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Активност Носилац Рок за реализацију 

1 
Обогаћивање библиотечког фонда чланица 
Универзитета у Бањој Луци.  

Канцеларија проректора за НИР 
У континуитету Ректорски тим 

Чланице УНИБЛ 

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 

3 
Модернизација библиотечке опреме и обука 
библиотекара. 

Канцеларија проректора за НИР 
У континуитету Ректорски тим 

Чланице УНИБЛ 

4 Дигитализација библиотека и библиотечког фонда 
Канцеларија проректора за НИР 

У континуитету Ректорски тим 
Чланице УНИБЛ 

5 
Проширивање библиотечких капацитета 
(читаоница и простора за учење) 

Канцеларија проректора за НИР 
У континуитету Ректорски тим 

Чланице УНИБЛ 

6 
Учешће УНИБЛ на Међународним сајмовима 
књига у Бањалуци и Београду и сајму образовања у 
Новом Саду. 

Канцеларија проректора за НИР 
Чланице УНИБЛ 

2023 

7 
Увођење претплата на реномиране свјетске цитатне 
базе сходно студијским програмима на чланцама 
УНИБЛ. 

Канцеларија проректора за НИР 
2023 Ректорски тим 

Чланице УНИБЛ 

8 
Ажурирање листе предаторских часописа на 
официјелном сајту УНИБЛ. 

Канцеларија проректора за НИР 2023 

9 

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.  

Канцеларија проректора за НИР 
Чланице УНИБЛ 

2023 

10 

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 2023 

11 
Праћење реализације Плана издавачке дјелатности 
УНИБЛ-а и припрема за Извјештај о истим на 
сједницицама Сената УНИБЛ 

Канцеларија проректора за НИР 2023 

12 

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 2023 

13 
Учешће и спровођење активности у Радној групи за 
планирање и праћење стратегије повећања ранга 
Универзитета у Бањој Луци 

Канцеларија проректора за НИР 2023 

14 
Праћење и евиденција научних и истраживачко-
развојних пројеката факултета и универзитета у 
Републици Српској и међународних пројеката 

Канцеларија проректора за НИР 2023 
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15 
Праћење активности пројеката на платформи 
Европске комисије за пројекте који се налазе у 
имплементацији 

Канцеларија проректора за НИР 2023 

16 
Преглед свих унесених пројектних приједлога 
одобрених од стране финансијера у систему 
езапослени. 

Канцеларија проректора за НИР 2023 

17 
Припрема докумената академском особљу које 
реализује међународне научноистраживачке 
пројекте 

Канцеларија проректора за НИР 2023 

18 
Припрема информација и именовање представника 
Универзитета у Бањој Луци према државним 
органима из ресора научноистраживачког рада. 

Канцеларија проректора за НИР 2023 

19 

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 

20 
Активности на имплементацији Повеље и Кодекса 
Универзитета у Бањој Луци 

Канцеларија проректора за НИР 
У континуитету 

УРЦ 

21 
Учешће у активностима асоцијације Европског 
облака отворене науке (EOSC - European Open 
Science Cloud)  

Канцеларија проректора за НИР У континуитету 

22 
Обезбјеђење повољнијег окружења за бављење 
научноистраживачким и иновативним радом 

Канцеларија проректора за НИР 2023 

23 
Оствање боље позиционирање Универзитета на 
Вебометриксовој листи  

Канцеларија проректора за НИР 

2023 
УРЦ 

Радна група за повећање 
видљивости на Вебометриксовој 

листи 

24 
Рад на повећању видљивости Универзитета 
посебно по научноистраживачкој изврсности 

Канцеларија проректора за НИР У континуитету 

25 
Предсједавање и координацаја рада Вијећа за 
здравствене, природне и спортске науке 

Канцеларија проректора за НИР У континуитету 

26 
Ажурирање података на сајту Универзитета и 
припрема текићих информација за запослене, 
студенте и јавност. 

