
 

 

ПОСЛОВНИ И ПРАВНИ 
ФАКУЛТЕТ 

УНИВЕРЗИТЕТ МБ 
 

 

 

Универзитет МБ, Пословни и правни факултет 
Краља Петра I 372, 11400 Београд-Младеновац, Република Србија 

УНИВЕРЗИТЕТ МБ  
ПОСЛОВНИ И ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ БЕОГРАД-МЛАДЕНОВАЦ 

 

 
Прилог 1.1 

 
 

ПУБЛИКАЦИЈА УСТАНОВЕ 
САЈТ ПОСЛОВНОГ И ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА – 
УНИВЕРЗИТЕТ „МБ“ БЕОГРАД-МЛАДЕНОВАЦ 

 
Линк: 

http://www.ppf.edu.rs/ 
+381 (11) 3391 641 info@ppf.edu.rs 

 
ПОСЛОВНИ И ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ 

Краља Петра I 372 
11400 Младеновац, 
Република Србија 

Тел: +381 (11) 823 24 27 
Кнез Михаилова 33 

11000 Београд, 
Република Србија 

Тел: +381 (11) 3391 641 

Линк: 
http://www.ppf.edu.rs/ 

+381 (11) 3391 641 info@ppf.edu.rs 
https://mbuniverzitet.edu.rs/ 

Универзитет МБ: Проте Матеје 21, 11000 Београд 
+381 (11) 3391 641, +381 (11) 823 24 27 

 
 

http://www.ppf.edu.rs/
mailto:info@ppf.edu.rs
http://www.ppf.edu.rs/
mailto:info@ppf.edu.rs
https://mbuniverzitet.edu.rs/


 

 

ПОСЛОВНИ И ПРАВНИ 
ФАКУЛТЕТ 

УНИВЕРЗИТЕТ МБ 
 

 

 
 

Универзитет МБ, Пословни и правни факултет 
Краља Петра I 372, 11400 Београд-Младеновац, Република Србија 

 

 

МИСИЈА, ВИЗИЈА И КЉУЧНИ РАЗВОЈНИ ИЗАЗОВИ ПОСЛОВНОГ И 
ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА 

 
Основна мисија Пословног и правног факултета Универзитета МБ јесте ефективно и 

ефикасно пружање услуга високог образовања на сва три циклуса, научно-истраживачког рада и 
целоживотног образовања, генерисање и трансфер знања привреди и друштву, како би се омогућили 
основни темељи живота и развоја сваког поједница, друштва и државе засноване на знању, грађење 
успешне радне каријере, пропулзивно привређивање и унапређење укупног друштвеног благостања.  

Визија Пословног и правног факултета Универзитета МБ јесте да, кроз супериорне студијске 
програме из области техничко-технолошких и друштвено и хуманистичких наука и научноистраживачке 
активности, уз помоћ угледних професора, те модерних наставних метода, лабораторија и опреме, што 
пре, у овом делу Европе, постане главни генератор развоја у свим областима живота и рада и 
препознатљиви лидер у образовању компетентних кадрова за савремену динамичку привреду, научно-
истраживачки рад и друштво.  

Своју мисију Пословни и правни факултет Универзитета МБ реализује кроз одговорно и 
транспарентно управљање својим делатностима организованих на факултету, центара и секретаријата 
који су својеврсни центри одговорности и уз помоћ компетентних и мотивисаних наставника, 
асистената, истраживача и других профила стручњака.  

Кључни развојни изазови - пред којима се налази систем образовања на Факултетау на путу 
ка остваривању своје визије и опредељења која ће систем образовања следити у одговору на те 
изазове: 

 Стратешке политике, акције и мере - чијом имплементацијом се обављају потребне промене у 
систему образовања и тај систем води ка остварењу његове визије (стратегија у ужем смислу);  

 Стратешке релације - које систем образовања треба да развија са другим системима у Србији да 
би доследно и ефикасно остваривао своју мисију;  

 Промене - до којих треба да дође у окружењу система образовања да би се осигурали услови за 
стабилност његовог развоја на путу ка остваривању визије. Имајући у виду наведену визију и 
мисију, може се рећи да је циљна функција Факултета привлачење довољног броја компетентних и 
мотивисаних наставника и студената и дипломирање оптималног броја компетентних студената као 
и примерено унапређивање просторних и инфраструктурних услова и других компоненти стандарда 
студената.  
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Циљеви Пословног и правног факултета Универзитета МБ 
 

Пословни и правни факултет Универзитета МБ у Београду (у даљем тексту: ППФ) је самостална 
високошколска образовно-уметничка установа која школује високостручне кадрове за квалитетан и 
креативан рад, у области менаџмента и бизниса, правних наука, електротехничког и рачунарског 
инжењерства, на сва три степена студија, у складу са чл. 44. и 37. Закона о високом образовању ("Сл. 
гласник РС", бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 - др. закон, 67/2019 и 6/2020 - др. закони). 

Основни задаци ППФ јесу да омогући највише академске стандарде и обезбеди стицање знања и 
вештина у складу са потребама друштва и пројектованим националним развојем. Задаци и циљеви 
дефинисани су Стратегијом обезбеђења и унапређења квалитета.. 

Циљеви показују друштвену оправданост постојања, одређују општи правац његове делатности 
и основ су за препознавање приоритета ППФ у будућем раду.  

ППФ ће своју образовну делатност развијати на сва три нивоа студија поштујући 
мултидисциплинарност матичних области, и тежећи ка пуном препознавању њихових специфичности у 
формалном легислативном оквиру као и у промоцији ППФ  као регионалног центра изузетности. 
Основни циљ ППФ је преношење научних и стручних знања и вештина на студенте ОАС, МАС и ДАС у 
научним и уметничким обласима: менаџмент и бизнис, правне науке, електротехничко и рачунарско 
инжењерство. Својим радом директно ће развојати науку у научним областима за које је акредитован и 
обезбеђивати научни и стручни подмладак у областима за које је матичан. 

ППФ ће активно учествовати у процесима дефинисања квалификационих оквира у матичним 
дисциплинама, као и усаглашавања формалних и суштинских услова у области образовања са 
надлежним струковним удружењима и организацијама, а у циљу унапређења компетенција свршених 
студената и пружања адекватног основа за њихово укључивање у професионалну праксу. 

Циљеве ППФ, сажето изражене, утврђује орган управљања, дати су у Статуту и Стратегији 
обезбеђења квалитета ППФ а објављују се у одговарајућој публикацији установе. Приоритет у раду је 
образовање креативне популације студената која непрекидно усваја и ствара нова знања у научним 
областима: менаџмент и бизнис, правне науке, електротехничко и рачунарско инжењерство. ППФ 
безбеђује једнаке услове за стицање високог образовања за све заинтересоване циљне групе током 
читавог живота. Посебан допринос ППФ је повећање броја становника са високим образовањем, у 
оквирима одобрене акредитоване квоте за упис студената на сва три нивоа студија. 

Циљеви су конкретни, оствариви и мерљиви у складу са расположим могућностима и ближе 
одређују делатност ППФ.  

Главни циљеви који се остварују спровођењем Стратегије обезбеђења квалитета су континуирано: 
 унапређење квалитета високог образовања на ППФ, 
 повећање ефикасности студија применом мера за обезбеђење квалитета, 
 унапређење квалитета студијских програма, 
 унапређење квалитета наставе и наставног процеса, 
 унапређење научноистраживачког рада наставног особља, 
 унапређење квалитета простора и опреме, 
 унапређење   квалитета   управљања   и   пословођења   Факултетом   и квалитета ненаставне 

подршке, 
 обезбеђивање значајне улоге  студената у процесу обезбеђења и континуираног унапређења 



 

 

ПОСЛОВНИ И ПРАВНИ 
ФАКУЛТЕТ 

УНИВЕРЗИТЕТ МБ 
 

 

 
 

Универзитет МБ, Пословни и правни факултет 
Краља Петра I 372, 11400 Београд-Младеновац, Република Србија 

 

квалитета, 
Развојни циљеви ППФ су: 

 Континуално унапређење квалитета на ППФ, ради достизања међународно признатих 
стандарда у области високог образовања архитеката и научноистраживачког и уметничко-
истраживачког рада, 

 Побољшање научноистраживачког и уметничког рада наставног особља уз имплементирање у 
образовни процес, 

 Унапређење статуса ППФ у систему квалификација, организације студијских програма, 
финансирања и услова за избор наставника, у складу са специфичностима дисциплина из ДХ  и 
ТТ поља, 

 Успостављање ефикасне сарадње са професионалним организацијама и удружењима, 
 Унапређење међународне сарадње у области наставе и истраживања, 
 Развој нових студијских програма, 
 Развој програма за образовање током читавог живота, 
 Перманентна едукација особља и промовисање културе квалитета. 

Средњорочни циљеви су: 
 Унапређење наставе и услова рада, 
 Успостављање партнерских односа са институцијама и организацијама заинтересованим за 

резултате истраживања у областима архитектуре и урбанизма, 
 Остваривање процеса међународног признавања квалификација и диплома стечених на ППФ. 

Краткорочни (оперативни) циљеви дефинисани су кроз мере за обезбеђење и унапређење квалитета. 
ППФ ће редовно контролисати и преиспитивати остваривање постављених задатака и циљева, у 
складу са важећим Законом о високом образовању и Статутом. 

ППФ доследно ради на спровођењу и обезбеђењу политике квалитета у свим својим делатностима. 

Све активности на ППФ а посебно развој студијских програма: менаџмент и бизнис, право, 
електротехничко и рачунарско инжењерство су у складу са утврђеним основним циљевима и основним 
задацима ППФ.  

ППФ је оријентисан ка континуираном активном укључивању у процес промена које ће студентима 

пружити савремено и ефикасноо бразовање и допринети да ППФ израсте у модерну високошколску 

институцију, која ће бити укључена у јединствен Европски високо школски простор, заједно са 

развијенијим европским факултетима и универзитетима, као подједнако вредани поштован члан 

Европске заједнице факултета.  

Осигурање међународне отворености ППФ за пријем иностраних студената и активну сарадњу с 
иностраним универзитетима, првенствено с подручја EХEA, нудећи заједничке студијске програме (пре 
свега на нивоу другог и трећег степена студија), подржавајући размену студената и наставника, и 
реализујући заједничка истраживања у складу са истраживачким програмима EРA. 

Све активности које спроводи ППФ су у складу са постављеним циљевима у утврђеним задацима који 
се периодично унапређују од стране органа руковођења ППФ при чему студенти имају активну улогу. 
Усвојени циљеви ППФ у потпуности су друштвено оправдани, одређују општи правац његове 
делатности у будућности и основ су за препознавање приоритета у наредном акредитационом периоду. 
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САЈТ ПОСЛОВНОГ И ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА – УНИВЕРЗИТЕТ „МБ“ БЕОГРАД-
МЛАДЕНОВАЦ 

 
Намена сајта је пружање информација посетиоцима као и студентима. Нови посетиоци су у прилици да 
сазнају све неопходне информације почевши од основе делатности ППФ, мисије, циља, студијских 
програма,  сертификата, Акта универзитета,  списка наставног особља, као и саме локације.  
 
Посебана пажња је посвећена пружању ажурираних информација о дешавањима на ППФ, посетама, 
гостовањима еминентних научника и стручњака,  као и све новине које се тичу ППФ. Страница галерија 
слика пружа посетиоцима потпуније визуелни дешавања. 
 

 
 
 

1. Стабло сајта 
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Факултет у складу са модерним тенденцијама у образовању, примењује савремене системе квалитета 
и моделе студирања, а све у циљу унапређења постојећег образовног процеса. Трудимо се да 
развијемо квалитетне и модерне студијске програме, који подстичу креативност и способност 
студената, и пружају им знање које омогућава остварење личних и професионалних циљева, Поред 
тога, систем управљања квалитетом у области високог образовања требало би да омогући међусобно 
упоређивање високошколских институција и програма, као и лакше признавање академских 
квалификација. Сматрамо да је будућност у перманентној модернизацији и усклађивању студијских 
програма са динамичним потребама пословног окружења. Циљ нам је да факултет постане 
међународно признато место за стицање знања из мултидисциплинарних научних области, а своју 
визију базира на побољшању едукативног система применом етичких принципа и професионализма 
наставног кадра. Елементи система менаџмента квалитета подржавају процес међународне сарадње 
факултета са образовним институцијама у иностранству и региону, и доприносе сталном усавршавању 
наставног кадра. 

Проф. др Милија Богавац 
Оснивач и власник, Пословни и правни факултет 
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МИСИЈА 

Универзитет МБ  je приватна високообразовна институција која пружа оптималне услове за учење, 
истраживање и праксу у чијем средишту је студент. Системом образовања на Универзитету МБ 
изградити идентитет будућих лидера, часних, оспособљених и спремних за интелектуалне и етичке 
изазове будућности, који ће бити конкурентни на тржишту рада, способни да решавају сложене 
економске,  пословне и проблеме у области културе у реалном окружењу уз примену етичких ставова, 
стандарда и принципа своје струке. Знање је наша моћ. 

ВИЗИЈА 

Универзитет МБ  је водећа приватна високообразовна институција, која има свој историјски запис нашег 
народа и стратешку компоненту српске државе последњих двадесте година.  Студијски програми 
пружају потребна академска и стручна знања, са оптималним односом теорије и праксе, подстичу 
будуће лидере да се развијају као свестране личности из области менаџмента и бизниса, економије, 
права, информационих технологија и уметности. Рад Универзитета МБ је утемељен на: квалитету 
пословних процеса, организационој култури, исходима учења и принципима образовања током читавог 
живота, међународном признању, атрактивности за талентоване и мотивисане студенте, инкубатор 
запошљавања студената, која ужива углед средине отворене за сарадњу и студирање, истраживања, 
уметничко стваралаштво, иновације и предузетништво, саветник привреде, културних институција  и 
државе, друштвено одговоран партнер заједнице у унапређењу општег благостања. Под кровом 
Универзитета МБ живе, раде и студирају они који воле Србију изнад свега, јер у њој се сади и клија 
семе будућих лидера и пословних успеха.  

ВРЕДНОСТИ 

 Квалитет – Универзитет МБ је стратешки оријентисан да непрекидно и системски ради на 
унапређењу квалитета својих студијских програма, свих ресурса, студената, наставног кадра, 
истраживања, пословних процеса, повезаности образовне, научноистраживачке, уметничке и 
стручне делатности и опредељење за  унапређење организационе  културе квалитета. 

 Неговање различитости – промовишемо принцип једнаких шанси и правичног третмана свих, 
независно од статуса, старости, етничке и родне припадности; 

 Академске слободе – заговарамо академску независности, отвореност за различите идеје, 
интелектуалну радозналост, слободу мишљења и изражавања; 

 Савремено знање – тежимо академској изврсности у откривању, очувању и ширењу корисних 
практичних и теоријских знања; 

 Интегритет – кроз одговорност промовишемо и развијамо етично и одговорно понашање и 
лидерство, посвећено општем добру; 

 Лидерство – посвећени смо изврсности и негујемо став да ништа није немогуће, те у складу са тим 
тежимо сталним иновацијама наших студијских програма, у образовању, научноистраживачком 
раду и предузетништву; 

 Иновативност – креирамо пословне процесе у којим је студент субјект, које одликује креативност, 
инвенција и иновативност, стварајући заједницу задовољних и успешних људи.  

http://www.ekof.bg.ac.rs/o-fakultetu/misija-i-vizija/
http://www.ekof.bg.ac.rs/o-fakultetu/misija-i-vizija/
http://www.ekof.bg.ac.rs/o-fakultetu/misija-i-vizija/


 

 

ПОСЛОВНИ И ПРАВНИ 
ФАКУЛТЕТ 

УНИВЕРЗИТЕТ МБ 
 

 

 
 

Универзитет МБ, Пословни и правни факултет 
Краља Петра I 372, 11400 Београд-Младеновац, Република Србија 

 

 Сарадња – развијамо се заједно са нашим академским и пословним партнерима, размењујући 
идеје, искуства и знање; 

 Одрживи развој – развој Универзитета МБ који расположивим ресурсима задовољава потребе 
студената, партнера и стално запослених, не угрожавајући природне системе и животну средину, 
чиме се осигурава дугорочно постојање људског друштва и његовог окружења. Концепт одрживог 
развоја представља нову стратегију и филозофију друштвеног развоја Универзитета МБ. 

 

АКРЕДИТАЦИЈЕ НА ПОСЛОВНОМ И ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ 
УНИВЕРЗИТЕТА МБ 

 
Приказ акредитација кроз историјат факултета:  

А) 2009.година 

 Студијски програм  ОАС Пословни менаџмент  број 612-001378/2008-04 од 03.07.2009. 

године 

 Студијски програм  МАС: Индустријско економски менџмент  од стране Националног 

савета за високо образовање  број 612-00-00135/31/2009-04 од16.11.2009. године 

 Студијски програм  МАС Информатички менаџмент од стране Националног савета за 

високо образовање  број 612-00-00135/31/2009-04 од16.11.2009. године 

Б) 2014.година: 

 Студијски програм ОАС Пословни менаџмент 240 ЕСПБ број: 612-00-00595/2014-04 од 

26.09.2014. године 

 Студијски програм  МАС  Информатички меаџмент  60 ЕСПБ број: 612-00-00595/2014-04 од 

26.09.2014. године 

 Студијски програм  МАС  Индустријско економски менаџмент  60 ЕСПБ број: 612-00-

00595/2014-04 од 26.09.2014. године 

 Студијски програм ДАС Пословни менаџмент 180 ЕСПБ број: 612-00-00595/2014-04 од 

26.09.2014. године 

Ц) 2016.године 

 Студијски програм ОАС Право 240 ЕСПБ број: 612-00-00643/2015-06 од 20.11.2015. године 

 Студијски програм МАС Пословно право 60 ЕСПБ број612-00-00643/2015-06 од 20.11.2015. 

године 

Д) 2017.године: 

 Студијски програм ОАС Информационе технологије 240 ЕСПБ број: 612-00-849/2017-06 од 

08.12.2017. године 

Е) 2019.године: 
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 Студијски програм МАС Информационе технологије 60 ЕСПБ број: 612-00-00152/8/2018-03 

од 29.11.2019. године 

Ф) 2020.године: 

 Студијски програм ДАС Напредне информационе технологије 60 ЕСПБ број: 612-00-

00009/8/2020-03 од 29.05.2020. године 

 

Историјат акредитације установе: 

 Упис у судски регистар – Пословно правни факултет, Универзитет МБ, Краља Петра 372 –од 
24.03.2021 ознака и број решења 4 фи 77/21, број рег. улошка 5-1370-00, Привредни суд Београд. 

 Упис у судски регистар – Пословно правни факултет, Универзитет Унион Никола Тесла, Иве 
Андрића бр.2,  од 14.01.2020 ознака и број решења 4 фи 862/2о19, број рег. улошка 5-1370-00, 
Привредни суд Београд. 

 Дозвола за рад – Пословни и правни факултет 

 Решење о допуни и измени Дозволе за рад Факултета за пословно индустријски менаџмент 

 Акредитација за обављање научно-истраживачке делатности ППФ– 2018. година 

 Извештај о спољашњој провери квалитета Факултета за пословно индустријски менаџмент 
(усвојила Комисија за акредитацију и проверу квалитета) 

 Акредитација установе Факултета за Пословно и индустријски менаџмент Иве Андрића бр.2. бр 
612-00-00595/2014-04. година 

 Акредитација за обављање научно-истраживачке делатности – 2013. година 

 Акредитација за обављање научно-истраживачке делатности – 2008. година 

 Решење о промени седишта факултета – 2011. година 

 Решење о акредитацији установе – 2010. година 

 Решење о оснивању – 2002. година 
 

 
Међуфакултетска, међууниверзитетска, међународна сарадња и остали 
видови сарадње на Пословном и правном факултету Универзитета МБ 

 
Међуфакултетска, међууниверзитетска, међународна и остали видови сарадње у току школске 
2020/2021. године биће реализоване кроз разноврсне активности. Факултет ће наставити да остварује 
билатералну сарадњу са установама и институцијама у земљи и иностранству са којима већ има 
склопљене уговоре о сарадњи. Тренутно, Факултет, као страна потписница или индиректно као чланица 
Универзитета МБ, има важеће уговоре о сарадњи са следећим високошколским институцијама у 
иностранству, или на основу успостављених контаката предстоји потписивање уговора. 

ЦИЉЕВИ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ  

Основни институционални оквир за остваривање интернационализације високог образовања чине 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Национални савет за високо образовање и 

http://ppf.edu.rs/wp-content/uploads/2017/02/PPF_Dozvola.pdf
http://ppf.edu.rs/wp-content/uploads/2017/02/Dozvola_dopunjena.pdf
http://www.ppf.edu.rs/wp-content/uploads/2019/07/Akreditacija-NID-2018.pdf
http://ppf.edu.rs/wp-content/uploads/2017/02/KAPK_Izvestaj.pdf
http://ppf.edu.rs/wp-content/uploads/2017/02/KAPK_Izvestaj.pdf
http://ppf.edu.rs/wp-content/uploads/2017/02/ReAkreditacija_ustanova_big.jpg
http://ppf.edu.rs/wp-content/uploads/2017/02/ReAkreditacija_ustanova_big.jpg
http://ppf.edu.rs/wp-content/uploads/2017/02/REAkreditacija_NID.jpg
http://ppf.edu.rs/wp-content/uploads/2017/02/Akreditacija_NID.jpg
http://ppf.edu.rs/wp-content/uploads/2017/02/Resenje_promena-sedista_big-one.jpg
http://ppf.edu.rs/wp-content/uploads/2017/02/AkreditacijaUstanove.jpg
http://ppf.edu.rs/wp-content/uploads/2017/02/Resenje_2002.pdf
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Комисија за акредитацију и проверу квалитета. За успешност процеса интернационализације значајне 
су активности које предузимају Министарство спољних и унутрашњих послова, Министарство 
финансија, Народна банка Србије и Фондација Темпус која је одговорна за спровођење програма 
Европске уније за сарадњу у области образовања.  
Процес интернационализације је могуће успешно спровести само уколико се уклоне постојеће препреке 
и остваре потребни предуслови како би се успоставио систем који ће овај процес подржавати 
дугорочно, а уз подршку међународних фондова за спровођење интернационализације. Притом се 
подразумева да Универзитет приступа интернационализацији уз уважавање стандарда за обезбеђење 
квалитета. У том смислу, у складу са стратешким циљевима Универзитета, а у оквиру поменутог 
институционалног оквира на државном нивоу, дефинишу се општи и посебни циљеви 
интернационализације.  

