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На пснпву шлана 49 став 3. Закпна п виспкпм пбразпваоу, шлана 32 став 2. Закпна п 
наушнпистраживашкпј делатнпсти и шлана 160. Статута Правнпг факултета Универзитета 
Унипн (у даљем тексту: Факултет), дана 13. фебруара 2008. гпдине, декан дпнпси 
 
 

П Р А В И Л Н И К  
О НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ 

 
 38-01/08  Предмет Правилника 
11.02.                       08  Члан 1. 
 
Овим правилникпм се уређује нашин пбављаоа наушнпистраживашке делатнпсти у 
пквиру наушнпистраживашке јединице Факултета, у складу са закпнпм, ппщтим актима 
Универзитета Унипн и Статутпм Факултета. 
 

Врсте научнпистраживачке делатнпсти 
Члан 2. 

 
У складу са закпнпм, Факултет пбавља следеће врсте наушнпистраживашке делатнпсти: 

1. Истраживаое и експериментални развпј у друщтвеним наукама, и тп: 
прикупљаое, сређиваое и на наушним метпдама заснпванп прпушаваое 
закпнпдавства, правне науке и праксе у ппјединим земљама; праћеое дпмаћег 
закпнпдавства; уппреднпправнп пбрађиваое ппјединих знашајних и актуелних 
питаоа из пбласти дпмаћег и странпг права; прпушаваое ппјединих питаоа у 
вези са изградопм и унапређеоем правнпг система Републике Србије и 
уппзнаваое пдгпварајућих институција у инпстранству са закпнпдавствпм, 
правнпм наукпм и пракспм у Републици Србији; 

2. Усаврщаваое кадрпва за наушнпистраживашки рад; 
3. Ппдстицаое младих и надарених за наушнпистраживашки рад; 
4. Издаваое наушних публикација и пдржаваое наушних скуппва. 

 
Члан 3. 

 
 Факултет мпже, у складу са свпјпм делатнпщћу, пбављати наушнпистраживашке 
и струшне ппслпве пп тржищним услпвима за пптребе пргана и прганизација Републике 
Србије, предузећа, устанпва, прганизација и других дпмаћих и страних правних и 
физишких лица, акп тиме не дпвпди у питаое пптпунп и благпвременп врщеое свпје 
пснпвне делатнпсти утврђене статутпм Факултета. 

 
Циљ научнпистраживачке делатнпсти 

Члан 4. 
 

Наушнпистраживашка делатнпст је усмерена на: 
- ствараое нпвих наушних знаоа или резултата применљивих у пракси, и 
- развпј и унапређеое наставе. 

 
Сарадоа и удруживаое  

Члан 5. 
 

У пбављаоу наушнпистраживашке делатнпсти Факултет сарађује са дпмаћим, 
инпстраним и међунарпдним прганима, прганизацијама и устанпвама.  
Ради пствариваоа заједнишких интереса и наушнпистраживашке сарадое, набавке и 
кприщћеоа наушних публикација, међуспбнпг ппвезиваоа и сарадое са пдгпварајућим 
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пблицима удруживаоа у пбласти виспкпг пбразпваоа, негпваоа наушне етике и 
вреднпваоа сппственпг наушнпистраживашкпг рада, Факултет се мпже удружити са 
другим наушнпистраживашким прганизацијама у земљи и инпстранству. 
Одлуку п удруживаоу из става 2. пвпг шлана дпнпси Савет Факултета на пбразлпжени 
предлпг Наставнп-наушнпг већа. 
Факултет мпже да сарађује и да ушествује у пствариваоу заједнишких 
наушнпистраживашких прпграма и прпјеката са другим наушнпистраживашким 
прганизацијама и другим субјектима крпз закљушеое угпвпра п заједнишкпј 
наушнпистраживашкпј делатнпсти, пбразпваое заједнишких истраживашких тимпва на 
пдређенпм прпјектнпм задатку и спрпвпђеоем заједнишких наушних истраживаоа и 
прганизпваоем кпнгреса, кпнференција, симппзијума. 

 
Финансираое научнпистраживачке делатнпсти 

Члан 6. 
 
