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Активност Носилац Pеализацијa 

1 

Обогаћивање библиотечког фонда чланица 
Универзитета у Бањој Луци. Континуирани процес кроз 
који је сваке године примјетан повећан износ чланица 
УНИБЛ-а за обогаћивање библиотечког фонда 
библиотека чланица. 

Канцеларија проректора за 
НИР                      

Ректорски тим              
Чланице УНИБЛ 

У континуитету 

2 

Суфинансирање 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.  

Канцеларија проректора за 
НИР                      

Ректорски тим              
Чланице УНИБЛ 

У континуитету 

Реализовано у 2022. години за радове публиковане у 
2021. години. 

3 

Рад на измјенaма и допунама Правилника о издавачкој 
дјелатности у смислу рјешавања проблематике 
суфинансирања и дистрибуције штампаних издања на 
УНИБЛ. 
Реалаизивано партнерство са Заводом за уџбенике и 
наставна средства Републике Српске: омогућена продаја 
постојећих издања, заједничка објава нових, погодности 
при издаваштву и штампању. 

Канцеларија проректора за 
НИР                      

Ректорски тим              
Чланице УНИБЛ 

Реализовано 

4 

Модернизација библиотечке опреме и обука 
библиотекара. Кроз пројекат COBISS у сарадњи са 
НУБРС извршена је код укуно 8 чланица дјелимична 
модернизација библиотечке опреме у претходним 
годинама (тачније од 2014. године) које су узеле учешће 
на наведеном пројекту. 

Канцеларија проректора за 
НИР                      

Ректорски тим              
Чланице УНИБЛ 

У континуитету 

5 Дигитализација библиотека и библиотечког фонда 

Канцеларија проректора за 
НИР                      

Ректорски тим              
Чланице УНИБЛ 

У континуитету 

6 
Проширивање библиотечких капацитета (читаоница и 
простора за учење) 

Канцеларија проректора за 
НИР                      

Ректорски тим              
Чланице УНИБЛ 

У континуитету 

7 

Учешће УНИБЛ на Међународним сајмовима књига у 
Бањалуци и Београду и сајму образовања у Новом Саду.  

Канцеларија проректора за 
НИР                      

Чланице УНИБЛ 
Реализовано Традиционално већ дуги низ година УНИБЛ узима 

учешће у виду излагача и представљања издавачке 
дјелатности УНИБЛ на наведеним међународним 
сајмовима. 

8 

Увођење претплата на реномиране свјетске цитатне базе 
сходно студијским програмима на чланицама УНИБЛ. 
Поједине чланице у складу са својим финансијским 
могућностима имају претплату на реномиране свјетске 
цитатне базе сходно студијским програмима који се 
изводе на истим. 

Канцеларија проректора за 
НИР                      

Ректорски тим              
Чланице УНИБЛ 

Реализовано 

9 

Проширење софтвера за плагијате докторских и мастер 
радова за све објављене радове наставника и сарадника 
који се прилажу уз осталу конкурсну документацију 
приликом избора у звање. Одлуком Сената УНИБЛ-а 
број 02/04-3.851-63/22 о измјени и допуни Одлуке број 
02/04-3.649-67/19 реализована је наведена активност. 

Канцеларија проректора за 
НИР                      

Ректорски тим 
Реализовано 
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10 

Постављање листе предаторских часописа на 
официјелном сајту УНИБЛ. 

Канцеларија проректора за 
НИР 

Реализовано На сајту Универзитета су представљени подаци и упуте 
ауторима за избјегавање предаторских часописа, 
зборника и хакованих интернет страница. 

11 

Прикупљање и достављање података са свих чланица 
УНИБЛ-а о искоришћености софтвера за откривање 
плагијата за радове објављене у часописима чији су 
издавачи или суиздавачи чланице Универзитета и 
достављање истих проректору за НИР. У виду 
извјештаја о искоришћености софтвера реализује са на 
крају сваке календарске године.  

Канцеларија проректора за 
НИР                      

Чланице УНИБЛ 
Реализовано 

12 

Прикупљање документације и припрема Извјештаја 
Комисији за додјелу признања и награда УНИБЛ-а о 
испуњености услова кандидата за додјелу новчаних 
награда наставницима и сарадницима за остварене 
остварене међународне резултате у научно-
истраживачком и образовном раду. 

Канцеларија проректора за 
НИР 

Реализовано 

13 
Праћење реализације Плана издавачке дјелатности 
УНИБЛ-а и припрема за Извјештај о истим на 
сједницицама Сената УНИБЛ 

Канцеларија проректора за 
НИР 

У континуитету 

14 

Преглед о уносу остварених научних/умјетничких 
резултата у систем е-запослени за све кандидате који се 
бирају у звање на УНИБЛ и извјештај о истим 
ректорском колегију 

Канцеларија проректора за 
НИР 

У континуитету 

15 
Учешће и спровођење активности у Радној групи за 
планирање и праћење стратегије повећања ранга 
Универзитета у Бањој Луци 

Канцеларија проректора за 
НИР 

У континуитету 

16 
Праћење и евиденција научних и истраживачко-
развојних пројеката факултета и универзитета у 
Републици Српској и међународних пројеката 

Канцеларија проректора за 
НИР 

У континуитету 

17 

Праћење активности пројеката на платформи Европске 
комисије за пројекте који се налазе у имплементацији 
*Одобрена два нова пројекта из програма Хоризонт 
Европа, и то „POLICY ANSWERS“ који имплементира 
Филозофски факултет и „SUPPORTER“ у реализацији 
Факултета физичког васпитања и спорта 

Канцеларија проректора за 
НИР 

У континуитету 

18 
Преглед свих унесених пројектних приједлога 
одобрених од стране финансијера у систему езапослени - 
одобрена 45 захтјева за добијање шифре пројекта 

Канцеларија проректора за 
НИР 

У континуитету 

19 
Припрема докумената академском особљу које реализује 
међународне научноистраживачке пројекте 

Канцеларија проректора за 
НИР 

У континуитету 

20 

Припрема информација и именовање представника 
Универзитета у Бањој Луци према државним органима 
из ресора научноистраживачког рада. 
Није било активности и упита за приједлоге и 
именовања. 

Канцеларија проректора за 
НИР 

Није реализовано 

21 

Координација активности по питањима учешћа 
Универзитета у спровођењу принципа отворене науке са 
Министарство за научнотехнолошки развој, високо 
образовање и информационо друштво Републике Српске 

Канцеларија проректора за 
НИР 

У континуитету 

22 
Активности на имплементацији Повеље и Кодекса 
Универзитета у Бањој Луци 

Канцеларија проректора за 
НИР                      
УРЦ

У континуитету 

23 
Учешће у активностима асоцијације Европског облака 
отворене науке (EOSC - European Open Science Cloud)  

Канцеларија проректора за 
НИР 

У континуитету 



4/19 

 

24 
Обезбјеђење повољнијег окружења за бављење 
научноистраживачким и иновативним радом 

Канцеларија проректора за 
НИР 

Реализовано 

25 

Остваривање боље позиционирање Универзитета на 
Вебометриксовој листи 
На посљедњем мјерењу, у јулу 2022, Универзитет је 
заузео 2. мјесту на БиХ нивоу и напредак од 178 мјеста у 
односу на претходно мјерење.  

Канцеларија проректора за 
НИР                     
УРЦ                      

Радна група за повећање 
видљивости на 

Вебометриксовој листи 

У континуитету 

26 
Рад на повећању видљивости Универзитета посебно по 
научноистраживачкој изврсности 

Канцеларија проректора за 
НИР 

У континуитету 

 26.1 
Предсједавање и координацаја рада Вијећа за 
здравствене, природне и спортске науке 

Канцеларија проректора за 
НИР 

У континуитету 

26.2  

Ажурирање података на сајту Универзитета и припрема 
текућих информација за запослене, студенте и јавност. 
Темељно ажурирање области Наука, обогаћивање 
садржаја и података. 
Темељно ажурирање области Универзитет, Чланице, 
Повеља и Кодекс. 

Канцеларија проректора за 
НИР                      

Кабинет Ректора 
У континуитету 

26.3 

Организовање догађаја “Наука не чека” са циљем 
представљања нових партнера Универзитета, значајних 
научних достигнућа домаћих и иностраних научника и 
истраживача, као и информисање о будућим 
дешавањима у области науке и истраживања. 
https://www.unibl.org/sr/vesti/2022/08/predavanje-istrazivaca-sa-
univerziteta-bauhaus 
https://www.unibl.org/sr/vesti/2022/04/predstavljanje-aktivnosti-centra-za-
promociju-nauke-iz-beograda 
https://www.unibl.org/sr/vesti/2022/05/predavanje-o-menadzmentu-u-nauci 
https://unibl.org/sr/vesti/2022/06/predavanje-korak-blize-eu-fondovima

Канцеларија проректора за 
НИР 

У континуитету 

26.4  Учешће у активностима провођења студентских избора. 