 Општи циљеви  

 Интензивније укључивање Факултета у савремене трендове међуниверзитетске сарадње у региону, 
Европи и свету.  

 Оспособљавање студенaта да подједнако успешно делују и у другим срединама и културама, кроз:  

- савремене студијске програме,  

- могућности похађања дела студијског програма у иностранству, 

- спровођење делова наставе на страном језику за домаће студенте (тзв. интернационализација код 
куће),  

- заједничке студијске програме академских и струковних студија, и то основних, мастер, 
специјалистичких и докторских студија са факултетаима из иностранства,  

- веће ангажовање истакнутих иностраних наставника и истраживача, као и повећање броја 
иностраних студената на Факултету,  

- редовно и квалитетно обавештавање међународне академске јавности о конкурсима на Факултету 
за наставничка места.  

Посебни циљеви  

 Стварање већих могућности за размену наставника и студената, како би се обезбедила 
интернационална димензија у студијским програмима и професионалном развоју наставника и 
студената.  

 Јачање веза са некадашњим студентима Универзитета који живе и раде у иностранству кроз јачање 
алумни удружења.  

 Образовање студената компетентних на међународном нивоу у својој научној области.  

 Краткорочни циљ Универзитета мора бити најмање 5% уписаних страних студената, односно 
дугорочно 15% уписаних страних студената.  

ЗАДАЦИ И АКТИВНОСТИ  

Ради остварења општих и посебних циљева интернационализације, препознати су задаци и активности 
на којима треба стално радити у предстојећем периоду. Они се тематски могу груписати на следећи 
начин:  

 промовисање интернационализације Факултета,  
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 унапређење интернационалне димензије студијских програма,  

 унапређење програма мобилности, 

 интеграција образовања, истраживања и иновација у светлу интернационализације.  

 
Табела 1. Листа установа у земљи и свету са којима високошколска установа сарађује 

БР. Назив институције Земља Врста сарадње 

1. 
Поморски факултет Бар, Бар, Црна Гора 
Уговор о сарадњи број У-666 од 20.04.2017 

Црна Гора Размена професора 

2. 
Интернационална пословна школа, Ботевград,  
Билатерални споразум број У-694 од 24.05.2017. 

Бугарска 
Усклађен програм и размена 
професора 

3. 
Северно-кавкаски институт бизниса,  
инжењеринга и информационих технологија, Армавир, Русија 
Уговор о сарадњи број У-668 од 27.04.2017. године 

Русија 
Размена професора, усклађен 
програм 

4. 
Lumen Association Iasi Rumunija 
Уговор о партнерству број У-576/2 од 27.09.2016 

Rumunija 
Рaзмена студената и професора, 
усклађен програм 

5. 
Unicusano - Универзитет Никола Кузански, Рим, Италија 
Уговор о сарадњи број У-576/1 од 27.09.2016. 

Италија Размена професора 

6 
Јан Длугош“ универзитет у Цестохови, Цестохова, Пољска 
Уговор о сарадњи број У-553 од 05.07.2016. 

Пољска 
Размена професора, усклађен 
програм 

7. 
Универзитет модерних знаности – ЦКМ, Мостар, Босна и 
Херцеговина 
Уговор о сарадњи број У-603 од 22.11.2016. 

Босна и 
Херцеговина 

Размена професора 

8. 
Белоруска државна пољопривредна академија, Горки 
Уговор о сарадњи  број У-556/1 од 12.07.2016. 

Белорусија 
Усклађен програм и размена 
професора  

9 
Нинбо Технолошки Универзитет, Нинбо, Кина 
Уговор о сарадњи  број У-452/1 од 14. 08.2015. 

Кина 
Усклађен програм и размена 
професора 

10.  
Установа високог образовања "Руски државни хуманитарни 
универзитет" огранак Домaдедово 
Уговор о сарадњи број  У-384/1. од 12.12.2014. 

Русија 
Усклађен програм и размена 
професора 

11. 
Тодор Каблешков“ Универзитет транспорта Софија Бугарска 
Споразум  број Н-252 од 20.04.2012. године 

Бугарска 
Усклађен програм и размена 
професора 

12.  
Државни технолошки универзитет Мајкоп, Мајкоп, Русија 
Уговор о сарадњи број  СС-287 од 21.05.2012. 

Русија 
Усклађен програм и размена 
професора 

13. 
Државни универзитет технологије хране Могилев, Белорусија 
Уговор о сарадњи број СС-286 од 20.04.2012. 

Белорусија 
Усклађен програм и размена 
професора 

14. 
Интернационални универзитет Травник, Травник, Босна и 
Херцеговина 
Споразум  број СС-254 од 23.04.2012. 

Босна и 
Херцеговина 

Усклађен програм и размена 
професора 

15. 
Интернационални универзитет Травник, Фармацеутско-
здравствени факултет, Босна и Херцеговина 
Уговор о сарадњи број  СС-437 од 28.08.2012. 

Босна и 
Херцеговина 

Усклађен програм и размена 
професора 

16. 
Интернационални универзитет Брчко, Дистрикт Брчко, Босна и 
Херцеговина 
Уговор о сарадњи број СС-253 од 23.04.2012. године 

Босна и 
Херцеговина 

Усклађен програм и размена 
професора 
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17. 
Приватна институција високог образовања „Буковински 
Универзитет“ Чернивци Украјина 
Уговор о сарадњи број 02/10 од 30.08.2010 

Украјина 
Усклађен програм и размена 
професора 

18. 
Факултет сигурносног инжењерства (ФБИ) Жилински 
универзитет у Жилини, Жилина, Словачка 
Уговор о сарадњи број 87/01 од 12.05.2010. 

Словачка 
Усклађен програм и размена 
професора 

19. 
Висока школа економије и менаџмента државне управе 
(ВШЕМВС) Братислава Словачка 
Уговор о сарадњи број У-79 од 25.05.2009. 

Словачка 
Усклађен програм и размена 
професора 

20. 
CTEI KNTEU, Чернивци Украјна 
Уговор о сарадњи број А 397-01/10 од 27.12.2010 

Украјна 
Усклађен програм и размена 
професора 

21. 
Сарадња са привредном комором Србије остварена кроз 
ангажовање професора факултета на пројектима коморе 

 Р. Србија 
Ангажовање професора на 
пројектима 

22. 
Здравствени центар Аранђеловац 
Уговор бр. У-665/3 од 11.04.2017. године 

 Р. Србија 
Ангажовање професора на 
пројектима, студентска пракса 

23. 
Културни центар Врњачка Бања 
Уговор бр. У-706 од 15.06.2017. године 

 Р. Србија 
Ангажовање професора на 
пројектима, студентска пракса 

24. 
Туристичка организација Врњачка Бања 
Уговор бр. У-707 од 15.06.2017. године 

 Р. Србија 
Ангажовање професора на 
пројектима, студентска пракса 

25. 
Центар за економска и финансијка истраживања 
Уговор бр. 18-1 од 21.09.2016. године 

Р. Србија 
Ангажовање професора на 
пројектима, студентска пракса 

26. 
ЈУСК 
Уговор бр. У-541 од 25.05.2016. године 

Р. Србија 
Ангажовање професора на 
пројектима, студентска пракса 

27. 
Предузеће за произвоњу, промет и услуге Кутлех, Крушевац 
Уговор бр. У-406/1 од 30.01.2015. године 

Р. Србија 
Ангажовање професора на 
пројектима, студентска пракса 

28. 
Предузеће за произвоњу, промет и услуге ДИГ д.о.о, Крушевац 
Уговор бр. У-477/1 од 30.09.2015. године 

Р. Србија 
Ангажовање професора на 
пројектима, студентска пракса 

29. 
ПТК Атом, Крушевац 
Уговор бр. У-323/1 од 30.09.2014. године 

Р. Србија 
Ангажовање професора на 
пројектима, студентска пракса 

30. 
Делта Аква Релакс, Београд 
Уговор бр. У-157/1 од 27.09.2013. године 

Р. Србија 
Ангажовање професора на 
пројектима, студентска пракса 

31. 
Удружење грађана, спорт за све Бања Лука 
Уговор бр. У-49/1 од 30.01.2013. године 

Р. Србија 
Ангажовање професора на 
пројектима, студентска пракса 

32. 
Висока техничка школа струковних студија 
 Уговор бр. У- 585 од 31.10.2012. године 

Р. Србија Размена професора 

33. 
Београдска пословна школа  
Уговор бр. СС-032 од 16.11.2011. године 

Р. Србија Размена професора 
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Размена студената 
Примери добре праксе: 

РУСИЈА 2017 
Размена студената 

РУСИЈА-2017 
Пословни и правни факултет и Мајкопски државни технолошки универзитет – Факултет за финансије и 
економију у оквиру своје сарадње организују размену студената. Предвиђено је да у размени 
учествују по четири студента и по два наставника са сваке стране. 
У оквиру програма размене студената предвиђено је да наши студенти као гости Факултета за 
финансије и економију бораве десет дана у Мајкопу (Адигеја, Русија) од 11-20. априла 2016. 
Трошкови боравка наших студената (смештај, храна, туристички програм) биће покривени од стране 
домаћина. 
Студенти који буду учествовали у програму размене плаћају само цену авионске карте Београд – 
Краснодар – Београд (оријентационо 300€, за датуме одласка и повратка 10-20.04.2017. Цене су 
подложне променама). 
За боравак у Мајкопу могу да конкуришу сви наши студенти. Предност је познавање руског или 
енглеског језика, и могућност пријема руских студената при узвратној посети. 
  
Пријављивање је до 15.12.2016.  
Пријаве доставити на : in_coop@fimmanager.edu.rs 
Пријава треба да садржи име и презиме и број индекса заинтересованог студента или студенткиње. 
За допунске информације можете се обратити на наведену мејл адресу. 
За детаљније информације о Факултету за финансије и економију погледајте wеб 
страницу: http://www.mkgtu.ru/menu/fef1/ 
За детаљније информације о Мајкопу погледајте Wеб страницу: http://en.wikipedia.org/wiki/Maykop 
За детаљније информације о Републици Адигеји погледајте Wеб 
страницу: http://en.wikipedia.org/wiki/Republic_of_Adygea 

 
 

 
 
 
 

 

mailto:in_coop@fimmanager.edu.rs
http://www.mkgtu.ru/menu/fef1/
http://en.wikipedia.org/wiki/Maykop
http://www.ppf.edu.rs/wp-content/uploads/2017/02/Rusija_Majkop.jpg
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Галерија 

Додела диплома дипломцима, додела индекса бруцошима. 
Додела диплома студентима Пословног и правног факултета 

Четвртак, 28.06.2018. године, испред пословне зграде у Младеновцу 
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Историјски развој Пословног и правног факултета Универзитета МБ 

 
Пословни и правни факултет је високошколска установа која образује кадрове за руководеће послове 
на научном и стручном подручју пословног менаџмента, права и информационих технологија и на 
основу досадашњих резултата је оправдао своје постојање у нашем високообразовном систему. Развој 
Пословног и правног факултета: 

 Факултет за индустријски менаџмент је основала Компанија “МЕНАЏМЕНТ ПЛУС” из Крушевца и 

отпочео је са радом 2002. године, по добијању Решења Министарства просвете и спорта Републике 

Србије број 022-05-262/2002-04 од 23.10.2002. године, према Закону о Универзитету. Један је од 

оснивача Универзитета “УНИОН” у Београду. 

 Првобитан Наставни план и програм Факултета је обухватао основне и последипломске студије из 

индустријског менаџмента. Основне студије су организоване у четворогодишњем трајању, на којима 

су школовани дипломирани индустријски менаџери на производном, информатичком и економском 

усмерењу. Последипломске студије су обухватале специјалистичке и магистарске студије. 

 Факултет је 2011. године променио седиште, са адресе у улици Мајке Југовића бр.4 у Крушевцу на 

адресу Иве Андрића бр.2, Младеновац – Београд и добио је нову дозволу за рад Одлуком 

Министарства просвете и науке бр. 612-00-01444/2011-04 од 09.11.2011. године. 
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 У току 2015. године Факултет је променио Универзитет послује у оквиру Универзитета “УНИОН-

НИКОЛА ТЕСЛА” у Београду, и добио је дозволу за рад од Комисије за акредитацију и проверу 

квалитета Републике Србије број 612-00-00595/2015-04 од 22.05.2015. године. 

 Крајем 2016. године Факултет за пословно индустријски менаџмент мења пословни назив 

у ПОСЛОВНИ И ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ, и добија нову дозволу за рад од Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја Републике Србије бр.612-00-02939/2016-06 од 15.11.2016. године. 
 Упис у судски регистар – Пословно правни факултет, Универзитет Унион Никола Тесла, Иве 

Андрића бр.2,  од 14.01.2020 ознака и број решења 4 фи 862/2о19, број рег. улошка 5-1370-00, 
Привредни суд Београд. 

 Упис у судски регистар – Пословно правни факултет, Универзитет МБ, Краља Петра 372 –од 
24.03.2021 ознака и број решења 4 фи 77/21, број рег. улошка 5-1370-00, Привредни суд Београд. 

 Факултет је од стране Министарства за науку и технолошки развој Решењем број 110-00-63/2007-01 

од 22.09.2008. године акредитован за научно истраживачку делатност, a 17.12. 2013. године је 

поново акредитован од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја (Одбора за 

акредитацију научноистраживачких организација) Решењем број 612-00-00960/2013-17. 
 Факултет се посебно истакао у издавачкој делатности штампајући више од 70 наслова у преко 

50.000 примерака. 

 Захваљујући концепту студија, Факултет даје свој активни допринос укључивању нашег образовног 

система у европски систем образовања. 
 

 

http://ppf.edu.rs/wp-content/uploads/2017/02/PPF_Dozvola.pdf
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Планирање и контроле задатака на Пословном и правном факултету 
Универзитета МБ 

 
Факултет у остваривању основних задатака и циљева врши планирање: 

 процеса наставе на свим степенима студија, 
 научно-истраживачког и стручно-уметничког рада, 
 међународне сарадње Факултета, 
 доношења општих аката, 
 финансијског пословања, 
 организовања изложби и научних скупова, и 
 одржавања седница стручних органа и органа управљања. 

 

Контролу задатака и циљева Факултет врши кроз рад: 
 Савета, 
 Наставно-научног већа, 
 Изборног већа, 
 Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета, 
 Комисије за спровођење поступка студентског самовредновања и др. 

 

Организација и управљање на Пословном и правном факултету 
Универзитета МБ 

 

Пословни и правни факултет има организациону структуру и систем управљања који обезбеђују 
постизање утврђених задатака и циљева.   

У оквиру ППФ организују се и систематизују следеће организационе јединице: научноистраживачка 
јединица, секретаријат, студентска служба, библиотека, служба финансија, информациони центар, 
центар за маркетинг, служба за техничке послове, општа служба. У наведеним организационим 
јединицама утврђује се назив послова као организационо технолошке целине у оквиру које једно или 
више лица обавља послове одређеног садржаја ради остваривања циљева организационе јединице. 
Делокруг рада ненаставног особља као и њихова организација утврђени су Статутом Факултета и 
Правилником о систематизацији радних места.  

Систем управљања, у складу са Статутом, чине следећи органи: 
1. орган управљања; 
2. орган пословођења; 
3. стручни орган; 
4. студентски парламент. 

Орган управљања Факултета је Савет, органи пословођења декан, продекани и генерални менаџер, а 
стручни орган - Наставно-научно веће.  

Савет Факултета: доноси Статут Факултета; бира и разрешава Декана Факултета; доноси финансијски 
план; усваја извештај о пословању и годишњи обрачун; даје сагласност на расподелу финансијских 
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средстава; доноси одлуку о висини школарине; доноси опште акте из своје надлежности; обавља и 
друге послове у складу са Законом и Статутом. 

Декан Факултета руководи пословима Факултета, представља Факултет,  реализује одлуке Савета и 
обавља друге послове одређене Статутом и Законом о високом образовању. 

Наставно научно веће чине сви стално запослени наставници и сарадници. Веће се бави свим 
питањима наставе и стручног рада. Поред сталних комисија за потребе Већа и управе факултета, 
формирају се привремене комисије које се баве задацима који су им додељени. Наставно научно веће 
за сваки студијски програм, из редова наставника именује руководиоца који прати реализацију 
програма, наставе и услове рада. 

Студентски парламент размтра и оцењује квалитет наставе, иновирање студијских програма, заштиту 
права студената и друга питања која проистичу из Закона, Статута,  Правилника о студентском 
парламенту и стандардима о квалитету наставе. Рад студентског парламента се периодично вреднује 
кроз процес самоевалуације. 

 
У циљу испуњења захтева по Стандардима за акредитацију студијских програма првог, другог и трећег 
степена образовања, Факултет је акредитовао студијске програме и то: 

Табела 2. Листа студијских програма за Пословни и правни факултет. 

Редни 
број 

Листа студијских програма 
Упис - број 
студената 

Стручни назив -Звање 

1.  
ДАС Напредне информационе 
технологије 

5 
Доктор наука – информационе технологије и 
системи 

2.  ДАС Пословни менаџмнт 8 Доктор наука - менамент и бизнис 

3.  
ДАС Јавно право – Aкредитација у 
поступку 

5 Доктор наука - правне нуке 

4.  МАС Индустријско еконмски менаџмент 50 Мастер менаџер 

5.  МАС Информационе технологије 30 
Мастер инжењер информационих 
технологија и система  

6.  МАС Информатички менаџмент 50 Мастер пословни мнаџер 

7.  МАС Пословно право 50 Мастер правник 

8.  ОАС Информационе тенологије 30 
Дипломирани инжењер информационих 
технологија и система 

9.  ОАС Пословни меаџмент 90 Дипломирани менаџер 

10.  ОАС Право 60 Дипломирани правник 

 
У школској 2020/2021. години образовна делатност Факултета биће усмерена на имплементацију 
акредитованих: основних академских, мастер академских и докторских академских студија 
У овој школској години Факултет очекује: 

 Реакредитација ППФ Универзитета МБ, 

 Добијање акредитације за ДАС Јавно право.за наредни акредитациони период.  

 Реакредитација СП ОАС Пословни меаџмент, МАС Пословни меаџмент, МАС Индустријско 
економски менаџмент и ДАС Пословни менаџмент. 

Планира се акредитација новог студијског програма  ОАС Пословна економија. 
Планирани број студената за упис је 180 на ОАС, 180 студената на МАС и 13 студената на ДАС. 
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Студије на Пословном и правном факултету Универзитета МБ 
 

ППФ остварује своју делатност кроз академске студије, на основу одобрених, односно 
акредитованих студијских програма за стицање високог образовања. 
На академским студијама се изводе студијски програми који оспособљавају студенте за развој и 
примену стручних и научних достигнућа.  

На ППФ се организују сва три степени академских студија. Завршетком основних академских 
студија студент стиче стручни назив са назнаком звања првог степена академских студија.  

Завршетком мастер академских студија студент стиче општа и посебна теоријска и практична 
знања и вештине која им омогућавају даље стручно и научно усавршавање и квалитетно и компетентно 
обављање послова у различитим секторима привредне и ванпривредне активности у земљи и 
иностранству.  Завршетком ових студија студент стиче академски назив „мастер“ са назнаком звања 
другог степена дипломских академских студија из одговарајуће области – мастер.  

Завршетком докторских студија студенти су оспособљени за темељно и систематско познавање 
научне области докторских студија, актуелних домаћих и страних пројеката у овим областима, 
релевантних метода истраживања, као и за укључивање у међународне пројекте и саопштавање 
резултата  сопственог истраживачког рада на научним скуповима. Завршетком ових студија студент 
стиче научни назив „доктор наука“ са назнаком научне области. 

Поступак усвајања студијских програма отпочиње на факултетима, када стручни органи утврде 
њихов предлог. Своје мишљење о студијским програмима даје надлежно стручно веће ППФ и након 
тога одлуку о усвајању доноси Сенат Универзитета. 

 
Основне академске студије - први степен високог образовања 

 
Завршетком основних академских студија на студијским програмима: Пословни менаџмент; 

Право и Информационе технологије студенти стичу академски назив дипломирани менаџер, 
дипломирани правник, дипломирани инжењер информационих технологија и система (240 ECTS). 

