
На основу члана 71. Закона о високом образовању РС („Службени гласник РС“ 73/10,
104/11, 84/12 и 108/13) и члана 57. Статута Универзитета у  Источном Сарајеву, Научно –
наставно вијеће Факултета је на XVII сједници, одржаној 17.04.2014. године  донијело

ПРАВИЛНИК О РАДУ НАУЧНО – ИСТРАЖИВАЧКОГ ИНСТИТУТА
ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА ПАЛЕ

I    ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

                                                                                Члан 1.

Научно – истраживачки институт Eкoномског факултета Пале  је подорганизациона јединица
Факултета, која обавља научно-истраживачку дјелатност .

II ОРГАНИ НАУЧНО – ИСТРАЖИВАЧКОГ ИНСТИТУТА

Члан 2.

Органи научно – истраживачког института Економског факултета Пале су:

- руководилац научно – истраживачког института и
- научно вијеће научно – истраживачког института.

1. Руководилац научно – истраживачког института

                                                                 Члан 3.

(1) Орган управљања  и руковођења  научно – истраживачким  институтом  је руководилац.
(2) Руководиоца научно – истраживачког института именује декан  Факултета на приједлог

Научног вијећа Института  из реда наставника са Универзитета у Источном Сарајеву који
изводе наставу на Економском факултету Пале, на период од 4 године, са могућношћу још
једног узастопног именовања.
                                                                 Члан 4.

(1) Руководилац научно – истраживачког института мора испуњавати сљедеће услове:
- 100% радни однос на Универзитету у Источном Сарајеву,
- референтно искуство и резултате у реализацији научно-истраживачких пројеката,
- организационе способности, склоност тимском раду и спремност за развој

истраживачког подмлатка,
- креативност и подстицање  израде методологија истраживања којима се унапређује

знање и квалитет наставног процеса у цјелини и



- способност за унапређење и развој академских стандарда и споразумно решавање
конфликата уз афирмацију начела колегијалности и солидарности.

(2) Руководилац научно – истраживачког института:
- организује и руководи радом Института,
- заступа и представља Институт према трећим лицима (изузев органа Универзитета),
- закључује Уговоре и врши друге правне радње у складу са законом о Научно –

истраживачкој дјелатности,
- додјељује пројектне задатке руководиоцима истраживања, при чему мора водити

рачуна о научној области, оптерећености и искуству носиоца истраживања,
- именује истраживаче – извршиоце у пројектне тимове, на приједлог руководиоца

пројекта,
- одлучује о коришћењу средстава Института и
- подноси периодичне извјештаје о раду научно – истраживачког института Научном

вијећу Института и Наставно – научном вијећу Економског факултета Пале.

                                                          Члан 5.

(1) Руководилац научно – истраживачког института одговоран  је за свој рад Научном вијећу
Института и декану Факултета.

(2) Руководилац научно – истраживачког института може се разрјешити дужности ако:
- нестручно и несавјесно врши функцију руководиоца научно – истраживачког

института,
- прекорачи овлашћења и тиме нанесе штету Факултету,
- због дуже одсутности  или спријечености није у могућности да врши функцију

руководиоца Института.
(3) Руководиоца  научно – истраживачког института разрјешава декан на приједлог  најмање

једне половине  чланова Научног вијећа Института.

Члан 6.

(1) Руководилац Института дужан је да најмање једном у току године  подноси Научно-
наставном вијећу Економског факултета Пале извјештај о раду Института.

(2) Извјештај о раду института мора да садржи:
- списак закључених Уговора о пружању услуга Института са прецизираном

вриједношћу Уговора,
- списак ангажованих сарадника на сваком пројекту,
- остале информације које сматра битним за рад Института.

2. Научно вијеће научно – истраживачког института

Члан 7.

(1) Стручни орган научно – истраживачког института је Научно вијеће.



(2) Научно вијеће Института броји 7 чланова које именује Научно-наставно вијеће Економског
факултета Пале, 4 из реда наставника, 2 из реда асистената и 1 из реда најбољих студената
првог или другог циклуса студија на приједлог декана, на период од четири године.

