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Број: СО2/42  
Дана: 08.04. 2021.  
Б Е О Г Р А Д 
 
На основу Закона о високом образовању ("Службени гласник РС" бр. 88/2017, 27/2018, 73/2018, 
67/2019, 6/2020 и др., Правилник о стандардима и поступку за акредидацију студијских програма 
(Службени гласник РС, бр. 88/2017 и 27/2018 – др.закон); Правилника о стандардима за  самовредновање 
и оцењивање  квалитета  високошколских установа и студијских програма   који је донео Национални 
савет за високо образовање на седници 25.02.2019. године, ("Сл. гласник РС“ бр: 13/19), Статута 
Универзитета “МБ“ (у даљем тексту), Сенат Универзитета „МБ“  доноси  
 

О Д Л У К У 
О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈА О САМОВРЕДНОВАЊУ И ОЦЕЊИВАЊУ 

КВАЛИТЕТА ПОСЛОВНОГ И ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА   
 
 
I 

Универзитет “МБ“ прихвата се Извештај о самовредновању и оцењивању квалитета  Пословног и 
правног факултета Универзитета Унион „Никола Тесла“ за перод 2016/17.год.−2018/2019.год. 
Пословни и правни факултет је променио правни статус и ушао у организацијски састав 
Универзитета „МБ“, на основу нове Дозволе за рад Министарства просвете науке и технолошког 
развоја, број: 612-00-00272/2021/06 од 18.фебруара 2021. године. Пословни и правни факултет, 
као правни субјект, Универзитет „МБ“ је правни следбеник Универзитета Унион „Никола Тесла“. 
После добијања дозволе за рад Универзитета МБ у Београду Пословно правни факултет је дана 
24.03.2021.године.уписан у регистар Привредног суда у Београду 4Фи 77/2021 под називом 
Пословно правни факултет Универзитета “МБ“ у Београду. 
 

II 
Процес Самовредновања и оцењивања квалитета на Пословном и правном факултету је defakto 
и dejure извођен у истој ВУ (Пословни и правни факултет) која је само променила Универзитет. 
Ради се о истом правном субјекту који није мењао свој идентитет, сврху и циљеве због којих је 
основан, седиште, адресу, матични број, печат, власника, органе факултета, студенте, уговоре са 
академским и научним установама из земље и иностранства произашле из пословно-техничке 
сарадње, односно није мењао ни један од елемената свог правног субјективитета. Пословни и 
правни факултет је оснивач Универзитета „МБ“ и да је у процесу трајања реакредитације,  defakto 
и dejure на легалан и легитиман начин ушао у организацијски састав Универзитета „МБ“, чије је 
оснивање у међувремену законито окончано. 

 
III 
 

Пословни и правни факултет Универзитет “МБ“ ће наставити са процесом самовредновања и 
оценом квалитета у складу са: 



Универзитет “МБ“ Београд, Проте Матеје 21, Република Србија, Тел: +381 (11) 823 24 27 
 
 
 

1. Правилником о стандардима за  самовредновање и оцењивање  квалитета  
високошколских установа и студијских програма   који је донео Национални савет за 
високо образовање на седници 25.02.2019. године, ("Сл. гласник РС“ бр: 13/19). 

2. Статут Универзитета МБ. 
3. Стратегија квалитета  Универзитета МБ. 
4. Стандарди и поступци за обезбеђење квалтета на Универзитета МБ 
5. Правилник о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета Универзитета МБ. 
6. Правилник о студентском вредновању на Универзитета МБ. 
7. Одлуке о унутрашњем вредновању на Универзитета МБ 
8. Пословник квалитета Универзитета МБ. 
9. Програм реализације унутрашњег вредновања на Универзитета МБ 
10. Одлуке о фомирању Одбора за квалитет на Универзитета МБ 

 
 

IV 
 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на сату Универзитета “МБ“ Београд. 
ДР/ДР 
 
Достављено: 

1. Декани ППФ х 1 
2. Архива Универзитета МБ 
3. Секретар универзитета МБ 

Председник Сената Универзитета МБ 
ректор 
Проф. др Душан Регодић, дипл инж., с.р 

Dušan Regodić 