Канцеларија проректора за 
НИР                      

Канцеларија проректора за 
наставу и студентска питања 

У континуитету 

27 
Одржавање и проширење дигиталног репозиторијума 
научних радова на Универзитету у Бањој Луци 

ЦПТТ                     
Канцеларија проректора за 

НИР                      
Чланице УНИБЛ 

У континуитету 

28 
Организовање инфо-дана и пројектних клиника за 
запослене УНИБЛ/чланицама 

ЦПТТ 2022 

Одржана инфо-сесија на тему “Хоризонт Европа: уопште о програму и условима учешћа”. Датум одржавања: 16. фебруар 2022. године. Број учесника: 
20. Вијест на сајту: https://unibl.org/sr/vesti/2022/02/odrzana-info-sesija-o-horizont-evropa-programu 

Одржана инфо-сесија на тему “Хоризонт Европа: Марија Склодовска Кири акције”. Датум одржавања: 03. март 2022. године. Број учесника: 20. 
Вијести на сајту: https://unibl.org/sr/vesti/2022/02/info-sesija-horizont-evropa-marija-sklodovska-kiri-akcije 

https://www.unibl.org/sr-lat/vesti/2022/03/odrzana-info-sesija-horizont-evropa-marija-sklodovska-kiri-akcije 
Одржан Форум на тему “Учешће у Хоризонт 2020 и прве апликације и пројекти у Хоризонт Европа програму: искуства и научене лекције”. Датум 

одржавања: 02. јун 2022. године. Број учесника: 18. Вијест на сајту: https://unibl.org/sr/vesti/2022/06/odrzan-forum-o-ucescu-u-horizont-projektima 
Одржан дводневни догађај “Хоризонт Европа - прилике за учешће у пројектима из области здравља” за запослене на Медицинском факултету УНИБЛ. 

Датум одржавања: 14. и 15.06.2022. године. Број учесника: 45 (дан 1) и 23 (дан 2). Вијест на сајту: https://unibl.org/sr/vesti/2022/06/medicinski-fakultet-
veliko-interesovanje-za-program-horizont-evropa 

Одржана инфо-сесија на тему ,,Хоризонт Европа: Грантови Европског истраживачког савјетаˮ. Датум одржавања: 29. јун 2022. године. Број учесника: 
13. Вијест на сајту: https://unibl.org/sr/vesti/2022/06/odrzana-info-sesija-o-grantovima-evropskog-istrazivackog-savjeta 

29 
Обуке за запослене ЦПТТ и УНИБЛ у области 
пројектног менаџмента, трансфера технологија, 
иновација и предузетништва 

ЦПТТ 2022 

Одржана радионица на тему “Хоризонт Европа: кораци у припреми пројектне апликације”. Датум одржавања: 25. март 2022. године. Број учесника: 17. 
Вијести на сајту: https://unibl.org/sr/vesti/2022/03/radionica-horizont-evropa-koraci-u-pripremi-projektne-aplikacije 

Одржана радионица на тему “Хоризонт Европа: кораци у припреми пројектне апликације”. Датум одржавања: 15. април 2022. године. Број учесника: 
10. 

Одржана радионица на тему “Хоризонт Европа: кораци у припреми пројектне апликације”. Датум одржавања: 10. јун 2022. године. Број учесника: 6. 
Едукација “Управљање и администрација пројектима” за запослене на Шумарском факултету. Датуми одржавања: 24., 25. (Модул 1), 31. август, 01. и 

02. септембар 2022. године (Модул 2). Број учесника: 11. 
Едукација “Управљање и администрација пројектима” за запослене на Рударском факултету. Датуми одржавања: 17. и 18. новембар 2022. године 

(Модул 1). Број учесника: 7. 
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30 Подршка развоју пројектних приједлога за УНИБЛ/ОЈ ЦПТТ 2022 

Административно-техничка и савјетодавна подршка припреми пројектне апликације за позив у оквиру EIT HEI Initiative. Назив пројекта: Cohesion of 
the Green Chemistry and Green Entrepreneurship with Innovation at West Balkan HEIs (GreenEn project). Чланица УНИБЛ: ПМФ. 

Административно-техничка, финансијска и садржајна подршка припреми пројектне апликације за позив у оквиру Еразмус+ програма Capacity building 
in the field of higher education (ERASMUS-EDU-2022-CBHE). Назив пројекта: Modernisation of Institutional Management of Innovation and Research in the 

Western Balkans (MIMIR WBC). Чланица УНИБЛ: Ректорат. 

Tехничка подршка припреми пројектне апликације за позив Европске комисије у оквиру Хоризонт Европа програма HORIZON-MSCA-2021-SE-01 
(MSCA Staff Exchanges 2021). Назив пројекта: Technology and Social Innovative approaches in Energy Poverty Solutions with Implications on Climate, 

Environment and Health (TESEPS). Чланица УНИБЛ: МФ. 

Административно-техничка, финансијска и садржајна подршка припреми пројектне апликације за позив Европске комисије у оквиру Хоризонт Европа 
програма HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01-81. Назив пројекта: SecUring sPORTs Education thRough innovative and inclusive Gender Equality Plans 

(SUPPORTER). Чланица УНИБЛ: ФФВС. 

Административно-техничка и савјетодавна подршка припреми пројектне апликације за позив у оквиру EIT Raw Materials Regional Innovation Scheme 
(RIS). Назив пројекта: BRIEFNETWORK. Briefcase RIS network creation (BRIEFCASE-RIS). Чланица УНИБЛ: ПМФ. 

Савјетодавна подршка реализацији координаторског Хоризонт 2020 пројекта Promoting Smart Agricultural Water Management in Bosnia and Herzegovina 
(SMARTWATER). Чланица УНИБЛ: Пољопривредни факултет. 

Савјетодавна подршка реализацији Хоризонт Европа пројекта R&I POLICY making, implementation ANd Support in the WEsteRn BalkanS (POLICY 
ANSWERS). Чланица УНИБЛ: Филозофски факултет. 

Административно-техничка и савјетодавна подршка у припреми пројектне апликације за позив Министарства иностраних послова Републике Бугарске. 
Назив пројекта: Education without barriers. Чланица УНИБЛ: Ректорат. 

Административно-техничка и савјетодавна подршка у припреми пројектне апликације за позив Министарства иностраних послова Републике Бугарске. 
Назив пројекта: BUL_IMPROVE_EDU&HEALTH. Чланица УНИБЛ: Медицински факултет. 

Административно-техничка подршка у припреми пројектне апликације за 5. позив АДРИОН интеррег програма. Назив пројекта: “Development of the 
Environmentally Sensitive "Green" Mineral Exploration and Extraction Master study in the ADRION region” (GREENMIN). Чланица УНИБЛ: Рударски 

факултет. 
Административно-техничка, садржајна и савјетодавна подршка у припреми пројектне апликације за позив Фонда за Западни Балкан. Назив пројекта: 

Automated system for on-call scheduling for better efficiency in hospital units in the Western Balkans (AUTOCALL). Чланица УНИБЛ: Медицински 
факултет. 

Административно-техничка помоћ приликом пријаве на конкурс објављен од стране Министарства цивилних послова БиХ. Ректорат. 

Административно-техничка и садржајна помоћ приликом пријаве на конкурс објављен од стране Министарства цивилних послова БиХ. Назив 
пројекта: Родна заступљеност у спортским организацијама (подршка припреми Хоризонт Европа пројекта SUPPORTER). Чланица УНИБЛ: Факултет 

физичког васпитања и спорта. 

Административно-техничка помоћ приликом пријаве на конкурс објављен од стране Министарства цивилних послова БиХ. Чланица УНИБЛ: 
Економски факултет. 

Административно-техничка помоћ приликом пријаве на конкурс објављен од стране Министарства цивилних послова БиХ. Чланица УНИБЛ: 
Академија умјетности. 

Административно-техничка помоћ приликом пријаве на конкурс објављен од стране Министарства цивилних послова БиХ. Чланица УНИБЛ: Институт 
за генетичке ресурсе. 

Административно-техничка помоћ приликом пријаве на конкурс објављен од стране Министарства цивилних послова БиХ. Чланица УНИБЛ: 
Филозофски факултет. 

Административно-техничка и савјетодавна помоћ приликом пријаве на конкурс објављен од стране Министарства цивилних послова БиХ. Назив 
пројекта: Нанотехнолошке иновације у ланцу секундарних сировина (скраћеница: „SeconChan“). Чланица УНИБЛ: ПМФ. 

Административно-техничка, финансијска и садржајна подршка припреми пројектне апликације за позив МНРВОИД за подршку Хоризонт Европа 
пројекту “SecUring sPORTs Education thRough innovative and inclusive Gender Equality Plans (SUPPORTER)”. Чланица УНИБЛ: ФФВС. 