Канцеларија проректора за НИР У континуитету 

27 
Предсједавање и координацаја рада Вијећа за 
здравствене, природне и спортске науке 

Канцеларија проректора за НИР У континуитету 

28 
Ажурирање података на сајту Универзитета и 
припрема текућих информација за запослене, 
студенте и јавност. 

Канцеларија проректора за НИР 
Кабинет ректора 

У континуитету 

29 

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. 

Канцеларија проректора за НИР У континуитету 

30 
Учешће у активностима провођења студентских 
избора. 

Канцеларија проректора за НИР 
Канцеларија проректора за 

наставу и студентска питања 
У континуитету 

31 
Одржавање и проширење дигиталног 
репозиторијума научних радова на Универзитету у 
Бањој Луци. 

ЦРПИ 
У континуитету Канцеларија проректора за НИР 

Чланице УНИБЛ 
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32 
Организовање инфо-дана и пројектних клиника за 
запослене УНИБЛ/чланицама. 

ЦРПИ 2023 

33 
Обуке за запослене ЦРПИ и УНИБЛ у области 
пројектног менаџмента, трансфера технологија и 
иновација. 

ЦРПИ 2023 

34 
Подршка развоју пројектних приједлога за 
УНИБЛ/чланица УНИБЛ. 

ЦРПИ 2023 

35 Развој пројектних приједлога за ЦРПИ. ЦРПИ 2023 

36 Промоција „Прича за примјер“. ЦРПИ 2023 

37 Учешће у пројектима (по потреби и по позиву). 
ЦРПИ 

2023 
Чланице УНИБЛ 

38 
Активности на подршци студентским 
представничким тијелима и промоцији студентског 
предузетништва. 

ЦРПИ 2023 

39 
Подршка повећању броја патентних пријава са 
УНИБЛ. 

ЦРПИ 2023 

40 
Подршка имплементацији акционог плана за родну 
равноправност на УНИБЛ. 

ЦРПИ 
2023 

Чланице УНИБЛ 

41 
Eдукације о заштити интелектуалног власништва, 
јачање сарадње са Институтом за интелектуално 
власништво БиХ, WIPO и ЕPO. 

ЦРПИ 2023 

42 
Интензивирање сарадње са привредом и склапање 
меморандума о сарадњи са привредним субјектима 
на бази трансфера знања и технолгија. 

Ректорски тим, ЦРПИ 2023 

43 
Наставак и проширење програма „Моја пракса и 3-
де Академија“. 

ЦРПИ 2023 

44 
Учешће у раду Академског вијећа истраживачке 
мреже архива података у области друштвених 
наука (DASS-BiH). 

ЦРПИ 2023 

45 

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

ЦРПИ У континуитету 

46 

Сарадња са и заједничке активности на реализацији 
Споразума о разумијевању потписаном између 
Универзитета и Развојног програма Уједињених 
нација (УНДП). 

ЦРПИ, чланице УНИБЛ У континуитету 

47 
Интензивирање сарадње са пословним сектором у 
привреди 

Ректорски тим, ЦПТТ 
(Канцеларија проректора за 

људске и материјалне ресурсе је 
обавила потребне активности 
како би и у 2023. години била 
настављена сарадња са Градом 

Бања Лука и студентима 
обезбијеђено  обављање праксе у 

Градској управи). 

2023 
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48 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. 

Континуирано 

49 
Израда публикација о докторандима који су 
докторирали на нашем Универзитету у 2022. и 
2023. години 

Ректорски тим (Канцеларија 
проректора за људске и 

материјалне ресурсе припремиће 
материјале за  публикацију). 

2023 

50 
Припремање извјештаја о потребама расписивања 
конкурса у академска звања 

Ректорски тим (Канцеларија 
проректора за људске и 

материјалне ресурсе редовно 
припрема извјештај о потребама 
расписивања конкурса за избор у 

академска звања). 

Континуирано 

51 
Припремање сједница Вијећа инжењерско-
технолошких наука 

С обзиром да су у 2022. години 
успостављена вијећа научних 

области, Канцеларија проректора 
за људске и материјалне ресурсе 

је задужена за Вијеће 
инжењерско-технолошких наука.  

