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Чланица Универзитета: Академија умјетности 

 

Редни број Активност Носиоци Рок 

План активности Академије умјетности по студијским програмима 

Студијски програм Драмске умјетности – СПДУ 

 

 

1. 

Филмски фестивал ФЕСТ (Београд) и 

студијски боравак у Београду  

СПДУ, Академија 

умјетности 

Фебруар/март2023. 
 

2.  

Мартовски фестивал у Београду 

(Фестивал краткометражног и 
документарног филма) 

СПДУ, Академија 

умјетности 

Март 2023. 

 

 

3. 

Фестивал сценарија у Врњачкој Бањи СПДУ, Академија 

умјетности 

Август 2023. 

 

4. 

Аниматека, Љубљана СПДУ, Академија 
умјетности 

Новембар, 2023. 
 

5. 

Сарајево филм фестивал, Сарајево СФФ, Академија 

умјетности 

Август 2023. 

 

6. 

Дани Kинотеке Републике Српске у 

Палама 

 

Кинотека РС и 

Академија умјетности 

Октобар 2023.  

7. 

Сајам књига у Београду СПДУ, Академија 

умјетности 

Октобар 2023. 

 

8. 

Међународна радионциа анимираног 
филма АНИМАЦИКЛ, Бања Лука 

СПДУ, Академија 
умјетности 

Април или 
октобар 

2023. 

 

9. 

АНИМАФЕСТ у Загребу, Учешће 

професора и студената Анимираног 
филма на Свјетском фестивалу 

анимираног филма 

Анимафест и СПДУ, 

Академија умјетности 

Јуни  

2022.  
 

10. 

NAFF 2021, Међународни фестивал 

анимираног филма у Неуму 

КАН и СПДУ, 

Академија умјетности 

aвгуст 2023. 

године 
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11. 

”Медитеран филм фестивал” - 

Међународни фестивал документарног 
филма у Широком Бријегу 

СПДУ, Академија 

умјетности 

Август  

2023. 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 

2023. године 

 

13. 

БАЊА ЛУКА 2021, Међународни 

фестивал анимираног филма  

СПДУ, Академија 

умјетности  и Феникс 

Арт Бањалука 

Октобар  

2023. године 

 

14. 

ДУКАФЕСТ 2021, Међународни 

фестивал студентског филма 

СПДУ, Академија 

умјетности   

Новембар 2023. 

године 

 

15. 

ПРВИ КАДАР, Међународни фестивал 

филма у Источном Сарајеву 

СПДУ, Академија 

умјетности  и Први 

кадар 

Новембар 2023. 

године 

 

16. 

Мостар Филм Фестивал, учешће 

студената и професора Глуме и ФТВ 

смјера  

СПДУ, Академија 

умјетности и Октавијан 

Мостар 

Нов./дец. 2023. 

године 

 

17. 

Тузла Филм Фестивал – учешће студената 

и професора 

СПДУ, Академија 

умјетности и Magic 

Factory 

Октобар  

2023. године 

 

18. 

Позориште промена Нови Сад – учешће 

студената 

СПДУ, Академија 

умјетности и 

Позориште промена 

Октобар 2023. 

 

19. 

„AVANT&UNA“ Бихаћ Авантура Филм 

Фестивал 

СПДУ, Академија 

умјетности 

Август 2023. 

 

20. 

Фестивал ауторског филма Београд СПДУ, Академија 

умјетности 

Новембар 2023. 

21. 

Сарадња са Државном руском академијом 

ГИТИС 

СПДУ, Академија 

умјетности 

 

22. 

Урбан Фест у Нишу СПДУ, Академија 

умјетности 

 

23. 

Стеријино позорје Нови Сад СПДУ, Академија 

умјетности. 

Мај, 2023. 
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24. 

БЕЛЕФ, позоришни фестивал 

Београд 

СПДУ, Академија 

умјетности, 

Јул 2023 

 

25. 

Полетни позоришни фестивал 

Копер, Словенија 

СПДУ, Академија 

умјетности, 

Јул 2023 

 

Међународна размјена и сарадња 

26. 
Сарадња са Државном руском академијом 

ГИТИС 

  

Издавачка дјелатност 

 

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

27. 

Часопис за позориште и визуелне 

комуникације „Агон“ 

Академија умјетности 

Универзитета у Бањој 
Луци и Народно 

позориште РС ,  

током 2023. 

године 1 број 
реализовано 

  Активности Академије умјетности у сарадњи са институцијама, организацијама и привредним     

  сектором  

28. 

Радио телевизија Републике Српске – 

студијске посјете сдудената 

СПДУ, Академија 

умјетности и РТРС 

Током цијеле 

године 

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ МУЗИЧКЕ УМЈЕТНОСТИ – СПМУ 

Заједничке активности СП Музичке умјетности 

29. 

Фестивал музике „Јубилеји“ СП Музичке 

умјетности Академија 

умјетности 

децембар  

2022. године 

30. 

Манифестација ''Дани Владе С. 

Милошевића 2023'' 

СП Музичке 

умјетности Академија 

умјетности 

април  

2023. године 

31. 

Свјетски дан музике СП Музичке 

умјетности Академија 

умјетности 

21.06.  

2023. године 

32. 

Дани Универзитета у Бањој Луци СП Музичке 

умјетности Академија 

умјетности 

новембар  

2023. године 
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Активности СП Музичке умјетности по катедрама 

Катедра за солфеђо и музичку педагогију 

33. 

Семинар из солфеђа Рад на интонирању 

и опажању од слободно задатог тона. 

Рад на развоју музичког мишљења, Бања 

Лука 

СП Музичке 

умјетности Академија 

умјетности 

новембар 2022. године 

34. 

Реализација пројекта „Женске ојкаче у 

Републици Српској“ 

СП Музичке 

умјетности Академија 

умјетности 

новембар/децембар 2022. 

године 

35. 

Реализација пројекта „Хиландар као 

инспирација“  

СП Музичке 

умјетности Академија 

умјетности 

март, 2022. године 

36. 

Такмичења из области солфеђа у земљи 

и инострантсву (Бања Лука, Београд, 

Крагујевац, Љубљана) 

СП Музичке 

умјетности Академија 

умјетности 

током 2023. године 

37. 

XXVIII Републичко такмичење музичких 

школа Републике Српске 

 

СП Музичке 

умјетности Академија 

умјетности 

март 2023. године 

38. 

Организација семинара за наставнике на 

тему: Савремени настава солеђа у 

основним музичким школама РС 

СП Музичке 

умјетности Академија 

умјетности 

март 2023. године 

39. 

Међународна размена наставника, 

ЕРАСМУС 

СП Музичке 

умјетности Академија 

умјетности 

током 2023. године 

40. 

Публикација збирке задатака, 

приручника, скрипти, научних радова и 

дела из домена музичке педагогије 

СП Музичке 

умјетности Академија 

умјетности 

током 2023. године 

 

41. 

Педагошки наступи наставника Катедре 

за солфеђо и музичку педагогију у 
земљи и иностранству 

СП Музичке 

умјетности Академија 

умјетности 

током 2023. године 

42. 

Концертна делатност наставника 

Катедре за солфеђо и музичку педагогију 

у земљи и иностранству 

СП Музичке 

умјетности Академија 

умјетности 

током 2023. године 
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43. 

Учешће наставника Катедре за солфеђо и 

музичку педагогију на научним 
скуповима у земљи и иностранству 

(Бања Лука, Сарајево, Београд, Пула)  

СП Музичке 

умјетности Академија 

умјетности 

током 2023. године 

Катедра за камерну музику и соло пјевање 

Одласци студената на такмичења или учешће на  онлајн такмичењима 

44. 

Учешће студената на такмичењима у 

земљи и иностранству 

СП Музичке 

умјетности Академија 

умјетности 

током цијеле године 

45. 

Презентација Катедре на концертима у 

земљи и иностранству – концерти 

студената  

СП Музичке 

умјетности Академија 

умјетности 

током цијеле године 

46. 

Презентација Катедре на концертима у 

земљи и иностранству – концерти 

професора и сарадника  

СП Музичке 

умјетности Академија 

умјетности 

током цијеле године 

47. 

Гостовање професора и студената са 

Катедре за камерну музику и соло 

пјевање Факултета уметности у Нишу 

СП Музичке 

умјетности Академија 

умјетности 

током цијеле године 

48. 

Гостовање наших професора и студената 

са Катедре за камерну музику и соло 

пјевање на Факултета уметности у Нишу 

СП Музичке 

умјетности Академија 

умјетности 

током цијеле године 

49. 

Сарадња са радионицом  „Ad libitum“ из 

Новог Сада 

СП Музичке 

умјетности Академија 

умјетности 

током цијеле године 

50. 

Гостовања и учешће у заједничким 

пројектима академија из окружења и 

региона (музичке академије у Љубљани, 

Загребу, Сарајеву, Источном Сарајеву, 

Београду, Цетињу, Скопљу, Крагујевцу, 

Новом Саду) 

СП Музичке 

умјетности Академија 

умјетности 

током цијеле године 

51. 

Гостовања и учешће у заједничким 

пројектима академија из иностранства 

СП Музичке 

умјетности Академија 

умјетности 

током цијеле године 

52. Учешћа студената и наставника на 

домаћим и интернационалним 

СП Музичке 

умјетности Академија 

током цијеле године 
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радионицама, фестивалима, 

предавањима итд. у земљи и 

иностранству 

умјетности 

53. 

Два одласка студената и професора на 

оперске представе (Београд или Нови 

Сад) 

СП Музичке 

умјетности Академија 

умјетности 

током цијеле године 

Катедра за дувачке инструменте 

54. 

Концерти професора и студената у 

земљи 

СП Музичке 

умјетности Академија 

умјетности 

током цијеле године 

55. 

Концерти професора и студената у 

иностранству 

СП Музичке 

умјетности Академија 

умјетности 

током цијеле године 

56. 

Одлазак студената на такмичења, 

радионице и мастеркласове у земљи и 

иностранству 

СП Музичке 

умјетности Академија 

умјетности 

током цијеле године 

57. 

Долазак гостујућих професора и 

организовање мастеркласова 

СП Музичке 

умјетности Академија 

умјетности 

током цијеле године 

58. 

Учешће на манифестацијама и 

фестивалима од значаја  за Републику 

Српску 

СП Музичке 

умјетности Академија 

умјетности 

током цијеле године 

Катедре за музичку теорију и композицију 

59. 

Учешћа на научним скуповима и 

предавања по позиву у земљи и 

иностранству 

СП Музичке 

умјетности Академија 

умјетности 

током цијеле године 

60. 

Гостовање предавача по позиву из 

иностранства (Србија, Хрватска, 

Италија, Мађарска, Аустрија) 

СП Музичке 

умјетности Академија 

умјетности 

током цијеле године 

61. 

Мастеркласови професора у музичким 

школама Републике Српске 

СП Музичке 

умјетности Академија 

умјетности 

током цијеле године 
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62. 

Концертна извођења ауторских дјела 

професора, сарадника и студената 

СП Музичке 

умјетности Академија 

умјетности 

током цијеле године 

63. 

Публиковање стручних, научних и 

уџбеничких издања 

СП Музичке 

умјетности Академија 

умјетности 

током цијеле године 

Катедра за гудаче 

64. 

Концерти професора, сарадника и 

студената у земљи 

СП Музичке 

умјетности Академија 

умјетности 

током цијеле године 

65. 

Концерти професора, сарадника и 

студената у иностранству 

СП Музичке 

умјетности Академија 

умјетности 

током цијеле године 

66. 

Одлазак студената на такмичења, 

радионице и мастеркласове у земљи и 

иностранству 

СП Музичке 

умјетности Академија 

умјетности 

током цијеле године 

67. 

Долазак гостујућих професора и 

организовање мастеркласова, и 

такмичења (Урош Пешић, Бања Лука) 

СП Музичке 

умјетности Академија 

умјетности 

током цијеле године 

68. 

Учешће на манифестацијама и 

фестивалима од значаја  за Републику 

Српску 

СП Музичке 

умјетности Академија 

умјетности 

током цијеле године 

Катедра за клавир, хармонику и гитару 

69. 
Концерти појединачних класа клавира, 

хармонике и гитаре у градовима РС и 
БиХ 

СП Музичке 

умјетности Академија 

умјетности 

током цијеле године 

70. 
Заједнички концерти катедре у 

градовима РС и БиХ 

СП Музичке 

умјетности Академија 

умјетности 

током цијеле године 

71. 

Обиљежавање 150 година од рођења 

Сергеја Рахмањинова концертима 

професора и студената клавира 

СП Музичке 

умјетности Академија 

умјетности 

током цијеле године 
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72. 

Одлазак студената на клавирска 

такмичења: Бањалучки бијенале, 

Пијанистички фестивал Шабац, 

Међународно музичко такмичење 

Аранђеловац, Мећународно такмичење 

Смедерево, Такмичење Далеки акорди 

Сплит, такмичења у сјеверној Италији и 

друга такмичења 

СП Музичке 

умјетности Академија 

умјетности 

током цијеле године 

73. 

Одлазак студената хармонике на 

акордеонистичка такмичења: Свјетски 

трофеј Швајцарској, Међународна 

такмичења у Угљевику/Бијељини, 

Београду, Смедереву, Књажевцу и 

Лазеревцу, Интернационална такмичења 

у Белгороду и Старом Осколу (Русија), у 

Риги (Летонија) и Јалти (Крим) 

СП Музичке 

умјетности Академија 

умјетности 

током цијеле године 

74. 
Мастеркласови професора катедре у 

музичким школа региона 

СП Музичке 

умјетности Академија 

умјетности 

током цијеле године 

75. Реситали професора и сарадника катедре 

СП Музичке 

умјетности Академија 

умјетности 

током цијеле године 

76. 
Учешћа професора катедре у раду 

жирија 

СП Музичке 

умјетности Академија 

умјетности 

током цијеле године 

Катедра за дириговање 

Оркестар Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци 

77. 

Свечана академија поводом Дана 

Републике, Симфонијски оркестар 

Академије умјетности УНИБЛ 

СП Музичке 

умјетности Академија 

умјетности 

09.01.2023. године 

78. 
Концерт симфонијског/гудачког 

оркестра,  

СП Музичке 

умјетности Академија 

умјетности 

 

 

јануар/фебруар 2023. 
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Мјешовити хор Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци 

79. 

Дан Универзитета у Бањој Луци – 

учешће на помену погинулим 

студентима и радницима Универзитета, 

плато Правног факултета 

СП Музичке 

умјетности Академија 

умјетности 

новембар.  

2021. године 

80. 
Свечана академије поводом Дана 

Универзитеа у Бањој Луци 

СП Музичке 

умјетности Академија 

умјетности 

новембар. 

2021. године 

81. 
Учешћа у обиљежавању дана факултета 

Универзитета у Бањој Луци по позиву 

СП Музичке 

умјетности Академија 

умјетности 

током цијеле године 

82. 
Учешће на Светосавској академији, КЦ 

Бански двор, Бања Лука 

СП Музичке 

умјетности Академија 

умјетности 

27.01.2023. године 

83. 

Учешће на манифестацији „ У сусрет 

Спасовдану 2023“ плато храма Христа 

Спаситеља, Бања Лука 

СП Музичке 

умјетности Академија 

умјетности 

јун 2023. године 

84. 
  Други наступи по позиву 

 

СП Музичке 

умјетности Академија 

умјетности 

током цијеле године 

 Катедра за етномузикологију и музикологију 

85. 
Одлазак професора, сарадника и 
студената на етнокампове (Кикинда, 

Неготин, Колашин) 

СП Музичке 

умјетности Академија 

умјетности 

током цијеле године 

86. 
Учешћа на научним скуповима и 
предавања по позиву у земљи и 

иностранству 

СП Музичке 

умјетности Академија 

умјетности 

током цијеле године 

87. 
Публиковање монографија, научних 
публикација, збирки, радова у 

часописима и зборницима радова 

СП Музичке 

умјетности Академија 

умјетности 

током цијеле године 

88. 

Учешће професора и сарадника на 

научним скуповима у земљи и 
инострантсву (БиБ, Србија, Црна Гора) 

 

 

СП Музичке 

умјетности Академија 

умјетности 

током цијеле године 
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СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЛИКОВНИХ УМЈЕТНОСТИ - СПЛУ 

Заједничке активности СП Ликовних умјетности 

89. 

Завршна годишња изложба Академије 

умјетности  

СП Ликовних 
умјетности Академија 

умјетности 

јул 2023. године 

90. 

Размјена наставног особља са 

Универзитетом уметности у Београду 

СП Ликовних 

умјетности Академија 
умјетности 

У току 2023. године 

Катедра за сликарство и интермедијалну умјетност 

91. 

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 

92. 

Реализација међународне сарадње / 

радионице са Академијом умјетности 

смјером за Интермедијлану умјетност у 

Будимпешти 

СП Ликовних 

умјетности Академија 
умјетности 

У току 2021. године 

93. 

Адаптација вентилације за кабинет 

Интермедијалне умјетности 

СП Ликовних 
умјетности Академија 

умјетности 

У току 2022. године 

94. 

Интеракција, регионална групна 

изложба радова студената у сарадњи са 

ФЛУ БГ, МСУРС, МСУБГ и 

Филозофским факултетом у Београду, 

Кућа Легата, Београд 

СП Ликовних 

умјетности Академија 
умјетности 

Децембар 

2023. године 

95. 

Интеракција, регионална групна 

изложба радова студената у сарадњи са 

ФЛУ БГ, МСУРС, МСУБГ и 

Филозофским факултетом у Београду, 

Камена кућа, Стакленац и Галерија 

плус, Бања Лука 

СП Ликовних 

умјетности Академија 

умјетности 

Октобар 

2023. године 

96. 

Изложба слика, Радослав Тадић, 

Клиника др Драгић, Бања Лука 

СП Ликовних 

умјетности Академија 
умјетности 

јануар, 

2023. године 

97. 

Голе,Радослав Тадић,Музеј града 

Шибеника, Шибеник 

СП Ликовних 

умјетности Академија 

умјетности 

март, 

2023. године 

98. 
Голе, Радослав Тадић, Миодраг Дадо СП Ликовних 

умјетности Академија 
август, 
2023. године 
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Ђурић, Цетиње умјетности 

99. Радионица и предавање студената 

Интермедијалних умјетности АУ 

УНИБЛ и студената Академије 

умјетности у Линцу 

АУ УНИБЛ, 

Академија умјетности 

Линц 

 

Мај-Јун 2023 

 Миодраг Манојловић   

100. Изложба ”Линија” Галерија Рефлектор, 

Ужице 

Студијски програм 

ликовних умјетности 

Септембар, 2023. 

101. Изложба ”Нови медији”Институт Цзонг, 

Гимпо, Јужна Кореја 

Студијски програм 

ликовних умјетности 

Октобар, 2023. 

102. Предавање и радионица 

”Експериментална анимација” 

Рачунарски факултет, одсек за 

Мултимедију, Београд 

Студијски програм 

ликовних умјетности 

Јануар, 2023. 

103. Предавање и радионица 

”Експериментална анимација” 

Рачунарски факултет, одсек за 

Мултимедију, Београд 

Студијски програм 

ликовних умјетности 

Март, 2023. 

104. Предавање и радионица 

”Експериментална анимација” 

Рачунарски факултет, одсек за 

Мултимедију, Београд 

Студијски програм 

ликовних умјетности 

Мај, 2023. 

 Младен Миљановић   

105. Изложба Споменик у реалном времену, 

Кибла, Марибор 

Кибла, Студијски 

програм ликовних 

умјетности 

Јануар, 2023 

106. Постављање скулптуре Дрво у шљему, 

Катедрала у Честеру, Велика Британија 

Студијски програм 

ликовних умјетности 

Април, 2023 

107. Изложба ”Линија” Галерија Рефлектор, 

Ужице 

 Септембар, 2023 
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Катедра за графику  

108. 

Мајска изложба графике београдског 

круга, галерија Графички колектив, 

Београд 

СП Ликовних 

умјетности Академија 

умјетности 

мај 2023. године 

109. 

Изложба мале гарафике, галерија 

Графички колектив, Београд 

СП Ликовних 

умјетности Академија 

умјетности 

децембар  

2023. године 

110. 

22th International Print Biennial Varna, 

Градска художествена галерия-Варна, 

Бугарска 

СП Ликовних 
умјетности Академија 

умјетности 

јун 2023. године 

111. 
4st International Print Biennale Yerevan, 

Јереван, Јерменија 

СП Ликовних 
умјетности Академија 

умјетности 

септембар 2023. године 

112. 
Међународни графички тријенале 
“Small Graphic Forms”,Лођ, Пољска 

СП Ликовних 

умјетности Академија 

умјетности 

август, септембар 2023. 

године 

113. 
31. Изложба малог формата, Културни 

центар Шабац. 

СП Ликовних 

умјетности Академија 
умјетности 

август 2023. године 

114. 
Мала графика, Нови Сад 

СП Ликовних 
умјетности Академија 

умјетности 

август 2023. године 

115. 

5. Међународни тријенале графике, 

Галерија Цвијета Зузорић, Београд 

СП Ликовних 

умјетности Академија 

умјетности 

август 2023. године 

116. 

Ликовни салон 30 х 30, КЦ Зрењанин, 

Србија 

СП Ликовних 
умјетности Академија 

умјетности 

децембар  
2023. године 

117. 

Октобарски салон, Народни Музеј, 

Шабац 

СП Ликовних 

умјетности Академија 
умјетности 

октобар  

2023. године 

118. 

10. Међународна изложба малог 

формата, УНУНС, Нови Сад 

СП Ликовних 

умјетности Академија 

умјетности 

октобар  

2023. године 

Катедра за графички дизајн 

119. 

Интерни конкурс за визуелни идентитет 

и промотивне материјале за 

манифестацију ”Дани Владе С. 

Милошевића 2023” 

СП Ликовних 

умјетности Академија 

умјетности 

март  

2023. године 

120. Интерни конкурс за визуелно рјешење 

за 22.  Годишњу изложбу радова 

СП Ликовних 

умјетности Академија 

мај  
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студената Академије умјетности умјетности 2023. године 

121. 
Учешће на међународним фестивалима 

плаката и графичког дизајна 

СП Ликовних 

умјетности Академија 

умјетности 

током цијеле године 

122. 