Савјетодавна подршка за припрему пројектне апликације за позив EU4AGRI “Јавни позив за додјелу бесповратних средстава за мјеру подршке јачању 
пољопривредне праксе кроз повезивање са научним и истраживачким организацијама”. Чланица УНИБЛ: Технолошки факултет. 

Партнер у пријави пројекта под називом “Entrepreneurial skills development for students with disabilities”. Конкурс је расписан од стране Чешке амбасаде 
у Босни и Херцеговини, а координатор пројекта је Центар за помоћ студентима са инвалидитетом/ОЈ Ректорат. 

Административно-техничка и савјетодавна подршка у припреми пројектне апликације за позив SMART4ALL H2020 пројекта за фокусиране 
експерименте трансфера технологија (Focused Technology Transfer Experiments (FTTE)). Чланица УНИБЛ: ЕТФ. 

Савјетодавна подршка у припреми пројектне апликације за позив МНРВОИД за подршку припреми апликације за SMART4ALL H2020 позив за 
фокусиране експерименте трансфера технологија (Focused Technology Transfer Experiments (FTTE)). Чланица УНИБЛ: ЕТФ. 

Савјетодавна подршка реализацији пројекта “Изградња повјерења у медијима у Југоисточној Европи и Турској-Фаза 2”. Организациона јединица:  
Филозофски факултет. Финансијер: UNESCO. 

Административно-техничка и савјетодавна подршка у припреми пројектне апликације за позив Interreg Euro-MED 2nd Call - Thematic Projects. Назив 
пројекта: Improvement of the protection and preservation of primary and old-growth forests of the East Euro - Mediterranean (PRIMEMed). Чланица УНИБЛ: 

Шумарски факултет. 
Административно-техничка подршка припреми пројектне апликације за позив МНРВОИД за подршку EIT RAW MATERIALS (EIT HEI Initiative 

Innovation Capacity Building for Higher Education HEI Call 2) унутар Хоризонт Европа програма “Cohesion of Green Chemistry and Green Entrepreneurship 
with Innovation at West Balkan HEIs (GreenEn)”. Чланица УНИБЛ: ПМФ. 

Административно-техничка подршка припреми пројектне апликације за позив МНРВОИД за подршку EIT RAW MATERIALS пројекту “RIS-
RESTORE: Evaluation of Red Mud Tailings in the ESEE region”. Чланица УНИБЛ: ПМФ. 

Административно-техничка подршка припреми пројектне апликације за позив МНРВОИД за подршку EIT RAW MATERIALS пројекту 
“RISBRIEFCASE. Briefcase RIS network creation”. Чланица УНИБЛ: ПМФ. 

Административно-техничка подршка припреми пројектне апликације за позив МНРВОИД за подршку EIT RAW MATERIALS пројекту “RM@Schools 
4.0”. Чланица УНИБЛ: ПМФ 
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Административно-техничка и савјетодавна подршка припреми пројектне апликације за позив Европске комисије у оквиру Хоризонт Европа програма 
HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-01-06. Радни назив пројекта “Иновативни систем израде видео игара”. Чланица УНИБЛ: Филозофски факултет. 
Административно-техничка и финансијска подршка припреми пројектне апликације за грант Амбасаде САД у области културе. Назив пројекта 

“Translation workshop for the book The Undercommons: Fugitive Planning and Black Study by Stefano Harney and Fred Moten”. Чланица УНИБЛ: Филолошки 
факултет. 

Подршка припреми наставка пројекта “Аccelerating Progress on Effective Tobacco Tax Policies in Low-and Middle-Income Countries”. Финансијер: Блумберг 
фондација преко Универзитета Илиноис у Чикагу. Чланица УНИБЛ: Економски факултет. 

Помоћ студентским представничким тијелима у Републици Српској (УСРС, Студентски парламенти УниБЛ и УИС) за апликацију пројеката на грант 
МНРВОИД-а у износу 200.000,00 КМ. 

31 Развој пројектних приједлога за ЦПТТ  ЦПТТ 2022 

Пријава пројекта под називом “Моја пракса и 3-де академија 22” према Министарству породице, омладине и спорта Републике Српске. Статус: одобрен 
(реализација у току). 

Пријава пројекта под називом “ Едукација о заштити интелектуалног власништва” на конкурс расписан од стране Министарства цивилних послова БиХ. 
Статус: одобрен (реализација у 2023. години). 

Пријава пројекта под називом “Одговорно истраживање и иновације - родна равноправност” на конкурс расписан од стране Министарства цивилних 
послова БиХ. Статус: одобрен (реализација у 2023. години). 

Пријава пројекта за конкурс МНРВОИД за подршку Хоризонт 2020 пројекту “Embedding RRI in Western Balkan Countries Enhancement of Self-Sustaining 
R&I Ecosyistems (WBC-RRI.NET)”. Статус: одобрен (реализација у току). 

Пријава пројекта “Организација конференције о студентском предузтеништву” која ће се реализовати у 2023.години. Финансијер: Влада Републике 
Српске, Министарство привреде и предузетништва. Статус: одобрен (реализација у 2023. години). 

32 Промоција „Прича за примјер“  ЦПТТ 2022 

Редовно прикупљање, уређивање и објављивање Прича за примјер на сајту Универзитета: 
Факултет политичких наука https://www.unibl.org/sr/vesti/2022/05/fakultet-politickih-nauka-most-izmedju-teorije-i-prakse 

Архитектонско-грађевинско-геодетском факултет https://www.unibl.org/sr/vesti/2022/04/znanje-steceno-na-aggf-u-na-najbolji-nacin-prenio-u-praksu 
Институт за генетичке ресурсе https://www.unibl.org/sr/vesti/2022/04/naucnici-igr-rade-na-zastiti-gatackog-goveda 

Рударски факултет https://www.unibl.org/sr/vesti/2022/06/mr-ljiljana-tankosic-boravila-u-radnoj-posjeti-ceskoj 
Медицински факултет https://www.unibl.org/sr/vesti/2022/06/nanonauka-u-fokusu-interesovanja-doc-kukobata 

33 Учешће у пројектима (по потреби и по позиву) 
ЦПТТ                    

Чланице УНИБЛ 
2022 

Пројекат: Аccelerating Progress on Effective Tobacco Tax Policies in Low-and Middle-Income Countries. Координатор: ЦПТТ. Финансијер: Блумберг 
фондација преко Универзитета Илиноис у Чикагу. 

Пројекат: Embedding RRI in Western Balkan Countries: Enhancement of Self-Sustaining R&I Ecosystems (WBC-RRI.NET). Координатор: Универзитет у 
Новом Саду (ЦПТТ је партнер). Финансијер: Европска комисија - Хоризонт 2020. 

Пројекат: V4+WB Network of Research Managers and Administrators (RMAs). Координатор: HETFA Research Institute Ltd. Мађарска (ЦПТТ је партнер). 
Финансијер: International Visegrad Fund. 

Пројекат: Укључивање одговорних истраживања и иновација у земљама Западног Балкана. Координатор: ЦПТТ. Финансијер: Министарство за 
научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске. 

Пројекат: Моја пракса и 3-де Академија 21. Координатор: ЦПТТ. Финансијер: Министарство породице, омладине и спорта Републике Српске. 
Пројекат: Од идеје до патента. Координатор: ЦПТТ. Финансијер: Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо 

друштво Републике Српске. 
Пројекат: Универзитетски град-ЗЕЛЕНИ ГРАД-UNIBIKE. Координатор: ЦПТТ. Финансијер: Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност 

Републике Српске. 
Пројекат: ЕУРАКСЕС центри "Пилотирање ЕУРАКСЕС центара за подршку каријерама истраживача". Координатор: Ректорат. Министарство за 

научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво. 
Пројекат: Моја пракса и 3-де Академија 22. Координатор: ЦПТТ. Финансијер: Министарство породице, омладине и спорта Републике Српске. 

Пројекат: “Укључивање одговорних истраживања и иновација у земљама Западног Балкана 2” (подршка МНРВОИД Хоризонт 2020 пројекту “Embedding 
RRI in Western Balkan Countries Enhancement of Self-Sustaining R&I Ecosyistems (WBC-RRI.NET)”). Координатор: ЦРПИ. Финансијер: Министарство за 

научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво. 