Континуирано 

52 
Учешће у раду Комисије за контролу реализације 
наставног процеса 

Комисија за контролу 
реализације наставног процеса је 
започела рад у 2022. години, а за 

2023. годину планиран је 
наставак активности 

2023 

53 
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.  
Континуирано 

У оквиру пројекта УНИГЕМ 
биће настављене активности на 

унапређењу родне 
равноправности 

54 
Заштита, одржавање и унапређење материјалних 
добара Универзитета у Бањој Луци 

Канцеларија проректора за 
људске и материјалне се 

наставиће имплементацију 
активности у оквиру пројеката 
енергетске ефикасности који се 

спроводи на УНИБЛ.  

Континуирано 

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.  
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55 
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. 

Континуирано 

56 

Израда Плана избора у звање за период од 01. 10. 
2024. до 30. 09. 2025. 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. 2024. 

до 30. 09. 2025. године на 
Универзитету у Бањој Луци 
(наставници и сарадници у 

сталном радном), те ће пратити 
његову реализацију и о томе 

обавјештавати заинтересоване 
стране. 

2023 

57 
Генерисање, архивирање и ажурирање листи 
одговорних наставника и сарадника 
(Информациони систем УНИБЛ) 

Канцеларија за наставу и 
студентска питања, 

Универзитетски рачунарски 
центар 

У континуитету 

58 
Генерисање и архивирање Извјештаја о упису нове 
генерације студената (Информациони систем 
УНИБЛ) 

Канцеларија проректора за 
наставу и студентска питања, 
Универзитетски рачунарски 

центар 

У континуитету 

59 

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 

60 
Припрема, разматрање и усвајање Одлуке о 
усвајању академског календара за академску 
2023/2024. годину 

Ректорски тим, Сенат мај/јуни 2023.  

61 
Израда, разматрање и усвајање Листи одговорних 
наставника и сарадника за 2023/2024. академску 
годину 

Декани, Продекани за наставу, 
Руководиоци студијских 

програма, Шефови катедри, 
Наставно-научна вијећа, 

Ректорски тим, Сенат 

септембар 2023.  

62 
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 
јануар 2023. 

63 
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 
јануар 2023. 

64 
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 
март 2023.  

65 
Израда и усвајање Приједлога Трошковника за 
академску 2023/2024. годину 

Декани, Продекани за наставу, 
Наставно-научна вијећа, 

Ректорски тим, Сенат 
април/мај 2023. 

66 

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

Ректорски тим, Декани, 
Продекани за наставу 

јули 2023. 

67 

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

Ректорски тим, Декани, 
Продекани за наставу 

септембар 2023.  
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68 
Извјештаји о проведеним квалификационим 
испитима на првом, другом и трећем циклусу 
студија 

Канцеларија проректора за 
наставу и студентска питања 

новембар 2023. 

69 
Извјештај о упису студената у прву годину првог, 
другог и трећег циклуса студија у академској 
2023/2024. години 

Канцеларија проректора за 
наставу и студентска питања 

новембар 2023. 

70 
Aжурирање података за сектор Студије и Студенти 
Web странице Универзитета 

Канцеларија проректора за 
наставу и студентска питања 

У континуитету 

71 
Ажурирање спискова студената корисника ФОНД 
ПИО (два пута годишње) 

Канцеларија проректора за 
наставу и студентска питања, 

студентске службе 
У континуитету 

72 
Ажурирање и прикупљање образаца за студенте 
дефицитарних студијских програма  

Канцеларија проректора за 
наставу и студентска питања, 

студентске службе 
У континуитету 

73 

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 

74 
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 

75 
Припрема сагласности академском особљу за рад 
на другој високошколској установи 

Канцеларија проректора за 
наставу и студентска питања 

У континуитету 

76 
Учествовање у изради одлука и закључака након 
сједница органа управљања 

Канцеларија проректора за 
наставу и студентска питања 

У континуитету 

77 

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 

78 
Свакодневна подршка наставницима, сарадницима 
и студентима, у виду пружања потребних 
информација и смјерница 

Канцеларија проректора за 
наставу и студентска питања 

У континуитету 

79 

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 

80 

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 

септембар 2023.  