Учешће на међународним фестивалима 

и конференцијама из области продукт 

дизајна и развоја произода 

СП Ликовних 

умјетности Академија 

умјетности 

током цијеле године 

123. 

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 

124 

Учешће у пројектима за институције и 

привредне субјекте у земљи и 

иностранству 

СП Ликовних 

умјетности Академија 

умјетности 

током цијеле године 

125. 

Студијска путовања на смотре, 

фестивале, изложбе и радионице из 

области графичког дизајна. 

СП Ликовних 

умјетности Академија 

умјетности 

током цијеле године 

126. 
Гостујућа предавања професора из 

региона и иностранства  

СП Ликовних 

умјетности Академија 

умјетности 

током цијеле године 

  Активности Академије умјетности у сарадњи са институцијама, организацијама и привредним     

  сектором  

127. 

Радио телевизија Републике Српске – 

разни пројекти 

СП Драмских 

умјетности 

Академија умјетности 

и РТРС 

током цијеле године 

Међународна размјена и сарадња 

128. 
 

Реализација Erasmus+ пројекта К107 са 

Конзерваторијумом Ђузепе Тартини из 

Трста  

СП Музичке умјетности 

Академија умјетности 

током цијеле 

године 

129. 
Реализација Erasmus+ пројекта К107 са 

Универзитетом уметности из Београда 

Академија умјетности током 2023. 

године 

130. 
Интензивирање међународне размјене  

наставног и административног особља 

Академија умјетности током цијеле 

године 

           

131. 

Учешће наставника на научним и стручним 

скуповима у земљи и иностранству 

Академија умјетности током цијеле 

године 

132. 

Гостовање професора са других 

универзитета и гостовање наших професора 

на другим универзитетима 

Академија умјетности 

 

током цијеле 

године 
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133. 

Учешћа студената и наставника на домаћим 

и интернационалним радионицама, 

фестивалима, предавањима итд., у земљи и 

иностранству 

Академија умјетности 

 

током цијеле 

године 

 

  Активности Академије умјетности у сарадњи са институцијама, организацијама и привредним     

  сектором  

134. 
Припрема, пријава и реализација научннх 
и умјетннчких пројеката финансираних из 

домаћих и међународних извора 

Руководство  
Академије умјетности 

током цијеле 
године 

135. 

Припрема, пријава и реализација пројеката 

финансираних од стране билатералних 
донатора, владиних агенција и 

међународних невладиних организација 

Руководство  

Академије умјетности 

током цијеле 

године 

136. 
Интензивирање сарадње са пословним 
сектором у привреди 

Руководство  
Академије умјетности 

током цијеле 
године 

137. 

Сарадња са надлежним институцијама у 

земљи, са међународним организацијама, 

амбасадама, универзитетима у земљи и 
иностранству у циљу проширења 

заједничких активности   

Руководство  

Академије умјетности 

током цијеле 

године 

Активности Академије умјетности у наставном процесу 

138. 

Анализа постојећих наставних планова и 

програма на смјеру Сликарства и 

Интермедијалне умјетности, њихова 
дјелимична измјена и  допуна. 

СП Ликовних умјетности 

Академија умјетности 

У току 2023. 

године 

139. 
Усвајање Програма рада Академије 

умјетности за 2022. годину  

НУВ  

Академије умјетности 

децембар 

2023. године 

140. 
Усвајање Финансијског плана Академије 

умјетности за 2022. годину 

Руководство  

Академије умјетности 

новембар 

2023. године 

141. 
Усвјање Плана јавних набавки 
Академије умјетности за 2022. годину 

Руководство  
Академије умјетности 

новембар  
2023. године 

142. 
Утврђивање Плана  издавачке дјелатности  

за 2022. годину 

НУВ  

Академије умјетности 

октобар  

2023. године 

143. 
Усвајање уписне политике за академску 

2022/23. годину 

НУВ 

Академије умјетности 

јануар  

2022. године 

144. 
Организовање Дана отворених врата 

Академије умјетности и пријем матураната 

Руководство 

Академије умјетности 

април  

2022. године 

145. 
Припремна настава за упис на Академију 

умјетности 

СП Ликовних умјетности  

Академија умјетности 

јун  

2023. године 

146. 
Организација пријемних испита и упис 
нове генерације студената за академску 

2022/2023. годину 

Руководство  
Академије умјетности 

јул 
2023. године 

147. 

Реализација и анализа студентске анкете о 

квалитету наставног процеса за зимски и 
љетни семестар академске 2021/2022. 

године 

Продекан за наставу  На крају 

семестара 

148. 
Набавка опреме у складу са Планом јавних 
набавки за 2023. годину 

Академија умјетности током цијеле 
године 

149. 
Обогаћивање библиотечког фонда 

Академије умјетности 

Академија умјетности током цијеле 

године 
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150. 
Интензивирање медијске промоције 

Академије умјетности 

Руководство  

Академије умјетности 

током цијеле 

године 

151. 

Континуирано информисање студената 

путем интернета, фејсбук странице, 
инстаграма, јутјуб профила и огласне 

табле Академије умјетности 

Одјел за информисање 

јавности Академије 
умјетности 

током цијеле 

године 

152. 
Остале активности од интереса за 
Универзитет и Академију умјетности 

Руководство  
Академије умјетности 

током цијеле 
године 
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Чланица Универзитета: Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет 

 

Редни 

број 
Активност Носиоци Реализација 

1. 

 

Реализација студентске анкете о 
квалитету наставног процеса за 

зимски семестар 2022/2023 

школске године 

Продекан за наставу, 
Универзитетски рачунарски 

центар 

Фебруар.2023. 

     2. 

 

Усвајање измјена и допуна листе 

одговорних наставника и 

сарадника за зимски семестар 

2022/2023. школске 

године 

 

Руководиоци студијских 
програма, продекан за 

наставу 

Фебруар, 2023. 

3. 

 

Израда листе одговорних 
наставника и сарадника за 

2022/2023. школску 

годину 

Руководиоци студијских 
програма, продекан за 

наставу 

Јуни, 2023. 

4. 

 

Упис нове генерације студената 

(усвајање приједлога уписа за 

2023/2024. 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 -

октобар2023. 

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 

У току 
реализација 

2019-2023. 

Пројекат се 

завршава у јуну 

2023. 

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 

Реализовано 

новембар 2022. 

 

 ревизија пројeкта 

у складу са 

стандардном 
процедуром У 

2023. 

8. 

 

Реализација пројекта 
''Локализација у фазном 
простору: теоријски, нумерички и 

практични аспекти'' подржаног од 

стране Министарства за 
научнотехнолошки развој, високо 

образовање и информационо 

друштво 

Пројектни тим;  

координатор доц. др 

Сњежана Максимовић 

Реализовано 
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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 

Реализовано 

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  

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 Жарко 

Грујић, 

 

 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 

resilient future - H2020-LC-GD-
2020 '' подржаног од стране 

Министарства цивилних послова 

Босне и Херцеговине 

Пројектни тим;  

координатор проф. др 

Дарија Гајић 

у току 
реализација до 

јануара 2022 

Реализовано 

16. 

 

Научно -стручни 
мултисциплинарни симпозијум „ 

Енергетска ефикасност“ -ЕНЕФ  

Предсједник Програмског 

одбора проф. др Дарија 
Гајић; предсједник 

Организационог одбора: 

проф.др Малина Чворо 
 

26-27. април 2023. 

17 

Erasmus+ KA2, Capacity Building 
пројекат ''Architect Pop-up Lab 

Exchange'' - APLE 

Пројектни тим;  

координатор доц. др Игор 
Кувач, проф. др Саша Чворо, 

проф. др Малина Чворо, 

проф. др Диана Ступар, 
проф. др Марина Радуљ, 

У току 
реализација. Јан. 

2023 - Јан. 2026. 
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Милана Недимовић, Радован 

Вукомановић 

18 Издавање Часописа АГГ+,  

Тематски број 11(1) 

Издавање Часописа АГГ+,  
број 11(2) 

Редакција часописа Јуни и децембар 

2023. 

19 Издавање Часописа САГ+,  

Број 12.1. i број 12.2 

Редакција часописа Јуни и децембар 

2023. 

19 Издавање студентског часописа 

МОСТ 

Број 12.1 i број 12.2 

Редакција часописа Јуни и децембар 

2023. 

20 Издавање наставних и научних 
публикација 

Аутори/уредници Током цијеле 
године 

21 

Cost Action радног назива 

''HERITIN'' 

доц. др Исидора Каран 

доц. др Игор Кувач 

Пријава по 
објављивању 

позива, са роком 

половином 

новембра 2023. 

22 Писање и усвајање Елебората 
новог студијског програма  

Дизајн ентеријера; 

Писање и усвајање Елебората 

новог студијског програма  
Пејзажна архитектура 

Именована Комисија за 
писање Елабората 

 

Елаборати 

усвојени на 

Сенату, јануар 
2023. 

 

 

 

23 

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 

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 
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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, 2023. 

33 Организовање радионица за 

средњошколце 
Академско особље АГГФ-а Април, мај, 2023. 

34 Промоција факултета у средњим 

школама-презентација у школама. 

 
Академско особље АГГФ-а Април, 2023. 

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 2023. 

38 Обиљежавање  25 година СП 
АРХИТЕКТУРА и 15 година СП 

ГЕОДЕЗИЈА 

Декан, Колегијумски тим, 

Радни тимови, Академско 

особље  

Септембар 2023. 

39 Организовање Годишње изложбе 

графичких радова студената 

архитектуре и 

Изложба умјетничке и стручне 

праксе у РС 

Радни тимови, Академско 

особље СП Архитектуре 

студенти 

 

Септембар 2023. 

40 Организовање изложби 
конкурсних радова студената 

архитектуре (сарадња са 

локалним заједницама и 

привредом) 

Академско особље СП Арх. 

студенти 

 

Током цијеле 

године 

 

 

Организовање 
интердисциплинарне 

међународне љетње школе  

Радни тимови 
јули -октобар 

2023. 

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 Продекан за наставу, Током цијеле 
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потребама расписивања конкурса 

у академска звања 

руководиоци СП, секретар 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 Опремање зграде АГГФ-а 
(подршка Универзитету у 

провођењу процедура расписа 

тендера, пројектантски надзор, 
додатни захтјеви за обезбјеђењем 

техничке документације, 

кореспонденције итд.) 

Декан, руководство 
факултета, пројектантски 

тим 

У првој половини 

2023 

48 Прелазак у нову зграду АГГФ-а и 

свечано отварање  
Колектив АГГФ-а 

Август, септембар 

2023 

49 
Израда и усвајање новог 

визуелног идентитета Факултета 

Декан, руководство 
факултета, пројектантски 

тим 

У првој половини 

2023. 

 

49 

Анализа и усвајање показатеља 

квалитета за 2022. и 2023. годину 

Продекан за наставу, 
продекан за научно-

истраживачки рад и 

међународну сарадњу, 

Канцеларија за квалитет 

Јуни, 2023. 

50 Остале активности од интереса за 

Универзитет и Факултет 

Декан, руководство 

факултета, запослени 

Током цијеле 

године 
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Чланица Универзитета: Економски факултет 

 

Редни 

број 
Активност Носиоци Рок 

1 
Израда и усвајање стратегије привлачења 
бруцоша за академску 2023/2024. годину. 

Креативни тим 

наставника, асистената и 

студената ЕКФ 

Јануар 2023. 
године 

2 

Дизајнирање и постављање на веб сајт 

Водичa за бруцоше за академску 2023/2024. 

годину и покретање дигиталне кампање на 

Facebook и Instagram профилима Факултета. 

Креативни тим 
наставника, асистената и 

студената ЕКФ 

Фебруар 2023. 

године 

3 
Организовање Дана отворених врата 
Факултета. 

Креативни тим 

наставника, асистената и 

студената ЕКФ 

Април 2023. 
године 

               4 
Организовање припремне наставе за 

пријемни испит. 

Креативни тим 
наставника, асистената и 

студената ЕКФ 

Јуни 2023. године 

5 

Израда и усвајање новог наставног плана и 
програма I и II циклуса студија Економија 

који ће бити реализован од академске 

2024/2025. године 

Комисија за израду 

студијског програма, ННВ 
и Сенат УНИБЛ 

Март  - Децембар 

2023. 

6 
Израда самоевалуационог извјештаја за 

студијске програме на II циклусу студија. 

Комисија за израду 
самоевалуационог 

извјештаја именована од 

стране ННВ  

Март  - Октобар 

2023. године 

7 
Израда самоевалуационог извјештаја за 
студијски програм Пословна информатика на 

I циклусу студија. 

Комисија за израду 

студијског програма, ННВ  

Март  - Октобар 

2023. године 

8 
Измјене наставног плана и студијског 
програма Пословна информатика на I 

циклусу студија. 

Комисија за израду 
студијског програма, ННВ 

и Сенат УНИБЛ 

Март  - Октобар 

2023. године 

9 

У сарадњи са часописом ФИНРАР, а уз 
подршку СРРРС, планирана је оранизација 

17. Међународног симпозијума о 

корпоративном управљању. 

Организациони и научни 

одбор научног скупа / 
Eкономски факултет и 

Савез рачуновођа и 

ревизора Републике 
Српске 

Мај - Јуни 2023. 

године 

10 

Организација међународне научне 

конференције REDETE 2023, у новембру 

2023. године у сарадњи са Маrche Polytehnic 
University Ankona. 

Oрганизациони одбор 

конференције 

Јануар - 

Новембар 2023. 

11 
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 -  Септембар 

2023. године 

12 
Објављивање 38. и 39. броја часописа Аcta 

Economica. 

Продекан за НИР и 

редакциони одбор 

Јули 2023. године 
и Децембар 2023. 

године 

13 

Израда и предаја апликације за 

предевалуацију часописа Аcta Economicа за 
SCOPUS листу. 

Главни уредник часописа 

Фебруар - 

Децембар 2023. 
године 
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Чланица Универзитета: Електротехнички факултет 

 

Редни 

број 
Активност Носиоци 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 

2023/2024. годину  

Пословодство, Комисија за 

припрему и организовање 
квалификационог испита  

Јун-септембар 

2023.  

 

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 2023.  

 

10.  

 

Припрема за почетак нове академске 

године, листа одговорних наставника и 

сарадника, креирање распореда, 
испитних рокова.  

Пословодство, катедре, продекан за 

наставу, ННВ  

Јун-септембар 

2023.  

 

11.  

 

Објављивање два броја часописа 

Електроника – Electronics  

Главни уредник, уређивачки одбор  Према 

периодици 

издавања  

 

12.  

 

Учешће у организацији симпозијума 

Енергетска ефикасност ЕНЕФ 2023  

Чланови програмског и 

организационог одбора  

Април 2023.  

 
13.  

 

Реализација активних 
научноистраживачких пројеката и 

пројеката развоја технологија  

Продекан за НИР, пројектни 
тимови  

Према плану 
пројектних 

активности  

 
14.  

 

Реализација активних стручних 
пројеката  

Пројектни тимови  Према плану 
пројектних 

активности  

 

15.  
 

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  
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16.  

 

Обнова IEEE чланства за запослене на 

Факултету  

Продекан за НИР  Новембар 

2023.  

 
17.  

 

Реализација пројеката међународне 
размјене наставног и 

административног особља  

Пословодство, наставници и 
сарадници, административно 

особље  

Током цијеле 
године  

 

18.  
 

Континуирана сарадња са пословним  

сектором и локалним заједницама у 
области развојних пројеката  

Пословодство, наставници и 

сарадници, административно 
особље  

Током цијеле 

године  

 

19.  
 

Обуке наставног и административног 

особља  

Пословодство, наставници и 

сарадници, административно 
особље  

Током цијеле 

године  

 

20.  

 

Унапређење материјалних и 

лабораторијских ресурса  

Пословодство, шефови 

лабораторија, рачунарски центар  

Током цијеле 

године  

 

21.  

 

Подстицај и промоција 

научноистраживачког рада.  

Пословодство, наставници и 

сарадници, административно 

особље  

Током цијеле 

године  

 
22.  

 

Израда пројекта санације унутрашњег 
простора зграда Факултета  

Пословодство Јун 2023.  

 

23.  
 

Приједлог плана јавних набавки  Пословодство  Децембар 

2023. за 2024. 
годину  

 

24.  
 

Приједлог финансијског плана 

Факултета  

Пословодство  Децембар 

2023. за 2024. 
годину  

 

25.  

 

Извјештај о раду Факултета за 2023. 

годину.  

Пословодство, ННВ  Децембар 

2023.  

 

26.  

 

Приједлог плана рада Факултета за 

2024. годину.  

Пословодство, ННВ  Децембар 

2023  
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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 
Континуирано 

13.  

Доношење/усклађивање  општих 
аката у складу са Статутом 

Универзитета и Статутом 

Машинског факултета 

 

 

 

Декан 

 

Фебруар-јули  

 
 

14.  

 

Доношење појединачних аката у 
складу са Статутом Универзитета и 

Статутом Машинског факултета 

 

ННВ  

Декан 
Континуирано 
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15.  

Доношење одлука о правима, 
обавезама и одговорностима радника 

Универзитета који су распоређени на 

Факултет по овлашћењу ректора 
Универзитета 

Декан 
Континуирано 

16.  
Одржавање Међународне 

конференције ДЕМИ 2023 
Декан 

Мај-јун 

17.  Обиљежавање Дана факултета  Декан Новембар 

18.  Реализација одобрених научно-

истраживачких и стручних пројеката 

Сви студијски програми 

 

Декан 

 

Континуирано 

19.  Реализација одобрених међународних 

научноистраживачких пројеката 

Сви студијски програми 

 

Декан 

 

Континуирано 

20.  - Упис нове генерације студената за 

2023/2024. годину 
- Утврђивање приједлога одговорних 

наставника и сарадника за 2023/2024. 

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 

 

 

ННВ 

Декан 

Студијски програми 

 

 

 

 

Јануар - октобар 

 

21.  Реформа студијских програма првог и 
другог циклуса студија 

Сви студијски програми 

Декан 

Продекани 

Радна група 

У току 2023. г. 

22.  Потписивање уговора о сарадњи и 

реализација активности по основу 

уговора 

Декан током цијеле године 

23.  Опремање лабораторија Машинског 

факултета 

 

                    Декан 

                   Катедре 

По обезбјеђењу 

средстава 



27/108 

 

24.  Набавка опреме у складу са Планом 

јавних набавки  за 2023. 

 

 

                     Декан 

                   Катедре 

Континуирано  

25.  Пријем нових радника: 

- Сарадници: 3-5 

- административно особље: 

возач 

                   ННВ 

                  Декан 

 

март-октобар  

26.  
Осавремењавање web странице 

Машинског факултета 

Декан и продекани Континуирано 
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Чланица Универзитета: Медицински факултет 

 

План наставних активности 

Редни 

број 
Активност Носиоци Рок 

1. 

Израда Наставног плана и програма, 

студијског програма Фармација на 

енглеском језику 

Радна група 2023. година 

2. 

Израда Наставног плана и програма, 

студијског програма Дентална 

медицина на енглеском језику 

Радна група 2023. година 

3. 
Ревизија Наставног плана и програма 

докторских студија 
Радна група 2023. година 

4. 

Лиценцирање новог усмјерења 

„Физиотерапија“ на другом циклусу 

мастер здравствених студија  

Радна група 2023. година 

5. 
Израда Наставног плана и програма 

мастер студија за јавно здравство 
Радна група 2023. година 

6. 

Увођење електронских 

идентификационих картица за 

студенте 

Руководство Факултета 2023. година 

7. 

Увођење електронског система 

праћења наставе у свим наставним 

базама Медицинског факултета 

Руководство Факултета 2023. година 

План научно-истраживачких активности 

1. 
Израда планова научно-истраживачке 

дјелатности по катедрама 

Продекан за научно-

истраживачки рад 
2023. година 

2. 

Припрема и реализација 

међународних и домаћих научно –

истраживачких пројеката 

Продекан за научно-

истраживачки рад 
2023. година 

3. Међународна размјена студената SAMSIC 2023. година 

4. Међународна размјена наставника 
Продекан за међународну 

2023. година 
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сарадњу 

План нових развојно-инвестиционих улагања  

1. 

Оснивање Завода за фармацију 

Медицинског факултета УНИБЛ, са 

адаптацијом простора 

Руководство Факултета 2023. година 

2. 

Адаптација 3. и 4. етаже у згради 

Деканата на локацији Саве Мркаља 16, 

за потребе Завода за фармацију 

Руководство Факултета 2023. година 

3. 
Опремање Завода за фармацију 

Медицинског факултета УНИБЛ 
Руководство Факултета 2023. година 

4. 

Изналажење и опремање простора за 

кабинет клиничких вјештина за 

Студијски програм сестринство 

Руководство Факултета 2023. година 

5. 
Активности у вези изградње 

Медицинског кампуса 
Руководство Факултета 2023. година 
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Чланица Универзитета: Пољопривредни факултет 

 

Редни 

број 
Активност Носиоци Рок 

1. Организовање и извођење наставе 

(предавања и вјежби) на свим студијским 

програмима на сва три циклуса студија 

Руководство Факултeта, 

руководиоци студијских 

програма и одговорни 

наставници и сарадници 

Током 2023. 

године 

2. Организовање и извођење теренске и 

практичне наставе за студенте 

Руководилац практичне 

наставе, руководилац ЕЕЦ и 

наставно особље 

Током 2023. 

године 

3. Одржавање провјера знања током 

семестара и у испитним роковима  

Одговорни наставници и 

сарадници 

Током 2023. 

године 

4. Израда и одбрана завршних радова I и II 

цикуса студија  

Руководиоци студијски 

програма, Одговорни 

наставници и сарадници 

Током 2023. 

године 

5. Израда и одбрана докторских дисертација Руководиоц студијског 

програма, Одговорни 

наставници  

Током 2023. 

године 

6. Праћење и оцјена резултата и квалитета 

извођења наставе  

Руководство Факултета, 

руководиоци студијских 

програма и координатор за 

квалитет 

Током 2023. 

године 

7. Иновирање наставних планова и 

програма 

Руководство Факултета, 

руководиоци студијских 

програма и координатор за 

квалитет 

По потреби 

8. Лиценцирање и акредитација постојећих 

и нових студијских програма 

Руководство Факултета, 

руководиоци студијских 

програма и координатор за 

квалитет 

Током 2023. 

