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1. ЕВРОПСКИ УНИВЕРЗИТЕТ, БЕОГРАД                                                
(РАНИЈЕ ЕВРОПСКИ УНИВЕРЗИТЕТ ЗА ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ 
МЕНАЏМЕНТ И БИЗНИС У БЕОГРАДУ) 

1.1 ФАКУЛТЕТ ЗА ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ МЕНАЏМЕНТ, БЕОГРАД 

У поступку акредитације спроведеном у периоду 15.07.2015 – 09.02.2018. године (у 
даљем тексту: у поступку акредитације) утврђено је следеће: 

1. Факултет за интернационални менаџмент у Београду, Европског универзитета у 
Београду, раније Европског универзитета за интернационални менаџмент и бизнис у 
Београду, НИКАДА ПРЕ 20.09.2010. ГОДИНЕ НИЈЕ СТЕКАО 
АКРЕДИТАЦИЈУ НИ ЗА ЈЕДАН СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДОКТОРСКИХ 
СТУДИЈА У НАУЧНОЈ ОБЛАСТИ ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ МЕНАЏМЕНТ.  

2. У оквиру обавезне документације поднете уз Захтев за акредитацију установе 
Факултет за интернационални менаџмент у Београду, Европског универзитета у 
Београду од 02.02.2009. године, наведена су и приложена следећа решења о 
испуњености услова за обављање делатности 

2.1.  Решење бр. 06-00-4/93-04 од 10.06.1993. године о утврђивању испуњености 
услова за почетак рада и обављање делатности издато од стране Министарства 
просвете Републике Србије. У диспозитиву овог решења наведено је:                                                                                                                             
„УТВРЂУЈЕ СЕ да Факултет за интернационални менаџмент у Београду, улица 
Цетињска број 2 – у оснивању испуњава кадровске, просторне, техничке и друге 
услове за за почетак рада и обављање делатности и то:                                                  
-  за прву и другу годину основних студија за смер интернационални менаџмент 
према наставном плану у трајању од четири школске године;                                     
-  за прву годину основних студија за смер за пословне комуникације и односе 
са јавношћу према наставном плану у трајању од четири школске године .“ 

2.2. Решење бр.  06-00-4/93-04 од 10.06.1993. године о утврђивању испуњености 
услова за почетак рада и обављање делатности издато од стране Министарства 
просвете Републике Србије. У диспозитиву овог решења наведено је:                                                                                                                             
„УТВРЂУЈЕ СЕ да Факултет за интернационални менаџмент у Београду, са 
седиштем у улици Цетињској број 2, испуњава кадровске, просторне, техничке 
и друге услове за за почетак рада и обављање делатности треће и четврте 
године основних студија на смеру за интернационални менаџмент према 
наставном плану у трајању од четири школске године .“                                                                  

Из наведених диспозитива цитираних решења види се да је утврђена испуњеност 
услова само за обављање делатности четворогодишњих основних студија. 
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Имајући у виду садржај диспозитива ових решења као и чињеницу да су ово једина 
решења о испуњености услова за обављање делатности високог образовања које је 
Факултет за интернационални менаџмент у Београду навео и приложио Комисији 
то недвосмислено произилази да Факултет за интернационални менаџмент у 
Београду, никада није добио решење о утврђивању испуњености услова за рад 
за извођење  магистарских студија односно докторских студија у складу са 
Законом о универзитету из 1992. године, Законом о универзитету из 1998. године, 
односно Законом о универзитету  из 2002. године. 

 На основу горе утврђеног чињеничног стања нужно произилази закључак да 
Факултет за интернационални менаџмент, Београд, Европског универзитета у 
Београду, никада пре 20.09.2010. године није стекао законско овлашћење да прима 
пријаве докторских дисертација нити да организује одбране докторских 
дисертација па самим тим  ни да издаје дипломе доктора наука из научне области 
Интернационални менаџмент. 

 

Табела 1. Дипломе доктора наука неовлашћено издате од стране Факултетa за  
интернационални менаџмент у Београду Европског универзитета  у Београду односно 
Европског универзитета интернационалног менаџмента и бизниса  у Београду 

Број лица 
којим је 

неовлашћено 
издата 
диплома 

доктора наука 

Време/Датум 
одбране 

докторске 
дисертације 

Научна 
област 

дисерта-
ције 

Добијено Решење о 
испуњености 
кадровских, 

просторних и 
техничких услова 

за МАГИСТАРСКЕ 
СТУДИЈЕ у научној 

области 
дисертације 

Датум 
акредитације 

СП 
ДОКТОРСКИХ 

СТУДИЈА у 
научној 
области 

дисертације 

Назив 
акредитованог 

СП 
ДОКТОРСКИХ 

СТУДИЈ у 
научној области 

дисертације 

2 2000-2001. 
Интернаци-

онални 
менаџмент 

НЕ! 20.9.2010. 
Инжењерски 

интернационални 
менаџмент 

 

1.2 ФАКУЛТЕТ ЗА МЕНАЏМЕНТ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА, 
БЕОГРАД                                                                                                                      
(Раније Факултет за менаџмент малих предузећа у Београду) 

У поступку акредитације утврђено је следеће: 

1. Факултет за менаџмент малих и средњих предузећа у Београду,  НИКАДА ПРЕ 
23.04.2010. ГОДИНЕ НИЈЕ СТЕКАО АКРЕДИТАЦИЈУ НИ ЗА ЈЕДАН 
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА НИ У ЈЕДНОЈ 
НАУЧНОЈ ОБЛАСТИ ПА НИ У НАУЧНОЈ ОБЛАСТИ МЕНАЏМЕНТ. 

2. У оквиру обавезне документације поднете уз Захтев за акредитацију установе 
Факултет за менаџмент малих и средњих предузећа у Београду од 01.10.2008. 
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године,  наведено је и приложено Решење бр. 612-00-413/2000-04 од 12.09.2000. 
године о утврђивању испуњености услова за почетак рада и обављање 
делатности издато од стране Министарства за више и високо образовање 
Републике Србије. У диспозитиву овог решења наведено је:                                                                                                                             
„ I. УТВРЂУЈЕ СЕ да Факултет за менаџмент малих предузећа у Београду, ул. 
Будимска 10а (у даљем тексту: Факултет) испуњава услове у погледу наставог 
кадра, за почетак рада и обављање делатности на основним студијама. 
II. УТВРЂУЈЕ СЕ да Факултет испуњава услове у погледу простора, опреме и 
наставних средстава. “                                                                                                      
Из наведеног диспозитива цитираног решења види се да је утврђена испуњеност 
услова само за обављање делатности основних студија. Имајући у виду 
садржај диспозитива овог решења као и чињеницу да је ово једино решење о 
испуњености услова за обављање делатности високог образовања које је 
Факултет за менаџмент малих и средњих предузећа у Београду навео и 
приложио Комисији то недвосмислено произилази да Факултет за менаџмент 
малих и средњих предузећа у Београду, никада није добио решење о 
утврђивању испуњености услова за рад за извођење  магистарских студија 
односно докторских студија у складу са Законом о универзитету из 1998. 
године односно Законом о универзитету из 2002. године. 

 На основу горе утврђеног чињеничног стања нужно произилази закључак да 
Факултет за менаџмент малих и средњих предузећа у Београду никада пре 23.04.2010. 
године није стекао законско овлашћење да прима пријаве докторских дисертација 
нити да организује одбране докторских дисертација па самим тим  ни да издаје 
дипломе доктора наука. 

 

Табела 1. Дипломе доктора наука неовлашћено издате од стране Факултетa за 
менаџмент малих и средњих предузећа у Београду Европског универзитета  у Београду 

Број лица 
којим је 

неовлашћено 
издата 
диплома 

доктора наука 

Време/Датум 
одбране 

докторске 
дисертације 

Научна 
област 

дисерта-
ције 

Добијено Решење о 
испуњености 
кадровских, 

просторних и 
техничких услова 

за МАГИСТАРСКЕ 
СТУДИЈЕ у научној 

области 
дисертације 

Датум 
акредитације 

СП 
ДОКТОРСКИХ 

СТУДИЈА у 
научној 
области 

дисертације 

Назив 
акредитованог 

СП 
ДОКТОРСКИХ 

СТУДИЈ у 
научној области 

дисертације 

2 2007. Менаџмент НЕ! 23.04.2010. Интегрално-
развојни менаџмент 
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1.3 НЕОВЛАШЋЕНО ИЗДАВАЊЕ ДИПЛОМА ДОКТОРА НАУКА ПРИ САМОМ 
УНИВЕРЗИТЕТУ 

У поступку акредитације утврђено је следеће: 

1. Европски универзитет у Београду, раније Европски универзитет за 
интернационални менаџмент и бизнис у Београду, НИКАДА ПРЕ 
20.09.2010. ГОДИНЕ НИЈЕ СТЕКАО АКРЕДИТАЦИЈУ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ 
ПРИ САМОМ УНИВЕРЗИТЕТУ НИТИ НА СВОЈИМ ФАКУЛТЕТИМА 
НИ ЗА ЈЕДАН СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА У 
НАУЧНОЈ ОБЛАСТИ ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ МЕНАЏМЕНТ.  

2. У оквиру обавезне документације поднете уз Захтев за акредитацију установе 
Европског универзитета у Београду, као и Захтева за акредитацију његових 
факултета са осговарајућим студијским програмијма, није наведено нити је 
приложено ниједно решење о испуњености кадровских, просторних и 
техничких услова за за обављање делатности магистарских студија при 
самом универзитету односно на његовим факултетима у складу са Законом о 
универзитету из 1992. године, Законом о универзитету из 1998. године 
односно  Законом о универзитету из 2002. године..  

На основу горе утврђеног чињеничног стања нужно произилази закључак да 
Европск универзитет у Београду, никада пре 20.09.2010. године није стекао законско 
овлашћење да при самом универзитету, односно при његовим факултетима прима 
пријаве докторских дисертација нити да организује одбране докторских 
дисертација па самим тим  ни да издаје дипломе доктора наука из научне области 
Интернационални менаџмент. 

