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Општи акти установе којима је регулисан научноистраживачки 

односно уметничкоистраживачки рад

Извод из Статута Универзитета „МБ“ 

II ОРГАНИЗАЦИЈА УНИВЕРЗИТЕТА 

Високошколске и организационе јединице 

Члан 18. 
1) Високошколске јединице са статусом правног лица:
 Пословно правни факултет-у седишту Универзитета;

 Академија класичног сликарства-ван седишта Универзитета.

2) Високошколске јединице без статуса правног лица:
 Департман за последипломске студије;

 Центар за научнa истраживања Универзитета.

Управу Универзитета чине: председник, ректор, проректори, декани и

генерални секретар.

3) Организационе јединице без статуса правног лица:
 Кабинет председника Универзитета;

 Ректорат;

 Секретаријат Универзитета,
 Центар за реализацију наставе и студентска питања,
 Центар за унапређење квалитета,
 Центар за међународну сарадњу универзитета,
 Центар за развој каријере студената, истраживача и за подршку

студентима,
 Издавачка јединица Универзитета,
 Универзитетска блиотека.
 Јединствени универзитетски научно-наставни информациони систем

ЈУНИС
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 Алумни Универзитета.

Члан 34. 
1. Ректору у раду помажу проректори у складу с одредбама овог Статута.

2. Универзитет има три проректора за:

- наставу,

- науку, научноистраживачки рад и развој,

- квалитет, акредитацију и међународну сарадњу.

- студента проректора.

Проректор за науку, научно-истраживачки рад и развој. 

Опис послова и радних задатака:  

 организује научно-истраживачки рад на универзитету,

 одговоран је за рад Центра за научна истраћивања,

 задужен је за издавачку делатност универзитета,

 организује научне скупове, округле столове, семинаре и стручна

саветовања на иницијативу декана и Ректора;

 подстиче наставнике и сараднике на научно-истраживачки рад и пружа им

неопходну помоћ,

 прати рад научних радника,

 припрема документа за акредитацију из области научно-истраживачког

рада,

 обезбеђује пројекте,

 обавља и друге послове које му повери Ректор.

За свој рад одговара Ректору.

IV.2. Центар за научна истраживања

Члан 53. 
Центар за научна истраживања има статус научне организационе јединице. 

Задаци Центра за научна истраживања су:  

1. да организује, сам или у сарадњи са другим научним организацијама,

научна истраживања од значаја за друштвени, економски и културни

развој друштва,
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2. да помаже образовање младих научних радника и омогућава њихово

учествовање у научноистраживачком раду,

3. да ангажује потребно истраживачко особље у извршавању утврђеног

програма научноистраживачког рада,

4. да се стара о окупљању кадрова на извршењу истраживачких и развојних

задатака Универзитета,

5. да доприноси усмеравању и планирању научног и технолошког развоја,

6. да учествује у избору и остваривању научних задатака,

7. да се стара о истраживачким иницијативама,

8. да организује заједничке научне скупове, семинаре, саветовања.

Радом Центра руководи управник.

Управника Центра именује и разрешава ректор.

Услови за упис у прву годину мастер академских студија 

Члан 92. 
У прву годину мастер академских студија може се уписати лице које је 
завршилоосновне академске студије, остваривши најмање 180 ЕСПБ бодова, 
односно 240 бодова. Студијским програмом мастер академских студија 
прописано је колико је бодова студент претходно морао да оствари да би 
уписао тај студијски програм. 

Редослед кандидата за упис на мастер академске студије утврђује се на основу 
опште просечне оцене остварене на основним академским студијама. Општим 
актом Универзитета, односно факултета могу се прописати и друга мерила за 
утврђивање редоследа кандидата за упис на мастер академске студије. 
Услови за упис на студијске програме мастер академских студија дефинисани 

су општим актом Универзитета и конкурсом. 

Услови за упис у прву годину докторских студија 

Члан 93. 
У прву годину докторских студија може се уписати лице које има: 

 завршене мастер академске студије, са најмање 300 ЕСПБ бодова и општом
просечном оценом од најмање 8 на претходним нивоима студија; или
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 завршене мастер академске студије, са најмање 300 ЕСПБ бодова и
објављене научне радове, на начин уређен општим актом факултета.

Студијским програмом докторских студија одређују се мастер академске 
студије, из става 1. овог члана, које се сматрају одговарајућим за упис на 
докторске студије. 
Редослед кандидата за упис у прву годину докторских студија утврђује се 
наоснову опште просечне оцене остварене на основним и мастер академским 
студијама иостварених научних резултата, на начин предвиђен општим актом 
Универзитета, односнофакултета. 
Услови за упис на студијске програме докторских академских студија 

дефинисани су општим актом Универзитета и конкурсом. 


