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На основу члана 49. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/2008, 
100/07-аутентично тумачење, 44/2010 и 93/12 ),) и члана 20 Статута Мегатренд универзитета, Сенат 
Мегатренд универзитета, на седници одржаној 20. новембра 2013. године, усвојио је 
 
 

ПРАВИЛНИК 
О НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОМ РАДУ 

 
 

I. 
МИСИЈА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА 

 
Члан 1. 
 

Мегатренд универзитет је своју мисију засновао на потребама ширења нових знања, културног и државног 
просперитета наше земље ради њене интеграције у укупне европске и светске токове. Темељни циљ 
Универзитета је да висококвалитетним образовним и научним програмима уводи нове генерације у свет 
научних и свеукупних друштвених достигнућа и промена уз најдубље поштовање академских слобода. 

Као институција великог потенцијала, Мегатренд универзитет има јединствене могућности и 
прилику да у организационом погледу успешно повезује педагошка знања и научноистраживачке 
резултате и на тај начин у домаћим и међународним размерама постане интелектуално средиште 
привлачно за студентску популацију и ствараоце у бројним научним пољима. 

У складу са визијом европских универзитета, Мегатренд универзитет прихвата своју улогу и 
одговорност која се остварује преношењем академских знања и резултата научноистраживачког рада у 
праксу, односно школовањем квалитетних кадрова за потребе привредног и укупног развоја и раста 
нашег друштва. Знање и искуство које студенти и сарадници стичу на Мегатренд универзитету, уз 
отварање адекватних  радних места, последично стварају разво јне и посло вне потенцијале  на 
локалном, регионалном , националном и интернационалном нивоу. 
 

 
II. 

ОРГАНИЗОВАЊЕ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА 
 

Научноистраживачки рад на Универзитету 
Члан 2. 
 

Мегатренд универзитет (даље: Универзитет) интегрише функције свих установа и јединица у свом 
саставу, а посебно факултета, и има за циљ усавршавање научноистраживачког рада и система високог 
образовања. 
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Научноистраживачки рад, као део јединствене научно-образовне делатности на Универзитету, 
остварује се ради развоја науке, унапређења делатности високог образовања, унапређења квалитета 
наставе, усавршавање научног подмлатка, увођења студената у научноистраживачки рад, као и за 
стварање материјалних услова за рад и развој Универзитета. 

 
Члан 3. 

 
Универзитет као самостална високошколска установа у обављању своје делатности обједињује 

образовни, научноистраживачки и стручни рад као компоненте јединственог процеса високог образовања. 
Научноистраживачки рад на Универзитету и његовим установама обавља се у складу са Законом о 

научноистраживачкоj делатности („Службени гласник РС“, бр. 110/2005, 50/2006 и 18/2010) и 
релевантним законима и општим актима. 

 
Члан 4. 
 

Научни рад на Универзитету остварује се кроз основна, примењена и развојна истраживања. 
 
 

Члан 5. 
 
О питањима од интереса за реализацију научноистраживачког рада на Универзитету одлучује Сенат 

Универзитета.  
Сенат може образовати Комисију за научноистраживачки рад или други одговарајући стални орган. 
Одлуком Сената о оснивању комисије односно другог тела ближе се уређују њихове надлежности. 

 
Члан 6. 

 
Општим питањима у вези са унапређењем и развојем научноистраживачког рада на Универзитету, 

сарадњом на пољу научноистраживачког рада са институцијама изван Универзитета и другим са тим 
повезаним питањима бави се проректор Универзитета надлежан за науку. 
 
 

Научноистраживачки рад на факултетима 
Члан 7. 

 
Факултети као високошколске јединице у саставу Универзитета развијају научноистраживачки и 

стручни рад у једној или више области. 
О питањима од интереса за реализацију научноистраживачког рада одлучује научно-наставно веће 

факултета. 
Општим питањима у вези са унапређењем и развојем научноистраживачког рада на факултету, 

сарадњом на пољу научноистраживачког рада са институцијама изван факултета и другим са тим 
повезаним питањима бави се продекан факултета надлежан за науку. 
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Институти 
Члан 8. 

 
Ради унапређења научноистраживачког рада, Универзитет у свом саставу може имати институте и 

друге научноистраживачке установе. 
О питањима од интереса за реализацију научноистраживачког рада института одлучује научно веће 

института. 
Члан 9. 