 

Табела 1. Дипломе доктора наука неовлашћено издате при самом Европском 
универзитету  у Београду 

Број лица 
којим је 

неовлашћено 
издата 
диплома 

доктора наука 

Време/Датум 
одбране 

докторске 
дисертације 

Научна 
област 

дисерта-
ције 

Добијено Решење о 
испуњености 
кадровских, 

просторних и 
техничких услова 

за МАГИСТАРСКЕ 
СТУДИЈЕ у научној 

области 
дисертације 

Датум 
акредитације 

СП 
ДОКТОРСКИХ 

СТУДИЈА у 
научној 
области 

дисертације 

Назив 
акредитованог 

СП 
ДОКТОРСКИХ 

СТУДИЈ у 
научној области 

дисертације 

3 2005-2008. 
Интернаци-

онални 
менаџмент 

НЕ! НИКАД! НЕМА 
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2. МЕГАТРЕНД УНИВЕРЗИТЕТ, БЕОГРАД                                       
(РАНИЈЕ МЕГАТРЕНД УНИВЕРЗИТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ 
СТУДИЈА У БЕОГРАДУ) 

 

2.1 ГЕОЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ, БЕОГРАД 

У поступку акредитације утврђено је следеће: 

1. Геоекономски факултет у Београду, Мегатренд универзитета у Београду, 
НИКАДА ПРЕ 03.07.2009. ГОДИНЕ НИЈЕ СТЕКАО АКРЕДИТАЦИЈУ НИ 
ЗА ЈЕДАН СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА НИ У 
ЈЕДНОЈ НАУЧНОЈ ОБЛАСТИ ПА НИ У НАУЧНОЈ ОБЛАСТИ 
ЕКОНОМСКЕ НАУКЕ. 

2. У оквиру обавезне документације поднете уз Захтев за акредитацију установе 
Геоекономски факултет у Београду, Мегатренд универзитета у Београду, 
наведено је и приложено Решење бр. 25/99-04 од 12.05.1999. године о 
утврђивању испуњености услова за почетак рада и обављање делатности издато 
од стране Министарства просвете Републике Србије. У диспозитиву овог 
решења наведено је:                                                                                                                             
„ I. Утврђује се да Геоекономски факултет у Београду, Велизара Косановића број 
2 (у даљем тексту: Факултет) испуњава услове у погледу наставог кадра, за 
почетак рада и обављање делатности на основним студијама. 
II. Утврђује се да Факултет испуњава услове у погледу простора, опреме и 
наставних средстава. “                                                                                                      
Из наведеног диспозитива цитираног решења види се да је утврђена испуњеност 
услова само за обављање делатности основних студија. Имајући у виду 
садржај диспозитива овог решења као и чињеницу да је ово једино решење о 
испуњености услова за обављање делатности високог образовања које је 
Геоекономски факултет у Београду навео и приложио Комисији то 
недвосмислено произилази да Геоекономски факултет у Београду, никада није 
добио решење о утврђивању испуњености услова за рад за извођење  
магистарских студија односно докторских студија у складу са Законом о 
универзитету из 1998. године односно Законом о универзитету из 2002. године. 

 На основу горе утврђеног чињеничног стања нужно произилази закључак да 
Геоекономски факултет у Београду никада пре 03.07.2009. године није стекао 
законско овлашћење да прима пријаве докторских дисертација нити да организује 
одбране докторских дисертација па самим тим  ни да издаје дипломе доктора 
наука. 
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Табела 1. Број лица којима су дипломе доктора наука неовлашћено издате од стране 
Геоекономског факултета у Београду Мегатренд универзитета у Београду 

Број лица 
којим је 

неовлашћено 
издата 
диплома 

доктора наука 

Датум 
одбране 

докторске 
дисертације 

Научна 
област 

дисерта-
ције 

Добијено Решење о 
испуњености 
кадровских, 

просторних и 
техничких услова 

за МАГИСТАРСКЕ 
СТУДИЈЕ у научној 

области 
дисертације 

Датум 
акредитације 

СП 
ДОКТОРСКИХ 

СТУДИЈА у 
научној 
области 

дисертације 

Назив 
акредитованог 

СП 
ДОКТОРСКИХ 

СТУДИЈ у 
научној области 

дисертације 

1 01.10.2007. Економске 
науке НЕ! 03.07.2009. 

Заједнички СП 
ДС „Економске 

науке“ 
 

 

2.2 ФАКУЛТЕТ ЗА КОМПЈУТЕРСКЕ НАУКЕ, БЕОГРАД 

У поступку акредитације утврђено је следеће: 

1. У првој Дозволи за рад, број 612-00-00876/2009-04, коју је Факултету за 
компјутерске науке у Београду у оснивању,  Универзитета Мегатренд у 
Београду, издало Министарство просвете 09.10.2009. године, није наведен 
ниједан акредитован студијски програм  докторских студија ни у једној научној 
области па ни у области Рачунарских наука. 

2. Факултет за компјутерске науке у Београду, Универзитета Мегатренд у Београду 
НИКАДА ПРЕ 2015. ГОДИНЕ НИЈЕ СТЕКАО АКРЕДИТАЦИЈУ НИ ЗА 
ЈЕДАН СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА НИ У ЈЕДНОЈ 
НАУЧНОЈ ОБЛАСТИ ПА НИ У НАУЧНОЈ ОБЛАСТИ РАЧУНАРСКИХ 
НАУКА. 

 
На основу горе утврђеног чињеничног стања нужно произилази закључак да 

Факултет за компјутерске науке у Београду, Мегатренд универзитета у 
Београду никада пре 2015. године није стекао законско овлашћење за обављање 
делатности докторских студија. Самим тим није стекао овлашћење да прима 
пријаве докторских дисертација нити да организује одбране докторских 
дисертација па самим тим  ни да издаје дипломе доктора наука. 
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Табела 1. Број лица којима су дипломе доктора наука неовлашћено издате од стране 
Факултета за  компјутерске науке у Београду Мегатренд универзитета у Београду 

Број лица 
којим је 

неовлашћено 
издата 
диплома 

доктора наука 

Време/Датум 
одбране 

докторске 
дисертације 

Научна 
област 

дисерта-
ције 

Добијено Решење о 
испуњености 
кадровских, 

просторних и 
техничких услова 

за МАГИСТАРСКЕ 
СТУДИЈЕ у научној 

области 
дисертације 

Датум 
акредитације 

СП 
ДОКТОРСКИХ 

СТУДИЈА у 
научној 
области 

дисертације 

Назив 
акредитованог 

СП 
ДОКТОРСКИХ 

СТУДИЈ у 
научној области 

дисертације 

3 2011-2013. Рачунарске 
науке НЕ! 2015. 

Заједнички СП ДС 
„Компјутерске 

науке“ 
 

2.3 ФАКУЛТЕТ ЗА КУЛТУРУ И МЕДИЈЕ У БЕОГРАДУ 

У поступку акредитације утврђено је следеће: 

1. Факултет за културу и медије у Београду, Мегатренд универзитета у Београду, 
НИКАДА ПРЕ 29.10.2010. ГОДИНЕ НИЈЕ СТЕКАО АКРЕДИТАЦИЈУ НИ ЗА 
ЈЕДАН СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА НИ У ЈЕДНОЈ 
НАУЧНОЈ ОБЛАСТИ ПА НИ У НАУЧНОЈ ОБЛАСТИ КУЛТУРОЛОШКЕ 
НАУКЕ. 

2. У оквиру обавезне документације поднете уз Захтев за акредитацију Факултетa за 
културу и медије у Београду, Мегатренд универзитета у Београду, наведено је и 
приложено Решење бр. 612-00-270/2005-04 од 20.09.2005. године о испуњености 
услова за почетак рада и обављање делатности издато од стране Министарства 
просвете. У диспозитиву овог решења наведено је:                                                                                                                             
„УТВРЂУЈЕ СЕ да Факултета за културу и медије у Београду, Македонска 21. (у 
даљем тексту: Факултет), испуњава кадровске, просторне и техничке услове за 
почетак рада и обављање делатности основних четворогодишњих на смеровима:               

Менаџмент у култури, 
Менаџмент у медијима, 
Новинарство и Односи са                                                                                        
јавношћу.“  

                                                                                                                                                  
Из наведених диспозитива цитираног решења  види се да је утврђена испуњеност 
услова само на обављање делатности основних студија. Имајући у виду садржај 
диспозитива овог решења као и чињеницу да је ово једино решење о испуњености 
услова за обављање делатности високог образовања које је Факултет за културу и 
медије у Београду навео и приложио Комисији то недвосмислено произилази да 
Факултет за културу и медије у Београду, Мегатренд универзитета у Београду, 
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никада пре 29.10.2010. године није добио решење о утврђивању испуњености 
услова за рад за извођење магистарских студија односно докторских студија. 

 На основу горе утврђеног чињеничног стања нужно произилази закључак да 
Факултет за пословне студије у Београду, Мегатренд универзитета у Београду никада 
пре 29.10.2010. године није стекао законско овлашћење да прима пријаве 
докторских дисертација нити да организује одбране докторских дисертација па 
самим тим  ни да издаје дипломе доктора наука. 

 

Табела 1. Број лица којима су дипломе доктора наука неовлашћено издате од стране 
Факултета за  културу и медије у Београду Мегатренд универзитета у Београду 

Број лица 
којим је 

неовлашћено 
издата 
диплома 

доктора наука 

Време/Датум 
одбране 

докторске 
дисертације 

Научна 
област 

дисерта-
ције 

Добијено Решење о 
испуњености 
кадровских, 

просторних и 
техничких услова 

за МАГИСТАРСКЕ 
СТУДИЈЕ у научној 

области 
дисертације 

Датум 
акредитације 

СП 
ДОКТОРСКИХ 

СТУДИЈА у 
научној 
области 

дисертације 

Назив 
акредитованог 

СП 
ДОКТОРСКИХ 

СТУДИЈ у 
научној области 

дисертације 

4 2008-2009. Културо-
лошке науке НЕ! 29.10.2010. Култура и медији 

 

 

2.4 ФАКУЛТЕТ ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ И АДМИНИСТРАЦИЈУ, БЕОГРАД 

У поступку акредитације утврђено је следеће: 

1. Факултет за државну управу и администрацију у Београду, Мегатренд 
универзитета у Београду НИКАДА ПРЕ 29.05.2009. ГОДИНЕ НИЈЕ СТЕКАО 
АКРЕДИТАЦИЈУ НИ ЗА ЈЕДАН СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДОКТОРСКИХ 
СТУДИЈА НИ У ЈЕДНОЈ НАУЧНОЈ ОБЛАСТИ ПА НИ У ОБЛАСТИ 
ПРАВНЕ НАУКЕ. 

