 

фактором и два у националним 
часописима 

- 1 рад на међународној конференцији 
објављен у цијелости 

Драган Чомић 
Бранко Главоњић 

 
 
 

100% 



 

УЧЕШЋЕ НА КОНФЕРЕНЦИЈАМА 
1. Учешће на минимално 5 научних или 

стручних конференција (укључујући и он- 
лине) 

Драган Чомић 
Бранко Главоњић 

 
100% 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ (сарадња са привредом, гостујућа предавања, студијске посјете, 
међународна сарадња, рад у органима Универзитета и слично) 

1. Учешће у реализацији ЕРАСМУС К1 
пројекта кредитне размјене са 
Менделовим Универзитетом из Брна Због 
пандемије корона вируса није била могућ 
одлазак, али су одржани састанци са 
представницима Мендел 
универзитета. 

 
 
 

Драган Чомић 

 
 
 

30% 

2. Иницирање и праћење реализације 
потписивање уговора о сарадњи са 
Шумарским факултетом Универзитета у 
Еберсвалду 

 

Драган Чомић 

 

20% 

3. Јачање научно-истраживачке сарадње, 
поред регионалних, такође са 
иностраним установама/институцијама, са 
фокусом на Менделов Универзитет, 
Шумарски факултет у Еберсвалду, БОКУ 
Беч и Универзитет примјењених наука Берн 
и то на: изради научних 
радова/публикација, заједничких 
пројектних апликација и разматрању 
могућности студијског боравка. 

 
 
 
 

Драган Чомић 

 
 
 
 

50% 

4. Реализација теренске наставе 
- Теслић 
- Шипово 

Драган Чомић 
Бранко Главоњић 

 
100% 

5. Интензивирање сарадње са шумским 
газдинствима из система ЈПШ ''Шуме РС'', и 
разматрање потенцијалне сарадње у 
економско-организационим пословима 
Интензивирана сарадња на калкулацији 
трошкова за шумско-узгојне радове 

 
 

Драган Чомић 

 
 

100% 

6. Интензивирање сарадње са привредним 
сектором (фокус на сектор шумарства, 
прераде дрвета и енергетике) за 
економско-организационе послове (анализе, 
студије, бизнис и маркетинг 
планове, помоћ у припреми апликација 
за грант средства, увођење стандарда, 

 
 

Драган Чомић 
Бранко Главоњић 

 
 
 
 

50% 



 

 пословно савјетовање). 
- Нова ДИ Врбас Бања Лука 

  

7. Интензивирање сарадње са 
међународним (ФАО, УНДП, ГИЗ, УСАИД и 
остале) и домаћим организацијама у 
циљу реализације пројектних и других 
активности 

- Интензивирано са ФАО, УНЕЦЕ и 
Свјетска банка 

 
 

Драган Чомић 
Бранко Главоњић 

 
 
 

80% 

8. Допринос систематизацији и 
стандардизацији интерних процедура 
Факултета у вези, првенствено у вези са 
Инситутом шумарства и прераде дрвета, али 
и друго 

- Процедуре за пријаву радова на II 
и III циклусу 

- Процедуре за праћење пројектних 
финансија 

 
 
 

Драган Чомић 

 
 
 
 

60% 



 

Редни 
број Активност Носиоци Реализација 

1. Стварање просторних услова за рад 
Шумарског факултетa 

Руководство 
факултета 

Реализовано 

2. Анализа оптерећености наставног 
особља у наставном и научном- 
истраживачком процесу и припрема 
Плана пријема сарадника на 
Шумарском факултету 

Руководство 
факултета, Шефови 
Катедри 

Реализовано 

3. Финализација интерних процедура 
неопходних за рад Института за 
шумарство и прераду дрвета 

Руководство 
факултета, 
комисија 

Није реализовано 

3. Реализација размјене наставног 
особља са Универзитетом у Брну, 
Универзитетом у Варшави 
Универзитетом у Santiago de 
Compostela, Шпанија 

Руководство 
факултета, Шефови 
Катедри 

У току 

4. Припрема и усвајање елабората за 
релиценцирање студијског 
програма „Шумарство“ на трећем 
циклусу студија 

Продекан за 
наставу, комисија 

У току 

5. Реализација стручне праксе за 
студенте у сарадњи са ЈПШ „Шуме 
Републике Српске“ а.д. Соколац 

Продекан на 
наставу 

Реализовано 

6. Организовање стручних семинара из 
области шумарства у сарадњи са 
Министарством пољопривреде, 
шумарства и водопривреде у Влади 
РС, ЈПШ „Шуме Републике 
Српске“ и осталих заинтересованих 
субјеката 

Руководство 
факултета и све 
Катедре 

Реализовано 

7. Унапређење сарадње са пословним 
сектором у 
области дрвопрераде 

Руководство 
факултета 

У току 

8. Интензивирање међународне 
сарадње са организацијама и 
образовним и научно- 
истраживачким установама у 
региону 

Руководство 
факултета 

У току 

9. Публиковање Информативног 
билтена Шумарског факултета за 
академску 2020/2021. годину. 

