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1. НАЧЕЛА, ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ И 
УМЕТНИЧКОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА НА УНИВЕРЗИТЕТУ „МБ“ 

 

Овим програмом уређује се научноистраживачка и уметничкоистраживачка делатност на 
Универзитету „МБ“, Београд, и то планирање и остваривање програмских активности, 
обезбеђивање квалитета и развоја научноих и уметничких истраживања на Универзитету и 
ангажовање његових научноистраживачких и образовних капацитета за даљи развој 
научноистраживачког и уметничкоистраживачког рада. 

Научноистраживачки и уметничкоистраживачки рад на Универзитету „МБ“ (у даљем тексту 
Универзитету), у смислу овог програма, представља систематски стваралачки 
научноистраживачки и уметничкоистраживачки рад наставника, сарадника и студенат 
Пословног и правног факултета (у даљем тексту Факултета) и Академије класичног 
сликарства (у даљем тексту Академије) који се предузима ради стварања нових знања, с 
циљем подизања научног нивоа Факултета/Академије и коришћења тих знања у образовању 
студената у научним областима за које су акредитовани Факултет/Академија. 

Научноистраживачки рад на Универзитету је значајна делатност, заснована на знању, 
искуству и вештинама, који заједно са знањем, вештинама и способностима у 
акредитованим областима високог образовања, представља покретачку снагу даљег 
развоја, како Факултета/Академије, тако и Универзитета „МБ“, а тиме научног и образовног 
простора у Србији. 

Научноистраживачки и уметничкоистраживачки рад на Универзитету „МБ“ се заснива  на 
начелима: 

1) слободе и аутономије научног и уметничко истраживачког рада; 

2) јавности научног и уметничко истраживачког рада и резултата тог рада у свим фазама 
истраживачког поступка; 

3) научне и стручне критике у процесу научноистраживачког и уметничкоистраживачког рада; 

4) поштовања стандарда научних и уметничких области које се изучавају на Факултету; 

5) примене међународних стандарда и критеријума у вредновању квалитета научног и 
уметничког истраживачког рада у свакој акредитованој области науке и уметности посебно; 

6) конкурентности и изврсности научних и уметничких програма и пројеката који се изводе на 
Универзитету, Факултету/Академији или у којима учествује Универзитет, Факултет/Академија 
као партнер; 

7) етике научног и уметничког истраживачког рада, у складу са принципима добре научне и 
уметничке праксе; 
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8) родне равноправности у научноистраживачком и уметничкоистраживачком радау; 

9) повезаности са системом високог образовања у областима за које су акредитовани 
Факултет/Академија; 

10) отворености за међународну научну, технолошку и уметничку сарадњу, као и за сарадњу 
са факултетима/академијама, институтима, коморама, струковним, научним и уметничким 
удружењима у Србији; 

11) спровођења научноистраживачког и уметничкоистраживачког рада у складу са 
принципима отворене науке и уметности; 

12) бриге за одрживи развој и заштиту животне средине у областима за које је акредитован 
Факултет/Академија; 

13) оригиналности и аутентичности научноистраживачког и уметничкоистраживачког рада у 
складу са визијом, циљевима и мисијом Универзитета и Факултета/Академије у његовом 
саставу. 

Циљеви реализације научноистраживачког и уметничкоистраживачког рада на Универзитету 
„МБ“ су: 

1) стварање нових знања ради подстицања даљег развоја Универзитета и 
Факултета/Академије у саставу Универзитета и њиховог израстања у препознатљиву 
образовно-научну и уметничку установу у србији и региону у областима наука и уметности за 
које су акредитовани; 

2) очување и унапређење општег фонда знања неопходног за разумевање, јачање и 
допринос развојним процесима у областима за које су акредитовани Факултет/Академија; 

3) унапређење људских ресурса и научноистраживачких и уметничкоистраживачких 
капацитета Факултета/Академије неопходних за извођење научноистраживачких и 
уметничкоистраживачких пројеката; 

4) подизање општег нивоа научноистраживачке и уметничкоистраживачке способности, 
технолшке и информатичке опремљености Факултета/Академије за реализацију 
научноистраживачких и уметничкоистраживачких пројеката и других облика 
научноистраживачког и уметничког рада по којима ће бити препознатљиви партнери на 
домаћем и међународном научо-образовном и уметничком тржишту; 

5) јачање међународне научно-образовне и уметничке сарадње и пружање пуног доприноса 
јачању локалног, регионалног и националног истраживачког простора у областима за које су 
акредитовани Факултет/Академија; 

6) подршка привредним културним организацијама у стварању иновација, трансферу 
технологија и знања с циљем постизања компаративних предности на научно-образовном и 
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уметничком тржишту, посебно у области мобилности истраживача, односно истраживачког и 
административног особља; 

7) унапређење и ширење стваралачког образовања, културног и предузетничког амбијента у 
сврху очувања и афирмације националног идентитета као дела цивилизацијске култуне, 
образовне и предузетничке баштине; 

Ради спровођења наведених програмских циљева, задаци Универзитета „МБ“ и Факултета/ 
Академије у његовом саставу, као научноистраживачких и уметничкоистраживачких 
организације, су да: 

(1) у складу са потребама високог образовања сачине петогодишњи програм и годишње 
планове научноистраживачког рада и развоја Факултета/Академије и прилагођава их 
постигнутим резултатима, циљевима и новонасталим околностима; 

(2) усклађује свој Програм и годишње планове научноистраживачког и 
уметничкоистраживачког рада са Законoм науци и истраживањима (Службени гласник РС 
бр. 49/2019-3), законом којим се уређује рад Фонда за науку Републике Србије и 
стратегијама за област научноистраживачке делатности и привредног и индустријског и 
развоја културе, а у односу на специфичности области науке/уметности за које у 
Факултет/Академија акредитовани; 

(3) идентификује, анализира и развија нова поља истраживања у областима наука и 
уметности за која су Факултет/Академија акредитовани; 

(4) стваралачки делују у научним и уметничким пољима и областима у којима су 
Факултет/Академија акредитовани, нарочито у ужој научној области и дисциплинама унутар 
уже научне области које ће на националном, регионалном и глобалном нивоу бити 
препознате као најперспективније, кроз формирање нових истраживачких тимова, 
научноистраживачког и уметничкоистраживачког центра, истраживачке лабораторије и 
адекватно ангажовање људских ресурса и опреме; 

(5) одржава и редовно ажурира интернет презентацију Универзитета, Факултета/академије у 
његовом саставу, приказујући широј јавности стремљења и резултате научноистраживачког 
и уметничкоистраживачког рада у циљу размене научних и уметничких знања, путева, 
начина, метода, техника, инструмената и поступака којима се дошло до нових знања и 
размене искустава стечених у процесу стицања научних и уметничких сазнања; 

(6) прати и извештава факултетску, универзитетску и ширу јавност о најновијим 
достигнућима у науци, технологији и уметности у којима је акредитован Факултет/Академија 
и објективно презентују постигнуте резултате у научноистраживачком и уметничко-
истраживачког раду у целини; 
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(7) привлачи, мотивише и задржава истраживаче чије квалификације, компетентност, рад и 
резултати допринесе побољшању научних и уметничких резултата, остварењу циљева 
научноистраживачког и уметничкоистраживачког рада и доприносе ефикаснијем развоју 
Факултета/Академије као научноистраживачких и уметничкоистраживачких организација и 
образовних установа; 

(8) има реалан и остварљив програм развоја научноистраживачких, уметничкоистраживачких 
и административних људских ресурса на Универзитету, Факултету/Академији, с тежиштем на 
развоју научноистраживачког и уметничкоистраживачког подмлатка; 

(9) модернизује административне и друге пратеће послове у складу са развојем нових 
информационих технологија; 

(10) редовно занавља и одржава научну, уметничку и другу инфраструктуру и омогућава 
приступ истраживача научним и уметничким базама података и инфраструктури других 
научноистраживачких и уметничкоистраживачких организација, привредних субјеката и 
институција културе; 

(11) припрема предлоге пројеката и реализује научноистраживачке, стручне и 
уметничкоистраживачке пројекте који се финансирају из универзитетских, факултетских, 
локалних, регионалних, националних и међународних фондова; 

(12) предлаже оснивачу обједињавање научних, уметничких и образовних ресурса 
Факултета/Академије и Универзитета „МБ“, с циљем стварања нових и функционалнијих 
научнообразовних и уметничкообразовних установа; 

(13) активно сарађује са другим научноистраживачким и уметничкоистраживачким 
организацијама, образовним и уметничким установама, привредним субјектима, коморама, 
научним, струковним удружењима и установама културе на пројектима од заједничког 
интереса; размени истраживача, резултата научних и уметничких истраживања, часописа и 
друге научне и уметничке литературе;  

(14) активно се укључује регионалне и међународне токове, успоставља и одржава 
међународну сарадњу од општег и заједничког интереса и редовно се пријављује на 
конкурсе и јавне позиве за пројекте који се финансирају из међународних фондова; 

(15) активно ради на комерцијализацији резултата истраживања у складу са 
специфичностима области истраживања за које су акредитовани Факултет/Академија; 

16) иницира или по захтеву надлежних државних органа и институција учествује у процесима 
креирања и анализе јавних политика и законских оквира заснованих на објективном 
чињеничном стању, уз примену научних метода, техника, инструмената и поступака. 

У складу са наведеним циљевима и задацима, универзитет „МБ“ и Факултет/академија у 
његовом саставу обављају научно-истраживачку и уметничкоистраживачку делатност у 
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основним, развојним и примењеним истраживањима у пољу техничко-технолошких и 
друштвених наука, као и у пољу уметности, тежишно у областима електотехничког и 
рачунарског инжењерства, менаџмента и бизниса, економских и правних наука и ликовне 
уметности, на основу добијене акредитације за НИД и УИД, при чему се садржаји и циљеви 
научноистраживачког и уметничкоистраживачког рада усклађују са задацима и циљевима 
Факултета/Академије као високошколских установа. Универзитет „МБ“, односно, Пословни и 
правни факултет је акредитован као установа за десет студијских програма, а Академија 
класичног сликарства за три студијска програма на основним, мастер и докторским 
студијама и имају дозволу за рад од ресорног Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја. 
 

2. ОЦЕНА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ И УМЕТНИЧКОИСТРАЖИВАЧКОГ 
РАДА ПОСЛОВНОГ И ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА И АКАДЕМИЈЕ КЛАСИЧНОГ 

СЛОКАРСТВА У ПРЕДХОДНОМ ПРОГРАМСКОМ ПЕРИОДУ 

2.1. Анализа реализације научноистраживачких и уметничкоистраживачких пројеката 
на Пословном и правном факултету и Академији класичног сликарства 

 
У протеклом петогодишњем периоду Пословни и правни факултет и Академија класичног 
сликарства су успешно реализовали активне пројекте из петогодишњег Плана научно-
истраживачке делатности који су финансирани од стране Европске уније, Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, других министарстава Владе, покраинских 
секретаријата за образовање, науку и културу, локалних самоуправа, привредних компанија, 
установа културе и других различитих извора, који припадају областима: основних научних 
истраживања, интергралних и интердисциплинарних и иновационих истраживања, 
технолошко-развојних пројеката, примењених и апликативних истраживања. 

У претходном петогодишњем периоду наставници и сарадници пословног и правног 
факултета и Академије класичног сликарства учествовали су укупно на 35 
научноистраживачких и уметничкоистраживачких пројеката, од чега 14 научноистраживачких 
и 21 уметничкоистраживачких пројеката.  

Од 14 научноистраживачких пројеката, један пројекат је био из поља природно-математичких 
наука (домаћо развојни); шест из поља друштвено-хуманистичких наука (4 домаћа 
фундаментална и 2 међународна); седам су из поља техничко-технолошких наука (1-домаћи 
иновациони, 5-домаћих развојних и 1 међународни). 

Од 21 уметничкоистраживачког пројекта, шест пројеката је било из категорије УЛ11; 13 
пројеката из категорије УЛ12 , и два из категорије УЛ31. 
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У научноистраживачке и уметничко истраживачке пројекате било је укључено 
укупно 20 наставника и сарадника, од тога 10 са Пословног и правног факултета и 
10 са Академије класичног сликарства. 

У последњој години овог периода, Факултет/Академија су активно радили на предлагању 
научно-истраживачких пројеката за реализацију у наредном петогодишњем периоду (2020-
2025), с руководиоцима, бројем истраживача и изворима финансирања. 

У Табели 1 и Табели 2 приказана је листа научноистраживачких и уметничкоистраживачких 
пројеката који су реализовани на Пословном и правном факултету и Академији класичног 
сликарства у претходном петогодишњем периоду. 

Табела 1. Збирни преглед научноистраживачких, уметничких и стручних пројеката који су 

реализовани на Пословном и правном факултету у претходном петогодишњем периоду 

Поље  

Врста пројекта 

Пројекти ресорног 
министарства М 

Други 
пројекти 

Д/Ф Д/И Д/Р М 
Природно-математичке науке    1    

Друштвено-хуманистичке науке 4   2   

Медицинске науке       

Техничко-технолошке науке   1 5 1   

Уметност       

Свега 4 1 6 3   

УКУПНО 14 
* Д/Ф –домаћи фундаментални, Д/И-домаћи иновациони, Д/Р-домаћи развојни, Д/С-домаћи 
стратешки, Д/ЕФ-домаћи енергетска ефикасност, Д/Технолошки развој ,М-међународни  (Унети 
пројекте оне врсте пројеката који се раде у институцији, по потреби заменити ознаке у табели) 

 
Табела 2. Збирни преглед научноистраживачких, уметничких и стручних пројеката који су 
реализовани на Академији класичног сликарства у претходном петогодишњем периоду 

Резултат  
Ознака, према ознакама за 
науку и уметност 

Број 

јавно излагање, односно, приказивање 
уметничког дела или пројекта из области 
дизајна на самосталним изложбама и 
манифестацијама 

УЛ11 6 

Јавно излагање, односно, приказивање 
уметничког дела или пројекта из области 
дизајна на колективним жирираним 
изложбама и манифестацијама 

УЛ12 13 
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Табела 1.1. Листа наставника и сарадника  који су били укључени у научноистраживачке и 
стручне пројекате са Пословног и правног факултетг 

Р.Б. Име и презиме  

Врста пројекта 

Пројекти министарства 
ППФ Д/В 

Д/Ф Д/И Д/Р М 

1.  Васна Милановић  1 1    

2.  Снежана Стојановић 1      

3.  Владан Кутлешић 1      

4.  Милан Стаматовић   1    

5.  Зорица Николић   2    

6.  Душан Регодић    1   

7.  Неђо Даниловић 1   1   

8.  Ненад Јовановић   1    

9.  Дардан Климента   1 1   

10.  Дубравка шкунца    1   
* Д/Ф –домаћи фундаментални, Д/И-домаћи иновациони, Д/Р-домаћи развојни, Д/С-
домаћи стратешки, Д/ЕФ-домаћи енергетска ефикасност, Д/Технолошки развој ,М-
међународни  (Унети оне врсте пројеката који се раде у установи, по потреби заменити 
ознаке у табели или додати нове колоне) 

У институцијама у којима се истраживања одвијају у више поља или више области податке 
представити по пољима или областима преко збирних табела. Податке уносе све установе 
сем универзитета и академија струковних студија 
Напомена: Ненад Јовановић и Весна Милановић учествовали су на истом пројекту. 