2. У оквиру обавезне документације поднете уз Захтев за акредитацију Факултет за  
државну управу и администрацију у Београду, Мегатренд универзитета у 
Београду (Захтев поднет 03.10.2008. године) наведено је и приложено Решење 
бр. 612-00-271/2005-04 од 19.09.2005. године о испуњености услова за почетак 
рада и обављање делатности издато од стране Министарства просвете и спорта. 
У диспозитиву овог решења наведено је:                                                                                                                             
„I  УТВРЂУЈЕ СЕ да Факултета за државну управу и администрацију у 
Београду, Македонска 21. (у даљем тексту: Факултет), испуњава кадровске, 
просторне и техничке услове за почетак рада и обављање делатности основних 
четворогодишњих на смеровима:                                                                                      
-  Државна управа,                                                                                                          
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-  Порези и царине,                                                                                                          
-  Правосудна управа и                                                                                                                
-  Администрација.“                                                                                                     
Из наведеног диспозитива овог решења види се да се наведена дозвола за рад 
односи само на обављање делатности четворогодишњих основних студија. 
Имајући у виду садржај диспозитива овог решења као и чињеницу да је ово 
једино решење о испуњености услова за обављање делатности високог 
образовања које је Факултет за државну управу и администрацију у Београду 
навео и приложио Комисији то недвосмислено произилази да Факултет за 
државну управу и администрацију у Београду, Мегатренд универзитета у 
Београду никада пре 29.05.2009. године није добио дозволу за рад за 
извођење ни магистарских студија ни докторских студија. 

На основу горе утврђеног чињеничног стања нужно произилази закључак да 
Факултет за државну управу и администрацију у Београду, Мегатренд универзитета у 
Београду никада пре 29.05.2009. године није стекао законско овлашћење да прима 
пријаве докторских дисертација нити да организује одбране докторских 
дисертација па самим тим  ни да издаје дипломе доктора наука. 

 

Табела 1. Број лица којима су дипломе доктора наука неовлашћено издате од стране 
Факултета за  државну управу и администрацију у Београду  Мегатренд 
универзитета  у Београду 

Број лица 
којим је 

неовлашћено 
издата 
диплома 

доктора наука 

Датум 
одбране 

докторске 
дисертације 

Научна 
област 

дисерта-
ције 

Добијено Решење о 
испуњености 
кадровских, 

просторних и 
техничких услова 

за МАГИСТАРСКЕ 
СТУДИЈЕ у научној 

области 
дисертације 

Датум 
акредитације 

СП 
ДОКТОРСКИХ 

СТУДИЈА у 
научној 
области 

дисертације 

Назив 
акредитованог 

СП 
ДОКТОРСКИХ 

СТУДИЈ у 
научној области 

дисертације 

1 28.11.2008. Правне науке НЕ! 29.05.2009. Државна управа и 
администрација 

 

 

2.5 ФАКУЛТЕТ ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ У БЕОГРАДУ 

У поступку акредитације утврђено је следеће: 

1. Факултет за пословне студије у Београду, Мегатренд универзитета у Београду, 
НИКАДА ПРЕ 03.07.2009. ГОДИНЕ НИЈЕ СТЕКАО АКРЕДИТАЦИЈУ НИ 
ЗА ЈЕДАН СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА НИ У 
ЈЕДНОЈ НАУЧНОЈ ОБЛАСТИ ПА НИ У НАУЧНОЈ ОБЛАСТИ 
ЕКОНОМСКЕ НАУКЕ. 
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2. У оквиру обавезне документације поднете уз Захтев за акредитацију Факултетa 
за пословне студије у Београду, Мегатренд универзитета у Београду, наведено је 
и приложено Решење бр. 022-05-193/98-04 од 14.12.1998. године о испуњености 
услова за почетак рада и обављање делатности издато од стране Министарства 
просвете. У диспозитиву овог решења наведено је:                                                                                                                             
„I  УТВРЂУЈЕ СЕ да Факултета за пословне студије у Београду, ул. Краља 
Петра бр. 46. (у даљем тексту: Факултет), испуњава услове у погледу кадра, за 
почетак рада и обављање делатности на основним студијама на Смеру за 
међународно пословање, Смеру пословна информатика и Смеру извршно 
управљање.“                                                                                                                 
Из наведеног диспозитива цитираног решења  види се да је утврђена испуњеност 
услова само за обављање делатности основних студија. Имајући у виду 
садржај диспозитива овог решења као и чињеницу да је ово једино решење о 
испуњености услова за обављање делатности високог образовања које је 
Факултет за пословне студије у Београду навео и приложио Комисији то 
недвосмислено произилази да Факултет за пословне студије у Београду, 
Мегатренд универзитета у Београду, никада пре 03.07.2007. године није добио 
решење о утврђивању испуњености услова за извођење магистарских 
студија односно докторских студија. 

 На основу горе утврђеног чињеничног стања нужно произилази закључак да 
Факултет за пословне студије у Београду, Мегатренд универзитета у Београду никада 
пре 03.07.2009. године није стекао законско овлашћење да прима пријаве 
докторских дисертација нити да организује одбране докторских дисертација па 
самим тим  ни да издаје дипломе доктора наука. 

 

Табела 1. Број лица којима су дипломе доктора наука неовлашћено издате од стране 
Факултета за  пословне студије у Београду Мегатренд универзитета примењених 
студија у Београду односно Мегатренд универзитета  у Београду 

Број лица 
којим је 

неовлашћено 
издата 
диплома 

доктора наука 

Време/Датум 
одбране 

докторске 
дисертације 

Научна 
област 

дисерта-
ције 

Добијено Решење о 
испуњености 
кадровских, 

просторних и 
техничких услова 

за МАГИСТАРСКЕ 
СТУДИЈЕ у научној 

области 
дисертације 

Датум 
акредитације 

СП 
ДОКТОРСКИХ 

СТУДИЈА у 
научној 
области 

дисертације 

Назив 
акредитованог 

СП 
ДОКТОРСКИХ 

СТУДИЈ у 
научној области 

дисертације 

5 2004-2007. Економске 
науке НЕ! 03.07.2009. 

Заједнички СП 
ДС „Економске 

науке“ 
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2.6 ФАКУЛТЕТ ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ У ПОЖАРЕВЦУ 

У поступку акредитације утврђено је следеће: 

1. Факултет за пословне студије у Пожаревцу, Мегатренд универзитета у Београду 
НИКАДА НИЈЕ СТЕКАО АКРЕДИТАЦИЈУ НИ ЗА ЈЕДАН СТУДИЈСКИ 
ПРОГРАМ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА НИ У ЈЕДНОЈ НАУЧНОЈ 
ОБЛАСТИ ПА НИ У НАУЧНОЈ ОБЛАСТИ ЕКОНОМСКЕ НАУКЕ. 

2. У оквиру обавезне документације поднете уз Захтев за акредитацију установе 
Факултет за пословне студије у Пожаревцу, Мегатренд универзитета у Београду 
(Захтев поднет 2008. године) наведено је и приложено Решење бр. 612-00-
00280/2005-04 од 19.09.2005. године о испуњености услова за почетак рада и 
обављање делатности издато од стране Министарства просвете и спорта. У 
диспозитиву овог решења наведено је:                                                                                                                             
„I  УТВРЂУЈЕ СЕ да Факултета за пословне студије у Пожаревцу, ул. Дринска   
бр. 23. (у даљем тексту: Факултет), испуњава кадровске, просторне и техничке 
услове за почетак рада и обављање делатности основних четворогодишњих 
студија на смеровима:                                                                                                                            
-  Међународно пословање,                                                                                                                
-  Пословне информатике и                                                                                                               
-  Извршног управљања.“                                                                                                            
Из наведеног диспозитива овог решења види се да се наведена дозвола за рад 
односи само на обављање делатности четворогодишњих основних студија. 
Имајући у виду садржај диспозитива овог решења као и чињеницу да је ово 
једино решење о испуњености услова за обављање делатности високог 
образовања које је Факултет за пословне студије у Пожаревцу навео и приложио 
Комисији то недвосмислено произилази да Факултет за пословне студије у 
Пожаревцу, Мегатренд универзитета у Београду никада није добио дозволу за 
рад за извођење ни магистарских студија ни докторских студија. 

 На основу горе утврђеног чињеничног стања нужно произилази закључак да 
Факултет за пословне студије у Пожаревцу, Мегатренд универзитета у 
Београду никада није стекао законско овлашћење да прима пријаве докторских 
дисертација нити да организује одбране докторских дисертација па самим тим  ни 
да издаје дипломе доктора наука. 
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Табела 1. Број лица којима су дипломе доктора наука неовлашћено издате од стране 
Мегатренд универзитета у Београду, Факултет за  пословне студије у Пожаревцу 

Број лица 
којим је 

неовлашћено 
издата 
диплома 

доктора наука 

Датум 
одбране 

докторске 
дисертације 

Научна 
област 

дисерта-
ције 

Добијено Решење о 
испуњености 
кадровских, 

просторних и 
техничких услова 

за МАГИСТАРСКЕ 
СТУДИЈЕ у научној 

области 
дисертације 

Датум 
акредитације 

СП 
ДОКТОРСКИХ 

СТУДИЈА у 
научној 
области 

дисертације 

Назив 
акредитованог 

СП 
ДОКТОРСКИХ 

СТУДИЈ у 
научној области 

дисертације 

1 11.05.2007. Економске 
науке НЕ! НИКАДА! НЕМА 

 

  

15 
 



3. УНИВЕРЗИТЕТ „АЛФА БК“, БЕОГРАД                                       
(РАНИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТ „БРАЋА КАРИЋ“ У БЕОГРАДУ, 
ОДНОСНО АЛФА УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ) 

3.1 ФАКУЛТЕТ ЗА МЕНАЏМЕНТ, НОВИ САД                                                                   
(док се налазио у саставу овог универзитета) 

У поступку акредитације утврђено је следеће: 

1. Факултет за менаџмент у Новом Саду НИКАДА НИЈЕ СТЕКАО 
АКРЕДИТАЦИЈУ НИ ЗА ЈЕДАН СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДОКТОРСКИХ 
СТУДИЈА НИ У ЈЕДНОЈ НАУЧНОЈ ОБЛАСТИ ПА НИ У НАУЧНОЈ 
ОБЛАСТИ МЕНАЏМЕНТ.  