године 

9. Промоција Факултета у сврху уписа нове 

генерације студената 

Продекан за наставну и тим 

за промоцију Факултета 

Током 2023. 

године 

10. Припрема и организовање пријемних 

испита и упис нове генерације студената 

Продекан за наставну, 

Комисија за пријем и 

Студентска служба 

Други и трећи 

квартал 2023. 

године 

11. Покретање и спровођење поступка избора 

наставника и сарадника у почетна и виша 

звања 

Руководство Факултета и 

Секретар Факултета 

Током 2023. 

године 
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12. Именовање и ангажовање студената 

демонстратора 

Руководство Факултета, 

руководиоци студијских 

програма 

Током 2023. 

године 

13. Учешће наставника и сарадника на 

научним и стручним скуповима у земљи 

и иностранству  

Наставници и сарадници 
Током 2023. 

године 

14. Успостављање сарадње са научним и 

стручним институцијама и асоцијацијама 

у земљи и иностранству 

Руководство Факултета 
Током 2023. 

године 

15. Успостављање и одржавање сарадње са 

привредом 

Руководство Факултета и 

руководиоци института 

Током 2023. 

године 

16. Издавање научних и стручних 

публикација  
Наставници и сарадници 

Током 2023. 

године 

17. Издавање часописа "Агрознање" 
Главни и одговорни уредник 

и Редакција часописа 

Квартално, 

током 2023. 

године 

18. Организовање XII научног симпозијума 

„АгроРеС“ и XXVIII савјетовања 

инжењера пољопривреде 

Руководство Факултета и 

Организациони одбор 

Крај маја 2023. 

године 

19. Набавка књига и часописа за потребе 

библиотеке Факултета 

Руководство Факултета и 

бибилиотекари 

Током 2023. 

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 2023. 

године 

21. Међународна размјена наставника, 

сарадника и студената 

Руководство факултета, 

Академски коордиантор за 

међуародну сарањдњу, 

наставници, сарадници и 

студенти 

Током 2023. 

године 

22. Провођење основних, развојних и 

примјењених истраживања  

Продекан за НИР, 

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 2023. 

године, у складу 

са позивима 

24. Припрема, пријава и реализација научно-

истраживачких пројеката финансираних 

Руководство Факултета, 

руководиоци института и 

Током 2023. 

године у складу 
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из међународних извора (HORIZON 

Europe и др.)  

наставници и сарадници са 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 2023. 

године у складу 

са објављеним 

позивима 

26. Учешће у COST aкцијама 
Наставници и сарадници 

Током 2023. 

године 

27. 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 2023. 

године 

28. Пружање услуга контроле сјемена, расада 

и садног материјала и других стручних 

услуга за јавне установе и комерцијалне 

кориснике  

Руководиоци института, 

наставници и сарадници 

Током 2023. 

године 

29. Акредитација лабораторијских метода и 

одржавање система акредитације у 

складу са захтјевима ISO стандарда 

Руководство Факултета, 

руководиоци института и 

шефови лабораторија 

Током 2023. 

године у складу 

са планом 

(ре)акредитације 

30. Вршење услуга по програмима посебног 

надзора  

Руководиоци института, 

шефови лабораторија, 

наставници и сарадници 

Током 2023. 

године 

31. Пружање лабораторијских услуга на 

комерцијалној основи  

Руководиоци института, 

шефови лабораторија, 

наставници и сарадници 

Током 2023. 

године 

32. Издавање атеста и сертификата Руководство Факултета, 

руководиоци института и 

шефови лабораторија 

Током 2023. 

године 

33. Именовање и учешће представника 

Факултета у научним одборима, 

радионицама, конференцијама итд. 

Руководство Факултета, 

наставници и сарадници 

Током 2023. 

године 

34. Процјена средстава за заштиту биља у 

поступку регистрације 

Институт за земљиште и 

агроекологију 

Током 2023. 

године 
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35. Учешће у раду комисија и стручних 

тијела 
Наставници и сарадници 

Током 2023. 

године 

36. Извођење обука и цертификација 

стручних лица 

Руководиоци института, 

шефови лабораторија, 

наставници и сарадници 

Током 2023. 

године 

37. Реализација експерименталног дијела 

истраживања завршних радова на првом, 

другом и трећем циклусу студија 

Наставници и сарадници 
Током 2023. 

године 

38. Укључивање студената у научно-

истраживачки рад и њихово учешће на 

научним и стручним скуповима 

Руководство Факултета, 

Руководиоци института и  

Студентска организација 

Током 2023. 

године 

39. Ажурирање сајта Савјетодавног центра за 

рурални развој Пољопривредног 

факултета Универзитета у Бањој Луци 

Руководилац Центра и 

сарадници 

До краја 2023. 

године 

39. Одржавање сједница катедри, студијских 

програма, института и наставно-научног 

вијећа Факултета 

Декан, руководиоци 

студијских програма, шефови 

катедри и руководиоци 

института 

Током 2023. 

године 

40. Обављање административно-техничких 

послова за потребе Факултета 
Стручне службе Факултета 

Током 2023. 

године 

41. Организвање студената и избор 

преставника студената у органе 

Факултета 

Студентиска организација  

Пред крај 2023. 

године 

42. Израда главног пројекта за нову зграду 

лаборатoрија Пољопривредног факултета 

и обезбјеђење грађевинске дозволе 

Руководство Факултета и 

руководиоци лабораторија 

До средине 2023. 

године 
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Чланица Универзитета: Правни факултет 

 

Редни 

број 
Активност 

Носиоци 

Правног факултета 
Рок 

1.  

Утврђивање Приједлога листе 

одговорних наставника и сарадника за 

2023/2024. 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 2023. 

године 

2.  
Промоција програма II и III циклуса 

студија, припрема и упис кандидата 
ННВ, надлежне службе 

Март-октобар  

2023. године 

3.  

 

 

Обиљежавање Дана Факултета: 

Промоција дипломираних студената, 

мастера и магистара наука. 

Пословодство 

 

 

 

Фебруар 2023. 

године 

 

4.  
Потписивање нових уговора о 
сарадњи, реализација активности по 

основу постојећих уговора. 

ННВ, пословодство Током цијеле 

године 

5.  

Припрема и штампање часописа 

„Годишњак Правног факултета“ и 

„Српска правна мисао“ 

наставници, сарадници, 

пословодство 
Март - Новембар 

2023. године 

6.  
Такмичење студената из 
Међународног арбитражног права 

„VIS MOOT“ 

наставници и сарадници Март – април 2023. 

године 

7.  

Активности извођења наставног 

процеса, провјере знања и 
континуиран рад на осавремењавању 

садржаја и метода рада. 

наставници, сарадници, ННВ 
континуирано 

8.  
Реализација научно-истраживачког 
рада. 

наставници, сарадници, ННВ 
континуирано 

9.  Такмичење студената у бесједништву  

Центар за реторику и 

говорништво „INSTITUTIO 

ORATORIA“ Бања Лука 

 

Новембар 2023. 

године 

 

10.  Такмичење студената у дебати 
Дебатни клуб студената 

Правног факултета 
Током цијеле 

године 

11.  

Рад на клиникама (људска права, 
вјештина заступања пред судом) и 

припрема (арбитража) за домаћа и 

међународна такмичења студената 

Наставници и сарадници  
Током цијеле 

године 
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12.  

Организовање праксе студената у 
институцијама партнерима: Народна 

скупштина РС, Град Бања Лука, 

РУГИП и др. 

Катедре, пословодство континуирано 

13.  
Организовање међународног научног 

скупа  
Правни факултет Јун 2023. године 

14.  

Расписивање Конкурса Фонда за 
подстицај и промоцију 

научноистраживачког рада за додјелу 

новчаних награда наставницима и 

сарадницима 

Стручни савјет Фонда 
II квартал 2023. 

године 

15.  
Одржавање манифестације 

„Октобарски правнички дани“ 

Пословодство у сарадњи са 

Удружењем правника 

Републике Српске 

Октобар 2023. 

године 

16.  
Учешће студената у спортским 

такмичења на Универзитету 
Студентске организације ПФ 

према календару 

манифестација 

17.  
Израда Плана издавачке дјелатности 
за 2024. годину 

ННВ 
IV квартал  2023. 

године 

18.  
Санација освјетљења у ходницима и 

салама и других инсталација 
Пословодство 

III квартал 2023. 

године 

19.  

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 

2023. године 

20.  

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  2023. 
године 
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Чланица Универзитета: Природно-математички факултет 

 

Редни 

број 
Активност Носиоци Рок 

Активности везане за националну, међународну и међууниверзитетску сарадњу 

1.  
Пријава пројекта HORIZON 
EVROPA  

 Координатор пројекта 
по позивима у 
2023.години 

2.  
Пријава пројеката Erasmus+ KА1, 
кредитна размјена 

 Студијски програми ПМФ 
 ННВ 

у току године 

3.  
Реализација  пројеката Erasmus+ 

KА1, кредитна размјена  

 Тим за праћење реализације 

размјене 
у току године 

4.  
Пријава пројеката Erasmus+ KА2, 
Capacity Building  

 Студијски програми ПМФ 
 ННВ 

у току 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 

у току године 

7.  

Реализација размјена студената и 

академског особља у оквиру 

CEEPUS III мрежа 

 Тим за праћење реализације 

размјене 

 

у току године 

8.  

Именовање академских 
координатора за међународну 

размјену студената и особља 

 

 Студијски програм Техничко 

васпитање и информатика 
 ННВ 

Октобар 2023 
 

 

 

9.  

Закључивање Уговора о пословно-

техничкој сарадњи у земљи и 
иностранству 

 Студијски програми ПМФ 

 ННВ 
у току године 

Упис, именовање одговарних наставника 

10.  

Промоција студијских програма у 

 школама у Републици Српској 
„Дан отворених врата“ 

 Студијски програми ПМФ 

 ННВ 
у току године 

11.  

Упис нове генерације студената  

(маркетинг, објављивање конкурса, 
пријем докумената, квалификациони 

испит, упис примљених кандидата) 

 Студијски програми ПМФ 
 ННВ 

Јуни-септембар 
2023. 

12.  

Израда и усвајање Приједлога уписа 

у I, II и III годину циклуса студија у 
академској 2023/2024 

 Студијски програми ПМФ 

 ННВ 
Децембар 2023. 
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13.  

Израда, разматрање и усвајање 

Листи одговорних наставника и 
сарадника за 2023/2024. академску 

годину 

 Студијски програми ПМФ 
 ННВ 

30.06.2023 

14.  
Реализација студентске анкете у 

љетњем семестру 2022/23 године 

 Студијски програми ПМФ 

 ННВ 
10.06.2023. 

15.  

Прикупљање, израда, разматрање и 

усвајање Извјештаја о показатељима 
квалитета за 2022. годину 

 Студијски програми ПМФ 

 ННВ 
01.07. 2023. 

16.  

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 

 ННВ 

мај-јуни-

септембар 2023 

17.  

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 

у току године 

18.  

Израда и усвајање    
Извјештаја о самоевалуацији  

 Студијски програми ПМФ 
- математика и информатика 

- техничко васпитање и 

информатика 
 ННВ 

у току године  

19.  

Покретање web странице ПМФ-а на 

латиници и енглеском језику 

 Студијски програми ПМФ 

 Сви студијски програми осим 

хемије 
 

фебруар -

децембар 2023 

20.  

Утврђивање Плана  издавачке 

дјелатности за наредну годину 

 Продекан за научноистраживачки 

рад 
 Студијски програми ПМФ 

 ННВ 

до новембра 

2023. 

 

21.  
Модернизација библиотечке опреме 

и обука библиотекара 
 Студијски програми ПМФ 

април 2023, 

током године у 
континуитету 

22.  
Учешће ПМФ УНИБЛ на 
Међународним сајмовима књига у 

Бањалуци и Београду 

 Студијски програми ПМФ 

 ННВ 

задњи квартал 

2023. године 
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Манифестације у којима Факултет учествује 

23. 
 
Обиљежавање дана математике 

 Студијски програм ММ и 
информатика 

 

24. 

Одржавање дводневне радионице под 

називом „Мала школа 

експерименталне физике“ 
 Студијски програм физика март, април 2023 

25. 

Обиљежавање 

 

Дана вода 

 Студијски програми ПМФ 
- географија 

- просторно планирање 

- биологија 
- екологија и заштита     животне 

средине 

- хемија 
 ННВ 

22. март 
 

26. 
Обиљежавање 

Свјетског метеоролошког дана 

 Студијски програми ПМФ 

- географија 

- просторно планирање 
 ННВ 

23. март 

 

27. 
Одржавање семинара за наставнике 

и професоре географије 

 Студијски програм  географија 

 ННВ 
септембар 2023. 

28. 
Обиљежавање 

Дана планете Земље 

 Студијски програми ПМФ 

- географија 

- просторно планирање 
- биологија 

- екологија и заштита  

  животне средине 

- хемија 
 ННВ 

22. април 

 

29. 
Обиљежавање дана биолошке 
разноврсности 

 Студијски програми ПМФ 

- географија 
- просторно планирање 

- биологија 

- екологија и заштита  

   животне средине 
 ННВ 

22. мај 

30. 

Обиљежавање 
 

Дана животне средине 

 
 

 Студијски програми ПМФ 

- географија 
- просторно планирање 

- биологија 

- екологија и заштита   
  животне средине 

- хемија 

5. јун 
 

31. Учешће на Фестивалу  науке 
 Студијски програми ПМФ 

 ННВ 
новембар 2023. 

32. 

Обиљежавање 

Седмице географије 
 

 Студијски програм  географија 

 ННВ 

од 11. до 17. 

новембра 
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33. 

Обиљежавање 

 
ГИС дана 

 Студијски програми ПМФ 
- географија 

- просторно планирање 

 ННВ 

14. новембар 

34. 
Обиљежавање  

Свјетски дан избјеглица 

 Студијски програм  географија 

 ННВ 
20. јун 

35. 
Обиљежавање  

Свјетски дан градова 

 Студијски програми ПМФ 
- географија 

- просторно планирање 

 ННВ 

други и трећи 

квартал 2023                 

. год 

36. Свјетски дан просторног планирања 
 Студијски програм 
     просторно планирање 

 ННВ 

12. новембар  

37. 
Организација скупа CONNECT 2021.  Студијски програм физика  

 ННВ 
март-август 2020. 
године 

38. Одржавање семинара за наставнике и 

професоре математике 

Студијски програм математика и 

информатика  

 

39. Припрема такмичарских задатака за 

ученикњ средњих школа ( 
регионални, републички и државни 

ниво) 

Студијски програм физика Март-јуни 2023 

40. Алумни приче (Семинари, 

научнопопуларна предавања) 

Студијски програм физика Током цијеле 

године 

41. 
Развој пројектних приједлога  

 Студијски програми ПМФ 

 ННВ 

Током цијеле 

године 

42. Реализација одобрених националних 
и међународних 

научноистраживачких пројеката  

 Координатори НИ пројеката 
 Истраживачки тимови 

током цијеле 
године 

43. Одржавање стручног усавршавања за 

наставнике биологије 

 Студијски програм биологија 

 ннв 

 

44. Припрема и реализација апликације 

на COST програм 
 

 Координатори НИ пројеката 

 Истраживачки тимови 

други и трећи 

квартал 2023. год 

45. Презентација научних радова на 

домаћим и међународним  

конференцијама 

 Наставно особље 

 Истраживачки тимови 

 

током цијеле 

године 

46. Израда финансијског плана (прихода, 

расхода и јавних набавки) за 2023. 

годину 

 Руководство факултета 

 Служба рачуноводства 

 Студијски програми ПМФ 

Децембар 2023 
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47. 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 

48. 

Набавка опреме у складу са Планом 

јавних набавки  за 2023. 

 Координатори пројеката 

 Студијски програми ПМФ 
 

Током цијеле 

године 
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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 

 

До 30. јун 2022. 

5.  

Мониторинг/анализа ефеката 

склопљених уговора и 

реализованих размјена на 

годишњем нивоу  

Руководство 

Факултета, 

Координатори за 
квалитет, 

 

До 28.2.2023. 

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, 

Континуалне активности 
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Шефови катедри 

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 2022. и 

Плана рада за 2023. годину 

Руководство 

Факултета, Радни 

тимови за израду 
докумената 

01.03.2023. 

17.  
Израда и усвајање Приједлога 

уписа у прву годину I, II и III 

Декан, Продекан за 

наставу, Научно-
12.12.2023.  
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циклуса студија 2023/2024. 

школску годину   

наставно вијеће  

18.  

Израда, разматрање и усвајање 

Листи одговорних наставника и 
сарадника за 2023/2024. школску 

годину  

 

Декан, Продекан за 
наставу, Руководиоци 

студијских програма, 

Шефови катедри, 
Научно-наставно 

вијеће  

16.06.2023. 

19.  
Учешће о доградњи интегрисаног 

информационог система према 
програму Универзитета 

Руководство 
Факултета, 

Координатори за 

квалитет, 
Координатори за 

сарадњу, 

Студентска служба 

Континуалне активности 

20.  

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  

 

21.  

Упис нове генерације студената - 
Други уписни рок (маркетинг, 

објављивање конкурса, пријем 

докумената, квалификациони 

испит, упис примљених кандидата)  

Декани, Продекани за 
наставу  

Са именованим 

сарадницима 

 

Према академском календару 

Универзитета 

 

22.  

Учешће у развоју пројекта 

уклањања архитектонских баријера 

(рампе, тактилне стазе, зв. 
сигнализација…)  

Руководство 

факултета, студентска 

организација 
 

Континуалне активности 

23.  

Доградња структуре 
информационог система у функцији 

ефикаснијег попуњавања образаца 

квалитета.  

Координатор 

квалитета, УРЦ,  
Континуалне активности 

24.  

Завршетак почетне акредитације 
студијског програма Инжењерство 

заштите животне средине 

 

Руководство 

Факултета, 

Координатори 

квалитета,  
 

У складу са динамиком коју 

дефинише АВОРС 

25.  

Прикупљање, Израда, разматрање и 

усвајање Извјештаја о 

показатељима квалитета за 2022  
 

Декани, Продекани за 
наставу, Координатори 

за квалитет, 

Руководиоци 

студијских програма,  

Израда Извјештаја о 

показатељима квалитета за 

2022. до 16.07.2023. 

26.  

Реализација студентске анкете о 

квалитету наставног процеса за 

зимски семестар 2022/2023. 
школске 

године 

Продекан за наставу, 

Координатори за 

квалитет Руководилац 

УРЦ-а 

Према плану Универзитета 

до 30.01.2023. 

27.  
Реализација студентске анкете у 

љетном семестру 2022/2023. 

школске 

Продекан за наставу, 

Координатори за 

квалитет Руководилац 

Према плану Универзитета 

до 09.06.2023. 
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године УРЦ-а 

28.  

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 

29.  

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 

30.  
Организација обука за аплицирање 
у програмима Европске комисије  

 

Продекан за НИР , 
Kоординатори за 

међународну сарадњу 

Континуалне активности 

-  јануар - март 2023 

31.  
Обогаћивање библиотечког фонда 

Рударског факултета  

Руководство 

Факултета, 

Сво запослено 

наставно особље 

Континуалне активности  

32.  
Интензивирање сарадње између 

научноистраживачког сектора РФ и 

привреде  

Продекан за НИР , 

Kоординатори за 

међународну 
сарадњуЦПТТ  

Континуалне активности 

33.  
Потписивање уговора о сарадњи, 
реализација активности по основу 

уговора 

Руководство Факултета Континуалне активности  

34.  
Интензивирати медијску промоцију 

научноистраживачког рада међу 
младима  

Продекан за НИР, 
представници 

студената  

 

Током цијеле године 

35.  

Омогућити доступност свих 

објављених радова запослених на 

Универзитету, уз сагласност 
издавача и аутора, на веб-страници 

Универзитета, репозиторијум, у 

погодном формату, путем домена 

„unibl.org“.  

Продекан за НИР, сви 
запослени, УРЦ 

 

Континуално 

 

36.  

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 

Руководство 

Факултета, 

Координатори 

квалитета, 
Руководиоци 

студијских програма, 

Континуалне активности 
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- Развоју пројектних приједлога 

- Интензивирању сарадње са 

пословним сектором у привреди 

37.  

-Модернизација библиотечке 
опреме и обука библиотекара 

-Дигитализација библиотека 

- Проширивање библиотечких 
капацитета 

Руководство 

Факултета, 

Руководиоци 
студијских 

програма,библиотекар, 

сви запослени 

Континуалне активности 

38.  
Усвајање Плана издавачке 

дјелатности за 2024. годину 

Руководство 

Факултета, 

Руководиоци 
студијских програма, 

Децембар 2023. 

39.  

Увођење претплата на реномиране 

свјетске научне базе сходно 

студијским програмима на РФ 
УНИБЛ  

Руководство 

Факултета, 
Руководиоци 

студијских програма, 

Шефови Катедри 

Континуалне активности 

40.  

Суфинансирање издавачке 
дјелатности на УНИБЛ (наставне 

универзитетске литературе 

наставника и сарадника  

Руководство 

Факултета, 

Руководиоци 
студијских програма, 

Шефови Катедри  

Континуалне активности према 

могућностима Факултета 

41.  

Предлагање суфинансирања за 
издавање научних радова у 

часописима индексираним у 

цитатним базама међународних 

рецензираних научних часописа, 
објављивање радова на 

референтним свјетским научним 

скуповима 

Руководство 

Факултета, Шефови 

катедри 

Континуалне активности према 

могућностима Факултета 

42.  
Издавање уџбеника према Плану 

издавачке дјелатности 

Сво запослено 

наставно особље 

Континуалне активности према 

могућностима Факултета 

43.  
Издавање научних књига и и 

публиковање радова у часописима  

Сво запослено 

наставно особље 

Континуалне активности према 

могућностима Факултета 

44.  
Активности на даљем развоју у 

формирању Google Scholar профила 

за све запослене. 

Сво запослено 

наставно особље, УРЦ 

Континуално 

Реализација недостајућих 

профила до 31.03.2023. 

45.  

Учешће у пројектима (по потреби и 

по 
позиву) са другим чланицама 

Универзитета и ЦПТТ 

Сви запослени Континуалне активности 

46.  