Руководство 
факултета, сви 
запослени 

У току 

10. Обиљежавање Дана Шумарског 
факултета Универзитета у Бањој 
Луци 

Руководство 
факултета, сви 
запослени 

Реализовано 



 

Редни 
број Активност Носиоци Реализација 

11. Хармонизација интерних аката са 
новим Законом о високом 
образовању Републике Српске и 
стандардизација интерних 
пословних процедура и образаца 

Руководство 
факултета, сви 
запослени 

У току 

12. Интензивирање медијске промоције 
уз иновирање начина промовисања 
активности Факултета 

Руководство 
факултета, сви 
запослени 

Реализовано 

Активности у периоду доласка новог руководства Факултета 
01.03.-30.11.2021.године 

1 Активности на увођењу нових 
студијских програма. 
- Унапређење трећег степена студија 
увођењем нових области. 

Декан, продекани, 
сектетар 

У току 

2 Интензивирање сарадње са 
удружењима у шумарству и преради 
дрвета при Привредној комори 
Републике Српске ради 
активнијег учешће Шумарског 
факултета у 
образовања кадрова 

декан, продекани, 
сектетар 

У току 

3 Интензивирање сарадња са шумским 
газдинствима у оквиру ЈПШ „Шуме 
Републике Српске“ а.д. Соколац на 
реализацији пројеката 

декан, продекани, 
сектетар 

Реализовано 

4 Сарадња 
са Ловачким удружењима у Републици 
Српској у циљу стручне едукације 
ловаца 

декан Реализовано 

6 Покретање кратких програма студија у 
складу са новим Законом о високом 
образовању РС 

декан, продекани, 
сектетар 

У току 

7 Интензивирање сарадње са ЈПШ 
„Шуме Републике Српске“ а.д. 
Соколац, у циљу едукације 
кадрова у вези са коришћењем уља из 
четина. 

Декан, секретар У току 

8 Утврђивање приоритетних проблема 
ШГ „Борја“ Теслић и могућности 
рјешавања истих 

декан, продекани, 
сектетар 

У току 

9 Реализација   пројекта   под   насловом 
„Потенцијали љековитог и ароматичног 

декан Реализовано 



 

Редни 
број Активност Носиоци Реализација 

 биља ШГ Оштрељ – Дринић“ Дринић – 
едукација запослених радника и 
повезивање са тржиштем 

  

10 Учешће Шумарског факултета 
Универзитета у Бањој Луци на 
промотивним активностима у вези са 
заштићеним подручјима Републике 
Српске 

декан, продекани, 
сектетар 

У току 

11 Пријава пројекта ФЕДЕП – у сарадњи 
са Министарством за привреду и 
предузетништво Републике Српске 

декан Реализовано 

12 Реализација пројекта под насловом 
„Јачање и компетенција у области 
ловства“ - стручна едукација у Ш.Г. 
„Маглић“ Фоча. 

Декан, сектетар Реализовано 

13 Договарање заједничких активности на 
обиљежавању датума од заједничког 
интереса са Медицинским факултетом 
Универзитета у Бањој Луци 

декан, продекан за 
наставу 

Реализовано 

14 Покретање пројекта у области 
етеричних уља са Министарством 
пољопривреде, шумарства и 
водопривреде Републике Српске, 
Медицинским факултет Универзитета у 
Бањој Луци; и ЈПШ „Шуме 
Републике Српске“ а.д. Соколац 

декан Реализовано 

15 Потписање споразум о сарадњи са 
Индустријским плантажама а.д. Бања 
Лука, руководство 

декан, продекани, 
сектетар 

Реализовано 

16 Укључивање ФАО (Food and 
Agriculture Organization of the United 
Nations) у реализацију међународне 
научне конференције повом 30 година 
рада Шумарског факултета 
Универзитета у Бањој Луци, као 
организатора и финансијера. 

