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На основу Закона о високом образовању РС (Службени гласник РС, број 88/2017, 73/2018, 27/2018 - 

др. закон, 67/2019 i 6/2020 - др. закони) ), општих аката установе којима је регулисан 

научноистраживачки, односно уметничкиистраживачки рад и Правилника о организацији и раду 

Центра за научно уметнићка истраживања (Научно уметнички истраживачки центра) Универзитета 

MБ, члана 38. тачка 24,  Статута Универзитета МБ у Београду, Сенат Универзитета (у даљем тексту: 

Сенат) доноси 

 

П Л А Н  
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ/УМЕТНИЧКОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА  

УНИВЕРЗИТЕТА „MБ“ У 2021. ГОДИНИ 

Ред. 
број 

Назив активности Одговоран Сарађује Рок за 
реализацију 

1.  
Израда Стратегије развоја научно-
истраживачког и уметничко-истраживачког  
рада Универзитету „МБ“ за период 2021-2026. 

Проректор за науку, 
НИР и развој 

Виши стручни сарадник 
за НУИ и продекани за 
НИР и УИР ППФ и АКС 

30.09.2021. године 

2.  
Израда Програма научно-истраживачког и 
уметничкоистраживачког рада Универзитета 
МБ за период 2021-2026.  

Проректор за науку, 
НИР и развој и 
Стручни одбор 

Виши стручни сарадник 
за НУИ, продекани за 
НИР/УИР и наставници 

30.09.2021. године 

3.  
Израда Програма научно-истраживачког и 
уметничкоистраживачког рада подмлатка за 
период 2021-2026.  

Проректор за науку, 
НИР и развој и 
Стручни одбор 

Виши стручни сарадник 
за НУИ, продекани за 
НИР/УИР и наставници 

30.09.2021. године 

4.  
Израда Плана научно-истраживачког и 
уметничко-истраживачког рада Универзитета 
„МБ“  у 2021. години 

Проректор за науку, 
НИР и развој 

Стручни одбор и виши 
стручни сарадник за НУИ 
и продекани за НИР и 
УИР ППФ и АКС 

01.04.2021. године 

5.  
Израда Плана рада Центра за научно-
уметничка истраживања (ЦНУИ) у 2021.  

Проректор за науку, 
НИР и развој  

Стручни одбор и виши 
стручни сарадник за НУИ 
Универзитета МБ 

01.04.2021. године 

6.  

Израда Извештаја о резултатима научно-
истраживачког и уметничко-истраживачког рада 
наставника, сарадника и студената на 
Универзитету „МБ“ у 2019. и 2020. години 

Виши стручни 
сарадник за НУИ  

Проректор за науку, НИР 
и развој; продекани за 
НИР и УИР на ППФ и 
АКС, наставно особље и 
студенти ДАС  

01.05.2021. године 

7.  

Учешће у научним истраживањима од значаја 
за друштвени, економски, социјални и културни 
развој РС из области за које је матичан 
Универзитет „МБ“ 

Проректор за науку, 
НИР и развој и 
Стручни одбор 

Виши стручни сарадник 
за НУИ, декани и 
продекни факултета у 
саставу  Универзитета 
МБ и и наставници 

Током школске 
2020/2021. године 

8.  

Објављивање јавног позива за пријаву научно-
истраживачких пројеката које одобрава и 
финансира Универзитет МБ, Фонд за науку 
МПНТР, Европска Комисија и регионалне 
организације 

Виши стручни 
сарадник за НУИ  

Проректор за науку, НИР 
и развој; Стручни одбор 
и продекани за НИР и 
УИР ППФ и АКС 

30.06.2021. године 

9.  
Формулисање критеријуме и мерила за оцену 
пријављених научноистраживачких пројеката 

Проректор за науку, 
НИР и развој и 
Стручни одбор 

Виши стручни сарадник 
за НУИ и продекани за 
НИР и УИР ППФ и АКС 

30.06.2021. године 
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10.  
Усвајање научно-истраживачких и уметничко-
истраживачких пројеката који ће се 
реализовати на Универзитету „МБ“ 

Проректор за науку, 
НИР и развој и 
Стручни одбор 

Виши стручни сарадник 
за НУИ и продекани за 
НИР/УИР на ППФ и АКС  

30.09. 2021. године 
 

11.  

Реализуја основних, примењених и развојних 
научних/уметничких истраживања према 
одобреним пројектима и потписаним 
уговорима  

Руководиоци 
пројеката 

Проректор за науку, НИР 
и развој; Стручни одбор 
виши стручни сарадник 
за НУИ, продекани за 
НИР/УИР ППФ и АКС  

Током календарске 
2021. године 
 

12.  