Учешће у програмским 
активностима Универзитетског 

рачунарског центра према 

потребама: 
-Учешће у даљем развоју модула 

Интегрисаног информационог 

система 

- успостављање интегрисане 

Руководство 
Факултета, 

Руководиоци 

студијских 
програма,Шефови 

катедри, 

Администрација 

Факултета 

Континуалне активности 
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наставе (матичност, катедре, 

предмети по катедрама) 

УРЦ 

47.  

Активности на раду 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 

март 2023. и даље континуалне 

активности 

 Унапријеђење људских и материјалних ресурса 

48.  
Интензивирање сарадње са 

пословним сектором у привреди  
 

Руководство 
Факултета, Шефови 

студијских програма, 

наставно особље 

Континуалне активности 

Проналажење нових послова у 

привредном сектору 

49.  
Ажурирање Фимес-а  

 

Руководство 

Факултета, 
Администрација 

Континуалне активности 

Према потребама Универзитета 

и Факултета 

50.  
Припремање извјештаја о 
потребама расписивања конкурса у 

академска звања  

Руководство 
Факултета, 

Администрација 

Континуалне активности 

Током 2023 два пута послати 

планове запошљавања кадрова  

51.  

Даљи развој сарадње са 
привредним субјектима на 

организацији и унапређењу 

стручних посјета, теренског и 
практичног рада студената 

Руководство 

Факултета, Шефови 

студијских програма, 

наставно особље 

Континуалне активности 

 

52.  

Активности на договарању и 

обезбјеђивању стипендија од 
привредних субјеката и 

презентације о истим 

Руководство Факултета Континуалне активности 

53.  

Презентација стипендија 

институција, привредних субјеката 

и организацијама из земље и 

иностранства 

Руководство Факултета Континуалне активности 

54.  

Набавка рачунарских програма и 

опреме (Лаптоп за дигитални 

спектрофотометар), лабораторијске 

опреме, (Стереомикроскоп увећања 

до 40x, Дигитална микроскоп 

камера, Платинасти лончић за 

пламени фотометар, 

Поларизациони тринокуларни 

микроскоп) 

Руководство 

Факултета, Шефови 

катедри 

Континуалне активности 

 

55.  
Планирање капиталних 

инвестиција Рударског факултета   

Руководство Факултета 

, Шефови студијских 

програма 

Континуално и условљено 

рјешавањем имовинских односа 

објекта 

56.  Рјешавање питања смјештаја и Руководство Факултета Континуалне активности 
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исхране студената дугорочно и 

систематски у оквиру Универзитета 

и Студентског центра  

57.  
Планирање ангажовања нових 

наставника и сарадника  

Руководство 

Факултета, Шефови 

студијских програма  

Континуално и у складу са 

кадровском политиком 

Универзитета 

Према тренутном плану 

Факултета: 

-1 напредовања у доцента 

(Рударство) 

-1-2 нова запошљавања 

асистената 

1-ново запошљавање  

наставника за потребе новог СП 

ИЗЖС(по добијању 

акредитације)  

58.  

Стручно усавршавање постојећих 

кадрова (истраживања, 

публиковања радова, учешћа на 

скуповима) 

Сво запослено 

наставно особље 

Континуално у складу са фин. 

могућностима РФ и 

Универзитета 

59.  
Активно учешће у поступцима 

јавних набавки према плану 

Руководство 

Факултета, 

администрација 

Континуалне активности 

60.  
Покретање иницијативе за измјену 
плана јавних набавки у сладу са 

потребама 

Руководство 

Факултета, 

администрација 

Континуалне активности 
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Чланица Универзитета: Технолошки факултет 

 

Редни 

број 
Активност Носиоци Рок 

1.  
Промоција факултета у сврху уписа 
нове генерације студената 

Студијски програми 
Јануар-јун 
2023. 

2.  
Пријава пројеката Erasmus+ (KА1, К2) 
кредитна размјена  

Наставно особље ТФ 
Јануар и 
фебруар 2023. 

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 2022/2023. 
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  
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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 2023. 

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 приједлога листе одговорних 
наставника и сарадника за 2023/2024. 

школску годину 

Продекан за наставу Јуни 2023. 

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 за квалификациони 

испит 

Продекан за наставу, Наставници 

и сарадници на предметима из 

математике и хемије 

Јуни 2023. 

26.  

Пријем матураната у оквиру 

активности Дана отворених врата на 

Универзитету у Бањој Луци 

Продекан за наставу, наставно 

особље, Савез студенаата ТФ 
Април 2023. 

27.  Учешће на Технологијади 2022.  
Представник ЗТМФ испред ТФ, 

савез студената, руководство ТФ 
Мај 2023. 

28.  
Обиљежавање годишњице факултета 

Свечана акдемија поводом 60 година  
Руководство факултета 

Новембар 

2023. 

29.  
Набавка опреме у складу са Планом 

јавних набавки  за 2023. 

УНИБЛ, Руководство факултета, 

Катедре  

По пријему 

средстава 

30.  
Објављивање часописа Гласник 

хемичара, технолога и еколога РС 

Уредник и помоћник уредника 

часописа 

Децембар 

2023. 

31.  
Пружање стручних услуга за јавне 

институције и комерцијалне кориснике 
Катедре, наставници и сарадници 2023. год 

32.  
Пружање лабораторијских услуга 
комерцијалним корисницима 

Руководиоци лабораторија, 
наставници и сарадници 

2023. год. 

33.  

Уређење сале за презентовање 

завршних радова на I, II и III циклусу 
студија 

Руководство јун 2023. год. 

34.  
Приједлог плана рада Факултета за 

2024. 
Руководство, ННВ 

Децембар 

2023. 
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35.  

Реализација студентске анкете о 

квалитету наставног процеса за 

зимски семестар 2022/2023. школске 

године 

Продекан за наставу 31.03.2023. 

36.  

Реализација студентске анкете о 

квалитету наставног процеса за 

љетни семестар 2022/2023. школске 

године 

Продекан за наставу 30.10.2023. 

37.  

Израда разматрање и усвајање Листи 

одговорних наставника и сарадника за 

2023/24. школску годину 

Декан, Продекан за наставу, 

Шефови катедри, Наставно-научно 

вијеће 

30.06.2023. 

38.  

Прикупљање, израда, разматрање и 

усвајање Извјештаја о показатељима 

квалитета за 2022. годину 

Декан, Продекан за наставу, 

Координатор за квалитет, 

Руководиоци студијских програма 

30.06.2023. 

39.  

Учешће у организацији XXVIII 
међународне конференције 

"ЕКОЛОШКА ИСТИНА И 

ИСТРАЖИВАЊЕ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ" EcoTER 2023 

Продекан за НиР и међународну 
сарадњу 

Мај, јуни  
2023.год 

40.  

Учешће у организацији XXVIII 

међународне конференције " 5. 

KОНГРЕС МЕТАЛУРГИЈЕ И 
ИНЖЕЊЕРСТВА МАТЕРИЈАЛА 

ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ 2023" ММЕ 

СЕЕ 2023 

Продекан за НиР и међународну 
сарадњу 

Jуни  2023.год 

41.  

Учешће у организацији VIII 
међународне конференције " 

ENGINEERING, ENVIRONMENT AND 

MATERIALS IN PROCESS 
INDUSTRY" EEM 2023 

Продекан за НиР и међународну 
сарадњу 

Maрт 2023.год 

42.  

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 

43.  Припремни радови за отварање 

дигиталне штампарије на ТФ 
Продекан за наставу и декан 

Током цијеле 

године 

44.  Континуирана едукација савјетника за 

хемикалије 
Декан 

Април, 

октобар 

45.  

Добијање рјешења о испуњености 
услова за анлизу хране: 

1. Физичко-хемијских анализа 

2. Микробиолошких анализа 
3. Сензорних анализа 

Руководиоц студијског програма фебруар 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tf.unibl.org/5-kongres-metalurgije-i-inzenjerstva-materijala-jugoistocne-evrope-mme-see-2023/
https://tf.unibl.org/5-kongres-metalurgije-i-inzenjerstva-materijala-jugoistocne-evrope-mme-see-2023/
https://tf.unibl.org/5-kongres-metalurgije-i-inzenjerstva-materijala-jugoistocne-evrope-mme-see-2023/
https://tf.unibl.org/5-kongres-metalurgije-i-inzenjerstva-materijala-jugoistocne-evrope-mme-see-2023/
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Чланица Универзитета: Факултет безбједносних наука 

 

Редни 
број 

Активност Носиоци Рок 

1. 

Реализација студентске анкете о 

квалитету наставног процеса за 
зимски семестар 2022/2023 школске 

године 

Продекан за наставу, студентска 
служба 

Фебруар 2023. 
године 

2. 

 

Организовање и реализација прославе 

поводом Дана Факултета 
безбједносних наука 

Декан ФБН, секретар ФБН, 
Студентска служба ФБН, 

наставници, сарадници, радници  

и студенти ФБН 

6. 3. 2023. године 

3. Издавачка дјелатност  
Продекан за НИР, Радна група 

ФБН 
Током године  

4. 
Учешће студената ФБН на 
студентским спортским играма 

 

Радна група ФБН, студенти Април 2023. године 

5. 

Учешће студената ФБН на спортским 
играма МУП-а Републике Српске - 

Полицијада 

 

Радна група ФБН, студенти Април 2023. године 

6. 
Спровођење спортских активности 

студената ФБН 
Радна група ФБН, студенти Током године 

7. 
Планирање и спровођење студијских 

посјета 
Радна група ФБН, студенти Током године 

8. 
Реализација студентске анкете о 
квалитету наставног процеса за љетни 

семестар 2022/2023. школске године 

Продекан за наставу, студентска 

служба 
Јун 2023. године 

9. 
 

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

Декан, продекан за наставу, 
секретар, студентска служба 

Фебруар 2023. 
године 

10. 
Израда Извјештаја о самовредновању 

свих студијских програма 

Продекан за наставу и 

студентска служба 

Децембар 2023. 

године 

11. 

Израда и усвајање листе одговорних 

наставника и сарадника за 2023/2024. 
школску годину 

Продекан за наставу Мај 2023. године 

12. 
Анализа и усвајање показатеља 

квалитета за 2022. годину 
Продекан за наставу  Јун 2023. године 

13. 

Инфо дан за упис студената на први и 

други цилкус студија (два студијска 

програма  другог циклуса студија) 

Продекан за наставу и радна 
група 

Од марта до маја 

континуирано 

према плану 

14. 

Припремна настава  за упис на први 

циклус студија Факултета 

безбједносних наука 

Продекан за наставу и радна 
група 

Јун 2023. године 

15. 

Упис нове генерације студената 

(усвајање приједлога уписа за 

2023/2024. школску годину, 
маркетинг, објављивање конкурса, 

пријем докумената, квалификациони 

Декан, радна група Факултета 

безбједносних наука, комисије 

Од марта у 

континуитету до 
половине јула 
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испит, упис примљених кандидата) 

16. 
Посјете привредним субјектима и 

агенцијама  из области безбједности 

Декан, продекан за наставу, 

радна група ФБН 
Током године 

17. 
Реализација активности у склопу 
Института безбједности 

Руководилац Института 

безбједности, наставно особље 
ФБН 

 

Током године 

18. 

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 године 

19. 

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 године 

20. 

Промоција активности везано за упис 

на други циклус студија на студијским 

програмима „Управљање 

безбједносним ризицима природних 

катастрофа“  и „Безбједност и 

криминалистика“ (маркетинг, 

објављивање конкурса, пријем 

докумената. 

Декан, продекан за наставу, 

руководиоци студијских 

програма другог циклуса 

студија 

Од марта до јуна 

2023. године 

21. 

Провођење квалификационог испита и 

упис нове генерације студената на 

други циклус студија на наука на 

студијским програмима „Управљање 

безбједносним ризицима природних 

катастрофа“ и „Безбједност и 

криминалистика“– Први уписни рок 

упис примљених кандидата) 

Комисије за пријем, 

руководиоци студијских 

програма другог циклуса  

Октобар, 2023. 

године 

22. Организација научне конференције  
Радна група Факултета 

безбједносних наука 
Током године 

23. Округли сто поводом Дана УНИБЛ 
Радна група Факултета 

безбједносних наука 

Новембар 2023. 

године 

24. 

Активности поводом Дана Републике 

Српске 

Декан, Радна група Факултета 

безбједносних наука 

Децембар 2023. 

године 

25. 

Мониторинг/анализа ефеката 

склопљених уговора и реализованих 
размјена на годишњем нивоу  

Продекан за НИР, Радна група 

Факултета безбједносних наука 

Децембар 2023. 

године 

26. Обогаћивање библиотечког фонда Библиотека Факултета Током године 
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Факултета безбједносних наука безбједносних наука у сарадњи 
са наставницима и сарадницима 

27. 
Активности у вези са учешћем у 
научно-истраживачким пројектима 

Продекан за НИР, Радна група 
ФБН 

Током године 

28. 

Медијска промоција ФБН, научно-

истраживачког рада и издавачке 
дјелатности факултета 

Радна група Факултета 

безбједносних наука 
Током године 

29. 

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, продекан за 

НИР,Комисија за издавачку 

дјелатност Факултета 
безбједносних наука 

Током цијеле 

године 

30. 

Реализација плана издавачке 

дјелатности Факултета безбједносних 

наука за 2023. годину 

Комиисја за издавачку 

дјелатност Факултета 

безбједносних наука 

Децембар 2023. 
године 

31. 

Спровођење обуке за полицијске 

службенике намјењене студентима 

ФБН-а 

Декан, продекан за наставу, 
радна група 

У току године 

32. 

Континуирано информисање 

студената путем интернет, фејсбук 

странице, инстаграм, јутјуб профила и 
огласне табле 

Студентска служба 
Током цијеле 

године 

33.  

 

Упис нове генерације студената – 

Други уписни рок (маркетинг, 
објављивање конкурса, пријем 

докумената, квалификациони испит, 

упис примљених кандидата) 

Декан, продекан за наставу, 

студентска служба 

Септембар 2023. 

године 

34. 

 

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 

35. 

 

Изградња нове организационе 
структуре система квалитета на ФБН 
 

Декан, продекан за наставу Током године 

 

36. 

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 
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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 2023. 

године 

2. Обиљежавање Свјетског дана радија 
Катедра за новинарство и 

комуникологију 

Фебруар 2023. 

године 

3. 
Обиљежавање Свјетског дана 

безбједности на интернету 

Катедра за новинарство и 

комуникологију 

Фебруар 2023. 

године 

4. 
Дефинисање теме научног скупа 
„Друштво и политика“ и  именовање 

организационог и научног одбора  

Декан, продекан за 
научноистраживачки рад и 

шефови катедри 

До краја фебруара 

2023. године 

5.  
Наставак едукације у пружању 

подршке увођењу супервизије у 
Центре за социјални рад 

проф. др Андреа Пухалић 
током трајања 

семестара 

6. Аплицирање на пројектне позиве  

Продекан за 
научноистраживачки рад и 

међународну сарадњу, декан, 

наставници и сарадници 

 У току цијеле 

године (до краја 
године) 

7.  

Наставак претходно започетих 

пројектних активности са 

организацијом ЕДА  
(у три интервала) 

Одабрани тим истраживача   До маја 2023. 

8. 
Обиљежавање Међународног дана 

социјалног рада (дебате и округли сто) 

Катедра за социјални рад, 

наставници и студенти 
 Март 2023.  

9. 
Медијска промоција факултета, 

студијских програма, уписне политике 

као и пројектних активности.  

Сарадник одређен за промоцију, 

декан и руководиоци студијских 
програма 

 

 Март-мај 2023. 

10. 

Два округла стола на тему "Улога и 
значај социјалног рада у друштву 

Републике Српске", један у мају, а 

други у октобру. 

Катедра за социјални рад 
Мај и октобар 2023. 

године 
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11. 
Обиљежавање Свјетског дана слободе 

медија 

Катедра за новинарство и 

комуникологију 

Од 03. до 10. маја 

2023. године 

12. 

Округли сто на тему „Босна и 

Херцеговина након стицања 

кандидатског статуса за улазак у 
Европску унију“ 

Катедра за политикологију - 

проф. др Мања Ђурић Џакић 
Мај 2023 

13. 

Пријем нових наставника и сарадника 

у складу са потребама наставног 

процеса и развојним визијама 
факултета 

Руководство факултета и 
Научно-наставно вијеће 

факултета 

У току цијеле 
године 

 

14. 

Приједлози за расписивање конкурса 

за изборе у академска звања 

(напредовања наставника у радном 

односу на Универзитету у Бањој 

Луци) 

Руководици студијских 

програма и Научно-наставно 

вијеће факултета 

У току цијеле 
године 

 

15. 

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 Научно-наставно 

вијеће 

До јуна 2023. 
године 

16. 
Извођење редовне и практичне 

наставе на свим циклусима студија 

Наставници и сарадници 

факултета 

У току цијеле 
године 

 

17. 

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 2023. 

18. 

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 

2023. 
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19. 

Размјене наставног особља и 

студената са другим универзитетима 

(ЕRASMUS+, CEEPUS...) 

Руководство факултета и 

Координатор за академску 

размјену 

Током цијеле 

године 

20. 

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 

21. 
Опремање и одржавање и објекта 

Факултета политичких наука,  
Руководство факултета  

У току цијеле 

године 

22. 

 
Процјена квалитета наставног процеса 

(студентска анкета) за зимски и љетни 

семестар 
 

Координатор за осигурање 
квалитета и продекан за наставу 

Јануар и  

јун  

2023. године 

23. 
Одржавање научне конференције са 

међународним учешћем 

Декан, продекани, наставници и 

сарадници 

Септембар 2023. 

године 
 

24. 

 

Обиљежавање глобалног догађаја 
Недјеље медијске и информационе 

писмености 

 

Катедра за новинарство и 

комуникологију 

Октобар 2023. 

године 

25. 
Израда извјештаја о самовредновању 

студијских програма 

Координатор за осигурање 

квалитета и руководиоци 
студијских програма 

Октобар 2023. 

године 

26. 

Научна конференција на тему 

„Међународне миграције: политички, 

безбједносни, културолошки и социо-
економски аспекти“ 

Катедра за политикологију – 

доц. др Нина Сајић 

Новембар 2023. 

године 

27. 

Организовање догађаја посвећеног 

актуелним темема у сфери 

новинарства, медија, комуникација, 
односа с јавношћу  

Катедра за новинарство и 

комуникологију 

Децембар 2023. 

године 

28. 

Организовање стручно-едукативних 

радионица у сарадњи са релевантним 
заинтересованим 

странама/организацијама  

Катедра за новинарство и 
комуникологију 

У току 2023. године 

29. 

Научни симпозијум Културна 

анималистика: Друштвене науке и 

хуманистика у контексту тзв. 
животињског заокрета 

Катедра за социологију – проф. 

др Душко Трнинић 

Децембар 2023. 

године 

30. 
„Комуниколошки клуб“ и 

комуниколошки семинар 

Катедра за новинарство и 

комуникологију 
У току 2023. године 
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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 
Март 

2. 
Реализација студентске анкете о 
квалитету наставног процеса за љетни 

семестар 2022/2023. школске године 

продекан за наставу Јун 

3. 

Израда листе одговорних наставника и 

сарадника за 2023/2024. школску 
годину 

Катедре, продекан за 

наставу 
Мај 

4. 

Упис нове генерације студената 

(усвајање приједлога уписа за 
2023/2024. 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 

12. Израда елабората о оправданости 

оснивања трећег циклуса студија на 

Факултету 

комисија за израду 

елабората 

     Септембар 
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14. Реализација пројекта процјена 

кондиционе припремљености 

талентованих спортиста  

руководилац 

Института за спорт, 

наставници, сарадници 

Март - Децембар 

16. Организација пројекта мале 

олимпијске игре 

декан, руководилац 

Универзитетске 

спортске дворане 

Април 

17.  Реализација пројекта тестирања 

физичке способности дјеце у основним 
школама у сарадњи са Градом Бања 

Лука 

декан, продекани, 

сарадници 

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 

25. Реализација Пројекта Министарства 

цивилних послова Адаптација и 
санација простора испод трибина 

Спортске дворане Факултета физичког 

васпитања и спорта 

Декан Април 
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26. Реализација Пројекта набавке опреме 

за научно-истраживачке рад 

Декан, продекан за 

Научно-истраживачки 

рад 

Мај 

27. Реализација научо-истраживачког рада 

у Институту за спорт  

Руководилац 

Института, продекан за 

научно-истраживачки 
рад 

Континуирано 

28. Релаизација пројекта санације 

Спортске дворане 

декан По окончању ЕУ 

тендера који је у 
току/ мај 
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Чланица Универзитета: Филолошки факултет 
 

Редни број Активност Носиоци Рок 

1. 
Обиљежавање Дана Факултета  Декан 

Факултета, 

 

Мај 2023. година 

КАТЕДРА ЗА АНГЛИСТИКУ 

1. 
Дани Катедре за англистику у Америчком 

кутку (часови, радионице) 

Наставници и сарадници 

Катедре за англистику 

По договору  

2. 

 

Дани отворених врата Катедре за 

англистику на Филолошком факултету 

Наставници и сарадници 

Катедре за англистику, 

бивши студенти 

Биће накнадно 

одређено 

3. 

 

Обиљежавање Black History Month, 

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,  

 

5.  

Креативно књижевно вече   

 

Наставници и сарадници 

Катедре за англистику, 

студенти 

По договору, 

6. 

Радионице стручног усавршавања за 

наставнике основних школа у сарадњи са 

Педагошким заводом 

Наставници и сарадници 

Катедре за англистику 

 

 

Љетњи семестар 

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 
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10. 
Буди студент на дан (Buddy programme) Наставници и сарадници 

Катедре за англистику 

Биће накнадно 

одређено  

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. 

Дани професионалне оријентације и 

гостовање некадашњих студената 

Наставници и сарадници 

Катедре за англистику, 

студенти, дипломирани 

англисти 

Биће накнадно 

одређено 

У договору са 

Студентском 

организацијом 

ФЛФБЛ 

14. 

Формирање аудио-визуелног каталога 

English Department Alumni наставак уз 

формирање базе података 

Наставници и сарадници 

Катедре за англистику, 

студенти 

Биће накнадно 

одређено 

15. 

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 

16. 

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 

17. 

Предавања и радионице под називом  

English Department Talks – EngDept Talks 

гостујући предавачи по 

позиву, др Емир Мухић у 

сарадњи са колегама и 

колегинцама са Катедре 

Током цијеле 

академске године 

18.  