 
Табела 3. Квалификације које означавају завршетак основних академских студија стичу студенти: 

НИВО ЗНАЊЕ ВЕШТИНЕ СПОСОБНОСТИ И СТАВОВИ 

 Лице са стеченим нивоом квалификације: 

6.2 

Поседује академска 
или стручна знања која 
се односе на теорије, 
принципе и процесе 
укључујући 
вредновања, критичко 
разумевање и примену 
у области учења и/или 
рада 

Решава сложене проблеме у 
области учења и/или рада у 
нестандардним условима; 
Примењује вештине успешне 
комуникације у интеракцији и 
сарадњи са другима из различитих 
друштвених група; 
Користи опрему, инструменте и 
уређаје релевантне за област учења 
и/или рада 

Предузимљив је у решавању проблема у 
нестандардним условима; 
Води сложене пројекте самостално и са 
пуном одговорношћу; 
Примењује етичке стандарде своје 
професије; 
Организује, контролише и обучава друге за 
рад; 
Анализира и вреднује различите концепте, 
моделе и принципе теорије и праксе; 
Испољава позитиван однос према значају 
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целоживотног учења у личном и 
професионалном развоју 

 
Сви студијски програми основних академских студија, односно првог степена студија на Универзитету 
“МБ” су лиценцирани од стране Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у високом 
образовању (НАТ) надлежног Министарства просвете, науке и технолошког развоја, усклађени су са 
принципима Болоњске декларације и омогућавају примену европског система преноса бодова (ЕЦТС). 
Наставни планови дефинисани су по угледу на познате европске факултете и високе школе, при чему 
су коришћена и сва досадашња искуства у нашој земљи. Студијски програми одговарају потребама 
пословног окружења, а студенти на трећој и четвртој години студија обављају праксу у некој од 
компанија, банки, судова, института, завода, културних установа и других организација са којима 
Универзитет “МБ” остварује сарадњу. 
Завршетком основних академских студија на студијским програмима: Пословни менаџмент; Право; 
Информационе технологије студенти стичу академски назив дипломирани менаџер, дипломирани 
правник, дипломирани инжењер информационих технологија и система (240 ЕЦТС) са 
квалификацијама које оспособљавају студента за: 
– стицање високих знања у области менаџмента и бизниса, права, електротехнике и рачунарства са 
способношћу критичког става и тумачења дела из области студија, која се заснивају на претходном 
образовању и која су на нивоу да омогућавају коришћење стручне и уметничке литературе, али 
истовремено обухватају неке аспекте који се ослањају на кључна знања и вештине из области 
пословног менаџмента, права, информационих технологија, и класичног сликарства; 
– примену својих знања и разумевање струке на начин који указује на професионални приступ послу 
или звању, са способностима које се најчешће исказују смишљањем и одбраном аргумената и 
решавањем проблема унутар пословног менаџмента, права, информационих технологија, и класичног 
сликарства; 
– стручан и аналитичан приступ у прикупљању и тумачењу потребних података, са способношћу 
критичког става и тумачења прикупљених података и ликовних дела; 
– објективно размишљање о релевантним друштвеним, научним и етичким питањима у области 
пословног менаџмента, права, информационих технологија, и класичног сликарства; 
– коректно обавештавање стручне и шире јавности о свом раду и резултатима рада у областима 
пословног менаџмента, права, информационих технологија; 
– успешан наставак студија на другом циклусу образовања. 
Настава се обавља у малим групама, по принципу менторског система, са посебним акцентом на 
анализи случаја (цасе студy) и повезивању теоријске наставе са праксом. Овакав концепт студијских 
програма обезбеђује студентима различита знања и вештине савременог пословања и отвара веће 
могућности при запошљавању. 
Ухватите корак са временом и изаберите праву будућност! 
На сајту уписа првог циклуса студија можете добити више информација о студијским програмима и 
предметима. 
 
 
 
 
 



 

 

ПОСЛОВНИ И ПРАВНИ 
ФАКУЛТЕТ 

УНИВЕРЗИТЕТ МБ 
 

 

 
 

Универзитет МБ, Пословни и правни факултет 
Краља Петра I 372, 11400 Београд-Младеновац, Република Србија 

 

Информатор о упису студената 
за школску 2020/2021.год. 

 

 

 

http://www.ppf.edu.rs/wp-content/uploads/2018/03/Flajer-unutra_2018-2019_Novi-smer.jpg
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Сајт Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

 
Комисија за акредитацију и проверу квалитета 

Водич за будуће студенте (29.12.2020.) 

 
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ 

Акредитован студијски програм 
ПОСЛОВНИ МЕНАЏМЕНТ – 240 ЕСПБ 

 Трајање студија: 4 године 

 Број ЕСПБ: 240 

 Звање: Дипломирани менаџер 

 Образовно-научно поље: Друштвено-хуманистичке науке 

 Научна област: Менаџмент и бизнис 

 

 
Услови уписа 

Право уписа на прву годину основних академских студија имају кандидати који су завршили средњу школу, свих 
образовних профила. 
Кандидат предаје лична документа: 
 сведочанства из свих разреда средње школе, 
 диплому о завршеној средњој школи, 
 извод из матичне књиге рођених, 
 уплату за полагање пријемног испита. 

http://www.mpn.gov.rs/
http://www.mpn.gov.rs/
http://www.kapk.org/index.php
http://www.kapk.org/index.php
https://drive.google.com/file/d/1jaaWTvUxZ9EtAAQxyVB1wvCmjOZ-bL60/view
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За пријемни испит кандидати полажу тест општег знања и информисаности. 
Пријем кандидата обавља се бодовањем успеха у средњој школи и успеха на пријемном испиту. Приликом 
уписа, примљени кандидати добијају на Факултету све што им је потребно за упис: пријавни лист, ШВ обрасце, 
индекс, семестралне листове, комплет испитних пријава, осигурање студента, чланску карту за библиотеку као и 
комплет књига за одређен број предмета. Студијски програм ПОСЛОВНИ МЕНАЏМЕНТ (240 ЕСПБ) је 
акредитован Одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије,  

Сврха студијског програма ОАС Пословни менаџмент  је пружање квалитетног и свеобухватног образовања 
за професију дипломираног менаџера.  Факултет ће образовати високостручне кадрове из области менаџмента и 
бизниса, уз примену актуелних знања и метода из домаће и међународне праксе.  

Сврха овог студијског програма јесте да омогући студентима стицање адекватног теоријског и практично 
примењивог знања и одговарајућих вештина у области  пословног менаџмента. У складу је са потребама 
образовања менаџера на различитим нивоима управљања  у пословним и другим организацијама.  

Исходи учења се описују према дескрипторима исхода учења националног оквира квалификација. 

Опште способности које означавају завршетак основних академских студија на студијском програму ОАС 
Пословни менаџмент  су:  

 оспособљеност за анализу и синтезу у решавању пословних проблема и последица, те доношење 
адекватних одлука; 

 оспособљеност за овладавање методама, поступцима и процесима у истраживања; 

 оспособљеност за развој критичког и самокритичког размишљања и поступања у пословању; 

 оспособљеност за адекватне практичне примене стеченог знања; 

 оспособљеност за тимску сарадњу; 

 развоја комуникационих способности и спретности, као и сарадње са ужим социјалним и међународним 
окружењем; 

  оспособљеност за професионално етичко поступање. 

Предметно специфичне-способности које означавају завршетак основних акаденских студија на 
студијском програму ОАС Пословни менаџмент  су: 

 Темељно познавање, разумевање и оспособљеност студента да примени знање из концепата и функција 
менаџмента у производно-пословном систему; да разумеју значај улоге мотивације у менаџменту, покажу 
могућност доношења исправних одлука у области менаџмента; анализирају понашање људи у 
организационом окружењу; опишу однос менаџмента наспрам осталих подручија пословања; проуче 
пословне одлуке и користе се корацима у процесу доношења одлука; 

 Решавања конкретних проблема из концепта и функција менаџмента уз употребу научних метода и 
поступака;  

 Повезивања основних знања из различитих области и њихове примене; 

 Праћења и примене новина у области пословног менаџмента; 

 Развоја вештина и спретности у употреби знања из области пословног менаџмента; 

 Оспособљеност да разуме основне елементе загађивања човекове средине, тежину последица недовољне 
заштите човекове средине, да демонстрира пример реаговања на настали поремећај у односу на стандард 
загађености човекове средине; 

 Оспособљеност да разуме  основне компоненте рачунара и њихове карактеристике, као и  функционисање 
рачунара, мреже рачунара и оспособљеност да  примени селекције програма за обраду текста и графике, 
као и да користи Интернет; 

 Оспособљеност студентата за разумевање математичког моделирања релевантних егзактних алгоритама, 
који ће бити применљиви у свим економским дисциплинама, за самосталне примене појединих општих и 
специјалних модела, са којима ће се суочавати у посебним ситуацијама решавања конкретних проблема; 

http://ppf.edu.rs/wp-content/uploads/2017/02/ReAkreditacija_OAS_big.jpg
http://ppf.edu.rs/wp-content/uploads/2017/02/ReAkreditacija_OAS_big.jpg
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 Оспособљеност студента да разуме  основне карактеристике појединих теорија организовања, улогу 
организовања у функционисању пословног система и друге облике заједничког рада људи, оспосбљеност да  
препозна разлике појединих решења сагласно класичном и контигентном типу организације; 

 Оспособљеност студената да се ближе баве питањима технолошког развоја, од предвиђања, планирања и 
дефинисања стратегија, до нивоа операционализације – организације и управљања конкретним пројектима 
технолошких промена; 

 Оспособљеноста да разуме и примени основне појмове из математичке статистике и метода и техника на 
њој заснованих за решавање пословних проблема у индустријском амбијенту, као и суштину и домете 
квантитативних и оптимизационих метода и техника које се користе за решавање пословних проблема; 
оспособљеност  планирања, припреме и спровођења решења добијених применом метода и техника 
oперационих истраживања у решавању менаџемент проблема; 

 Оспосбљеност да примени граматичку грађу и лексику енглеског језика, при вођењу основних пословних 
разговора, разуме  саговорника, за вођење разговора у оквиру обрађених тема, а од писаних облика, 
савладао је писање биографије и пријаве за посао, за обављање успешне конверзације, да разуме  текстове 
из области струке и новинске чланке из области пословног менаџмента, за вођење пословне преписке на 
енглеском језику, као и превођење различитих типова пословних писама на енглески језик и са енглеског 
језика, превођењем краћих стручних текстова са српског на енглески језик (резиме); 

 Оспособљеност студента да примени знања  о пословним функцијама у контексту остваривања циљева 
пословно индустријског система,  да разуме односе у функционисању предузећа ради адекватног 
усмеравања пословних функција, оспособљеност да  креира кључне организационе елеменате одабране 
пословне функције у пословном амбијенту; 

 Оспособљеност студента да примени знања о својствима појава и њиховим узроцима, које се манифестују, 
резултирају у организационо понашање, да разуме улогу организационог понашања у реализовању 
менаџерских функција; оспособљеност за анализу конкретног модалитета организационог понашања са 
указивањем на могућност унапређења менаџерског процеса; 

 Оспособљеност студента да примени знања о расположивим информационих технологијама, и њиховим 
могућностима и целисходности примене у менаџерској пракси, да разуме суштину и методологију примене 
како класичних тако и рачунарски подржаних комуникационих технологија за потребе менаџера, 
оспосбљеност за коришћење интранета и интернета у комуницирању са сарадницима; 

 Оспособљеност студнета да примени знања о функцији маркетинга у остваривању циљева пословно-
производног система, да разуме односе маркетинга и развоја, односно производње, оспособљеност да 
препозна предности одређеног производа у односу на конкуренцију;  

 Оспособљеност да примени знања из основа логистичких система, да разуме информациони систем 
интегрисане логистичке подршке и способност планирања залихама у предузећу;  

 Оспосбљеност студнета да разуме основне економске принципе и њихову примену, да разуме економске 
процесе и економске токове, оспсобљеност примене основних економских категорија на примеру извођења 
једноставних економских анализа и пословних закључака;  

 Оспособљеност студента па примени знање из  структуре менаџерских функција и суштине улоге у 
производно-пословном систему  (ППС),  да разуме улогу менаџера ППС-а, да креира  структуру планско- 
контролног циклуса;  

 Оспособљеност да примени знања из основна менаџмента људских ресурса,  да разуме улогу мотивисања и 
мотивационе моделе, да учествује у управљању људским ресурсима и препозна карактеристичне особине 
менаџера; 

 Оспособљеност да примени знања из основа теорије информационих система, да разуме практичну 
реализацију BSP методологије у предузећу, способност примене одговарајућих сервиса код конкретне 
интранет апликације предузећа;  
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 Оспособљеност да примени знања из иновационог процеса,  да разуме ралике између појединих концепата 
иновација, да изврши  мерење иновација у предузећу; 

 Оспособљеност да примени стечена знања из односа с јавношћу, да разуме улогу и значај односа с 
јавношћу, оспсобљеност за   креирање подлоге за презентацију имиџа пословног система; 

 Оспособљеност да примени знања о моделима организовања производње, да разуме функционисање 
процеса производње и допринос остваривању циљева пословно-производног система,  да организује  
распон менаџмента, организационе јединице за производњу зависно од природе процеса; 

 Оспособљеност да примени знања из  контроле квалитета, да разуме узорковање у остваривању контроле 
квалитета, да креира  П–карту за конкретни  производ; 

 Оспособљеност да разуме главне узрочнике економичног пословања, улогу утрошака, односно трошкова у 
остваривању пословног успеха пословно – производног система, да прати  промену профита у зависности од 
промене обима производње и рационализације утрошака. 

Основни циљ студијског програма ОАС Пословни менаџмент  је стицање и достизање нивоа општих и 
специфичних знања и вештина, компетенција, као и креативних способности потребних за обављање 
професионалних задатака из области менаџмента и бизниса. 
Конкретни циљеви овог студијског програма су:  
- развијање способности за успешно извршавање послова и задатака у различитим привредним 

организацијама, државним и невладиним институцијама и др.;  
- усвајање општих принципа и функција пословног менаџмента и њихову примену у раду;  
- оспособљеност за разумевање кључних питања у пословном менаџменту; 
- успешно разумевање сваке конкретне ситуације кроз темељну анализу стања и синтезу прикупљених 

података;  
- развијање вештина за самосталан и тимски рад;  
- овладавање знањима из других области које су важне за успешно обављање разних менаџерских 

активности; 
- постизање одговарајуће перманентне иновације теорије и праксе пословног менаџмента у складу са 

оствареним програмом, што треба да омогући креирање стручног профила модерног пословног менаџера; 
- оспособљеност да интегришу знања из више области приликом решавања конкретног пословног проблема;  
- управљање променама са аспекта прилагођавања организације савременом пословном окружењу;  
- оспособљеност за креативан рад и да буду иницијатори позитивних промена у друштву уопште; 
- оспособљеност  за коришћење информационих технологија и употребу енглеског језика; 
- овладавање систематским и мотивисаним радом на личном стручном усавршавању; 
Исход процеса учења јесу компетентни менаџери, оспособљени за рад у све захтевнијим условима 
привређивања, кадрови који задовољавају реалне потребе тржишта за ресурсима овог профила у нашој земљи. 
Исход процеса учења обухвата:  развијање креативно менаџерске способности за анализу, одлучивање, 
планирање, организовање, руковођење и контролу пословних активности у привредним организацијама и другим 
институцијама; оспособљавање да користе савремене концепте, системе, технике и методе за решавање 
конкретних проблема у свом раду; развој критичког мишљења у пословној менаџерској пракси; оспособљавање 
за разумевање кључних питања у пословном менаџменту; оспособљавање за тимски рад, кооперативност и 
адекватну комуникацију; стицање вештина преношења знања, као и оспособљавање за процесе перманенте 
едукације и образовања у области  пословног менаџмента. 
Академски назив студента који заврши овај студијски програм је Дипломирани менаџер (дипл.менаџ.). 
Начин извођења студија и потребно време за извођење појединих врста студија:Настава се изводи 
континуирано током 8 семестара према утврђеном наставном плану и програму. Школска година је подељена на 
два семестра, од којих сваки траје 15 недеља. 



 

 

ПОСЛОВНИ И ПРАВНИ 
ФАКУЛТЕТ 

УНИВЕРЗИТЕТ МБ 
 

 

 
 

Универзитет МБ, Пословни и правни факултет 
Краља Петра I 372, 11400 Београд-Младеновац, Република Србија 

 

Курикулум студијског програма ОАС Пословни менаџмент (Табела 1) заснива се на бази јединствених 
европских норматива и стандарда предвиђених Болоњском деклаерациојом. Основне академске студије су 
четворогодишње и реализују се у оквиру 8 семестара (240 ЕСПБ). 
Кроз књигу предмета која је дата у прилогу, су дати: назив предмета; број ЕСПБ бодова; статус предмета; 
предуслови за упис појединих предмета; циљ предмета; исходи - компетенције; оквирни садржај; обавезе 
студента, које се реализују кроз активну наставу и самостални рад студента у оквиру предиспитних активности и 
испита и њихово вредновање; начин извођења наставе; провера знања, оцењивање и начин полагања испита; 
основна и допунска литетратура. 
Услове за упис на студијски програм: 
На студијски програм ОАС Пословни менаџмент  може се уписати лице  са претходно стеченим средњим 
образовањем у четворогодишњем трајању. Кандидат за упис на основне академске студије полаже пријемни 
испит. Пријемни испит подразумева полагање теста општег знања и информисаности. 
Ближи услови за упис, као и поступак уписа на студијски програм дефинисани су Статутом Факултета и 
Правилником о упису на студије. 

Листа обавезних и изборних предмета, са оквирним садржајем дати су у табели Табела 4.  

 
Табела 4. Распоред предмета по семестрима и годинама студија 

Р.бр. 
Шиф. 
Пред. 

Назив предмета  Сем.  
Број часова  

ЕСПБ 
Тип 
предмета 

Обавезни/ 
Изборни 
О/И 

Изборна 
група П В ДОН ИР ОСТ 

ПРВА ГОДИНА 

1 СПМЕ01 Менаџмент 1 3 3 0 0 0 8 НС О  

2 СППМ02 Пословна математика 1 3 3 0 0 0 8 TM О  

3 СПОЕ03 Основи економије 1 3 3 0 0 0 8 AO О  

4 СПЕЈ04 Енглески језик 1 1 2 2 0 0 0 6 АО О  

5 СППС05 Пословна статистика 2 2 2 0 0 0 7 ТМ О  

6 СПЕП06 Економика предузећа 2 3 3 0 0 0 8 ТМ О  

7 
СПИТ07 

Основи 
информационих 
технологија 

2 3 3 0 0 0 8 АО 
О  

8 СПЕЈ08 Енглески језик 2  2 2 2 0 0 0 7 АО О  

Укупно часова по виду наставе у години  21 21 0 0 0 60    

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ 42 0     

Укупно часова по виду  наставе у години 42     

ДРУГА ГОДИНА 

9 СПОО09 Основи организације 3 3 3 0 0 0 8 ТМ О  

10 
СПОП10 Организационо 

понашање 
3 3 3 0 0 0 8 СА 

О  

11 СПРС11 Рачунарски системи 3 2 2 0 0 0 7 ТМ О  

12 СПЕЈ12 Енглески језик 3 3 2 2 0 0 0 7 АО О  

13 СПМА13 Маркетинг                4 2 2 0 0 0 7 НС О  

14 
СПМТ14 Менаџмент 

технологије и развоја 
4 3 3 0 0 0 8 НС 

О  

15 СПЕЈ15 Енглески језик 4 4 2 2 0 0 0 7 АО О  

16 
СПИЗ16 

Предмет изборног 
блока 1 

4 3 3 0 0 0 8  
И ИГ-1 

 СПОЛИЗ-1 Основи логистике        СА   

 
СПМУИЗ-
2 Менаџмент услуга 

       СА 
  

Укупно часова по виду наставе у години  20 20 0 0 0 60    

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ 40 0     

../2.%20Tabele/Tabela%205.2.%20Specifikacija%20predmeta.docx
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Укупно часова по виду  наставе у години 40     

ТРЕЋА ГОДИНА 

17 
СПУЉР17 

Управљање људским 
ресурсима 

5 2 2 0 0 0 7 СА 
О  

18 СППР18 Предузетништво 5 2 2 0 0 0 7 НС О  

19 СПМК19 Менаџмент квалитетом 5 3 3 0 0 0 8 СА О  

20 
СПИЗ20 

Предмет изборног 
блока 2 

5 3 3 0 0 0 8  
И ИГ2 

 
СПУОИЗ-3 

Управљање 
организацијом 

       СА 
  

 
СПУИИЗ-4 

Управљање 
иновацијама 

       СА 
  

21 СПРЧ21 Рачуноводство 6 2 2 0 0 0 7 НС О  

 22 СППФ22 Пословне финансије 6 3 3 0 0 0 8 НС О  

23 СППП23 Пословно право 6 2 2 0 0 0 7 НС О  

24 
СПИЗ24 

Предмет изборног 
блока 3 

6 3 3 0 0 0 8  
И ИГ3 

 СПОЈИЗ-5 Односи с јавношћу        ТМ   

 
СППКИЗ-6 

Пословна етика и 
комуникације 

       ТМ 
  

Укупно часова по виду наставе у години  20 20 0 0 0 60    

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ 40 0     

Укупно часова по виду  наставе у години 40     

ЧЕТВРТА ГОДИНА 

25 СППО25 Пословно одлучивање 7 2 2 0 0 0 6 НС   

26 
СПСМ26 Стратегијски 

менаџмент  
7 3 3 0 0 0 7 НС 

  

27 
СПММ27 Међународни 

маркетинг 
7 2 2 0 0 0 6 НС 

  

28 
СПИЗ28 Предмет изборног 

блока 4 
7 3 3 0 0 0 7  

И ИГ4 

 СПКМИЗ-7 Кризни менаџмент        СА   

 
СПЕМИЗ-
8 Еколошки менаџмент 

       СА 
  

29 
СПИЗ29 

Предмет изборног 
блока 5 

8 3 2 0 0 0 7  
И ИГ5 

 
СПМПИЗ-
9 Менаџмент производа 

       СА 
  

  
СПУРИЗ-
10 

Управљање ризицима 
у пословању 

       СА 
  

30 
СПИЗ30 

Предмет изборног 
блока 6 

8 4 3 0 0 0 8  
И ИГ6 

 
СПЕПИЗ-
11 

Електронско 
пословање 

       СА 
  

 
СПУПИЗ-
12 

Управљање 
пројектима 

       СА 
  

31 
СПСП31 

Управљање 
организационим 
променама 

8 3 3 0 0 0 7 СА 
О  

32 СПСП32 Стручна пракса 8     6 3 СА О  

33 
СПСП33 

Истраживања 
садржана у завршном 
раду - ИР 

8    2  2 СА 
О  

34 
СПЗР34 

Израда и одбрана 
завршног рада 

8     6 7 СА 
О  
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Укупно часова по виду наставе у години 12 18  2 8 60    

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ 40 8     

Укупно часова по виду  наставе у години 48     

Укупно часова активне наставе на све године студија 42+40+40+48=170 (2550)     

Укупно ЕСПБ на све године студија 240    

Након дипломирања студенти могу уписати мастер академске студије. 
Након завршених четворогодишњих основних академских студија студент стиче академски назив 
ДИПЛОМИРАНИ МЕНАЏЕР 

 

ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ 
Акредитован студијски програм 

Информационе технологије – 240 ЕСПБ 
 

Услови за упис на студијски програм 

  Упис кандидата се врши на основу Конкурса који расписује и спроводи Факултет. Да би 
кандидат конкурисао за упис на прву годину студија, треба да има завршено средњошколско 
образовање у четворогодишњем трајању и да положи пријемни испит из математике, што је 
предвиђено Правилником о упису студената факултета.  