81 
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 

мај-септембар 2023. 

82 
Прикупљање података и припрема Извјештаја за 
додјелу Златне значке Универзитета  

Канцеларија проректора за 
наставу и студентска питања 

Октобар 2023. 

83 
Израда извјештаја и анализа за потребе ректорског 
тима, органа управљања, државних органа 

Канцеларија проректора за 
наставу и студентска питања 

У континуитету 

84 

Израда Програма рада 2023 и Извјештаја за 2022  
обједињен са осталим програмима и извјештајима 
канцеларија проректора за потребе сједница органа 
управљања 

Канцеларија проректора за 
наставу и студентска питања 

јануар 2023. 

85 
Припрема документације за измјене наставних 
планова и програма чланица Универзитета у Бањој 
Луци 

Канцеларија за наставу и 
студентска питања 

У континуитету 

86 
Учествовање у раду Комисије за контролу 
реализације наставног процеса (чланство у 
комисији и израда записника) 

Комисија за контролу 
реализације наставног процеса 

први и други 
квартал 2023. 
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87 
Организација, одржавање и вођење Вијећа 
пољопривредних наука наука 

Канцеларија за наставу и 
студентска питања 

У континуитету 

88 

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 

89 
Реализација анкете у зимском семестру 2022/2023 
године 

Продекани за наставу, 
координатори система 
обезбјеђења квалитета, 

руководилац УРЦ-а 

25.01. 2023. 

90 
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 

91 
Покретање поступка акредитације студијских 
програма за које су припремљени извјештаји о 
самовредновању 1 и 2 циклуса  

Проректор за наставу и 
студентска питања  

Континуирано 

92 

Акредитација студијских програма за које су 
припремљени извјештаји о самовредновању према 
Плану акредитације Агенције за високо образовање 
Републике Српске за 2023.годину 

Проректор за наставу и 
студентска питања, Канцеларија 

за осигурање квалитета 
Континуирано 

93 
Почетна акредитација одређеног броја студијских 
програма по чланицама 

Проректор за наставу и 
студентска питања, Канцеларија 

за осигурање квалитета 
Континуирано 

94 
Прикупљање, израда, разматрање и усвајање 
извјештаја о показатељима квалитета за 2021. и 
2022. годину 

Канцеларија за обезбјеђење 
квалитета и проректор  за 

наставу, координатори система 
квалитета и продекани за 

наставу

01.10.2023. 

95 

Разматрање и усвајање аката квалитета: 
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 

Проректор за наставу, Радна 
група, декани, продекани, 

Канцеларија за обезбјеђење 
квалитета, кординатори система 

обезбјеђења квалитета Сенат 
УНИБЛ 

други квартал 
2023.године 

96 
Реализација анкете у љетном семестру 2022/23 
године 

Продекани за наставу, 
координатори система квалитета, 

руководилац УРЦ-а 
14.06.2023.  

97 

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

Ректорски тим, декани, 
продекани, Канцеларија за 

квалитет, кординатори система 
квалитета, УРЦ и др. 

други квартал 
2023.године 

98 
Покретање захтјева за реакредитацију 
Универзитета у Бањој Луци 

 Проректор за наставу, 
продекани за наставу 

канцеларија за квалитет, 
кординатори система квалитета 

Први квартал 
2023.године 

99 
Припрема и усвајање Извјештаја о самовредновању 
Универзитета у Бањој Луци 

Проректор за наставу, продекани 
за наставу Канцеларија за 
квалитет, Сенат УНИБЛ. 