Промоција Катедре на друштвеним мрежама 

у сарадњи с Тимом за промоцију ФЛФБЛ 

Наставници и сарадници 

Катедре за англистику 

Континуирана 

активност током 

цијеле године 
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19. 
Наставак пројекта (Re)connections др Емир Мухић Континуирана 

активност 

20. 

Одржавање радионице семинара у сарадњи 

са другим организационим јединицама 

факултета 

Наставници и сарадници 

Катедре за англистику са 

наставницимаи 

сарадницима са других 

катедри 

Љетни семестар 

2022. године 

21. 

Бесплатни курсеви енглеског језика др Сања Јосифовић-

Елезовић 

др Светлана Митић 

Континуирана 

активност  

22. 

Књижевни квиз из Викторијанске 

књижевности 

др Дијана Тица 

Милица Јошић-

Милиновић, мср 

Биће накнадно 

одређено 

23. 

Гледање утакмица свјетског првенства у 

фудбалу 2022 

Бранко Црногорац, ма 

Дејан Милиновић мср  

Милица Јошић-Милиновић 

мср 

Зимски семестар 

24. 

- радионица прављења накита и 

кићење живе јелке са ђацима из 

програма Yes Abroad 

- засадити јелку са студентима у кругу 

Филолошког факултета 

- организација Career Day 

- радионица прављења честитки са 

студентима Филолошког факултета у 

хуманитарне сврхе 

др Јелена Шајиновић 

Новаковић 

Милица Јошић-Милиновић 

мср 

Зимски семестар 

 

25. 

Литерарни конкурс на енглеском језику за 

средње школе 

др Татјана Бијелић 

др Емир Мухић  

Милица Јошић-

Милиновић, мср 

Зимски семeстар 

26. 

 

 

Book Club – The House on Mango Street (за 

студенте англистике) у сарадњи са 

Америчком амбасадом 

Милица Јошић-

Милиновић, мср 

Љетњи семестар 

27. 

Обиљежавање Дана заљубљених, низ 

активности 

 

Општи књижевни квиз - такмичење 

студената свих година у познавању 

књижевног градива 

др Дијана Тица 

Тијана Поповић, мср 

Милица Јошић-

Милиновић, мср 

Љетњи семестар 

28. 

Едукативне радионице за ученике средњих 

школа 

др Јелена Шајиновић 

Новаковић 

Megan Brady, мср 

Током цијеле 

године 
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29. 

Who wants to know English 

радионице за ученике средњих школа 

др Јасна Јуришић Рољић 

Дејан Милиновић, мср 

Током цијеле 

године 

30. 

Филолози пјевају 

 

др Јасна Јуришић Рољић 

др Светлана Митић 

 

Биће накнадно 

одређено 

31. 

Енглески у нијансама-активности у сарадњи 

са чланица и члановима Клуба Англистика  

Др Емир Мухић Континуирана 

активност 

32. 

Континуирани рад на Клубу 
Англистика и уређењу простора за 

студенте англистике 

Др Емир Мухић Континуирана 

активност 

33. 

Темат у часопису Филолог – уредник 

темата 

Др Емир Мухић Љетњи семестар 

КАТЕДРА ЗА ГЕРМАНИСТИКУ 

1. 

Стипендије њемачке службе за академску 

размјену (ДААД) 

мр Сабине Скот У току 2023. 

године 

 

2. 

Go East Winterschule 2023 Banja Luka 

„Expect the unexpected! Exploring the 

diversity of ecology, language and culture in 

Bosnia and Herzegovina.” 

мр Сабине Скот 

Ивана Четић, МА 

мр Мелсада Зец Зејнић 

Фебруар 2023. 

године 

3. 

Преводилачки конкурс за награду „Олга 

Букинац“ 

Катедра за германистику: 

Ивана Четић, ма 

мр Амир Блажевић 

 и  

„Глоса центар за 

њемачки језик“: Аљоша 

Прерадовић 

Март–април 

2023. године 

 

4. 

 

Први академски час 

 
 

 

Сви  

наставници и сарадници 

Октобар 2023. 

године 

5. 

Пројекат DLL (Deutsch Lehren Lernen) Катедра за германистику: 

Ивана Четић, МА 

и 

Гете институт БиХ 

Зимски семестар 

2023. године 

 



64/108 

 

6. 

Спровођење и координисање језичке 
праксе за студенте 

Сарадници Катедре за 

германистику: 

 мр Мелсада Зец-Зејнић; 

Ивана Четић, ма; и  

„Bluestone solutions“ 

Љетни семестар 

2023. године 

 

7. 

Серија предавања и радионица водећих 

њемачких лидера из области менаџмента 

Сарадници Катедре за 

германистику: 

 мр Мелсада Зец-Зејнић; 

Ивана Четић, ма; и  

„Bluestone solutions“ 

Љетни семестар 

2023. године 

 

8. 

Књижевно вече са Карлом Маркусом 

Гаусом 

Катедра за германистику: 

проф. др Љиљана 

Аћимовић  

мр Амир Блажевић 

 

Љетни семестар 

2023. године 

 

9. 

Књижевно вече са Аном Бар Катедра за германистику: 

проф. др Љиљана 

Аћимовић  

мр Амир Блажевић 

 

Љетни семестар 

2023. године 

 

10. 

Бесплатни курсеви за студенте и 

запослене на Универзитету 

проф. др Сања Радановић 

и студенти 4. године 

Љетни семестар 

2023. године 

 

11. 

Организација и реализација студијских 
посјета и стручних екскурзија 

Студенти, наставници и 

сарадници Катедре за 

германистику 

У току 2023. 

године  

12. 

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 2023. 

године 

13. 

Међународна сарадња Наставници, сарадници и 

студенти Катедре за 

германистику 

У току 2023. 

године 
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14. 

Учешће у активностима поводом дана 

Филолошког факултета и Европског дана 

језика 

Наставници, сарадници и 

студенти Катедре за 

германистику 

У току 2023. 

године 

  

15. 
Организација предавања по позиву Наставници и сарадници 

Катедре за германистику 

У току 2023. 

године 

16. 
Учешће наставника и сарадника Катедре  

за германистику на (онлајн) научним 
конференцијама 

Универзитети у региону и 

Европи 

У току 2023. 

године 

17. 

Промоција Катедре за германистику на 

друштвеним мрежама у сарадњи с Тимом 

за промоцију ФЛФБЛ 

Тим за промоцију 

Катедре за германистику: 

мр Александра Ђурић, 

Ивана Четић, ма 

Континуирана 

активност током 

цијеле године 

18. 

Прослава традиционалне „Weihnachtsfeier“ Наставници, сарадници и 

студенти Катедре за 

германистику 

Децембар 2023. 

године 

  

КАТЕДРА ЗА РОМАНИСТИКУ 

1. 

 
 

 Пројекат Еrasmus+ KA220-HED - 

Partenariats de coopération dans 

l'enseignement supérieur 
 

Филолошки факултет 

(проф. др Стефано 

Адамо, проф. др Роберто 

Руси, проф. др Зорана 

Ковачевић, доц. др 

Мариа Форнари, доц. др 

Сања Кобиљ Ћуић) 

Универзитет у Нанту 

Универзитет у Инзбруку 

Универзитет Сапијенца, 

Рим 

Универзитет у Перуђи 

Универзитет у Ђенови 

 2 године  

октобар 2022 -

октобар 2024. 

       2.  Размјена студената и наставног особља са 

Универзитетом „Ca’ Foscari” у Венецији,  

 Филолошки факултет 

(проф. др Зорана 

Март-април-мај  
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у оквиру програма Еразмус +, гостујућа 

предавања наставника са Студијског 

програма италијанског језика 

Ковачевић, доц. др 

Марија Рунић, доц. др 

Сања Кобиљ Ћуић) 

Универзитет „Ca’ 

Foscari” у Венецији 

2023. године 

 

 

3. 
Први академски час Запослени на Катедри за 

романистику 

Октобар 2023. 

године 

4. 

 Гостовање италијаниста са универзитета 

у Европи и Америци (доц. др Тицијано 

Торака, Универзитет у Удинама;  проф. др 

Роберто Вералди, Универзитет Габријеле 

Д’Анунцио, Кијети- Пескара;  проф. др 

Ирена Просенц, Универзитет у  Љубљани; 

проф. др Никица Михаљевић, 

Универзитет у Сплиту, доц. др Бојана 

Раденковић Шошић) 

 Студијски програм 

италијанског језика 

Универзитет у Удинама, 

Пескари, Љубљани, 

Сплиту 

 током цијеле 

године 

 

5. 

 

 Научне конференције (Универзитет у Aix- 

Marseille, Универзитет у Торину) 
 

 

 

 проф. др Стефано Адамо 

 доц. др Сања Кобиљ 

Ћуић 

 март 2023. 

 децембар 2023. 

6. 

Квиз из италијанске културе  проф. др Роберто Руси, 

проф. др Зорана 

Ковачевић, студенти 

првог и другог циклуса 

Италијанистике 

љетни семестар 

2022/23. 

академске 

године  

7. 

  

Вече италијанске музике   

проф. др Роберто Руси, 

проф. др Зорана 

Ковачевић, студенти 

првог и другог циклуса 

Италијанистике, студенти 

Академије умјетности, 

професори Музичке 

школе “Владо 

Милошевић” 

 љетни семестар 

2022/23. 

академске 

године 

8. 

Учешће у међународном пројекту 

“Pinocchio International” 

проф. др Зорана 

Ковачевић и доц. др Ања 

Правуљац 

2023. година 

9. 

Активности у оквиру UNIGEM пројекта проф. др Зорана 

Ковачевић и др Наташа 

Вученовић 

2023. година 

10. 
Објављивање тематске секције Adriatico – 

dialoghi interculturali e intrecci di lingue у 

др Наташа Вученовић и 

проф. др Ђулија Базелика 

децембар 2023. 
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оквиру 28. броја часописа “Филолог” (Универзитет у Торину) године 

11. 

 

Сарадња са Одсјеком за стране језике и 
књижевности и модерне културе 

Универзитета у Торину  

 

 

проф. др Роберто Руси, 

проф. др Зорана 

Ковачевић, доц. др 

Марија Рунић и др 

Наташа Вученовић 

 

2023. година 

 

 

12. 
 Вебинари професионалне оријентације за 

будуће дипломиране филологе 

Доц.др Марија Рунић 2023. година 

13.  
Активности Заједнице за академски 
интегритет  

Доц. др Марија Рунић 2022/23. 

14. 

Размјена студената са Универзитетом у 

Поатјеу 

Проф. др Радана Лукајић 

Доц. др Јовица Микић 

Доц. др Ања Бундало 

Весна Марчета, ма 

Милица Мијатовић, ма 

Јануар-јун 2023 

15. 

Обиљежавање Дана франкофоније - 

филмови, изложба, представа 

Проф. др Радана Лукајић 

Доц. др Јовица Микић 

Доц. др Ања Бундало 

Весна Марчета, ма 

Милица Мијатовић, ма 

март 2023 

16.  

Франкофоно вече Проф. др Радана Лукајић 

Доц. др Јовица Микић 

Доц. др Ања Бундало 

Весна Марчета, ма 

Милица Мијатовић, ма 

фебруар 2023 

17. 

Размјена студената са Универзитетом у 

Кану (Caen) 

Проф. др Радана Лукајић 

Доц. др Јовица Микић 

Доц. др Ања Бундало 

Весна Марчета, ма 

Милица Мијатовић, ма 

Септембар-

децембар 2023 

18.  
  Изложба у организацији проф. др Јовице 

Микића са студентима/ однос италијанске 

 проф. др Јовица Микић  децембар 2023. 
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и француске културе 

19. 

Вече друштвених игара/квиз Проф. др Радана Лукајић 

Доц. др Јовица Микић 

Доц. др Ања Бундало 

Весна Марчета, ма 

Милица Мијатовић, ма 

Мај 2023 

20.  

   Пројекције италијанских и француских 

филмова 

 Музеј савремене 

умјетности  

Студијски програм за 

Романистику 

 током цијеле 

године 

21. 
 Научни скуп поводом 20 година 
Италијанистике  

 Студијски програм за 

Романистику  

  септембар 

2023. 

22. 

 Часови конверзације за ученике средњих 
школа  

 Гимназија, Музичка 

школа, студијски 

програм за Романистику 

 март/април 

2023. 

23. 
 Обука наставника страних језика: Улога 

књижевног дјела у процесу усвајања 

страног језика 

 ма Милица Мијатовић  март/април 

2023. 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ РУСКОГ И СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 

1. 
 
Обиљежавање Татјаниног дана 

Сви наставници и 

сарадници 

Јануар 2023. 

2. 
Изложба фотографија студената русистике  Студенти, наставници и 

сарадници  

 Јануар 2023. 

3. 
Академија поводом Дана руског језика  Сви наставници и 

сарадници 

 Јун 2023. 

4. 
Први академски час Сви наставници и 

сарадници 

Октобар 2023. 

године 

5. 

 Сарадња са Универзитетом Нижњем 

Новогороду (радионице, округли столови, 

комуникативни практикуми) 

Студенти, наставници и 

сарадници 

Током 2023. 

године 

6. 
Организација заједничке научне 

конференције са Тамбовским државним 

универзитетом «Г. Р. Державин»  

Наставници и сарадници  Током 2023. 

године 

7. 

Међународна размјена студената и 

наставника 

 Студенти, наставници и 

сарадници Филолошког 

факултета и партнерских 

институција 

Током 2023. 

године 
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8. 
Организација предавања по позиву Наставници и сарадници  Током 2023. 

године 

9. 
Промоција «Писама» И. Буњина у преводу 
студената руског и српског језика и 

књижевности 

Студенти, наставници и 

сарадници и ИК «Бернар» 

Јануар-фебруар 

2023. 

10. 

Промотивне активности Студијског 
програма руског и српског језика и 

књижевности 

Студенти, наставници и 

сарадници 

У љетњем 

семестру 

2022/2023.  

КАТЕДРА ЗА СИНОЛОГИЈУ 

1. 
Научна конференција  
„Развој Синологије у високом и средњем 

образовању “ 

Др Љиљана Стевић   мај 2023. 

2.  

Обука за наставно особље, ЕЛТА 
Универзитет у Будимпешти 

Др Љиљана Стевић 

Ања Мудреновић, асистент 

Јуни 2023 

3. 

Округли сто 

Синологија- презентација семинарских 

радова студената прве године 

Др Љиљана Стевић 

Ања Мудреновић, асистент 

 

 Септембар 2023 

4. 

Сарадња са Пекиншким факултетом за 

стране студије- у оквиру новог пројекта ( 

заједничка предавања и размјена професора- 

онлајн и уживо ако буде могућности 

 Др Љиљана Стевић 

Наставници и сарадници 

 

 Сетптембар 2023 

 

5. 

 

Први академски час 

Сви  

наставници и сарадници 

Октобар 2023. 

године 

6. 

 Сарадња са ЕЛТЕ Универзитетом из 

Будимпеште, обука за наставно особље 

Др Љиљана Стевић 

Ања Мудреновић, асистент 

Новембар 

7. 
Припрема, штампање и промоција зборника 

радова са Прве конференције  

_________________  

Мр Соња Станковић  Јануар 2024 

8. 
Међународна размјена студената и 

наставника 

 Ања Мудреновић, 

асистент 

Фебруар-

децембар 2023 

9. 
Организација предавања по позиву Др Љиљана Стевић Фебруар-

децембар 2023 

10. 
Учешће студената на међународном 
такмичењу из кинеског језика , припрема 

Мр Соња Станковић Фебруар-

децембар 2023 

11. 

Учешће студената у прослави кинеске нове 
године 

Мр Соња Станковић Фебруар 2024 
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КАТЕДРА ЗА СРБИСТИКУ 

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 2023. 

2. 

Сарадња са Универзитетом у 

Поатјеу у оквиру програма 

Еразмус + 

др Нина Говедар децембар 2023. 

3. 

Компаративна читања студената 

србистике (радионице) 

др Нина Говедар март и новембар 

2023. 

4. 

Књижевни разговори студената 

и ученика БЛ Гимназије 

др Нина Говедар април 2023. 

5. 
Обиљежавање годишњице- 

100 од смрти Јарослава Хашека 

др Нина Говедар октобар 2023. 

6. 

Учешће у изради новог 

правописа српског језика 

(ијекавско издање) 

др Драгомир Козомара током читаве 

године 

7. 

Учешће у оснивању и раду 

Центра за српски језик као 

страни 

Др Мијана Кубурић Мацура 2023. 

8. 

Сарадња са Универзитетом у 

Гдањску у оквиру програма 

Еразмус+ 

Др Мијана Кубурић Мацура 2023. 
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Чланица Универзитета: Филозофски факултет 

 

Редни 

број 
Активност Носиоци Рок 

 

УНАПРЕЂЕЊЕ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА 

 

1. 

Наставак процеса израде 

осавремењених студијских програма 

који одговарају захтјевима 

будућности и потребама 

потенцијалних студената : Учитељски 

студиј, Предшколско васпитање, 

Филозофија 

декан и продекан за наставу са 

водитељима студијских програма 
током 2023. 

2. 

Наставити развој сарадње са домаћим 

и иностраним партнерским 

институцијама кроз потписивање 

споразума о сарадњи и практичној 

настави. 

декан и продекан за наставу са 

водитељима студијских програма 
током 2023. 

3. 

Заједничка организација различитих 

догађаја (панел дискусије, 

ваннаставна предавања итд.) са 

партнерским организацијама, са 

сврхом развоја додатних 

компетенција студената Филозофског 

факултета. 

декан са наставницима и 

сарадницима са свих студијских 
програма 

током 2023. 

4. 

Организовати на годишњем нивоу 

додатне интерне евалуације: 

наставног процеса; студентске праксе 

итд.  Упознати и дати повратну 

информацију запосленим о 

резултатима евалуације.   

водитељи студијских програма током 2023. 

5. 

Вршити праћење редовне реализације 

наставе у суштинском и 

административном смислу 

(евиденционе листе). 

продекан за наставу током 2023. 

6. 

На почетку сваког семестра 

организовати радионице наставног 

особља (поготово унутар сваке године) 

у функцији рационалније организације 

обавеза студената. 

декан и продекан за наставу током 2023. 

7. 

Систематичнија организација праксе 

кроз веће укључивање екстерних 

стручних сарадника у наставу.  

декан и продекан за наставу током 2023. 

8. 

Наставити праксу набавке и 

кориштења новије научне литературе, 

те проналажења и креирања 

адекватних образовних ресурса на 

продекан за наставу са свим 

наставнима и сарадницима 
током 2023. 
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интернету (нпр. отворени образовни 

ресурси). 

9. 

Укључивање посебних предмета у 

студијске програме којима се 

адресирају опште компетенције ако 

оне већ нису адресиране (нпр. 

дигитална писменост и критичко 

мишљење, саморегулисано и 

цјеложивотно учење, вјештине 

управљања ресурсима, академски 

интегритет, етика у професионалном 

раду, друштвено одговорно 

понашање, комуникационе вјештине) 

. 

декан и продекан за наставу са 

водитељима студијских програма 
током 2023. 

10. 

Обавезна употреба дигиталних 

платформи као помоћних наставних 

средстава (нпр. Google учионице) 

које омогућавају ефикасну, 

транспарентну и одрживу размјену 

информација на наставним 

предметима. 

продекан за наставу са свим 
наставнима и сарадницима 

током 2023. 

11. 

Омогућити да се дио наставе одржава 

онлајн. Уредити интерним правилима 

Факултета организовање оваквог 

вида наставног процеса. 

декан и секретар факултета током 2023. 

12. 

Стране језике понудити према 

нивоима, па да студенти похађају 

ниво који им одговара, што би било 

поменуто и у додатку дипломи. 

продекан за наставу током 2023. 

13. 

Преиспитати критеријуме пријемних 

испита за поједине студијске 

програме. 

декан и продекан за наставу у 

сарадњи са водитељима студијских 

програма 

током 2023. 

14. 

Ажурније достављање попуњених 

испитних пријава и записника у 

студентску службу (најкасније унутар 

7 дана од испита). 

продекан за наставу са 

наставницима и сарадницима са 
свих студијких програма 

током 2023. 

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 2023. 

16. 
Омогућити шири распон изборних 

предмета. 

продекан за наставу са 

наставницима и сарадницима 
током 2023. 

17. 

Подстицање рада Центра за 

цјеложивотно учење (обуке за 

наставно особље Факултета, УНИБЛ, 

основних и средњих школа итд.). 

Центар за цјеложивотно учење и 
продекан за наставу 

током 2023. 

18. 
Интензивније укључивање алумниста 

и других експерата у наставне 

проф. др Драженко Јоргић и проф. 

др Сања Радетић Ловрић 
током 2023. 
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активности Факултета (нпр. 

представљање рада стручњака 

ангажованих у пракси са циљем 

проширивања студентских знања и 

вјештина).  

19. 
Више користити вршњачку едукацију 

студената / међу студентима. 

продекан за наставу са 

наставницима и сарадницима 
током 2023. 

20. 

Разматрање покретања новог 

интердисциплинарног студијског 

програма који би објединио одређене 

друштвене и хуманистичке науке. 

декан и продекан за наставу са 
водитељима студијских програма 

током 2023. 

21. 

Организовати дискусиону групу на 

тему иновирања студијског програма 

Филозофија (из перспективе тренда 

запошљивости размотрити идеје о 

усмјеравању  према теоријама 

свијести, вјештачкој интелигенцији,  

етици/биоетици…). 

продекан за наставу са студијским 

програмом филозофије 
током 2023. 

 

РАЗВОЈ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКЕ ПРОДУКТИВНОСТИ 

 

22. 

Наставити праксу професионалног 

организовања скупа Бањалучки 

новембарски сусрети (БЛНС) 

(довођење познатих предавача, 

рецензије резимеа и радова, 

укључивање студената итд.). 

продекан за научноистраживачки 

рад и међународну сарадњу са 
програмским и организационим 

одбором скупа 

септембар, 

октобар, 
новембар 

2023. 

23. 

Организовати годишње по један 

скуп/симпозијум у оквиру сваке  

катедре. 

продекан за научноистраживачки 

рад и међународну сарадњу са 

водитељима студијских програма 

током 2023. 

24. 

Наставити праксу суфинансирања 

одласка запослених ФФ на 

регионалне научне скупове. 

декан током 2023. 

25. 
Наставак рада Лабораторије за 

екпсерименталну психологију. 