34 
Активности на успостављању и реализацији програма 
подршке формирању студентских старт-ап предузећа 
(процес менторства, бизнис инкубатор)

ЦПТТ 2022 

Организован „BizVentureˮ онлајн шампионат у сарадњи са „IT Girlsˮ иницијативом, а као прва активност у реализацији Меморандума о разумијевању 
између Универзитета у Бањој Луци и Развојног програма Уједињених нација. Побједницима је, осим материјалних награда, обезбијеђена једногодишња 

подршка ментора са Економског факултета за даљи рад на развоју пословне идеје. Вијест: https://www.unibl.org/sr/vesti/2022/03/urucene-nagrade-
pobjednicima-bizventure-sampionata 

Организација „BizVenture 2.0ˮ онлајн шампионата у сарадњи са Развојним програмом Уједињених нација у БиХ (активност у реализацији Меморандума о 
разумијевању између Универзитета у Бањој Луци и Развојног програма Уједињених нација) и Универзитетом у Сарајеву, као наставак успјешно 

организованог првог „BizVentureˮ онлајн шампионата. Вијести: https://www.unibl.org/sr/vesti/2022/11/pocinje-bizventure-sampionat 

35 
Активности на подршци оснивању спин-оф предузећа 
на УНИБЛ 

ЦПТТ 2022 

Припремљен нацрт Правилника о оснивању спин-оф предузећа на УНИБЛ - приједлог усклађен са новим Статутом УНИБЛ се очекује у процедури у 
2023. години. 

36 Подршка повећању броја патентних пријава са УНИБЛ ЦПТТ 2022 

Сарадња са Институтом за интелектуално власништво БиХ и одржавање патентних пријава у 2022. 
Подршка припреми нове патентне пријаве за 2023. 

 



7/19 

 

37 
Подршка имплементацији акционог плана за родну 
равноправност на УНИБЛ 

ЦПТТ                    
Чланице УНИБЛ 

2022 

Учешће у раду Савјетодавног одбора за родну равноправност (Анђела Пепић је предсједница и чланица Савјетодавног одбора за родну равноправност 
УНИБЛ (период именовања октобар 2021 – октобар 2025. године)). 

Организација дијела активности на реализацији акционог плана за родну равноправност на УНИБЛ. 
Пријава пројекта под називом “Одговорно истраживање и иновације - родна равноправност” на конкурс расписан од стране Министарства цивилних 

послова БиХ којом се предвиђају средства за реализацију Акционог плана за родну равноправност на УНИБЛ. Статус пројекта: одобрен, реализација у 
2023. години. 

38 
Eдукације о заштити интелектуалног власништва, 
јачање сарадње са Институтом за интелектуално 
власништво БиХ, WIPO и ЕPO 

ЦПТТ 2022 

Одржана радионица ,,Од идеје до патентаˮ. Датум одржавања: 30. мај 2022. Вијест на сајту: https://unibl.org/sr/vesti/2022/05/odrzana-radionica-od-ideje-do-
patenta 

Сарадња са Институтом за интелектуално власништво БиХ, одржавање патентних пријава у 2022. ( Нове патентне пријаве у 2023.) 

39 
Склапање меморандума о сарадњи са привредним 
субјектима, компанијама на бази трансфера знања и 
технолгија (Сарадња са привредом) 

ЦПТТ 2022 

Сарадња са Иновационим центром Бања Лука и компанијом Медиа лаб. 
Сарадња са Туристичком организацијом Невесиње - промоција УниБЛ у Херцеговини (циљ упис студената на УНиБЛ) 

Сарадња са фондом за Заштиту животне средине и енергетску ефиксност Републике Срспке, Учешће на V Међународној конференцији о енергетској 
ефиксности Теслић 2022. 

40 
Наставак и проширење програма „Моја пракса и 3-де 
Академија“  

ЦПТТ 2022 

Одобрен наставак програма у виду пројекта “Моја пракса и 3-де Академија 22” Координатор: ЦПТТ. Финансијер: Министарство породице, омладине и 
спорта Републике Српске. 

41 
Учешће у раду Академског вијећа истраживачке мреже 
архива података у области друштвених наука (DASS-
BiH) 

ЦПТТ 2022 

Учешће на састанцима Академског вијећа истраживачке мреже архива података у области друштвених наука (DASS-BiH). 
Промоција архива података у области друштвених наука на догађају посвећеном отвореној науци и отвореном приступу организованом на УНИБЛ 

22.09.2022. године. 

41 

Наставак сарадње са институцијама Републике Српске, 
отварање канцеларије Универзитета у Бањој Луци у 
Правобранилаштву Републике Српске за остварење 
практичног рада студената. 

ЦПТТ У континуитету 

Отварање канцеларије у припреми - ефективно у 2023. 

42 
Интензивирање сарадње са пословним сектором у 
привреди 

Ректорски тим, ЦПТТ 2022 

Сарадња са Иновационим центром Бања Лука и компанијом Медиа лаб. 
Учешће представника Института за грађевинарство на обукама организованим за Хоризонт Европа програм, као основа за касније заједничке пројекте. 

Одржана едукација за привреднике из Републике Српске о могућностима учешћа у Хоризонт Европа програму, са посебним фокусом на Европски 
институт за иновације и технологију (ЕИТ), а у сарадњи са и по позиву Привредне коморе Републике Српске. 

43 
Интензивирање сарадње са пословним сектором у 
привреди 

Ректорски тим, ЦПТТ 
(Канцеларија за људске и 

материјалне ресурсе је 
обављала потребне 

активности како би и у 2022. 
години била настављена 
сарадња са Градом Бања 

Лука и студентима 
обезбијеђено  обављање 

праксе у Градској управи). 

Реализовано 

44 Ажурирање Фимес-а 

Канцеларија проректора за 
људске и материјалне 

ресурсе редовно ажурира 
Фимес у сегменту у коме је 

задужена – избор у виша 
звања наставника и 

сарадника. Такође, на 
основу података из Фимес-а, 

прати истицања изборног 
периода стално запослених 
наставника и сарадника и о 

томе обавјештава 
заинтересоване стране. 

Реализовано 
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45 
Израда публикација о докторандима који су 
докторирали на нашем Универзитету у 2021. и 2022. 
години 

Ректорски тим (Канцеларија 
проректора за људске и 
материјалне ресурсе је 

припремила материјале за  
публикацију). 

Реализовано 

46 
Припремање извјештаја о потребама расписивања 
конкурса у академска звања 

Ректорски тим (Канцеларије 
проректора за људске и 

материјалне ресурсе 
редовно припрема извјештај 

о потребама расписивања 
конкурса за избор у 
академска звања). 

Реализовано 

47 
Активности на имплементацији Смјерница за 
превенцију сексуалног и родно заснованог 
узнемиравања 

Канцеларија проректора за 
људске и материјалне 
ресурсе ће наставити 

активности на промоцији и 
примјени Смјерница за 

превенцију сексуалног и 
родно заснованог 

узнемиравања. 
Смјернице за превенцију 

сексуалног и родно 
заснованог узнемиравања су 

промовисане на три 
чланице. 

У оквиру пројекта УНИГЕМ 
биће настављене активности 

на унапређењу родне 
равноправности. 

Реализовано 
У континуитетy 

48 
Заштита, одржавање и унапређење материјалних добара 

Универзитета у Бањој Луци 

Канцеларија проректора за 
људске и материјалне 

ресурсе наставиће 
имплементацију активности 

у оквиру пројеката 
енергетске ефикасности који 

се спроводи на УНИБЛ. 
Наставиће се активности са 
циљем изградње Научно-

технолошког парка унутар 
заштићеног подручја 

Универзитетског града. 
Наставиће се активности са 

циљем планирања, 
покретања и 

имплементирања пројекта 
ФЕДЕП у сарадњи са 

Свјетском банком 

Реализовано 
У континуитетy 

49 
Међународна и међууниверзитетска сарадња у области 
људских и материјалних ресурса 

Канцеларија проректора за 
људске и материјалне 
ресурсе  наставиће са 

активностима и 
учествовањем у 
међународној и  

међууниверзитетској 
сарадњи у области људских 

и материјалних ресурса 
путем међународних и 
међууниверзитетских 

програма. 

Реализовано.             
У континуитету 
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50 

Израда Плана избора у звање за период од 01. 10. 2023. 
до 30. 09. 2024. године на Универзитету у Бањој Луци 
(наставници и сарадници у сталном радном односу и 
допунском раду) 

Ректорски тим (Канцеларија 
проректора за људске и 
материјалне ресурсе ће 

припремити Плана избора у 
звање за период од 01. 10. 

2023. до 30. 09. 2024. године 
на Универзитету у Бањој 

Луци (наставници и 
сарадници у сталном 

радном), те ће пратити 
његову реализацију и о томе 

обавјештавати 
заинтересоване стране. 

 Реализовано 

 50.1 Контрола реализације извођења наставног процеса 

Предсједавање и чланство у 
Комисији за контролу 
реализације наставног 

процеса на Универзитету у 
Бањој Луци, зимски 

семестар. 