 Коначна ранг листа за упис на прву годину студија формира се на основу постигнутог успеха у 
средњој школи и на основу резултата пријемног испита. Редослед кандидата за упис утврђује 
се на основу коначне ранг листе. 

 Број студената који се уписују на студијски програм предлаже Факултет.  

Студијски програм Информационе технологије студенту нуди следеће опште способности: 

 способност пројектовања, организације и контроле производње 

 способност овладавања методама, поступцима, процесима истраживања и тимског рада; 

 способност критичког и самокритичког мишљења и приступа;  

 способност логичког мишљења, формулисања претпоставки, и извођења сопствених 
закључака. 

 способност анализе проблема, синтезе решења и предвиђање понашања одабраног решења са 
јасном представом шта су добре а шта лоше стране одабраног решења. 

 способност за примену знања у пракси и праћење и примену новина у струци.  

 способност писања и адекватног презентовања резултата свог рада; 

 способност за професионално напредовање; 

 способност за сарадњу са локалним друштвеним и међународним октужењем;  

 способност поштовања професионалне етике. 

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне 
способности: 

 темељно познавање и разумевање дисциплина рачунарских наука; 

 познавање, разумевање и способност примене савремених информационих технологија; 

 развој вештина у употреби знања  

 решавање конкретних решења уз уптребу научних метода и поступака; 
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 способност повезивања основних знања из различитих области рачунарских наука и њихове 
примене; 

 способност примене стечених знања у решавању практичних проблема; 

 способност коришћењa стручне литературе и савремених информационо-комуникационих 
технологија  

 праћење и примена новина у струци 

 способност самосталног вршења експеримента, статистичке обраде резултата 

 способност анализе и процене исправности добијених резултата као и  формулисања и 
доношења закључака  

 способност писања и презентовања резултата рада 

 способност за наставак школовања на мастер академским студијама. 
 
Студијски програм Информационе технологије студенту обезбеђује стицање знања и вештина 
које су везане за: 

 свест о очувању животне средине 

 економично коришћење природних ресурса који су у складу са принципима одрживог развоја 

 Академски назив студента који заврши овај студијски програм је Дипломирани инжењер 
информационих технологија и система а скраћени назив дипл. инж. инф. тех. и сист.  

Завршетком студија студијскoг програма Информационе технологије стиче се 240 ЕСПБ бодова. 
Овај студијски програм има 26 обавезних и 9 изборних предмета.Сви предмети су 
једносеместрални. Студије се изводе на српском језику. 

 
Табела 5. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм  првог нивоа 

студија 
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 

Р.бр. Шиф. 
Пред. 

Назив предмета Сем. Пред Вежбе ЕСПБ 

ПРВА ГОДИНА 

1 И1121 Математика 1 1 3 3 7 

2 И1122 Основи рачунарске технике 1 2 2 6 

3 И1123 Основи електротехнике и електронике 1 3 2 7 

4 И1124 Енглески језик 1 1 1 1 3 

5 И1125 Основи програмирања 1 3 2 7 

6 И1211 Енглески језик 2 2 1 1 3 

7 И1212 Математика 2 2 3 2 7 

8 И1213 Увод у Web 2 3 2 7 

9 И1121 Структура података и алгоритми 2 2 2 6 

10 
И1122 Архитектура и организацији рачунарских 

система 
2 3 3 7 

Укупно часова активне наставе 24 20  
Годишњи часови активне наставе 360 300  

Укупно ЕПСБ 60 
ДРУГА ГОДИНА 

11 И1123 Дискретна математика 3 3 2 7 

12 И1124 Објектно орјентисано програмирање 3 3 3 8 
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13 И1125 Рачунарске мреже 3 3 3 8 

14 Блок 1 Изборни блок 1 3 3 2 7 

1 И1214 Дигитална електроника     
2 И1215 Интернет технологије     

15 И1221 Базе података  4 3 3 8 

16 И1222 Оперативни системи 4 3 3 8 

17 И1223 Нумеричка математика 4 3 2 7 

18 Блок 2 Изборни блок 2 4 3 2 7 

3 И1224 Дигитална обрада сигнала     

4 И1225 Сигурност и заштита рачунарских система     

Укупно часова активне наставе 24 20  
Годишњи часови активне наставе 360 300  

Укупно ЕПСБ 60 
ТРЕЋА ГОДИНА 

19 И1311 Објектно оријентисано моделовање 5 3 3 8 

20 И1312 Интелигентни системи 5 3 2 7 

21 И1313 Развој Web апликација и Web дизајн 5 3 3 8 

22 Блок 3 Изборни блок 3 5 3 2 7 

5 И1314 Рачунарске телекомуникације     

6 И1315 Видео продукција     

7 И1316 Телекомуникациони системи и мреже     

23 И1321 Рачунарска графика  6 3 3 8 

24 И1322 Паралелно програмирање 6 3 3 8 

25 
И1323 Теорија информација и заштитно 

кодовање 
6 3 2 7 

26 Блок 4 Изборни блок 4 6 3 2 7 

8 И1324 Електронско пословање     

9 И1325 Пословно право     

Укупно часова активне наставе 24 20 60 
Годишњи часови активне наставе 360 300  

Укупно ЕПСБ  
ЧЕТВРТА ГОДИНА 
27 И1411 Софтверско инжењерство 7 3 3 8 
28 Блок 5 Изборни блок 5 7 3 3 8 

10 И1412 Пројектовање информационих система     

        
11 

И1413 Информациони системи у производњи и 
услугама 

    

       12 И1414 3Д моделовање и анимација     

29 Блок 6 Изборни блок 6 7 3 2 7 

13 
И1415 Безбедност у системима електронског 

пословања 
    

14 И1416 Рачунарски алати     

30 Блок 7 Изборни блок 7 7 3 2 7 

15 И1417 Обрада биомедицинских сигнала     

16 И1418 Операциона истраживања     

17 И1419 Практикум из основа дизајна     

31 И1421 Мултимедије  8 3 2 7 
32 Блок 8 Изборни блок 8 8 2 1 4 

18 И1422 Глобални информациони системи     

19 И1423 Пословни информациони системи     

33 Блок 9 Изборни блок 9 8 3 2 7 
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20 И1424 Програмирање интернет апликација      

21 И1425 Развој софтвера     

34 И1426 Стручна пракса 8   4 

35 И1427 Завршни рад 8   8 

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ 20 15 60 
Годишњи часови активне наставе 300 225  

Укупни часови активне наставе на студијском програму 1380 1125  
Укупно 2505  

Укупно ЕПСБ 240 
  

 
 

ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ 
Акредитован студијски програм 

ПРАВО – 240 ЕСПБ 
  
 Трајање студија: 4 године 
 Број ЕСПБ: 240 
 Звање: Дипломирани правник 
 Образовно-научно поље: Друштвено-хуманистичке науке 
 Научна област: Право 

 
Право уписа на прву годину основних академских студија имају кандидати који су завршили средњу 
школу, свих образовних профила. 
Кандидат предаје лична документа: 

 сведочанства из свих разреда средње школе, 

 диплому о завршеној средњој школи, 

 извод из матичне књиге рођених, 
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 уплату за полагање пријемног испита. 
За пријемни испит кандидати полажу тест општег знања и информисаности. 
Пријем кандидата обавља се бодовањем успеха у средњој школи и успеха на пријемном испиту. 
Приликом уписа, примљени кандидати добијају на Факултету све што им је потребно за упис: пријавни 
лист, ШВ обрасце, индекс, семестралне листове, комплет испитних пријава, осигурање студента, 
чланску карту за библиотеку као и комплет књига за одређен број предмета. 
Студијски програм ПРАВО (240 ЕСПБ) је акредитован Одлуком Комисије за акредитацију и проверу 
квалитета Републике Србије, бр. 612-00-00643/2015-06 од 20.11.2015. године. 
Након дипломирања студенти могу уписати мастер академске студије. 
 

Табела 6. Списак предмета 

I година 

Редни 
број 

Назив предмета ЕСПБ 

1. Међународна људска права 6 

2. Увод у право 10 

3. Општа историја државе и права 7 

4. Основи економије 5 

5. Енглески језик 1 3 

6. Уставно право 10 

7. Увод у грађанско право 10 

8. Историја државе и права српског народа 6 

9. Енглески језик 2 3 

II година 

Редни 
број 

Назив предмета ЕСПБ 

1. Стварно право 8 

2. Управно право 8 

3. Кривично право 10 

4. Енглески језик 3 3 

5. Европске интеграције и право ЕУ 7 

http://www.fimmanager.edu.rs/images/Uverenje-oas-pravo.jpg
http://www.fimmanager.edu.rs/images/Uverenje-oas-pravo.jpg
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I година 

Редни 
број 

Назив предмета ЕСПБ 

6. Породично право 6 

7. Наследно право 6 

8. Међународно кривично право 9 

9. Енглески језик 4 3 

III година 

Редни 
број 

Назив предмета ЕСПБ 

1. Кривично процесно право 8 

2. Међународно јавно право 7 

3. Државно уређење 6 

4. 
Изборни предмет 1   
-Савремене промене у друштву и право         -Историја 
дипломатије 

8 

5. Међународно приватно право 7 

6. Облигационо право 8 

7. 
Изборни предмет 2   
–Еколошко право              
-Локална самоуправа 

8 

8. 
Изборни предмет 3      
–Право интелектуалне својине               
 -Међународни односи и међународне организације 

8 

IV година 

Редни 
број 

Назив предмета ЕСПБ 

1. Пословно право 9 

2. Пореско право 7 

3. 
Изборни предмет 4    
–Међународно пореско право                           

8 
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III година 

Редни 
број 

Назив предмета ЕСПБ 

 -Европско пореско право 

4. 
Изборни предмет 5   
 –Дипломатско конзуларно право                
-Преговарање 

8 

5. Радно право 7 

6. Грађанско процесно право 8 

7. Међународно пословно право 5 

8. 
Изборни предмет 6  
–Интерактивне комуникације  
-Интеркултурне комуникације 

8 

  
Након завршених четворогодишњих основних академских студија студент стиче академски назив 
ДИПЛОМИРАНИ ПРАВНИК. 
 

Акредитован студијски програм 
Мастер академске студије 

ИНДУСТРИЈСКО ЕКОНОМСКИ МЕНАЏМЕНТ – 60 ЕСПБ 
 

 Трајање студија: 1 година 
 Број ЕСПБ: 60 
 Звање: Мастер менаџер 
 Образовно-научно поље: Друштвено-хуманистичке науке 
 Научна област: Менаџмент и бизни 

Завршетком мастер акаденских студија на студијским програмима: Индустријски и економски менаџмент; 
Информатички менаџмент; Информационе технологије и системи и Пословно право студент стиче академски 
назив: Мастер менаџер,  (60 ECTS).  

Савладавањем студијског програма МАС Индустријско економски менаџмент студент стиче  опште и предметно-
специфичне компетенције које су у функцији квалитетног обављања стручне делатности у области Индустријско 
економски менаџмент. 
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Основни циљ студијског програма МАС Индустријско економски менаџмент је стицање и достизање нивоа 
општих и специфичних знања и вештина, компетенција, као и креативних способности потребних за обављање 
професионалних задатака из области менаџмента и бизниса. 
Конкретни циљеви овог студијског програма су:  

 Унапређење  претходно стечених теоријских и практичних знања са основних студија.  

 Стицање знања из теорије и праксе индустријско економски менаџмент, као и стручних знања и   вештина 
потребних за рад; 

 Оспособљавање за целовито разматрање проблема и способност критичког мишљења; 

 Стицање знања, посебно оних области које се односе на методологију научног истраживања, индустријску 
економију, ТQМ модели изврсности и интегрисани менаџмент системи, предузетнички и инвестициони 
менаџмент, менаџмент иновацијама, менаџмент ланца снабдевања, финансијски менаџмент, пословно 
преговарање, студијски истраживачки рад на теоријским основама мастер рада и др. 

 Овладавање специфичним менаџерским вештинама неопходним за квалитетно одвијање пословног 
процеса. Те практичне  вештине су неопходне за рад на место менаџера пословних функција, превасходно 
оних за које је познавање индустријско економског менаџмента највише изражено: функције извршног 
менаџера предузећа, менаџера оперативе, менаџера логистике, менаџера одељења, маркетинг менаџера, 
менаџера продаје и др. Студенти се припремају за  професионални рад, усмерен  ка развојним 
тенденцијама у индустријско економском  менаџменту;  

 Развијање креативних способности које су од пресудног  значаја за њихову будућу компетентност, односно 
оспособљеност за рад у менаџерској пракси. У креативном смислу, негује се развијање идеја и усмеравање 
имагинације студената у функцији унапређења пословног система.  

 Развијање способности професионалног комуницирања са партнерима, као и са члановима 
интердисциплинарних тимова; 

 Оспособљеност за самостално конципирање и спровођење истраживања у области индустријског и 
економског менаџмента; 

 Развијање вештина за самосталан и тимски рад; 

 Развијање способности за преношење сопствених знања и резултата на сараднике у послу,  њихово 
објављивање и саопштавање  научној, стручној и широј јавности;  

 Оспособљеност за обављање професионалних задатака и решавање стручних проблема поштујући 
одговарајуће етичке норме; 

 Развијање свести о потреби сталног образовања, за примену општих међународних стандарда и стандарда 
који се односе на област индустријског и економског менаџмента;  

 Припремљеност за наставак научног и стручног усавршавања; 

 Стицање одговарајућих знања која ће омогућити мобилност студената у земљи и иностранству;  

 Формирање научног и стручног подмлатка, који ће моћи да одговоре изазовима савремених научних 
достигнућа. 
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Врста студија и исход процеса учења у складу са законом који утврђује национални оквир 
квалификација: 

 Делује предузетнички и преузима руководеће послове. 

 Самостално и са пуном одговорношћу води најсложеније пројекте. 

 Планира и реализује научна и/или примењена истраживања. 

 Контролише рад и вреднује резултате других ради унапређивања постојеће праксе. 

Исход процеса учења јесу: менаџери са знањима, вештинама, способностима и ставовима, оспособљени за 
рад у све захтевнијим условима привређивања, кадрови који задовољавају реалне потребе тржишта за 
ресурсима овог профила у нашој земљи.  

Исход процеса учења обухвата:  развијање креативно менаџерске способности за анализу, одлучивање, 
планирање, организовање, руковођење и контролу пословних активности у привредним организацијама и другим 
институцијама; оспособљавање да користе савремене концепте, системе, технике и методе за решавање 
конкретних проблема у свом раду; развој критичког мишљења у пословној менаџерској пракси; оспособљавање 
за разумевање кључних питања у индустријском и економском менаџменту; оспособљавање за тимски рад, 
кооперативност и адекватну комуникацију; стицање вештина преношења знања, као и оспособљавање за 
процесе перманенте едукације и образовања у области  индустријског и економског менаџмента. 

Сврха овог студијског програма састоји се у образовању савремених кадрова у области индустријско 

економски менаџмент оспособљених да овладају вештинама и знањем из области: индустријске економије; 

развијање научних сазнања  из области менаџмент иновацијама; оспособљавање студента за успешно 

управљање иновацијама у предузећу ради повећања његове конкурентности на тржишту; оспособљеност да 

разуме карактеристике, могућности и ограничења примене ТQМ модела изврсности и интегрисаних менаџмент 

система од значаја за менаџере, управљања базичним стратешким и оперативним процесима у ланцу 

снабдевања; оспособљености студената за управљање процесом преговарања на нивоу пословних субјеката у 

свим областима пословних делатности; креативног размишљања и интуиције за препознавање пословних шанси 

и процену финансијске прихватљивости инвестиција и научних сазнања из области предузетничког менаџмента; 

Сврха овог студијског програма састоји се у образовању савремених кадрова у области индустријско 

економски менаџмент, спремних да се суоче са многобројним променама у пословном окружењу, да упознају 

процесе континуалних побољшавања који води ка одрживости и унапређењу укупних перформанси организације, 

реализација циљева пословно индустријског система и оспособљавање за истраживање у овој области.   

Савладавањем предмета у оквиру студијског програма МАС Индустријско економски менаџмент студент 
стиче опште компетенције: 

 Способност да примене методе, поступке и процес истраживања и анализе ради дефинисања проблема у  
области Индустријског и економског менаџмента;   

  Способност за анализу и синтезу проблема у конципирању и налажењу решења у коришћењу   нових 
технологија и информационо комуникационих технологија у области  Индустријско економског менаџмента; 

 Способност за решавање стратешких и тактичких проблема у области Индустријско економског менаџмента; 

 овладавање методама истраживања у вези са Индустријско економским менаџментом; 

 Развијање способности критичког и самокритичког мишљења и усвајање објективног става у односу на било 
коју практичну ситуацију; 

 Способност за преузимање иницијативе за постизање циљева и активно укључивање у пословне процесе; 

 Праћење иновација и савремених научних токова у области Индустријског и економског менаџмента и 
њихове имплементације у пракси; 

 Оспособљеност за доношење комплексних одлука, делегирање одговорности и спровођење  задатака; 



 

 

ПОСЛОВНИ И ПРАВНИ 
ФАКУЛТЕТ 

УНИВЕРЗИТЕТ МБ 
 

 

 
 

Универзитет МБ, Пословни и правни факултет 
Краља Петра I 372, 11400 Београд-Младеновац, Република Србија 

 

 Оспособљеност за тимски рад и адекватну пословну комуникацију са сарадницима, консултантима и 
пословним партнерима; 

 Оспособљеност да стечена знања и решавање практичних проблема примене у свакодневним пословним 
активностима; 

 Оспособљеност за креативно и независно деловање; 

 Да наставе школовање на вишим нивоима студијама. 
Савладавањем предмета у оквиру студијског програма МАС Индустријско економски менаџмент студент 
стиче следеће предметно специфичне компетенције: 

 Оспособљеност за примену основних научних метода истраживања и адекватног технолошког поступка 
приликом решавања жељеног научног успеха. 

 Оспособљеност да схвате суштину процеса индустријализације; разумеју значај индустрије за привредни и 
свеукупни развој; овладају методологијом за утврђивање ефикасности коришћења фактора производње у 
индустрији и ефективности пословања и ефикасности развоја индустрије. 

 Оспособљеност за разумевање коришћења технике вредновања новца ради ефикаснијег новчаног тока и за 
стицања знања за обезбеђивање дугорочних средстава и начина управљања обртним средствима. 
Разумевање од стране студената механизма доношења финансијских одлука. 

 Оспособљеност да разуме  значај и кључне концепте иновација,  процес управљања реализацијом 
иновација у предузећу, оспособљеност за  управљање иновацијама посебно у код  унапређења конкретног 
производног процеса. 

 Оспособљеност за примену основних модела логистике планирања и реализације производње у 
индустријским системима. 

 Оспособљеност да примени стечена знања из менаџмента инвестиционих процеса, да разуме поступак 
инвестирања, оспособљеност управљања конкретним инвестиционим пројектом уз подршку одговарајућег 
рачунарског програма.   

 Оспособљеност  за покретање новог, као и унапређивању пословања и развоја постојећег бизниса; да 
примењују бизнис план као кључни инструмент менаџера и предузетника за планирање, покретање, 
финансирање, организовање, вођење, развијање и контролу предузетничког подухвата током целокупног 
његовог трајања. 

 Оспособљеност да  разуме суштину менаџерских проблема, да примени стечено знање у решавању 
сложених проблема економског менаџмента у пословном систему. 

 

Академски назив студента који заврши овај студијски програм је Мастер  менаџер, (маст.менаџ.). 
Зпис упис мастер академске студије потребно је најмање 240 ЕСПБ са студија првог степен – основних 
академским студијама и диплома основних академских студија, као и додатак дипломе.  

 
Табела 7. Списак предмета 

Р.б
р. 

Шиф. 
Пред. 

Назив предмета  
Се
м.  

Број часова  

ЕС
ПБ 

Тип 
предмета 

Обав
езни/ 
Избо
рни 
О/И 

Изб
орн
а 
груп
а 

П В 
Д
О
Н 

С
И
Р 

О
СТ 

ПРВА ГОДИНА   

1 
МАМН
И 

Методологија научног 
истраживања 

1 2 2 0 0 0 7 АО   

2 
МАИН
Е 

Индустријска економија 1 2 2 0 0 0 7 ТМ   

3 ИЗБ1 Предмет изборног блока 1 1 3 3 0 0 0 8  И ИГ1 
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МАМИ
Н 

Менаџмент иновацијама 1       НС   

 
МАТQ
М 

ТQМ модели изврсности и 
интегрисани менаџмент системи 

1       АО   

4 ИЗБ2 Предмет изборног блока 2 1 3 3 0 0 0 8  И ИГ2 

 
МАМЛ
С 

Менаџмент ланца снабдевања 1       НС   

 МАПП Пословно преговарање 1       НС   

5 МАПМ 
Предузетнички и инвестициони 
менаџмент 

2 2 2 0 0 0 7 НС О  

6 МАСП Стручна пракса 2     6 3 НС О  

7 
МАСИ
Р 

Студијски истраживачки рад на 
теоријским основама мастер рада 

2    
1
6 

0 6 СА О  

8 МАМР Мастер рад 2     4 14 СА О  

Укупно часова по виду наставе у години 
1
2 

1
2 

0 
1
6 

10     

Укупно часова активне наставе на години и ЕСПБ 40 10 60    

. 