2. Факултет за менаџмент у Новом Саду је све до 16.11.2011. године  имао решења 
за извођење само основних студија:                                                                     - 
Решење Министарства просвете и спорта број 614-02-01683/2001-04 од                
22. 10. 2001. године о утврђивању испуњености услова за почетак рада и 
обављање делатности прве  године основних студија, издато по Закону о 
универзитету из 1998. године.                                                                                                                         
- Решење Покрајинског секретаријата за образовање и културу                                 
бр. 106-022-00045/2002-02 од 04. 12. 2002. године о утврђивању испуњености 
услова за извођење наставе за студенте II, III и IV године основних студија, 
издато по Закону о универзитету из 1998. године.  
Сходно томе, Факултет за менаџмент у Новом Саду могао је да издаје једино 
дипломе о завршеним основним студијама за све време од добијања 
наведених решења за извођење основних студија па до 16.11.2011. год. када му 
је Дозволу за рад по одредбама Закона о високом образовању  издао 
Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице под 
бројем 128-022-455/2011-01.  

Комисија и Национални савет за високо образовање су додатно утврдили да је 
Министарство просвете и спорта обавестило Вишу техничку технолошку школу 
из Врања дописом   бр. 120-01-93/2007-04, од 10.04.2007. године да „Факултет за 
менаџмент у Новом Саду нема дозволу за рад за магистарске и докторске студије, 
нити дозволу за рад за обављање делатности ван седишта, односно у одељењу у 
Врању, те не може издавати јавне исправе о завршеним магистарским студијама и 
о стеченом научном степену доктора наука.“ 

 На основу горе утврђеног чињеничног стања нужно произилази закључак да 
Факултет за менаџмент у Новом Саду никада није стекао законско овлашћење да 
прима пријаве докторских дисертација нити да организује одбране докторских 
дисертација па самим тим  ни да издаје дипломе доктора наука. 
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Табела 1. Број лица којима су дипломе доктора наука неовлашћено издате од стране 
Факултетa за  менаџмент у Новом Саду Алфа универзитета у Београду 

Број лица 
којим је 

неовлашћено 
издата 
диплома 

доктора наука 

Време/Датум 
одбране 

докторске 
дисертације 

Научна 
област 

дисерта-
ције 

Добијено Решење о 
испуњености 
кадровских, 

просторних и 
техничких услова 

за МАГИСТАРСКЕ 
СТУДИЈЕ у научној 

области 
дисертације 

Датум 
акредитације 

СП 
ДОКТОРСКИХ 

СТУДИЈА у 
научној 
области 

дисертације 

Назив 
акредитованог 

СП 
ДОКТОРСКИХ 

СТУДИЈ у 
научној области 

дисертације 

2 2009. Менаџмент и 
бизнис НЕ! НИКАДА! НЕМА 

 

3.2 ФАКУЛТЕТ ЗА МЕНАЏМЕНТ У СПОРТУ, БЕОГРАД 

У поступку акредитације утврђено је следеће: 

1. Факултет за менаџмент у спорту у Београду, Универзитета „Браћа Карић“ у 
Београду  односно Алфа универзитета у Београду, НИКАДА ПРЕ 23.04.2010. 
ГОДИНЕ НИЈЕ СТЕКАО АКРЕДИТАЦИЈУ НИ ЗА ЈЕДАН СТУДИЈСКИ 
ПРОГРАМ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА НИ У ЈЕДНОЈ НАУЧНОЈ 
ОБЛАСТИ ПА НИ У НАУЧНОЈ ОБЛАСТИ МЕНАЏМЕНТ У СПОРТУ. 

2. У оквиру обавезне документације поднете уз Захтев за акредитацију Факултетa 
за менаџмент у спорту у Београду, Алфа универзитета у Београду, наведено је и 
приложено Решење бр. 022-05-180/2002-04 од 26.09.2002. године о испуњености 
услова за почетак рада и обављање делатности издато од стране Министарства 
просвете и спорта. У диспозитиву овог решења наведено је:                                                                                                                             
„I  УТВРЂУЈЕ СЕ да Факултет за менаџмент у спорту Универзитета „Браћа 
Карић“ у Новом Београду (у даљем тексту: Факултет), испуњава кадровске, 
просторне и техничке услове за почетак рада и обављање делатности 
четворогодишњих основних студија.“                                                                                                                 
Из наведеног диспозитива цитираног решења  види се да је утврђена испуњеност 
услова само за обављање делатности основних студија. Имајући у виду 
садржај диспозитива овог решења као и чињеницу да је ово једино решење о 
испуњености услова за обављање делатности високог образовања које је 
Факултет за менаџмент у спорту у Београду навео и приложио Комисији то 
недвосмислено произилази да Факултет за менаџмент у спорту у Београду,  
никада пре 23.04.2010. године није добио решење о утврђивању 
испуњености услова за извођење магистарских студија односно докторских 
студија. 

 На основу горе утврђеног чињеничног стања нужно произилази закључак да 
Факултет за менаџмент у спорту у Београду, Универзитета „Браћа Карић“ у Београду 
односно Алфа универзитета у Београду никада пре 23.04.2010. године није стекао 
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законско овлашћење да прима пријаве докторских дисертација нити да организује 
одбране докторских дисертација па самим тим  ни да издаје дипломе доктора 
наука. 

 

Табела 1. Број лица којима су дипломе доктора наука неовлашћено издате од стране 
Факултета за  менаџмент у спорту у Београду Универзитета „Браћа Карић“ 
у Београду у Београду 

Број лица 
којим је 

неовлашћено 
издата 
диплома 

доктора наука 

Датум 
одбране 

докторске 
дисертације 

Научна 
област 

дисерта-
ције 

Добијено Решење о 
испуњености 
кадровских, 

просторних и 
техничких услова 

за МАГИСТАРСКЕ 
СТУДИЈЕ у научној 

области 
дисертације 

Датум 
акредитације 

СП 
ДОКТОРСКИХ 

СТУДИЈА у 
научној 
области 

дисертације 

Назив 
акредитованог 

СП 
ДОКТОРСКИХ 

СТУДИЈ у 
научној области 

дисертације 

3 2006-2007. Менаџмент у 
спорту НЕ! 23.04.2013. Менаџмент у 

спорту 
 

 

3.3 ФАКУЛТЕТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ДИПЛОМИРАНИХ ПРАВНИКА И 
ДИПЛОМИРАНИХ ЕКОНОМИСТА  ЗА РУКОВОДЕЋЕ КАДРОВЕ У 
ПРИВРЕДИ (ФОРКУП), НОВИ САД                                                                                   
(док се налазио у саставу овог универзитета) 

У поступку акредитације утврђено је следеће: 

1. Факултет за образовање дипломираних правника и дипломираних економиста за 
руководеће кадрове (ФОРКУП), Алфа универзитет у Београду, никада пре 
21.06.2013. године није стекао акредитацију ни за један студијски програм 
докторских студија ни у једној научној области, па ни у области Менаџмент 
наука. 

2. У документацији коју поседује Комисија налази се: 
2.1. Решење Покрајинског Секретаријата за образовање и културу бр. 106-614-

00004/2006-03 од 11. септембра 2006. године у диспозитиву којег се између 
осталог  наводи следеће:                                                                                                   
„5. Факултет за образовање дипломираних правника и дипломираних 
економиста за руководеће кадрове у Новом Саду, ул. Симе Милутиновића-
Сарајлије 32, испуњава просторне и техничке услове за обављање делатности 
основних и последипломских студија док у погледу кадровских услова нема 
потребан број наставника, те се обавезује Факултет да до почетка школске 
године изврши избор до потребног броја наставника за остваривање наставног 
плана и програма“ 
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2.2. Записник о инспекцијском надзору на Факултету за образовање дипломираних 
правника и економиста за руководеће кадрове у Новом Саду бр. 106-614-
00004/2006.03 од 15.10.2007. године  Покрајинског Секретаријата за образовање 
и културу у закључку диспозитива којег се између осталог наводи следеће:    
„На основу утврђеног чињеничног стања следи  да Факултет за образовање 
дипломираних правника и дипломираних економиста за руководеће кадрове у 
Новом Саду, ул. Симе Милутиновића-Сарајлије 32, испуњава услов прописан 
одредбом члана 41. Став 8. Закона о високом образовању у погледу потребног 
броја наставника  за остваривање студијског програма на: 
- Основним студијама у четворогодишњем трајању на Правном и Економском 

смеру и 
- Дипломским академским студијама-мастер у трајању од годину дана на 

смеру Организација и управљање“ 

Национални савет за високо образовање у свом Решењу (под бројем 45/2017-06 
од 06.04.2017) о одбијању жалбе Високе школе примењених струковних студија у 
Врању констатује на стр. 6. и 7. да Факултет за образовање дипломираних правника и 
дипломираних  економиста за руководеће кадрове у Новом Саду,  ул. Симе 
Милутиновића-Сарајлије 32, није испуњавао услов за обављање наставе у погледу 
кадрова на последипломским студијама. 

На основу горе утврђеног чињеничног стања нужно произилази закључак да 
Факултет за образовање дипломираних правника и дипломираних  економиста за 
руководеће кадрове у Новом Саду никада пре 21.06.2013. године није стекао 
законско овлашћење да прима пријаве докторских дисертација нити да организује 
одбране докторских дисертација па самим тим  ни да издаје дипломе доктора 
наука. 

 

Табела 1. Број лица којима су дипломе доктора наука неовлашћено издате од стране 
Факултета за   образовање дипломираних правника и дипломираних 
економиста  за руководеће кадрове у привреди (ФОРКУП) у Новом Саду 
Алфа универзитета у Београду 

Број лица 
којим је 

неовлашћено 
издата 
диплома 

доктора наука 

Датум 
одбране 

докторске 
дисертације 

Научна 
област 

дисерта-
ције 

Добијено Решење о 
испуњености 
кадровских, 

просторних и 
техничких услова 

за МАГИСТАРСКЕ 
СТУДИЈЕ у научној 

области 
дисертације 

Датум 
акредитације 

СП 
ДОКТОРСКИХ 

СТУДИЈА у 
научној 
области 

дисертације 

Назив 
акредитованог 

СП 
ДОКТОРСКИХ 

СТУДИЈ у 
научној области 

дисертације 

1 11.07.2012. Менаџмент и 
бизнис НЕ! 21.06.2013. Менаџмент и 

бизнис 
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3.4 ФАКУЛТЕТ ЗА ПРЕДУЗЕТНИ МЕНАЏМЕНТ У НОВОМ САДУ 

У поступку акредитације утврђено је следеће: 

1. Факултет за предузетни менаџмент у Новом Саду, Универзитета „Браћа Карић“ 
у Београду, односно Алфа универзитета у Београду НИКАДА НИЈЕ СТЕКАО 
АКРЕДИТАЦИЈУ НИ ЗА ЈЕДАН СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДОКТОРСКИХ 
СТУДИЈА НИ У ЈЕДНОЈ НАУЧНОЈ ОБЛАСТИ ПА НИ У НАУЧНОЈ 
ОБЛАСТИ МЕНАЏМЕНТ. 