Доследна примена научних метода, техника, 
инструмената и поступака у реализацији 
пројеката и НИР-у наставног особља и 
студената на свим нивоима студија 

Проректор за науку, 
НИР и развој и  

Стручни одбор, виши 
стручни сарадник за 
НУИ, ННВ и продекани 
за НИР/УИР ППФ и АКС, 
руководиоци и чланови 
пројектних тиимова 

Током школске 
2020/2021. године 
 

13.  

Имплементација научниистраживачких и 
уметничкоистраживачких достигнућа у наставу 
на акредитованим студијским програмима 
Ууниверзитета „МБ“ 

Проректор за науку, 
НИР и развој и 

Стручни одбор, виши 
стручни сарадник за 
НУИ, ННВ, декани 
факултета и продекани 
за НИР/УИР ППФ и АКС 
и руководиоци студиј. 
програма 

Током школске 
2020/2021. године 
 

14.  

Стручно образовање студената и наставног 
кадра у области примене информатичких 
технологија у научно-истраживачком и 
уметничко-истраживачком раду (претраживање 
научних и уметничких база података)  

Проректор за науку, 
НИР и развој и 

виши стручни сарадник 
за НУИ и овлашћени 
представници фирме 
„Neolibris d.o.o“ 

Два пута годишње: 
у марту и новембру 
2021. године 

15.  

Формирање  научног и организационог одбора 
за припрему међународне тематске научне 
конференције „Менаџмент 2022“ и доношење 
одлуке о организацији Изложбе слика поводом 
одржаавања конференције.  

Проректор за науку, 
НИР и развој и 
Стручни одбор 

Виши стручни сарадник 
за НУИ, продекани за 
НИР/УИР ППФ и АКС,  

30.09.2021. године 
 

16.  

Учешће наставника, сарадника и студената 
ДАС на онлајн научним конференцијама, 
симпозијумима и округлим столовима у земљи 
и иностранству  

Виши стручни 
сарадник за НУИ  

Проректор за науку, НИР 
и развој; продекани за 
НИР/УИР ППФ и АКС, 
наставници, сарадници и 
студенти ДАС 

Токомкалендарске 
2020/2021. године 
 

17.  
Склапање уговора о сарадњи и претплата на 
научне и уметничке базе неопходне за  
НИР/УИР 

Проректор за науку, 
НИР и развој и  

Стручни одбор, виши 
стручни сарадник за НУИ 
и продекани за НИР/УИР 
ППФ и АКС 

Током школске 
2020/2021. године 
 

18.  
Објављивање резултата научно-
истраживчког и уметничко-истраживачког 
рада Центра за НУИ 

Проректор за науку, 
НИР и развој 

Стручни одбор, виши 
стручни сарадник за 
НУИ, продекани за 
НИР/УИР ППФ и АКС 

Током календарске 
2020/2021. године 
 

19.  
Информисање научне и уметничке јавности о 
резултатима НИР/УИР-а на Универзитету „МБ“ 
у 2021. години и плановима за 2022. годину  

Проректор за науку, 
НИР и развој 

Стручни одбор,виши 
стручни сарадник за 
НУИ, декани и 
продекани за НИР/УИР 
ППФ и АКС 

20.12.2021.  

20.  

Повезивање Универзитета МБ са сродним 
научноистраживачким и уметничко 
истраживачким институцијама у земљи и 
иностранству и размена научно-стручних и 

Проректор за науку, 
НИР и развој 

Стручни одбор, виши 
стручни сарадник за 
НУИ, продекани за НИР 
и УИР ППФ и АКС, 
наставници, сарадници и 
научне, образовне и 

Током школске 
2020/2021. године 
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уметничких часописа, монографија, 
студија, књига, уџбеника, те научних 
стручних, пословних и уметничких 
информација из матичних области за које 
је акредитован Универзитет 

културне установе из 
земље и иностранства 

 
 
НД/НД 

Достављено: 
1. Архива Универзитета „МБ“ 
2. Архива Сенат Универзитета „МБ“ 
3. Секретар Универзитета „МБ“ 
4. Гласник Универзитета „МБ“  
5. Декани факултета (ППФ, АКС) 
6. Проректор за наставу и студентска питања Универзитета „МБ“ 
7. Студент проректор Универзитета „МБ“ 

 
 
Председник Сената Универзитета „МБ“  
Ректор 
Проф. др Душан Регодић, дипл инж. 

Dušan Regodić 

 