 
 

Акредитован студијски програм 
Мастер академске студије 

ИНФОРМАТИЧКИ МЕНАЏМЕНТ – 60 ЕСПБ 
 

 Трајање студија: 1 година 

 Број ЕСПБ: 60 

 Звање: Мастер менаџер 

 Образовно-научно поље: Друштвено-хуманистичке науке 

 Научна област: Менаџмент и бизнис. 

 
 
 
 
 
 

 
Услови уписа 
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Право уписа на мастер академске студије имају кандидати који су завршили основне академске студије на 
Пословном и правном факултету, односно на другој високошколској установи чији је наставни план и програм, 
односно студијски програм из научних поља: друштвено-хуманистичке науке, (научна област економске науке, 
менаџмент и бизнис), техничко-технолошке или природно-математичке науке. 

 

Савладавањем студијског програма МАС Информатички менаџмент  студент стиче  опште и предметно-
специфичне компетенције које су у функцији квалитетног обављања стручне делатности у области 
информатичког менаџмента. 

Основни циљ овог студијског програма јесте да студентима омогући  стицање додатних знања из области 
савременог информатичког менаџмента и улоге и значаја информационих технологија у пословању; да образује 
мастер менаџере који су компетентни за обављање сложенијих послова у овој   области и оспособљени за 
укључивање у научно истраживачки рад и рад на пројектима. 

Циљеви студијског програма МАС Информатички менаџмент  су у складу са основним циљевима Пословног и 
правног факултета.  
Циљеви реализације студијског програма су јасно и недвосмислено формулисани. Конкретни циљеви 
реализације овог студијског програма су: 
- Унапређење  претходно стечених теоријских и практичних знања са основних студија.  
- Стицање знања из теорије и праксе информатичког менаџмента, као и стручних знања и   вештина 

потребних за рад; 
- Оспособљавање за целовито разматрање проблема и способност критичког мишљења; 
- Стицање знања, посебно оних области које се односе на методологију научног истраживања, менаџмент 

информационим системима, пројектни менаџмент, савремене рачунарске мреже, системи за подршку 
одлучивању, савремене Интернет технологије, базе података за менаџере и др. 

- Овладавање специфичним информатичким вештинама неопходним за квалитетно одвијање пословног 
процеса.Те практичне  вештине се састоје у способности креирања, моделовања, пројектовања, коришћења 
одговарајућих софтверских пакета и др. Студенти се припремају за  

- професионални рад, усмерен  ка развојним тенденцијама у информатици и  менаџменту;  
- Развијање креативних способности које су од пресудног  значаја за њихову будућу компетентност, односно 

оспособљеност за рад у менаџерској пракси. У креативном смислу, негује се развијање идеја и усмеравање 
имагинације студената у функцији унапређења пословног система.  

- Развијање способности професионалног комуницирања са партнерима, као и са члановима 
интердисциплинарних тимова; 

- Оспособљеност за самостално конципирање и спровођење истраживања у области информатичког 
менаџмента; 

- Развијање вештина за самосталан и тимски рад; 
- Развијање способности за преношење сопствених знања и резултата на сараднике у послу,  њихово 

објављивање и саопштавање  научној, стручној и широј јавности;  
- Оспособљеност за обављање професионалних задатака и решавање стручних проблема поштујући 

одговарајуће етичке норме; 
- Развијање свести о потреби сталног образовања, за примену општих међународних стандарда и стандарда 

који се односе на област информатичког менаџмента;  
- Припремљеност за наставак научног и стручног усавршавања; 
- Стицање одговарајућих знања која ће омогућити мобилност студената у земљи и иностранству;  
- Формирање научног и стручног подмлатка, који ће моћи да одговоре изазовима савремених научних 

достигнућа. 
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Студијски програм МАС Информатички менаџмент настао је као израз потребе образовања истраживачки 
оријентисаних и научно усмерених људских потенцијала у области информатичког менаџмента.  

Сврха овог студијског програма састоји се у образовању савремених кадрова у области информатичког 
менаџмента, спремних да се суоче са многобројним променама у пословном окружењу, који ће успешно 
радити на развоју и ефикасној примени информатичких средстава, алата, метода и решења, али 
истовремено  утицати и на побољшању управљања пословањем организације у којој раде.       

Овај студијски програм омогућава студентима развој критичког мишљења и надоградњу претходно стечених 
знања на основним академским студијама. Студијски програм одражава промене у области информатичког 
менаџмента кроз наставне дисциплине:методологију научног истраживања, менаџмент информационим 
системима, пројектни менаџмент, савремене рачунарске мреже, системи за подршку одлучивању, савремене 
интернет технологије, базе података за менаџере, како у земљи тако и у иностранству. 

 

Савладавањем предмета у оквиру студијског програма МАС Информатички менаџмент  студент стиче 
опште компетенције: 

 Способност да примене методе, поступке и процес истраживања и анализе ради дефинисања проблема у  
овој области;   

  Способност за анализу и синтезу проблема у конципирању и налажењу решења у коришћењу 
информационо комуникационих технологија са кoмпјутерском подршком; 

 Способност за решавање стратешких и тактичких проблема у компјутеризацији пословања; 

 овладавање методама истраживања у вези са компјутеризацијом; 

 Развијање способности критичког и самокритичког мишљења и усвајање објективног става у односу на било 
коју практичну ситуацију; 

 Способност за преузимање иницијативе за постизање циљева и активно укључивање у пословне процесе; 

 Праћење иновација и савремених научних токова у области информатичког менаџмента и њихове 
имплементације у пракси; 

 Оспособљеност за доношење комплексних одлука, делегирање одговорности и спровођење задатака; 

 Оспособљеност за тимски рад и адекватну пословну комуникацију са сарадницима,консултантима и 
пословним партнерима; 

 Оспособљеност да стечена знања и решавање практичних проблема примене у свакодневним пословним 
активностима; 

 Оспособљеност за креативно и независно деловање; 

 Да наставе школовање на вишим нивоима студијама. 
Савладавањем предмета у оквиру студијског програма студент стиче следеће предметно специфичне 
компетенције: 

 Оспособљеност за примену основних научних метода истраживања и адекватног технолошког поступка 
приликом решавања жељеног научног успеха.  

 Оспособљеност да креира и користи базе података, да разуме улогу база података, релације база података, 
за креирање базе података и коришћење у обављању менаџерске праксе. 

 Оспособљеност да користи  основне елементе Интернет инфраструктуре, да разуме улогу Интернет 
технологија у обезбеђивању подршке пословању на Интернету, за примену Интернет технологија примерима 
основних Интернет сервиса. 

 Оспособљеност да познаје основне елементе компјутерских мрежа, да разуме функционисање 
комуникационих протокола, за примену  интернет сервиса у пракси. 

 Оспособљеност да користи  најважније параметре менаџмента информационих система (МИС), да разуме 
улогу коју има МИС у менаџменту, за примену МИС на основу Visio програма у менаџменту. 

 Оспособљеност за  примену мрежног дијаграмa и коришћење резултата њихове примене за остваривање 
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подциљева/циљева, да  разуме предности коришћења мрежног планирања у остваривању 
подциљева/циљева, за примену технике мрежног планирања. 

 Оспособљеност да разуме улогу и домете коришћења информационо – комуникационих технологија, да  
примени стечено знање у решавању проблема коришћења информационо – комуникационих технологија. 

 Усвојена знања и савладавање основних идеја и концепата система за подршку одлучивању који треба да 
обезбеде тачну правовремену и релевантну информацију. 

 Способност за примену стечених сазнања у решавању практичних проблема у области информатичког 
менаџмента; 

Способност самосталног праћења и критичког вредновања савремених светских достигнућа у области 
информатичког менаџмента. 

 
Табела 8. Списак  предмета

бр. 
Шиф. 
Пред. 

Назив предмета  Сем.  
Број часова  

ЕСПБ 
Тип 
предмета 

Обавезни/ 
Изборни 
О/И 

Изборна 
група П В ДОН СИР ОСТ 

ПРВА ГОДИНА    

1 МАМНАИ 
Методологија 
научног 
истраживања 

1 2 2 0 0 0 7 AO О  

2 МАМЕИС 
Менаџмент 
информационих 
система 

1 2 2 0 0 0 7 ТМ О  

3 ИЗБ1 
Предмет 
изборног блока 
1 

1 3 3 0 0 0 8  И ИГ1 

 МАСРМ 
Савремене 
рачунарске 
мреже 

1       СА   

 МАСИПО 
Системи за 
подршку 
одлучивању 

1       НС   

4 ИЗБ2 
Предмет 
изборног блока 
2 

1 3 3 0 0 0 8  И ИГ2 

 МАСИТ 
Савремене 
Интернет 
технологије 

1       НС   

 МАБПЗМ 
Базе података 
за менаџере 

1       НС   

5 МАПРМЕ 
Пројектни 
менаџмент 

2 2 2 0 0 0 7 ТМ О  

6 МАССТП Стручна пракса 2     6 3 НС О  

7 МАСИИР 

Студијски 
истраживачки 
рад на 
теоријским 
основама 
мастер рада 

2    12 0 6 НС О  

8 МАСРАД Мастер рад 2     4 14 СА О  

Укупно часова по виду наставе у години 12 12 0 2 2 0    
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Укупно часова активне наставе на години и 
ЕСПБ 

40 10 60 
 

  

Након завршених мастер академских студија студент стиче академски назив МАСТЕР МЕНАЏЕР. 
 

 
Акредитован студијски програм 

Мастер академске студије 
ПОСЛОВНО ПРАВО – 60 ЕСПБ 

  

 Трајање студија: 1 година 

 Број ЕСПБ: 60 

 Звање: Мастер правник 

 Образовно-научно поље: Друштвено-хуманистичке науке 

 Научна област: Право 

 

 

 
Услови уписа 
Право уписа на мастер академске студије имају кандидати који су завршили основне академске студије на 
Пословном и правном факултету, односно на другој високошколској установи чији је наставни план и програм, 
односно студијски програм из научних поља: друштвено-хуманистичке науке, (научна област економске науке, 
менаџмент и бизнис), техничко-технолошке или природно-математичке науке. 

 
 

Табела 9. Списак предмета 

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

Редни 
број 

Назив предмета ЕСПБ 

1. Методологија научног истраживања 7 

2. Компанијско право 7 

3. 
Изборни предмети-група 1  
-Банкарско право           
-Право конкуренције 

8 

4. Изборни предмети-група 2  8 
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МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

Редни 
број 

Назив предмета ЕСПБ 

–Право потрошача       
-Корпоративно управљање 

5. Финансије и финансијско право 7 

6. СИР у пословном праву 9 

7. Мастер рад 14 

  

Након завршених мастер академских студија студент стиче академски назив МАСТЕР ПРАВНИК 

 

Акредитован студијски програм 
Мастер академске студије 

Информационе технологије– 60 ЕСПБ 
 

Aкадемски назив 
Академски назив студента који заврши овај студијски програм је Мастер  инжењер информационих технологија и 
система (Маст.инж. инф. тех. и сист.). 

Услови за упис на студијски програм 

 Упис кандидата се врши на основу Конкурса који расписује и спроводи Факултет.  

Према класификацији Националног савета за високо образовање (Сл. гласник РС бр.30/07) програм мастер 
академских студија Информационе технологије припада пољу техничко-технолошких наука, област 
Електротехничко и рачунарско инжењерство. 

Циљеви студијског програма  

Студијски програм мастер академских студија Информационе технологије треба да омогући студентима стицање 
теоријских и практичних знања о развоју и примени савремених информационих технологија у области 
различитих пословних система. 

Након савладавања овог програма од студента се очекује могућност разумевања проблема у пословним 
системима и идентификовање одговарајућих информационих технологија за њихово решавање. Додатно, 
подразумева се и способност за препознавање скривених потенцијала пословних система и њихово 
остваривање кроз синергију са информационим технологијама. 
Савладавањем СП мастер студија IT, студент стиче знања, вештине, способности, ставове и друге мотивационе 
диспозиције које обезбеђују квалитетно обављање професионалне делатности. 
Опште компетенције:  

1. формирање способности и вештина стручно-научног и критичког приступа истраживању и решавања 
проблема у ИТ;  

2. вештине писања стручних и научних радова у ИТ;  
3. тимске компетенције и вештине коришћења постојећих и креирања нових алата у ИТ; 
4. оспособљеност за континуирано иновирање знања у ИТ. 
Предметно-специфичне компетенције: 

1. вештине планирања и управљања процесима и системима у ИТ; 
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2. оспособљеност за пројектовање, развој и примену софтверских алата; 
3. стицање вештина из напредног програмирања и заштите рачунарских система; 
4. оспособљеност за примену савремених метода анализе, обраде и претраживања података на интернету. 

 
 

Табела 10. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм  првог 
нивоа студија студијски програм мастер информационе технологије 

Ред
ни 

број 

Шиф
ра 

Назив  
Мод
ул 

Се
м. 

Пр
ед. 

Ве
ж. 

 
Д
О
Н 

С
И
Р 

О
ст
. 

ЕС
ПБ 

Обаве
зни/ 
Избор
ни 

Тип предмета 
Избо
рна 
група 

1 
МИ11
11 

Управљање квалитетом софтвера ЗАЈ 1 2 2 0 0  6 
Обаве
зни 

Научно-стручни 
 

2 
МИ11
12 

Управљање ИТ пројектима ЗАЈ 1 2 2 0 0  6 
Обаве
зни 

Научно-стручни 
 

3 
МИ11
13 

Изборни блок 1(Од 6 бирају се 3) ЗАЈ 1 6 6 0 0  18 
Избор
ни  

Блок
1 

 
МИ11
131 

Савремене ИТ и системи ЗАЈ 1 2 2 0 0   
Избор
ни 

Научно-стручни  

 
МИ11
132 

Интеракција човек-рачунар ЗАЈ 1 2 2 0 0   
Избор
ни 

Научно-стручни  

 
МИ11
133 

Интелигентни системи ЗАЈ 1 2 2 0 0   
Избор
ни 

Научно-стручни  

 
МИ11
134 

Нумерички и статистички 
софтвери 

ЗАЈ 1 2 2 0 0   
Избор
ни 

Стручно-
апликативни 

 

 
МИ11
135 

Заштита рачунарских система ЗАЈ 1 2 2 0 0   
Избор
ни 

Стручно-
апликативни 

 

 
МИ11
136 

Анализа мултимедијалних 
података 

ЗАЈ 1 2 2 0 0   
Избор
ни 

Научно-стручни  

4 
МИ11
14 

Изборни блок 2 (Од 2 бира се 1) ЗАЈ 2 2 2 0 0  6 
Избор
ни  

Блок
2 

 
МИ11
141 

Напредно Веб програмирање ЗАЈ        
Избор
ни 

Научно-стручни  

 
МИ11
142 

Оптичке мреже ЗАЈ        
Избор
ни 

Научно-стручни  

5 
МИ11
15 

Стручна пракса ЗАЈ 2 
  

6 
 

6 4 
Обаве
зни 

Стручно-
апликативни  

6 
МИ11
16 

Савремени комуникациони 
системи 

ЗАЈ 2 2 2 0 0  6 
Обаве
зни 

Стручно-
апликативни  

7 
МИ11
18 

Студијски истраживачки рад на 
теоријским основама мастер рада 

ЗАЈ 2 
   

16  5 
Обаве
зни 

Стручно-
апликативни  

8 
МИ11
19 

Мастер рад ЗАЈ 2 
    

 9 
Обаве
зни 

Стручно-
апликативни  

Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и 
бодови на години 

14 14  16 
9
0 

60    

Укупно часова активне наставе на години и ЕСПБ 28x15=420 
24
0 

     

Укупно часова активне наставе, СИР и остали часови и бодова 
за све године студија 

660 
9
0 
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Акредитован студијски програм 

Докторске академске студије 

Завршетком докторских академских студија на студијским програмима: Пословни менаџмент, Напредне 
информационе технологије и Право стиче академски назив: доктор наука – менаџмент и бизнис; доктор наука – 
информационе технологије и системи и Доктор наука-правне науке (180 ECTS).  

 

Акредитован студијски програм 
ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ 

ПОСЛОВНИ МЕНАЏМЕНТ (180 ЕСПБ) 
 

 Трајање студија: 3 године 
 Број ЕСПБ: 180 
 Звање: Доктор наука – менаџмент и бизнис 
 Образовно-научно поље: Друштвено-хуманистичке науке 
 Научна област: Менаџмент и бизнис 
 

 
 
Студијски програм докторских студија ПОСЛОВНИ МЕНАЏМЕНТ (180 ЕСПБ) је акредитован.. 
По окончању програма трогодишњих докторских студија ПОСЛОВНИ МЕНАЏМЕНТ (180 ЕСПБ) стиче се научно 
звање: ДОКТОР НАУКА МЕНАЏМЕНТ И БИЗНИС 

Назив студијског програма: Докторске академске студије „Пословни менаџмент“. Ради се о поновној 
акредитацији постојећег студијског програма докторских академских студија „Пословни менаxмент“ из научне 
области менаџмент и бизнис, који се изводи у трајању од три године (шест семестара) и којим се остварује 180 
ЕСПБ.  

Циљеве студијског програма су: 

Студијски програм докторских студија има јасно дефинисане циљеве који укључују постизање научних 
способности и академских вештина, развој креативних способности и овладавање специфичним практичним 
вештинама у области пословног менаџмента из пажљиво одабраних научних дисциплина потребних за будући 
развој каријера у овој области. Циљеви студијског програма докторских студија укључују и оспособљавање 
студента да након завршетка студија самостално води оригинална и научно заснована истраживања и да 
критички процењује резултате истраживања других научних радника, као и да на квалитетан начин припреми 
младе кадрове за наставни процес на факултетима за менаџмент и бизнис и другим сродним факултетима.  

Исход студијског програма: 
Кључни исход процеса студирања на студијском програму докторских академских студија „Пословни менаџмент“, 
у научном пољу друштвено-хуманистичких наука, јесте формирање стручњака, академске личности, високих 
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стручних и научних компетенција из области менаџмента и бизниса са образовањем које омогућава самостално 
обављање научно-истраживачког рада у овој области. 

Назив дипломе:  
Доктор наука -  менаџмент и бизнис (Др) 

Услови за упис на студијски програм: 

Упис кандидата се врши на основу Конкурса. Одлуку о расписивању конкурса доноси Сенат Универзитета „МБ“, 
на предлог Наставно-научног већа Пословног и правног факултета. У прву годину студија уписују се свршени 
студенти који су остварили најмање 300 ЕСПБ на основним и мастер академским студијама, а у трећу годину и 
студенти који су раније стекли академски назив магистар наука у области менаџмента и бизниса или сродних 
наука. Ово је предвиђено Статутом Пословног и правног факултета, Универзитета „МБˮ и Правилником о 
докторским академским студијама. Рангирање пријављених кандидата се врши на основу просечне оцене 
остварене на основним и мастер академским студијама, као и дужине временског периода студирања. 

Листа обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним садржајем;  

Структуру студијског програма чине два обавезна предмета: Методoлогија научног истраживања, и Напредни 
пословни менаџмент који се изучавају у првом семестру студија. Студијски програм, осим обавезних предмета, 
има и шест изборних предмета (од којих студенти бирају три) груписаних у три изборне групе који се изучавају у 
другом семестру (два предмета) и у трећем семестру (један предмета). Поред обавезних и изборних предмета, 
структуру студијског програма чини и седам обавезних предметних активности, и то:  (1) студијско истраживачки 
рад на изради и одбрани пројекта докторске дисертације пред компетентном комисијом Факултета, у трећем 
семестру студија; (2) студијско истраживачки рад на изради пријаве докторске дисертације; (3) студијско 
истраживачки рад на изради и публиковању научног рада у часопису са СЦИ листе и листе Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Владе Републике Србије; (4) студијски истраживачки рад на изради 
научног рада с учешћем на научном скупу међународног значаја, с прихваћеним или објављеним радом у 
Зборнику радова са научног скупа, који се реализују у четвртом семестру студија; као и (5) студијско 
истраживачки рада на изради теоријских основа докторске дисертације; (6)  студијско истраживачки рад у 
директној вези са докторском дисертацијом, и (7) израду и јавну одбрану завршног рада докторске дисертације, у 
петом и шестом семестру студија.  

Научноистраживачки рад се изводи у све три године студија и обухвата, поред наведених активности 
студијскоистраживачког рада у директној вези с предметом докторске дисертације, и израду нацрта научне 
замисли пројекта истраживања који је везан за предмет Методологија научног истраживања и четири семинарска 
истрживачка рада из обавезних и одабраних изборних предмета, у првом, другом и трећем семестру студија, као 
и реферисање пред компетентном комисијом факултета о напретку истраживања, у петом и шестом семестру 
студија.  

Сврха студијског програма докторских академских студија „Пословни менаџмент“ је јасно 
формулисана и односи се на оспособљавање студената за истраживање ужих научних области 
менаџмента и бизниса, како би могли самостално да воде оригинална научно-теоријска и емпиријска 
истраживања у овим научним областима. Студијски програм докторских студија има за сврху да 
свршеним студентима омогући образовање за водеће и најсложеније послове управљања бизнисом у 
привредним друштвима, високошколским установама, научним и другим, националним и међународним 
јавним институцијама. Оспособљавањем студената за концептуализацију и реализацију основних, 
примењених и развојних истраживања и за водеће послове у области пословног менаџмента, они стичу 
и развијају нова знања чиме се ствара научно-истраживачки подмладак који ће да допринесе креирању 
тзв. „друштва знања“ и у оквиру тога, развоју појединих дисциплина унутар научне области менаџмента 
и бизниса.  
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Посебна сврха овог студијског програма јесте развој нових метода, техника и поступака које унапређују 
процес управљања и пословања и обезбеђују делотворно функционисање политичког и економског 
система у целини.     

Значајна сврха студијског програма јесте да код студената продуби и обогати укупна теоријска, 
методолошка и апликативна знања; развије код њих креативно мишљење о решавању проблемских 
питања у области пспословног менаџмента и бизниса и оспособи их за критичку евалуацију научних 
истраживања која су провели други истраживачи, као и да оспособи студенте за коришћење научних 
знања добијених у процесу валидно проведених теоријско-емпиријских истраживања у области 
менаџмента и бизниса. 
 

