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Број: 4176/22-01 

Датум: 21. 11. 2022. године 

 

На основу члана 65. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 73/18, 27/18-др. 

закон, 67/19, 6/20-др. закони, 11/21-аутентично тумачење, 67/21 и 67/21-др. закон) и члана 79. 

Статута Државног универзитета у Новом Пазару, Сенат Државног универзитета у Новом 

Пазару на седници одржаној 21. 11. 2022. године донео је 

 

 

ПРАВИЛНИК О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ, УНАПРЕЂЕЊЕ И КОНТРОЛУ 

КВАЛИТЕТА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА 

 

 

Члан 1. 

Овим Правилником регулишу се процедуре праћења, унапређења и контроле квалитета 

научноистраживачког рада наставника и сарадника на Државном универзитету у Новом Пазару 

(у даљем тексту: Универзитет), које спроводи Комисија за праћење, унапређење и контролу 

квалитета научноистраживачког рада (у даљем тексту: Комисија за НИР). 

Унутрашња организација и надлежност Комисије за НИР одређени су Правилником о 

стандардима и поступцима за обезбеђење и унапређење квалитета високошколске установе 

Државног универзитета у Новом Пазару и Пословником о раду Центра и Комисија за 

обезбеђење квалитета Државног универзитета у Новом Пазару. 

 

Члан 2. 

Кoмисиja зa НИР кoнтинуирaнo прaти, оцењује и предлаже мере за унапређење 

научноистраживачког рада на Универзитету. 

У циљу континуираног праћења и оцене научноистраживачког рада, Комисија за НИР 

периодично спроводи (једном годишње за преходну календарску годину) прикупаљање и 

анализу резултата научноистраживачког рада наставника и сарадника у складу са захтевима 

стандарда за акредитацију и самовредновање студијских програма и Универзитета, 

Правилником о вредновању научноистраживачког рада и поступку акредитације института, 

интегрисаних универзитета, факултета и центара изузетних вредности („Службени гласник 

РС", бр. 69/2015) и Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању 

звања наставника и сарадника на Универзитету. 

Узимајући у обзир Извештаје о самовредновању научноистраживачког рада, Програм 

научноистраживачког рада и Програм развоја научноистраживачког подмлатка Универзитета, 

Комисија за НИР предлаже мера за унапређење научноистраживачког рада у складу са 

Стратегијом појачања предности и могућности, као и уклањања слабости и опасности 

научноистраживачког рада Универзитета. 

Све активности Кoмисиjе зa НИР, као и Извештаји о оцени научноистраживачког рада, 

доступни су јавности на сајту Универзитета. 
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Члан 3. 

Комисија за НИР континуирано спроводи анализу структурe и ресурсa за остваривање и организовање 

базичних, развојних и примењених истраживања, уметничког и стручног рада на Универзитету кроз 

следеће активности: 

1. прикупљање и анализа резултата научноистраживачког рада наставника и сарадника;  

2. прикупљање и анализа података о менторима према тренутно важећим стандардима који се 

односе на испуњеност услова за менторе у оквиру образовно-научног, односно образовно-

уметничког поља; 

3. прикупљање и анализа података о интегрисаности истраживачких метода и резултата 

истраживања у наставне програме основних, мастер и докторских академских студија; 

4. прикупљање података о наградама и признањима наставника, сарадника и студената за 

остварене научноистраживачке и уметничкоистраживачке резултате; 

5. прикупљање података о учешћу студената у научноистраживачким и стручним 

манифестацијама;  

6. прикупљање података о одбрањеним  докторским дисертацијама и уметничким пројекатима; 

7. прикупљање података о домаћим и међународним научноистраживачким, стручним и 

уметничким пројекатима чији су руководиоци или учесници наставници и сарадници стално 

запослени на Универзитету; 

8. прикупљање података о пројекатима Универзитета који обезбеђују трансфер технологије 

релевантним индустријама и пословним заједницама, као и непрофитним организацијама; 

9. прикупљање података о сарадњи Универзитета са другим институцијама у земљи и 

иностранству; 

10. прикупљање и анализа података о финансијској подршци коју Универзитет обезбеђује за 

стимулацију научноистраживачког рада из вишка сопствених прихода.  