Табела 2.1. Листа наставника и сарадника  који су били укључени у уметничко 
истраживачке пројекате са Академије класичног сликарства 

Р.Б. Име сарадника 
Врста пројекта 

Пројекти министарства М Д/В 

Учешће у ауторским кустоским изложбама и 
пројектима  
Реализација ауторског дела у јавном простору 

Реализовани идејни пројекат или извођачки 
пројекат је ауторски или коауторски рад у 
одређеној ужој области уметности и дизајна 
реализован у материјалу, производњи, 
објекту или локацији 

УЛ31 2 

Укупно  УЛ 11, 12 ,13,   21 
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Д/Ф Д/И Д/У Д/С 

1. Јелена Секулић   1    

2. Иван Цањар   1    

4. Милан Нешић   1    

5. Владимир Товић   1    

6. Васа Доловачки   1    

7. Ана Пејдић   1    

8. Александар Цвијетиновић   1    

9. Миле Кулачић   1    

10. Ненад Станковић   1    

* Д/Ф –домаћи фундаментални, Д/И-домаћи иновациони, Д/Р-домаћи уметнички, Д/С-
домаћи стратешки, Д/ЕФ-домаћи енергетска ефикасност, Д/Технолошки развој ,М-
међународни  (Унети оне врсте пројеката који се раде у установи, по потреби заменити 
ознаке у табели или додати нове колоне) 

У институцијама у којима се истраживања одвијају у више поља или више области податке 
представити по пољима или областима преко збирних табела. Податке уносе све установе 
сем универзитета и академија струковних студија 
 

Наставници и сарадници факултета учествовали су тежишно на пројектима који су 

финансирани од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, других 

министарстава Владе, међународних институција и из других различитих извора. У Табели 3 

наведени су називи и бројеви пројеката, руководиоци и сарадници пројекта и извори 

финансирања. 

Табела 3. Називи пројеката са руководиоцима, сарадницима и изворима финансирања који 

су реализовани на Пословном и правном факултету у периоду 2015-2020 

 

Редни 
број 

 

Назив пројекта 

Врста пројекта 
Руководиоци и 

сарадници 
ангажованих на 

пројектима 

Пројекти министарства 
М ППФ 

ОИ ИИИ ТР  

1.  

Evidencio broj: 44006 - Razvoj 
novih informaciono-komunikaci-
onih tehnologija, korišćenjem 
naprednih matematičkih 
metoda, sa primenama u 
medicini, telekomunikacijama, 

  
 

1 
   

Руководлац: 
Зоран Огњановић 

 
Сарадници: 

Васна Милановић 
Ненад Јовановић 
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energetici, zaštititi nacionalne 
baštine i obrazovanju. 

2.  

Project number: 585681-EPP-
1-2017-1-EL-EPPKA2-CBHE-
JP 
Project name: Electrical Energy 
Markets and Engineering 
Education (project acronym: 
ELEMEND, Project coordinator: 
Technological Educational 
Institute of Central Greece, 
Project duration: three years 
(October 15, 2017 – October 14 
, 2020. 

  

 
 
 
 
 
 
 

 1  

Сарадници: 
 

Истраживач  
Дардан Климента 

3.  

Evidencioni broj: TR33046 - 
Razvoj modela male 
hidroelektrane za izolovano 
napajanje ribnjaka i mikromreže 
sa različitim obnovljivim izvorim 
енергије 

  1    

Руководилац 
Мирољуб Јефтић 

 
Сарадници: 

Дардан Климента 

4.  

Евиденциони број: 45003 - 
Рентабилни избор нових 
технологија и концепција 
одбране кроз друштвене 
промене и стратешке 
оријентације Србије у 21. веку 
(III 47029) 

 1     

Руководлац:  
Небојша Ромчевић, 

 
Сарадници: 

Васна Милановић 

5.  
Евиденциони број 179012  - 
XXI век - век услуга и 
Услужног права 

1      

Руководлац: 
Миодраг Мићевић 

Сарадници: 
Снежана Стојанoвић 

6.  

Евиденциони број 179032  - 
Национална стратегија 
прилива страног капиала у 
цилју реинтеграције Србије у 
светске економске токове.  

1      

Руководилац:  
Наташа Богавац 

 
Сарадници: 

Наташа Богавац 

7.  

Евиденциони број 179009 - 
Демократски и национални 
капацитети политичких 
институција Србије у процесу 
међународних интеграција 

1      

Руководлац:  
Живојин Ђурић 

 
Сарадници 

Владан Кутлешић 

8.  
Евиденциони број 35030 - 
Развој, пројектовање и 

  1    
Руководлац:  

Градимир Ивановић 
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имплементација савремених 
стратегија интегрисаног 
управљања оперативним 
радом и одржавањем возила 
и механизације у системима 
аутотранспорта, рударства и 
енергетике (2011-2015) 

 
 

Сарадници: 
 Милан Стаматовић 

9.  

Евиденциони број ВА-
ДХ/1/19-21 -„Војска у политич-
ком систему Србије“, Министа-
рство одбране, Универзитет 
одбране, Војна академија. 

1      

Руководила: 
Срђан Благојевић 

 
Сарадници  

Неђо Даниловић 

10.  

Евиденциони број 
Knowledge for Resilient 
Society / K-FORCE, Nomber: 
573942-EOO-1-2016-1-RS-
EPPKA2-CBHE-JP 
Knowledge FOr Resilient society 
”Управљање ризиком од 
катастрофалних догађаја” на 
мастер студијама 
грађевинарства је резултат 
међународног ERASMUS+ 
пројекта ”Knowledge For 
Resilient soCiEty” који се бави 
управљањем хазардним 
појaвама и превенцијом 
њихових последица кроз 
асеизмичко пројектовање, 
одбрану од поплава , санацију 
клизишта, мјере заштите од 
пожара, санацију конструкција, 
саобраћајница и сл. 

    1  

Руководилац: 
Проф. др Властимир 

Радоњанин 
 

Сарадници  
Неђо Даниловић 

11.  

Евиденциони број  BA11-IB-
OT-02 - Јачање 
институционалних капацитета 
у обезбјеђивању квалитета 

    1  

Руководилац 
Алехандер Кохлер 

Нихад Фејзић 
Сарадници: 

Душан Регодић 

12.  

Евиденциони број  ТР-32051 
– Развој и реализација 
наредне генерације система, 
уређаја и софтвера на бази 
софтверског радија за радио и 
радарске мреже 

 
 
 
 
 
 

 1    

Руководилац 
пројекта:   Др 

Предраг Петровић  
Сарадници: 

Зорица Николић 
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13.  

Евиденциони број: ТР-32037 
–Истраживање и развој 
робусних система за пренос 
података и њихова примена у 
корпоративним мрежама 

  1    

Руководилац 
Милошевић Ненад 

 
Сарадници: 

Зорица Николић 

14.  

GA: 720728, BBI JU, Хоризонт 
2020 (Програм ЕУ за 
истраживање и иновације) 
GreenProtein Пројекат, 
Европска унија, , 7 партнера 
из 4 европске земље, 
септембар 2016 –  2022. 

    1  

Лидер LCA (Life Cycle 
Assessment) – 
процена животног 
циклуса  
 

Сарадници: 
Дубравка Шкунца 

УКУПНО 
       

4 1 5  4   

14 

* ОИ –основна истарживања, ИИИ-интегративни, интердисциплинарни и иновациони, ТР – технолошки 
развој, М-међународни, ППФ- научни пројекти ППФ.  (Унети пројекте оне врсте пројеката који се раде у 
институцији, по потреби заменити)  

1) Пројакат: Евиденциони број III 44006 - Рaзвoj нoвих инфoрмaциoнo-кoмуникaциoних 
тeхнoлoгиja, кoришћeњeм нaпрeдних мaтeмaтичких мeтoдa, сa примeнaмa у мeдицини, 
тeлeкoмуникaциjaмa, eнeргeтици, зaштити нaциoнaлнe бaштинe и oбрaзoвaњу. Руководилац 
пројекта је др Зoрaн Oгњaнoвић, Научни саветник, Maтeмaтички институт СAНУ, истраживач 
на пројекти са Пословног и правног факултета је проф. др Вeснa Mилaнoвић (2011-2020); 

2) Project:  Number 585681-EPP-1-2017-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP - Electrical Energy Markets 
and Engineering Education (project acronym: ELEMEND. Project coordinator: Technological 
Educational Institute of Central Greece. Participant - researcher on the project from the Faculty of 
Business and Law is Professor. Dardan Clement, PhD. Project duration: three years (October 15, 
2017 – October 14, 2020). 

3) Пројекат: Евиденциони број TR33046 - Развој модела мале хидроелектране за 
изоловано напајање рибњака и микромреже са различитим обновљивим изворим енергије. 
Руководилац пројекта је проф. др Мирољуб Јефтић, а сарадник и истраживач на пројекту са 
Пословног и правног факултета је проф. др Дардан Климента (2011-2020)�4) Пројекат: 
Евиденциони број III 45003 - Oптoeлeктрoнски нaнoдимeнзиoнaлни систeми – пут кa 
примeни. Руководилац пројекта је проф. др Нeбojшa Рoмчeвић, Научни саветник, Института 
зa физику у Бeoгрaду. Учесник и истраживач на пројекту са Пословног и правног факултета 
је проф. др Вeснa Mилaнoвић (2011-2020); 

4) Пројекат: Евиденциони број III 45003 - Oптoeлeктрoнски нaнoдимeнзиoнaлни систeми – 
пут кa примeни. Руководилац пројекта је проф. др Нeбojшa Рoмчeвић, Научни саветник, 
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Института зa физику у Бeoгрaду. Учесник и истраживач на пројекту са Пословног и правног 
факултета је проф. др Вeснa Mилaнoвић (2011-2020); 

5) Пројекат: Евиденциони број 179012 - XXI вeк, вeк услугa и услужнoг прaвa. Руководилац 
пројекта је проф. др Mиoдрaг Mићoвић, редовни професор Прaвног фaкултeта Унивeрзитeтa 
у Крaгуjeвцу. Учесник и истраживач са факултета је проф. др Снeжaнa Стojaнoвић; 

6) Пројекат: Евиденциони број 179032  - Национална стратегија прилива страног капиала у 
циљу реинтеграције Србије у светске економске токове. Руководилац пројекта била је проф. 
др Наташа Богавац, редовни професор Пословног и правног факултата (2011-2018). 

7) Пројекат: Евиденциони број 179009  - Дeмoгрaфски и нaциoнaлни кaпaцитeти 
пoлитичких институциja Србиje у прoцeсу мeђунaрoдних интeгрaциja. Руководилац пројекта 
је проф. др Живojин Ђурић, научни саветник Института зa пoлитичкe студиje Владе 
Републике Србије у Бeoгрaд, а учесник и истраживач са Пословног и правног факултета био 
је др Влaдaн Кутлeшић (2011-2020); 

8) Пројекат: Евиденциони број TП 35030 - Рaзвoj, прojeктoвaњe и имплeмeнтaциja 
сaврeмeних стрaтeгиja интeгрисaнoг упрaвљaњa oпeрaтивним рaдoм и oдржaвaњe вoзилa и 
мeхaнизaциje у систeмимa aутoтрaнспoртa, рудaрствa и eнeргeтикe. Рруководилац пројекта 
био је проф. др Горан Ивановић, редовни професор Машинског факултета у Београду, а 
учесник и истраживач са пословног и правног факултета је био проф. др Милан 
Стаматовић; 

9) Пројекат: Евиденциони број VA-DH/1/19-21 - Војска у политичком систему Србије. 
пројекат је финансирало Министарство одбране Владе Републике Србије, Универзитет 
одбране – Војна академија Војске Србије. Руководилац пројекта је проф. др Срђан 
Благојевић, а учесник и истраживач на пројекту са Пословног и правног факултета је проф. 
др Неђо Даниловић. Реализација пројкта је започела 2018. године и траје до краја 2021. 
године. 
 
10) Међународни пројекат Европске уније: K-FORCE: Евиденциони број 573942-ЕПП-1-
2016-1-РС-ЕППКА2-ЦБХЕ-ЈП - Knowledge For Resilient Society - Знање за отпорно друштво, 
Координатор пројекта је био Факултет техничких наука у Новом Саду. Укупан број партнера 
на пројекту: био је 14+2 партнера. Руководилац пројекта био је Проф. др Властимир 
Радоњанин, са Техничког факултета Универзитета у Новом Саду, а учесник, истраживач и 
методолог на пројекту са Пословног и правног факултета је  проф. др Неђо Даниловић. 
Пројекат финансура Европска уније из Програма Еразмус+. Време трајања пројкта је тру 
године (2016-2019).  
 
11) Међународни ИПА пројекат Европске уније за Босну и Херцеговину: Евиденцијони 
број BA11-IB-OT-02 - Јачање институционалних капацитета у обезбеђивању квалитета. 
Руководилац пројекта био је, Алехандер Кохлер-Austrija и Нихад Фејзић-BiH. Учесник и 
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истраживач на пројекту са Пословног и правног факултета био је проф. др Душан Регодић. 
Пројекат јфинансира Европска унија. 
12) Пројекат: Евиденциони број ТП 32051 - Развој и реализација наредне генерације 
система, уређаја и софтвера на бази софтверског радија за радио и радарске мреже. 
Руководилац пројекта јепроф. др Предраг Петровић, научни саветник. Руководилац пројекта 
је проф. др Предраг Петровић, научни саветник Института Михајло Пупин у Београду. У 
пројекту су учествовале научноистраживачке организације: Електронски факултет у Нишу, 
Електротехнички факултет у Београду, Институт за телекомуникације и електронику ИРИТЕЛ 
АД и Институт Михајло Пупин у Београду. Учесник и истраживач на пројекту са Пословног и 
правног факултета је проф. др Зорица Б. Николић. 
 
