На основу чл. 33 Закона о високом образовању и чл. 78 Статута
Универзитета “Унион” у Београду, Савет Универзитета је дана 26.02.2007
године донео:

ПРАВИЛНИК
о Научно-истраживачком и уметничком Центру
I Опште одредбе
Члан 1.
Универзитет “Унион” у Београду ( у даљем тексту: Универзитет )
врши научноистраживачки рад на пољима природно-математичких наука,
друштвено-хуманистичких наука и техничко-технолошких наука, а
уметнички рад на пољу уметности.
Научноистраживачки и уметнички рад се врше у циљу развоја науке и
стваралаштва, унапређивања методике, технике и садржине високог
образовања, унапређења и квалитета свих облика наставе, ради
усавршавања научног и уметничког подмлатка, нарочито укључивањем
студената у научно-истраживачки и уметнички рад, као и стварања
материјалних услова за рад и развој Универзитета.
Члан 2.
Научноистраживачки рад на Универзитету спроводи се путем
основних и развојних истраживања, а на пољима за која је то примерено и
примењеним истраживањима.
Уметнички рад на Универзитету спроводи се кроз уметничке пројекте.
II Научноистраживачки и уметнички центар
Члан 3.
Научноистраживачки и уметнички центар ( у даљем тексту: Центар )
је јединица Универзитета без својства правног лица, чији је задатак
унапређивање научноистраживачког и уметничког рада на Универзитету, у
складу са законом и Статутом.

Научноистраживачке,
односно
уметничке
пројекте
спроводе
наставници и сарадници Универзитета, у складу са програмом рада Центра,
овим Правилником и Статутом Универзитета.
Научно-истраживачки и уметнички центар може основати факултет у
саставу Универзитета, као своју организациону јединицу без својства
правног лица у складу са Статутом и Правилником о научно-истраживачком
и уметничком центру, као и у складу са својим Статутом и општим актом.
Члан 4.
Радом Центра руководе два кодиректора које именује Савет, на
предлог Сената, и то један наставник из области научних поља из
делатности Универзитета, а један наставник у области уметности.
Мандат кодиректора траје две године и они могу бити поново
именовани.
По правилу, за кодиректоре се именују лица која су у радном односу
са пуним радним временом на Универзитету или на факултетима у саставу
Универзитета.
Ако се кодиректори не могу споразумети о одлукама или раду Центра,
одлуку доноси Ректор Универзитета.
Члан 5.
На предлог кодиректора, Сенат утврђује годишњи и средњорочни рад
Центра.
У првих пет година рада Центра, средњорочним планом ће бити
одређен минимум пројеката који ће се извести у оквиру Центра.
Центар:
-

прибавља пројекте, припрема и организује рад на развојним и
примењеним научноистраживачким пројектима;
прибавља пројекте, припрема и организује рад на уметничким
пројектима;
прати огласе, тендере и друге понуде за пружање интелектуалних и
уметничких услуга;
организује презентације, изложбе и друге начине представљања
својих пројеката и своје делатности;
прибавља документацију ради припремања и организовања рада на
пројектима;
припрема мултидисциплинарне студијске програме и стара се о
њиховом извођењеу;
прати развој научних и стручних потреба у друштву и предлаже
надлежним
органима
или
телима
Универзитета
израду
научноистраживачких односно уметничких пројеката, као и

-

организовање и извођење студијских програма и других видова
наставе ради сталног или допунског образовања
врши друге послове одређене актима Универзитета.

Када Центар припреми извођење студијског програма, одлуку о
извођењу студијског програма доноси Сенат Универзитета.
Члан 6.
Рад Центра се финансира из прибављених пројеката, односно из
доприноса студената и других слушалаца.
Награду за рад кодиректори остварују у оквиру средстава
прибављених пројектом, на начин одређен у прихваћеном пројекту, односно
из доприноса студената и других слушалаца, у складу са одобреним
студијским програмом.
Уговоре о прибављању пројеката закључује Универзитет, у име
Центра.
Средства прибављена пројектом, односно средства прибављена
студијским програмом који је припремио Центар, а одобрио Сенат, воде се
на посебном рачуну Универзитета, са ознаком да се ради о средствима
прибављеним радом Центра.
Члан 7.
Кодиректори су дужни да једном годишње поднесу извештај Сенату, а
ако Сенат или Ректор то затраже, у року од 15 дана од дана достављања
захтева за подношење извештаја.
Члан 8.
Организационе и техничке послове Центра обавља секретаријат
Универзитета, а за поједине послове може се именовати и друго лице, у
складу са законом и Статутом.
У зависности од природе и врсте пројекта, Сенат може на предлог
кодиректора, одредити да организационе и техничке послове обављају и
други запослени на Универзитету, односно на факултетима у саставу
Универзитета.
Средства за награду лицима из ставова 1 и 2 овог члана обезбеђују се
из средстава прибављених за финансирање пројекта.

III Прелазне и завршне одредбе
Члан 9.
Овај Правилник ступа на снагу и примењује се даном доношења.
До доношења Правилника, научноистраживачки рад и уметнички рад
на Универзитету, организује се у складу са законом и Статутом.

Председник Савета,
Проф. др Радомир Бојковић

