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Прилог 1. 

ОСНОВНИ ЗАДАЦИ 
УНИВЕРЗИТЕТА “МБ” У БЕОГРАДУ 

Основне одредбе о Универзитету 

Универзитет „МБ“ у Београду (у даљем тексту: Универзитет) је 
самостална високошколска установа која у обављању делатности обједињује 
образовни и научноистраживачки, стручни, односно уметнички рад, као 
компоненте јединственог процеса високог образовања.  

Универзитет је приватна високошколска установа. Универзитет је 
правно лице, као самостална високошколска установа са правима, обавезама и 
одговорностима утврђеним законом и овим Статутом. У саставу Универзитета 
су: интегрисани факултети са својством правног лица, друге високошколске 
јединице, научне установе без статуса правног лица, организационе јединице 
без статуса правног лица, које чине Интегрисани Универзитет (у даљем 
тексту: Универзитет);  

Универзитет је уписан у судски регистар код Привредног суда у 
Београду. У правном промету са трећим лицима Универзитет иступа у своје 
име и за свој рачун. 

Универзитет је основан са циљем да буде установа за преношење 
научних, стручних и уметничких знања и вештина, која допринеси развоју 
науке, високошколског образовног процеса и научно-истраживачког рада, 
пружа могућност појединцима да стекну високо образовање и да се образују 
током читавог живота, јача квалитет академских програма, промовише 
програме који ће допринети успеху студената, спроводи развој екстерних 
академских програма, унапређује истраживања, повећава конкурентност, 
обезбеђује стални напредак у циљу остваривања мисије, визије и циља 
Универзитета.  

Универзитет је самостална високошколска установа, основана са циљем 
да обезбеди усклађену делатност јединица у свом саставу и спроводи 
јединствену политику сталног унапређења квалитета своје делатности уз 
рационално коришћење расположивих кадровских и материјалних 
потенцијала; тежи стварању и очувању највиших стандарда у извођењу 
наставе, учења и примени знања са циљем да буде установа за преношење 
научних, стручних и уметничких знања и вештина; унапређује квалитет 
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академских програма, промовише програме који ће допринети успеху 
студената, спроводи развој екстерних академских програма, унапређује 
истраживања, повећава конкурентност и стални напредак у циљу 
остваривања мисије, визије и циља Универзитета.  

Универзитет обједињује образовни, научно-истраживачки, стручни и 
уметнички рад, у складу са законом и овим Статутом.  
Студијски програми се остварују у оквиру једног или више образовно-
научних, односно образовноуметничких поља на основу листе коју је утврдио 
Национални савет:  

1. друштвено-хуманистичке науке;

2. техничко-технолошке науке;

3. уметност.

МИСИЈА УНИВЕРЗИТЕТА: Полазећи од тога да је високо образовање основ за, 

на знању заснованог одрживог развоја друштва и његовог даљег економског и 

културног напретка, основ за унапређења људских права и основних слобода, 

мисија Универзитета јесте да омогући највише академске стандарде и 

обезбеди стицање знања и вештина у складу са потребама друштва и 

пројектованим националним развојем. Да би остварио своју мисију, 

Универзитет је трајно опредељен да тежи унапређењу квалитета високог 

образовања и укључивању у јединствен Европски простор високог 

образовања. Кроз остваривање нивоа квалитета, који су опште прихваћени од 

стране академске средине, Универзитет ће наставити да заузима место једне 

од водећих oбразовних институција у нашем окружењу. 

Крајњи циљ коме тежи Универзитет „МБ“ је укључивање у јединствени 

европски образовни простор у складу са највишим стандардима квалитета 

образовног, научноистраживачког и стручног рада. 

ВИЗИЈА УНИВЕРЗИТЕТА: Модеран и препознатљив српски, односно европски 

универзитет који се може поредити са страним високошколским установама 

највишег ранга по квалитету студијских програма, наставе, 

научноистраживачког и стручног рада. 