13) Пројекат: Евиденциони број ТР-32037 - Истраживање и развој робусних система за 
пренос података и њихова примена у корпоративним мрежама. Пројекат је финансиран од 
стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у периоду 
2011 до 2020. године. Руководилац пројекта био је проф. др Милошевић Ненад из Института 
Михајло Пупин, а учесник и истраживач на пројекту са Пословног и правног факултета била 
је проф. др Зорица Б. Николић. 

Осим учечешћа на међународним научним пројектима и научним пројектима Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја и осталих министарстава Владе Републике Србије, у 
пројектном циклусу (2011-2016-2019/20) истраживачи Пословног и правног факултета 
активно су учествовали и у следећим Erasmus+ и другим пројектима, и то:  

(1) Пројекат Erasmus+: STAFF MOBILITY FOR TEACHING, у којем је Факултет учествовао у 
програму размене наставника са Универзитетом транспорта „Тодор Каблешков“ из Софије у 
Републици Бугарској. Руководилац пројекта био је проф. др Зоран Чекеревац са Пословног и 
правног факултета: 

 Учесници размене на пројекту Erasmus+ Mobility Agreements – Staff Mobility for Teaching 
са Пословног и правног факултета били су проф. др Зоран Чекеревац и доц. др Дубравка 
Шкунца, који су боравили на Универзиту туранспорта „Тодор Каблешков“ у Софији од 
26.9.2016. до 30.9.2016. 

 Учесници размене на пројекту Erasmus+ Mobility Agreements – Staff Mobility for Teaching 
са Универзитета транспорта „Тодор Каблешков“ из Софије били су: проф. др. Николај 
Георгиев, проф. др Даниела Тодорова, проф. др Емилија Вајсилова, који су боравили на 
Пословном и правном факултету и Београду, од 03.05.2016 до 07.05.2016. године  

 Учесник размене на пројекту Erasmus+ Mobility Agreements – Staff Mobility for Teaching 
са Универзитета транспорта „Тодор Каблешков“ из Софије била је и Нина Гергова, студент 
докторских студија која је на Пословном и правном факултету у Београду боравила од 
11.4.2016. до 10.7.2016. године. 

http://www.iritel.bg.ac.rs/index.php/sr-cir/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%98%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8-2011-2019/349-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%98-%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0,-%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%92%D0%B0%D1%98%D0%B0-%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B5-%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5
http://www.iritel.bg.ac.rs/index.php/sr-cir/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%98%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8-2011-2019/349-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%98-%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0,-%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%92%D0%B0%D1%98%D0%B0-%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B5-%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5
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(2) Пројекат Erasmus+: STAFF MOBILITY FOR TEACHING, у којем је Пословни и правни 
факултет учествовао у програму размене наставника са Високом школом економије и 
менаџмента државне управе (ВШЕМвс) из Братиславе у Републици Словачкој. Руководилац 
пројекта размене био је проф. др Зоран Чекеревац, са Пословног и правног факултета: 

 Учесници размене на пројекту Erasmus+ Mobility Agreements – Staff Mobility for Teaching 
са Високе школе економије и менаџмента државне управе (ВШЕМвс) из Братиславе био је 
проф. др Станислав Филип, који је боравио на Пословном и правном факултету у Београду у 
два временска периода. Први пут у времену од 24.01.2017. до 28.01.2017. године и други 
пут, у времену од 05.07.2017. до 06.07.2017. године, када је заједно са њим у размени 
учествовао и проф. др Љубош Цибак; 

 Учесници размени на пројекту Erasmus+ Mobility Agreements – Staff Mobility for Teaching 
са Пословног и правног факултета били су проф. др Зоран Чекеревац и МА Миланка 
Богавац, студент докторских академских студија „Пословни менаџмент“, који су боравили на 
Високој школи економије и менаџмента државне управе (ВШЕМвс) у Братислави у периоду 
од  27.2.2017. до 03.3.2017. године; 

 Учесници размене на пројекту Erasmus+ Mobility Agreements – Staff Mobility for Teaching 
са Високе школе економије и менаџмента државне управе (ВШЕМвс) из Братиславе био је и 
проф. др Петер Ивановић, који је боравио на Пословном и правном факултету у Београду, у 
времену од 03.04.2017. до 07.04.2017. године;  

(3)) Међународни пројекат Институционалне акредитације Међународне пословне 
школе Ботевград из Бугарске, у којем је на позив Belgary National Evaluation and Accreditation 
Agency из Софијe, учествовао проф. др Зоран Чекеревац са Пословног и правног 
факултета, као међународни експерт Националне евалуционе и акредитационе агенције 
(Certifikat бр. 467/30.03.2017), у времену од априла до августа 2017. Руководилац овог 
пројекта био је проф. др Бојан Биолчев, истраживач из Бугарске.  

 

2.2. Оцена научноистраживачког рада на организацији и реализацији                     

међународних тематских научних конференција 
 
У протеклом петогодишњем периоду Пословни и правни факултет је као организатор и 
суорганизатор успешно реализовао пет међународних тематских научних конференција и то:  

2.2.1. Међународна тематска научна конференција „МЕМАЏМЕНТ 2016“ 

Пословни и правни факултет је уз материјалну подршку Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије и суорганизацију Универзитета транспорта „Тодор 
Каблешков“ из Софија; Факултета безбедносног инжењерства из Жилине у Словачкој; Нинбо 
технолошког универзитета из Народне Републике Кине; Буковинског Универзитета, 
Чернивци из Украјине; Високе школе економије и менаџмента државне управе из 
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Братиславе у Словачкој; Мајкопског државног технолошког универзитета из Русије; 
Европског политехничког института из Куновице у Чешкој; Могилевског државног 
универзитета прехрамбене технологије из Могилева у Републици Белорусији; Високе школе 
друштвених и техничких наука из Радома у Пољској; Интернационалног Универзитета у 
Дистрикту Брчко, и Северно-кавкаског  института бизниса, инжењеринга и информационих 
технологија из Армавира у Русији, организовао и реализовао међународну научну 
конференцију „Менаџмент 2016“. Конференција је одржана у хотелу Метропол у Београду, 5-
6. маја 2016. године.  

Глобални циљ Конференције био је успостављање међународног форума за размену знања, 
искуства и информација о различитим аспектима менаџмент филозофије данас и сутра. 
Парцијални циљеви овог скупа били су: (1) Креирање филозофских, научних, технолошких и 
практичних модела и знања за различите проблеме: индустријског менаџмента, менаџмента 
информационих система, финансијског менаџмента, менаџмента одрживог развоја, 
менаџмента знања, спортског менаџмента, менаџмента тоталним квалитетом - ТQМ, 
менаџмента у туризму, кризног менаџмента, менаџмента у теорији и пракси и економије 
савременог друштва; (2)Генерисање нових идеја заснованих на домаћој и међународној 
размени знања и информација; (3) Формирање домаће научне и стручне стратегије за рад у 
широј области менаџмента између две конференције и (4) Презентација стечених искустава 
и постигнутих резултата предузећа у примени и унапређењу савремених метода и техника 
менаџмента. Успешном реализацијом конференције, глобални циљ је у потпуности 
остварен. 

Задаци Конференције били су: (1) дискусија о различитим аспектима модерног менаџмента у 
свету и код нас, (2) промовисање, теоријско разматрање и практична анализа и примена 
различитих алата и техника за унапређења менаџмента, и (3) успостављање веза између 
различитих струка специјалности како то менаџмент захтева.  

Број и квалитет прихваћених радова из зеље и иностранства обезбедио је успешну 
реализацију постављених задатака.  

На конференцији је после стручне рецензије прихваћено и саопштено 80 научних и стручних 
радова. Основне карактеристике саопштених радова на конференцији биле су: 1) висок 
научно – стручни ниво, 2) ширење проблема пројеката пословног економског, индустријског и 
информатичког менаџмента у различите привредне гране и 3) велики број радова који 
долази из привреде. 

У припреми конференције Пословни и правни факултет је одштампао Зборник абстраката, а 
радови учесника конференције који су прошли међународну рецензију публиковани су у 
часописима Факултета: MEST Journal и FBIM Transactions током 2016. И 2017. године. 
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2.2.2. Међународна тематска научна конференција „Менаџмент и Право 2018“  

 

Међународна конференција „Менаџмент и Право 2018“ је одржана у хотелу Цроwне Плаза у 
Београду, 4. И 5. маја 2018. године. Организатори конференције били су пословни и правни 
факултет; "Тодор Каблесхков" Университ Транспорта из Софије; Буковиниан Университ из 
Украјине; Висока школа економије и менаџмента државне управе из Словачке; Факултет за 
безбедносни инжењеринг Универзитета из Жилине у Словачкој; Маyкоп државни технички 
Универзитет из Русије; Нингбо Универзитет за Технологију из Народне Републике Кине;  
Еуропски полyтехнички институт из чешке; Могилев државни универзитет за технологију 
хране из Белорусије; Еуропски Универзитет Радом и Јан Дłугосз Университ из Пољске; 
Николо Кусано Университ из Италије;мешународна школа бизниса из Бугарске; North-
Caucasian Institute of Business, Engineering and Information Technology, 
из Русије; Интернационални Универзитет Дистрикт Брчко; Интернационални Универзитет 
Травник; Универзитет модерних знаности, Мостар, и Поморски факултет у Бару. 

Конференција је била посвећена темељним разлозима који узрокују структурне садржаје у 
пракси савремених привредних друштава посматрано на глобалном нивоу. Конференција је 
носила наглашено становиште прагматичне „теорије и праксе савременог менаџмента и 
права“ настојећи да хармонизује опште принципе, полазишта и начела српске теорије и 
праксе у области менаџмента и права са начелима, принципима и и праксом развијених 
земаља. Централни део конференције посвећен је економским, правним, информатичким, 
еколошким, менаџерским и другим приступима који се уграђују у европске димензије 
узајамних утицаја тржишних међународних односа. 

У радовима саопштеним на конференцији аутори су покушали да одговоре на сложене 
захтеве модерног индустријског, економског, информатичког, али и динамичког пословања, 
детерминисаног новим стандардима и новим приступима тржишног пословања. 

После пленарне расправе, конференција је радила у две секције. На првој секцији вођена је 
расправа и размена мишљења о актуелним теоријским и практичним питањима ужих 
научних области менаџмента и бизниса, пре свега о: савременим тенденцијама у 
менаџменту; миграцијама као новом изазову; савременом финансијском менаџменту и 
борба против превара и корупције;  информационим технологијама; дигиталној форензици и 
превентивама од могућих превара у Интернет пословању; менаџементу у транспорту, 
туризму, хотелијерству, екологији, спорту и кризном менаџменту. 

У закључцима конференције су предложени елементи стратегије за обезбеђивање 
квалитетног пословног менаџмента у условима криза изазваних миграцијама, транзицијом и 
савременим економским и политичким превирањима. 
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  Друга секција тежишно је била посвећена актуелним проблемима права и правне науке. У 
раду ове секције, поред домаћих аутора учествовали су и угледни научници из Босне и 
Херцеговине, Јерменије, Македоније, Пољске, Русије, Шпаније и Турске. 

Резултат рада секције био је Зборник радова у којем су изложени Радови учесника 
Конференцији где су из различитих правних, правно-политичких и правно-економских углова 
осветљени разни проблеми права и правне науке. Учесници конференције су дали важан 
допринос бољем разумевању и решавању научних проблема из домена теорије државе и 
права, међународног јавног права, уставног права, права људских права, кривичног и 
кривичног процесног права, грађанског права, трговинског права, заштите животне средине, 
правне историје и др. области права. 

 
2.2.3. Међународна научна конференција ZITEX 2018 „Савремене информационе 

технологије – употреба, злоупотреба и заштита“ 
 
. 
Међународну научну конференцију „Зитех 2018“ организовали су: ИТ Вештак и пословни и 
правни факултет уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја и 
Министарства правде Владе Републике Србије и суорганизацију: "Тодор Каблесхков" 
Университом Транспорта из Софије, Буковиниан Университом из Украјине, Високом школом 
за економију, менаџмент и јавну управу и Фкултетом за безбедносни инжењеринг из 
Словачке, Маyкоп државним технолошким Универзитетом из Русије, Нингбо Универзитетом 
из Народне Републике Кине, Руским државним универзитетом за хуманистичке науке из 
Русије, Јан Дłугосз Университом из Пољске и North-Caucasian Institute of Business, 
Engineering and Information Technology из Русије. 
Седма међународна конференција је одржана у Београду, 16. Септембра 2018. године, под 
слоганом: Употреба – Злоупотреба – Заштита с општим циљем организованог 
обједињавања, увећавања и ширења расположивих знања и искустава о начинима и 
могућностима заштите од злоупотребе информационих технологија. 
Циљ конференције био је стицање и размена знања о савременим трендовима у развоју 
информационо-комуникационих технологија, начинима и могућностима њихове примене и 
препознавања, спречавања, доказивања, вештачења и санкционисања злоупотреба у 
информационо-комуникационим технологијама. 
Тематске области - Секције конференције биле су: 
1) Нове технологије (блокчејн технологија, интернет ствари, и криптовалуте) 
2) Злоупотребе информационих технологија (криминогени фактори, потенцијални 
циљеви злоупотребе, категорије злоупотребе, компјутерски криминал, кибер-тероризам, 
обавештајно деловање, информационо ратовање, нове форме злоупотреба ИТ, методе и 
технике злоупотребе, мотиви и профили извршилаца, откривање и доказивање, место и 
улога државних органа, образовних установа и медија, судско вештачење у области ИТ, 
санкционисање, терминологија и стандарди, информатичка етика, међународна сарадња у 
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области компјутерског криминала, форензички алати, хардверски и софтверски алати, 
верификација и валидација алата, дигитална форензика (рачунара, РМ, софтвера), 
дигитална форензика рачунара у раду (ливе форенсиц), и форензичке технике и алати за 
управљање компјутерским инцидентом). 
3) Заштита (информациона безбедност, политике заштите, архитектура система заштите, 
аспекти заштите: нормативни, физичко-технички и логички аспецт; крипто заштита – КЕМЗ и 
заштита, ТЕМПЕСТ стандард и заштита, стеганографија и дигитални водени печат, заштита: 
на Интернету, база података, ПЦ; заштита у рачунарима и рачунарским мрежама, 
методологија заштите wеб апликација; заштита: приватности и интелектуалне својине; 
еволуација система заштите (сертификација итд.), метрички системи у области заштите, 
управљање ризиком (модели и методе), пправљање програмом заштите, документа и 
стандарди заштите, методологије за развој система заштите, пројектовање система заштите, 
етичко хаковање, евалуација и побољшавање процеса заштите, законска регулатива у свету 
и код нас и модели обуке. 
На конференцији су презентовани радови по позиву и пријављени радови по избору 
Програмског одбора. Резимеи свих радова по позиву и прихваћених пријављених радова су 
публиковани у Зборнику резимеа (на ЦД) регистрованом у Народној библиотеци Србије, а 
комплетни радови су публиковани у оквиру специјалног броја академског журнала FBIM 
Transactions. 
 