2. У оквиру обавезне документације поднете уз Захтев за акредитацију Факултета 
за предузетни менаџмент у Новом Саду, Универзитета „Браћа Карић“ у 
Београду, наведено је и приложено Решење бр. 022-05-122/98-04 од 06.07.1998. 
године о испуњености услова за почетак рада и обављање делатности издато од 
стране Министарства просвете. У диспозитиву овог решења наведено је:                                                                                                                             
„I  УТВРЂУЈЕ СЕ да Факултет за предузетни менаџмент, у Новом Саду (у 
даљем тексту: Факултет), испуњава услове у погледу наставног кадра, за почетак 
рада и обављање делатности на основним студијама за Смер за технолошки 
менаџмент, за Смер менаџмент квалитета и за Смер за производни менаџмент.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
II  УТВРЂУЈЕ СЕ да Факултет испуњава услове у погледу простора, опреме и 
наставних средстава.“                                                                                                       
Из наведених диспозитива цитираног решења  види се да је утврђена 
испуњеност услова само за обављање делатности основних студија. Имајући 
у виду садржај диспозитива овог решења као и чињеницу да је ово једино 
решење о испуњености услова за обављање делатности високог образовања које 
је Факултет за предузетни менаџмент навео и приложио Комисији то 
недвосмислено произилази да Факултет за предузетни менаџмент никада није 
добио решење о утврђивању испуњености услова за рад за извођење 
магистарских студија односно докторских студија у складу са Законом о 
универзитету из 1998. године односно Законом о универзитету из 2002. године. 

 На основу горе утврђеног чињеничног стања нужно произилази закључак да 
Факултет за предузетни менаџмент, у Новом Саду, никада није стекао законско 
овлашћење да прима пријаве докторских дисертација нити да организује одбране 
докторских дисертација па самим тим  ни да издаје дипломе доктора наука. 
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Табела 1. Број лица којима су дипломе доктора наука неовлашћено издате од стране 
Факултета за  предузетни менаџмент у Новом Саду Универзитета „Браћа 
Карић“ у Београду односно Алфа универзитета у Београду 

Број лица 
којим је 

неовлашћено 
издата 
диплома 

доктора наука 

Време/Датум 
одбране 

докторске 
дисертације 

Научна 
област 

дисерта-
ције 

Добијено Решење о 
испуњености 
кадровских, 

просторних и 
техничких услова 

за МАГИСТАРСКЕ 
СТУДИЈЕ у научној 

области 
дисертације 

Датум 
акредитације 

СП 
ДОКТОРСКИХ 

СТУДИЈА у 
научној 
области 

дисертације 

Назив 
акредитованог 

СП 
ДОКТОРСКИХ 

СТУДИЈ у 
научној области 

дисертације 

4 2005-2012. Менаџмент НЕ! НИКАДА! НЕМА 
 

 

3.5 ФАКУЛТЕТ ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ, БЕОГРАД 

У поступку акредитације утврђено је следеће: 

3. Факултет за стране језике у Београду, Универзитетa „Браћа Карић“ у Београду 
односно  Алфа универзитетa  у Београду, НИКАДА НИЈЕ СТЕКАО 
АКРЕДИТАЦИЈУ НИ ЗА ЈЕДАН СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДОКТОРСКИХ 
СТУДИЈА НИ У ЈЕДНОЈ НАУЧНОЈ ОБЛАСТИ ПА НИ У НАУЧНОЈ 
ОБЛАСТИ ФИЛОЛОЛОШКЕ НАУКЕ. 

4. У оквиру обавезне документације поднете уз Захтев за акредитацију Факултетa 
за стране језике у Београду, Универзитетa „Браћа Карић“ у Београду, наведено је 
и приложено Решење бр. 612-00-00333/2006-04 од 14.04.2006. године о 
испуњености услова за почетак рада и обављање делатности издато од стране 
Министарства просвете и спорта. У диспозитиву овог решења наведено је:                                                                                                                             
„Утврђује се да Факултета за културу и медије у Београду, улица Палмира 
Тољатија 3. (у даљем тексту: Факултет), испуњава кадровске, просторне и 
техничке услове за почетак рада и обављање делатности основних 
четворогодишњих студија на смеровима:               

- Англистика (енглески језик и књижевност), 
- Германистика (немачки језик и књижевност).“  

                                                                                                                                                  
Из наведених диспозитива цитираног решења  види се да је утврђена испуњеност 
услова само за обављање делатности основних студија. Имајући у виду садржај 
диспозитива овог решења као и чињеницу да је ово једино решење о испуњености 
услова за обављање делатности високог образовања које је Факултет за стране 
језике у Београду навео и приложио Комисији то недвосмислено произилази да 
Факултетa за стране језике у Београду, Универзитетa „Браћа Карић“у Београду, 
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никада  није добио решење о утврђивању испуњености услова за рад за 
извођење магистарских студија односно докторских студија. 

 На основу горе утврђеног чињеничног стања нужно произилази закључак да 
Факултетa за стране језике у Београду, Универзитетa „Браћа Карић“у Београду односно  
Алфа универзитетa  у Београду никада  није стекао законско овлашћење да прима 
пријаве докторских дисертација нити да организује одбране докторских 
дисертација па самим тим  ни да издаје дипломе доктора наука. 

 

Табела 1. Број лица којима су дипломе доктора наука неовлашћено издате од стране 
Факултета за стране језике у Београду Универзитетa „Браћа Карић“ у 
Београду односно  Алфа универзитетa  у Београду 

Број лица 
којим је 

неовлашћено 
издата 
диплома 

доктора наука 

Датум 
одбране 

докторске 
дисертације 

Научна 
област 

дисерта-
ције 

Добијено Решење о 
испуњености 
кадровских, 

просторних и 
техничких услова 

за МАГИСТАРСКЕ 
СТУДИЈЕ у научној 

области 
дисертације 

Датум 
акредитације 

СП 
ДОКТОРСКИХ 

СТУДИЈА у 
научној 
области 

дисертације 

Назив 
акредитованог 

СП 
ДОКТОРСКИХ 

СТУДИЈ у 
научној области 

дисертације 

2 2008-2010. Филолошке 
науке НЕ! НИКАДА! НЕМА 

 

 

  

22 
 



4. УНИВЕРЗИТЕТ ЕДУКОНС, СРЕМСКА КАМЕНИЦА 

4.1 ФАКУЛТЕТ ЗА ЕВРОПСКЕ ПРАВНО-ПОЛИТИЧКЕ СТУДИЈЕ, НОВИ САД 

У поступку акредитације утврђено је следеће: 

1. Факултет за европске правно-политичке студије у Новом Саду, Универзитета 
Едуконс у Сремској Каменици, НИКАДА НИЈЕ СТЕКАО АКРЕДИТАЦИЈУ 
НИ ЗА ЈЕДАН СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА НИ У 
ЈЕДНОЈ НАУЧНОЈ ОБЛАСТИ ПА НИ У НАУЧНОЈ ОБЛАСТИ ПРАВНЕ 
НАУКЕ. 

2. У оквиру обавезне документације поднете уз Захтев за акредитацију установе 
Факултет за европске правно-политичке студије у Новом Саду, Универзитета 
„ЕДУКОНС“ из Сремске Каменице (Захтев поднет 10.01.2014. године) наведено 
је и приложено Решење бр. 106-022-00719/2005-01 од 12.01.2006. године о 
испуњености услова за почетак рада и обављање делатности издато од стране 
Покрајинског секретаријата за образовање и културу Аутономне покрајине 
Војводине. У диспозитиву овог решења наведено је:                                                                                                                             
„УТВРЂУЈЕ СЕ да Факултета за европске правно-политичке студије у Новом 
Саду, ул. Булевар Михајла Пупина број 25, испуњава услове у погледу 
потребног броја наставника за остваривање наставног плана и програма, 
простора, опреме и наставних средстава за почетак рада и обављање делатности 
на I години основних студија. Покрајински секретаријат за образовање и 
културу ће, пре почетка школске 2006/2007. године, извршити контролу 
испуњености услова за извођење наставе на I години основних студија на 
Факултету. “                                                                                                                 
Уз наведени Захтев такође наведен је и приложен  је Закључак бр. 106-022-
00457/2007-01 од 22.11.2007. године о испуњености услова за почетак рада и 
обављање делатности издато од стране Покрајинског секретаријата за 
образовање и културу Аутономне покрајине Војводине. У диспозитиву овог 
закључка наведено је:                                                                                                                                    
„Решење Покрајинског секретаријата за образовање и културу, број: 106-
022-00719/2005-01 од 12. Јануара 2006. године, којим се утврђује да Факултет 
за европске правно-политичке студије у Новом Саду, ул. Булевар Михајла 
Пупина број 25, испуњава услове у погледу потребног броја наставника за 
остваривање наставног плана и програма, простора, опреме и наставних 
средстава за почетак рада и обављање делатности на првој години основних 
студија, допуњује се тако што се утврђује да Факултет за европске правно-
политичке студије у Сремској Каменици, улица Двор број 2, испуњава услове за 
почетак рада и обављање делатности на:                                                                                                  
– другој и трећој години основних студија на Правном смеру и                              
– другој и трећој години основних студија на Политиколошком смеру.           
Овај закључак важи до издавања дозволе за рад Факултета за европске правно-
политичке студије у Сремској Каменици, сагласно одредби члана 41. Закона о 
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високом образовању.”                                                                                                                                  
Из наведених диспозитива цитираног решења и овог закључка  види се да је 
утврђена испуњеност услова само на обављање делатности трогодишњих 
основних студија. Имајући у виду садржај диспозитива овог решења и овог 
закључка као и чињеницу да је ово једино решење и једини закључак о 
испуњености услова за обављање делатности високог образовања које је 
Факултет за европске правно-политичке студије навео и приложио Комисији то 
недвосмислено произилази да Факултет за европске правно-политичке студије, 
никада није добио решење о утврђивању испуњености услова рад за 
извођење ни магистарских студија ни докторских студија. 