 
Институт или друга научноистраживачка установа може остваривати део акредитованих 

студијских програма дипломских, академских и докторских студија на Универзитету. 
 

 
Пројектни центар 

Члан 10. 
 

Ради усклађивања рада на мултидисциплинарним пројектима, односно ради обезбеђења 
евиденције о пројектима на којима су ангажовани наставници Универзитета, у оквиру института 
образује се Пројектни центар. 

Пројектним центром руководи директор института. 
Пројектни центар ради на основу правилника који, на предлог директора, усваја научно веће 

института.  
 

Центар за трансфер технологија, иновациони и други центри 
Члан 11. 

 
У циљу комерцијализације резултата научноистраживачког рада, Универзитет може бити оснивач или 

саоснивач центра за трансфер технологија, иновационог центра, пословно-технолошког парка, и других 
организационих јединица у складу са законом и општим актима Универзитета. 
 
 

III. 
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈИ И ПЛАНОВИ 
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА 

 
Члан 12. 

 
Годишњи извештаји и оквирни планови установа 

 
Високошколска установа Универзитета у којој се обавља научноистраживачки рад, најкасније до 15. 

јануара текуће године доставља извештај о свом научноистраживачком раду у претходној години. 



 

 

 

______________________________________ 

Goce Delčeva 8, 11070 Novi Beograd, Srbija 

Tel: (011) 220 30 00    Fax: (011) 220 30 20 

www. megatrend.edu.rs 

 
Извештај се доставља проректору Универзитета задуженом за науку, у електронској (имејлом) и 

папирној форми. 
Извештај потписује и за његову тачност одговара декан факултета односно други овлашћени 

руководилац установе. 
 

Члан 13. 
 
Годишњи извештај о научноистраживачком раду односно оквирни план обухватају: 
1) збирни извештај о научноистраживачком раду установе у претходној години, са оквирним 

планом за текућу годину, према обрасцу министарства надлежног за науку (Анекс I уз овај 
правилник); 

2) сумарни извештај о појединачном научноистраживачком доприносу наставника установе 
(Анекс II уз овај правилник); 

3) списак научних радова наставника у сталном радном односу у односној установи, објављених 
у претходној години (Анекс III уз овај правилник). 

 
 

Члан 14. 
Примери правилно попуњених образаца 

 
Саставни део овог правилника представљају примери правилно попуњених образаца који чине 

део годишњег извештаја о научноистраживачком раду и оквирног плана из чл. 11 Правилника. 
Пример правилно попуњеног обрасца, датог као: 
- Анекс I, дат је као Анекс I/а, 
- Анекс II, дат је као Анекс II/а, 
- Анекс III, дат је као Анекс III /а. 
Начин уноса података у анексе из претходног става овог члана означен је плавим словима и 

бројевима. 
 

Члан 15. 
Годишњи извештај и оквирни план на нивоу Универзитета 

 
Проректор Универзитета задужен за науку, након што добије извештаје и оквирне планове 

научноистраживачког рада свих установа Универзитета, сачињава и у писменој форми подноси 
збирни извештај ректору Универзитета.  

Збирни извештај садржи годишњи извештај о научноистраживачком раду Универзитета у 
претходној години, са коментарима, примедбама и препорукама, као и оквирни план 
научноистраживачког рада на нивоу Универзитета за текућу годину.  

Збирни извештај подноси се најкасније до 15. фебруара текуће године. 
 
 



 

 

 

______________________________________ 

Goce Delčeva 8, 11070 Novi Beograd, Srbija 

Tel: (011) 220 30 00    Fax: (011) 220 30 20 

www. megatrend.edu.rs 

 
Члан 16. 

 
Казнене одредбе 

 
Проректор Универзитета задужен за науку дужан је да ректора Универзитета уредно обавештава 

о томе да ли се извештаји из члана 15 став 1 овог правилника благовремено достављају, да ли су 
комплетни и да ли су подаци у њима тачни и ажурни, ради праћења стања и утврђивања евентуалне 
одговорности.  
 
 

IV. 
 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 17. 
 

Правилник ступа на снагу даном усвајања. 
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о научноистраживачком раду 

Универзитета, усвојен 25. септембра 2006. године. 
 
 

 

 

 
 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА  
 

             Проф. др Мића Јовановић с.р. 
 

 