2.2.4. Међународна тематска научна конференција „Значај примењених истраживања за 

развој науке и решавање проблема праксе у савременом друштву“ 

Ради се о трећој по реду, међународној тематској научној конференцији под називом „Значај 
примењених истраживања за развој науке и решавање проблема праксе у савременом 
друштву“ која је одржана у свечаној сали Српске академије наука и уметности, 15. новембра 
2019. године у Београду.  

Сурганизтори конференције били су Пословни и правни факултет Универзитета „МБ“ из 
Београда, Институт за српску културу из Приштине – Лепосавића и Међународно удружење 
методолога друштвених наука, чији је председник проф. др Неђо Даниловић, редовни 
професор методологије на Пословном и правном факултету.  

Академски покровитељ конференције била је Српска академија наука и уметности, а 
медијски покровитељ, Друштво новинара Војводине. Организацију и реализацију ове 
међународне тематске научне конференције материјално је помогло Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја Владе републике Србије кроз Програм 
суфинансирања одржавања научних скупова и конференција. 

На трећој тематској међународној научној конференцији критички су разматране спознаје 
правилности и законитости природних, техничких и друштвених појава, процеса и односа 
унутар различитих поља и области науке и примена резултата такве спознаје за 
унапређење, теорије и праксе у савременим државама. У академској расправи на 
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конференцији пошло се од премисе да је примарна улога примењених (апликативних) 
истраживања спознаја правилности и законитости достигнутог нивоа развоја савремених 
држава и изналажење рационалнијих, ефикаснијих и ефективнијих могућности њихове 
примене у садашњем и будућем развоју држава у различитим пољима и областима науке, с 
крајњим циљем да се унапреде политички, економски, соцојални, културни, безбеносни, 
информационо-комуникациони, технолошки и природни системи у савременим државама, те 
да се максимално заштити животна средина и очува здравље људи на планети.  

На Конференцији је поднешено 36 научних радова у којима је из епистемиолошког угла 
указано на непроцењиви значај примењених истраживања за даљи развој науке и решавање 
проблема друштвене праксе у савременим државама.  

За потребе учесника конференције унапред је штампан Зборник абстраката, а након 
одржаване конференције и Зборник радова који су доступни у електонској верзији на веб 
сајту Међународног удружења методолога друштвених наука и сајтовима, Пословног и 
правног факултета Универзитета „МБ“и Института за српску културу из Приштине - 
Лепосавића. У циљу трансвера знања, Зборник радова са треће међународне тематске 
научне конференције достављени су Министарству просвете, науке и технолошког развоја, 
Српској академији наука и Уметности, народној и Универзитетској библиотеци Србије и 
Академијама наука и уметности и народним библиотекама свих земаља учесница 
конференције.  

2.2.5. Међународна научна мултидисциплинатна конференција                                                  
„МЕНАЏМЕНТ 2020“ и "ЗИТЕХ -2020" 

На Пословном и правном факултету је, уз предузете строге мере заштите, 08. и 09. октобра 
2020. године одржана здружена међународна научна мултидисциплинарна конференција под 
називом „МЕНАЏМЕНТ 2020“ и "ЗИТЕХ - 2020". На конференцији је уз присуство еминентних 
научника из земље и иностранства приказано 90 радова. За потребе учесника конференције 
унапред је штампан Зборник редова који је доступан на Webu сајту:  
https://www.meste.org/M2020/M2020s.html, у  он лајн верзији. 

Сходно предложеним тематским областима здружене међународне мултидисциплинарне 
конференције „МЕНАЏМЕНТ 2020“ и „ЗИТЕХ 2020“, и насталој ситуацији изазваној вирусом 
COVID – 19, светски и домаћи стручњаци, универзитетски професори, научници, истраживачи, 
привредници, студенти докторских академских студија и сви заинтересовани су имали прилику 
да представе најновија достигнућа у области: менаџмента, права, економије, информатике, 
екологије и злоупотребе информационих система, те да поделе своје ставове, виђења, 
препоруке, сугестије и закључке из датих области са другим научницима. Аутори радова су били  
угледни професори и научници са више домаћих и међународних универзитета и Института, 
тако да с правом можемо рећи да се ради о научној конференцији од глобалног интереса.  

https://www.meste.org/M2020/M2020s.html
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Суорганизатори конференције биле су 21 образовно-научна установа из 19 земаља, са пет 
континената, што је својеврсни успех имајући у виду глобалне размере пандемије COVID-19 у 
том периоду.  

Циљ конференција "Менаџмент - ЗИТЕХ -2020" био је да се  научници, експерти, привредници и 
шира домаћа и светска јавност упознају са тренутним стањем и перспективама у оквиру 
тематских области обухваћених програмом Конференције. Посебна пажња посвећена је 
менаџменту, праву, информатици и економији савременог приватног и јавног сектора у Србији и 
њеном ближем и даљем окружењу уз уважавање концепта друштвеног развоја земље и њеног 
укључивања у Европске интеграције.  

У закључцима конференције су предложени елементи стратегије за обезбеђивање квалитетног 
пословног менаџмента у условима криза изазваних климатским променама, масовним 
миграцијама, пандемијама и транзицијом која се одвија у савременим економским и политичким 
превирањима.  

Због пандемије изазване вирусом COVID-19 спојене су две међународне научна конференција 
„Менаџмент 2020“ и „ЗИТЕХ 2020“, које се традиционално организују сваке друге године на 
пословном и правном факултету, у једну здружену међународну мулти конференцију која је 
одржана у термину предвиђеном за одржавање међународне тематске научне конференције 
„ЗИТЕХ 2020“.  

Организацију и реализацију ове здружене међународне тематске научне конференције 
материјално је помогло Министарство просвете, науке и технолошког развоја Владе 
републике Србије кроз Програм суфинансирања одржавања научних скупова и 
конференција. 

Радови са ове здружене конференције континуирано се објављују у часописима 
Универзитета „МБ“ - MEST Journal и FBIM Transactions током у 2021 и 2022. години.  

 
 

3. ПРИОРИТЕТИ ПРОГРАМА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ И 
МЕТНИЧКОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА УНИВЕРЗИТЕТА “МБ“  

У ПЕРИОДУ ОД 2021. ДО 2025. ГОДИНЕ 
 

 
Научноистраживачки рад Универзитета „МБ“ са Пословним и правним факултетом и 
Академијом класичног сликарстав и његовом саставу су оријентисани на фундаментална, 
примењена, иновациона и уметничка истраживања са посебном пажњом на националне, 
регионалнеи локалне  приоритете у областима правних и економских наука, менаџмента и 
бизниса, електротехничког и рачунарског инжењерства и ликовних уметности.  

http://meste.org/mest/index.html
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Унутар наведених области дефинисане су уже научне области актом о организацији 
Универзитета „МБ“. Поред истраживања у наведеним областима на Универзитету „МБ“ ће се 
реализовати и мултидисциплинарна истраживања унутар Универзитета и других институција 
у земљи и иностранству са којима се може постићи компатитивност научних дисциплина.  

Програм научно-истраживачког и уметничкоистраживачког рада Универзитета и Факултета/ 

Академије у програмском периоду 2020-2025. године је фокусиран на три основна 

приоритета: наставак научно-истраживачког рада у оквиру већ постојећих садржаја и почетак 

рада на једном броју нових научноистраживачких и уметничкоистраживачких програма, 

наставак организације и реализације националних и међународних тематских научних 

конференција, и рад на побољшању услова за повећање обима и квалитета 

научноистраживачке и уметничкоистраживачке делатности у наредном периоду. Наведени 

приоритети се односе на скуп активности које би заједнички требало да доведу до 

најважнијег циља, а то је да се општи квалитет научно-истраживачког и 

уметничкоистраживачког рада на Факултету/Академији и Универзитету у целини битно 

побољша. Основни захтев Програма научноистраживачког и уметничкоистраживачког рада 

Универзитета „МБ“ јесте да пројектовано побољшање буде мерљиво, односно да се на 

истеку програмског периода степен испуњености постављених циљева и задатака може 

јасно измерити, оценити и квалитативно-квантитативно исказати.  

 
Реализацијом приоритета који се налазе у средишту овог Програма, Универзитет и 

Факултет/Академија дају скроман допринос основним циљевима Стратегије научног и 

технолошког развоја Републике Србије, а то је, првенствено: очување и развој укупног 

научно-истраживачког и уметничког потенцијала и општег фонда знања, као важних 

чинилаца укључивања Србије у европске интеграционе процесе. Поред тога, Универзитет и 

Факултет/Академија у границма својих могућности дају скроман допринос остваривању 

општег циља Стратегије развоја образовања и васпитања у Србији до 2030.године, у 

области високог образовања, пре свега, оног циља који се односе на повећани квалитет, 

релевантност и праведност високог образовања, посебно на крајње ефекте остваривања 

општих циљева, као што су: повећање процента високообразованих у популацији од 30-34 

године старости и повећање процента генерације од 19 до 30 година старости обухваћене 

високим образовањем. 

У наредном петогодишњем периоду Универзитет „МБ“ и Факултет/Академија у његовом 
саставу ће спроводити политику континуираног научноистраживачког, уметничкоистражива-
чког и развојног рада наставног особља и студената као основног предуслова за постизање 
квалитетног образовног процеса. Полазиште у тим активностима биће: научноистраживачки, 
уметничкоистраживачки и истраживачко-развојни пројекти као кључни садржај и услов за 
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одвијање докторских, мастер и дипломских академских студија; научноистраживачки рад као 
основни садржај у процесу развоја научноистраживачког подмлатка; јавно публиковање 
резултата научноистраживачког рада у домаћим и међународним часописима и њихово 
саопштавање на научно-стручним и уметничким скуповима, изложбама и галеријам; стална 
промоција науке и уметности, успостављање критичке оцене и усвајање нових знања, као и 
њихова уградња у наставно-научни процес; стварање услова и подстицање научноистра-
живачког и уметничкоистраживачког рада међу студентима, посебно на завршним годинама 
студија; процена резултата научноистраживачког и развојног рада у односу на основне 
задатке и циљеве Факултета/Академије, као и њихово вредновање у складу са националним 
и међународним стандардима; планска комерцијализација резултата научноистражвачког, 
уметничкоистраживачког и развојног рада; сарадња са високошколским установама, научним 
и уметничким организацијама, привредним субјектима, јавним предузећима, културним 
институцијама и другим организацијама у земљи и иностранству на пројектима од 
заједничког интереса. 

Програмом научно-истраживачког и уметничкоистраживачког рада oд 2021. дo 2025. године 
предвиђено је да се у научноистраживачке и уметничкоистраживачке пројекте укључи више 
наставника и сарадника Факултета/Академије, а посебно младих истраживача, студената 
мастер и докторских студија. Тиме се створају предуслови за остваривање једног од циљева 
Програма, а то је да наставници и сарадници Факултета/Академије што активније учествују у 
пројектима које финансира Министарства просвете, науке и технолошког развоја, друга 
министарства Владе Републике Србије, секретаријати Владе Војводине, локална 
самоуправа, привредне компаније, струковна научна удружења, невладине организације и 
међународне институције. 

У оквиру утврђених приоритета, а у складу са Законом о науци и истраживањима ("Сл. 
гласник РС", бр. 49/2019) и Законом о иновационој делатности ("Сл. гласник РС", бр. 
110/2005, 18/2010 и 55/2013), Програм научно-истраживачког рада Универзитета „МБ“ у 
периоду 2020-2025. година обухвата:  

1. Програм основних и промењених истраживања у области правних и економских наука, 
менаџмента и бизниса, електотехничког и рачунарског инжењерства. 

2. Програм трансфера знања и подстицања примене резултата научноистраживачког рада.  

3. Програм иновационе делатности.  

4. Програм уметничких истраживања у области ликовне уметности.  

5. Програм обезбеђења и одржавања научноистраживачке опреме и простора за 
научноистраживачки рад.  

6. Програм међународне научне сарадње.  

7. Програм развоја информационих система.  

8. Програм развоја научноистраживачког подмлатка.  
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9. Програм издавања научних публикација и одржавање научних скупова.  

10. Програм набавке научне и стручне литературе из иностранства и приступа електронским 
научним базама података, и  

11. Програм подстицања активности научних стручних друштава која су у функцији 
унапређења научноистраживачког рада, промоције и популаризације науке и уметности и 
брига о очувању научне и уметничке баштине.  