Полазећи од савремених цивилизацијских достигнућа Универзитет глобалну 

визију заснива на хуманим и функционалним условима радне и животне 

средине. Развојем нових компонената образовања на Универзитету се 

интегрише знање, дело, живот и oдрживи развој. Тиме се подстичу 
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способности учења и креативности и откривају могућности заједничког 

стварања без обзира на различитости у култури, религији, нацији и политици 

кроз толеранцију и превазилажење генерацијског јаза. Савременим 

образовањем се развија нови тип интелигенције заснован на равнотежи 

аналитичког и практичног ума што представља снажан цивилизацијски 

потенцијал у 21. веку. Суштина визије је обезбеђења квалитета Универзитета 

јте да кроз апликацију најсавременијих светских а државно усвојених метода 

контроле квалитета Универзитета наставља са одрживим образовањем 

младих и талентованих људи у нашем окружењу као основом за даљи 

одрживи друштвено економски развој док континуирано прати и усавршава 

методе 

ОСНОВНИ ЗАДАЦИ УНИВЕРЗИТЕТА „МБ“ У БЕОГРАДУ: обављање 
делатности високог образовања и научно-истраживачке, односно 
уметничко-истраживачке делатности као компоненте јединственог 
процеса високог образовања, експертско-консултантске и друге 
делатности ради комерцијализације резултата свог рада, издавачке 
делатности и других послова којима се комерцијализују резултати 
научног, истраживачког и уметничког рада, под условом да се тим 
пословима не угрожава квалитет наставе. 

1.1. ПОЛОЖАЈ УНИВЕРЗИТЕТА “МБ“ У БЕОГРАДУ У СИСТЕМУ ВИСОКОГ 

ОБРАЗОВАЊА, ЗАДАЦИ И ЦИЉЕВИ 

Универзитет „МБ“ у Београду је самостална приватна високошколска установа 

која у обављању делатности обједињује образовну, научноистраживачку, 

стручну, уметничку и иновациону делатност, као компоненте јединственог 

процеса високог образовања, што је одређено чланом 44. Закона о високом 

образовању. Универзитет може остваривати све врсте и степене студија. 

Универзитет „МБ“  остварује академске студијске програме на свим нивоима 

студија, у оквиру три поља и три области. 

Оснивач и власник Универзитета „МБ“ је Проф. др Милија Богавац. 
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ЗАДАЦИ: Универзитет „МБ“ у Београду је самостална приватна 
високошколска установа која развија високошколско образовање, науку, 
технологију и уметност и тиме доприноси развоју  Србије и Европе. 

Циљеви високог образовања на Универзитету „МБ“  јесу: 
1. преношење научних, стручних и уметничких знања и вештина;
2. развој науке и унапређивање уметничког стваралаштва;
3. обезбеђивање научног, стручног и уметничког подмлатка;
4. пружање могућности појединцима да под једнаким условима стекну

високо образовање и да се образују током читавог живота;
5. битно повећање броја становника са високим образовањем.

Делатност образовања на Универзитету „МБ“ заснива се на следећим 
принципима: 
 академским слободама и академској аутономији;

 јединству наставе и научно-истраживачког рада;

 отворености према јавности и грађанима;

 уважавању хуманистичких и демократских вредности европске и

националне традиције;

 поштовању људских права и грађанских слобода, укључујући забрану свих

видова дискриминације;

 усклађивању са европским системом високог образовања и унапређењу

академске мобилности наставника и студената;

 прихватању међународних стандарда у области високог образовања и

стварању услова за њихову рационалну примену;

 учешћу студената у управљању и одлучивању, посебно у вези са питањима

која су од значаја за квалитет наставе;

 афирмацији конкуренције образовних и истраживачких делатности и

повећања квалитета и ефикасности високообразованог система;

 обезбеђивању квалитета и унапређењу ефикасности студирања;

 сарадњи свих учесника у процесу рада на основама међусобног уважавања,

толеранције и поштовања стручне компетентности.

Универзитет “МБ“ обавља делатност високог образовања и научно-

истраживачку делатност као компоненте јединственог процеса високог 

образовања, експертско-консултантску и другу делатност ради 
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комерцијализације резултата свога рада, издавачку делатност, а може 

обављати и друге послове којима се комерцијализују резултати научног и 

истраживачког рада, под условом да се тим пословима не угрожава квалитет 

наставе.  

Делатност Универзитета је високо образовање – шифра делатности 85.42.  