Реализовано 

51 
Правилник о организацији и раду вијећа научних 
области на Универзитету у Бањој Луци 

Ректорски тим, Канцеларија 
за наставу и студентска 

питања 

Реализовано  
(Правна служба Ректората)

52 
Правилник о организацији и раду катедри Универзитета 
у Бањој Луци 

Ректорски тим, Канцеларија 
за наставу и студентска 

питања 
Реализовано 

53 Правила студирања на првом и другом циклусу студија 
Канцеларија за наставу и 

студентска питања, 
Продекани за наставу 

Реализовано 

54 Правилник о додјели признања  

Канцеларија проректора за 
наставу и студентска 
питања, Продекани за 

наставу 

Упућено у процедуру 

55 Правилник о ванредном студију 

Канцеларија проректора за 
наставу и студентска 
питања, Продекани за 

наставу 

Реализовано 

56 Правилник о промјени статуса и рангирању студената 

Канцеларија проректора за 
наставу и студентска 
питања, Продекани за 

наставу 

У склопу Правила 
студирања 

57 
Правилник о давању сагласности запосленима за рад на 
другој ВШУ  

Канцеларија проректора за 
наставу и студентска 
питања, Продекани за 

наставу 

Реализовано 

58 Правилник о упису студената лица са инвалидитетом 

Канцеларија проректора за 
наставу и студентска 

питања, Универзитетски 
центар за помоћ студентима 

са посебним потребама 
Продекани за наставу 

У склопу Правила 
студирања 

59 
Правилник о упису студената на Универзитет у Бањој 
Луци 

Канцеларија проректора за 
наставу и студентска 
питања, Продекани за 

наставу

У склопу Правила 
студирања 

60 
Генерисање, архивирање и ажурирање листи 
одговорних наставника и сарадника – Информациони 
систен УНИБЛ 

Канцеларија за наставу и 
студентска питања, 

Универзитетски рачунарски 
центар 

У континуитету 
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61 
Генерисање и архивирање Извјештаја о упису нове 
генерације студената – Информациони систен УНИБЛ 

Канцеларија проректора за 
наставу и студентска 

питања, Универзитетски 
рачунарски центар 

У континуитету 

62 
Доградња интегрисаног информационог система - 
Генерисање и архивирање Извјештаја о упису нове 
генерације студената на други и трећи циклус студија 

Канцеларија проректора за 
наставу и студентска 

питања, Универзитетски 
рачунарски центар 

У континуитету 

63 
Припрема, разматрање и усвајање Одлуке о усвајању 
академског календара за академску 2022/2023. годину 

Ректорски тим, Сенат Реализовано 

64 
Израда, разматрање и усвајање Листи одговорних 
наставника и сарадника за 2022/2023. академску годину 

Декани, Продекани за 
наставу, Руководиоци 
студијских програма, 

Шефови катедри, Наставно-
научна вијећа, Ректорски 

тим, Сенат 

Реализовано 

65 
Израда и усвајање приједлога плана уписа у прву 
годину I, II и III циклуса студија 

Декани, Продекани за 
наставу, Наставно-научна 

вијећа, Ректорски тим, 
Сенат 

Реализовано 

66 
Израда и усвајање приједлога потребних финансијских 
средстава за упис у прву годину I, II и III циклуса 
студија 

Декани, Продекани за 
наставу, Наставно-научна 

вијећа, Ректорски тим, 
Сенат 

Реализовано 

67 
Израда и усвајање Приједлога трошкова школарине и 
уписнине за упис у прву годину I, II и III циклуса 
студија 

Декани, Продекани за 
наставу, Наставно-научна 

вијећа, Ректорски тим, 
Сенат 

Реализовано 

68 
Израда и усвајање Приједлога Трошковника за 
академску 2022/2023. годину 

Декани, Продекани за 
наставу, Наставно-научна 

вијећа, Ректорски тим, 
Сенат 

Реализовано 

69 
Упис нове генерације студената - Први уписни рок 
(маркетинг, објављивање конкурса, пријем докумената, 
квалификациони испит, упис примљених кандидата) 

Ректорски тим, Декани, 
Продекани за наставу 

Реализовано 

70 
Упис нове генерације студената - Други  уписни рок 
(маркетинг, објављивање конкурса, пријем докумената, 
квалификациони испит, упис примљених кандидата) 

Ректорски тим, Декани, 
Продекани за наставу 

Реализовано 

71 
Извјештаји о проведеним квалификационим испитима 
на првом, другом и трећем циклусу студија 

Канцеларија проректора за 
наставу и студентска 

питања 
Реализовано 

72 
Извјештај о упису студената у прву годину првог, 
другог и трећег циклуса студија у академској 2022/2023. 
години 

Канцеларија проректора за 
наставу и студентска 

питања 
Реализовано 

73 
Aжурирање података за сектор Студије и Студенти Web 
странице Универзитета 

Канцеларија проректора за 
наставу и студентска 

питања
У континуитету 

74 
Ажурирање спискова студената корисника ФОНД ПИО 
(два пута годишње) 

Канцеларија проректора за 
наставу и студентска 

питања, студентске службе 
У континуитету 

75 
Ажурирање и прикупљање образаца за студенте 
дефицитарних студијских програма  

Канцеларија проректора за 
наставу и студентска 

питања, студентске службе 
У континуитету 
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76 

Ажурирање података о броју и структури уписаних 
студената и свршених студената по студијским 
програмима и научним областима за потребе надлежног 
Министарства 

Канцеларија проректора за 
наставу и студентска 

питања 
У континуитету 

77 
Припремање анализе (чек листе) о достављеним 
извјештајима за избор у звање за потребе сједница 
органа управљања 

Канцеларија проректора за 
наставу и студентска 

питања 
У континуитету 

78 
Припрема сагласности академском особљу за рад на 
другој високошколској установи 

Канцеларија проректора за 
наставу и студентска 

питања 
У континуитету 

79 
Учествовање у изради одлука и закључака након 
сједница органа управљања 

Канцеларија проректора за 
наставу и студентска 

питања
У континуитету 

80 
Припрема информација и именовање представника 
Универзитета у Бањој Луци према државним органима 
из ресора Канцеларије за наставу и студентска питања 

Канцеларија проректора за 
наставу и студентска 

питања 
У континуитету 

81 
Свакодневна подршка наставницима, сарадницима и 
студентима, у виду пружања потребних информација и 
смјерница 

Канцеларија проректора за 
наставу и студентска 

питања 
У континуитету 

82 
Провјера и анализа података приликом кориштења 
Модула ЛОНС интегрисаног информационог система 
Универзитета за потребе сједница органа управљања 

Канцеларија проректора за 
наставу и студентска 

питања 
У континуитету 

83 

Путем веб-странице Универзитета учинити јавно 
доступном Листу одговорних наставника и сарадника 
из подмодула ЛОНС, као и измјене Листе одговорних 
наставника и сарадника 

Универзитетски рачунарски 
центар, Канцеларија 

проректора за наставу и 
студентска питања 

Није реализовано 

84 
Доградња информациономг система - Пријава 
кандидата online за конкурс за упис - могућност 
електронске пријаве за конкурс за упис. 

Универзитетски рачунарски 
центар, Канцеларија 

проректора за наставу и 
студентска питања 

Дјелимично реализовано 

85 
Прикупљање података и припрема Извјештаја за 
додјелу Златне значке Универзитета  

Канцеларија проректора за 
наставу и студентска 

питања
Реализовано 

86 
Израда извјештаја, анализа и друге документације за 
потребе ректорског тима, органа управљања, државних 
органа 

Канцеларија проректора за 
наставу и студентска 

питања 
У континуитету 

87 

Израда Програма рада 2022 и Извјештаја за 2021  
обједињен са осталим програмима и извјештајима 
канцеларија проректора за потребе сједница органа 
управљања 

Канцеларија проректора за 
наставу и студентска 

питања 
Реализовано 

 87.1. 
Припрема документације за измјене наставних планова 
и програма чланица Универзитета у Бањој Луци 

Канцеларија за наставу и 
студентска питања 

У континуитету 

 87.2 
Учествовање у раду Комисије за контролу реализације 
наставног процеса (чланство у комисији и израда 
записника) 

Комисија за контролу 
реализације наставног 

процеса 
У континуитету 

 87.3 Упитник Комисије за ревизију студијских програма 
Канцеларије проректора, 

финансијски директор 
Реализовано 

 87.4 
Анализа финансијских и кадровских показатеља и броја 
студената на Универзитету у Бањој Луци у периоду од 
2017. до 2022. године 

Проректор за  људске и 
материјалне ресурсе 

Реализовано 

 87.5 
Студентски избори 2022. године (прикупљање, 
припрема и обрада комлет документације и гласачких 
листића потребних за одржавање студентских избора) 

Канцеларија проректора за 
наставу и студентска 

питања 
Реализовано 
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 87.6 
Учествовање у изради и припреми матичних књига 
потребних за чланице Универзитета  

Канцеларија проректора за 
наставу и студентска 

питања 
Реализовано 

 87.7 

Учествовање у изради и припреми нових аката УНИБЛ:   
Правилник о систему канцеларијског пословања и 
архивирања, Правилник о варедном студију,  
Правилник о поступку утврђивања неакадемског 
понашања у писаним радовима 

Канцеларија проректора за 
наставу и студентска 

питања 
Реализовано 

 87.8 

Организација саастанака у оквиру Канцеларије 
проректора за наставу и студентска питања са 
представницима чланица Универзитета у Бањој Луци, а 
у сврху побољшања и унапријеђења рада 

Канцеларија проректора за 
наставу и студентска 

питања 
Реализовано 

87.9  
Припремање сједница Вијећа пољопривредних наука 
наука 

Канцеларија за наставу и 
студентска питања 

Континуирано 

87.10  
Ажурирање ФИМЕС- а (унос података о члановима 
катедри, шефовима катедри за све заспослене 
наставнике и сараднике на Универзитету у Бањој Луци) 

Канцеларија за наставу и 
студентска питања 

Континуирано 

87.11 
Учествовање у организацији поводом Дана 
Универзитета 

Канцеларија за наставу и 
студентска питања          
Кабинет ректора 

Реализовано 

85 Реализација анкете у зимском семестру 2021/22 године 

Продекани за наставу, 
координатори система 
обезбјеђења квалитета, 

руководилац УРЦ-а 

Реализовано 

86 
Доградња структуре информационог система у 
функцији ефикаснијег попуњавања образаца квалитета. 