Програм докторских студија ДАС Пословни менаџмент, треба да омогући студентима да након завршених 
студија поседују општа знања, вештине, развијене способности и компетенције да:  

 Самостално решавају практичне и теоријске проблеме у области у којој су докторирали и организују и 
остварују развојна и научна истраживања; 

 Могу да се укључе у остварење међународних научних пројеката: који су оригиналним истраживањем и 
радом постигли остварење које проширује границе знања, које је верификовано објављивањем радова у 
одговарајућем научном часопису и које је референца на националном и међународном нивоу;  

 Могу да реализују развој нових технологија и поступака у оквирима својих струка и да разумеју и користе 
најсавременија знања у датој научној области: који су савладали вештине и методе истраживања из области 
информационе технологије и системи;  

 Критички мисле, делују креативно и независно: способни за критичку анализу, процену и синтезу нових и 
сложених идеја;  

 Поштују принципе етичког кодекса добре научне праксе: који су показали способност прилагођавања 
процеса истраживања уз неопходан степен академског интегритета;  

 Комуницирају на професионалном нивоу у саопштавању научноистраживачких резултата: који могу да 
пренесу стручна знања и идеје колегама, широкој академској заједници и друштву у целини;  

 Комуницирају на професионалном нивоу у саопштавању научно-истраживачких резултата на научним 
конференцијама, објављују у научним часописима, кроз патенте и нова техничка решења: који су у стању да 
у академском и професионалном окружењу промовишу технолошки напредак;  

 Доприносе развоју ширег скупа научних дисциплина релевантних за напредне информационе технологије, 
као и науку уопште: способност конципирања, пројектовања и примене.  

Савладавањем докторских академских студија ДАС Пословни менаџмент, студент стиче знања, вештине, 
способности, ставове и друге мотивационе диспозиције које обезбеђују квалитетно обављање 
професионалне делатности.  
Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне компетенције:  

 темељно познавање и разумевање истраживаних научно-наставних дисциплина у области пословног 
менаџмента, 

 оспособљенoст за истраживачки процес, примену метода, техника и инструмената научног истраживања у 
свим облицима научног рада, укључујући и писање научних чланака и израду докторског рада, као и 
разумевање важности истраживачке етике. 

 развој способности анализе издвојене проблематике у области  пословног менаџмента и синтезе утврђених 
резултата истраживачког процеса,  

 усавршавање критичког мишљења у процесима истраживања и решавања проблема у пословном 
менаџменту и пракси, 

 способност интердисциплинарног и мултидисциплинарног повезивања научних увида и знања из различитих 
области и њихове примерене имплементације, 
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 способност самосталног праћења и критичког вредновања савремених светских достигнућа у друштвено-
хуманистичким наукама и пословном менаџменту и пракси, 

 научно аргументовано опредељивање оригиналног истраживачког циља, итд., 

 оспособљеност за коришћење савремених информационо комуникационих технологија у истраживању,  
вештине уобличавања и презентације истраживачких резултата, итд. 

 oспособљеност студената  за истраживачки процес, примену метода, техника и инструмената научног 
истраживања у свим облицима научног рада, укључујући и писање научних чланака и израду докторског 
рада, као и разумевање важности истраживачке етике. 

 oспсобљавање студената за разумевање основних каректеристика и процеса савремених организација и 
њихове анализе; за примену искустава савремених европских организација у пракси;  за управљање 
променама у организацији;  

 oспособљеност студента за успешно управљање променама у савременим условима пословања; за 
иницирање и спровођење промена које су у функцији стварања и унапређења конкурентске предности 
предузећа;  

 oспосбљеност студената  за пројектовање и имплементацију система електронског пословања; за 
коришћење техника електронског пословања Интернет технологија у пословном окружењу; 

 oспосбљеност студената за анализу предузећа и утицаја окружења кроз анализу средине и анализу 
конкуренције; за стратегијско предвиђање и приступ избору стратегија; за анализу кључних димензија 
стратегијске промене и утицаја на организацију и континуирану стратегијску помену. 

 oспосбљеност студената да разуме и примени маркетинг моделе у пословној пракси; примена стечених 
знања и вештина за ефикасно управљање и обављање маркетинг активности 

 oспосбљеност студената да препознају, анализирају и примене теоријске и емпиријске перспективе у 
предузетништву,  посебно у области економије и финансије; за покретање иницијатива, креативног и 
флексибилног деловања и адекватне примене знања у пословној пракси. 

 Оспособљеност студената да  користи адекватне технике за будућу професионалну делатност у овој 
области; за унапређење организације и управљања.  за проучавање знања и његово стварање, стицање, 
заступање, дистрибуцију, коришћење и поновно коришћење и управљање; да уз коришћење савремених 
информационих технологија критички процењују трендове у управљању знањем и да их манифестују у 
пословању и индустрији. 

Компетенције стечене савладавањем студијског програма омогућавају студентима даљи професионални 
развој у науци, образовању, привреди и јавном сектору.  

Примењује напредне и специјализоване вештине и технике потребне за решавање кључних проблема у 
истраживању и за проширивање и редефинисање постојећег знања или области рада.  

Испољава иновативност, научни и професионални интегритет.  

Дизајнира, анализира и имплементира истраживања која чине значајан и оригинални допринос општем знању 
и/или професионалној пракси. Управља интердисциплинарним и мултидисциплинарним пројектима. Способан је 
да покрене националну и интернационалну сарадњу у науци и развоју. 

Стечене компетенције се верификују и научним радовима.  

Пре пријаве теме докторске дисертације очекује се да кандидат као првопотписани коатор има прихваћен или 
објављен 1  (један) научни рад у области истраживања минималног ранга М51 (према категоризацији 
Министарства за науку).  Приликом предаје рукописа докторске дисертације, кандидат као првопотписани коатор 
мора имати прихваћен или објављен 1 (један) научни рад у области истраживања минималног ранга М23-М21а у 
часопису са SCI листе.  

Савладавањем студијског програма ДАС Напредне информационе технологије студент стиче опште и 
предметно-специфичне компетенције које су у функцији квалитетног обављања стручне, научне и уметничке 
делатности 
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Табела 11. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм 

докторских студија - ПОСЛОВНИ МЕНАЏМЕНТ (180 ЕСПБ) 

Р.
бр
. 

Шиф. 
Пред. 

Назив предмета  
Се
м.  

Број часова  

ЕСП
Б 

Тип предмета 

Обавез
ни/ 
Изборн
и 
О/И 

Избо
рна 
груп
а 

П В 
Д
О
Н 

С
И
Р 

О
С
Т 

                                                ПРВА ГОДИНА   

1 
011 
МНИР 

Методологија научноистраживачког рада  1 6   4 0 15 
Тепријско-
методолошки 

О  

2 
012 
НПМ 

Напредни пословни менаџмент 1 6   4 0 15 
Академско-
општеобразов
ни 

О  

3 ИЗБ1 Предмет изборног блока 1 2 6   4 0 15  И ИГ1 

 
013 
НФМ 

Напредни финансијски менаџмент  2       
Научно-
стручни 

  

 
014 
УПЕБ 

Управљање променама у економији  и  
бизнису  

2       
Научно-
стручни 

  

4 ИЗБ2 Предмет изборног блока 2 2 6   4 0 15  И ИГ2 

 
015 
НМСП                                                                                                      

Напредни маркетинг у савременом  
пословању  

2       
Научно-
стручни   

 
016 
СУЉР 

Стратешко управљање људским 
ресурсима 

2       
Научно-
стручни 

  

Укупно часова активне наставе на години 
2
4 

  16   
 

  

Укупно на години  40x15=600  60    

ДРУГА ГОДИНА 

5 ИЗБ3 Предмет изборног блока 3 3 6   4 0 15  И ИГ3 

 
017 
ТИМ 

Технолошки и иновациони менаџмент 3       
Научно-
стручни 

  

 
018 
СУРБ 

Стратегија и управљање ризицима у 
бизнису   

3       
Научно-
стручни 

  

6 
019 
ИОПДД 

Студијско истраживачки рад на изради и 
одбрани пројекта докторске дисертације 

3    10 0 15 
Стручно-
апликативни 

О  

7 
020 
ИПДД 

Студијско истраживачки рад на изради 
пријаве докторске дисертације 

4    8 0 10 
Стручно-
апликативни 

О  

8 
021 
РСЦИ 

Студијско истраживачки рад на изради и 
публиковању научног рада у часопису са 
СЦИ листе МПНТР 

4    8 0 10 
Стручно-
апликативни 

О  

9 
022 
РУНС 

Студијско истраживачки рад на изради 
рада и учешћу на научном скупу 
међународног значаја  

4    8 0 10 
Стручно-
апликативни 

О  

Укупно часова активне наставе на години  6   34 0     

Укупно на години 40x15=600   60    

ТРЕЋА ГОДИНА 

10 
022  
ДДТО 

Докторска дисертација (теоријске основе) 5    15 0 20 
Стручно-
апликативни 

О  

11 
023 
ДДСИР 

Докторска дисертација (студијско 
истраживачки рад) 

5    8 0 10 
Стручно-
апликативни 

О  

12 
024 
ИОДД 

Докторска дисертација (израда и одбрана 
докторске дисертације) 

6    20 0 30 
Стручно-
апликативни 

О  

Укупно часова активне наставе на години    43 0     

Укупно на години 43x15=645 0 60    

Укупно за све године 1845 180    
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По окончању програма трогодишњих докторских студија ПОСЛОВНИ МЕНАЏМЕНТ (180 ЕСПБ) стиче се научно 
звање:ДОКТОР НАУКА – МЕНАЏМЕНТ И БИЗНИС. 
 
 

Акредитован студијски програм 
ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

НАПРЕДНЕ ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ (180 ЕСПБ) 
 

 Трајање студија: 3 године 
 Број ЕСПБ: 180 
 Звање: Доктор наука-Информационе технологије и системи (Др).  
 Образовно-научно поље: Техничко-технолошке науке 
 Научна област: Електротехничко и рачунарско инжењерство 

 

Програм докторских академских студија Напредне нформационе технологије има све елементе прописане 
Законом о високом образовању и елементе Стандарда за акредитацију студијског програма.  

Назив студијског програма  

Назив студијског програма докторских студија је Напредне информационе технологије. Академски назив 
који се стиче је Доктор наука – информационе технологије и системи. Исход процеса учења је знање које 
студентима омогућава да постану способни за самосталан научно-истраживачки рад и допринос развоју ове 
области. 

На докторским студијама Напредне информационе технологије постоје две студијске групе: Рачунарске 
симулације и Вештачка интелигенција. 

Према класификацији Националног савета за високо образовање (Сл. гласник РС бр.30/07) програм програм 
докторских студија Напредне нформационе технологије припада пољу техничко-технолошких наука, област 
Електротехничко и рачунарско инжењерство.  

Aкадемски назив 
Академски назив студента који заврши овај студијски програм је Доктор наука-Информационе 

технологије и системи (Др).  

Услови за упис на студијски програм 

На докторске студије се могу уписати кандидати који су кроз претходно образовање на основним 
академским и дипломским академским студијама одговарајућег профила стекли најмање 300 ЕСПБ бодова.  

Упис кандидата се врши на основу Конкурса који расписује и спроводи Факултет.  

Завршетком студија студијскoг програма ДАС Напредне информационе технологије стиче се 480 ЕСПБ бодова. 
Студије се изводе на српском језику. 

Наставним планом утврђују се наставни предмети по научним, односно стручним областима, њихов распоред по 
годинама студија и семестрима, седмични и годишњи/семестрални број часова наставе и трајање студија. 

Студијски програм се реализује кроз предавања (п), вежбе (в), студијско истраживачки рад (СИР), рад на 
студијско истраживачким и научно истраживачким пројектима, израду и одбрану докторске дисертације. Свој 
истраживачки интерес кандидат профилише избором предмета које ће изучавати и полагати, а који доприносе 
области (теме) изабране докторске дисертације 
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Програм докторских студија Напредне информационе технологије треба да омогући студентима да након 
завршених студија поседују знања, вештине, развијене способности и компетенције да:  

 Самостално решавају практичне и теоријске проблеме у области у којој су докторирали и организују и 
остварују развојна и научна истраживања; 

 Могу да се укључе у остварење међународних научних пројеката: који су оригиналним истраживањем и 
радом постигли остварење које проширује границе знања, које је верификовано објављивањем радова у 
одговарајућем научном часопису и које је референца на националном и међународном нивоу;  

 Могу да реализују развој нових технологија и поступака у оквирима својих струка и да разумеју и користе 
најсавременија знања у датој научној области: који су савладали вештине и методе истраживања из области 
информационе технологије и системи;  

 Критички мисле, делују креативно и независно: способни за критичку анализу, процену и синтезу нових и 
сложених идеја;  

 Поштују принципе етичког кодекса добре научне праксе: који су показали способност прилагођавања 
процеса истраживања уз неопходан степен академског интегритета;  

 Комуницирају на професионалном нивоу у саопштавању научноистраживачких резултата: који могу да 
пренесу стручна знања и идеје колегама, широкој академској заједници и друштву у целини;  

 Комуницирају на професионалном нивоу у саопштавању научно-истраживачких резултата на научним 
конференцијама, објављују у научним часописима, кроз патенте и нова техничка решења: који су у стању да 
у академском и професионалном окружењу промовишу технолошки напредак;  

 Доприносе развоју ширег скупа научних дисциплина релевантних за напредне информационе технологије, 
као и науку уопште: способност конципирања, пројектовања и примене.  

Савладавањем докторских академских студија Напредне информационе технологије, студент стиче знања, 
вештине, способности, ставове и друге мотивационе диспозиције које обезбеђују квалитетно обављање 
професионалне делатности.  
 

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне компетенције:  

 темељно познавање и разумевање функционисања напредних информационих технологија, 

 способност решавања конкретних проблема напредних информационих технологија заснованих на научној 
методи и поступку, 

 повезивање основних знања из различитих релевантних научних области и њихова примена у анализи, 
развоју и синтези напредних информационих технологија и система, 

 способност праћења савремених достигнућа у научној области: за пројектовање, развој модела и примену 
софтверских алата, примене савремених метода анализе, обраде и претраживања података. способност 
напредног програмирања и праћења савремених достигнућа у области рачунарских симулација динамичких 
и техничких система и примене метода вештачке интелигенције. 

 развој вештина и спретности у употреби стечених знања у решавању практичних проблема, математичког 
моделирања и рачунарских симулација динамичких и техничких система и примене метода вештачке 
интелигенције. 

 Употреба информационо-комуникационих технологија у овладавању знањима и управљања процесима и 
системима у информационим технологијама. 

 
Компетенције стечене савладавањем студијског програма омогућавају студентима даљи професионални развој у 
науци, образовању, привреди и јавном сектору.  
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Поседује врхунска теоријска и практична знања потребна за критичку анализу и истраживања у фундаменталним 
и примењеним областима информационих технологија са сврхом проширивања и редефинисања постојећих 
знања, науке или области рада.  

Примењује напредне и специјализоване вештине и технике потребне за решавање кључних проблема у 
истраживању и за проширивање и редефинисање постојећег знања или области рада.  

Испољава иновативност, научни и професионални интегритет.  

Дизајнира, анализира и имплементира истраживања која чине значајан и оригинални допринос општем знању 
и/или професионалној пракси. Управља интердисциплинарним и мултидисциплинарним пројектима. Способан је 
да покрене националну и интернационалну сарадњу у науци и развоју. 

Стечене компетенције се верификују и научним радовима. Пре пријаве теме докторске дисертације очекује се да 
кандидат као првопотписани коатор има прихваћен или објављен 1  (један) научни рад у области истраживања 
минималног ранга М51 (према категоризацији Министарства за науку).  Приликом предаје рукописа докторске 
дисертације, кандидат као првопотписани коатор мора имати прихваћен или објављен 1 (један) научни рад у 
области истраживања минималног ранга М23-М21а у часопису са SCI листе.  

 
Табела 12. Распоред предмета по семестрима и годинама студија 

 
Напредне информационе технологије 

Часови активне 
наставе 

ЕСПБ 

Р.Б Шифра Назив предмета  С 
Статус 
предмета 

П СИР 

ПРВА ГОДИНА  

1. DSP NIT 01 
Методологија научних 
истраживања 

I O 4 4 10 

2. DSP NIT 02 
Одабрана поглавља из 
математике 

I O 4 4 10 

3. DSP NIT 03 
Одабрана поглавља из 
програмирања 

I O 4 4 10 

4. 

DSP NIT 04 И1 Изборни предмет II И 4 4 10 

DSP NIT 04-1 
Одабрана поглавља из 
рачунарске симулације техничких 
и динамичких система 

     

DSP NIT 04-2 Интелигентни системи      

5. 

DSP NIT 05 И2 Изборни предмет II И 4 4 10 

DSP NIT 05-1 
Рачунарско моделирање и 
симулације 

     

DSP NIT 05-2 Методе вештачке интелигенције      

6. 

DSP NIT 06 И3 Изборни предмет II И 4 4 10 

DSP NIT 06-1 
Напредне теме у софтверском 
инжењерству  

     

DSP NIT 06-2 Машинско учење      

Укупно часова активне наставе на првој години студија 360 360 60 

Укупно часова активне наставе + СИР на години студија = 24+24=48; (720) 

ДРУГА  ГОДИНА 

7. 

DSP NIT 7 И4 Изборни предмет III И 4 4 10 

DSP NIT 7-1 
Симулација индустријских 
система  

     

DSP NIT 7-2 Системи засновани на      
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рачунарској интелигенцији  

8. 

DSP NIT 8 И5 Изборни предмет III И 4 4 10 

DSP NIT 8-1 Рачунарско управљање      

DSP NIT 8-2 Системи за подршку одлучивању      

9. 

DSP NIT 9 И6 Изборни предмет III И 4 4 10 

DSP NIT 9-1 
Изборни научно-истраживачки 
пројекат са методологијом за 
Рачунарске симулације 

     

DSP NIT 9-2 
Изборни научно-истраживачки 
пројекат са методологијом за 
вештачку интелигенцију 

     

10. DSP NIT 10 
Студијско истраживачки рад на 
изради Приступног рада за 
докторску дисертацију 

IV O 0 10 10 

11. DSP NIT 11 
Израда и одбрана Приступног 
рада за докторску дисертацију-
теоријски део дисертације 

IV O 0 14 20 

Укупно часова активне наставе на другој години студија 180 540 60 

Укупно часова активне наставе + СИР на години студија = 24+24=48; (720)  

ТРЕЋА  ГОДИНА 

12. DSP NIT 12 
Докторска дисертација (Студијско 
истраживачки рад-1.) 

V О 0 18 20 

13. DSP NIT 13 
Истраживања садржана у 
завршном раду (Студијско 
истраживачки рад – 2.) 

V О 0 10 10 

14. DSP NIT 14 
Докторска дисертација (Израда и 
одбрана завршног рада ) 

VI O 0 20 30 

Укупно часова активне наставе на трећој години студија 0 720 60 

Укупно часова активне наставе + СИР на години студија =12+ 36=48; (720) 

Укупно часова активне наставе и бодова на студијском програму ДАС 540 1620 180 

2160  

Ш-шифра предмета која се задаје на нивоу установе; С-семестар у коме је предмет 
Статус предмета: О-обавезни, И-изборни 
Часови активне наставе: П-предавања, СИР-студијски истраживачки рад.  

Напомена: 
1. Трајање студија је 3 године и 180 бодова (обезбеђено). 
2. Активна настава су предавања и СИР, минимум 20 часова по семестру у свим годинама (имамо 20 часова). 
3. Укупно предавања на прве две године студија минимум 45 часова или 25% од укупног броја часова активне 

наставе (имамо 27 %). 
4. Трећа година студија обухвата само студијски истраживачки рад (обезбеђено). 
5. Број бодова по години минимум 60 (обезбеђено) 
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Акредитован студијски програм 
 
 

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 
Јавно право (180 ЕСПБ) 

 

На Пословном и правном факултету организују се Докторске студије из области правних наука, уже 
научне области јавног права. Студије се изводе у трајању од три године (шест семестара) и њима се 
остварује 180 ЕСПБ.  

 

Циљеве студијског програма су: 

Студијски програм има јасно дефинисане циљеве који укључују постизање научних способности и 
академских вештина, развој креативних способности и овладавање специфичним практичним 
вештинама у области јавно правних научних дисциплина потребних за будући развој каријера. Циљеви 
студијског програма докторских студија укључују и оспособљавање студента да након завршетка 
студија самостално води оригинална и научно заснована истраживања и да критички процењује 
резултате истраживања других научних радника, као и да на квалитетан начин припреми младе 
кадрове за наставни процес на правним факултетима.  

 

Исход студијског програма: 
Кључни исход процеса студирања на студијском програму докторских академских студија Јавно право у 
научном пољу друштвено-хуманистичких наука јесте формирање стручњака, академске личности, 
високих стручних и научних компетенција из јавно-правне области са образовањем које омогућава 
самостално обављање научно-истраживачког рада у области јавноправних наука. 

 

Назив дипломе: Доктор наука -  правне науке 

 

Услове за упис на студијски програм: 

Упис кандидата се врши на основу Конкурса. Одлуку о расписивању конкурса доноси Сенат 
Универзитета „МБ“, на предлог Наставно-научног већа Пословног и правног факултета. У прву годину 
студија уписују се свршени студенти који су остварили најмање 300 ЕСПБ на основним академским и 
мастер академским студијама, а у трећу годину и студенти који су раније стекли академски назив 
магистар правних или сродних наука. Ово је предвиђено Статутом Пословног и правног факултета у 
Београду, Универзитета „MБˮ и Правилником о докторским академским студијама. Рангирање 
пријављених кандидата се врши на основу просечне оцене остварене на основним и мастер 
академским студијама, као и временског периода студирања. 