 
 

3.1. Програм основних и промењених истраживања 

 
 
Основна и примењена истраживања на Универзитету „МБ“ и Факултету/Академији у његовом 
саставу обухватају истраживање економских и правних модела, као и модела управљања 
пословним процесима, електротехничких и рачунарских модела и праваца у ликовној 
уметности, као и изналажење могућности њихове примене у политичком, економском, 
правном, социјалном, информационо-комуникационом, безбедносном и културном систему у 
Републици Србији. Тежиште основних и примењених истраживања биће усмерено на:  

 развој економских и правних наука, менаџмента и бизниса и електотехничког и 
рачунарског инжењерства, као и развоју ликовних уметности, посебно класичних праваца и 
тој уметности;  

 унапређење финансијског система, посебно фискалног, пореског и банкарског 
система у србији; 

 подизање квалитета домаћег законодавства и његова хармонизација са савременим 
правним тенденцијама, посебно са правом Европске Уније у складу са интензитетом процеса 
придруживања Србије Европској унији;  

 реализацију основних и примењених научноистраживачких пројеката од општег 
интереса за републику Србију, посебно пројеката које (су)финансира Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја и друга министарства Владе Републике Србије и 
покраински секретаријати Владе Војводине; 

 истраживање  ефикасности и одрживости система управљања у друштву, посебно 
система управљања у пословним системима;  

 истраживање теоријске и функционалне стабилности и одрживости сложених 
друштвених и привредних система у србији;  

 истраживање понашања сложених друштвених и привредних систеам у кризним 
систуацијама;  
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 развој нових рачунарских алгоритама и поступака за оптимално управљање 
друштвеним и привредним системима и процесима;  

 развој науке и иновација у области вештачке интелигенције и њихове масовне 
примене у друштвеним, привредним, пословним, социјалним, безбедносним и културним 
стемима; 

 Истраживање развоја рачунарских модела у научним областима које покрива 
пословни и правни факултет и академија класичног сликарства;  

Поред планираних програмских активности, један број конкретних научно-истраживачких 
пројеката је у фази припреме и консултација са коапликантима и партнерима из земље и 
иностранства и у у непосредној фази припреме тза аплицирање. Међу овим пројектима 
налазе се и они који су предложени и који ће бити предложени за финансирање 
Министарству просвете, науке и технолошког развоја и другим министарствима Владе 
Републике Србије, као и они предлози пројеката који су већ послати селекционим 
комисијама различитих европских програма, међународним и домаћим научним 
институцијама и привредним организацијама са којима је факултет успоставио сарадњу.  
Програмом научноистраживачког рада је планирано да Универзитет „МБ“ аплицира на: 

1. Пројекат Фонда за науку Министарства просвете науке и технолошког развоја: 
"CREATION OF THE PUBLIC POLICIES IN THE REPUBLIC OF SERBIA IN CONNECTION WITH 
NATURAL DISASTERS AND THE ANALYSIS OF THEIR EFFECTS: LEGAL, SOCIO-ECONOMIC, 

SECURITY AND ENVIRONMENTAL ASPECTS". Предложени пројекат има велики научни и 
стручни значај за креирање будуће унутрашње политике Владе републике Србије и мерење 
њених ефеката у области природних катастрофа и несрећа (земљотреси, поплаве, пожари, 
одрони и лсично). Предвиђено је да у пројекту учествује 12 истраживача са Пословног и 
правног факултета, од којих су преко 60% млади истраживачи и студенти ДАС. Пројекат се 
налази у фази рецензије код иностраних рецензената; 

2. Пројекат Хоризон 2020: ,,INOVATIVNA REŠENJA U ZDRASTVENOJ ZAŠTITI S ASPEKTA 

SOCIO-KULTURNIH RAZLIKA TOKOM PANDEMIJE KOVID-19“, је у оквиру програма Европске уније 
„Хоризон 2020“. Планирано је да Универзитет „МБ“ као партнер учествује у реализацији овог 
пројекта.  За учечешће на овом пројекту Универзитет је планира да предложии четири 
периспективна млада истраживача са Пословног и правног факултета који имају 
компетенције да дају значајн допринес реализацији теоријског и емпиријског истраживања о 
утицају социо-културних разлика у Србији и региону, прихватању, подршци и примени 
иновативних решења у здраственој заштити током пандемије Ковид-19. Пројекат се налази у 
фази припреме за апликацију. 

3. Међународни макро научноистраживачки пројекат Иниверзитета „МБ“: „АКТУЕЛНИ 
ПРОБЛЕМИ МЕЂУНАРОДНОГ КРИВИЧНОГ ПРАВА“ са два подпријекта: а) „Међународно 
кривично право“ за чију реализацију би био одговоран Универзитет „МБ“, и б) „Међународна 
кривична дела“, чији носилац израде би био самарски државни правни факултет из Русије. 
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Планирано је да се, осим Универзитета „МБ“, на пројекту ангажује 5-7 партнера из Србије 
(Факултет за безбедност, Универзитет у Београду и Институт за Европске студије у 
Београду) и иностранства (Правни факултет Самарског универзитета „С.П. Корољов“, 
Самара из Русије; Правни факултет Гроднанског националног универзитета „Јанко Купала“, 
Гродно из Белорусије и Европски универзитет Дистрикт Брчко у Брчком из Босне и 
Херцеговине). 

Планира се да на Пројекту буде на овај или онај начин ангажовано око 50 истраживача из 10 
држава - Белорусије, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Хрватске,  Италије, Јерменије, 
Немачке, Пољске, Русије и Србије. Око 30 њих били би из Србије, а остали из поменутих 
страних земаља. Већина је запослена у једној од Установа-учесница а остали ће бити 
ангажовани у личном својству, као експерти за поједина питања. Очекује се да учесници на 
пројекту припреме око 70 прилога за заједничку монографију истакнутог међународног 
значаја, категорије М11/М12, односно, међународни тематски зборник, водећег 
међународног значаја, М13.  

Планирано је да време трајања пројекта буде 36 месеци и да се реализује у 2022., 2023. И 
2024. години. Свака од Установа-учесница сама би финансира своје истраживаче на 
Пројекту, однносно покривала би своје евентуалне трошкове. Универзитет „МБ“ као Носилац 
пројекта финансирао би организацију међународног тематског научног скупа и објављивање 
Монографије на енглеском језику. 

4. Пројекат Универзитета „МБ“: „ЕВАЛУАЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ СТДИЈСКИХ ПРОГРАМА КОЈИ 
СЕ ИЗВОДЕ НА ПОСЛОВНОМ И ПРАВНОМ ФАКУЛТРЕТУ И АКАДЕМИЈИ КЛАСИЧНОГ 

СЛИКАРСТВА И ПРЕДЛОГ НОВИХ (ИНОВИРАНИХ) СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА“ усклађених с 
развојем науке, образовања и потребама тржишта. Пројекат финансира Универзитет „МБ“ и 
трајеаће од 2022-2026. године, када већина студијских програма улази у процес поновне 
акредитације. У пројекту ће учествовати сви запослени наставници – истраживачи и 
студенти ДАС „Јавно право“, „Пословни менаџмент“ и „Напредне информационе 
технологије“. 

5. У програмском периоду 2021-2025. године услдиће покретање новог циклуса научних и 
уметничких истраживања у сарадњи са образовним и научним институцијама из Србије и 
иностранства, локалним самоуправама, привредним компанијамау, коморама, струковним и 
научним удружењима, институцијама културе и невладиним организацијама у којем се 
планира да већи број наставника, сарадника и студената докторских студија буду 
ангажовани као истраживачи у тематским научним областима за које су компетентни и за 
које је акредитован Пословни и правни факултет и Академија класичног сликарства, 
омогућавајући на тај начин истраживачима Факултета/Академије да презентују резултате 
својих истраживања и да се упознају са истраживачким дометима колега других образовно-
научних установа из земље и иностранства. 
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Пословни и правни факултет има чврсте договоре са партнерским институцијама о 
међусобном обавештавању и партнерском учешћу на конкурсима које објављују надлежна 
министарства у њиховим земљама и институције ЕУ, било да се ради о билатералној 
сарадњи, или регионалним конкурсима ЕУ.  

Сви доступни пројекти основних и примењених истраживања реализоваће се кроз учешће 
интердисциплинарних и мултидисциплинарних тимова на нивоу Универзитета „МБ“ и 
Факултета/Академије у његовом саставу. У истраживачке и уметничке тимове ће бити 
укључени и појединци са других научноистраживачких и уметничкоистраживачких 
организација из земље и иностранства.  

Такође, сви пројекти основних и примењених истраживања усмерени су на стварање 
адекватних услова за истраживања у области основних економских и правних наука и наука 
у области менаџмента и бизниса, као и основних електротехничких и рачунарских наука и 
уметничких дисциплина ликовне уметности, с циљем доласка до резултата који се могу 
применити у реалном друштвеном, привредном и културном животу Републике Србије.  

 

3.2. Програм трансфера знања и подстицања примене                                                       
резултата  научноистраживачког рада 

Програм трансфера знања и подстицања примене резултата научноистраживачког и 
уметничкоистраживачког рада реализоваће департмани на Пословном и правном факултету 
и Академија класичног сликарства. 

3.2.1. Департман за менаџмент 

Департман за менаџмент ће Програм трансфера знања и подстицања примене резултата 
научноистраживачког рада реализовати кроз: 

 примењена истраживања производних, организационих и управљачких структура привредних 
и друштвених система;  

 примењена истраживања у области пројектовања и аутоматизације процеса производње у 
индустрији као на пројектовању и аутоматизацији привредних и друштвених система уз 
коришћење RFID, GPS, ... технологије;  

 примењена истраживања у области аутоматизације сигурносних система, и системима за 
надгледање; 

 примењена истраживања у области роботизације и пројектовања роботизованих 
индустријских система; 

 примењена истраживања на развоју и пројектовању индустријски релевантних система 
заснованих на методама вештачке интелигенције и програмабилних уређаја, а посебно на 
развоју интелигентних производних и друштвених система;  
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 примењена истраживања у области пројектовања и руковања материјалом у производним 
системима, посебно на развоју складишних и транспортних система;  

 примењена истраживања из области интегралне системске подршке, посебно у развоју 
модела за управљање ланцима снабдевања, набавком, складиштењем и транспортом, као и 
поступака за оцену успешности поменутих модела у односу на реалне системе снабдевања, 
набавке, складиштења и транспорта;  

 примењена истраживања из области пројектовања информационо-управљачких система 
производних и непроизводних предузећа и друштвених делатности;  

 примењена истраживања у области увођења и примене система управљања квалитетом: 
(ISO 9000), заштита животне средине (ISO 14000), здравље и безбедност запослених (BSI 
OHSAS 18000), безбедност у производњи хране (ISO 22000) и безбеднос информација (ISO 
27000).  

3.2.2. Департман за право 

Департман за право ће Програм трансфера знања и подстицања примене резултата 
научноистраживачког и реализовати кроз: 

 примењена истраживања у области квлитативног унапређења законодавства у Србији и 
његове хармонизације са правом ЕУ; 

 примењена истраживања из области актуелних проблема пословног права и међународног 
кривичног права и њиховог одраза на Републику Србију; 

 примењена истраживања из области стварања јавних политика у вези са природним 
катастрофама и анализа њихових ефеката на Републику Србију; 

 примењена истраживања у области умрежавања Факултета/Академије и развијања 
професионалне сарадње са високошколским и научноистраживачким установама у земљи и 
иностранству; 

 примењена истраживања у области развоја програма менторског вођења студентске праксе 
на основним и мастер академским студијама у сарадњи са домаћим правосудним и другим 
релевантним институцијама у земљи и иностранству; 

 укључивање универзитетских часописа на СЦИ листу и њихова популаризација; 

 праћење могућности учешћа и конкурисање за пројекте које (су)финансира Европска унија и 
друге међународне организације; 

 учешће на конкурсима Министарства просвете, науке и технолочког развоја на пројектима 
Фонда за науку и на пројектима за (су)финансирање научних скупова и конференција. 
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3.2.3. Департман за електротехничко и рачунарско инжењерство 

Департман за електротехничко и рачунарско инжењерство ће Програм трансфера знања и 
подстицања примене резултата научноистраживачког рада реализовати кроз: 

 примењена истраживања у области аутоматиких и управљачких систем, посебно 
пројектовања, развоја и имплементација управљачких система различитог спектра;  

 примењена истраживања у области пројектовања, развоја и имплементације уређаја за 
прикупљање геоподатака (ГПС), система за даљинску детекцију, ГИС-система;  

 примењена истраживања у области интелигентних управљачки системи;   

 примењена истраживања у области пројектовања и развоја системског софтвера, 
инжењерског софтвера, софтверских компоненти и система намењених подршци пословним 
функцијама административних институција/органа и привредних субјеката; 

 развој образовних курсева за запослене и остале заинересоване професионалце из области 
IT, с циљем перманентног образовања из савремених метода и алата за развој софтвера и  
рачунарских мрежа; 

 примењена истраживања у области програмабилних рачунарских компоненти, развоја и 
испитивања архитектуре специјализованих процесора, системa за обраду аудио/видео сигнала у 
реалном времену, као и система дигиталне телевизије и мрежа за бежични пренос информација;  

 пружање консултантских услуга из области системског софтвера, софтверског инжењерства, 
семантичког веба, технологија електронског пословања, безбедности у Интернет окружењу, 
пројектовања и имплементације софтвера и информационих система и интеграције софтвера, 
инфрастуктуре за електронско учење, рачунарских и комуникационих мрежа;  

 

3.3. Програм иновационе делатности 
 
Универзитет „МБ“ и Факултет/Академија у складу са Законом о иновационој делатности Сл. 
Гласник РС бр110-2005, 10/2010 и 55/2013). као високошколске, научноистраживачке и 
уметничкоистраживачке установе биће носилац иновационих пројеката који су у складу са 
програмом истраживања Пословног и правног факултета и Академије класичног сликарства 
и Стратегијом научног и технолошког развоја Републике Србије Србије 2021.-2025. године. У 
тим оквирима Универзитет са факултетом/академијом у свом саставу ће радити на 
повезивању науке, истраживања и иновација са привредним субјектима Београда, Новог 
Сада, Покрајине и Републике Србије у целини.  

С тим у вези, уколико студијски програми који се изводе на Пословном и правном факултету 
и Академији класичног сликарства потврде интерес и целисходност формирања 
истраживачко-развојних и иновационих центара као организација за обављање иновационе 
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делатности, Универзитет „МБ“ ће основати такав истраживачкоразвојни и иновациони 
ценатар.  

Универзитет ће у складу са важећом правном регулативом чинити напоре да заштити 
интелектуалну својину проистеклу из рада на пројектима Универзитета „МБ“, Пословног и 
правног факултета и Академије класичног сликарства. У сарадњи са Министартвом 
просвете, науке и технолошки развој и другим министарствима, посебно Фондом за 
иновациону делатност, Универзитет „МБ“ ће и даље подстицати иновациону делатност и 
такмичарски дух кроз организацију такмичења за избор најбоље иновације на Универзитету.  