Универзитетски рачунски 
центар и Канцеларија за 

осигурање квалитета. 
Континуирано 

87 
Израда преосталих извјештаја о самовредновању 
студијских програма првог и другог циклуса студија на 
чланицама. 

Проректор за наставу и 
студентска питања 

Канцеларија за осигурање 
квалитета. 

Континуирано 

88 
Покретање поступка акредитације студијских програма 
за које су припремљени извјештаји о самовредновању 1 
и 2 циклуса (38 самоевалуационих извјештаја) 

Проректор за наставу и 
студентска питања 

Дјелимично реализовано 

89 
Акредитација студијских програма за које су 
припремљени извјештаји о самовредновању (38 
извјештаја). Прво иде кластер за техничке науке. 

Проректор за наставу и 
студентска питања, 

Канцеларија за осигурање 
квалитета. 

У процесу акредитације 
кластер за техничке 

науке 

90 

Почетна акредитација одређеног броја студијских 
програма по чланицама. Укупно усвојено на Сенату 
УНИБЛ седам Елабората о оправданости извођења 
нових студијских програма на УНИБЛ. 

Проректор за наставу и 
студентска питања, 

Канцеларија за осигурање 
квалитета. 

Реализовано  

91 
Прикупљање, израда, разматрање и усвајање извјештаја 
о показатељима квалитета за 2021. годину 

Канцеларија за обезбјеђење 
квалитета и проректор  за 

наставу, координатори 
система квалитета и 

продекани за наставу. 

Није рееализовано. 

92 

Изградња нове организационе структуре система 
обезбјеђења квалитета на Универзитету. Израда нове 
документације: Политика квалитета, Стратегија 
обезбјеђења, Процедура за праћење и унапређење 
квалитета, Правилник о организацији и раду комитета 
за обезбјеђење и унапређење квалитета, Правилник о 
организацији и раду одбора за обезбјеђење и 
унапређење квалитета и осталих документа 
дефинисаних Процедуром праћења и обезбеђења 
квалитета 

Ректорски тим, декани, 
продекани, Канцеларија за 

обезбјеђење квалитета, 
кординатори система 

обезбјеђења квалитета и др. 

Реализовано, упућује се 
на Сенат УНИБЛ током 

2023.године 
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93 Реализација анкете у љетном семестру 2021/22 године 

Продекани за наставу, 
координатори система 

квалитета, руководилац 
УРЦ-а

Реализовано  

94 

Прирпрема и реализација активности из плана 
наканадних активности на основу препорука из 
рјешења Комисије за акредитацију/реакредитацију 
УНИБЛ-а из 2019. године (УНИБЛ) 

Ректорски тим, декани, 
продекани, Канцеларија за 

квалитет, кординатори 
система квалитета, УРЦ и 

др. 

Континуирано 

95 
Реализација активности из плана накнадних активности 
урађених на основу Извјештаја и препорука Комисије 
за реакедитацију Универзитета (студијски програми) 

Ректорски тим, декани, 
продекани, Канцеларија за 

квалитет, кординатори 
система квалитета, УРЦ и 

др. 

Континуирано 

96 
Достављање деканима чланица УНИБЛ-а резултата 
анкете у љетном семестру 2021/22 године 

Канцеларија проректора за 
наставу, УРЦ 

Реализовано  

96.1  Реализација анкете у зимском семестру 2022/23 године 

Продекани за наставу, 
координатори за 

обезбјеђење квалитета, 
руководилац УРЦ-а 

Реализовано  

 96.2 
Достављање деканима чланица УНИБЛ-а резултата 
анкете спроведене у зимском семестру 2021/22 године 

Канцеларија проректора за 
наставу 

Реализовано  

96 
Ажурирање спискова студената са инвалидитетом  
(кроз ФИС) 

Проректор, Универзитетски 
центар за помоћ студентима 

са посебним потребама, 
УРЦ

Реализовано 

97 

Организација и реализација индивидуалних састанака 
са студентима са инвалидитетом у функцији 
утврђивања општих и посебних начина прилагођавања 
у процесу студирања 

Универзитетски центар за 
помоћ студентима са 
посебним потребама 

Реализовано 

98 
Активности на реализацији студентских размјена у 
сарадњи са Канцеларијом проректора за међународну 
сарадњу 

Проректори, 
Универзитетски центар за 

помоћ студентима са 
посебним потребама 

Дјелимично реализовано 

99 
Развој и имплементација пројеката уклањања 
архитектонских и дигиталних баријера 

Ректорски тим, 
Универзитетски центар за 

помоћ студентима са  
посебним потребама 

Дјелимично реализовано 

100 
Потписивање Меморандума о сарадњи са Специјалном 
библиотеком за слијепа и слабовида лица РС 

Ректорски тим, 
Универзитетски центар за 

помоћ студентима са  
посебним потребама 

Није реализовано 

101 
Сарадње са јавним установама које имају програм рада 
за помоћ лицима са инвалидитетом 

Универзитетски центар за 
помоћ студентима са 
посебним потребама 

Реализовано 

102 

Развој пројектних приједлога и проширење мреже и 
видова сарадње са центрима/уредима у региону, те 
потписивање Споразума о сарадњи са Универзитетом у 
Београду, Универзитетом у Новом Саду, 
Универзитетом у Сарајеву, Универзитетом у 
И.Сарајеву, те Свеучилиштем у Мостару 

Проректор, Универзитетски 
центар за помоћ студентима 

са посебним потребама 
Реализовано 

103 
Јачање капацитета Центра (радионице, набавка опреме, 
округли столови, промоција…) 

Проректор, Универзитетски 
центар за помоћ студентима 

са посебним потребама 
Дјелимично реализовано 

104 
Организовање активности у сарадњи са Удружењима и 
Савезима која се баве унапређењем права и положаја 
особа са инвалидитетом 

Ректорски тим, 
Универзитетски центар за 

помоћ студентима са  
посебним потребама 

Реализовано 
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105 

Свакодневна подршка студентима са инвалидитетом 
кроз ресурсе Центра (издавање опреме, прилагођавање 
наставног процеса, координација са факултетима, 
уступање простора, административна подршка, 
осигуравање информација и др.) 

Проректор, Универзитетски 
центар за помоћ студентима 

са посебним потребама 
Реализовано 

106 
Учешће у округлим столовима, трибинама, ревијама и 
радионицама које су одржане у оквиру обиљежавања 
Међународног дана особа са инвалидитетом 

Универзитетски центар за 
помоћ студентима са 
посебним потребама 

Реализовано 

107 
Одржавање и унапређење приступачности  Web 
странице Центра  

Универзитетски центар за 
помоћ студентима са 
посебним потребама 

Реализовано 

108 

Припрема и израда промотивног материјала за потребе 
садашњих и будућих студената, као и академског и 
неакадемског особља како би се упознали са радом 
Центра 

Проректор, Универзитетски 
центар за помоћ студентима 

са посебним потребама 
Дјелимично реализовано 

109 

Израда и осигурање смјерница у складу са 
универзитетским процедурама које би осигурале 
потпуну партиципацију студената са инвалидитетом, те 
успостављање јасних процедура  

Проректор, Универзитетски 
центар за помоћ студентима 

са посебним потребама 
Није реализовано 

110 

Имплементација партнерског пројекта ,,Пут од средње 
школе до жељеног факултета за младе са 
инвалидитетом" у сарадњи са Удружењем младих са 
инвалидитетом ИнфоПарт 

Универзитетски центар за 
помоћ студентима са  
посебним потребама 

Није реализовано 

111 
Сарадње са Студентским парламентом, а у сврху 
покретања програма за подршку и укључивање 
студената са инвалидитетом у студентске активности 

