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На основу Закона о високом образовању РС (Службени гласник РС, број 88/2017, 73/2018, 
27/2018 - др. закон, 67/2019 i 6/2020 - др. закони) ), општих аката установе којима је регулисан 
научноистраживачки, односно уметничкиистраживачки рад и Правилника о организацији и 
раду Центра за научно уметнићка истраживања (Научно уметнички истраживачки центра) 
Универзитета MБ, члана 38. тачка 24, Статута Универзитета МБ у Београду, Сенат Универзитета 
(у даљем тексту: Сенат) доноси  
 

П Л А Н 
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ/УМЕТНИЧКОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА 

УНИВЕРЗИТЕТА „MБ“ У 2023. ГОДИНИ 
Ред. 
број 

Назив активности Одговоран Сарађује Рок за 
реализацију 

1.  
Израда годишњег Плана научноистраживачког 
и уметничко-истраживачког рада Универзитета 
„МБ“ за 2023. годину 

Проректор за 
науку, НИР и развој 

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

14.11.2022. 
године 

2.  
Израда Плана рада Центра за научно-
уметничка истраживања (ЦНУИ) за 2023.  
годину 

Проректор за 
науку, НИР и развој  

Стручни одбор и 
виши стручни 
сарадник за НУИ 
Универзитета МБ  

14.11.2022. 
године  

3.  
Израда Извештаја о резултатима научно-
истраживачког и уметничко-истраживачког 
рада наставника, сарадника и студената 
Универзитета „МБ“ у 2022. години 

Виши стручни 
сарадник за НУИ  

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

01.03.2023. године 

4.  
Учешће у научним истраживањима од 
значаја за друштвени, економски, социјални 
и културни развој РС из области за које је 
матичан Универзитет „МБ“  

Проректор за 
науку, НИР и развој 
и Стручни одбор  

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

Током школске 
2023. године  

5.  

Објављивање јавног позива за пријаву 
научно-истраживачких пројеката које 
одобрава и финансира Универзитет МБ, 
Фонд за науку МПНТР, Европска Комисија и 
регионалне организације у 2003. 

Виши стручни 
сарадник за НУИ  

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

28.02.2023. 
године и даље, 
током 2023. 

6.  
Формулисање критеријума и мерила за 
оцену пријављених научноистраживачких 
пројеката  

Проректор за 
науку, НИР и развој 
и Стручни одбор  

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

28.02.2023. 
године  

7.  
Анализа пријава на јавни позив за 
расписивање пројеката од стране Европске 
уније, међународних организација, фонда за 

Проректор за науку, 
НИР и развој и 
Стручни одбор 

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

Јануар-децембар 
2023.  
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науку МПНТР и других министарстава Владе 
РС и секретаријата АП Војводине и регионал. 
организација 

Универзитета МБ 

8.  
Координација тимова за припрему пројектне 
документације и стара се о благовременом 
подношењу апликација за одабране пројекте 
из конкурса и јавног позива 

Проректор за науку, 
НИР и развој и 
Стручни одбор 

Виши стручни сарадник 
за НУИ, продекани за 
НИР/УИР ППФ и АКС, 
руководиоци и чланови 
пројектних тиимова 

Јануар-децембар 
2023. године 

9.  
Разматрање предлога научноистраживачких 
и уметничко-истраживачких пројеката и 
достављање Сенату на усвајање 

Проректор за науку, 
НИР и развој и 
Стручни одбор 

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

Јануар-децембар 
2023. године 

10.  

Организација и реализација основних, 
примењених и развојних научних и 
уметничких истраживања према одобреним 
пројектима и потписаним уговорима, у 
складу са могућностима Универзитета „МБ“ 

Проректор за науку, 
НИР и развој и 
Стручни одбор 

Виши стручни сарадник 
за НУИ, продекани за 
НИР и УИР ППФ и АКС, 
руководиоци и чланови 
пројектних тиимова 

Током 2023. године 

11.  
Организовање оспособљавања наставног 
особља за конкурисање и израду пројеката на 
којима би могали учествовати истраживачи 
Универзитета МБ у 2024. години 

Проректор за науку, 
НИР и развој и  

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

10.12. 2023. године 

12.  
Имплементирање научних и уметничких 
достигнућа у наставу на акредитованим 
студијским програмима Универзитету „МБ“ 

Проректор за науку, 
НИР и развој и 

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

Јуни-септембар 
2023. године 

13.  
Организовање стручног образовања и усав-
ршавања студената и наставног кадра у 
примени IT технологија у претраживању 
научних и уметничких база. 

Проректор за науку, 
НИР и развој и 

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

Два пута годишње:  
у мају и новембру 
2023. године 

14.  
Организовање стручног образовања и усав-
ршавања ментора на свим нивоима студија за 
менторско вођење кандидата. 

Проректор за науку, 
НИР и развој 

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

Јуни 2023.године 

15.  
Предлог мера за унапређење научноистра-
живачког и уметничкоистраживачког рада на 
Универзитету „МБ“ у 2023. 