Универзитет “МБ“ обавља и остале делатности уписане у Привредном суду: 

 остало образовање - шифра 85.59,

 помоћне образовне делатности - шифра 85.60,

 истраживање и експериментални развој у природним и техничко-

технолошким наукама - шифра 72.1,

 истраживање и развој у друштвеним и хуманистичким наукама - шифра

72.2,

 услуге припреме за штампу – шифра 18.13,

 умножавање снимљених записа – шифра 18.20,

 издавање књига, часописа и друге издавачке делатности – шифра 58.11,

 издавање именика и адресара - шифра 58.12,

 издавање часописа и периодичних издања – шифра 58.14,

 остала издавачка делатност – шифра 58.19,

 рачунарско програмирање консултантске и с тим повезане делатности -

шифра 62.0,

 рачунарско програмирање - шифра 62.01,

 консултантске делатности у области информационе технологије – шифра

62.02,

 управљање рачунарском опремом – шифра 62.03,

 остале услуге информационе технологије – шифра 62.09,

 информационе услужне делатности – шифра 63,

 обрада података, хостинг и с тим повезане делатности;

 веб портали - шифра 63.1,

 делатност библиотека и архива - шифра 91.01.

Универзитет остварује основну делатност према класификацији

делатности. На Универзитету „МБ“  се остварују:

 академске студије првог степена (основне академске студије);

 академске студије другог степена (мастер академске студије)
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 академске студије трећег степена (докторске академске студије). 

Студијски програми остварују се на факултетима у оквиру следећих 

образовно-научних односно образовно-уметничких поља: 

 друштвено-хуманистичке науке; 

 техничко-технолошке науке; 

 уметност. 

 

1.2. НАДЛЕЖНОСТИ УНИВЕРЗИТЕТ „МБ“ 

 

Надлежности Универзитет „МБ“ у Београду утврђене су одредбама члана 48. 

Закона о високом образовању, Статутом Универзитета и другим прописима.  

 

1) Аутономија Универзитета МБ: Према члану 58. Закона о високом 

образовању Републике Србије, Универзитет има право да самостално:  
 утврђивање студијских програма;  

 утврђивање правила студирања и услова уписа студената;  

 уређење унутрашње организације;  

 доношење статута и избор органа управљања, пословођења, студентског 

парламента и других органа, у складу са Законом;  

 избор наставника и сарадника;  

 издавање јавних исправа;  

 располагање финансијским средствима, у складу са Законом;  

 коришћење имовине, у складу са Законом;  

 право на одлучивање о прихватању пројеката и уговора о међународној 

сарадњи;  

 слободу научно-истраживачког и уметничког стваралаштва, укључујући 

слободу објављивања и јавног представљања научних резултата и 

уметничких достигнућа;  

 право на слободу избора метода интерпретације наставних садржаја;  

 друга права која произилазе из добрих академских обичаја.  

Простор Универзитета је неповредив и у њега не могу улазити припадници 

органа надлежног за унутрашње пословебез дозволе председника 

Универзитета, осим у случају угрожавања опште сигурности, живота, телесног 

интегритета, здравља или имовине. 
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2) Функције Универзитета „МБ“ у Београду

Универзитет интегрише функције свих установа и јединица у свом саставу, а 

посебно факултета, тако што спроводи јединствену политику чији је циљ 

стално унапређење наставе, усавршавање научноистраживачког рада и 

уметничког стваралаштва.  

Ради остварења циљева из става 1 овог члана, Универзитет посебно има 

надлежности у следећим областима: 

 стратешко планирање;

 утврђивање јединствених стандарда рада служби и сервиса, као и

јединствених стандарда за формирање базе података свих јединица;

 доношење студијских програма;

 обезбеђење и контрола квалитета;

 политика уписа;

 избор у звања наставника;

 издавање диплома и додатка дипломи;

 међународна сарадња и мобилност интереса за Универзитет као целину, у

складу са статутом Универзитета;

 дефинисање кодекса професионалне етике и правила понашања у

установи;

 управљање интелектуалном својином у процесима преноса знања;

 планирање инвестиција;

 планирање политике запошљавања и ангажовања наставника и сарадника;

 формирање и развој јединственог информационог система;

 образовање током читавог живота;

 каријерно вођење, саветовање и подршка студентима.

Факултет и департман имају право предлагања у вези са питањима из става 2.

овог члана, тако што предлоге и иницијативе достављају надлежним

органима Универзитета.