 

3.4. Програм уметничких истраживања у области ликовних уметности 
 

Академија класичног сликарства ће Програм уметничкоистраживачког рада реализовати кроз: 

 имплементацију савремених технологија у ликовну уметност и друге уметничке гране које 
користе производе класичног сликарства;  

 примењена уметничка истраживања ликовних програма за унапређење класичног сликарства;  

 примењена уметничка истраживања процеса настанка уметничких дела; 

 примењена уметничка истраживања перцепције уметничких дела; 

 примењена уметничка истраживања интеграције уметничко-истраживачког рада и 
музејско-галеријске праксе; 

 примењена уметничка истраживања откривања нових иновативних врста ликовног израза 
превазилазећи поделе између просторних (сликарство, вајарство…) и временских 
уметности (филм, позориште…); 

 примењена уметничка истраживања релација и односа класичних сликарских поступака и 
савремене уметничке праксе; 

 примењена уметничка истраживања стилизованих портрета; 

 примењена уметничка истраживања вредновања, тумачења, интерпретације и јавне 
презентације уметинчких дела насталих у одређеном историјском периоду; 

 примењена уметничка истраживања мурала на задату тему. 

 Учечће наставника и студената мастер и докторских студија на колективним и ауторским 
изложбама, аукцијама, галееријама и жирирањима на уметничким манифестацијама. 

 

Програмом научноистраживачког и уметничкоистраживачког рада Универзитета „МБ“ у 
периоду 2020-2025. планирано је да се на Академији класичног сликарства реализује више 
десетина уметничких пројеката у виду самосталних изложби слика, жирирања, аукција и 
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откупа уметничких слика, који се на годишњем нивоу финансирају из буџета покраинских 
секретаријата Владе Аутономне Покраине Војводине. За ове уметничке пројекте расписује 
се јавни конкурс на које ће редовно, на годишњем нивоу, да конкуришу професори Академије 
класичног сликарства.  

На јавном конкурсу за 2021., расписаном у другој половини 2020. године,  професорима 
Академије класичног сликарства додељено је 12 уметничкоистраживачких пројеката, 
финансираних од стране покраинског Секретаријата за образовање, науку и културу, и то: 

Ненад Станковић, Самостална изложба Мала галерија УЛУПУДС-а, Београд, планирана да 
се одржи од 7.-19. октобра 2021.  (УЛ11).  

Ненад Станковић, Самостална изложба. Београд, Културни центар „Кућа краља Петра“, 
планирана да се изложи 22. децембра 2021. (УЛ11). 

Aлександар Цвијетиновић, Конзерваторско рестаураторски радови на слици "Улазак цара 
Душана у Дубровник" аутора Марка Мурата, из Збирке Народног музеја - Збирка српског 
сликарства XVIII и XIX века. Носилац Пројекта Народни музеј у Београду. Конзерваторско 
рестаураторски радови на слици су планирани да се реализују током 2021. године. 

Александар Цвијетиновић, Носилац  Пројекта  конзерваторско - рестаураторских радова 
на иконостасу  из  Храма  рождества Христовог у Пироту, који су планирани да се реализују у 
другој половини 2020. и током 2021. године. 

Александар Цвијетиновић, Носилац  Пројекта  конзерваторско - рестаураторских радова 
на иконостасу  из  цркве Светог Оца Николаја у Иланџи, који су планирани да се изврше 
током 2021. године. 

Милан Нешић, Београд, Самостална изложба, „Синтаксе“, Галерија „Кварт“, планирана да 
се постави од 5. до 17. Јула 2021. године (УЛ11). 

Милан Нешић, Сремска Митровица, Музеј Срема, 1. Међународна изложба „Минијатуре 
Сирмијума“. Планирана да се постави од 1.октобра, до 1. новембра 2021. године (УЛ31).  

Драган Мартиновић, Сремска Митровица. Учешће у раду жирија 1. Међународне изложбе 
„Минијатуре Сирмијума“, Музеј Срема, планирано да се реализује од 1. октобра, до 1. 
новембра 2021. године (УЛ33). 

Милан Нешић, Нови Сад, Колективна изложба. „Каиеидоскоп културе 2021“, планирана да 
се реализује од 2. до 5. септембра 2021. године (УЛ12). 

Ивана Соколовски, ОТКУП Министарства културе и информисања Републике Србије 
уметничког  рада „Дубок зденац“ за колекцију Музеја у Пријепољу, планиран да се реализује 
у 2021. години (УЛ31). 

Ивана Соколовски, ОТКУП Министарства културе и информисања Републике Србије 
уметничког рада „Спирала“ за колекцију Галерије савремене ликовне уметности у Нишу, 
планиран да се реализује у 2021. години (УЛ31). 
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Ивана Соколовски, Самостална изложба „ Дубок зденац-Исходиште“, Музеј у Пријепољу, 
планирана да се постави и изложи у јулу месецу 2021. године (УЛ11). 

На основу искустава из доделе уметничкоистраживачких пројеката у протеклом програмском 
периоду 2015-2020. године, Академија класичног сликарства очекује да јој на јавним 
конкурсима, на којима ће редовно конкурисату, буде одобрено у просеку, између 10 и 20 
различитих уметничкоистраживачких пројеката, годишње.  

 
3.5. Програм обезбеђења и одржавања научноистраживачке опреме и 

простора за научноистраживачки рад 
 

будући да је основни предуслов за успешан и квалитетан научно-истраживачки рад 
савремена научноистраживачка опрема, Универзите „МБ“ је из сопствених буџетских 
средстава извршио набавку најсавременије опреме за бављење научноистраживачким и 
уметничкоистраживачким радом.  

На Универзитету и Пословном и правном факултету и академији класичног сликарства  
постоје одговарајући Планови за набавку капиталне истраживачке опреме, затим План за 
набавку и одржавање опреме и простора који су усвојили Савети ових високо школсих 
установа. Наведени планови ће бити основа за обезбеђење и одржавање научно-
истраживачке опреме и простора за научно-истраживачки и уметничкоистраживачки рад на 
Универзитету у будућности.  

У периоду 2021-2025. године планира се и изградња нове Универзитетске згрде у теодора 
Драјзера 27, како за потребе образовног тако и за потреба научноистраживачког и 
уметничкоистраживачког рада. За ову активност постоји Уговор о куповини нове зграде, 
пројекат и потребне сагласности за реновирање исте, која ће се до почетка школске 
2021/2022. године, у грађевинском, технолошком, информатичком и логистичком смислу, 
наменски прилагодити за извођење универзитетске наставе и за бављење 
научноистраживачким и уметничкоистраживачким радом.  

Универзитет ће и даље посвећивати пуну пажњу одржавању и планском занављању 
расположиве опреме у рачунарским лабараторијама, научноистраживачком и 
уметничкоистраживачком центру и кабинетима наставног особља, која се користи у 
научноистраживачком и уметничкоистраживачком раду.  

3.6. Програм међународне научне сарадње 

Научноистраживачка и уметничкоистраживачка делатност у програмском периоду 2021-2025. 
ће се одвијати у оквиру међународних пројеката европског, прекограничног, националног, 
регионалног и локалног карактера у којима Универзитет „МБ“ има свој интерес, на основу 
споразума о различитим видовима сарадње. Универзитет и Факултет/Академија ће бити 
ангажовани на следећим пројетима: HORIZON 2020, EUREKA, COST, CARDS, ERASMUS+, 
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IPA пројектима, SNAPP пројектима, NATO пројектима, UNDP пројектима, пројектима фонда 
за науку, пројектима Фонда за иновације, универзитетским пројектима, пројектима 
прекограничне сарадње, билатералним и мултилатералним пројектима, пројектима које 
финансирају стране амбасаде у Србији, пројектима из програма добросуседске сарадње, и 
пројектима из других доступних програма.  

Поред реализације већ уговорених међународних и универзитетских пројеката, Универзитет 
„МБ“ ће се и у наредном периоду благовремено информисати о свим могућностима учешћа у 
међународним програмима и пројектима, као и у пројектима Фонда за науку, Фонда за 
иновационе делатности и другим пројектима. У циљу укључивања што већег броја 
запослених у реализацију локалних, регионалних, националних и међународних пројеката и 
програма, Универзитет „МБ“ ће у сарадњи са надлежним институцијама и канцеларијама 
организовати радионице, инфо-дане, консултације, обуке и сл.  

Имајући у виду укупан број пројеката који су се до сада реализовали (35) и који су у току, као 
и оне пројекте који се планирају реализовати до краја програмског периода, Универзитет 
„МБ“ ће се трудити да буде препознат од стране домаће академске и научне јавности и 
међународне заједнице као добар, високо стручан и поуздани партнер у свим врстама 
пројеката. 

  
3.7. Програм развоја информационог система 

 
 
Постојећи обим и квалитет информационог система, рачунарске и информационо-
комуникационе опреме на Универзитету, Факултету/Академији је задовољавајући и пружа 
услове за даљи развој научно-истраживачке делатности.  

Универзите „МБ“ је по добијању дозволе за рад формирао Центра за научно уметничка 
истраживања (научноуметнички истраживачки центар) који има организовану и сопственим 
средствима опремљењу Научно истраживачку јединицу. Процењена вредност опреме 
износи 2.935.000 динара. Побољшање квалитета информационог система допринеће 
опремање Центра за наоучноуметничка истраживања, смештеног у новој згради 
Универзитета, у Теодора Драјзера 27, савременом рачунарском и информационо-
комуникационом опремом повезаном на научне базе погатака.  

Стварање јединственог информационог система „ЈУНИС“ на Универзутету „МБ“ у директној 
је функцији подршке обаразовном и научноистраживачком процесу на Пословном и правном 
факултету и Академији класичног сликарства. Овај систем ће бити и у функцију унапређења 
међународне и пословне сарадње са иностраним образовним и научноистраживачким 
установама, домаћим институтима, центрима изузетних вредности, организацијама за 
обављање иновационе делатности и пружање подршке иновативним активностима 
наставног особља; 
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Нови информациони систем биће од велике помоћи и у писању предлога научно-
истраживачких пројеката, који за приоритет имају унапређење нивоа образовања и научне и 
уметничке компетентности наставног особља и студената на Пословном и правном 
факултету и Академији класичног сликарства. 

Активности на унапређењу информационаог система Универзитета, посебно квалитета 
рачунарске и информационо-комуникационе опреме представљају важан аспект у 
дуготрајном и одрживом унапређењу научно-истраживачке делатности. Успех планираних 
активности биће мерљив у току и на крају наредног петогодишњег периода и то на основу: 
конкретних резултата спроведених у Центру за научна и уметничка истраживања, резултата 
сарадње са Институтима и Центрима изузетних вредности, повећања општег научног 
потенцијала на факултету, континуираног пораста броја предлога европских пројеката, 
сарадње са међународним научним институцијама, привредом и јавним сектором.  

У наредном програмском периоду IT службa за одржавање и унапређење Информационог 
система Универзитета „МБ“ ће радити на проширењу асортимана информатичке опреме и 
сервисних капацитета интранет-мреже и web страница Универзитета „МБ“, Пословног и 
правног факултета и Академије класичног сликарства. Планирана је имплементација 
портала универзитета „МБ“ с подршком динамичким web-сервисима за све видове корисника 
(госте, студенте, наставнике и остале запослене) и прелазак на електронско пословање. 
Важан задатак у наредном периоду представљаће подршка интегралном информационом 
систему Универзитета „МБ“ – „ЈУНИС“ и повезивање са Универзитетским информационим 
системима свих Универзитета и института у Републици Србији. У домену обезбеђења вишег 
нивоа безбедности и заштите, предвиђено је и увођење наставничке и студентске 
вишенаменске СМАРТ картице.  

Такође, у наредном периоду планирана је и куповина свременог софтвера за потребе 
студентске службе и наставног процеса, као и изградња софтвера за праћење резултата 
научноистраживачког рада и софтвера за унос и обраду резултата самовредновања 
студената, наставног и ненаставног особља Факултета/Академије и Универзитета у целини.  
 

 
3.8. Програм повећања научне компетентности наставника и сарадника 

 

Подизање нивоа научних компетенција и општег научно-истраживачког потенцијала 

маставног кадрова на Универзитету, Факултету/Академији представља један од 

приоритетних задатака овог Програма у наредном периоду. Повећане научне компетенције 

истраживача ће довести до повећања броја предложених пројеката за различите програме, а 

самим тим и појачано екстерно финансирање и већи фонд за научна истраживања на 

Универзитету. Имајући у виду ове и друге чињенице, најважније мере које су оријентисане на 
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повећање научног потенцијала запосленог наставног кадра на Универзитету, 

Факултету/Академији јесу: 

 подстицање и подржавање активности усмерених на континуирани развој каријере 

истраживача са перманентним унапређењем научно-истраживачких компетенција 

наставника и сарадника, посебно младих. Универзитет, Факултет/Академија ће подржати 

учешће наставника и сарадника на домаћим и међународним научним конференцијама, 

јавно публиковање резултата њиховог научноистраживачког рада у домаћим и међународним 

часописима, студијске боравке у иностранству, и друге активности;  

 наставити са организовањем две традиционалне међународне тематске научне 

конференције и још две у суорганизацији са другим партнерским установама. Поред 

међународних тематских зборника са конференција, наставном кадру и студентима ДАС 

биће омогућено објављивање резултата научних и уметничких истраживања у научним 

часописима Универзитета: FBIMTransactions (Finansije, Biznis, Informacione i industrijske 

tehnologije, Menadžment) или MEST Journal (Management Education Science & Society 

Technology Journal) који су индексирани у ERIH PLUS i IndexCopernicus базама, као и у бази 

EBSCO; 

 материјална стимулација припреме и објављивања научних књига, монографија, 

студија и едиција, као и научних чланака у часописима са СЦИ ССЦИ листе часописа; 

 унапређење нивоа размене наставника и сарадника са иностраним образовним и 

научноистраживачким установама, као и унапређење међународне сарадње у домену 

интернационализације Факултета, што је  део мисије Универзитета за што брже укључивање 

у Европски образовни и истраживачки простор. Активности међународне сарадње 

обухватаће више него до сада гостовања и истраживачке посете страним образовним и 

научно-истраживачким установама, посете страних истраживача и гостујућих професора, 

мобилност на свим нивоима која доприноси унапређивању наставног процеса и научно-

истраживачког рада; 

 редовно учествовање наставника, сардника и студената ДАС у промоцији вредновања 

научног рада, организсцији предавања гостујућих експерата из земље и иностранства, и 

промоцији научноистраживачких резултата и науке уопште. У том погледу, Универзитет, 

Факултет/Академија ће стимулисати и давати конкретну подршку значајнијем коришћењу 

COBSSON-a и електронски доступне литературе у научним базама, посебно научним базама 

EBSCO на које је претплаћен Универзитет „МБ“ у наредних седам година;  

 редовне и континуирае анализе научних компетенција наставног особља и студената 

ДАС, и материјално стимулисање и подстицање повећања њихове научне компетентности, а 
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Комисија за обезбеђење квалитета ће пратити и контролисати испуњеност критеријума 

приликом избора наставника и сарадника у наставно научна звања; 

Успешном реализациом планираних активности на унапређењу научне кометентности 

наставника, сарадника и студената ДАС довешће до дуготрајних позитивних ефеката од 

којих ће неки бити мерљиви крајем петогодишњег периода (нпр. повећан обим учешћа у 

међународној размени, више објављених радова у часописима са СЦИ и ССЦИ листе, 

повољнија категоризација истраживача према критеријумима Министарства за просвету, 

науку и технолошки развој и др). Највећи део ових активности остварљив је у оквирима 

буџета Универзитета, Факултета/Академије намењеног за НИР. Један део активности биће 

ослоњен на личну иницијативу и ширење културе научно-истраживачког рада, док ће други 

део активности бити усмерена друге изворе подршке у достизању високе 

научноистраживачке компетентности. 