 

Савладавањем студијског програма докторских академских студија Јавно право, у складу са 
Законом о националном оквиру квалификација, Сл. гласник РС, бр. 27/2018, стичу се следеће 
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опште компетенције – знања и вештине за квалитетно обављање научне и стручне правничке 
делатности која подразумева да будући доктор правних наука:  

 поседује врхунска теоријска и практична знања потребна за критичку анализу и истраживања у 
фундаменталним и примењеним областима јавноправних наука са сврхом проширивања и 
редефинисања постојећих знања у ужим научним областима јвног права; 

 самостално решава практичне и теоријске проблеме и да реализујe основна, примењена и 
развојна истраживања у ужој области јавног права; 

 примењује напредне и специјализоване правне методе, номотехнике и вештине потребне за 
решавање кључних проблема у истраживању појединих дисциплина јавног права; 

 развија нове правне методе, номотехнике, инструменте и правне моделе релевантне за ужу 
област јавног права;  

 примењује вештинe комуникацијe за објашњавање и критику јавноправних теорија, методолошких 
праваца и закључака, као и представљање резултата истраживања научној заједници у односу на 
међународне стандарде; 

 критички мисли, делује креативно и независно у истраживању савремених питања теорије и 
праксе јавног права; 

 поштују принципе етичког кодекса и добре научно-истраживачке праксе; 

 самостално вреднује савремене резултате и достигнућа у циљу унапређења постојећих, и 
стварања нових јавно правних теорија, модела и законских решења; 

 правном регулативом подржава напредак савремених технологија и разуме и користи технолошка 
знања у пружању правних услуга и савета; 

 испољава иновативност, научни и професионални интегритет и даје предност развоју нових 
правних модела и правних решења за унапређење постојећих друштвених односа који су у 
средишту интересовања друштвене и научне правне јавности; 

 дизајнира, анализира и имплементира истраживања у ужој области јавног права која чине 
значајан и оригинални допринос општем правничком знању и/или правној пракси, 

 укључује се у реализацију међународних научних пројеката у области јавног права, управља 
интердисциплинарним и мултидисциплинарним пројектима у пољу друштвенохуманисти-чких наука 
и самостално покреће националну и међународну сарадњу у области правних наука; 

 комуницира на професионалном нивоу у саопштавању резултата научног рада, слободно 
презентује резултате научноистраживачког рада на научним конференцијама и независно 
објављује нова номотехничка решења и правне моделе у научним часописима, који доприносе 
развоју јавнoправне научне мисли; 

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне компетенције:  

 темељно познавање и разумевање основне и њој блиских научних дисциплина из које (којих) је 
изабрани предмет докторске дисертације; 

 способност да уз примену научних метода, номотехника, инструмената и правних поступака 
самостално истражује теоријске и практичне проблеме у ужој области јавног права;  

 повезивање основних знања из области јавног права, њихово правилно тумачење и примену у 
правном систему; 

 развој способности, правних вештина и спремности у праћењу савремених достигнућа и употреби 
знања у ужој области јавног права; 
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 употреба савремених информационо-комуникационих технологија у овладавању правним знањима, 
која ће помоћи да брже проналази креативна законодавна решења у подршци увођења нових 
технологија.   

Компетенције стечене савладавањем студијског програма омогућавају студентима даљи 
професионални развој у науци, образовању, привреди и јавном сектору.  

Кључни исход процеса студирања на студијском програму докторских академских студија Јавно право 
јесте формирање стручњака, академског профила, високих стручних и научних компетенција из 
области јавног права са образовањем које омогућава самостално обављање научно-истраживачког 
рада у ужој области јавно-правних наука. Стечено академско звање доктора правних наука омогућава 
студенту методолошку опремљеност за научно-истраживачки рад из области јавног права као и 
самосталност, иновативност и стручност у професионалном и научном раду. Примена продубљених 
знања, уз критичку анализу постојећих научних резултата у области јавног права и провођење 
сопствених резултата научно-истраживачког рада, коришћењем савремених правних метода, 
номотехника и поступака, представља ваљану основу за успешно решавање сложених правних 
проблема, како правно теоријских, тако и емпиријских и практичних у ужим научним областима јавног 
права. 

 

Табела 11. Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија). 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ДАС ЈАВНО ПРАВО Активна настава 

ЕСПБ Ред. 
број 

Шифра 
предмета 

Назив предмета 
Сем
еста

р 

Статус 
предм

ета 
П СИР 

Ост
ало 

ПРВА ГОДИНА 

1 01  МНИР Методoлогија научноистраживачког рада I О 6 6  15 

2 01  СПСИ Савремени правни системи  I О 6 6  15 

3 

01  ИЗПР 1 Изборни предмет 1 II И 4 4  10 

01 СИДП Савремена историја државе и права       

01 МПОС Међународно право оружаних сукоба       

4 

01 ИЗПР 2 Изборни предмет 2 II И 4 4  10 

01 СОДУ Савремени облици државног уређења       

01 МБОР Међународне безбедносне организације       

5 

01 УЗПР 3 Изборни предмет 3 II И 4 4  10 

01 КПС Компаративни политички системи       

01 ППЕУ Пореско право Европске Уније       

ДРУГА ГОДИНА 

6 

02 ИЗПР 4 Изборни предмет 4 III И 4 4  10 

02 СППР Савремено парламентарно право       

02 МОСС Међународни односи у савременом свету       

7 

02 ИЗПР 5 Изборни предмет 5 III И 4 4  10 

02 МЈУС Модернизација јавне управе у Србији       

02 МРМС Мирно решавање међународних спорова       

8 
02 ИЗПР 6 Изборни предмет 6 III И 4 4  10 

02 КАЈП Креирање и анализа јавних политика       
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02 СМОПП 
Савремено међународно опорезивање и 
пореско планирање 

      

9 
02 
СИРИПД 

Студијско истраживачки рад на изради 
пројекта докторске дисертације 

IV О 0 8  10 

10 02 ЈОПДД Јавна одбрана пројекта докторске дисертације IV О 0 8  10 

11 
02 
СИРИПД 

Студијско истраживачки рад на изради пријаве 
докторске дисертације 

IV О 0 8  10 

ТРЕЋА ГОДИНА 

12 03 СИРДД 
Докторска дисертација (студијско 
истраживачки рад) 

V О 0 18  18 

13 03 РНИД I 
Реферисање о напретку у изради дисертације 
I 

V О 0 0 2 2 

14 03 ИСЗР  Истраживања садржана у завршном раду V О 0 10  10 

15 03 РНИД II 
Реферисање о напретку у изради дисертације 
II 

VI О 0 0 2 2 

14 03 ИОЗР 
Докторска дисертација (Израда и одбрана 
завршног рада) 

VI О 0 20 4 28 

 

Упис 
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Акредитован студијски програм 
ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

НАПРЕДНЕ ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ (180 ЕСПБ) 
 

 Трајање студија: 3 године 

 Број ЕСПБ: 180 

 Звање: Доктор наука-Информационе технологије и системи (Др).  
 Образовно-научно поље: Техничко-технолошке науке 

 Научна област: Електротехничко и рачунарско инжењерство 

 

Програм докторских академских студија Напредне нформационе технологије има све елементе 
прописане Законом о високом образовању и елементе Стандарда за акредитацију студијског програма.  

Назив студијског програма  

Назив студијског програма докторских студија је Напредне информационе технологије. 
Академски назив који се стиче је Доктор наука – информационе технологије и системи. Исход процеса 
учења је знање које студентима омогућава да постану способни за самосталан научно-истраживачки 
рад и допринос развоју ове области. 

На докторским студијама Напредне информационе технологије постоје две студијске групе: Рачунарске 
симулације и Вештачка интелигенција. 

Према класификацији Националног савета за високо образовање (Сл. гласник РС бр.30/07) програм 
програм докторских студија Напредне нформационе технологије припада пољу техничко-технолошких 
наука, област Електротехничко и рачунарско инжењерство.  
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Aкадемски назив 
Академски назив студента који заврши овај студијски програм је Доктор наука-Информационе 

технологије и системи (Др).  

Услови за упис на студијски програм 

На докторске студије се могу уписати кандидати који су кроз претходно образовање на 
основним академским и дипломским академским студијама одговарајућег профила стекли најмање 300 
ЕСПБ бодова.  

Упис кандидата се врши на основу Конкурса који расписује и спроводи Факултет.  

Завршетком студија студијскoг програма ДАС Напредне информационе технологије стиче се 480 ЕСПБ 
бодова. Студије се изводе на српском језику. 

Наставним планом утврђују се наставни предмети по научним, односно стручним областима, њихов 
распоред по годинама студија и семестрима, седмични и годишњи/семестрални број часова наставе и 
трајање студија. 

Студијски програм се реализује кроз предавања (п), вежбе (в), студијско истраживачки рад (СИР), рад 
на студијско истраживачким и научно истраживачким пројектима, израду и одбрану докторске 
дисертације. Свој истраживачки интерес кандидат профилише избором предмета које ће изучавати и 
полагати, а који доприносе области (теме) изабране докторске дисертације 
 
Програм докторских студија Напредне информационе технологије треба да омогући студентима 
да након завршених студија поседују знања, вештине, развијене способности и компетенције да:  

 Самостално решавају практичне и теоријске проблеме у области у којој су докторирали и организују 
и остварују развојна и научна истраживања; 

 Могу да се укључе у остварење међународних научних пројеката: који су оригиналним 
истраживањем и радом постигли остварење које проширује границе знања, које је верификовано 
објављивањем радова у одговарајућем научном часопису и које је референца на националном и 
међународном нивоу;  

 Могу да реализују развој нових технологија и поступака у оквирима својих струка и да разумеју и 
користе најсавременија знања у датој научној области: који су савладали вештине и методе 
истраживања из области информационе технологије и системи;  

 Критички мисле, делују креативно и независно: способни за критичку анализу, процену и синтезу 
нових и сложених идеја;  

 Поштују принципе етичког кодекса добре научне праксе: који су показали способност 
прилагођавања процеса истраживања уз неопходан степен академског интегритета;  

 Комуницирају на професионалном нивоу у саопштавању научноистраживачких резултата: који могу 
да пренесу стручна знања и идеје колегама, широкој академској заједници и друштву у целини;  

 Комуницирају на професионалном нивоу у саопштавању научно-истраживачких резултата на 
научним конференцијама, објављују у научним часописима, кроз патенте и нова техничка решења: 
који су у стању да у академском и професионалном окружењу промовишу технолошки напредак;  

 Доприносе развоју ширег скупа научних дисциплина релевантних за напредне информационе 
технологије, као и науку уопште: способност конципирања, пројектовања и примене.  



 

 

Пословни и правни 
факултет 

Универзитет МБ 
 

 

 
 

Универзитет МБ, Пословни и правни факултет 
Краља Петра I 372, 11400 Београд-Младеновац, Република Србија 

 

Савладавањем докторских академских студија Напредне информационе технологије, студент стиче 
знања, вештине, способности, ставове и друге мотивационе диспозиције које обезбеђују квалитетно 
обављање професионалне делатности.  
 

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне 
компетенције:  

 темељно познавање и разумевање функционисања напредних информационих технологија, 

 способност решавања конкретних проблема напредних информационих технологија заснованих на 
научној методи и поступку, 

 повезивање основних знања из различитих релевантних научних области и њихова примена у 
анализи, развоју и синтези напредних информационих технологија и система, 

 способност праћења савремених достигнућа у научној области: за пројектовање, развој модела и 
примену софтверских алата, примене савремених метода анализе, обраде и претраживања 
података. способност напредног програмирања и праћења савремених достигнућа у области 
рачунарских симулација динамичких и техничких система и примене метода вештачке 
интелигенције. 

 развој вештина и спретности у употреби стечених знања у решавању практичних проблема, 
математичког моделирања и рачунарских симулација динамичких и техничких система и примене 
метода вештачке интелигенције. 

 Употреба информационо-комуникационих технологија у овладавању знањима и управљања 
процесима и системима у информационим технологијама. 

 
Компетенције стечене савладавањем студијског програма омогућавају студентима даљи 
професионални развој у науци, образовању, привреди и јавном сектору.  

Поседује врхунска теоријска и практична знања потребна за критичку анализу и истраживања у 
фундаменталним и примењеним областима информационих технологија са сврхом проширивања и 
редефинисања постојећих знања, науке или области рада.  

Примењује напредне и специјализоване вештине и технике потребне за решавање кључних проблема у 
истраживању и за проширивање и редефинисање постојећег знања или области рада.  

Испољава иновативност, научни и професионални интегритет.  

Дизајнира, анализира и имплементира истраживања која чине значајан и оригинални допринос општем 
знању и/или професионалној пракси. Управља интердисциплинарним и мултидисциплинарним 
пројектима. Способан је да покрене националну и интернационалну сарадњу у науци и развоју. 

Стечене компетенције се верификују и научним радовима. Пре пријаве теме докторске дисертације 
очекује се да кандидат као првопотписани коатор има прихваћен или објављен 1  (један) научни рад у 
области истраживања минималног ранга М51 (према категоризацији Министарства за науку).  
Приликом предаје рукописа докторске дисертације, кандидат као првопотписани коатор мора имати 
прихваћен или објављен 1 (један) научни рад у области истраживања минималног ранга М23-М21а у 
часопису са SCI листе.  
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Табела 12. Распоред предмета по семестрима и годинама студија 
 

Напредне информационе технологије 
Часови активне 

наставе 
ЕСПБ 

Р.Б Шифра Назив предмета  С 
Статус 
предмета 

П СИР 

ПРВА ГОДИНА  

1. DSP NIT 01 Методологија научних истраживања I O 4 4 10 

2. DSP NIT 02 Одабрана поглавља из математике I O 4 4 10 

3. DSP NIT 03 
Одабрана поглавља из 
програмирања 

I O 4 4 10 

4. 

DSP NIT 04 И1 Изборни предмет II И 4 4 10 

DSP NIT 04-1 
Одабрана поглавља из рачунарске 
симулације техничких и динамичких 
система 

     

DSP NIT 04-2 Интелигентни системи      

5. 

DSP NIT 05 И2 Изборни предмет II И 4 4 10 

DSP NIT 05-1 
Рачунарско моделирање и 
симулације 

     

DSP NIT 05-2 Методе вештачке интелигенције      

6. 

DSP NIT 06 И3 Изборни предмет II И 4 4 10 

DSP NIT 06-1 
Напредне теме у софтверском 
инжењерству  

     

DSP NIT 06-2 Машинско учење      

Укупно часова активне наставе на првој години студија 360 360 60 

Укупно часова активне наставе + СИР на години студија = 24+24=48; (720) 

ДРУГА  ГОДИНА 

7. 

DSP NIT 7 И4 Изборни предмет III И 4 4 10 

DSP NIT 7-1 Симулација индустријских система       

DSP NIT 7-2 
Системи засновани на рачунарској 
интелигенцији  

     

8. 

DSP NIT 8 И5 Изборни предмет III И 4 4 10 

DSP NIT 8-1 Рачунарско управљање      

DSP NIT 8-2 Системи за подршку одлучивању      

9. 

DSP NIT 9 И6 Изборни предмет III И 4 4 10 

DSP NIT 9-1 
Изборни научно-истраживачки 
пројекат са методологијом за 
Рачунарске симулације 

     

DSP NIT 9-2 
Изборни научно-истраживачки 
пројекат са методологијом за 
вештачку интелигенцију 

     

10. DSP NIT 10 
Студијско истраживачки рад на 
изради Приступног рада за докторску 
дисертацију 

IV O 0 10 10 

11. DSP NIT 11 
Израда и одбрана Приступног рада за 
докторску дисертацију-теоријски део 
дисертације 

IV O 0 14 20 

Укупно часова активне наставе на другој години студија 180 540 60 

Укупно часова активне наставе + СИР на години студија = 24+24=48; (720)  

ТРЕЋА  ГОДИНА 

12. DSP NIT 12 
Докторска дисертација (Студијско 
истраживачки рад-1.) 

V О 0 18 20 

13. DSP NIT 13 
Истраживања садржана у завршном 
раду (Студијско истраживачки рад – 

V О 0 10 10 
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2.) 

14. DSP NIT 14 
Докторска дисертација (Израда и 
одбрана завршног рада ) 

VI O 0 20 30 

Укупно часова активне наставе на трећој години студија 0 720 60 

Укупно часова активне наставе + СИР на години студија =12+ 36=48; (720) 

Укупно часова активне наставе и бодова на студијском програму ДАС 540 1620 180 

2160  

Ш-шифра предмета која се задаје на нивоу установе; С-семестар у коме је предмет 
Статус предмета: О-обавезни, И-изборни 
Часови активне наставе: П-предавања, СИР-студијски истраживачки рад.  

Напомена: 
6. Трајање студија је 3 године и 180 бодова (обезбеђено). 
7. Активна настава су предавања и СИР, минимум 20 часова по семестру у свим годинама (имамо 20 часова). 
8. Укупно предавања на прве две године студија минимум 45 часова или 25% од укупног броја часова активне наставе (имамо 

27 %). 
9. Трећа година студија обухвата само студијски истраживачки рад (обезбеђено). 
10. Број бодова по години минимум 60 (обезбеђено) 

 

Акредитован студијски програм 
ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

Јавно право (180 ЕСПБ) 
 

На Пословном и правном факултету организују се Докторске студије из области правних наука, уже 
научне области јавног права. Студије се изводе у трајању од три године (шест семестара) и њима се 
остварује 180 ЕСПБ.  

 

Циљеве студијског програма су: 

Студијски програм има јасно дефинисане циљеве који укључују постизање научних способности и 
академских вештина, развој креативних способности и овладавање специфичним практичним 
вештинама у области јавно правних научних дисциплина потребних за будући развој каријера. Циљеви 
студијског програма докторских студија укључују и оспособљавање студента да након завршетка 
студија самостално води оригинална и научно заснована истраживања и да критички процењује 
резултате истраживања других научних радника, као и да на квалитетан начин припреми младе 
кадрове за наставни процес на правним факултетима.  

 

Исход студијског програма: 
Кључни исход процеса студирања на студијском програму докторских академских студија Јавно право у 
научном пољу друштвено-хуманистичких наука јесте формирање стручњака, академске личности, 
високих стручних и научних компетенција из јавно-правне области са образовањем које омогућава 
самостално обављање научно-истраживачког рада у области јавноправних наука. 

 

Назив дипломе: Доктор наука -  правне науке 

 

Услове за упис на студијски програм: 
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Упис кандидата се врши на основу Конкурса. Одлуку о расписивању конкурса доноси Сенат 
Универзитета „МБ“, на предлог Наставно-научног већа Пословног и правног факултета. У прву годину 
студија уписују се свршени студенти који су остварили најмање 300 ЕСПБ на основним академским и 
мастер академским студијама, а у трећу годину и студенти који су раније стекли академски назив 
магистар правних или сродних наука. Ово је предвиђено Статутом Пословног и правног факултета у 
Београду, Универзитета „MБˮ и Правилником о докторским академским студијама. Рангирање 
пријављених кандидата се врши на основу просечне оцене остварене на основним и мастер 
академским студијама, као и временског периода студирања. 

 

Савладавањем студијског програма докторских академских студија Јавно право, у складу са 
Законом о националном оквиру квалификација, Сл. гласник РС, бр. 27/2018, стичу се следеће 
опште компетенције – знања и вештине за квалитетно обављање научне и стручне правничке 
делатности која подразумева да будући доктор правних наука:  

 поседује врхунска теоријска и практична знања потребна за критичку анализу и истраживања у 
фундаменталним и примењеним областима јавноправних наука са сврхом проширивања и 
редефинисања постојећих знања у ужим научним областима јвног права; 

 самостално решава практичне и теоријске проблеме и да реализујe основна, примењена и 
развојна истраживања у ужој области јавног права; 

 примењује напредне и специјализоване правне методе, номотехнике и вештине потребне за 
решавање кључних проблема у истраживању појединих дисциплина јавног права; 

 развија нове правне методе, номотехнике, инструменте и правне моделе релевантне за ужу 
област јавног права;  

 примењује вештинe комуникацијe за објашњавање и критику јавноправних теорија, методолошких 
праваца и закључака, као и представљање резултата истраживања научној заједници у односу на 
међународне стандарде; 

 критички мисли, делује креативно и независно у истраживању савремених питања теорије и 
праксе јавног права; 

 поштују принципе етичког кодекса и добре научно-истраживачке праксе; 

 самостално вреднује савремене резултате и достигнућа у циљу унапређења постојећих, и 
стварања нових јавно правних теорија, модела и законских решења; 

 правном регулативом подржава напредак савремених технологија и разуме и користи технолошка 
знања у пружању правних услуга и савета; 

 испољава иновативност, научни и професионални интегритет и даје предност развоју нових 
правних модела и правних решења за унапређење постојећих друштвених односа који су у 
средишту интересовања друштвене и научне правне јавности; 

 дизајнира, анализира и имплементира истраживања у ужој области јавног права која чине 
значајан и оригинални допринос општем правничком знању и/или правној пракси, 

 укључује се у реализацију међународних научних пројеката у области јавног права, управља 
интердисциплинарним и мултидисциплинарним пројектима у пољу друштвенохуманисти-чких наука 
и самостално покреће националну и међународну сарадњу у области правних наука; 

 комуницира на професионалном нивоу у саопштавању резултата научног рада, слободно 
презентује резултате научноистраживачког рада на научним конференцијама и независно 
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објављује нова номотехничка решења и правне моделе у научним часописима, који доприносе 
развоју јавнoправне научне мисли; 

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне компетенције:  

 темељно познавање и разумевање основне и њој блиских научних дисциплина из које (којих) је 
изабрани предмет докторске дисертације; 

 способност да уз примену научних метода, номотехника, инструмената и правних поступака 
самостално истражује теоријске и практичне проблеме у ужој области јавног права;  

 повезивање основних знања из области јавног права, њихово правилно тумачење и примену у 
правном систему; 

 развој способности, правних вештина и спремности у праћењу савремених достигнућа и употреби 
знања у ужој области јавног права; 

 употреба савремених информационо-комуникационих технологија у овладавању правним знањима, 
која ће помоћи да брже проналази креативна законодавна решења у подршци увођења нових 
технологија.   