3) Према члану 59. Закона о високом образовању Универзитет обавља:
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 научноистраживачки и уметнички рад у циљу развоја науке и 

стваралаштва, унапређивања делатности високог образовања, односно 

унапређивања квалитета наставе, усавршавања научног и уметничког 

подмлатка, увођења студената у научноистраживачки односно уметнички 

рад, као и стварања материјалних услова за рад и развој универзитета;  

 научни рад на универзитету остварује се кроз основна, примењена и 

развојна истраживања, а уметнички рад кроз уметничке пројекте;  

 уметнички рад на универзитету подразумева стваралаштва, 

интерпретације и уметничко истраживање, а остварује се кроз уметничке 

пројекте;  

 у циљу комерцијализације резултата научноистраживачког или 

уметничког рада универзитет, односно друга високошколска установа 

може бити оснивач научних института, иновационих центара, центара 

изузетних вредности, центра за трансфер технологије, пословно-

технолошког инкубаторам научно-технолошког парка и других 

организација за развој иновација и комерцијализацију резултата 

истраживања, у складу са законом. 

 

4) Према члану 130. Закона о високом образовању Универзитет „МБ“ у 

Београду: 

 Спроводи поступак признавања високошколских исправа стечених у 

иностранству. За дипломе стечене у републикама бивше СФРЈ поступак 

признавања се спроводи када је јавна исправа стечена после 27. априла 1992. 

године.  

 Према члану 132. Закона о високом образовању, универзитет врши признавање 

стране високошколске исправе ради наставка образовања.  

 Сенат Универзитета доноси решење по захтеву за признавање високошколске 

исправе и ово решење је коначно у управном поступку.  

Универзитет обавља и друге послове предвиђене Законом о високом образовању и 

другим актима које примењује у обављању своје делатности. 

 

1.4. СТРАТЕГИЈА КВАЛИТЕТА РАДА НА УНИВЕРЗИТЕТУ „МБ“ У БЕОГРАДУ 
 

Полазећи од савремених цивилизацијских достигнућа Универзитет има 

глобалну визију заснива на хуманим и функционалним условима радне и 
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животне средине. Пратећи савремене токове у којима Универзитет мора да 

има лидерску позицију настојимо да одржимо и ојачамо карактеристике јаког 

истраживачког универзитета са растућом компонентом трансфера знања и 

технологије према друштву. Највећа пажња поклања се свим нивоима студија 

које се реализују на нашем Универзитету, а које су важне за стицање знања 

кроз истраживање. Систематско унапређење квалитета наставе и 

научноистраживачког рада резултира препознатљивошћу свих факултета у 

саставу Универзитета по својој наставној изврсности. Изврсност у настави 

темељи се на квалитетним научним истраживањима која обезбеђују стицање 

нових знања у великом броју дисциплина подстичући интердисциплинарност. 

Полазећи од темељне поставке аутомномије Универзитет одговорно остварује 

пословну ефикасност која се одражава кроз савремени начин управљања и 

функционисања у свим његовим деловима, са посебним аспектом на 

обликовање и увођење ефикасније координације, унапређење 

административних сервиса и информационих и комуникационих технологија, 

који су на располагању свим факултетима. Посебна пажња посвећује се 

обезбеђењу и унапређењу квалитета. 

Одговорно негујући успостављену сарадњу и градећи нове мостове 

сарадње са универзитетима, истраживачким центрима и мултинационалним 

компанијама, успостављамо и јачамо мрежу чији је примарни циљ 

омогућавање мобилности студената, али и трансфер знања и савремених 

технологија. Студенти Универзитета у Нишу, сада истакнути научни радници 

и наставници у највишим звањима на престижним универзитетима, 

истраживачи признати у светској научној јавности права су референца наше 

високошколске установе, али и добар узор младим академским грађанима да 

се могу постићи завидни резултати уз оптимално коришћење савременог 

начина студирања и лично залагање при чему добри резултати не изостају. 

Циљ стратегије обезбеђења квалитета на Универзитету „МБ“ је остваривање 

Законом постављених циљева високог образовања и визије даљег развоја 

високог образовања на Универзитету.  
У складу са мисијом и визијом о високом образовању на Универзитету, 
стратешки циљеви остваривања квалитета образовања су: 
 Развој стратегије за обезбеђење квалитета, непрекидно и систематско

унапређење квалитета високог образовања на Универзитету;
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 Управљање, унутрашње обезбеђивање квалитета и култура квалитета, те
побољшање квалитета студијских програма;

 Дефинисање процедуре за обезбеђивање квалитета студијских програма и
повећање ефикасности студија;

 Побољшање квалитета наставног процеса;
 Унапређење процедура за оцењивање студената и побољшање квалитета