Лабараторија за експерименталну 

психологију 
 током 2023. 

26. 

Наставити интензивирање рада 

Института за хуманистичке и 

друштвене науке (повезати са 

студентском научно-истраживачком 

секцијом).  

Водитељица Института проф. др 

Милена Карапетровић и Научни 
савјет Института са Савезом 

студената 

током 2023. 

27. 
Интензивирати рад Савјета за науку 

Филозофског факултета. 

декан и продекани са члановима 

Савјета 
током 2023. 

28. 
Пратити процес категоризацијe 

часописа „Синеза“ у базу „SCOPUS 
Редакција часописа током 2023. 

29. 

Подстицати објављивање научних 

радова у коауторству између 

наставника и студената, као и 

коауторску сарадњу са 

продекан за научноистраживачки 

рад и међународну сарадњу са 

Савезом студената 

током 2023. 
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истраживачима из међународних 

институција 

30. 

Наставити подстицати истраживачки 

рад студената: 

-подстицање студентских 

истраживачких пројеката. 

-суфинансирање одласка студената на 

научне скупове у Републици Српској 

и региону. 

декан и продекан за 

научноистраживачки рад и 
међународну сарадњу 

током 2023. 

31. 

Организација „Међународне 

студентске конференције друштвених 

и хуманистичких наука“ 

продекан за научноистраживачки 

рад и међународну сарадњу са 
Савезом студената 

током 2023. 

32. 
Оснивање Етичког одбора за 

одобрење истраживања. 

декан и продекан за 
научноистраживачки рад и 

међународну сарадњу 

током 2023. 

33. 

Усвајање факултетског правилника о 

суфинансирању одлазака на научне 

скупове и конференције.  

декан и продекан за 
научноистраживачки рад и 

међународну сарадњу са 

секретаром факултета 

током 2023. 

34. 

Обезбиједити стручну подршку 

приликом финализирања радова који 

конкуришу у референтне часописе 

(превод итд.). 

декан  током 2023. 

35. 

Набавка софтвера који би 

унаприједили научно-истраживачки 

рад. 

декан током 2023. 

36. 

Укључивање наставног особља у 

међународне истраживачке тимове 

COST, ERASMUS + пројекте итд. 

наставници и сарадници са свих 
студијских програма 

током 2023. 

37. 

Промоција научне дјелатности кроз 

Research Gate и Google Scholar налоге 

и профиле. 

наставници и сарадници са свих 

студијских програма 
током 2023. 

38. 

Размотрити креирање „Плана личног 

научног развоја“ којег је предложио 

Савјет за науку. 

продекан за научноистраживачки 

рад и међународну сарадњу са 
наставницима и сарадницима 

током 2023. 

39. 

Интензивнија медијска промоција 

резултата истраживања која су од 

интереса за ширу јавност. 

продекан за научноистраживачки 

рад и међународну сарадњу са 

наставницима и сарадницима 

током 2023. 

РАЗВОЈ ПОТЕНЦИЈАЛА ЗАПОСЛЕНИХ  И ОРГАНИЗАЦИОНИХ РЕГУЛАТИВА 

 

40. 

Наставити континуирану праксу 

(задња сриједа сваког радног мјесеца) 

професионалног усавршавања 

наставног особља с циљем 

квалитетније реализације наставе 

(нпр. Реторички аспекти наставе, 

Интерактивне технике рада, Блумова 

таксономија, Давање повратне 

информације, Вредновање испита, 

Центар за цјеложивотно учење током 2023. 
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Како формативно оцијењивати 

студенте током семестра, Вредновање 

есеја, Видови предиспитних обавеза 

итд.). 

41. 

Организовати континуиране обуке за 

квалитетнији научно-истраживачки 

рад: нпр. стандарди академског 

писања, процес рецензирања, цитатни 

стандарди, методолошки аспекти 

научног рада, процедуре објављивања 

радова у референтним часописима 

итд. 

продекан за научноистраживачки 
рад и међународну сарадњу 

током 2032. 

42. 

Предложити УНИБЛ организацију 

одређених обука за унапређење 

компетенција наставног особља. 

Центар за цјеложивотно учење током 2023. 

43. 

Наставити са организацијом обука за 

наставно и административно особље 

о писању и управљању пројектима. 

продекан за научноистраживачки 

рад и међународну сарадњу 
током 2023. 

44. 

Организација обука за унапређење 

менталног здравља запослених: 

суочавање са психолошким 

„сагоријевањем“, управљање 

временом итд. 

професори са студијског програма 

психологије 
током 2023. 

45. 

Организовати обуке за развој 

вјештина и способности 

административног особља: пословна 

комуникација (писање дописа, 

комуникација путем телефона, 

комуникација са студентима, 

комуникација преко дигиталних 

средстава, платформи итд.), употреба 

напреднијих рачунарских програма 

итд. 

декан током 2023. 

46. 

Оснажити колектив запошљавањем 

нових сарадника на приоритетним 

позицијама. 

декан са продеканима током 2023. 

47. 

Поново покренути иницијативу за 

запошљавањем мрежног 

администратора. 

декан током 2023. 

48. 

Јасније дефинисати опис послова 

стручних сарадника за наставу и 

радника библиотеке. 

продекан за наставу са секретаром 
факултета 

током 2023. 

49. Финализирати нови Статут. 
декан и секретар факултета са 

члановима ННВ-а 
фебруар 2023. 

50. 
Креирати правила студирања на I, II, 

и III циклусу.  

декан, шеф студентске службе, 

референт за други и трећи циклус и 

секретар факултета 

током 2023. 
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51. 
Креирати правилник о раду вијећа 

катедри и студијских програма. 

декан, шефови катедри и 

студијских програма са секретаром 

факултета 

током 2023. 

52. 

Креирати упутство о начину 

пријављивања завршних и мастер 

радова и информисати студенте о 

томе. 

референт за други и трећи циклус током 2023. 

53. 

Креирати прегледни документ са 

континуираним и периодичним 

обавезама административног особља 

и управе факултета, на годишњем 

нивоу.  

декан у сарадњи са 
администрацијом 

током 2023. 

54. 

Креирати прегледни документ са 

континуираним и периодичним 

обавезама студијских програма и 

катедри.  

декан са шефовима студијских 

програма и катедри 
током 2023. 

55. 

Ускладити остале прописе 

Филозофског факултета са новим 

Законом о високом образовању и 

новим Статутом Универзитета у 

Бањој Луци. 

декан и продекани са секретаром 
факултета 

током 2023. 

56. 

Учинити све важне документе и 

одлуке (нпр. студијски програми, 

елаборати о организационим 

подјединицама, правилници итд.) 

Факултета онлајн доступним. 

шефови и секретари катедри и 

студијских програма у сарадњи са 

мрежним администратором 

током 2023. 

57. 

Техничка систематизација старих и 

нових студијских програма, силабуса 

(архивирање у штампаном и онлајн 

облику). 

шефови и секретари катедри и 
студијских програма у сарадњи са 

мрежним администратором 

током 2023. 

58. 

Обезбиједити професионалан однос 

запослених према својим радним 

обавезама, у складу са Законом о 

раду и другим нормама надлежног 

Министарства и УНИБЛ. 

декан и секретар факултета током 2023. 

 
РАЗВОЈ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ И ПРОГРАМА У ЗАЈЕДНИЦИ 

 

59. 

Наставити праксу интензивне 

организације различитих типова 

ваннаставих активности и активности 

у заједници, која на укупном 

годишњем нивоу обухвата око 100 

догађаја или 2-3 седмично.  

декан са радницима факултета током 2023. 

60. 

Наставити манифестацију „Сриједом 

на Филозофском“ (предавања 

гостујућих предавача, радионице, 

научни симпозијуми, студентски 

квизови, промоције кљига итд.). 

Александра Симановић, стручни 

сарадник за наставу 
током 2023. 
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61. 

Наставак и унапређивање рада 

Психолошког савјетовалишта за 

студенте УНИБЛ, што подразумијева и 

изналажење средстава за дугорочну 

одрживост. 

декан и проф. др Александра Хаџић током 2023. 

62. 

Наставак рада „Просоцијалне бригаде 

Филозофског факултета“: 

-Хуманитарне акције (најмање 2 x 

семестрално). 

-Студијско путовање/излет (најмање 1 

x семестрално). 

-Рекретивни догађаји (пјешачења итд.). 

декан са свим радницима факултета током 2023. 

63. 

Наставак рада студентских секција: 

Секција за развој професионалних и 

научних компетенција (нпр. 

организација обука за студенте на 

теме: писање научног рада, реторичке 

вјештине, припрема биографије, 

писање пројеката итд.), Културно-

умјетничка (музичка, графичка…), 

Планинарско-пјешачка, Шаховска.  

Неђо Малешевић са Савезом 
студената 

током 2023. 

64. 
Конкурси и суфинансирање 

студентских пројеката. 
декан током 2023. 

65. 

Хуманитарне акције Савеза студената 

ФФ: прикупљање пакетића за дјецу 

без родитељског старања; „10 добрих 

дјела“ итд. 

Савез студената  током 2023. 

66. 
Организовати манифестацију „Јесење 

чишћење ума“ 

Студенти и професори са 
студијског програма психологије 

током 2023. 

67. 

Размотрити могућност за покретање 

дебатног клуба студената 

Филозофског факултета. 

Савез студената у сарадњи са 
Правним факултетом 

током 2023. 

68. 

Обезбиједити седмичне термине за 

бесплатно коришћење спортске сале 

или базена; 

декан и Неђо Малешевић током 2023. 

69. 
Организовање додјеле новогодишњих 

пакетића за дјецу запослених на ФФ. 
декан током 2023. 

70. 

Наставак изложбене дјелатности у 

сарадњи са Академијом умјетности и 

другим установама.  

доц. др Мирослав Дрљача током 2023. 

71. 
Организовати студентске квизова 

знања (најмање 2 x семестрално). 
проф. др Аранђел Смиљанић током 2023. 

72. 

Организовање „филмозофија“, у 

оквиру којих би се приказивали 

квалитетни тематски филмови 

(повезани са релевантним наукама) уз 

дискусију студената и ментора. 

Наставници и сарадници у сарадњи 

са студентима 
током 2023. 
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73. 

Организовати додјеле новогодишњих 

пакетића за дјецу запослених на 

Факултету. 

декан током 2023. 

74. 

Пратити реализацију постојећих 

пројеката („Horizon“, Unicef x 2; 

Unesco; Министарство просвјете и 

културе, МНРВОИД, пројекти у 

склопу билатералне сарадње са 

Словенијом, Еrasmus+, МАГНЕТ...). 

декан са наставницим и 

сарадницима 
током 2023. 

75. 

Припрема и пријава нових пројеката за 

постојеће и нове донаторе (нпр. 

Erasmus+ EPALE, еTwinning 

(Erasmus+ програм), Град Бања Лука, 

Лутрија Републике Српске итд.). 

декан са сарадницима током 2023. 

76. 

Равномјерније укључивање запослених 

у додатне активности (појединци 

учествују мало или никако). 

декан током 2023. 

77. 

Користити могућности да се 

обезбиједе бесплатне карте за разне 

културне манифестације. 

радници факултета током 2023. 

ПОБОЉШАЊЕ МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА ЗА РАД 

 

78. 

Пратити наставак реализације 

пројекта у оквиру „Програма 

енергетске ефикасности“ који 

подразумијева постављање нове 

фасаде, изолације, лифта, дијела 

столарије, подашива, резервног 

излаза... 

декан и Мако Аћић, стручни 
сарадник за наставу 

током 2023. 

79. 

Вршити праћење иницијативе за 

изградњу Центра за едукацију дјеце 

предшколског узраста, у кругу 

кампуса.  

декан и проф. др Тамара Прибишев 

Белеслин 
током 2023. 

80. 

Израдити и реализовати план за 

уређење површине испред и иза 

Факултета. 

декан са сарадницима током 2023. 

81. 
Рестаурација и адаптација простора 

садашње Аустријске библиотеке 
декан са сарадницима током 2023. 

82. 

Очистити простор предвиђен за архив 

и размотрити изналажење простора за 

спремачице. 

декан током 2023. 
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83. 

Креирати и поставити 

скулптуру/инсталацију у кругу 

Факултета која ће допринијети 

упечатљивијем и аутентичнијем 

изгледу факултета. Израдити 

скулптуру у средишњем холу на 

задњем спрату. 

декан са сарадницима током 2023. 

84. 

Наставити рад на уређењу учионица 

(нпр. учионица 217, уградити климу, 

јаче свјетло, ставити пројектор). 

Уредити простор око катедре и табле у 

амфитеатру 216. Набавка савремене 

„интерактивне“ табле. 

Замјена пултова за компјутере у 

учионицама. Отпис старих рачунара, 

поготово из рачунарског центра. 

Направити анализу у цијелом 

колективу по питању техничких 

потреба у наредној години (рачунари, 

пројектори, ормари, полице итд.) те 

набавка истих. 

Куповина фото-видео опреме с циљем 

боље промоције Факултета. 

Разматрање могућности замјене аута 

Факултета. 

Просторно реновирање студентске 

службе I и II циклуса. 

Креирати “мапу” факултета у улазном 

холу. 

декан током 2023. 

РАЗВОЈ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ И МОБИЛНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ И СТУДЕНАТА 

85. 
Повећати међународну размјену 

наставника. 

продекан за научноистраживачки 

рад и међународну сарадњу са 
наставницима и сарадницима 

током 2023. 

86. 

Унаприједити компетенције када су у 

питању енглески и други страни језици 

потребни за реализацију наставе на 

страном језику за студенте у размјени, 

те покретање и развој пројеката. На 

студијским програмима креирати 

„прозор мобилности“ који 

подразумијева постојање предмета 

који се реализују на страним језицима. 

Повећати обим размјене студената. На 

студијским програмима креирати 

„прозор мобилности“ који 

подразумијева постојање предмета 

који се реализују на страним 

језицима.Организовати предавања 

продекан за научноистраживачки 

рад и међународну сарадњу са 
наставницима и сарадницима 

током 2023. 
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гостујућих предавача из иностранства. 

Едуковање студената о корисности 

међународне размјене из позиције 

личног искуства 

наставника/сарадника/других 

студената. 

 

87. 
Превод сајта на енглески језик. 

 

продекан за научноистраживачки 
рад и међународну сарадњу 

током 2023. 

88. 
Припрема новог међународног 

„Horizon“ пројекта. 

продекан за научноистраживачки 
рад и међународну сарадњу 

током 2023. 

89. 

Инсистирати на повећању броја 

директних међународних споразума 

кроз које се може вршити научно-

наставно-стручна сарадња. 

продекан за научноистраживачки 

рад и међународну сарадњу у 

сарадњи са наставницима и 
сарадницима 

током 2023. 

УНАПРЕЂЕЊЕ ИЗДАВАЧКЕ И БИБЛИОТЕЧКЕ ДЈЕЛАТНОСТИ  

 

90. 

Наставити праксу интензивне 

издавачке дјелатности (око 15 издања 

годишње). 

декан и Комисија за издавачку 

дјелатност 
током 2023. 

91. 

У сарадњи са Ректоратом радити на 

рјешавању бирократских препрека за 

дистрибуцију и продају штампаних 

издања.  

декан током 2023. 

92. 

Размотрити приједлог о сарадњи 

Факултета са неком од издавачких 

кућа, које би се побринуле за 

промоцију и продају. 

декан и шеф библиотеке током 2023. 

93. 

Размотрити трендове у 

универзитетској издавачкој 

дјелатности које инсистирају на 

креирању отворених образовних и 

научних ресурса тако што би се 

креирали онлајн доступни уџбеници  

у коаторству са истраживачима из 

региона. Обогаћивање базе онлајн 

издања Филозофског факултета 

(поред монографија постављати и 

друге врсте публикација – уџбеници, 

приручници, скрипте, практикуми, 

итд.). 

шеф библиотеке у сарадњи са 
Неђом Малешевићем, стручним 

сарадником за наставу 

током 2023. 

94. 

Креирати уговоре са појединачним 

ауторима о узајамним 

одговорностима, начинима 

објављивања (онлајн и/или штампано 

издање), финансирања, промоције 

публикације итд. 

декан и продекан за 
научноистраживачки рад и 

међународну сарадњу 

током 2023. 
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95. 
Наставити праксу засебне промоције 

сваког издања Филозофског факултета. 
наставници и сарадници током 2023. 

96. 
Креирати и промовисати годишњи 

католог издавачке дјелатности. 
Марко Аћић током 2023. 

97. 

Обезбиједити већу видљивост 

публикација Филозофског факултета у 

медијима Факултета. 

Комисија за издавачку дјелатност током 2023. 

98. 

Почетак имплементације онлајн 

информатичког система и каталога 

COBISS. 

Бојан Пајић, библиотекар током 2023. 

99. 

Наставити праксу набавке око 100 

нових књига сваке године, осигурати 

да се обавезно набаве оне које 

студенти користе током наставног 

процеса. 

декан и Марко Аћић у сарадњи са 

наставницима и сарадницима 
током 2023. 

100. 

Повећавати видљивост и доступност 

информација из библиотеке на WEB- 

презентацији Факултета. 

шеф библиотеке и Неђо Малешевић током 2023. 

101. 

Израдити спискове дипломских, 

магистарских, мастер и докторских 

радова за интерну и екстерну 

употребу/за сајт. 

Нада Костадиновић, виши 

књижњичар 
током 2023. 

102. Промоција старе и ријетке књиге. 
Драган Драгомировић, шеф 

библиотеке 
током 2023. 

103. 

Наставити процес увезивања и 

репарације оштећених примјерака 

књига што је и дио редовног посла 

билиотекара,према систематизацији 

радних мјеста. 

Бојан Пајић, библиотекар током 2023. 

104. 

Побољшање материјално-техничких 

услова у библиотеци (два нова 

сегмента за књиге, прозори итд.).  

декан и шеф библиотеке  током 2023. 

РАЗВОЈ ПРОМОЦИЈЕ ФАКУЛТЕТА 

 

105. 

Наставити континуирану промоцију 

преко службене интерне странице, 

друштвених мрежа (Facebook, 

Instagram), YouTube канала, других 

медија. 

Неђо Малешевић током 2023. 

106. 

Наставити са објављивањем 

тромјесечног онлајн билтена 

Филозофског факултета. 

Неђо Малешевић током 2023. 

107. 
Наставити праксу штампања и 

дистрибуције летака Факултета. 
Марко Аћић током 2023. 

108. 
Израда новог календара и сувенира са 

мотивима Факултета. 
декан у сарадњи са дизајнером током 2023. 
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109. Израда промотивног „ролап зида“ Марко Аћић током 2023. 

110. 

Наставити праксу “уживо” и онлајн 

промоције Факултета у средњим 

школама (дистрибуирати промотивни 

материјал у средњим школама,  

интензивнији дигитални маркетинг, 

вајбер стикери итд.) 

декан са продеканима и члановима 
Промо тима 

током 2023. 

111. 

Организовати Дане отворених врата 

Филозофског факултета у сарадњи са 

УНИБЛ. 

декан са продеканима и члановима 
Промо тима 

током 2023. 

112. 

Размотрити покретање блога 

Факултета преко којег би наставници и 

сарадници објављивали текстове о 

актуелним друштвеним темама за које 

су релевантни. Креирање властитих 

промотивних аудио-визуелних 

садржаја (влог/подкаст факултета са 

интервјуима са најбољим студентима, 

разговори са професорима на одређене 

теме итд). 

Неђо Малешевић са наставницима 

и сарадницима 
током 2023. 

113. 

Наставити праксу промоције 

Факултета кроз гостовања особа 

познатих широј јавности. 

декан са сарадницима  током 2023. 

114. 

Организовати неколико наградних 

конкурса за средњошколце ради 

промоције студијских програма у 

школама (npr. поводом важних 

датума из области друштвених и 

хуманистичких наука). 

продекан за наставу са Промо 

тимом 
током 2023. 

115. 

Обиљежавање важних датума у току 

године (Међународни дан књиге...). 

 

наставници и сарадници током 2023. 

116. 

Обезбиједити већу видљивост 

публикација ФФ у медијима 

Филозофског факултета. 

Организовати годишње дружење са 

медијима и представити им рад ФФ. 

Интензивнија сарадња са новинарима 

појединцима. 

декан и стручни сарадници за 
наставу 

током 2023. 

117. 

Осмислити „обичај“, праксу по 

којима ће факултет бити 

препознатљив у широј јавности: (нпр. 

увођење одређеног обичаја приликом 

дипломирања). 

декан са водитељима  студијских 
програма 

током 2023. 

118. 

Интензивнија промоција Савеза 

студената међу студентима, а поготово 

бруцошима. 

Савез студената током 2023. 
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119. 

Наставити праксу давања захвалница 

за институције и појединце који 

помажу рад Филозофског факултета. 

декан са стручним сарадником за 

наставу 
током 2023. 

120. 

Преко друштвених мрежа 

представљати и истицати вриједне и 

активне студенте и запослене. 

Неђо Малешевић током 2023. 

121. 

Размотрити израду новог логотипа и 

ребрендирање Факултета.  

Дизајнирати и  заставе Филозофског 

факултета. 

декан са сарадницима  током 2023. 

122. 

На сајту Факултета редовно 

ажурирати податке о наставницима, 

сарадницима руководиоцима, 

библиографијама. На сајту ажурирати 

информације о извјештајима комисија 

за завршне радове, најавама одбрана 

завршних радова итд. 

Неђо Малешевић током 2023. 

123. 

Анимирати студенте да активније 

прате и промовишу факултетске 

налоге на друштвеним мрежама. 

Савез студената током 2023. 

124. 

Укључити студенте Психологије који 

слушају изборни предмет 

„Психологија маркетинга“ у промоцију 

факултета. 

студијски програм психологије током 2023. 

ЗАГОВАРАЊЕ ДРУШТВЕНИХ МЈЕРА ЗА ВЕЋУ ЗАПОШЉИВОСТ СТУДЕНАТА ФИЛОЗОФСКОГ 

ФАКУЛТЕТА 

 

125. 

Пратити реализацију иницијативе и 

мјере (покренуте поред осталих од 

стране наставника Филозофског 

факултета на предмету Продужени и 

цјелодневни школски боравак) којом се 

дипломирани професори разредне 

наставе и дипломирани педагози могу 

запошљавати на неодређено вријеме на 

пословима водитеља продуженог 

боравка, чиме се знатно повећавају 

шансе за њихову запошљивост. 