Други и трећи 
квартал 

2023.године 

100 

Ажурирање сајта УНИБЛ са генерисаним подацима 
и информацијама о законским и подзаконским 
актима и обрасцима Министарства за научно-
технолошки развој, високо образовање и 
информационо друштво,УНИБЛ-а и Агенције за 
високо образовање Републике Српске из области 
обезбјеђења квалитета на Универзитету у Бањој 
Луци 

Проректор за наставу,  
Канцеларија за квалитет, Виши 
стручни сарадник са односе са 

јавности 

Током 2023.године 
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101 
Достављање деканима чланица УНИБЛ-а 
Извјештаја о резултатима спроведене анкете у 
љетном семестру 2022/2023.године. 

Канцеларија за квалитет 
Четврти квартал 

2023.године. 

102 
Реализација студентске анкете о оцјени 
административног особља на Универзитету у Бањој 
Луци 

Канцеларија за квалитет 
Четврти квартал 

2023.године. 

103 
Eвиденције студената са инвалидитетом  у 
академској 2023/24 години (кроз ФИС) 

Проректор, Универзитетски 
центар за подршку студентима 

са инвалидитетом, УРЦ 

октобар-децембар 
2023. године 

104 

Индивидуални састанци са студентима са 
инвалидитетом у сврху утврђивања општих и 
посебних начина прилагођавања у процесу 
студирања  

Универзитетски центар за 
подршку студентима са 

инвалидитетом 
У току године 

105 
Активности на реализацији студентских размјена у 
сарадњи са Канцеларијом проректора за 
међународну сарадњу 

Проректори, Универзитетски 
центар за подршку студентима 

са инвалидитетом 
У току године 

106 
Развој и имплементација пројеката уклањања 
архитектонских и дигиталних баријера 

Ректорски тим, Универзитетски 
центар за подршку студентима 

са инвалидитетом 
У току године 

107 

Успостављање сервиса подршке персоналног 
асистента кроз пројектне активности у сарадњи са 
Универзитетом у И.Сарајеву и удружењима која се 
баве унапређењем права и положаја особа са 
инвалидитетом  

Ректорски тим, Универзитетски 
центар за подршку студентима 

са инвалидитетом 
У току године 

108 
Сарадња са јавним установама које имају програм 
рада за помоћ лицима са инвалидитетом 

Универзитетски центар за 
подршку студентима са 

инвалидитетом 
У току године 

109 

Организовање инфо дана, пружање информација и 
административна подршка при аплицирању за 
стипендије намијењене  студентима са 
инвалидитетом 

Проректор, Универзитетски 
центар за подршку студентима 

са инвалидитетом 

Октобар-Новембар 
2023. 

110 

Развој пројектних приједлога и организовање 
студентских размјена са универзитетима 
потписницима Споразума о сарадњи (Сарајево, И. 
Сарајево, Београд, Мостар, Нови Сад) 

Проректор, Универзитетски 
центар за подршку студентима 

са инвалидитетом 
У току године 

111 

Реализација пројеката и сарадња са организацијама 
које би омогућиле континуирану студентски праксу  
у сврху побољшања услова студирања студената са 
инвалидитетом 

Проректор, Универзитетски 
центар за подршку студентима 

са инвалидитетом 
У току године 

112 
Организовање активности у сарадњи са 
Удружењима и Савезима која се баве унапређењем 
права и положаја особа са инвалидитетом 

Проректор, Универзитетски 
центар за подршку студентима 

са инвалидитетом 
У току године 

113 

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

Универзитетски центар за 
подршку студентима са 

инвалидитетом 
У току године 

114 
Обиљежавање Дана особа са инвалидитетом и Дана 
волонтера 

Универзитетски центар за 
подршку студентима са 

инвалидитетом 
децембар 2023. 

115 Одржавање и унапређење Web странице Центра  
Универзитетски центар за 

подршку студентима са 
инвалидитетом 

У току године 
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116 

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 подршку студентима 

са инвалидитетом 

март-јун 2023. 
године 

117 

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 подршку студентима 

са инвалидитетом 
До јуна 2023. 

118 

Организација годишње конференције са 
партнерским универзитетима у оквиру 
обиљежавања Међународног дана особа са 
инвалидитетом 

Ректорски тим, Универзитетски 
центар за подршку студентима 

са инвалидитетом 
Децембар 2023. 