вредновања студентског рада;
 Развој људских ресурса и побољшање процеса студентског вредновања

педагошког рада наставника;
 Побољшање квалитета и интезивирање научноистраживачког рада

o наставног особља;
 Побољшање квалитета процеса управљања и одрживог развоја

Универзитета;
 Унапређење квалитета физичких ресурса и рационална организација свих

ресурса на Универзитету;
 Унапређење информацијског система и побољшање квалитета ненаставне

подршке основној делатности Универзитета,
 Побољшање услова рада на Универзитету;
 Унапређење транспарентности у раду Универзитета и повећање доприноса

Универзитета академској, локалној и националној заједници, и
 Развој и унапређење међународне сарадње Универзитета.

1.5. ОСНОВНА АКТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА КОЈИМ СЕ 
ЗАСНИВА РАД УНИВЕРЗИТЕТА „МБ“ У БЕОГРАДУ 

 Устав РС („Службени гласник РС“ бр. 98/06) - Закон о високом образовању
("Службени гласник Републике Србије", број 88/2017, 27/2018 и 73/2018

 Закон о научноистраживачкој делатности («Службени гласник Републике
Србије» број 110/2005, 50/2006 испр.,18/2010 и 112/2015)

 Закон о јавним службама („Службени гласник РС“ бр. 42/91, 71/94, 79/05,
81/05, 83/05, 83/14) - Закон о иновационој делатности („Службени гласник
РС“ бр. 110/05 и 18/2010, 55/2013)

 Закон о печату државних и других органа („Службени гласник РС“ бр. 101/07)
 Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“ бр 18/2016)
 Закон о изгледу и употреби грба, заставе и химне Републике Србије

(„Службени гласник РС“ бр. 36/09)
 Закон о службеној употреби језика и писма („Службени гласник РС“ бр. 45/91,

53/93, 67/93, 48/94 и 101/05, 30/10, 47/2018 и 48/2018)
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 Закон о облигационим односима („Службени лист СФРЈ“ бр. 29/78, 
39/85,45/89 

 Одлука УСЈ и 57/89, „СЛ лист СРЈ“ број 31/93, „СЛ Лист СЦГ“ број 1/2003- 
Уставна повеља),  

 Закон о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14, 
13/2017 и 113/2017), - Закон о државним и другим празницима у Републици 
Србији („Службени гласник РС“ бр. 43/01, 101/07 и 92/2011),  

 Закон о ауторском и сродним правима („Службени гласник РС“ бр. 104/09, 
99/2011, 119/2012 и 29/2016)  

 Закон о културним добрима („Службени гласник РС“ бр. 71/94, 52/2011-др 
закони и 99/2011 – др закони)  

 Закон о републичким административним таксама („Службени гласник РС“ бр. 
43/03, 51/03, 61/05, 101/05, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11., 55/12, 93/12, 47/13, 
65/13,57/2014., 45/2015, 83/2015, 112/2015, 50/2016, 61/2017, 113/2017, 
3/2018, 50/2018 и 95/2018))  

 Закон о здравственој заштити („Службени гласник РС“ бр. 107/2005, 72/2009, 
88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013, 93/2014, 96/2015, 106/2015, 
113/2017 и 105/2017) - Закон о професионалној рехабилитацији и 
запошљавању особа са инвалидитетом („Службени гласник РС“ бр. 36/2009) 
Информатор о раду Универзитета у Нишу 2019. 9  

 Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ р. 101/2005, 
91/2015 и 113/2017)  

 Закон о спречавању злостављања на раду („Службени гласник РС“ бр. 36/2010) 
 Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму („Службени 

гласник РС“ бр. 30/2010)  
 Закон о пензијском и и инвалидском осигурању („Службени гласник РС“ бр. 