декан са продеканом за наставу и 

шефом катедре за педагогију 
током 2023. 

126. 

Наставити рад на заговарању да 

предмет Етика и даље предају 

професори филозофије и социологије.  

 

декан и студијски програм 

филозофије 
током 2022. 

127. 
Очување свих предмета за које наставу 

изводе учитељи. 

студијски програм учитељског 

студија 
током 2023. 

128. 

Направити анализу тренутних потреба 

тржишта рада узимајући у обзир и 

конкуренцију, те потенцијале за 

будуће тржиште рада. 

декан са продеканом за наставу и 

водитељима студијских програма 
током 2023. 
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Чланица Универзитета: Шумарски факултет 

 

Руководство Факултета 

Редни 

број 
Активност Носиоци Реализација 

1. Унапређење капацитета 

1.1 

Активности на обезбјеђивању 

просторних услова за рад Шумарског 

факултетa 

Руководство 

факултета 

Током 2023 

1.2 
Набавка опреме за просторије у новој 

згради Шумарског факултета 

Руководство 

факултета, сви 

запослени 

Током 2023 

1.3 Пријем нових сарадника  
Руководство 

факултета 

Током 2023. 

1.4 

Хармонизација интерних аката са 

новим Законом о високом образовању 

Републике Српске и стандардизација 

интерних пословних процедура и 

образаца 

Руководство 

факултета, сви 

запослени 

Током 2023 

1.5 

Активна медијска промоције уз 

иновирање начина промовисања 

активности Факултета  

Руководство 

факултета, сви 

запослени 

Током 2023 

1.6 

Иницирање сталне едукације 

административног и наставног особља 

за припрему пројектних апликација и 

повећање броја припремљених 

апликација на позиву за пројекте 

Руководство 

факултета, сви 

запослени 

Током 2023 

1.7 

Јачање капацитета ШФ ангажманом 

сарадника на пројектима на листи Б уз 

финансијску подршку Czeck Globe 

Руководство 

факултета 

Током 2023 

1.8 

Припрема Плана јавних набавки, 

Финансијског плана и других аката 

неопходних за редовно пословање 

Руководство 

факултета 
Јануар 2023 

1.9 

Унапређење сарадње са институцијама 

кроз организацију билатералних и 

мултилатералних састанака 

Руководство 

факултета 
Током 2023 

1.10 

Припрема и покретање комбинованог 

студијског програма Пејзажна 

архитектура 

Именована Комисија, 

сви запослени 
Током 2023. 
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2. Научно-истраживачки рад и издавачка дјелатност 

2.1. 

Реализација размјене наставног и 

административног особља са другим 

високошколским и 

научноистраживачким установама  

Руководство 

факултета, Шефови 

Катедри 

Током 2023 

2.2. 

Организација Савјетовања у области 

шумарства поводом Свјетског дана 

шума 

Руководство 

факултета, сви 

запослени 

Март 2023 

2.3 

Публиковање Информативног билтена 

Шумарског факултета за академску 

2021/2022. годину. 

Руководство 

факултета, сви 

запослени 

Децембар 2023 

2.4 

Интензивирање међународне сарадње 

са организацијама и образовним и 

научно-истраживачким установама у 

региону са посебним фокусом на 

Global Change Research Institute 

CAS (Брно, Чешка Република) 

Руководство 

факултета 
Током 2023 

2.5 
Активности на пројектима у сарадњи 

са Националним парком Сутјеска  

Руководство 

факултета 
Током 2023 

2.7 
Учешће у раду међународног часописа 

SEEFOR 

Руководство 

факултета, чланови 

редакције 

Током 2023 

 

2.8 
Подршка за пријаву  пројектних 

апликација 

Руководство 

факултета 
Током 2023 

 

3. Наставни процес 

3.1 

Реализација стручне праксе за студенте 

у сарадњи са ЈПШ „Шуме Републике 

Српске“ а.д. Соколац и другим 

партнерима 

Руководство 

факултета, сви 

запослени 

Aприл-септембар 

2023. 

3.2 
Покретање студијског програма 

Пејзажна архитектура 

Руководство 

факултета, сви 

запослени 

Јун 2023 

3.3 
Промоција уписа на сва три циклуса 

Шумарског факултета 

Руководство 

факултета, сви 

запослени 

Током 2023 

3.4 
Праћење и анализа реализације наставе 

првог циклуса студија 

Руководство, сви 

запослени 
Током 2023 
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4. Домаћа и међународна сарадња 

4.1 

Организовање семинара у сарадњи са 

Министарством пољопривреде, 

шумарства и водопривреде у Влади 

РС, ЈПШ „Шуме Републике Српске“ и 

осталим заинтересованим субјекатима 

Руководство 

факултета и све 

катедре 

Током 2023 

4.2 
Унапређење сарадње са пословним 

сектором у области дрвопрераде 

Руководство 

факултета 
Током 2023 

4.3 
Унапређење сарадње са 

организацијама у области ловства 

Руководство 

факултета 
Током 2023 

4.4 

Интензивирање међународне сарадње 

са организацијама и образовним и 

научно-истраживачким установама у 

региону 

Руководство 

факултета 
Током 2023 

5. Остале активности 

5.1. 
Организација догађаја 2. Мале 

шумарске игре 

Руководство 

факултета, сви 

запослени 

Током 2023 

 

 

5.2. 
Организација шаховског турнира 

Шумарство опен 2023 

Руководство 

факултета, сви 

запослени 

Током 2023 

 

 

5.3. Подршка активностима ССШФ 
Руководство 

факултета 

Током 2023 

 

5.4. Учешће у турниру у малом фудбалу  
Руководство 

факултета 

Током 2023 

 

5.5. 
Промоција шумарства као занимања у 

средњим школама у Републици  

Тим за промоцију, 

Руководство 

факултета 

Током 2023 

 

5.6. 
Промоција значаја шума код дјеце 

предшколског узраста 

Руководство 

факултета, запослени 
Током 2023 

5.7. Израда промотивног видео материјала  
Руководство 

факултета 
Током 2023 
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Катедра: Економика и организација у шумарству 

Извршилац: Драган Чомић, Бранко Главоњић 

УЧЕШЋЕ У ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ ПРОЈЕКАТА 

1. Реализација пројекта Економско-финансијски 

модели коришћења шумских култура црног и 

бијелог бора у Републици Српској 

Драган Чомић 

 
Дец 2023 

2. Пројекат ФЕДЕП Свјетска банка Драган Чомић 

Бранко Главоњић 
Јун 2023 

3. Ерасмус + пројекат К107 са Мендел 

Универзитетом из Брна 

Драган Чомић 

 
Мај 2023 

По потреби додати редове 

ПРИПРЕМА ПРОЈЕКТНИХ АПЛИКАЦИЈА 

1. Припрема (или учешће у припреми) 

минимално једне пројектне апликације за 

домаће финансијере 

Драган Чомић 

Бранко Главоњић 
Дец 2023 

2. Припрема (или учешће у припреми) 

минимално једне пројектне апликације за 

иностране финансијере 

Драган Чомић 

Бранко Главоњић 
Дец 2023 

По потреби додати редове 

МОНОГРАФИЈЕ, УЏБЕНИЦИ, РАДОВИ И ОСТАЛЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ 

1. Израда и објављивање 3 научна рада, од којих  

1 у часопису са импакт фактором 

Драган Чомић 

Бранко Главоњић 

Перица Мацура 

Игор Тодоровић 

Дец 2023 

По потреби додати редове 

УЧЕШЋЕ НА КОНФЕРЕНЦИЈАМА 

1. Учешће на минимално 4 научне или стручне 

конференције/семинара (укључујући и он-
лине) 

Драган Чомић 

Бранко Главоњић 

Перица Мацура 

Игор Тодоровић 

Дец 2023 

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

међународна сарадња, рад у органима Универзитета и слично) 

1. Реализација теренске наставе  из два наставна 

предета 

 

Драган Чомић 

Бранко Главоњић 

 

Дец 2023 

2. Интензивирање сарадње са привредним 

сектором, за економско-организационе 

послове (анализе, студије, бизнис и 

маркетинг планове, помоћ у припреми 

апликација за грант средства, увођење 

стандарда, пословно савјетовање), са фокусом 

на:  

 сектор шумарства,  

 прераде дрвета и  

 енергетике 

Драган Чомић 

Бранко Главоњић 

Перица Мацура 

Игор Тодоровић 
Дец 2023 

3. Интензивирање сарадње са међународним 

(ФАО, УНДП, ГИЗ, УСАИД и остале) и 

домаћим организацијама у циљу реализације 

пројектних и других активности 

Драган Чомић 

Бранко Главоњић 

 

Дец 2023 

4. Учешће у раду тијела и тимова специјалиста 

Уједињених нација за област дрвних горива 

(UNECE/FAO ToS) 

Драган Чомић 

Бранко Главоњић 

 

Дец 2023 

По потреби додати редове 

 

Катедра: Катедра за шумарску генетику и оснивање шума 

Редни 

број 
Активност Носиоци Рок 

УЧЕШЋЕ У ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ ПРОЈЕКАТА 

1. 

Усмјерено коришћење шумског 

реподуктивног материјала шумских врста у 

подизању нових шума 

Бранислав Цвјетковић 

Милан Матаруга 

Вања Даничић 

2023 

2. 
Ерасмус К1 кредитна размјена са 

Менделовим Универзитетом у Брну 

Бранислав Цвјетковић 

Милан Матаруга 
2023 

3. CEEPUS мрежа 
Милан Матаруга 

2023 
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Бранислав Цвјетковић 

Вања Даничић 

4. 

Ex situ конзервација Панчићеве оморике из 

најугроженијих популација у Републици 

Српској 

Милан Матаруга 

Бранислав Цвјетковић 

Вања Даничић 

2023 

5. 

COST акције: COST Action CA21157, 

European Network for Innovative Woody 

Plant Cloning (COPYTREE), COST Action 

CA19128, Pan-European Network for Climate 

Adaptive Forest Restoration and Reforestation 

(PEN-CAFoRR) 

Бранислав Цвјетковић 

Милан Матаруга  
2023/24 

6. 
Програм очувања и одрживог коришћења 

генетичких ресурса
1
 

Вања Даничић 2023 

7. 

COST Action CA21142, Fruit tree crop 

responses to water deficit and decision support 

systems 

Applications (FruitCREWS); MC 

Вања Даничић 2023 

8. 

COST Action CA21157, European Network 

for Innovative Woody Plant Cloning 

(COPYTREE ); MC 

Вања Даничић 2023 

ПРИПРЕМА ПРОЈЕКТНИХ АПЛИКАЦИЈА 

1. 
Ерасмус К1 кредитна размјена са 

Менделовим Универзитетом у Брну 

Бранислав Цвјетковић  

Милан Матаруга  
Март, 2023 

2. CEEPUS мрежа Бранислав Цвјетковић Јануар, 2023 

3. Апликације пројеката Чешке амбасаде   Вања Даничић 2023 

4. 
Као партнери ШФ припрема апликације 

према фондовима ЕУ са Чешком   
Вања Даничић 2023 

5. 

Пријава пројеката по конкурсима 

Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде, Министарства за 

научнотехнолошки развој и високо 

образовање и других финасијера и 

суфинансијера пројеката 

Милан Матаруга 

Бранислав Цвјетковић 

Вања Даничић 

 

континуирано 

6. 
Јачање наставних, научних и 

мрежних капацитета Шумарског факултета 

Универзитета у Бањој Луци усмјерених на 

Бранислав Цвјетковић 2023 

                                                             
1 Пројекат се реализује преко Института за генетичке ресуре, УНИБЛ 



90/108 

 

ефекте климатских промјена“ 

(енг. Strengthening teaching, research and 

networking capacities of the Faculty of 

Forestry-UNIBL, focused on the effects of 

climate change) 

МОНОГРАФИЈЕ, УЏБЕНИЦИ, РАДОВИ И ОСТАЛЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ 

1. Оснивање шума и плантажа, уџбеник 
Бранислав Цвјетковић  

Милан Матаруга  
2023 

2. Монографија: Питоми кестен у БиХ Вања Даничић  2023 

3. 

Биодиверзитет и генетички ресурси шума 

Републике Српске (БИХ) - њихов 

мултифакторијални значај, Поглавље у 

монографији Одрживи развој и 

управљање шумским екосистемима 

АНУРС 

 

Вања Даничић  2023 

4. 

Монографија: Природни ресурси у 

функцији развоја друштва XXI вијека, 

АНУРС 

Милан Матаруга, 

уредник и аутор два 

поглавља 

Бранислав Цвјетковић, 

аутор поглавља 

2023 

5. 

Compendium (сажет преглед) праски у 

производњи садног материјала (COST 

Pen-CAFoRR) 

Милан Матаруга 

Бранислав Цвјетковић 
2023 

6. У WoS индексираном часопису 

2 х  Бранислав 

Цвјетковић 

2 х Милан Матаруга 

2 х Вања Даничић 

2023 

7. Радови у водећим научним часописима 

2 x Бранислав 

Цвјетковић 

1 x Вања Даничић 

2 х Милан Матаруга 

2023 

По потреби додати редове 

УЧЕШЋЕ НА КОНФЕРЕНЦИЈАМА 

1. Учешће на једној међународној 

конференцији 
Бранислав Цвјетковић 2023 
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Милан Матаруга 

Вања Даничић 

По потреби додати редове 

 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ (сарадња са привредом, гостујућа предавања, студијске посјете, 

међународна сарадња, рад у органима Универзитета и слично) 

1. 
CEEPUS мобилност, Институт за низијско 

шумарство и животну средину Нови Сад 
Бранислав Цвјетковић Јун, 2023 

2. 
CEEPUS мобилност, Шумарски факултет 

Универзитет у Загребу 
Милан Матаруга Март, 2023 

3. 
CEEPUS мобилност, Шумарски факултет 

Београд 
Вања Даничић Мај 2023 

4. Ерасмус К1 мобилност, Frising University 
Бранислав Цвјетковић 

Милан Матаруга 
2023 

5. 
Ерасмус К1 кредитна размјена са 

Менделовим Универзитетом у Брну 
Вања Даничић Март,2023 

6. 

Учешће на 2 COST акције COST Action 

CA21157,European Network for Innovative 

Woody Plant Cloning (COPYTREE), COST 

Action CA19128, Pan-European Network for 

Climate Adaptive Forest Restoration and 

Reforestation (PEN-CAFoRR) 

Бранислав Цвјетковић 

Милан Матаруга 
континуирано 

7. Уредништво у часопису SEFFOR  Вања Даничић 2023 

8. 
Уредништво часописа „Гласник 

Шумарског факултета“ 
Вања Даничић 2023 

9. 
Активности везане за промоцију 

Шумарског факултета 
Вања Даничић 2023 

10.  Сарадња са привредом  Вања Даничић 2023 

 

Катедра за силвиекологију 

Извршиоци: проф. др Маријана Каповић Соломун, проф. др Југослав Брујић, проф. др 

Љиљана Дошеновић, проф. др Владимир Ступар, Илија Чигоја, дипл. инж. шум. 

УЧЕШЋЕ У ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ ПРОЈЕКАТА 

1. Подршка имплементацији COST action Илија Чигоја  
Децембар 
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CA18135 FIRE IN THE EARTH SYSTEM: 

SCIENCE&SOCIETY (FIRElinks) 

проф. др Маријана 

Каповић Соломун 

 

2023 

2. Картирање и типологија површина подесних 

за пошумљавање комбинованом примјеном 

метода даљинске детекције и теренских 

истраживања на примјеру ШПП 

„Доњеврбаском“ 

проф. др Маријана 

Каповић Соломун, 

проф. др Југослав 

Брујић, проф. др 

Љиљана Дошеновић, 

проф. др Владимир 

Ступар, Илија Чигоја, 

дипл. инж. шум. 

Децембар 

2023 

По потреби додати редове 

ПРИПРЕМА ПРОЈЕКТНИХ АПЛИКАЦИЈА 

1. Припрема пројектне апликације са 

иностраним партнерима 

Илија Чигоја  

Проф. др Маријана 

Каповић Соломун, 

 

Децембар 

2023 

2. Припрема пројектне апликације за домаће 

изворе финансирања 

Илија Чигоја  

Проф. др Маријана 

Каповић Соломун, 

 

Децембар 

2023 

3. Припрема пројектне апликације са 

иностраним партнерима 

проф. др Владимир 

Ступар  

Децембар 

2023 

4. Припрема пројектне апликације за домаће 

изворе финансирања 

проф. др Владимир 

Ступар  

Децембар 

2023 

5. Припрема пројектне апликације са 

иностраним партнерима 

Проф. др Југослав 

Брујић 

Децембар 

2023 

6. Припрема пројектне апликације за домаће 

изворе финансирања 

Проф. др Југослав 

Брујић 

Децембар 

2023 

 Припрема пројектне апликације за домаће 

изворе финансирања 

Проф. др Љиљана 

Дошеновић 

Децембар 

2023 

 Припрема пројектне апликације са 

иностраним партнерима 

Проф. др Љиљана 

Дошеновић 

Децембар 

2023 

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

1. Публиковање рада у престижном 

међународном часопису са партнерима из 

региона 

Проф. др Маријана 

Каповић Соломун, 

Илија Чигоја 

Децембар 

2023 

2. Публиковање рада у часопису Шумарство 

Шумарског факултета, Универзитет у 

Београду 

Илија Чигоја, 

Маријана Каповић 

Соломун 

Децембар 

2023 

3. Публиковање рада у Гласнику Шумарског 

факултета, Универзитет у Бањој Луци 

Илија Чигоја Децембар 

2023 

4. Публиковање рада у часопису међународног 

значаја 

проф. др Владимир 

Ступар 

Децембар 

2023 

5. Публиковање рада у часопису међународног 

значаја 

проф. др Владимир 

Ступар 

Децембар 

2023 

6. Публиковање рада у часопису међународног 

значаја 

проф. др Владимир 

Ступар 

Децембар 

2023 

7. Публиковање рада у часопису националног 

значаја 

проф. др Владимир 

Ступар 

Децембар 

2023 

8. Публиковање уџбеника „Дендрологија“, 

издавач ШФ БЛ (друго издање) 

Проф. др Раде 

Цвјетићанин, 

Проф. др Југослав 

Брујић, 

Проф. др Марко 

Перовић, 

Доц. др Владимир 

Ступар 

Децембар 

2023 

9. Публиковање практикума „Типологија шума“ Проф. др Југослав 

Брујић 

Децембар 

2023 

10. Публиковање приручника „Илустровани 

српски тезаурус екологије“ 

Проф. др Југослав 

Брујић 

Децембар 

2023 

11. Објављивање стручног рада „Теренска 

настава Фитоценологије на Шумарском 

факултету Бањалука“ 1996-2022 

Проф. др Југослав 

Брујић 
Септембар 

2023 

12. Публиковање рада у међународном часопису  Проф. др Југослав 

Брујић 

Децембар 

2023 

13. Припрема научне Монографије 
Проф. др Љиљана 

Децембар 
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Дошеновић 2023 

14. Публиковање монографијe/поглавља: 

„Општекорисне функције шума и њихов 

значај“ у монографији Одрживи развој и 

управљање шумским екосистемима 

 

Проф. др Љиљана 

Дошеновић 

Децембар 

2023 

15. Публиковање рада под називом: “ Improving 

the recreational function of urban forests through 

urban regulation and landscape design: a case 

study of the area of the park forest Trapisti in 

Banjaluka, “  у престижном међународном 

часопису 

Проф. др Љиљана 

Дошеновић 
Децембар 

2023 

16. Публиковање рада у престижном 

међународном часопису са партнерима из 

региона 

Проф. др Љиљана 

Дошеновић 
Децембар 

2023 

По потреби додати редове 

УЧЕШЋЕ НА КОНФЕРЕНЦИЈАМА 

1. Учешће на Конференцијама Илија Чигоја Децембар 

2023 

2. 31th Congress of the European Vegetation 

Survey 

проф. др Владимир 

Ступар 

Децембар 

2023 

3. Учешће на међународној конференцији Проф. др Југослав 

Брујић 

Децембар 

2023. 

4. International conference on Contemporary 

Theory and Practice in Construction XVI 

Проф. др Љиљана 

Дошеновић 
Јуни, 2023 

5. 19th International Conference on Environmental 

Science and Technology (CEST2023), Атина 
Проф. др Љиљана 

Дошеновић 

Септембар, 

2023 

По потреби додати редове 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ (сарадња са привредом, гостујућа предавања, студијске посјете, 

међународна сарадња, рад у органима Универзитета и слично) 

1. Одржавање радионице за представнике 

локалне заједнице на тему „Утицај шумских 

пожара на земљиште“ 

Илија Чигоја 
Децембар 

2023 

2. Одбрана мастер рада на Шумарском 

факултету Универзитета у Београду 
Илија Чигоја Март 2023 

3. 
Учешће у COST action CA21138 „Join effects 

of CLlimate Extrems and Atmospheric 
Илија Чигоја 

Децембар 

2023 
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depositioN on European FORESTs” 

4. Стручно усавршавање у педолошкој 

лабораторији Пољопривредног факултета 

Универзитета у Бањој Луци – анализа 

земљишта 

Илија Чигоја 

Децембар 

2023 

5.  Учешће у промотивним активностима 

Шумарског факултета Универзитета у Бањој 

Луци (члан Тима за промоцију Шумарског 

факултета УНИБЛ) 

Илија Чигоја 

Децембар 

2023 

6. Учешће у раду Редакционог одбора 

Информативног билтена Шумарског 

факултета Универзитета у Бањој Луци 

Илија Чигоја 
Децембар 

2023 

7. Прикупљање података за писање научних 

радова 

Илија Чигоја Децембар 

2023 

8. Уписивање докторских студија Илија Чигоја Октобар 

2023 

9. Учешће у ЦЕЕПУС мрежи Илија Чигоја Децембар 

2023 

10. Учешће у ЦЕЕПУС мрежи проф. др Владимир 

Ступар 

Децембар 

2023 

11. Учешће у раду комитета за картирање Флоре 

Европе 

проф. др Владимир 

Ступар, 

Проф. др Југослав 

Брујић 

Децембар 

2023 

12. Учешће у раду Комисије за класификацију 

вегетације Европе 

проф. др Владимир 

Ступар 

Децембар 

2023 

13. Учешће у раду Комисије за категоризацију 

научних часописа 

проф. др Владимир 

Ступар 

Децембар 

2023 

14. Уређивање научнок часописа Гласник 

Шумарског факултета Универзитета у Бањој 

Луци 

проф. др Владимир 

Ступар 
Децембар 

2023 

15. Учешће у Савјету за праћење израде 

Урбанистичког плана Бања Лука 2030 

Проф. др Љиљана 

Дошеновић 

Децембар 

2023 

16. Ућешће у Савјету за израду Регулационог  

плана за простор између улица Краља Петра 

Карађорђевића, Српске улице, Бана 

Лазаревића и Трга српских јунака 

Проф. др Љиљана 

Дошеновић 

Децембар 

2023 
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17. Ућешће у Савјету за израду измјене дијела 

Регулационог  плана дијела централног 

пдручја града Бањалуке 

Проф. др Љиљана 

Дошеновић 
Децембар 

2023 

18. Израда елабората новог комбинованог 

студијског програма Пејзажна архитектура 

Проф. др Љиљана 

Дошеновић 

Децембар 

2023 

19. Учешће у Конкурсној комисији за израду 

идејног пејзажног урбанистичко-

архитектонског рјешења парка у Скопју 

Проф. др Љиљана 

Дошеновић 
Децембар 

2023 

 

Катедра:Катедра за коришћење шумских ресурса 

Извршилац: Катедра за коришћење шумских ресурса 

УЧЕШЋЕ У ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ ПРОЈЕКАТА 

1.    

