
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАМ РАДА  
УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ЗА 2023. ГОДИНУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Канцеларија за наставу и студентска питања 
 

Активност Носилац Рок за реализацију 

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.  

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 
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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. 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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