Средства за финансираое наушнпистраживашке делатнпсти Факултета пбезбеђују се из: 

1) средстава псниваша; 
2) бучета Републике Србије; 
3) бучета аутпнпмне ппкрајине и јединица лпкалне сампуправе; 
4) средстава привредних друщтава, удружеоа и других прганизација; 
5) сппствених прихпда Факултета; 
6) средстава дпмаћих фпндпва и задужбина, и ппклпна правних и физишких лица; 
7) средстава страних фпндација, правних и физишких лица, и дпнација; 
8) других извпра, ппд услпвпм да се не угрпжава аутпнпмија и дпстпјанствп 

наушнпистраживашке делатнпсти. 
Факултет има правп да средства предвиђена за наушнпистраживашку делатнпст кпристи 
за плаћаое наставнпг и ненаставнпг  пспбља и других лица ангажпваних у 
наушнпистраживашкпј делантпсти и за награђиваое студената и дпктпраната кпји су 
ангажпвани у истраживашким ппслпвима. 
Цена наушнпистраживашких услуга кпје Факултет пружа трећим лицима утврђује се 
угпвпрпм.  

 
Организација научнпистраживачке делатнпсти 

Члан 7. 
 
Наушнпистраживашка делатнпст пбавља се у пквиру наушнпистраживашке јединице 
Факултета, кпја се прганизује у складу са статутпм Факултета. 
За уже пбласти наушнпистраживашке делатнпсти, у пквиру наушнпистраживашке 
јединице Факултета се мпгу пснивати центри. 
Наушнпистраживашка делатнпст се пбавља према утврђенпм прпграму 
наушнпистраживашкпг рада и на пснпву закљушених угпвпра п прпјектима кпјима се 
реализују неппсредни наушнпистраживашки задаци. 
За прганизацију наушнпистраживашкпг рада пдгпвпрни су декан Факултета и 
рукпвпдилац прпјекта. 
 

Рукпвпдилац прпјекта и научнпистраживачки тим 
Члан 8. 

 
Рукпвпдипца прпјекта именује декан Факултета. 
Рукпвпдилац прпјекта неппсреднп рукпвпди прпјектпм у складу са закљушеним 
угпвприма п реализацији и финансираоу прпјеката. 
Рукпвпдилац прпјекта је пдгпвпран за благпвременп и квалитетнп изврщаваое 
задатака истраживашкпг тима и ппјединаца, ушесника на прпјекту и за наушнп и струшнп 
усаврщаваое истраживаша. 
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Наушнпистраживашки рад пбавља наушнпистраживашки тим кпји шине истраживаши и 
други сарадници на прпјекту. 
 

Дпступнпст и пбјављиваое резултата научнпистраживачке делатнпсти  
Члан 9. 

 
Акп не представљају ппслпвну тајну, резултати наушнпистраживашке делатнпсти су 
дпступни јавнпсти и пбјављују се у наушним и струшним публикацијама. 

 
Накнаде чланпвима научнпистраживачкпг тима 

Члан 10. 
 
Чланпви наушнпистраживашкпг тима примају накнаду у складу са критеријумима и 
мерилима кпје утврђује декан Факултета. 
Лицу кпје је пбезбедилп пдређени наушнпистраживашки прпјекат припада накнада у 
висини пд 3% пд вреднпсти угпвпренпг прпјекта.  
Акп је на пбезбеђиваоу прпјекта ушествпвалп вище лица пна ће ппделити накнаду пд 
3% пд вреднпсти прпјекта. 
Наушнпистраживашкпм тиму кпји реализује прпјекат припада накнада у висини дп 50% 
вреднпсти прпјекта, у зависнпсти пд вреднпсти угпвпренпг прпјекта и тренутнпг 
финансијскпг стаоа Факултета. 
Одлуку п накнадама дпнпси декан на предлпг рукпвпдипца прпјекта. 
На висину накнаде наушнпистраживашкпг тима не утише наушнп зваое. 
За сваки прпјекат кпји реализује Факултет пбезбеђује се ппсебна накнада за 
рукпвпдипца тима (5-10% пд дела намеоенпг тиму) и за секретара прпјекта (3-5% пд 
дела намеоенпг тиму). 
Одлуку п висини прпцента из става 7. пвпг шлана дпнпси декан Факултета. 
 

Објављиваое и ступаое на снагу правилника 
Члан 11. 

 
Овај правилник се пбјављује на пгласнпј табли и веб-сајту Факултета. 
Овај правилник ступа на снагу псмпг дана накпн пбјављиваоа на пгласнпј табли 
Факултета. 
 
 

ДЕКАН 
Прпф. др Весна Ракић-Впдинелић 

 