 На основу горе утврђеног чињеничног стања нужно произилази закључак да 
Факултет за европске правно-политичке студије никада није стекао законско 
овлашћење да прима пријаве докторских дисертација нити да организује одбране 
докторских дисертација па самим тим  ни да издаје дипломе доктора наука. 

 

 

Табела 1. Број лица којима су дипломе доктора наука неовлашћено издате од стране 
Факултетa за  европске правно-политичке студије у Новом Саду 
Универзитета Едуконс у Сремској Каменици 

Број лица 
којим је 

неовлашћено 
издата 
диплома 

доктора наука 

Датум 
одбране 

докторске 
дисертације 

Научна 
област 

дисерта-
ције 

Добијено Решење о 
испуњености 
кадровских, 

просторних и 
техничких услова 

за МАГИСТАРСКЕ 
СТУДИЈЕ у научној 

области 
дисертације 

Датум 
акредитације 

СП 
ДОКТОРСКИХ 

СТУДИЈА у 
научној 
области 

дисертације 

Назив 
акредитованог 

СП 
ДОКТОРСКИХ 

СТУДИЈ у 
научној области 

дисертације 

1 11.05.2015. Правне науке НЕ! НИКАДА! НЕМА 
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5. УНИВЕРЗИТЕТ „ПРИВРЕДНА АКАДЕМИЈА“, НОВИ 
САД                                                                                                   
(раније ПРИВРЕДНА АКАДЕМИЈА, НОВИ САД односно 
ПРИВРЕДНА АКАДЕМИЈА САМОСТАЛНИ И НЕДРЖАВНИ 
УНИВЕРЗИТЕТ , НОВИ САД) 

 

5.1 ФАКУЛТЕТ ЗА МЕНАЏМЕНТ, НОВИ САД 

У поступку акредитације утврђено је следеће: 

1. Факултет за менаџмент у Новом Саду НИКАДА НИЈЕ СТЕКАО 
АКРЕДИТАЦИЈУ НИ ЗА ЈЕДАН СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДОКТОРСКИХ 
СТУДИЈА НИ У ЈЕДНОЈ НАУЧНОЈ ОБЛАСТИ ПА НИ У НАУЧНОЈ 
ОБЛАСТИ МЕНАЏМЕНТ.  

2. Факултет за менаџмент у Новом Саду је све до 16.11.2011. године  имао решења 
за извођење само основних студија:                                                                             
- Решење Министарства просвете и спорта број 614-02-01683/2001-04 од                
22. 10. 2001. године о утврђивању испуњености услова за почетак рада и 
обављање делатности прве  године основних студија, издато по Закону о 
универзитету из 1998. године.                                                                                                                         
- Решење Покрајинског секретаријата за образовање и културу                                 
бр. 106-022-00045/2002-02 од 04. 12. 2002. године о утврђивању испуњености 
услова за извођење наставе за студенте II, III и IV године основних студија, 
издато по Закону о универзитету из 1998. године.  
Сходно томе, Факултет за менаџмент у Новом Саду могао је да издаје једино 
дипломе о завршеним основним студијама за све време од добијања 
наведених решења за извођење основних студија па до 16.11.2011. год. када му 
је Дозволу за рад по одредбама Закона о високом образовању  издао 
Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице под 
бројем 128-022-455/2011-01.  

Комисија и Национални савет за високо образовање су додатно утврдили да је 
Министарство просвете и спорта обавестило Вишу техничку технолошку школу 
из Врања дописом  бр. 120-01-93/2007-04, од 10.04.2007. године да „Факултет за 
менаџмент у Новом Саду нема дозволу за рад за магистарске и докторске студије, 
нити дозволу за рад за обављање делатности ван седишта, односно у одељењу у 
Врању, те не може издавати јавне исправе о завршеним магистарским студијама и 
о стеченом научном степену доктора наука.“ 

 На основу горе утврђеног чињеничног стања нужно произилази закључак да 
Факултет за менаџмент у Новом Саду никада није стекао законско овлашћење да 
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прима пријаве докторских дисертација нити да организује одбране докторских 
дисертација па самим тим  ни да издаје дипломе доктора наука. 

Табела 1. Број лица којима су дипломе доктора наука неовлашћено издате од стране 
Факултетa за  менаџмент у Новом Саду Привредне академије самосталног и 
недржавног универзитета  у Новом Саду 

Број лица 
којим је 

неовлашћено 
издата 
диплома 

доктора наука 

Време/Датум 
одбране 

докторске 
дисертације 

Научна 
област 

дисерта-
ције 

Добијено Решење о 
испуњености 
кадровских, 

просторних и 
техничких услова 

за МАГИСТАРСКЕ 
СТУДИЈЕ у научној 

области 
дисертације 

Датум 
акредитације 

СП 
ДОКТОРСКИХ 

СТУДИЈА у 
научној 
области 

дисертације 

Назив 
акредитованог 

СП 
ДОКТОРСКИХ 

СТУДИЈ у 
научној области 

дисертације 

12 2006-2008. Менаџмент НЕ! НИКАДА! НЕМА 
 

5.2 ФАКУЛТЕТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ДИПЛОМИРАНИХ ПРАВНИКА И 
ДИПЛОМИРАНИХ ЕКОНОМИСТА  ЗА РУКОВОДЕЋЕ КАДРОВЕ У 
ПРИВРЕДИ (ФОРКУП), НОВИ САД                                                                               
(док се налазио у саставу овог универзитета) 

У поступку акредитације утврђено је следеће: 

1. Факултет за образовање дипломираних правника и дипломираних економиста за 
руководеће кадрове (ФОРКУП), Универзитета Привредна академија у Новом Саду, 
никада пре 21.06.2013. године није стекао акредитацију ни за један студијски 
програм докторских студија ни у једној научној области, па ни у области 
Менаџмент наука. 

2. У документацији коју поседује Комисија налази се: 
2.1. Решење Покрајинског Секретаријата за образовање и културу бр. 106-614-

00004/2006-03 од 11. септембра 2006. године у диспозитиву којег се између 
осталог  наводи следеће:                                                                                                   
„5. Факултет за образовање дипломираних правника и дипломираних 
економиста за руководеће кадрове у Новом Саду, ул. Симе Милутиновића-
Сарајлије 32, испуњава просторне и техничке услове за обављање делатности 
основних и последипломских студија док у погледу кадровских услова нема 
потребан број наставника, те се обавезује Факултет да до почетка школске 
године изврши избор до потребног броја наставника за остваривање наставног 
плана и програма“ 

2.2. Записник о инспекцијском надзору на Факултету за образовање дипломираних 
правника и економиста за руководеће кадрове у Новом Саду бр. 106-614-
00004/2006.03 од 15.10.2007. године  Покрајинског Секретаријата за образовање 
и културу у закључку диспозитива којег се између осталог наводи следеће:    
„На основу утврђеног чињеничног стања следи  да Факултет за образовање 
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дипломираних правника и дипломираних економиста за руководеће кадрове у 
Новом Саду, ул. Симе Милутиновића-Сарајлије 32, испуњава услов прописан 
одредбом члана 41. Став 8. Закона о високом образовању у погледу потребног 
броја наставника  за остваривање студијског програма на: 
- Основним студијама у четворогодишњем трајању на Правном и Економском 

смеру и 
- Дипломским академским студијама-мастер у трајању од годину дана на 

смеру Организација и управљање“ 

Национални савет за високо образовање у свом Решењу (под бројем 45/2017-06 
од 06.04.2017) о одбијању жалбе Високе школе примењених струковних студија у 
Врању констатује на стр. 6. и 7. да Факултет за образовање дипломираних правника и 
дипломираних  економиста за руководеће кадрове у Новом Саду,  ул. Симе 
Милутиновића-Сарајлије 32, није испуњавао услов за обављање наставе у погледу 
кадрова на последипломским студијама. 

На основу горе утврђеног чињеничног стања нужно произилази закључак да 
Факултет за образовање дипломираних правника и дипломираних  економиста за 
руководеће кадрове у Новом Саду никада пре 21.06.2013. године није стекао 
законско овлашћење да прима пријаве докторских дисертација нити да организује 
одбране докторских дисертација па самим тим  ни да издаје дипломе доктора 
наука. 

 

Табела 1. Број лица којима су дипломе доктора правних наука неовлашћено издате од 
стране Факултета за   образовање дипломираних правника и дипломираних 
економиста  за руководеће кадрове у привреди (ФОРКУП) у Новом Саду 
Привредне академије самосталног и недржавног универзитета у Новом Саду 

Број лица 
којим је 

неовлашћено 
издата 
диплома 

доктора наука 

Време/Датум 
одбране 

докторске 
дисертације 

Научна 
област 

дисерта-
ције 

Добијено Решење о 
испуњености 
кадровских, 

просторних и 
техничких услова 

за МАГИСТАРСКЕ 
СТУДИЈЕ у научној 

области 
дисертације 

Датум 
акредитације 

СП 
ДОКТОРСКИХ 

СТУДИЈА у 
научној 
области 

дисертације 

Назив 
акредитованог 

СП 
ДОКТОРСКИХ 

СТУДИЈ у 
научној области 

дисертације 

1 2012. Право НЕ! 2016. Право и економија 
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Табела 2. Број лица којима су дипломе доктора наука из научне области Менаџмент 
неовлашћено издате од стране Факултета за   образовање дипломираних 
правника и дипломираних економиста  за руководеће кадрове у привреди 
(ФОРКУП) у Новом Саду Привредне академије самосталног и недржавног 
универзитета у Новом Саду 

Број лица 
којим је 

неовлашћено 
издата 
диплома 

доктора наука 

Време/Датум 
одбране 

докторске 
дисертације 

Научна 
област 

дисерта-
ције 

Добијено Решење о 
испуњености 
кадровских, 

просторних и 
техничких услова 

за МАГИСТАРСКЕ 
СТУДИЈЕ у научној 

области 
дисертације 

Датум 
акредитације 

СП 
ДОКТОРСКИХ 

СТУДИЈА у 
научној 
области 

дисертације 

Назив 
акредитованог 

СП 
ДОКТОРСКИХ 

СТУДИЈ у 
научној области 

дисертације 

3 2008-2012. Менаџмент НЕ! 21.06.2013. Менаџмент и 
бизнис 

 

 

5.3 ФАКУЛТЕТ ЗА  ОБРАЗОВАЊЕ ДИПЛОМИРАНИХ ПРАВНИКА ЗА 
ПОТРЕБЕ ПРИВРЕДЕ И ПРАВОСУЂА – ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У 
НОВОМ САДУ 

