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СПИСАК ЧЛАНОВА 
СЕНАТA УНИВЕРЗИТЕТА МБ У БЕОГРАДУ 

На основу Закона о високом образовању "Службени гласник РС", бр. 88 од 29. септембра 2017, 27 од 6. 
априла 2018 - др. закон, 73 од 29. септембра 2018, 67 од 20. септембра 2019; члана 37. и 38. Статута 
Универзитета „МБ“ у Београду, Сенат Универзитета MB, на седници одржаној 28.10. 2021. године, донео је  

ОДЛУКУ 
О ВЕРИФИКАЦИЈИ ЧЛАНОВА СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА МБ 

Члан 1. 
Сенат има Универзитета има 11 чланова и то: 

1. Редовни професор др Душан Регодић, дипл инж- Председник Сената, Ректор Универзитет МБ

2. Ванредни проф др Живанка Миладиновић-Богавац- Заменик председника, Проректори за наставу и 
студентска питања Универзитета МБ

3. Редовни професор др Неђо Даниловић - Проректори за науку, научноистраживачки рад и развој 
Универзитета МБ

4. Ванредни професор др Драгана Трнавац - Проректори за квалитет, акредитацију и међународну 
сарадњу  Универзитета МБ

5. Ванредни рофесор др Марија Костић – Продекан за наставу Пословног и правног факултета 
Универзитета МБ

6. Ванредни професор др Драгана Лазић - Професор на Пословном и правном факултету Универзитета 
МБ

7. Редовни професор мр Милан Нешић - Продекан за наставу Академије класичног сликарства 

Универзитета МБ

8. Мсц Александар Матић - секретар Универзитета МБ

9. Доцент др Ивана Соколовски-професор са Академије клаичног сликарства Универзитета МБ

10. Миа Станишић- Студент проректор на Универзитету МБ

11. Санела Гашовић- Студент председник студентског парламента ППФ

Члан 2. 
Сенат је стручни орган Универзитета. Сенату, у раду, помажу научни и стручни помоћни органи који се 
оснивају ради обављања послова из надлежности Сената. 

Ректор је председник Сената по функцији. Генерални Секретар је члан Сената по функцији без права 
одлучивања. Мандат ректора, проректора и декана факултета у Сенату траје док им траје функција ректора, 
проректора и декана. Мандат професора представника факултета траје три године. 
Мандат студента чланова Сената траје две године. 

Члан 3. 
Чланови Сената одлучују  о питањима од интереса за остваривање наставног, научног, уметничког и 
истраживачког рада из надлежности Сената: 

1. Даје предлог Статута Универзитета Савету Универзитета;
2. Разматра стратегију развоја академских активности на Универзитету, укључујући оснивање нових или

укидање постојећих организационих јединица и давање мишљења о томе председнику Универзитета,
Савету и ректору;

3. Доноси одлуке о усвајању и изменама и укидању студијских програма за студије
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које се изводе на Универзитету и на факултетима у његовом саставу; 
4. Утврђује критеријуме и поступак за упис у складу са Законом;
5. Расписује конкурс за упис на студије;
6. Обезбеђује примену академских стандарда и утврђује правила студирања;
7. Предлаже Савету план коришћења средстава за инвестиције Универзитета;
8. Предлаже Савету стратешки план Универзитета;
9. Предлаже Савету стратегију квалитета Универзитета
10. Предлаже Савету оснивање високошколских јединица као облике унутрашње организације, у складу са

Статутом;
11. Усклађује организацију и извођење наставе на свим нивоима и врстама студија који се изводе на

Универзитету;
12. Бира представнике у Конференцију универзитета;
13. Уређује начин и поступак обезбеђења квалитета и стара се о спровођењу стратегије обезбеђења

квалитета;
14. Доноси општи акт о начину и поступку самовредновања;
15. Доноси општи акт о праћењу, обезбеђивању, унапређењу и развоју квалитета студијских програма,

наставе и услова рада;
16. Образује тела и дефинише поступке у вези са спровођењем самовредновања, за оцењивање и праћење

квалитета;
17. Разматра извештаје комисије за обезбеђење квалитета о стању у области квалитета и предузима мере у

циљу побољшања и унапређења развоја високог образовања на Универзитету;
18. Даје сагласност на правилнике о организацији и раду факултета, департмана и института;
19. Ближе уређује правила студија које се изводе на Универзитету;
20. Доноси студијске програме, укључујући студијске програме за стицање  заједничке дипломе;
21. Доноси одлуку о јединици или јединицама у oквиру које се изводе студијски програми;
22. Доноси општи акт о условима, начину и поступку реализације програма образовања током читавог

живота;
23. Доноси план међународне сарадње;
24. Доноси план научноистраживачког рада на Универзитету;
25. Доноси правилник о остваривању међународне сарадње;
26. Доноси општи акт о политици запошљавања и ангажовања наставника и сарадника;
27. Доноси општи акт којим уређује начин и поступак стицања звања и заснивања радног односа наставника;
28. Утврђује ближе критеријуме за избор у звања наставника;
29. Доноси Кодекс професионалне етике;
30. Доноси одлуку о именовању чланова Комитета за професионалну етику;
31. Даје сагласност за вођење поступка пред Комитетом за професионалну етику против члана Сената;
32. Доноси правилнике Универзитета за које није другачије прописано законом;
33. Уређује поступак признавања страних високошколских јавних исправа, спроводи поступак и одлучује о

признавању;
34. Утврђује уже научне области из којих се врши избор у звање наставника;
35. Врши избор наставног особља Универзитета;
36. Даје сагласност за ангажовање наставника и сарадника на другој високошколској

Установи;
37. Доноси одлуку о додељивању звања професора емеритуса, почасног доктората и
38. Других признања, а на основу извештаја Комисије и предлога председника, а у складу са Законом;
39. Може дати предлоге за статусну промену, промену назива и седишта Универзитета;
40. Прати међународну сарадњу Универзитета и доноси одговарајуће одлуке;
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41. Одлучује у другом степену о поступку за повреду Кодекса професионалне етике;
42. Доноси одлуку о организовању наставе за посебне програме образовања;
43. Даје сагласност на одлуку о усвајању теме докторске дисертације на студијском програму

мултидисциплинарних студија;
44. Даје сагласност на одлуку о усвајању реферата о урађеној докторској дисертацији
45. На студијском програму мултидисциплинарних студија;
46. Доноси општи акт о признавању страних високошколских исправа и вредновању
47. Страних студијских програма и спроводи поступак признавања у складу са њиме;
48. Утврђује јединствене стандарде рада служби и сервиса и јединствених стандарда за формирање базе

података свих јединица;
49. На предлог одлука и одлука Већа департмана даје сагласност;
50. Обавља и друге послове од интереса за остваривање наставног, научног, уметничког и истраживачког

рада у складу са Законом, овим Статутом и општим актима Универзитета.

Члан 4. 
Сенат обавља послове из свог делокруга на седницама. 
Сенат одлучује већином гласова укупног броја чланова, ако није другачије одређено. 
Рад Сената и начин доношења одлука ближе се уређују пословником. 

ДР/ДР 
Београд,  
28.10. 2021. године 


