
             

 

 

 

 

На основу одредбе члана 44. Статута Факултета за менаџмент Сремски Карловци 

– Универзитета „Унион – Никола Тесла“ Београд, на предлог Катедри, Наставно-научно 

веће Факултета, донело је дана 25.09.2020. године  

 

 

ПРАВИЛНИК  

О НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ 

 

Члан 1. 

Овим Правилником уређују се научно-истраживачка делатност наставника и 

сарадника на Факултету за менаџмент Сремски Карловци – Универзитета „Унион – 

Никола Тесла“ Београд, (у даљем тексту: Факултет), основни принципи на којима се она 

заснива, начин рада и услови под којима се реализује научноистраживачка делатност. 

Члан 2. 

       Факултет је регистрован као научно-истраживачка организација, те научно-

истраживачку делатност може обављати самостално или у сарадњи са домаћим или 

страним научно-истраживачким организацијама. 

Научно-истраживачка делатност на Факултету спроводи се из оних области за које 

је Факултет акредитован, без обзира да ли је приступ истраживањима у оквиру једне 

научне дисциплине или је мултидисциплинаран или интердисциплинаран. 

Факултет реализује основна и примењена научна истраживања из поља техничко-

технолошких и друштвено-хуманистичких наука, као и ИМТ наука.    

Члан 3. 

Научно-истраживачки рад наставника и сарадника одвија се кроз: 

1) Учешће на научно-истраживачким пројектима које подржава Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, 

2) Учешће на међународним научно-истраживачким пројектима, 

3) Истраживања која се обављају у оквиру мастер и докторских студија, 



4) Учешће у истраживањима која се обављају у организацији неке од катедара на 

која је претходну сагласност дало Наставно-научно веће, 

5) Обављање самосталних истраживања на која је претходну сагласност дало 

Наставно-научно веће. 

Члан 4. 

Катедра је основна јединица наставног и научно-истраживачког рада у функцији 

развоја ужих научних области које припадају катедри.   

Катедра унапређује научно-истраживачки рад у једној или више сродних ужих 

научних области, усавршава научне и наставне методе и подстиче њихову примену у 

пракси. 

Катедра је задужена и за увођење студената у научно-истраживачки рад и 

усавршавање научног подмлатка. 

 

Члан 5. 

Катедре предлажу Наставно-научном већу план научно-истраживачке делатности 

за период од једне, односно пет година, реализују, прате и објављују резултате научно-

истраживачког рада оствареног на катедри. 

Наставно-научно веће усваја за сваку годину план научно-истраживачког рада у 

оквиру Годишњег плана рада Факултета, а на основу  предлога из претходног става. 

 

Члан 6. 

 У оквиру своје научно-истраживачке делатности Факултет: 

1) Објављује часопис „Економика“ у сарадњи са другим високошколским или 

научно-истраживачким организацијама, у својству суиздавача, 

2) Објављује повремено, самостално или у сарадњи са другим научно-

истраживачким организацијама из земље и иностранства, тематске зборнике у вези са 

одговарајућом проблематиком која је повезана са истраживањима која се обављају на 

Факултету, 

3) Организује повремено, самостално или у сарадњи са другим научно-

истраживачким организацијама из земље и иностранства, научне скупове посвећене 

одређеном проблему из области научних истраживања. Врсту и карактер научног скупа, 

на образложену иницијативу предлагача, одређује Наставно-научно веће, на предлог 

декана Факултета. Са ових скупова се објављује зборник резимеа и зборник саопштења 

са научног скупа/или тематски зборник уколико испуњава услове прописане 

Правилником о поступку и начину вредновања и квалитативном исказивању научно-

истраживачких резултата истраживача, 



4) Учествује на конкурсима које објављују државни органи Републике Србије и на 

међународним конкурсима за добијање средстава за реализацију научних истраживања, 

5) Организује на предлог декана манифестације у сврху популаризације науке, 

6) Објављује научне монографије и уџбенике наставника Факултета, као и других 

истраживача из земље и иностранства, рецензиране од стране рецензената које је 

именовало Наставно-научно веће Факултета, 

7) Стимулише учешће наставника и сарадника на научним скуповима, 

8) Стимулише објављивање научних радова наставника и сарадника у научним 

часописима, 

9) Помаже, у складу са финансијским могућностима, израду и одбрану докторских 

дисертација сарадника Факултета на другим факултетима у Репбулици Србији, 

10) Помаже боравак, у складу са финансијским могућностима, на постдокторским 

студијама у иностранству, 

11) Интензивно ради на акредитацији мастер и докторских студијских програма 

на Факултету, 

12) Обнавља библиотечки фонд факултетске Библиотеке садржајима неопходним 

за научно-истраживачки и наставни рад, 

13) Обнавља и купује савремену опрему неопходну за реализацију научно-

истраживачке делатности и обезбеђује одговарајући простор, 

14) Обавља и друге активности које помажу развоју научно-истраживачке и 

наставне делатности, а за које надлежни органи Факултета оцене да су оправдане. 

 

Члан 7. 

Руководилац катедре предлаже декану формирање тимова и група за научне 

пројекте и реализацију научно-истраживачке делатности.  

Руководилац тима, односно групе, координира процес припреме, ток, реализацију 

пројекта, извештавање катедре и Наставно-научног већа о резултатима пројекта. 

Чланови тима су наставници и сарадници који припадају предметној катедри, као 

и студенти мастер и докторских студија. 

Декан на предлог руководиоца катедре доноси решење о формирању пројектних 

тимова и група са прецизирањем задатака и циљева предметног пројекта.           

Члан 8.      

Наставници и сарадници који реализују индивидуално научно-истраживачку 

делатност о томе достављају извештај надлежној катедри. 

 

 

 



Члан 9. 

Средства за реализацију научно-истраживачке делатности обезбеђују се из 

сопствених средстава, од наручиоца пројекта као и свих других извора, у складу са 

законом и правним актима Универзитета и Факултета. 

  

Члан 10. 

Правилник ступа на снагу у року од осам дана од дана објављивања на огласној 

табли Факултета. 

 

 

                                                                                                                                                 

 

                                                                                         Председник Наставно-научног већа  

 

                                                                                                     Проф. др Горан Квргић  