(3) Члан Научног вијећа  Института мора бити најмање једно лице са избором у звање
ванредног или редовног професора у складу са Законом о високом образовању,

(4) Научно вијеће Института усваја развојну и пословну политику, план и програм
истраживања, као и реализацију појединачних пројеката, ангажовање сарадника,
финансијски план и расподјелу  средстава по сваком пројекту.

III САРАДНИЦИ ИНСТИТУТА И РУКОВОДИОЦИ ПРОЈЕКАТА

Члан 8.

Сарадници Института су сви чланови Научно-наставног вијећа Економског факултета Пале
који искажу спремност за рад на Институту, као и надарени студенти првог и другог
циклуса студија  и еминентни стручњаци из окружења чије ангажовање, на приједлог
руководиоца пројекта, одобри Научно вијеће Института.

Члан 9.

(1) Сарадници Института могу обављати неку од сљедећих функција:
- Руководилац пројекта,
- Рецензент-консултант,
- Истраживач ,
- Аналитичар-документариста и
- Секретар пројекта.

Члан 10.

(1) Руководилац пројекта руководи радом на конкретном пројекту.
(2) Руководилац пројекта предлаже Научном вијећу Института финансијски план

пројекта, расподјелу средстава и истраживачки тим за реализацију пројекта.
(3) Руководиоца пројекта именује руководилац научно – истраживачког института за

сваки појединачни пројекат, на основу одлуке Научног вијећа Института.

IV ФИНАНСИРАЊЕ НАУЧНО – ИСТРАЖИВАЧКОГ ИНСТИТУТА

Члан 11.

      (1) Рад Института Економског Факултета финансира се из прихода остварених реализацијом
научно –истраживачких пројеката и програма.

      (2) Институт Економског Факултета има посебан подрачун.

(3) Расподјела остварених прихода врши се по моделу:



- накнада Универзитету  у Источном Сарајеву сходно Правилнику Универзитета,

-15% накнада Економском факултету Пале,

-5% накнада научно – истраживачком институту Економског факултета Пале,

-5% накнада за припрему пројекта,

-10% накнада за руковођење пројектом, и

-остатак за материјалне трошкове и хонораре ангажованих сарадника за реализацију пројекта.

(4) Расподјела остварене обрачунске добити врши се по моделу:

-10% за резервенаучно – истраживачког института,

-25% за руководиоца Института,

-35% за руководиоце пројеката  и

-30% за  ангажоване сараднике.

V ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА НАУЧНО – ИСТРАЖИВАЧКОГ ИНСТИТУТА

Члан 12.

(1) Ниједан члан Института не може конкурисати за послове за које Институт искаже
интересовање.

(2) Уколико се утврди кршење забране из претходног става за шта је надлежно Научно вијеће
Института, прекршилац ће бити искључен из Института на период од најмање двије године,
током којих неће моћи  да буде ангажован на пројектима Института.

Члан 13.

За потребе реализације пројектног задатка, руководилац Института може, на захтјев
руководиоца истраживања, ангажовати трећа лица на бази сагласности Научног вијећа
Института у вриједности до 50% уговорене цијене пројекта.

Члан 14.

(1) Интерес Института у органима Универзитета у Источном Сарајеву заступају представници
Факултета (декан, члан Сената и члан Управног одбора) на основу претходно заузетих
ставова Научног вијећа Института и Научно-наставног вијећа  Факултета.

(2) У случају да, из неког разлога, није могуће прибавити ставове Вијећа, представници
Факултета у Универзитету, дужни су затражити писмено мишљење руководиоца
Института.



VI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15.

Измјене и допуне овог Правилника врше се по процедури његовог доношења.

Члан 16.

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и објављује се на веб страници Економског
факултета Пале.

Број:666/14                                                                                       Предсједавајући вијећа
Датум: 17.04.2014. године Доц. др Љубиша Владушић