 
 

3.9. Програм издавања научних публикација, одржавање научних скупова, 
самосталних изложби, галерија и аукција уметничких слика 

 
3.9.1. Прогрм издавања научних публикација 

 
Издавање научних публикација у наредном програмском периоду обухвата издавање: 
монографија; едиција, уџбеника, часописа, зборника и плаката са научно-стручних скупова и 
уметнички иуложби, аукција и глерија.  
У оквиру Едиције Образовање и наука, издаваће се монографије у којима су приказани 
резултати истраживања на појединим пројектима и докторским дисертацијама. У циљу 
промовисања научних радова наставног особља Универзитета, Факултета/Академије, према 
програму издавања научних публикација, Универзотет „МБ“ ће у програмском периоду 2020-
2025. издавати два часописа истакнутог националног значаја, и то:  

1. The Meste Journal, у којем се објавлјују радови из области: Management, Economics 
Education, Science & Society, Technologies. The MEST Journal је регистовану: doiSerbia of the 
National Library of Serbia, COBIB.SR, Matica Srpska Library, COBISS.SR, Google Scholar, 
CrossRef, OALIB, EleCas base of KoBSON, the Index Copernicus ICI Journals Master List from 
2014 (ICV 2017 =100.00), Scilit, ROAD, ERIH PLUS, the ResearchBib (IF: 2018 Evaluation 
Pending), and in EBSCO database. 

2. FBIM Transaction, међународни академски часопис који се издаје online, као и штампана 
(претплата), у којем се објављују научни и стручни истраживачки радови, рецензирани на 
енглеском и/или српском, или сличном језику. FBIM Transaction се објављује у Београду – 
Србији и у Торонту – Канади. Часопис је индексиран од стране Indeх Copernicus in ICI 
Journals Master List ICV from 2016., и у EBSCO database. 
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Научни радови у оба научна часописа Универзитета „МБ“ су видљиви у највећој светској 
бази  EBSCO database. 

У циљу промовисања научних радова, Универзитет „МБ“ ће у истом периоду издавати 14 
међународних тематских зборника, и то:  

1. Међународни тематски зборник „Менаџмент и право“ (три зборника: 2020; 2022, и 2024). 

2. Међународни тематски зборник „ZITEH“,  2020., 2022., 2024. godine 

3. Међународни тематски зборник „Economic and Social Devalopment“, 2021., 2022., 2023., 
2024. i 2025. godine 

4. Међународни тематски зборник „Примењена (апликативна) научна истраживања“, 2021. 
године. 

5. Међународни тематски зборник „Фундаментална (основна) научна истраживања“, 2022. 
године. 

6. Међународни тематски зборник „Актуелно стање и периспективе методологије научних 
истраживања на универзитетима и научним институтима“, 2024. године. 

 У наредном периоду Универзитет ће се ангажовати да међународни тематски зборници 
буду у потпуности штампан на енглеском језику и да буду електронски доступни домаћој и 
међународној научној јавности путем сервиса Народне бибилотеке Србије, научних база у 
Србији, научне базе „EBSCO“ и других научних база података.  

Будући да је Универзитет „МБ добио дозволу за рад у децембру 2020 године, планирано је 
да Универзитет од 2021. године, у циљу ажурирања података о научној продукцији, израђује 
и публикује Годишњи извештаја о научноистраживачком раду - Annual Report и у наредним 
годинама ће се наставити са израдом годишњег извештаја, који ће бити транспарента и 
публикован на Веб сајту Универзитета. 

Осим тога, програмом научноистраживачког и уметничкоистраживачког рада је планирано да 
се од 2021. године, на нивоу Универзитета „МБ“, ради средњорочни План издавања научно 
образовне литературе. 

3.9.2. Програм одржавања научних скупова  
 

Научно-стручни скупови представљају значајан облик научно-истраживачког рада на којима 
научни кадар саопштава своје најновије научне резултате. Број научних скупова, 
конференција и саветовања и њихова учесталост у организовању је индикатор, с једне 
стране, сазнајне продуктивности научног установе, а с друге стране, индикатор 
заинтересованости установе да своје научне резултате учини јавним и доступним како би се 
омогућило њихово сазнајно и практично деловање.  
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Програм предвиђа да Универзитет „МБ“, односно Факултет за пословне и правне студије, у 
програмском периоду 2021-2025., организује 11 међународних тематских конференција и то:  

1. Међународну тематску конференцију под називом „Менаџмент и право“, сваке друге 
године (2022, и 2024). 
2. Међународну тематску конференцију под називом „ZITEH“,  такође, сваке друге године 
(2022., 2024). 
3. Међународну тематску конференцију под називом „Economic and Social Devalopment“, од 
2021., сваке године у децембру (2021., 2022., 2023., 2024. i 2025).  

Поред 11 традиционалних, редовно планираних научних тематских конференција и скупова, 
Универзитет „МБ“ ће бити суорганизатор и две значајне међународне тематске, 
методолошке научне конференције, и то: 

1. Међународне тематске научне конференције под називом „Фундаментална (основна) 
научна истраживања“, која ће се одржати у САНУ у Београду, 14. и 15. октобра 2022.  
2. Међународне тематске научне конференције под називом „Актуелно стање и 
периспективе развоја методологије научних истраживања на универзитетима и научним 
институтима“, која ће се одржати у октобру или новембру 2025. године у Загребу или у 
Болоњи у Италији. 

Међународне тематске научне конференције "Менаџмент 2022. и 2024.", "Право 2022. и 
2024." и "Зитех 2022. и 2024." су планиране да се одрже у Београду, 05-06 мaја 2022. 
године и након две године, орјентационо у исто терме - 2024. године, уз подршку 
министарства просвете, науке и технолошког развоја. Конференције покривају три научне 
области у којима је акредитован Пословни и правни факултет. Ради се о три конференције 
које се одржавају у исто време. Планирано је да конференције трају два дана. Првог дана 
конференција би радила у пленуму, на којем би се поднела три уводна прегледна реферата 
о актуелном стању у свакој научној области предмета рада конференције (менаџмент и 
бизнис, право и информационе технологије). У наставку првог и други дан конференција би 
радила у сесијама по научним областима. 

Суорганизатори конференција су већи број иностраних високообразовних и научноистражи-
вачких установа, и то: "Todor kableshkov" University of Transport, Sofia, bg; Bukovinian 
University, Chernivtsi, ua; School of Economics and Management in Public Administration, 
Bratislava sk; Faculty of Security Engineering, University of Zilina sk; Maykop State Technological 
University, Maykop, ru; Ningbo University of Technology, Ningbo, cn; Branch of Fgbou Vpo Rggu 
in Domodedovo, ru; European Polytechnic Institute, Kunovice, cz; Mogilev State University of Food 
Technologies, Mogilev, by; european University in Radom, Radom, pl; Jan Długosz University, 
Czestochowa, pl; Niccolo Cusano University, Roma; it International Business School, Botevgrad, 
bg; North-Caucasian Institute of Business, Engineering and Information Technology, Armavir, ru; 
Faculty of International Relations and Pre-Tertiary Education of The Bsaa, Gorki, by; 
Internacionalni Univerzitet Brčko, Brčko District, ba; Internacionalni Univerzitet Travnik, Travnik, ba; 
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Univerzitet Modernih Znanosti, Mostar, ba; Fakultet Za Pomorstvo i Turizam, Bar, me; Chernivtsi 
Institute of Trade and Economics Chtei-Knteu, Chernivtsi, ua; It Veštak, Beograd, Rs And Meste, 
Beograd, rs. 

На конференцијијам ће се водити науна расправа по следећим тематским областима: 
Савремене тенденције у менаџменту; Економија: теорија и пракса; Право - актуелна питања 
правне науке; Информационе технологије; Дигитална форензика и превентива превара у 
Интернет пословању; Савремени финансијски менаџмент и борба против превара и 
корупције; Менаџемент у транспорту; Менаџмент у туризму и хотелијерству; Кризни 
менаџмент; Менаџмент у екологији; Менаџмент у спорту; Миграције – нови изазови. 

Са конференције ће бити јавно публикован Зборник абстраката, а сви рецензирани радови 
биће објављени у часописима Универзитета „МБ“ - MEST Journal и FBIM Transaction, током 
2022, 2023. 2024. и 2025, gодине. 

Четврта међународна тематска научна конференција ''Значај основних истраживања 
за прогрес глобалбе заједнице и просперитетни развој савремених држава'', је 
планирана да се одржи у Београду, 14. и 15. новембра 2022. године.  

Због значаја теме кенференције за науку уопште, покровитељ конференције биће 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја републике србије и Српска академија 
наука и уметности, а суорганизтори конференције биће заинтересовани институти и 
универзитети у Републици Србији и земљама у окружењу из свих поља науке (ПМП, ТТП, 
БМП и ДХПП).  

Планирано је да на конференцији узму учешће представници института и заинтересованих 
универзитета и факултета из Републике Србије и експерти са иностраних 
научноистраживачких установа за основна истраживања, из најмање 40 земаља.  

На четвртој тематској међународној научној конференцији критички ће бити разматран значај 
основних истраживања за прогрес глобалбе заједнице и просперитетни развој савремених 
држава у свим пољима науке, без којих нема планског усмеравања развоја савремених 
држава, региона и глобалне заједнице народа и држава у цлини. Тежиште расправе на 
конференцији биће критичка размена мишљења о значају организације, вођења и 
реализације основних (базних) прогностичких и футуролошких истраживања за развој науке, 
прогрес глобалне заједнице и просперитетни развој савремених држава.  

Очекује се да ће на конференцији учествовати преко 100 учесника из преко 40 земаља, те да 
ће бити поднешено више од  100 реферата из свих поља науке и научних области . 

У циљу трансвера знања, организатори конференције ће штампти зборник радова са 
конференције и доставити га у потребном броју примерака Министарству просвете, науке и 
технолошког развоја, Српској академији наука и Уметности, народној и Универзитетској 
библиотеци Србије и Академијама наука и уметности и народним библиотекама свих 
земаља учесница конференције. 
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Са конференције ће бити публиковано на десетине међународно рецензираних радова у 
референтним часописима са СЦИ и ССЦИ листе и листе Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије.  

Одабрани радови са међународне тематске конференције, после независних рецензија, 
биђе штампани у међународном  водећем тематском зборнику, категорије М13, који ће 
издати Универзитет „МБ“ и Међународно удружење методолога у сарадњи са осталим 
суорганизаторима конференције.  

Међународна тематска научна конференцију „Economic and Social Devalopment“, 
одлуком Сената Универзитета „МБ“, почев од 2021., одржаваће се редовно сваке године. 
Планирано је да се 76. по реду конференција „Economic and Social Devalopment“,, одржи 2. и 
3. децембра 2021., а касније би се одржавала сваке календарске године, у месецу децембру. 
Универзитет „МБ“ Конференцију организује у сарадњи са Факултетом за менаџмент 
Универзитета у Варшави, Факултетом права, економије и друштвених наука, Универзитета 
Мухамед В у Рабату и Међимурском политехником из Чаковца у Хрватској.  

Тематске области за размену мишљења на конференцији су фокусиране, али не и 
ограничене, на савремене изазове модерним националним економијама и пословним 
предузећима, као што су: Изазови управљања у свету након пандемије; Правни оквир 
економског и друштвеног развоја; IT подршка током здравствених и економских превирања; 
Глобализација и изазови савременог света; Савремена економија и глобализација; 
Економски утицај на друштвени развој и демократију; Регионални развој; Националне 
економије између либерализације и интервенције; Међународна и локална тржишта 
капитала; Управљање образовањем и знањем; Ка модерној економији благостања; 
Савремене тенденције у привреди и менаџменту туризма; Предузеће у турбулентном 
окружењу; Изградња отпорне организације; Економија модерног предузећа; Планирање или 
предвиђање: концепти и модели; Корпоративно управљање; Производња: стратегија, 
технологија и организација; Управљање људским капиталом; • Маркетиншка перспектива; 
Правно окружење пословања; Континуитет пословања; ИКТ подршка пословним 
активностима; Корпоративне финансије; Рачуноводство и ревизија; Предузетништво 
ухваћено између креативности и бирократије; Улога малих и средњих предузећа у 
националним економијама; МСП у глобалним ланцима вредности. итд 

 
3.10. Програм набавке научне и стручне литературе и приступа                                     

електронским научним базама података 

Фондови библиотека Пословног и правног факултета и Академије класичног сликарства се 
састоје од стручне литературе. Књижни фонд на Универзитету чини око 6000 књига, од којих 
су велики број уџбеници и стручна литература по студијским програмима који се изводе на 
Факултету/Академији. У библиотеци се чувају дипломски радови, мастер радови, 
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магистарски радов и докторске дисертације. Библиотека има развијену међубиблиотечку 
позајмицу са другим библиотекама у земљи.  