2.    

3.    

4.    

По потреби додати редове 

ПРИПРЕМА ПРОЈЕКТНИХ АПЛИКАЦИЈА 

1. Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде РС-проширена репродуција 

шума-пријава пројеката 

Катедра за коришћење 

шумских 
 

2.    

3.    

4.    

По потреби додати редове 

МОНОГРАФИЈЕ, УЏБЕНИЦИ, РАДОВИ И ОСТАЛЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ 

1. Објава 4 научна рада Катедра за коришћење 

шумских 

Децембар 

2023. 

2. Рад на уџбенику Механизација у шумарству 

Дане Марчета 

До прве 

половине 

2023 

3. Писање монографије Данијела Петровић Децембар 

2023. 
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4. Писање монографије Владимир Петковић Децембар 

2023. 

По потреби додати редове 

УЧЕШЋЕ НА КОНФЕРЕНЦИЈАМА 

1. Учешће - 8. међународно савјетовање 

„Шумско инжењерство југоисточне Европе 

стање и изазови“ 

Катедра за коришћење 

шумских ресурса 

У току 

2023. 

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. Размјена наставника по пројекту Erasmus+ 

Менделов Универзитет у Брну, Чешка 

Катедра за коришћење 

шумских ресурса 
 

2.    

3.    

4.    

По потреби додати редове 

 

Катедра: Гајење шума 

Извршилац: Проф.др Зоран Говедар, дописни члан АНУРС-а 

Редни 

број 
Активност Носиоци Рок 

УЧЕШЋЕ У ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ ПРОЈЕКАТА 

1. Стратегија развоја шумарства Републике 

Српске 

Координатор: Зоран 

Говедар 
2023 

2. Економско-финансијски модели коришћења 

шумских култура црног и бијелог бора у 

Републици Српској 

Шумарски факултет 

Катедра за 

Организацију и 

економику 

2023 

3. ERASMUS (Freising) 

Erasmus + na Applied science University of 

Applied science 

University of Triesdorf 
2023 
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Triesdorf (Department for forestry, Freising) (Department for forestry, 

Freising) 

4. ERASMUS (Brno) Mendel University  

in Brno 

 

Mendel University  

in Brno 

 

2023 

По потреби додати редове 

ПРИПРЕМА ПРОЈЕКТНИХ АПЛИКАЦИЈА 

1. Министарство пољопривреде шумарства и 

водопривреде, средства посебних намјена за 

шуме 

Шумарски факултет 2023 

2. Министартсво за научнотехнолошки развој, 

високо образовање и информационо друштво 
Шумарски факултет 2023 

По потреби додати редове 

МОНОГРАФИЈЕ, УЏБЕНИЦИ, РАДОВИ И ОСТАЛЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ 

1. Три научна рада у часопсисима националног 

значаја 
 2023 

2. Један рад у часопису на СЦИ листи  2023 

По потреби додати редове 

УЧЕШЋЕ НА КОНФЕРЕНЦИЈАМА 

1. Учешће на двије међународне конференције  2023 

2.    

По потреби додати редове 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ (сарадња са привредом, гостујућа предавања, студијске посјете, 

међународна сарадња, рад у органима Универзитета и слично) 

1. Гостујуће прадавање на: 

Voronezh State University of Forestry and 

Technologies named after G.F. Morozov 

 

Voronezh State 

University of Forestry 

and Technologies named 

after G.F. Morozov 
2023 

2. Семинар у сарадњи са ЈПШ „Шуме 

Републике Српске“ 

 
2023 

По потреби додати редове 
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Катедра: Интегрална заштита шумских екосистема 

Извршилац: Чланови катедре 

УЧЕШЋЕ У ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ ПРОЈЕКАТА 

1. 

Истраживање стања популација губара и 

боровог четника (Lymantria dispar L., 

Thaumatopoea pityocampa Schiff.) на подручју 

„Центра за газдовање кршом“ и прогноза 

њихове бројности у сезони 2022/2023 години 

проф. др Зоран 

Станивуковић, 

Ранко Васиљевић, 

асистент 

31.08.2023. 

2.    

По потреби додати редове 

ПРИПРЕМА ПРОЈЕКТНИХ АПЛИКАЦИЈА 

1. 

Учешће у припреми пројектних апликација 

проф. др Зоран 

Станивуковић, 

Ранко Васиљевић, 

асистент 

31.12.2023. 

2.    

По потреби додати редове 

МОНОГРАФИЈЕ, УЏБЕНИЦИ, РАДОВИ И ОСТАЛЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ 

1. Публиковање 3 научна рада 

проф. др Зоран 

Станивуковић, 

Ранко Васиљевић, 

асистент 

 

2.    

По потреби додати редове 

УЧЕШЋЕ НА КОНФЕРЕНЦИЈАМА 

1.    

2.    

По потреби додати редове 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ (сарадња са привредом, гостујућа предавања, студијске посјете, 

међународна сарадња, рад у органима Универзитета и слично) 

1. 
Програм посебног надзора над присуством 

карантински штетних организама x 2 

проф. др Зоран 

Станивуковић, 

Ранко Васиљевић, 

31.12.2023. 
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асистент 

2. 
Програм посебног надзора над присуством 

економски  штетних организама x 5 

проф. др Зоран 

Станивуковић, 

Ранко Васиљевић, 

асистент 

31.12.2023. 

3. Упис студија трећег циклуса на Шумарском 

факултету Универзитета у Бањој Луци 

Ранко Васиљевић, 

асистент 
31.12.2023. 

4. Учешће у COST акцијама које се реализују на 

подручју Европе 

Ранко Васиљевић, 

асистент 
31.12.2023. 

5.  Учешће у   у програму ЕРАСМУС размјена 

студената и професора са Универзитетом у 

Брну као носиоцем програма.   

проф. др Зоран 

Станивуковић, 

Ранко Васиљевић, 

асистент 

31.12.2023. 

По потреби додати редове 

 

Катедра: Општи предмети 

Извршилац: Др Жељка Марјановић-Балабан, Др Мира Милић, Зорана Хркић Илић, ма 

УЧЕШЋЕ У ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ ПРОЈЕКАТА 

По потреби додати редове 

ПРИПРЕМА ПРОЈЕКТНИХ АПЛИКАЦИЈА 

1. Припрема пројектне апликације у складу са 

конкурсима Mинистарства за 

научнотехнолошки развој, високо образовање 

и информационо друштво 

Жељка Марјановић-

Балабан, Маријанa 

Каповић Соломун, 

Зорана Хркић Илић 

Децембар, 

2023. 

2. Припреме пројектних апликација 

финансираних од стране других инвеститора 

Жељка-Марјановић 

Балабан, Маријанa 

Каповић Соломун, 

Зорана Хркић Илић 

Децембар, 

2023. 

3. Апликација за TWAS грантове Синиша Шкондрић, 

Тања Максимовић, 

Зорана Хркић Илић 

Децембар, 

2023. 

По потреби додати редове 

МОНОГРАФИЈЕ, УЏБЕНИЦИ, РАДОВИ И ОСТАЛЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ 

1. Припрема рада за индексиран часопис 
Жељка-Марјановић Децембар, 
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Балабан 2023. 

2. Објављивање мин. два научна рада Жељка-Марјановић 

Балабан 

Децембар, 

2023. 

3. Припрема 2 рада за часопис (наставак из 

2022. године) 

Маријана Каповић 

Соломун, Нада 

Шуматић, Зорана 

Хркић Илић 

Фебруар 

2023. 

4. Припрема рада за часопис Гласник 

Шумарског факултета УНИБЛ (наставак из 

2022. године) 

Маријана Каповић 

Соломун, Нада 

Шуматић, Зорана 

Хркић Илић 

Јануар, 

2023. 

5. Припрема рада за индексиран часопис Зорана Хркић Илић Децембар, 

2023. 

6. Практикум из Ботанике, помоћни уџбеник Зорана Хркић Илић Децембар, 

2023. 

7. Публикација-Аналитичка хемија Жељка-Марјановић 

Балабан 

Децембар, 

2023. 

По потреби додати редове 

УЧЕШЋЕ НА КОНФЕРЕНЦИЈАМА 

1. Учешће на мин. двије међународне 

конференције 

Жељка Марјановић-

Балабан 

Децембар, 

2023. 

2. XII International Conference on Social and 

Technological Development (STED 2023) 
Зорана Хркић Илић Јуни, 2023. 

По потреби додати редове 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ(сарадња са привредом, гостујућа предавања, студијске посјете, 

међународна сарадња, рад у органима Универзитета и слично) 
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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 Универзитета 

у Бањој Луци 

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 Универзитета 

у Бањој Луци 

 

Континуирано 

1.1.3. Складиштење узорака, припрема за 

похрањивање у банку биљних и животињских 

гена, повећавање броја узорака. 

Институт за генетичке 

ресурсе Универзитета 

у Бањој Луци 

 

Континуирано 

1.1.4. Ажурирање базе података (за биљне и 

животињске генетичке ресурсе) 

Институт за генетичке 

ресурсе Универзитета 

у Бањој Луци 

Континуирано 

1.1.5. 
Морфолошка и помолошка карактеризација 

принова у Банци гена 
Институт за генетичке 

ресурсе Универзитета 

у Бањој Луци 

Континуирано 

1.1.6. Фенолошко праћење колекција Институт за генетичке 

ресурсе Универзитета 

у Бањој Луци 

Континуирано 

1.1.7. Праћење углова гранања код принова воћака Институт за генетичке 

ресурсе Универзитета 

у Бањој Луци 

Континуирано 

1.1.8. Одржавање in vitro колекције и увођење нових 

принова у културу 

Институт за генетичке 

ресурсе Универзитета 

у Бањој Луци 

Реализовано/ 

Континуирано 

1.1.9. Мултипликација принова из сјеменске банке 

гена 

Институт за генетичке 

ресурсе Универзитета 

Реализовано/ 

Континуирано 
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у Бањој Луци 

1.1.10. Регенерација принова из сјеменске банке гена Институт за генетичке 

ресурсе Универзитета 

у Бањој Луци 

Реализовано/ 

Континуирано 

1.2.  Колекција воћака у Ботаничкој башти 

1.2.1. Активности у колекцији воћака у Ботаничкој 

башти Института за генетичке ресурсе 

(заштитне, помотехничке и агротехничке мјере) 

Институт за генетичке 

ресурсе Универзитета 

у Бањој Луци 

Континуирано 

1.2.2. Резидба стабала у колекцији  Институт за генетичке 

ресурсе Универзитета 

у Бањој Луци 

Континуирано 

1.2.3. Заштита стабала у колекцији  Институт за генетичке 

ресурсе Универзитета 

у Бањој Луци 

Континуирано 

1.2.4. Умножавање принова које се налазе у 

мрежанику и уклањање постојећих стабала из 

мрежаника 

Институт за генетичке 

ресурсе Универзитета 

у Бањој Луци 

Континуирано 

1.3. Колекција воћака у Чајничу 

1.3.1. Прихрана колекције  Институт за генетичке 

ресурсе Универзитета 

у Бањој Луци 

Континуирано 

1.3.2. Резидба стабала, наводњавање, наношење 

хербицида  

Институт за генетичке 

ресурсе Универзитета 

у Бањој Луци 

Континуирано 

1.3.3. 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 Универзитета 

у Бањој Луци 

Континуирано 

1.4. Колекција воћака у Александровцу 

1.4.1. Замјена и поправка старе ограде која се налази 

на источној страни парцеле 

Институт за генетичке 

ресурсе Универзитета 

у Бањој Луци 

2023. 
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1.4.2. Уклањање оштећених стабала и садња нових 

садница 

Институт за генетичке 

ресурсе Универзитета 

у Бањој Луци 

2023. 

1.4.3. Редовне мјере одржавања, заштите и 

побољшања земљишних услова 

Институт за генетичке 

ресурсе Универзитета 

у Бањој Луци 

Континуирано 

1.4.4. Прихрана младих стабала Институт за генетичке 

ресурсе Универзитета 

у Бањој Луци 

Континуирано 

1.4.5. Помотехничка корекција младих стабала  Институт за генетичке 

ресурсе Универзитета 

у Бањој Луци 

Континуирано 

1.4.6. Заштита младих стабала у колекцији  Институт за генетичке 

ресурсе Универзитета 

у Бањој Луци 

Континуирано 

1.4.7. Култивирање и одржавање редног и 

међуредног простора у пољској колекцији  

Институт за генетичке 

ресурсе Универзитета 

у Бањој Луци 

Континуирано 

1.5. Заштићено подручје Универзитетски град 

1.5.1. Сјечење и орезивање дрвећа и грмља, 

одстрањивање сувих и поломљених грана, 

орезивање живе ограде, купљење и одвоз 

орезаног биљног материјала; 

Институт за генетичке 

ресурсе Универзитета у 

Бањој Луци 

Континуирано 

1.5.2. 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 Универзитета у 

Бањој Луци 

Континуирано 

1.5.3. Уклањање снијега са саобраћајница, главних 

пјешачких стаза и паркинга 

Институт за генетичке 

ресурсе Универзитета у 

Бањој Луци 

Континуирано 

1.5.4. Набавка садног материјала, изградња 

инфраструктуре, сервис механизације  

Институт за генетичке 

ресурсе Универзитета у 

Бањој Луци 

Континуирано 

1.5.5. Прибављање документације за израду 

пројектне документације за изградњу језера у 

ботаничкој башти  

Институт за генетичке 

ресурсе Универзитета у 

Бањој Луци 
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1.6. Обавезе у настави на Пољопривредном факултету 

1.6.1. Извођење наставе на првом, другом и трећем 

циклусу студија на Пољопривредном факултету 

 

Доц. др Марина 

Антић; 

Доц. др Мирела 

Кајкут Зељковић; 

Доц. др Јелена 

Никитовић; 

Континуирано 

1.6.2. Учешће у раду комисија за одбрану завршних 

радова и мастер радова на Универзитету у Бањој 

Луци 

Доц. др Марина 

Антић; 

Доц. др Мирела 

Кајкут Зељковић; 

Доц. др Јелена 

Никитовић; 

Континуирано 

2. ПРОЈЕКТНЕ АКТИВНОСТИ ИНСТИТУТА 

2.1. Суфинансирање програма унапређења 

инфраструктуре и набавке опреме неопходне за 

научноистраживачки рад  

Министарство за научнотехнолошки развој, 

високо образовање и информационо друштво 

Институт за генетичке 

ресурсе Универзитета 

у Бањој Луци 

 

2023. 

2.2. „ДНК типизације гатачког говеда“ 

Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде Републике Српске, средства за 

очување и заштиту изворних раса и сојева 

домаћих животиња у сточарству (in situ) 

Институт за генетичке 

ресурсе Универзитета 

у Бањој Луци 

 

 

 

2023. 

2.3. Заштита расе гатачко говедо утврђивањем 

потенцијалне аутохтоности 

Институт за генетичке 

ресурсе Универзитета 

у Бањој Луци 

 

 

2023. 

2.4. „Генотипизација гатачког говеда на територији 

општине Гацко у 2023. години“ 

Институт за генетичке 

ресурсе Универзитета 

у Бањој Луци 

 

 

2023. 

 

2.5. „Утицај квалитета воде на популацију гатачког 

говеда у општини Гацко“ - подршка COST акцији  

CA 20125  

Mинистарство за научнотехнолошки развој, 

високо образовање и информационо друштво 

Републике Српске 

Институт за генетичке 

ресурсе Универзитета 

у Бањој Луци 

 

 

 

2023. 
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2.6. Производња и употреба традиционалне 

ферментисане хране на подручју Републике 

Српске – подршка COST акцији  CA20128 

Mинистарство за научнотехнолошки развој, 

високо образовање и информационо друштво 

Републике Српске 

Институт за генетичке 

ресурсе Универзитета 

у Бањој Луци 

 

2023. 

2.7. 
“Утицај климатских промјена – суша на 

физиолошки развој воћака“ - подршка COST 

акцији CA 21142 

 

Mинистарство за научнотехнолошки развој, 

високо образовање и информационо друштво 

Републике Српске 

Институт за генетичке 

ресурсе Универзитета 

у Бањој Луци 

 

 

2023. 

2.8. Одрживост специфичних екосистема у 

Републици Српској – подршка COST акцији  

CA21158 

Mинистарство за научнотехнолошки развој, 

високо образовање и информационо друштво 

Републике Српске 

Институт за генетичке 

ресурсе Универзитета 

у Бањој Луци 

 

 

 

2023. 

2.9. 
Програм посебног надзора над присуством 

карантинских штетних организма на коштичавим 

воћкама на подручју Републике Српске у 2023. 

години 

 

Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде Републике Српске 

Институт за генетичке 

ресурсе Универзитета 

у Бањој Луци 

 

 

 

2023. 

2.10. 
Програм посебног надзора над присуством 

Phytophthora fragariae var. rubi на подручју 

Републике Српске у 2023. години 

 

Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде Републике Српске 

Институт за генетичке 

ресурсе Универзитета 

у Бањој Луци 

 

 

 

2023. 

2.11. 
План надзора узгојно-селекцијског рада у 

пчеларству у 2023. години 

 

Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде Републике Српске 

Институт за генетичке 

ресурсе Универзитета 

у Бањој Луци 

 

 

2023. 

2.12. Fostering the need of implementation of the ECPGR 

European Evaluation Network (EVA) on Grain 

legumes 

ECPGR 

Институт за генетичке 

ресурсе Универзитета 

у Бањој Луци  

 

2023. 
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2.13. 
Испитивање ефекта третмана плодова трешње, у 

сврху побољшања квалитета, сузбијања појаве 

пуцања плодова и кондиционирања истих за 

дуготрајније чување у складишту, хормонским и 

минералним приправцима 

Институт за генетичке 

ресурсе Универзитета 

у Бањој Луци 

 

 

2023. 

3. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ 

3.1. Расадник 

3.1.1. Производње нових садница аутохтоног (домаћег) 

сортимента воћака, шумског репродуктивног 

материјала и украсног биља 

Институт за генетичке 

ресурсе Универзитета 

у Бањој Луци 

Континуирано 

3.1.2. Прикупљање материјала за калемљење са терена 

(калем гранчица), куповина подлога за 

калемљење 

Институт за генетичке 

ресурсе Универзитета 

у Бањој Луци 

Континуирано 

3.1.3. Калемљење – у прољеће 2023. и производња 

аутохтоних садница јабуке, крушке, шљиве, 

вишње, трешње, брескве, кајсије.  

Институт за генетичке 

ресурсе Универзитета 

у Бањој Луци  

Континуирано 

3.1.4. Прикупљање сјемена током вегетационог 

периода за производњу генеративних подлога 

Институт за генетичке 

ресурсе Универзитета 

у Бањој Луци  

Континуирано 

3.1.5. Сјетва сјемена у сјеменишту и његовање 

сјеменишта 

Институт за генетичке 

ресурсе Универзитета 

у Бањој Луци 

Континуирано 

3.1.6. Радови у растилу расадника – формирање растила 

, раст и формирање калемљених садница 

подразумјева мјере одржавања растила, 

наводњавања, прихране и помотехничких захвата 

на калемовима са циљем формирања квалитетних 

садница 

Институт за генетичке 

ресурсе Универзитета 

у Бањој Луци 

Континуирано 

3.1.7. Заштита  и прихрана садница у расаднику  Институт за генетичке 

ресурсе Универзитета 

у Бањој Луци 

Континуирано 

3.1.8. Вађење, обиљежавање, сортирање  и трапљење 

садница  

Институт за генетичке 

ресурсе Универзитета 

у Бањој Луци  

Континуирано 

3.1.9. Сакупљање сјемена и дијелова биљака   Институт за генетичке 

ресурсе Универзитета 

у Бањој Луци  

Континуирано 

3.1.10. Калемљење украсног садног материјала  Институт за генетичке 

ресурсе Универзитета 

у Бањој Луци 

Континуирано 
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3.1.11. Производња трајница Институт за генетичке 

ресурсе Универзитета 

у Бањој Луци 

Континуирано 

3.2. Учешће на скуповима/објава радова/књига 

3.2.1. 
Учешће на симпозијумима/ скуповима/ 

конференцијама 
Институт за генетичке 

ресурсе Универзитета 

у Бањој Луци 

2023. 

3.2.2. 

Објављивање научних радова Институт за генетичке 

ресурсе Универзитета 

у Бањој Луци 

2023. 

 

3.2.3. 

Објављивање научних публикација Институт за генетичке 

ресурсе Универзитета 

у Бањој Луци 

2023. 

3.2.4. 

Учешће на локалним/међунарoдним тренинзима 

и обукама 

Институт за генетичке 

ресурсе Универзитета 

у Бањој Луци 

2023. 

3.2.5. 
Рад на акредитацији лабораторија Института 

према ИСО стандарду 17025 

Институт за генетичке 

ресурсе Универзитета 

у Бањој Луци 

Континуирано 

 

 

 

 