119 

Сарадње са Студентским парламентом, развијање 
заједничких пројеката и укључивање студената са 
инвалидитетом у студентске активности, те јачање 
сервиса вршњачке подршке 

Проректор, Универзитетски 
центар за подршку студентима 

са инвалидитетом 
У току године 

120 Пријава пројеката Erasmus+ KА1 Универзитет у Бањој Луци 23.02.2023. 

121 Пријава пројеката Erasmus+ KА2 Универзитет у Бањој Луци 
Током цијеле 

године када су 
позиви отворени 

122 Пријава пројеката Erasmus+ Jean Monnet Универзитет у Бањој Луци 14.02.2023. 

123 

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 
Током цијеле 

године 

124 
Именовање Комисије за спровођење поступка 
избора кандидата за одлазну размјену у оквиру 
пројеката Erasmus+ KА1 

Ректорски тим Октобар 2023. 

125 Пријава CEEPUS III мрежа Универзитет у Бањој Луци 15.01.2023.  

126 
Реализација размјена студената и академског 
особља у оквиру CEEPUS III мрежа 

Универзитет у Бањој Луци 
Током цијеле 

године  

127 
Именовање члана Државне комисије за евалуацију 
и оцјену CEEPUS III мрежа 

Ректорски тим Јануар 2023. 

128 
Пружање информација и административно-
техничке подршке учесницима у размјени 

Универзитет у Бањој Луци 
Током цијеле 

године  

129 Реализација Erasmus+ KА2 пројеката 

Пољопривредни факултет, 
Медицински факултет, ПМФ, 

Економски факултет, 
Филозофски факултет, ФПН, 
Филолошки факултет, АГГФ 

14.01.2023. (1 пројекат)

14.08.2023. (1 пројекат)

14.01.2024. (1 пројекат)

30.09.2024. (1 пројекат)

31.10.2024. (1 пројекат)

01.12.2025. (3 пројекта)

01.03.2026. (1 пројекат)

130 
Пружање информација и административно-
техничке подршке особљу приликом припреме 
међународних образовних пројеката 

Универзитет у Бањој Луци 
Током цијеле 

године  

131 
Именовање Комисије за разматрање пројектних 
пријава Erasmus+ KА2 пројеката 

Ректорски тим Октобар 2023. 

132 
Мониторинг Erasmus+ KА1 и Erasmus+ KА2 
пројеката 

Универзитет у Бањој Луци 
Током цијеле 

године 

133 
Презентације и инфо дани о стипендијама, 
програмима размјене и програмима за међународне 
образовне пројекте 

Универзитет у Бањој Луци 
Током цијеле 

године 
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134 
Именовање координатора за међународну сарадњу 
и академских координатора за размјену студената и 
особља 

Чланице 
Током цијеле 

године 

135 
Именовање члана Комисије за реализацију 
Конкурса за суфинансирање међународне размјене 
студената и академског особља, при МНРВОИД 

Ректорски тим Април 2023. године 

136 
Подешавање Модула за међународну сарадњу 
интегрисаног информационог система 
Универзитета и уношење података и документације 

Универзитет у Бањој Луци 
Током цијеле 

године 

137 
Измјене и допуне web странице Универзитета, 
категорије Сарадња 

Ректорат 
Током цијеле 

године 

138 
Пружање подршке за припрему уговора о сарадњи 
са високошколским установама у земљи и 
иностранству 

Универзитет у Бањој Луци 
Током цијеле 

године 

139 
Припрема уговора о сарадњи са високошколским 
установама у земљи и иностранству за сједнице 
органа управљања 

Универзитет у Бањој Луци 
Током цијеле 

године 

140 
Реализација активности по основу потписаних 
уговора о сарадњи са високошколским установама 
у земљи и иностранству 