34/2003, 64/2004 –одлука УСРС, 84/04 –др. закон, 85/05, 101/05 –др. закон и 
63/06 –одлука УСРС –даље: Закон о ПИО, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 
93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014 и 73/2018)  

 Закон о здравственом осигурању („Службени гласник РС“ бр. 107/2005 и 
109/2005 –испр, 57/2011, 110/2012- Одлука УС и 119/2012, 99/2014, 106/2015 
и 10/2016)  

 Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“ бр. 111/2009, 20/2015, 
87/2018 и 87/2018)  

 Закон о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник 
РС“ бр.34/2001, 62/2006 –др. Закон и 63/2006 и 116/2008 –испр. др. Закона, 
92/2011, 99/2011, 10/2013, 55/2013, 99/2014, 21/16)  
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 Закон о запосленима у јавним службама ((„Службени гласник РС“ бр.113/2017)
- Закон о систему плата запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“
бр.18/2016, 108/2016, 113/2017 и 95/2018)

 Уредба о нормативима и стандардима услова рада универзитета и факултета
за делатности које се финансирају из буџета („Службени гласник РС“ бр. 15/02,
100/04, 26/05, 38/07 и 110/07)

 Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним
службама („Службени гласник РС“ бр. 44/01, 15/02 –др. уредба, 30/02, 32/02 –
испр., 69/02, 78/02, 61/03, 121/03, 130/03, 67/04, 120/04, 5/05, 26/05, 81/05,
105/05, 109/05, 27/06, 32/06, 58/06, 82/06, 106/06, 10/07, 40/07, 60/07, 91/07,
106/07, 7/08, 9/08, 24/08, 26/08, 31/08, 44/08, 54/08, 108/08, 113/08, 79/09,
25/10, 91/10, 20/11, 65/11, 100/11, 11/12, 124/12, 8/13, 4/14, 58/14)

 Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС“ бр. 22/2009)
 Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени

гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10)
 Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и

68/2015)
 Закон о буџету Републике Србије за 2019. годину („Службени гласник РС“ бр.

95/2018)
 Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010,

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013., 108/2013, 142/2014,
68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017 и 95/2018)),

 Закон о јавној својини („Службени гласник РС“ бр. 72/2011, 88/2013 и
105/2014, so4/2016 и 108/2016),

 Уредба о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 125/03 и
12/06)

 Закон о фискалним касама („Службени гласник РС“ бр. 135/04, 93/12)
 Уредба о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза

евидентирања промета преко фиксалне касе („Службени гласник РС“ бр. 18/09
и пратећа акта)

 Уредба о висини накнаде нужних трошкова за издавање копије докумената на
којима се налазе информације од јавног значаја ("Службени гласник РС", број
8/2006)

 Закон о Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС“ бр. 97/08,
53/10 и 66/11- Одлука УС, 67/13, 112/13, и 8/2015 )

 Закон о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник С“ бр. 18/10,
55/13, 27/2018),
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 Закон о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од
поверења у електронском пословању („Службени гласник РС“ број 94/2017),

 Правилник о садржају јавних исправа које издаје високошколска установа
(„Службени гласник РС“ бр. 40/09 и 69/11)

 Информатор о раду Универзитета МБ у Београду;
 Правилник о провери испуњења обавеза самосталне високошколске установе

и високошколске јединице у њеном саставу у погледу квалитета («Службени
гласник Републике Србије» број 112/2006),

 Правилник о регистру високошколских установа, студијских програма,
наставника, сарадника и осталих запослених («Службени гласник Републике
Србије» број 21/2006)

 Правилник о садржају дозволе за рад («Службени гласник Републике Србије»
број 21/2006),

 Правилник о листи стручних, академских и научних назива („Службени
гласник РС“ број 53/17, 114/17,52/2018, 21/19),

 Правилник о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета
високошколских установа и студијских програма («Службени гласник
Републике Србије» број 13/2019),

 Правилник о научним, уметничким, односно стручним областима у оквиру
образовно-научних, односно образовно-уметничких поља («Службени гласник
Републике Србије» број 114/2017),

 Правилник за почетну акредитацију установа и студијских програма
(„Службени гласник РС“ број 88/2017),

 Правилник о стандардима и поступку за спољашњу проверу квалитета
високошколских установа („Службени гласник РС“ број 13/2019),

 Правилник о стандардима и поступку за акредитацију високошколских
установа („Службени гласник РС“ број 13/2019), - Правилник о стандардима и
поступку за акредитацију студијских програма („Службени гласник РС“ број
13/2019),

 Правилник о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању
научноистраживачких резултата истраживача («Службени гласник Републике
Србије» број 24/2016)

 Препоруке Националног савета о ближим условима за избор у звања
наставника, Национални савет за високо образовање, 4.мај 2007.,(„Службени
гласник РС“ бр. 30/07),

 Минимални услови за избор у звања наставника на универзитету («Службени
гласник РС» број 101/2015, 102/2016 и119/2017) и др.
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