Компетенције стечене савладавањем студијског програма омогућавају студентима даљи 
професионални развој у науци, образовању, привреди и јавном сектору.  

Кључни исход процеса студирања на студијском програму докторских академских студија Јавно право 
јесте формирање стручњака, академског профила, високих стручних и научних компетенција из 
области јавног права са образовањем које омогућава самостално обављање научно-истраживачког 
рада у ужој области јавно-правних наука. Стечено академско звање доктора правних наука омогућава 
студенту методолошку опремљеност за научно-истраживачки рад из области јавног права као и 
самосталност, иновативност и стручност у професионалном и научном раду. Примена продубљених 
знања, уз критичку анализу постојећих научних резултата у области јавног права и провођење 
сопствених резултата научно-истраживачког рада, коришћењем савремених правних метода, 
номотехника и поступака, представља ваљану основу за успешно решавање сложених правних 
проблема, како правно теоријских, тако и емпиријских и практичних у ужим научним областима јавног 
права. 

 

Табела 13. Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија). 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ДАС ЈАВНО ПРАВО 
Активна 
настава 

ЕСПБ 
Ред. 
број 

Шифра 
предмета 

Назив предмета 
Сем
еста

р 

Стату
с 

предм
ета 

П СИР 
Ост
ало 

ПРВА ГОДИНА 

1 01  МНИР Методoлогија научноистраживачког рада I О 6 6  15 

2 01  СПСИ Савремени правни системи  I О 6 6  15 

3 

01  ИЗПР 1 Изборни предмет 1 II И 4 4  10 

01 СИДП Савремена историја државе и права       

01 МПОС Међународно право оружаних сукоба       

4 01 ИЗПР 2 Изборни предмет 2 II И 4 4  10 
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01 СОДУ Савремени облици државног уређења       

01 МБОР Међународне безбедносне организације       

5 

01 УЗПР 3 Изборни предмет 3 II И 4 4  10 

01 КПС Компаративни политички системи       

01 ППЕУ Пореско право Европске Уније       

ДРУГА ГОДИНА 

6 

02 ИЗПР 4 Изборни предмет 4 III И 4 4  10 

02 СППР Савремено парламентарно право       

02 МОСС Међународни односи у савременом свету       

7 

02 ИЗПР 5 Изборни предмет 5 III И 4 4  10 

02 МЈУС Модернизација јавне управе у Србији       

02 МРМС Мирно решавање међународних спорова       

8 

02 ИЗПР 6 Изборни предмет 6 III И 4 4  10 

02 КАЈП Креирање и анализа јавних политика       

02 СМОПП 
Савремено међународно опорезивање и 
пореско планирање 

      

9 
02 
СИРИПД 

Студијско истраживачки рад на изради 
пројекта докторске дисертације 

IV О 0 8  10 

10 02 ЈОПДД 
Јавна одбрана пројекта докторске 
дисертације 

IV О 0 8  10 

11 
02 
СИРИПД 

Студијско истраживачки рад на изради 
пријаве докторске дисертације 

IV О 0 8  10 

ТРЕЋА ГОДИНА 

12 03 СИРДД 
Докторска дисертација (студијско 
истраживачки рад) 

V О 0 18  18 

13 03 РНИД I 
Реферисање о напретку у изради 
дисертације I 

V О 0 0 2 2 

14 03 ИСЗР  Истраживања садржана у завршном раду V О 0 10  10 

15 03 РНИД II 
Реферисање о напретку у изради 
дисертације II 

VI О 0 0 2 2 

14 03 ИОЗР 
Докторска дисертација (Израда и одбрана 
завршног рада) 

VI О 0 20 4 28 
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НАСТАВНИ КАДАР 

 
 

Табела 14. Списак наставног особља на Пословном и правном факултету 

Р.б р. Презиме, средње слово, име Звање 

1.  Бесаровић М. Инес РП 
2.  Богавац Р. Миланка Д 
3.  Цветковић М. Радован Д 

4.  Чекеревац П. Зоран РП 

5.  Дамњановић М. Александар ВП 

6.  Даниловић С. Неђо РП 
7.  Јеротијевић З. Душан Д 

8.  Јеротијевић Б. Зоран РП 

9.  Килибарда Д. Горан РП  

10.  Контић М. Љиљана ВП 

11.  Котлица И. Слободан РП  
12.  Кривокапић Ђ. Борис РП  
13.  Лазић Б. Драгана Д 
14.  Максимовић Л. Снежана Д 

15.  Манојловић Д. Сања нсј 

16.  Миладиновић-Богавац Н. Живадинка Д 

17.  Милановић М. Весна РП  
18.  Милошевић М. Боривоје Д 

19.  Миљковић А. Љубомир Д 

20.  Нићин Д. Невенка  ВП 
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21.  Николић Б. Зорица РП 
22.  Пецикоза М. Андреј Д 
23.  Пешић Б. Александар ВП 
24.  Петровић Ф. Александар ВП 
25.  Петровић Б. Биљана Д 

26.  Регодић Б. Душан РП 

27.  Ристић Ж. Кристијан ВП 
28.  Симић Н. Милан РП 

29.  Стаматовић Љ. Милан РП 

30.  Станковић М. Сања РП 
31.  Стојановић Р. Снежана ВП 

32.  Стојановић С. Владимир РП 

33.  Шкунца В. Дубравка ВП 

34.  Тодоровић Р. Миомир Д 
35.  Трнавац М. Драгана ВП 

36.  Васић В. Бата Д 
37.  Васић Б. Чедомир Д 

38.  Василков В. Зоранчо Д 
39.  Вуковић М. Јелена Д 

40.  Вуксан-Делић В. Марија ВП 

41.  Живановић М. Нада РП 
 
 
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УСЛОВА РАДА НА ПОСЛОВНОМ И ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ 
 
Обезбеђење услова рада обухвата кадровску политику којом се обезбеђује потребан број и квалитет 
кадрова, просторна и техничка опремљеност. Финансијска средства за обављање делатности 
Факултета обезбеђиваће се у складу са акредитованим студијским програмима, нормативима и 
стандардима услова рада, које утврђује оснивач.  
 
Кадровска политика  
 

Менаџмент Факултета ће у наредном периоду радити на унапређивању постојећих и 
подмлађивању кадрова избором нових сарадника у настави, односно асистената, а у складу са 
финансијским могућностима и дефинисањем одређених критеријума које је неопходно применити у 
циљу елимисања субјективности приликом избора кандидата.  

Имајући у виду стандарде у настави, настава ће кадровски бити покривена на свим студијским 
програмима. Квалитет наставника и сарадника, у складу са Законом и стандардима за самовредновање 
и оцењивање квалитета високошколских установа, обезбеђиваће се пажљивим планирањем и избором 
на основу јавног конкурса, стварањем услова за перманентну едукацију путем студијских боравака, 
специјализација, учешћа на научним и стручним скуповима.  
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Факултет ће систематски пратити, оцењивати и подстицати научну, истраживачку и педагошку 
активност наставника и сарадника. Спроводиће се дугорочна политика квалитетне селекције младих 
кадрова и њиховог даљег напретка, као и различите врсте усавршавања.  

Факултет ће наставити да учествује у финансирању учешћа наставника и сарадника на научним 
и стручним скуповима у земљи и иностранству. Посебан акценат ће бити стављен на омогућавање 
размене наставног кадра између Факултета и партнерских институција базиране на билатералним 
уговорима.  
 
Просторни услови за обављање делатности  
 

Тренутно стање објекта се може оценити као врло добро, с обзиром на годину изградње. У 
наредном периоду ће се наставити са перманентним одржавањем и адаптирањем објекта у коме се 
Факултет налази. Посебно ће се опремити и адаптирати простор у Теодора Драјзера у Београду са 
улагањем око двадесет милиона динара. 
 
Наставна средства  
 
У току школске 2020/2021. године број књига и часописа у библиотеци биће усклађен је са потребама и 
стандардима (око 1000 књига по области) које исказују наставници Факултета, као и са материјалним 
могућностима Факултета.  
Посебно ће се склопити уговор са ЕБСЦО базом за наредних 7 година. Факултет ће обезбедити 
додатну литературу за предложени студијски програм ОАС Пословна економија и ДАС Јавно право. 
 
Остало  
 

Факултет ће радити на обезбеђењу услова за информатичко образовање студената и издавање 
одговарајућег цертификата о томе. Посебно ће се уложити до 1.200.000 динара у куповину новог 
информационог система који ће подржати пословне процесе на Факултету. 
 
ИНВЕСТИЦИОНА ИЗГРАДЊА, ОПРЕМАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНОМ И ПРАВНОМ 
ФАКУЛТЕТУ 
 

Током 2021. године Факултет ће предузимати неопходне активности како би се наставила 
реализицаја пројекта доградње инфраструктуре, опремање и одржавање постојећих објеката. Факултет 
ће и током 2021. године радити на изградњи, опремању и одржавању простора и опреме на локацији у 
улици Теодора Драјзера 27.  

Инвестициона изградња, опремање и одржавање биће реализоване у складу са Планом јавних 
набавки за 2021. годину. Факултет ће:  
 обезбедити одржавање рачунарске инфраструктуре у кабинетима и службеним просторијама Факултета,  

 унапредити и модификовати информациони систем (програме за рад служби, иновирати и актуелизовати 
структуру и садржину Web сајта Факултета),  

 набавити нови mail server Факултета,  

 обезбедити одржавање опреме у учионици,  
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 обезбедити адекватно коришћење и одржавање опреме у учионици опремљеној за потребе активности 
Пројекта Креативни караван,  

 наставити активности унапређење рада и опремање Библиотеке, 

 укључивања у Кооперативни online библиографски систем и сервис (COBISS). 
 

ФОНДАЦИЈА ''ПРИЈАТЕЉИ УНИВЕРЗИТЕТА МБ У БЕОГРАДУ'' У 2021. години  
 
Део средстава од организоване Фондације ''Пријатељи Универзитета МБ у Београду''', искористити за 
потребе Факултета а тиме остварити циљеве дефинисане актом о оснивању.  
Неки од циљева Фондације јесу:  
 пружање помоћи и подршке талентованим научним ствараоцима и области менаџмента, права, 

информационих технологија и економске струке у објављивању њихових првих научних дела – мастер 
радова и докторских дисертација,  

 развој талената - студената Факултета,  

 унапређење техничко-технолошких услова за рад и обављање научне и наставне активности,  

 развој технологије применљиве у области регистроване делатности оснивача,  

 унапређење положаја особа са инвалидитетом (студената и запослених Факултета који имају овај статус),  

 финансирање студијских боравака у земљи и иностранству, хуманитарне активности. Фондација треба да 
окупи донаторе који имају исте циљеве као Факултет, желе да помогну њихову реализацију, али и допринесу 
промоцији Факултета.  

 
РАД ОРГАНА, СТРУЧНИХ ТЕЛА И СЛУЖБИ НА ПОСЛОВНОМ И ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ  
 И УНАПРЕЂЕЊЕ НОРМАТИВНИХ АКАТА 
 
 Органи, стручна тела и службе Факултета обављаће стандардне послове из круга своје надлежности, у 
складу са Статутом Факултета и другим општим актима. 8 Кадровска политика Факултета засниваће се 
на реалним потребама наставног процеса, када је у питању наставно особље, односно потребама 
организације факултетских служби, када је административно особље у питању. Извршиће се 
усаглашавање свих осталих нормативних аката Факултета са Законом о високом образовању, Статутом 
Универзитета, Статутом Факултета. Правилник о систематизацији радних места и Правилник о Књизи 
упутстава о раду Секретаријата, којим су утврђени поступци и процедуре за рад запослених у 
одговарајућој службама, као и обрасци које свака служба користи у свом раду, биће иновирани према 
потреби.  
 
 УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА РАД СТУДЕНТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПОСЛОВНОМ И ПРАВНОМ 
ФАКУЛТЕТУ 
 
Сагласно опредељењу Факултета да финансира рад Студентског парлемента и студентских 
организација путем пројеката, Факултет ће током 2020/2021. године финансирати оне пројекте које је 
усвојио Студентски парламент, сразмерно укупним средствима која су у Финансијском плану намењена 
за рад студентских организација. Факултет ће и током 2020/2021. године напређивати услове за рад 
студентских организација опремањем простора који је у претходној години додатно њима намењен.  
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Контакт 

 
ПОСЛОВНИ И ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ 

Краља Петра I 372 
11400 Младеновац, 
Република Србија 

Тел: +381 (11) 823 24 27 
Кнез Михаилова 33 

11000 Београд, 
Република Србија 

Тел: +381 (11) 3391 641 
info@ppf.edu.rs 

 
Радно време: радним данима од 08:00 до 16:00 
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ENGLESKA VARIJANTA SAJTA 

 English version of site 
 

 
 

 
 

http://www.meste.org/fbl/


 

 

Пословни и правни 
факултет 

Универзитет МБ 
 

 

 
 

Универзитет МБ, Пословни и правни факултет 
Краља Петра I 372, 11400 Београд-Младеновац, Република Србија 

 

 

Научни скупови на Пословном и правном факултету 
 

На Пословном и правном факултету је одржана Међународна научна конференција "Менаџмент - 
ЗИТЕХ -2020" је одржана у Београду  8-9. октобра 2020, Кнез Михалилова 33. 
https://www.meste.org/M2020/html/BasicInfo.html 

На Међународној конференцији уз присуство еминентних научника из  земље и иностранства је 
приказано 90 радова. Зборник резимена је дат на https://www.meste.org/M2020/Zbornik.pdf. 
 
Сходно предложеним тематским областима здружене међународне мултиконференције „МЕНАЏМЕНТ 
2020“ и „ЗИТЕХ 2020“, и сходно насталој ситуацији у вези са ЦОВИД – ом, светски и наши стручњаци, 
универзитетски професори, научници, истраживачи, привредници, студенти и сви заинтересовани, су 
имали прилику да представе најновија достигнућа у области: менаџмента, права, економије, 
информатике, екологије и злоупотребе информационих система, и да поделе своје ставове, виђења, 
препоруке, сугестије и закључке из датих области и сфере сопственог истраживања. 
За ову конференцију је пријављено 90 радова из области предвиђених програмом конференције. 
Аутори радова су са пет континената, тако да са правом можемо рећи да се ради о научној 
конференцији од глобалног интереса. 
Све учеснике Међународне мултиконференције у организацији Пословног и правног факултета 
Универзитета „Унион - Никола Тесла“ у Београду и Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије, у сарадњи са удружењем „ИТ Вештак“ из Београда и са двадесет једним 
суорганизатором из дванаест земаља у свету је поздравио валсник факултета проф др Милија 
Богавац. 
Штампана верзија Зборника резимеа је дата на https://www.meste.org/M2020/M2020s.html и он лајн  
верзија Зборника резимеа је дата  https://www.meste.org/M2020/M2020_CD.html. 
 
ЦИЉ КОНФЕРЕНЦИЈЕ конференција "Менаџмент - ЗИТЕХ -2020". 
Менаџмент као организација и координација активности у складу са политиком и јасно дефинисаним 
циљевима представља основу за ефикасно и квалитетно пословање у јавном сектору, приватном 
сектору и у сектору цивилног друштва. 
Ова конференција је прилика да се научници, експерти, привредници и шира јавност упознају са 
тренутним стањем и перспективама у оквиру тематских области обухваћених програмом. Ове године ће 
се посебна пажња посветити менаџменту, информатици и економији савременог приватног и јавног 
сектора код нас и у окружењу уз уважавање концепта друштвеног развоја земље и укључивања у 
Европске интеграције. 
У закључцима конференције ће бити предложени елементи стратегије за обезбеђивање квалитетног 
пословног менаџмента у условима криза изазваних миграцијама, транзицијом и савременим 
економским и политичким превирањима. 
Због пандемије изазване вирусом ЦОВИД-19 међународна научна конференција Менаџмент 2020 
одржава се у термину предвиђеном за ЗИТЕХ 2020 и заједно са том конференцијом. 
 

https://www.meste.org/M2020/html/BasicInfo.html
https://www.meste.org/M2020/Zbornik.pdf
https://www.meste.org/M2020/M2020s.html
https://www.meste.org/M2020/M2020_CD.html
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Тематске области – секције Конференције 
1. Савремене тенденције у менаџменту 
2. Миграције – нови изазови 
3. Савремени финансијски менаџмент и борба против превара и корупције 
4. ЗИТЕХ - Информационе технологије, Дигитална форензика и превентива превара у Интернет 

пословању 
5. Менаџемент у транспорту 
6. Менаџмент у туризму и хотелијерству 
7. Кризни менаџмент 
8. Манаџмент у екологији 
9. Менаџмент у спорту 

ОРГАНИЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦИЈЕ 

1. Пословни и правни факултет „Унион - Никола Тесла“ Универзитета у Београду, Београд, Србија 
2. Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Београд, Србија 
3. "Todor Kableshkov" University of Transport, Sofija, Bugarska 
4. Bukovinian University, Černivci, Ukrajina 
5. Visoka škola ekonomije i menadžmenta državne uprave, Bratislava, Slovačka 
6. Faculty of Security Engineering, Žilinski Univerzitet u Žilini, Žilina, Slovačka 
7. Maykop State Technological University, Majkop, Rusija 
8. Ningbo University of Technology, Ningko, Kina 
9. Branch of FGBOU VPO RGGU in Domodedovo, Domodedovo, Rusija 
10. European Polytechnic Institute, Kunovice, Češka 
11. Mogilev State University of Food Technologies, Mogilev, Belorusija 
12. European University in Radom, Radom, Poljska 
13. Jan Długosz University, Czestochowa, Poljska 
14. Niccolo Cusano University, Roma, Italija 
15. International Business School, Botevgrad, Bugarska 
16. North-Caucasian Institute of Business, Engineering and Information Technology, Armavir, Rusija 
17. Faculty of International Relations and pre-tertiary education of the BSAA, Gorki, Belorusija 
18. Internacionalni Univerzitet Brčko, Distrikt Brčko, Bosna i Hercegovina 
19. Internacionalni Univerzitet Travnik, Travnik, Bosna i Hercegovina 
20. Univerzitet modernih znanosti, Mostar, Bosna i Hercegovin 
21. Pomorski fakultet Bar, Bar, Crna Gora 
22. IT Veštak, Beograd, Srbija 
23. MESTE, Beograd, Srbija. 

Историјат Међународне конференције: 
 ZITEH ’20 
 Менаџмент 2020 
 ZITEH ’18 
 Менаџмент 2018 

http://www.meste.org/ZITEH/ZITEH_18s.html
http://www.meste.org/M2018s.html
http://www.meste.org/ZITEH/ZITEH_18s.html
http://www.meste.org/M2018s.html


 

 

Пословни и правни 
факултет 

Универзитет МБ 
 

 

 
 

Универзитет МБ, Пословни и правни факултет 
Краља Петра I 372, 11400 Београд-Младеновац, Република Србија 

 

 Право 2018 
 Менаџмент 2016 
 Менаџмент 2014 
 Менаџмент 2012 
 Менаџмент 2010 

 

МЕСТЕ 
 MEST Journal 
 FBIM Transaction 

 

 
 

 

http://www.meste.org/P2018s.html
http://www.meste.org/konf/Arhiva/Man_2016/index2016.html
http://www.meste.org/konf/Arhiva/Man_2014/index2014.html
http://www.meste.org/konf/Arhiva/Man_2012/index2012.html
http://www.meste.org/konf/Arhiva/Man_2010/index2010.html
http://meste.org/mest/index.html
http://meste.org/fbim/index.html
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Пре него што станете пред шалтер факултета који хоћете да упишете... 
На српском образовном простору од прошле школске године појавио се још један факултет са новим 
студијским програмом из информационалних технологија, чија делатност унапређује и проширује 
понуду у високом образовању. Тим поводом разговарамо са професором др Милијом Богавцем, 
власником и оснивачем Пословног и правног факултета у Београду. …. 
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Jош један факултет са новим студијским програмом из права... 
“ На српском образовном простору од прошле школске године појавио се још један факултет са новим 
студијским програмом из права, чија делатност унапређује и проширује понуду у високом образовању. 
Тим поводом разговарамо са професором др Милијом Богавцем, власником и оснивачем Пословног и 
правног факултета у Београду…” 
 
Потписан Споразум о сарадњи... 
Са задовољством вас обавештавамо да је 03.11.2017 године потписан Споразум о сарадњи 
између Пословног и правног факултета Универзитета МБ из Београда и Прекршајног суда у Београду. 
Приликом потписивања Споразума, декан факултета проф. др Владимир Стојановић, доцент др 
Живанка Миладиновић Богавац и председник суда Милан Мариновић разговарали су о организовању 
пракси, реализацији наставе, гостујућим предавањима и другим активностима које ће студентима 
Пословног и правног факултета Универзитета “Унион – Никола Тесла” омогућити стицање практичних 
вештина и искустава. 

 

http://www.ppf.edu.rs/wp-content/uploads/2017/11/Sporazum1-1.jpg
http://www.ppf.edu.rs/wp-content/uploads/2017/11/Sporazum1-1.jpg
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О актуелном стању и променама у основама система образовања у Србији 
“ Сагласно саопштењу које је дала Влада Србије, мислим да је основна идеја да се новим законским 
решењима постави темељ квалитетнијем образовању, а да су основни циљеви на којима почивају 
одредбе ових кровних просветних закона унапређивање квалитета образовања…” 

http://www.ppf.edu.rs/wp-content/uploads/2017/11/Sporazum3-1.jpg
http://www.ppf.edu.rs/wp-content/uploads/2017/11/Sporazum3-1.jpg
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Опширније...  

 
 
 

http://www.evropanadlanu.info/2015/03/jeste-plagijat-nije-plagijat.html
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Професор др Милија Богавац 

 
 

,,КРЕДИБИЛНИМ ЗНАЊЕМ И ОДЛИЧНОМ 
КОМУНИКАЦИЈОМ ДО ПОСЛА И 

КАРИЈЕРЕ“ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аутор: проф др Душан Регодић, дипл инж. 