Декан, продекан за 
НИР 

Реализовано 

17 Организовање посјете предсједнице 
Републике Српске госпође Жељке 
Цвијановић, 
ректора Универзитета проф. др 
Радослав Гајанина, 
министра пољопривреде, шумарства и 
водопривреде проф. др Бориса 
Пашалића, 

Декан, продекани, 
сектетар 

У току 



 

Редни 
број Активност Носиоци Реализација 

 и министра за научно-технолошки 
развој, високо образовање и 
информационо друштво мр Срђан 
Рајчевић 
у циљу помоћи и побољшања положаја 
шумарства и Шумарског факултета у РС. 

  

18 Уговарање стручних послова које 
Шумарски факултет може реализовати 
за потребе ЈПШ „Шуме Републике 
Српске“ а.д. Соколац. 

Декан У току 

20 Реализација пројекта СЕТОФ са 
Ерасмус канцеларијом у БиХ, 

декан, продекан за 
наставу, сектетар 

У току 

21 Реализација активности на пријави 
пројекта унапређења производње у 
сектору дрвопрераде са предузећем 
“Нова ДИ Врбас“ Бања Лука. 

Продекан за НИР У току 

22 Реализација пројеката под насловом 
Израда елабората за издвајање 
заштићеног подручја Црвене стјене, 
које територијално припадају општини 
Пале и општини Соколац.. 

декан Реализовано 

23 Реализација пројеката под насловом 
„Потенцијали љековитог и 
ароматичног биља ШГ „Романија “ 
Соколац и едукација запослених 
радника и повезивање са тржиштем“. 

Декан, секретар Реализовано 

24 Реакизација   пројекта   под   насловом 
„Потенцијали љековитог и ароматичног 
биља ШГ „Маглић“ Фоча и едукација 
запослених радника и повезивање са 
тржиштем“. 

Декан Реализовано 

25 Реализовање пројеката са Туристичком 
организацијом града Приједора 

декан, продекани, 
сектетар, наставници 

Реализовано 

26 Сарадња са ЈУ „Воде Српске“ 
у циљу подизања засада тополе у 
близини Градишке и пријави 
заједничких пројеката подизања нових 
плантажа. 

Декан, продекани, 
сектетар 

У току 

27 Организовање посјете проф. др Либора 
Јанковског, декана Менделовог 
факултета у Брну, 

декан, продекани, 
секретар, проф. др 
Милан Матаруга 

У току 



 
 

Редни 
број Активност Носиоци Реализација 

 у циљу размјене студената и наставног 
особља и реализације заједничких 
пројекта 

  

28 Покретање активности на формирању 
наставно-научне базе – ШГ „Горица“ 
Шипово 

декан, продекани, 
сектетар, 
продекан за НИР, 
проф. др Зоран 
Говедар 

У току 

29 Организовање посјете директора 
Института „CzechGlobe“, Брно, проф. 
др Мишал Марек и договарање 
активности у вези са заједничким 
учешћем на пројектима. 

Декан реализовано 

30. Анализа оптерећености 
административног и наставног 
особља у циљу ефикаснијег и 
ефективнијег кориштења људских и 
материјалних ресурса 

Руководство 
факултета 

У току 

31. Увођење система награђивања 
особља за објављене научне радове 
и научно-истраживачке пројекте 

Руководство 
факултета 

Реализовано 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Чланица Универзитета: Институт за генетичке ресурсе 
 

Редни 
број 

Активност Носиоци Рок  

1. РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ ИНСТИТУТА 

1.1.Трансфер за генетичке ресурсе 

1.1.1. Инвентаризација генетичких ресурса, обилазак 
терена, прикупљање информација,  подизања јавне 
свијести о значају заштите аутохтоних врста; 
Успостављање сарадње са локалним заједницама, а 
у циљу стимулисања локалног становништва за 
држање аутохтоних врста. 

Институт за 
генетичке ресурсе 

Континуирано 

1.1.2. Обилазак терена (Херцеговина, Гацко) 
инвентаризација и морфометрија гатачког говеда, 
фотографисање, узимање узорака длаке са 
фоликулом за банку животињских гена Института 
за генетичке ресурсе  

Институт за 
генетичке ресурсе 

 

Континуирано 

1.1.3. Складиштење узорака, припрема за похрањивање у 
банку биљних и животињских гена, повећавање 
броја узорака. 