Универзитет у Бањој Луци 
Током цијеле 

године 

141 

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 
Током цијеле 

године 

142 

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 
Током цијеле 

године 

143 
Наставак сарадње са Европском комисијом, 
Делегацијом ЕУ у БиХ, ЕУ инфо центром и 
Erasmus+ канцеларијом у БиХ 

Универзитет у Бањој Луци 
Током цијеле 

године 

144 
Наставак сарадње са студентским организацијама 
које се баве међународном размјеном студената 

Универзитет у Бањој Луци 
Током цијеле 

године 

145 
Размјена информација о стипендијама са 
универзитетима, институцијама и организацијама 
из земље и иностранства 

Универзитет у Бањој Луци 
Током цијеле 

године 

146 

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

Ректорат 
Током цијеле 
године, према 

потребама 

147 
Активно учешће на контакт семинарима, инфо 
данима, радионицама и обукама у организацији 
Европске комисије и њених тијела 

Универзитет у Бањој Луци 
Током цијеле 
године, према 

потребама 

148 
Припрема програма рада и реализација размјене 
долазног особља у Канцеларију са партнерских 
универзитета из иностранства 

Универзитет у Бањој Луци 
Током цијеле 

године 

149 Представљање Универзитета у иностранству Универзитет у Бањој Луци 
Током цијеле 

године 

150 
Одржавање и надоградња модула Организациона 
структура и просторни ресурси 

Универзитетски рачунарски 
центар 

Континуирано 

151 Одржавање и надоградња модула Настава 
Универзитетски рачунарски 

центар 
Континуирано 

152 
Одржавање и надоградња модула Студентска 
служба 

Универзитетски рачунарски 
центар 

Континуирано 
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153 Одржавање и надоградња модула Особље 
Универзитетски рачунарски 

центар 
Континуирано 

154 
Одржавање и надоградња модула Научно- 
истраживачки и умјетнички рад 

Универзитетски рачунарски 
центар 

Континуирано 

155 
Одржавање и надоградња модула Анкетирање и 
анкете 

Универзитетски рачунарски 
центар 

Континуирано 

156 
Одржавање и надоградња модула Пословни 
подсистем 

Универзитетски рачунарски 
центар 

Континуирано 

157 Имплементација модула Управљање документима 
Универзитетски рачунарски 

центар 
Континуирано 

158 
Одржавање и надоградња модула Међународна 
сарадња 

Универзитетски рачунарски 
центар 

Континуирано 

159 Одржавање и надоградња модула Веб портал 
Универзитетски рачунарски 

центар 
Континуирано 

160 
Ажурирање и објављивање садржаја на порталу 
УНИБЛ 

Универзитетски рачунарски 
центар 

Континуирано 

161 Одржавање и надоградња Алумни порталa 
Универзитетски рачунарски 

центар 
Континуирано 

162 Дистрибуција Билтена Универзитета 
Универзитетски рачунарски 

центар 
Континуирано 

163 Одржавање система е-Сједнице 
Универзитетски рачунарски 

центар 
Континуирано 

164 
Ажурирање и објављивање садржаја на порталу 
еСједнице 

Универзитетски рачунарски 
центар 

Континуирано 

165 Регистрација и администрација rs.ba домена 
Универзитетски рачунарски 

центар 
Континуирано 

166 

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

Универзитетски рачунарски 
центар и чланице Универзитета 

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 имејл сервиса 
Универзитетски рачунарски 

центар 
Континуирано 

174 
Унапријеђење сигурности рачунарске 
инфраструктуре 

Универзитетски рачунарски 
центар 

Континуирано 
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175 
Генерисање дипломе и додатка дипломе на 
енглеском језику 

Универзитетски рачунарски 
центар 

01.07.2023. 

176 
Унапријеђење капацитета и сигурности бежичне 
УНИБЛ мреже - пројекат 

Универзитетски рачунарски 
центар 

01.06.2023. 

 

Број: 02/04-3.121-5/23  
Дана, 26.01.2023. године  

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СЕНАТА 
Р Е К Т О Р 

 
Проф. др Радослав Гајанин с.р. 

 