 

У циљу унапређења научноистраживачког рада на Универзитету, Комисија за НИР предлаже следеће 

мере:  

1. Стимулативне мере за унапређење научноистраживачке делатности наставника и сарадника. 

2. Едукативне радионице за наставнике и сараднике, као научноинформативне трибине и 

радионице за студенте.  

3. Програмске мере подршке научноистраживачком раду младих истраживача. 

4. Програмске мере развоја кадра (академско, техничко и административно особље).  

 

Члан 4. 

Кoмисиja зa НИР одговорна је за припрему и спровођење процедуре праћења, контроле и 

унапређења квалитета научноистраживачког рада у складу са овим Правилником и општим 

актима Универзитета, а које остварује кроз следећа задужења:  

 прикупљање и анализу резултата научноистраживачког рада;  

 израду периодничних (годишњих и трогодишњих) извештаја о резултатима 

научноистраживачког рада; 

 достављање извештаја о оцени резултата научноистраживачког рада Центру за 

обезбеђење квалитета и Наставно-научном већу Универзитета; 

 достављање предлога мера о унапређењу научноистраживачког рада Центру за 

обезбеђење квалитета и Наставно-научном већу Универзитета; 

 израду документације за самоевалуацију научноистраживачког рада Универзитета. 
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Члан 5. 

Податке из члана 3. овог Правилника, који су неопходни за спровођење процедуре праћења, 

контроле и унапређења квалитета научноистраживачког рада, Комисијa за НИР прикупља 

једном годишње од: 

1. Шефова студијских програма и департмана 

2. Студенске службе 

3. Канцеларије за пројекте и међународну сарадњу 

4. Кадровске службе 

5. Финансијске службе  

6. Студентског парламента 

 

Члан 6. 

Обраду, анализу и оцену прикупљених података из члана 3. овог Правилника врши Комисија за 

НИР. 

Комисија за НИР израђује и прослеђује Извештај о оцени резултата научноистраживачког рада 

Центру за обезбеђење квалитета најкасније до 01. јуна текуће године. 

Комисија за НИР прослеђује предлог меара за унапређење научноистраживачког рада Центру 

за обезбеђење квалитета најкасније до 01. јуна текуће године. 

Центар за обезбеђење квалитета разматра и усваја Извештај о оцени резултата 

научноистраживачког рада, а уколико је потребно предлаже мере за унапређење 

самовредновања. 

Центар за обезбеђење квалитета разматра, допуњује и усваја предлог меара за унапређење 

научноистраживачког рада. 

Након усвајања од стране Центра за обезбеђење квалитета, Извештај и предлог мера за 

унапређење научноистраживачког рада прослеђују  се Наставно-научном већу Универзитета на 

усвајање. 

Разматрање и  усвајање Извештаја о резултатима научноистраживачког рада, као и предлога 

мера за унапређење научноистраживачког рада су обавезни део годишњег Извештаја које 

Центар за обезбеђење квалитета подноси Сенату Универзитета. 

 

Члан 7. 

Након усвајања годишњег Извештаја Центра за обезбеђење квалитета од стране Сената 

Универзитета, Извештај о резултатима научноистраживачког рада и предлог мера за 

унапређење научноистраживачког рада прослеђују се шефовима студијских програма и 

департмана. 
 

Члан 8. 

За чување прикуплљених и обрађених података из члана 3. овог Правилника одговорна је 

Комисија за НИР и Центар за обезбеђење квалитета. 

 

Члан 9. 

Извештаји о резултатима научноистраживачког рада су доступни јавности и објављују се на 

сајту  Универзитета.  
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Члан 10. 

Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана доношења. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 

РЕКТОР 

 

     Проф. др Зана Долићанин  