Комисија је утврдила следеће: 

1. Министарство за више и високо образовање Републике Србије 5. октобра 2000. 
године  донело је решење број  612-00-555/2000-04  о утврђивању испуњености 
услова за обављање делатности основних студија на високошколској установи  
Привредна академија у Новом Саду. Диспозитив овог решења гласи:                             
„ I УТВРЂУЈЕ СЕ да Привредна академија у Новом Саду, ул. Цвећарска бр.1 (у 
даљем тексту: Академија) испуњава услове у погледу наставног кадра, за 
почетак рада и обављање делатности на Основним студијама                                                      
II УТВРЂУЈЕ СЕ да Академија испуњава услове у погледу опреме и наставних 
средстава.“ 

2. На захтев Министарство за више и високо образовање Републике Србије, број     
614-02-03750/2005-04 од 11. априла 2006. године, за утврђивање испуњености 
услова за обављање делатности факултета у саставу Привредне академије у 
Новом Саду, Покрајински секретаријат за образовање и културу извршио је 
управни надзор над радом Привредне академије о чему је сачињен Записник 
број              106-614-00004/2006-03 од 1. јуна 2006. године и донето решење број                     
106-614-00004/2006-03 од 11. септембра 2006. године, о допуни решења 
Министарства за више и високо образовање Републике Србије, број                      
612-00-555/2000-04  од 5. октобра 2000. године. У диспозитиву решења од             
11. септембра 2006. године наведено је:  
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„ ...                                                                                                                                          
3. Факултет за образовање дипломираних правника за потребе привреде и 
правосуђа у Новом Саду, улица Цвећарска број 1, испуњава кадровске, 
просторне и техничке услове за обављање делатности:   

- основне студије у четворогодишњем трајању на Привредном и 
Правосудном смеру  

- специјалистичких студија у једногодишњем трајању у области Привредно 
право и Међународно право 

- магистарске студије у двогодишњем трајању у области Привредно право 
и Међународно право; 

...“ 
 

Имајући у виду садржај диспозитива горе наведених решења као и чињеницу да 
су ово једина решења о испуњености услова за обављање делатности основних и 
магистарских односно докторских студија које је Факултет за образовање 
дипломираних правника за потребе привреде и правосуђа  у Новом Саду улица 
Цвећарска број 1 у Новом Саду, у оквиру обавезног дела захтева за акредитацију 
навео и приложио Комисији, то недвосмислено произилази да Факултет за 
образовање дипломираних правника за потребе привреде и правосуђа  у Новом 
Саду улица Цвећарска број 1 у Новом Саду, никада није добио решење о 
утврђивању испуњености услова за рад за извођење магистарских студија 
односно  докторских студија, пре 11.09.2006. године, у складу са Законом о 
универзитету из 1998. године („Службени гласник РС“, бр. 20/1998.), 
односно Законом о универзитету из 2002. године („Службени гласник РС“, 
бр. 21/2002). 

 На основу горе утврђеног чињеничног стања нужно произилази закључак да 
Факултет за образовање дипломираних правника за потребе привреде и правосуђа  у 
Новом Саду улица Цвећарска број 1 у Новом Саду никада пре 11.09.2006. године није 
стекао законско овлашћење да прима пријаве докторских дисертација нити да 
организује одбране докторских дисертација па самим тим  ни да издаје дипломе 
доктора наука. 
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Табела 1. Број лица којима су дипломе доктора наука неовлашћено издате од стране 
Факултета за  образовање дипломираних правника за потребе привреде и 
правосуђа – Правног факултета у Новом Саду Привредне академије 
самосталног и недржавног универзитета у Новом Саду 

Број лица 
којим је 

неовлашћено 
издата 
диплома 

доктора наука 

Време/Датум 
одбране 

докторске 
дисертације 

Научна 
област 

дисерта-
ције 

Добијено Решење о 
испуњености 
кадровских, 

просторних и 
техничких услова 

за МАГИСТАРСКЕ 
СТУДИЈЕ у научној 

области 
дисертације 

Датум 
акредитације 

СП 
ДОКТОРСКИХ 

СТУДИЈА у 
научној 
области 

дисертације 

Назив 
акредитованог 

СП 
ДОКТОРСКИХ 

СТУДИЈ у 
научној области 

дисертације 

2  2004-2005. Правне науке 11.09.2006. 2009. 
Кривично-

правни 
студијски 
програм 
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6. УНИВЕРЗИТЕТ СИНГИДУНУМ, БЕОГРАД                                        

6.1 ФАКУЛТЕТ ЗА ЕВРОПСКЕ ПРАВНО-ПОЛИТИЧКЕ СТУДИЈЕ, НОВИ САД   
(док се налазио у саставу овог универзитета) 

У поступку акредитације утврђено је следеће: 

1. Факултет за европске правно-политичке студије у Новом Саду, Универзитета 
Сингидунум у Београду, НИКАДА НИЈЕ СТЕКАО АКРЕДИТАЦИЈУ НИ ЗА 
ЈЕДАН СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА НИ У ЈЕДНОЈ 
НАУЧНОЈ ОБЛАСТИ ПА НИ У НАУЧНОЈ ОБЛАСТИ ПОЛИТИЧКЕ 
НАУКЕ. 

2. У оквиру обавезне документације поднете уз Захтев за акредитацију установе 
Факултет за европске правно-политичке студије у Новом Саду, Универзитета 
„ЕДУКОНС“ из Сремске Каменице (Захтев поднет 10.01.2014. године) наведено 
је и приложено Решење бр. 106-022-00719/2005-01 од 12.01.2006. године о 
испуњености услова за почетак рада и обављање делатности издато од стране 
Покрајинског секретаријата за образовање и културу Аутономне покрајине 
Војводине. У диспозитиву овог решења наведено је:                                                                                                                             
„УТВРЂУЈЕ СЕ да Факултета за европске правно-политичке студије у Новом 
Саду, ул. Булевар Михајла Пупина број 25, испуњава услове у погледу 
потребног броја наставника за остваривање наставног плана и програма, 
простора, опреме и наставних средстава за почетак рада и обављање делатности 
на I години основних студија. Покрајински секретаријат за образовање и 
културу ће, пре почетка школске 2006/2007. године, извршити контролу 
испуњености услова за извођење наставе на I години основних студија на 
Факултету. “                                                                                                                 
Уз наведени Захтев такође наведен је и приложен  је Закључак бр. 106-022-
00457/2007-01 од 22.11.2007. године о испуњености услова за почетак рада и 
обављање делатности издато од стране Покрајинског секретаријата за 
образовање и културу Аутономне покрајине Војводине. У диспозитиву овог 
закључка наведено је:                                                                                                                                    
„Решење Покрајинског секретаријата за образовање и културу, број: 106-
022-00719/2005-01 од 12. Јануара 2006. године, којим се утврђује да Факултет 
за европске правно-политичке студије у Новом Саду, ул. Булевар Михајла 
Пупина број 25, испуњава услове у погледу потребног броја наставника за 
остваривање наставног плана и програма, простора, опреме и наставних 
средстава за почетак рада и обављање делатности на првој години основних 
студија, допуњује се тако што се утврђује да Факултет за европске правно-
политичке студије у Сремској Каменици, улица Двор број 2, испуњава услове за 
почетак рада и обављање делатности на:                                                                                                  
– другој и трећој години основних студија на Правном смеру и                              
– другој и трећој години основних студија на Политиколошком смеру.           
Овај закључак важи до издавања дозволе за рад Факултета за европске правно-
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политичке студије у Сремској Каменици, сагласно одредби члана 41. Закона о 
високом образовању.”                                                                                                                                  
Из наведених диспозитива цитираног решења и овог закључка  види се да је 
утврђена испуњеност услова само на обављање делатности трогодишњих 
основних студија. Имајући у виду садржај диспозитива овог решења и овог 
закључка као и чињеницу да је ово једино решење и једини закључак о 
испуњености услова за обављање делатности високог образовања које је 
Факултет за европске правно-политичке студије навео и приложио Комисији то 
недвосмислено произилази да Факултет за европске правно-политичке студије, 
никада није добио решење о утврђивању испуњености услова рад за 
извођење ни магистарских студија ни докторских студија. 

 На основу горе утврђеног чињеничног стања нужно произилази закључак да 
Факултет за европске правно-политичке студије никада није стекао законско 
овлашћење да прима пријаве докторских дисертација нити да организује одбране 
докторских дисертација па самим тим  ни да издаје дипломе доктора наука. 

 

Табела 1. Број лица којима су дипломе доктора наука неовлашћено издате од стране 
Факултетa за  европске правно-политичке студије у Новом Саду 
Универзитета Сингидунум  у Београду 

Број лица 
којим је 

неовлашћено 
издата 
диплома 

доктора наука 

Датум 
одбране 

докторске 
дисертације 

Научна 
област 

дисерта-
ције 

Добијено Решење о 
испуњености 
кадровских, 

просторних и 
техничких услова 

за МАГИСТАРСКЕ 
СТУДИЈЕ у научној 

области 
дисертације 

Датум 
акредитације 

СП 
ДОКТОРСКИХ 

СТУДИЈА у 
научној 
области 

дисертације 

Назив 
акредитованог 

СП 
ДОКТОРСКИХ 

СТУДИЈ у 
научној области 

дисертације 

1 28.05.2012. Политичке 
науке НЕ! НИКАДА! НЕМА 

 

6.2 ФУТУРА - ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИМЕЊЕНУ ЕКОЛОГИЈУ, БЕОГРАД 

У поступку акредитације утврђено је следеће: 

1. У оквиру обавезне документације поднете уз Захтев за акредитацију Факултетa 
за примењену екологију „Футура“ у Београду, Универзитета „Сингидунум“ у 
Београду, наведено је и приложено Решење бр. 612-00-00271/2005-04 од 
23.02.2006. године Министарства просвете и спорта о испуњености услова за 
почетак рада и обављање делатности трогодишњих основних студија на овом 
факултету. 

2. Факултет за примењену екологију „Футура“ у Београду, Универзитета 
„Сингидунум“ у Београду НИКАДА ПРЕ 13.07.2012. ГОДИНЕ НИЈЕ 
СТЕКАО АКРЕДИТАЦИЈУ НИ ЗА ЈЕДАН СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ 
ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА НИ У ЈЕДНОЈ НАУЧНОЈ ОБЛАСТИ ПА НИ У 
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НАУЧНОЈ ОБЛАСТИ ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОДНОСНО 
ГЕОГРАФСКЕ НАУКЕ. 