Библиотека пословног и правног факултета у младеновцу је реконструисана чиме се знатно 
повећао простор за смештај уџбеничког фонда, а организован је и слободан приступ 
фондовима књига. Магацински простор је битно увећан и у њему је смештен општи фонд, 
дипломски радови, серијске публикације и досијеи студената. Студенти у Београду и 
Младеновцу имају на располагању Интернет центар у рачунарским лабараторијама, што им 
омогућава претраживање база података у земљи и иностранству.  

Студентима је на располагању 24 часа дневно, 365 дана у години електронски сервис за 
преузимање часописа и књига из Academic Search Elite ЕBSCO Bazе Magazines and Journals 
на коју је претплаћен Универзитет „МБ“ за период акредитације (2021-2027). Електронска 
база у свом научном фонду има: Укупно 17882 индексираних и апстрактних часописа, од 
чега су 15992 рецензираних часописа и журнала са високим импакт фактором. Од 15992 
рецензирана часописа и журнала, студентима и наставном особљу Универзитета „МБ“ је у 
сваком часу доступно укупно 2286 часописа у пуном (Full) тексту, од чега су 1784 
рецензирани часописи и журнали с високим импакт фактором. 
Из обласи студијских програма који су акредитовани на Пословном и правном факултету и 
Академији класичног сликарства, ЕBSCO Baza Magazines and Journals располаже са укупно 
1868 часописа и журнала у пуном тексту, и то: 965 часописа и журнала из области Social 
Sciences; 427 часописа и журнала из области Politics and Law; 277 часописа и журнала из 
области Busines and Law, 199 часописа и журнала из области Komputers and Telecomm, и 
128 часописа и журнала из области уметности (Arts). ЕBSCO Baza Academic Search Elite у 
свом фонду располаже и са 1070 других научних и стручних извора (правних докумената, 
књига / монографија, зборника радова са конференција, извештаја о образовању, 
енциклопедија, биографија, важних владиних докумената, брошура, извештаја, приступних 
беседа светских научника, новина, радних докумената итд). 

Поред тога, студентима, наставном и ненаставном особљу Пословног и правног факултетг и 
Академије класичног сликарстваи и особљу Универзитета „МБ“ је на основу добре пословне 
и техничке сарадње из претходних година и седмогодишње претплате доступна и научна 
база Academic Subscription Collection са преко 200.000 електронских академских књига. Увид 
у списак свих књига са библиографским информацијама може се остварити на линку eBook 
Academic Subscription Collection који води на Еxcel fajl, “тежак” преко 43 МБ. У колони „I“ су 
наведене област и кључне речи које књигу обрађују, из које када се сортирају књиге по 
областима које се изучавају на Пословном и правном факултету и Академији класичног 
сликарства је видљиво да је корисницима Факултета/Академије и Универзитета у сваком 
часу доступно 11.165 књига у електронском издању, и то: 1785 књига из области Law; 5297 
књига из области Busines & Economic; 2899 књига из области Technology & Engineering, и 
1184 књига из области Аrt.  
 

https://www.ebsco.com/sites/g/files/nabnos191/files/acquiadam-assets/EBSCO-eBooks-Academic-Collection-Title-List-Worldwide.xlsx
https://www.ebsco.com/sites/g/files/nabnos191/files/acquiadam-assets/EBSCO-eBooks-Academic-Collection-Title-List-Worldwide.xlsx
https://www.ebsco.com/sites/g/files/nabnos191/files/acquiadam-assets/EBSCO-eBooks-Academic-Collection-Title-List-Worldwide.xlsx
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3.11. Програм подстицања активности научних и стручних друштава која су у функцији 
унапређења научноистраживачког и уметничкоистраживачког рада, промоције и 

популаризације науке и старања о очувању научне и културне баштине 
 

На Универзитету „МБ“ је смештено радно седиште међународног Удружења методолога 
друштвених наука чији је циљ окупаљање методолога, научника и истраживача из целога 
света, организација научних тематских скупова, конференција, семинара, предавања, и 
унапређење научних истраживања у области друштвених наука. Председник међународног 
удружења методолога друштвених наука је угледни редовни професор Пословног и правног 
факултета и проректор за науку, развој и научноистраживачки рад Универзитета „МБ“.  

Универзитет „МБ“, Пословни и правни факултет и Академија класичног сликарства имају 
потписане споразуме о пословнотехничкој сарадњи са 33 образовне и научноистраживачке 
установе у земљи и свету, и то са 21 образовном и научноистраживачком установом у свету 
и 12 установа у Републици Србији.  

Универзитет „МБ“ пружа подршку Националној академији за људске ресурсе, пре свега, у 
уступању простора и ангажовању наставног кадра Универзитета у едукацији различитих 
профила људских ресурса. 

Значајан број професора Пословног и правног факултета и Академије класичног сликарства 
су чланови руководећих органа домаћих и међународних научних удружења, научно-
стручних асоцијација као и уређивачких одбора домаћих и страних научно-стручних 
часописа и зборника радова са тематских научних конференција. Многи од њих су и 
рецензенти угледних научних часописа и монографија националног и међународног значаја. 

Универзитет „МБ“ ће наставити да, заједно са националним и међународним удружењима за 
популаризацију и афирмацију науке раде на реализацији програма подстицања, промоције и 
развоја науке на Универзитету. 
 
 
 

4. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ И 

УМЕТНИЧКОИСТРАЖИВАЧКИ РАД УНИВЕРЗИТЕТА „МБ“  

 

Годишњим финансијским планом Универзитета, Пословног и правног факултета и академије 
класичног сликарства планирају се средства за реализацију Програма научноистраживачког 
рада, укључујући и средства за развој научноистраживачког подмлатка кроз: средства 
оснивача, буџета појединачних научно-истраживачких пројеката, средства од школарине, 
средства за израду завршних радова, мастер радова и докторских дисертација, средства за 
материјалне трошкове истраживања, средства за публиковање резултата 
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научноистраживачког рада и јавно саопштавање ових резултата на научно-стручним 
скуповима у земљи и иностранству. 

Анализом досадашњег рада је установљено да је већи проценат у укупном финансирању 
научно истраживачког рада био из сопствених средстава Факултета/Академије и да у 
наредном периоду средства за научно-истраживачку делатност могу бити ефективно 
повећана: 

 Средствима од стране Министарства за просвету, науку и технолошки развој на 
основу повећања броја компетентних истраживача факултета и броја квалитетних предлога 
пројеката; 

 Повећањем финансирања научног рада на факултету од стране међународних 
фондова на основу квалитетних предлога пројеката који су у изради или ће бити израђени на 
факултету, а који ће бити послати селекционим комисијама неког од ЕУ програма. (npr. 
ERASMUS+, ERASMUSMUNDUS, IPA EU итд); Факултет ће подржати присуство што већег 
броја наставника и сарадника на едукативним радионицама као што су ФIНАНСIРАЊЕ 
ИСТРАЖIВАЧКО РАЗВОЈНIХ ПРОЈЕКАТА ЕУ; заинтересовани истраживачи ће се детаљно 
упознати са програмима, условима конкурса, добијаће упутства за припрему квалитетних 
предлога пројеката и друго. 

 Средствима привредних предузећа која партиципирају реализацију развојних и 
иновационих пројеката и за чије потребе се усавршавају млади истраживачи (привредна 
предузећа са којима је Факултет потписао уговоре о сарадњи). 

 Ефикаснијим управљањем финансијама намењеним за научно-истраживачки рад на 
Факултету/Академији. Ефикасније финансирање се може обезбедити појачаном контролом 
потрошње материјалних трошкова намењених научно-истраживачком раду, као и 
стимулацијом наставника и сарадника да усмере део средстава из сарадње с привредом за 
потребе научног истраживања, односно, индиректно, за унапређење својих личних научних 
компетенција. 

 

5. КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ И 
УМЕТНИЧКОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА НА УНИВЕРЗИТЕТУ „МБ“ 

 

Систем контроле квалитета представља један од основних елемената за имплементацију 
европских научних стандарда и неопходан је предуслов за интеграцију науке у Србији у 
европски научно-истраживачки простор. Пословни и правни факултет као акредитована 
високообразовна институцијаје успоставио комплетан систем за самоевалуацију и контролу 
квалитета, који обухвата и систематско праћење и евалуацију научно-истраживачког рада. 
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Принципи на којима се заснива политика квалитета Универзитета „МБ“ су: 

 квалитет као трајна брига и стална одговорност запослених на универзитету и 
факултетима у саставу универзитета; 

 процес изградње система квалитета усмерен је на стално откривање недостатака у 
процесу научноистраживачког и уметничкоистраживачког рада, њихово отклањање 
унапређење и иновирање у свим функцијама; 

 оријентација на задовољење потреба корисника услуга у складу са најновијим 
достигнућима науке и технике у технологији преношења знања. 

Основна мерила квалитета на Универзитету „МБ“ су: 

 усаглашност са достигнућима науке и праксе у свету;  

 посвећеност студентима који верују да се стицањем знања, вештина и правилних 
ставова може успети и боље живети; 

 документованост процеса научноистраживачког и уметничкоистраживачког рада 
одговарајућим процедурама, обезбеђеност наставног и научноистраживачког процеса уз 
максималну одговорност и креативност наставника у задовољењу услуга корисника; 

Учесници у процесу научноистраживачког и уметничкоистраживачког рада Универзитета 
„МБ“, Пословног и правног факултета и Академије класичног сликарства су одговорни за:  

 примену достигнућа науке и бригу о њеној примени; 

 перманентно иновирање и унапређење образовног и научног рада на Универзитету; 

 примену усвојених докумената система квалитета, дајући допринос унапређењу 
квалитета научноистраживачког и уметничкоистраживачког рада; 

 развој културе научноистраживачког и уметничкоистраживачког рада у духу утврђене 
политике квалитета; 

 заједнички тимски рад и узајамну помоћ при остваривању утврђених циљева 
квалитета у обласуо научноистраживачког и уметничкоистраживачког рада. 

Универзитет „МБ“ има конституисан Одбор за квалитет, а Пословни и правни факултет и 
Академија за класично сликарство имају образоване Комисију за обезбеђење квалитета. 
Један од задатака ових тела за контролу квалитета јесте и утврђивање поступка и усвајање 
критеријума за систематско праћење и оцењивање обима и квалитета научно-истраживачке 
и уметничкоистраживачке делатности.  

Активности Одбора за квалитет и Комисија за обезбеђење квалитета, поред осталог, се 
односе и на: 
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 Вредновање објективних услова за НИР на факултету, које се односи на утврђивање 
реалног стања у погледу квантитета и квалитета истраживачког кадра, квалитета простора и 
опреме, стања библиотечког фонда и нивоа доступности литературе у електронском облику, 
као и осталим факторима који опредељују услове за научни рад на факултету. Одбор за 
квалитет о Комисије за контролу квалитета су, поред тога, оријентисане и на унапраћење 
динамике реалног финансирања и квалитета управљања ресурсима који су намењени 
научно-истраживачком и уметничкоистраживачком раду на Универзитету;  

 Вредновање научне компетентности наставника, сарадника и студената ДАС на 
Факултету/Академији. Одбор за квалитет и Комисије за контролу квалитета су дужне једном 
годишње извршити детаљну анализу научних компетенција истраживача на 
факултету/Академији и извршити презентацију резултата анализе надлежном органу на 
Универзитету, Факултету/Академији. Након анализе Одбор и Комисије су дужни предложити 
мере за унапређење научног потенцијала, упозорити на општи ниво квалитета, дати 
корективне мере и др.  

 Вредновање остварених резултата по појединим активностима/пројектима. Одбор за 
квалитет и Комисије за контролу квалитета су дужне, по завршетку пројеката, извршити 
анализу резултата имплементације научно-истраживачких и уметничкоистраживачких 
пројеката који се изводе на факултету;  

 Оцењивање обима у којем се студенти уводе у научно-истраживачки рад. Комисије 
за контролу квалитета су посебно дужна да евалуирају ниво укључивања студената у 
научно-истраживачки рад, као и друге аспекте који се тичу развоја научно-истраживачког 
подмлатка, као што су број студената на мастер и докторским студијама, ниво учешћа 
студената у међународној размени и др.  

 

ЗАКЉУЧАК 

Пословни и правни факултет је трајно опредељен за систематски стваралачки рад у 
основним, примењеним и развојним истраживањима, који треба да омогући откривање нових 
знања и коришћење тих знања у свим областима друштвеног развоја. 

Основни циљеви програма научно-истраживачког рада на Универзитету „МБ“ за период од 
2020. до 2025. године јесу: да се текућа научно-истраживачка делатност настави 
несмањеним интензитетом, односно да се обезбеди повећање у складу са реалним 
условима у микро и макро окружењу, да се обави низ активности које су усмерене на 
унапређење услова за научно-истраживачки рад, како би се у будућности квалитет ове 
делатности знатно побољшао (подизање нивоа научне компетенције и општег научно-
истраживачког потенцијала кадрова, унапређење квалитета рачунарске и информационо-
комуникационе опреме, обезбеђивање финансијских средстава за научно-истраживачки рад 
и др).  
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Програм полази од реалног стања материјалних и других ресурса Универзитета, 
факултета/Академије и базиран је на планираном годишњем буџету за научно-истраживачи 
рад. Планиране активности нису оптерећене посебним екстерним ризицима јер су углавном 
ослоњене на унутрашње ресурсе. Постављени циљеви су јасно формулисани, тако да ће на 
крају 2025. године успех програма бити мерљив конкретним параметрима. Оцена резултата 
ће се вршити појединачно и укупно за Универзитет, факултет/Академију, у складу са 
усвојеном методологијом Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 

О спровођењу овог Програма стараће се проректор за науку, НИР и развој, декани и 
продекани за науку на Пословном и правном факултету и Академији класичног сликарства. У 
реализацији овог Програма активно ће учествовати наставници и сарадници факултета. 

Програм научно-истраживачке делатности ће се стално развијати, реализовати и 
поспешивати у складу са законском регулативом из ове области пре свега: Законом о 
научноистраживачкој делатности (''сл. гласник РС'', бр. 110/2005; 50/2006-испр., 18/2010, и 
49/2019) и Законом о иновационој делатности (''сл. гласник РС'' бр. 11/2005, 18/2010 и 
55/2013) и визијом Униберзитета, Факултета/Академије. 

НД/НД 

 
 