Канцеларија проректора за 
међународну сарадњу, 

Универзитетски центар за 
помоћ студентима са  
посебним потребама 

Реализовано 

112 
Успостављање мреже сарадње са 
свеучилиштима/велеучилиштима из Хрватске 

Проректор, Универзитетски 
центар за помоћ студентима 

са посебним потребама 
Реализовано 

 112.1 

Састанци у оквиру Канцеларије проректора за наставу и 
студентска питања са представницима чланица УНИБЛ, 
на којима је Центар представио свој рад и видове 
подршке 

Канцеларија проректора за 
наставу и студентска 

питања, Универзитетски 
центар за помоћ студентима 

са  посебним потребама 

Реализовано 

112.2  

Припрема пројектног приједлога „Без приступачних 
информација не могу остварити своје право“ у сарадњи 
са Удружењем омладине са инвалидитетом ИнфоПарт 
који финансира Амбасада Канаде у БиХ

Универзитетски центар за 
помоћ студентима са  
посебним потребама 

На евалуацији 

112.3  
Организација и реализација регионалног састанка 
представника уреда/центара  одржаног на УНИБЛ  

Универзитетски центар за 
помоћ студентима са  
посебним потребама 

Реализовано 

 112.4 
Потписивање Споразума о пословно-техничкој сарадњи 
са Психолошким центром Сенсе 

Универзитетски центар за 
помоћ студентима са  
посебним потребама 

Реализовано 

112.5  
Припрема пројектног приједлога „Образовање без 
препрека“ који финансира Амбасада Бугарске у БиХ 

Универзитетски центар за 
помоћ студентима са  
посебним потребама 

На евалуацији 

112.6  

Учешће на конференцији „Значај асистивних 
технологија у образовању, рехабилитацији и 
запошљавању слијепих особа“ која је одржана у 
Сарајеву 

Универзитетски центар за 
помоћ студентима са  
посебним потребама 

Реализовано 

112.7  
Обука за младе са инвалидитетом на опреми која има 
подршку говорног софтвера 

Универзитетски центар за 
помоћ студентима са  
посебним потребама 

У току 

 112.8 

Припрема пројектног приједлога „Развој 
предузетничких вјештина код студената са 
инвалидитетом“ у сарадњи са ЦПТТ-ом које финансира 
Амбасада Чешке у БиХ 

Универзитетски центар за 
помоћ студентима са  
посебним потребама 

Пројектни приједлог 
није одобрен 
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112.9  

Организација научног скупа „Образовање приступачно 
свима“ у сарадњи са универзитетима/свеучилиштима у 
региону који је одржан у Сарајеву у оквиру 
обиљежавања Међународног дана људских права

Универзитетски центар за 
помоћ студентима са  
посебним потребама 

Реализовано 

113 
Рад на правним актима Универзитета у области 
међународне сарадње (након усвајања Статута 
Универзитета) 

Универзитет у Бањој Луци Реализовано 

  

Акти усвојени у 2022. години:                                                                                     
Статут и Правилник о међународној размјени студената и особља са прилозима; Израђени акти: Правилник о признавању 

страних образовних квалификација за потребе наставка школовања на Универзитету у Бањој Луци и поступку еквиваленције 
раније стечених академских звања на Унивезитету у Бањој Луци са прилозима, Правилник о поступку закључивања уговора о 

академској, пословно-техничкој и стручној сарадњи, Правила о раду Комисије и критеријумима за спровођење поступка избора 
кандидата за размјену одлазећих студената и особља у оквиру програма Еразмус+ КА10 и Правила за пријаву и реализацију 

CEEPUS III мреже 

114 Пријава пројеката Erasmus+ KА1, кредитна размјена Универзитет у Бањој Луци 
Пријављено 42 пројекта 

Erasmus+ KА1, 
кредитна размјена 

115 Пријава пројеката Erasmus+ KА2, Capacity Building  Универзитет у Бањој Луци 

Пријављено 11 пројеката 
Erasmus+ KА2, 

Capacity Building, од 
којих су три (3) 

одобрена за 
реализацију 

116 
Пријава пројеката Erasmus+ KА2, Erasmus Mundus Join 
Masters и Erasmus Mundus Design Measures 

Универзитет у Бањој Луци Није било интереса 

117 
Пријава пројеката Erasmus+ KА2, Capacity Building in 
the field of sport 

Универзитет у Бањој Луци Није било интереса 

118 Пријава пројеката Erasmus+ Jean Monnet Универзитет у Бањој Луци Није било интереса 

119 
Реализација Erasmus+ KА2, Capacity Building  
пројеката: пружање административне, финансијско-
правне, савјетодавне подршке 

АГГФ, Пољопривредни 
факултет, Медицински 
факултет, Шумарски 

факултет, ПМФ 

Реализација пет (5) 
активних Erasmus+, 

пројеката – Изградња 
капацитета: пружање 

административне, 
финансијско-правне, 

савјетодавне подршке. У 
2022. години два (2) 

пројекта су завршена. 

120 Мониторинг Erasmus+ KА1 и Erasmus+ KА2 пројеката Универзитет у Бањој Луци 
Реализовано 

Континуирано 

121 
Именовање Комисије за разматрање пројектних пријава 
у Erasmus+ програму 

Ректорски тим Одгођено  

122 

Реализација  пројеката Erasmus+ KА1, кредитна 
размјена: потписивање Међуинституционалних 
споразума, објава конкурса, промоција доступних 
стипендија, провођење конкурсне процедуре, 
континуирана комуникација са партнерима и 
кандидатима, номиновање студената и особља за 
учешће у размјени 

Универзитет у Бањој Луци 

Потписанo 26 нових 
Међуинституционалних 
споразума, објављено 67 

конкурса, вршена 
промоција доступних 
стипендија, провођена 
конкурсна процедура, 
вођена континуирана 

комуникација са 
партнерима и 
кандидатима, 

номиновани студенти и 
особља за учешће у 

размјени. Реализованa je 
225 размјенa студената и 

особља у оба смјера у 
програму Erasmus+, 

компонента 
Међународна кредитна 

размјена 
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123 
Именовање Комисије за спровођење поступка избора 
кандидата за одлазну размјену 

Ректорски тим Реализовано 

124 Пријава CEEPUS III мрежа Универзитет у Бањој Луци 

Универзитет пријавио 
три (3) нове мреже 

CEEPUS III, од којих 
су три (3) изабране за 

реализацију 

125 
Реализација размјена студената и академског особља у 
оквиру CEEPUS III мрежа 

Универзитет у Бањој Луци 

Током 2022. године 
настављене су 

активности на размјени 
студената и академског 

особља у оквиру 
програма CEEPUS III 

кроз 22 различиту 
активну мрежу и три 

(3) тзв. Umbrella 
мреже. У оквиру ових 
мрежа остварено је 67 
размјена студената и 
академског особља 

126 
Именовање члана Државне комисије за евалуацију и 
оцјену CEEPUS III мрежа 

Ректорски тим Реализовано 

127 
Пружање информација и административно-техничке 
подршке учесницима у размјени 

Универзитет у Бањој Луци 
Реализовано 

Континуирано  

128 
Именовање координатора за међународну сарадњу и 
академских координатора за размјену студената и 
особља 

Чланице 

Изабрано/реизабрано 14 
координатора за 

међународну сарадњу и 
30 академских 

координатора за 
међународну размјену 

студената и особља 

129 
Именовање члана Комисије за реализацију Конкурса за 
суфинансирање међународне размјене студената и 
академског особља, при МНРВОИД 

Ректорски тим Реализовано 

130 Организација радионице о признавању ECTS бодова Универзитет у Бањој Луци 

Rадионицa на тему: 
''Признавање остварених 

резултата у размјени – 
како ефикасно 

припемити студентске 
уговоре о учењу и 
признати испите 

примјеном начела 
флексибилности'', 

одржана је 21.09.2022. 
године 

131 

Сарадња са Fairnetzen фондацијом и донаторима, 
промоција стипендија за студенте слабијег 
социјално-економског статуса, провођење 
конкурсне процедуре 

Ректорат 
Донатор није 

обезбиједио средства за 
2022. годину 

132 
Уношење података и документације, кориштење 
Модула за међународну сарадњу интегрисаног 
информационог система Универзитета 

Универзитет у Бањој Луци 
Реализовано 

Континуирано  

133 
Измјене и допуне web странице Универзитета, 
категорије Сарадња 

Ректорат 
Реализовано 

Континуирано  
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134 
Мониторинг/анализа ефеката склопљених уговора и 
реализованих размјена на годишњем нивоу на основу 
достављених података од чланица 

Универзитет у Бањој Луци 
Реализовано 

Континуирано  

135 
Пружање подршке за припрему уговора о сарадњи са 
високошколским установама у земљи и иностранству 