Институт за 
генетичке ресурсе 

 

Континуирано 

1.1.4. Ажурирање базе података (за биљне и животињске 
генетичке ресурсе) 

Институт за 
генетичке ресурсе 

Континуирано 

1.1.5. Одржавање in vitro колекције и увођење нових 
принова у културу 

Институт за 
генетичке ресурсе 

Континуирано 

1.1.6. Мултипликација принова из сјеменске банке гена Институт за 
генетичке ресурсе 

Континуирано 

1.1.7. Регенерација принова из сјеменске банке гена Институт за 
генетичке ресурсе 

Континуирано 

1.1.8. Пријем узорака за Програм посебног надзора над 
карантинским штеточинама 

Институт за 
генетичке ресурсе 

 

Континуирано 

1.1.9. Одређивање оптималног момента бербе плодова у 
свим колекцијама воћака, примјеном већег броја 
метода за процјену степена зрелости.   

Институт за 
генетичке ресурсе 

Континуирано 

1.1.10. Морфолошка и помолошка карактеризација 
принова у Банци гена 

Институт за 
генетичке ресурсе 

Континуирано 

1.1.11. Фенолошко праћење колекција Институт за 
генетичке ресурсе 

Континуирано 

Колекција воћака у Ботаничкој башти 

1.1.12. Активности у колекцији воћака у ботаничкој Институт за Континуирано 
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башти Института за генетичке ресурсе (заштитне, 
помотехничке и агротехничке мјере) 

генетичке ресурсе 

1.1.13. Резидба стабала у колекцији  Институт за 
генетичке ресурсе 

Континуирано 

1.1.14. Заштита стабала у колекцији  Институт за 
генетичке ресурсе 

Континуирано 

Колекција воћака у Чајничу 

1.1.15. Прихрана колекције  Институт за 
генетичке ресурсе 

Континуирано 

1.1.16. Резидба стабала, наводњавање, наношење 
хербицида  

Институт за 
генетичке ресурсе 

Континуирано 

1.1.17. Одлазак у колекцију у Чајниче, обилазак, преглед 
и утврђивање стања саме колекције, као и 
планирање извођења потребних радњи и мјера 
побољшања стања пољске колекције.  

 

Институт за 
генетичке ресурсе 

Континуирано 

Колекција воћака у Александровцу 

1.1.18. Постављање система за наводњавање Институт за 
генетичке ресурсе 

2022. 

1.1.19. Премјештање матичњака хмеља у ограђени дио 
колекције 

Институт за 
генетичке ресурсе 

2022. 

1.1.20. Замјена стабала која су тешко оштећена од стране 
дивљачи током претходне године 

Институт за 
генетичке ресурсе 

2022. 

1.1.21. Редовне мјере одржавања, заштите и побољшања 
земљишних услова.  

Институт за 
генетичке ресурсе 

Континуирано 

1.1.22. Прихрана младих стабала Институт за 
генетичке ресурсе 

Континуирано 

1.1.23. Помотехничка корекција младих стабала  Институт за 
генетичке ресурсе 

Континуирано 

1.1.24. Заштита младих стабала у колекцији  Институт за 
генетичке ресурсе 

Континуирано 

1.1.25. Култивирање и одржавање редног и међуредног 
простора у пољској колекцији  

Институт за 
генетичке ресурсе 

Континуирано 

1.1.26. Одржавање in vitro колекције (микропропагација, 
краткорочна и средњерочна конзервација) 

Институт за 
генетичке ресурсе 

Континуирано 

1.2 Заштићено подручје Универзитетски град 

1.2.1. Сјечење и орезивање дрвећа и грмља, 
одстрањивање сувих и поломљених грана, 
орезивање живе ограде, купљење и одвоз орезаног 
биљног материјала; 

Институт за 
генетичке ресурсе 

Континуирано 

108/109 
 



 

1.2.2. Садња дрвећа, украсног грмља, украсног дрвећа, 
живе ограде,  другог растиња и трава са свим 
потребним радњама, одржавање зелене матрице 
заштићеног подручја, кошење 

Институт за 
генетичке ресурсе 

Континуирано 

1.2.3. Уклањање снијега са саобраћајница, главних 
пјешачких стаза и паркинга 

Институт за 
генетичке ресурсе 

Континуирано 

1.2.4. Набавка садног материјала, изградња 
инфраструктуре, набавка механизације, сервис 
механизације  

Институт за 
генетичке ресурсе 

Континуирано 
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