Проректор за науку, 
НИР и развој и 
Стручни одбор 

Виши стручни сарадник 
за НУИ, продекани за 
НИР/УИР ППФ и АКС, 
наставници, сарадници и 
студенти Универзитета  

22.12.2023. године  

16.  Избор радова, лектура и припрема за штампу 
првог броја часописа „MB University Rewu“ 

Продекан за науку 
ППФ и уредник 
часописа 

Проректор за науку, НИР 
и развој УМБ и  31.01.2023. године 

17.  

Организација међународне тематске научне 
конференције „Економски и социјални развој у 
време глобалне кризе“ 
 

Продекан за НИР/УИР 
ППФ и АКС и виши 
стручни сарадник за 
НИР и УИР УМБ 

Проректор за науку, НИР и 
развој декани и, наставници 
и сарадници Универзитета 
МБ  

 
 

18 и 19. 05. 2023. 
 

18.  Припрема за штампу и штампање Зборника Приређивачи зборника: 
Проф. др Неђо 

Ректор УМБ 
Проректор за науку УМБ 28.02.2023. године 
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радова са Четврте међународне тематске 
конференције „Фундаментална истраживања и 
њихов значај за прогрес глобалне заједнице и 
просперите-тни развој савремених држава“ 

Даниловић,  
проф. др Драган Танчић 
 

19.  

Учешће наствника и истраживача УМБ на 
симпозијумима, семинарима, курсевима, 
стручним састанцима, предавањима по 
позиву, изложбама, аукцијама, жирирањима и 
другим облика научнистраживачког и 
уметничког рада у областима за које је 
матичан Универзитет „МБ“ 

Проректор за науку, 
НИР и развој и 
Стручни одбор 

Виши стручни сарадник 
за НУИ, продекани за 
НИР/УИР ППФ и АКС, 
наставници, сарадници и 
студенти и друге научне, 
образовне и културне 
установе у РС 

  Током 2023. године 

20.  

Подстицање научоистраживачког подмлатка 
за учешће у научно-истраживачким и 
уметничким  пројектима, научним 
конференцијама, изради и публиковању/ 
излагању научних/уметничких радова у земљи 
и иностранству 

Проректор за науку, 
НИР и развој и 
Стручни одбор 

Виши стручни сарадник 
за НУИ, продекани за 
НИР/УИР ППФ и АКС и 
сви наставници, 
сарадници и студенти 
мастери и докторских 
академских студија 
Универзитета МБ 

Током 2023. године 

21.  
Давање доприноса реализацији научно-
технолошког и културног развоја у научним и 
уметничким областима за које је матичан 
Универзитета „МБ“ 

Проректор за науку, 
НИР и развој и 
Стручни одбор 

Виши стручни сарадник 
за НУИ, продекани за 
НИР и УИР ППФ и АКС и 
наставници, сарадни  и 
студенти мастери и 
докторских академских 
студија Универзитета  

Током 2023. године 
 

22.  
Ширење фонда научних и уметничких база 
доступних које могу да користе студенти, 
наставно и ненаставно особље Универзитета 
„МБ и одржавање постојећих научних база. 

Проректор за науку, 
НИР и развој и  

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

Током 2023. године 
 

23.  
Едукација истраживача и наставног особља 
Универзитета МБ у коришћењу и 
претраживању научних база података 

Инструктори базе 
EBSCO  
 

Пректор за науку УМБ, 
Продекани за науку и 
уметнички рад ППФ и 
АКС 

Децембар 2023. 

24.  
Унапређење сарадње са научно-истражива-
чким и уметничкоистраживачким организаци-
јама и институцијама у земљи и иностранству. 

Проректор за науку, 
НИР и развој и 

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

Током 2023. године 
 

25.  
Доградња нормативно-правних аката и 
којима се унапређује научноистраживачки и 
уметничкоистраживачки рад на универзитету  

Виши стручни 
сарадник за НУИ 

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

Током 2023. године 
 

26.  
Подстицање објављивања резултата 
научно-истраживчког и уметничко-
истраживачког рада Центра за НУИ 

Проректор за науку, 
НИР и развој 

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

Током 2023. године 

27.  
Интерно и екстерно информисање научн-
истраживачке и уметничке јавности о 
резултатима НУР-а и УИР на Универзитету 
„МБ“ у 2022. години и даљим плановима НИР 

Проректор за науку, 
НИР и развој 

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

22.12.2023. године 

28.  Повезивање Универзитета „МБ“ са сродним 
научноистраживачким и уметничко 

Проректор за 
науку, НИР и развој 

Стручни одбор, виши 
стручни сарадник за 

Током 2023. године 
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истраживачким институцијама у земљи и 
иностранству и размена научно-стручних и 
уметничких часописа, монографија, студија, 
књига, уџбеника, те научних стручних, 
пословних и уметничких информација из 
матичних области за које је акредитован 
Универзитет „МБ“ 

НУИ, продекани за 
НИР и УИР ППФ и 
АКС, наставници, 
сарадници и научне, 
образовне и културне 
установе из земље и 
иностранства 

НД/НД 

 
Достављено: 

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