Универзитет у Бањој Луци 
Реализовано 

Континуирано  

136 
Припрема уговора о сарадњи са високошколским 
установама у земљи и иностранству за сједнице органа 
управљања 

Универзитет у Бањој Луци 
Потписано 22 уговора са 
другим високошколским 

институцијама 

137 
Реализација активности по основу потписаних уговора 
о сарадњи са високошколским установама у земљи и 
иностранству 

Универзитет у Бањој Луци 
Реализовано 

Континуирано  

138 

Активно учешће у мрежама у којима је Универзитет 
члан: EUA, UniAdrion, AUF, CCHEIC, DRC и 
Заједнице универзитета Југоисточне Европе и 
Западног Балкана 

Универзитет у Бањој Луци 
Реализовано 

Континуирано  

139 

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

Универзитет у Бањој Луци 
Реализовано 

Континуирано  

140 
Наставак сарадње са Европском комисијом, 
Делегацијом ЕУ у БиХ, ЕУ инфо центром и Erasmus+ 
канцеларијом у БиХ 

Универзитет у Бањој Луци 
Реализовано 

Континуирано  

141 
Наставак сарадње са студентским организацијама које 
се баве међународном размјеном студената 

Универзитет у Бањој Луци 
Реализовано 

Континуирано  

142 
Презентације и инфо дани о стипендијама, програмима 
размјене и програмима за међународне образовне 
пројекте 

Универзитет у Бањој Луци 
Реализовано 

Континуирано  

143 
Размјена информација о стипендијама са 
универзитетима, институцијама и организацијама из 
земље и иностранства 

Универзитет у Бањој Луци 
Реализовано 

Континуирано  

144 

Обука за запослене Канцеларије на међународним 
седмицама за обуку особља канцеларија за 
међународну сарадњу у организацији иностраних 
партнера 

Ректорат 
Реализовано 

Континуирано  

145 
Активно учешће на контакт семинарима, инфо данима, 
радионицама и обукама у организацији Европске 
комисије и њених тијела 

Универзитет у Бањој Луци 
Реализовано 

Континуирано  

146 
Припрема програма рада и реализација размјене 
долазног особља у Канцеларију са партнерских 
универзитета из иностранства 

Универзитет у Бањој Луци 
Реализовано 

Континуирано  

147 Представљање Универзитета у иностранству Универзитет у Бањој Луци 
Реализовано 

Континуирано  

147.1  
Пријава пројеката Erasmus+ KА2, Partnerships for 
Cooperation 

Универзитет у Бањој Луци 

Пријављена четири (4) 
пројекта Erasmus+ 

KА2, Partnerships for 
Cooperation, од којих 
су два (2) одобрена за 

реализацију 

 147.2 
Пријава пројеката Erasmus+ KА1, виртуелна 
размјена 

Универзитет у Бањој Луци 

Пријављен један (1) 
пројекат Erasmus+ 

KА1, виртуелна 
размјена, који није 

одобрен за 
реализацију 
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 147.3 
Еразмус+ седмица размјене особља на УБЛ од 13. до 
17.06.2022. године 

Ректорат 

Делегација састављена 
од 25 чланова 

Универзитета у Кадизу, 
Шпанија учествовала на 

догађају 

 147.4 

У сарадњи са Инфо центром Европске уније у Босни и 
Херцеговини и Еразмус+ Канцеларијом у БиХ 
организован Еразмус+ догађај „Једном Еразмус, увијек 
Еразмус“ 

Ректорат Реализовано 

 147.5 Оснивање лектората шпанског језика 
Ректорат                  

Филолошки факултет 
У процесу 

147.6  Формирање Каталога предмета на енглеском језику  Универзитет у Бањој Луци 

Формиран Каталог 
предмета на енглеском 
језику, који садржи 684 
предмета на I циклусу 

студија, 308 предмета на 
II циклусу студија и 76 
предмета на III циклусу 

студија

 147.7 
Оснивање Erasmus Student Network (ESN) – Еразмус 
студентске мреже у Бањој Луци 

Универзитет у Бањој Луци У процесу 

148 
Одржавање и надоградња модула Организациона 
структура и просторни ресурси 

Универзитетски 
рачунарски центар 

Континуирано 

149 Одржавање и надоградња модула Настава 
Универзитетски 

рачунарски центар 
Континуирано 

150 
Одржавање и надоградња модула  Студентска 
служба 

Универзитетски 
рачунарски центар 

Континуирано 

151 Одржавање и надоградња модула Особље 
Универзитетски 

рачунарски центар 
Континуирано 

152 
Одржавање и надоградња модула Научно-  
истраживачки и умјетнички рад 

Универзитетски 
рачунарски центар 

Континуирано 

153 
Одржавање и надоградња модула Анкетирање и 
анкете 

Универзитетски 
рачунарски центар 

Континуирано 

154 
Одржавање и надоградња модула Пословни 
подсистем 

Универзитетски 
рачунарски центар 

Континуирано 

155 Имплементација модула Управљање документима 
Универзитетски 

рачунарски центар 
Дјелимично 
реализовано 

156 
Одржавање и надоградња модула Међународна 
сарадња 

Универзитетски 
рачунарски центар 

Континуирано 

157 Одржавање и надоградња модула Веб портал 
Универзитетски 

рачунарски центар 
Континуирано 

158 Одржавање и надоградња Алумни порталa 
Универзитетски 

рачунарски центар 
Континуирано 

159 Развој веб портала и визуелног идентитета УРЦ-а 
Универзитетски 

рачунарски центар 
Дјелимично 
реализовано 

160 Завршетак веб портала Студентског парламента 
Универзитетски 

рачунарски центар 
Није реализовано 

161 Одржавање  E-Learning система 
Универзитетски 

рачунарски центар 
Континуирано 

162 Адаптација и реконструкција Сервер сале 
Универзитетски 

рачунарски центар 
Није реализовано 

163 Дистрибуција Билтена Универзитета 
Универзитетски 

рачунарски центар 
Континуирано 
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164 Одржавање система е-сједнице 
Универзитетски 

рачунарски центар 
Континуирано 

165 Регистрација и администрација rs.ba домена 
Универзитетски 

рачунарски центар 
Континуирано 

166 

Пружање техничке подршке организационим 
јединицама Универзитета из домена дјеловања 
Универзитетског рачунарског центра и сарадња по 
другим питањима од заједничког интереса 

Универзитетски 
рачунарски центар и 

Организационе јединице 
Континуирано 

167 

Сарадња са надлежним институцијама у земљи, 
универзитетским рачунарским центрима у земљи и 
иностранству у циљу проширења заједничких 
активности 

Универзитетски 
рачунарски центар 

Континуирано 

168 
Праћење организационих, законских и других 
промјена и сагледавање потреба за модификацијом 
постојећих апликативних рјешења 

Универзитетски 
рачунарски центар 

Континуирано 

169 
Рад на одржавању софтвера за откривање 
плагијата 

Универзитетски 
рачунарски центар 

Континуирано 

170 
Рад на одржавању Дигиталног репозиторијума 
УНИБЛ  

Универзитетски 
рачунарски центар 

Континуирано 

171 
Рад на одржавању система за евиденцију радног 
времена  

Универзитетски 
рачунарски центар 

Континуирано 

172 

Рад на одржавању и развоју рачунарско-
комуникационе инфраструктуре и сервиса: 
подешавање параметара мрежних уређаја,  
планирање и спровођење сигурносних мјера у 
рачунарској мрежи, дијагностика и отклањање 
кварова 

Универзитетски 
рачунарски центар 

Континуирано 

173 

Рад на одржавању и побољшању постојећег имејл 
сервиса/упутства/подешавања/подршка 
администраторима ОЈ/масовни 
унос/извјештавања/подршка корисницима 

Универзитетски 
рачунарски центар 

Континуирано 

174 
Унапријеђење сигурности рачунарске 
инфраструктуре 

Универзитетски 
рачунарски центар 

Континуирано 

175 

Веб сервис за ЛОНС - Путем веб-портала 
Универзитета јавно ће бити доступна Листа 
одговорних наставника и сарадника из подмодула 
ЛОНС 

Универзитетски 
рачунарски центар 

Није реализовано 

176 
Пријава кандидата online за конкурс за упис - 
Кандидати ће имати могућност електронске 
пријаве за конкурс за упис. 

Универзитетски 
рачунарски центар 

Дјелимично 
реализовано 

177 
Имплементација мобилне апликације веб-портала 
Универзитета 

Универзитетски 
рачунарски центар 

Није реализовано 

178 
Имплементација  модула ПДС - евиденција 
кандидата за мастер и докторске студије 

Универзитетски 
рачунарски центар 

Континуирано 

 

   

Број: 02/04-3.121-4/23  
Дана, 26.01.2023. године 

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СЕНАТА 
Р Е К Т О Р 

 
Проф. др Радослав Гајанин с.р. 

 
 