 
 На основу горе утврђеног чињеничног стања нужно произилази закључак да 
Факултет за примењену екологију „Футура“ у Београду, Универзитета „Сингидунум“ у 
Београду никада пре 13.07.2012. године није стекао законско овлашћење за 
обављање делатности докторских студија. Самим тим није стекао овлашћење да 
прима пријаве докторских дисертација нити да организује одбране докторских 
дисертација па самим тим  ни да издаје дипломе доктора наука. 

 

Табела 1. Број лица којима су дипломе доктора наука неовлашћено издате од стране 
ФУТУРЕ - Факултета за примењену екологију у Београду Универзитета 
Сингидунум у Београду 

Број лица 
којим је 

неовлашћено 
издата 
диплома 

доктора наука 

Време/Датум 
одбране 

докторске 
дисертације 

Научна 
област 

дисерта-
ције 

Добијено Решење о 
испуњености 
кадровских, 

просторних и 
техничких услова 

за МАГИСТАРСКЕ 
СТУДИЈЕ у научној 

области 
дисертације 

Датум 
акредитације 

СП 
ДОКТОРСКИХ 

СТУДИЈА у 
научној 
области 

дисертације 

Назив 
акредитованог 

СП 
ДОКТОРСКИХ 

СТУДИЈ у 
научној области 

дисертације 

3 2009-2012. 
Науке о 
заштити 
животне 
средине 

НЕ! 13.07.2012. Одржив развој  и 
животна средина 

1 21.04.2011. Географске 
науке НЕ! НИКАДА! НЕМА 

 

  

33 
 



7. УНИВЕРЗИТЕТ УНИОН, БЕОГРАД 

7.1 БЕОГРАДСКА БАНКАРСКА АКАДЕМИЈА - ФАКУЛТЕТ ЗА БАНКАРСТВО, 
ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИЈЕ, БЕОГРАД 

У поступку акредитације утврђено је следеће: 

1. Београдска банкарска академија - Факултет за банкарство, осигурање и 
финансирање у Београду, Универзитета Унион у Београду, НИКАДА ПРЕ 
10.10.2014. ГОДИНЕ НИЈЕ СТЕКАО АКРЕДИТАЦИЈУ НИ ЗА ЈЕДАН 
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА НИ У ЈЕДНОЈ 
НАУЧНОЈ ОБЛАСТИ ПА НИ У НАУЧНОЈ ОБЛАСТИ ЕКОНОМСКЕ 
НАУКЕ.  

2. У оквиру обавезне документације поднете уз Захтев за акредитацију установе 
Београдска банкарска академија - Факултет за банкарство, осигурање и 
финансије у Београду, Универзитета Унион у Београду, наведено је и 
приложено Решење бр. 022-05-92/2005-04 од 28.06.2005. године о 
утврђивању испуњености услова за почетак рада и обављање делатности 
издато од стране Министарства просвете и спорта Републике Србије. У 
диспозитиву овог решења наведено је:                                                                                                                             
„I  УТВРЂУЈЕ СЕ да Београдска банкарска академија - Факултет за 
банкарство, осигурање и финансије у Београду (у даљем тексту: Факултет), 
испуњава кадровске, просторне и техничке услове за почетак рада и 
обављање делатности трогодишњих основних студија.“                                                                                                            
Из наведеног диспозитива цитираног решења види се да је утврђена 
испуњеност услова само за обављање делатности трогодишњих основних 
студија. Имајући у виду садржај диспозитива овог решења као и чињеницу 
да је ово једино решење о испуњености услова за обављање делатности 
високог образовања које је Београдска банкарска академија - Факултет за 
банкарство, осигурање и финансије у Београду навео и приложио Комисији 
то недвосмислено произилази да Београдска банкарска академија - Факултет 
за банкарство, осигурање и финансије у Београду, никада није добио 
решење о утврђивању испуњености услова за рад за извођење  
магистарских студија односно докторских студија у складу са Законом о 
универзитету из 2002. године. 

 На основу горе утврђеног чињеничног стања нужно произилази закључак да 
Београдска банкарска академија - Факултет за банкарство, осигурање и финансије у 
Београду, никада пре 10.10.2014. године није стекао законско овлашћење да прима 
пријаве докторских дисертација нити да организује одбране докторских 
дисертација па самим тим  ни да издаје дипломе доктора наука. 
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Табела 1. Број лица којима су дипломе доктора наука неовлашћено издате од стране 
Београдске банкарске академије-Факултетa за  банкарство, осигурање и 
финансије у Београду Универзитета Унион у Београду 

Број лица 
којим је 

неовлашћено 
издата 
диплома 

доктора наука 

Време/Датум 
одбране 

докторске 
дисертације 

Научна 
област 

дисерта-
ције 

Добијено Решење о 
испуњености 
кадровских, 

просторних и 
техничких услова 

за МАГИСТАРСКЕ 
СТУДИЈЕ у научној 

области 
дисертације 

Датум 
акредитације 

СП 
ДОКТОРСКИХ 

СТУДИЈА у 
научној 
области 

дисертације 

Назив 
акредитованог 

СП 
ДОКТОРСКИХ 

СТУДИЈ у 
научној области 

дисертације 

2 2011-2012. Економске 
науке НЕ! 10.10.2014. Финансије 

 

 

7.2 ФАКУЛТЕТ ЗА ИНДУСТРИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ, КРУШЕВАЦ                  
ОДНОСНО ФАКУЛТЕТ ЗА ПОСЛОВНО ИНДУСТРИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ У 
МЛАДЕНОВЦУ                                                                                                                         
(док се налазио у саставу овог универзитета) 

У поступку акредитације утврђено је следеће: 

1. Факултет за индустријски менаџмент у Крушевцу, односно Факултет за 
пословно индустријски менаџмент у Младеновцу, Универзитета Унион у 
Београду НИКАДА НИЈЕ СТЕКАО АКРЕДИТАЦИЈУ НИ ЗА ЈЕДАН 
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА У ОБЛАСТИ 
ИНДУСТРИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ. 

2. Министарсво за више и високо образовање дало је писмено мишљење 
(допис бр. 612-00-78/2010. године од 18.11.2010. године Високој струковној 
школи за текстил у Лесковцу) у вези дозвола за рад које је до 18.11.2010. 
године добио Факултет за индустријаки менаџмент у Крушевцу и у том 
мишљењу  навело је следећу битну констатацију у којој се наводи само једна 
дозвола за рад:                                                                                                  
„Факултет за индустријски менаџмент у Крушевцу обавља делатност високог 
образовања на основу решења Министарства просвете и спорта Број: 022-
05.262/2002-04 од 23.10.2002. године којим је утврђено да факултет испуњава 
кадровске, просторне и техничке услове за почетак рада и обављање делатности 
четворогодишњих основних студија.“                                                                             
Из наведене константације Министарства за високо и више образовање види се 
да се наведено решење односи само на обављање делатности 
четворогодишњих основних студија па стога недвосмислено произилази да 
Факултет за индустријски менаџмент у Крушевцу никада пре 18.11.2010. 
године није добио решење о испуњености кадровских, просторних и 
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техничких услова за извођење магистарских студија односно докторских 
студија у складу са Законом о универзитету из 2002. године односно Законом о 
универзитету из 1998. године. 

На основу горе утврђеног чињеничног стања нужно произилази закључак да 
Факултет за индустријски менаџмент у Крушевцу, односно Факултет за пословно 
индустријски менаџмент у Младеновцу, Универзитета Унион у Београду, никада   није 
стекао законско овлашћење да прима пријаве докторских дисертација нити да 
организује одбране докторских дисертација па самим тим  ни да издаје дипломе 
магистра наука односно доктора наука у области ИНДУСТРИЈСКИ 
МЕНАЏМЕНТ. 

 

Табела 1. Број лица којима су дипломе доктора наука неовлашћено издате од стране 
Факултетa за  индустријски менаџмент у Крушевцу односно Факултетa за  
пословно индустријски менаџмент у Младеновцу, Универзитета Унион у 
Београду 

Број лица 
којим је 

неовлашћено 
издата 
диплома 

доктора наука 

Време/Датум 
одбране 

докторске 
дисертације 

Научна 
област 

дисерта-
ције 

Добијено Решење о 
испуњености 
кадровских, 

просторних и 
техничких услова 

за МАГИСТАРСКЕ 
СТУДИЈЕ у научној 

области 
дисертације 

Датум 
акредитације 

СП 
ДОКТОРСКИХ 

СТУДИЈА у 
научној 
области 

дисертације 

Назив 
акредитованог 

СП 
ДОКТОРСКИХ 

СТУДИЈ у 
научној области 

дисертације 

16 2007-
2013. 

Индустриј-
ски 

менаџмент 
НЕ! НИКАДА! НЕМА 

 

7.3 ФАКУЛТЕТ ЗА ПРЕДУЗЕТНИЧКИ БИЗНИС, БЕОГРАД                                       
(док се налазио у саставу овог универзитета) 

У поступку акредитације утврђено је следеће: 

1. Факултет за предузетнички бизнис у Београду, Универзитета Унион у Београду, 
НИКАДА НИЈЕ СТЕКАО АКРЕДИТАЦИЈУ НИ ЗА ЈЕДАН СТУДИЈСКИ 
ПРОГРАМ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА НИ У ЈЕДНОЈ НАУЧНОЈ 
ОБЛАСТИ ПА НИ У НАУЧНОЈ ОБЛАСТИ ЕКОНОМСКЕ НАУКЕ. 

2. У оквиру обавезне документације поднете 15.11.2010. године уз Захтев за 
акредитацију Факултета за предузетнички бизнис у Београду,  наведено је и 
приложено Решење бр. 022-05-351/2005-04 од 28.07.2005. године о испуњености 
услова за почетак рада и обављање делатности издато од стране Министарства 
просвете и спорта. У диспозитиву овог решења наведено је:                                                                                                                             
„I  УТВРЂУЈЕ СЕ да Факултет за предузетнички бизнис у Београду  (у даљем 
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тексту: Факултет), испуњава кадровске, просторне и техничке услове  за почетак 
рада и обављање делатности четворогодишњих основних студија.“                                                                                                       
Из наведених диспозитива цитираног решења  види се да је утврђена 
испуњеност услова само за обављање делатности основних студија. Имајући 
у виду садржај диспозитива овог решења као и чињеницу да је ово једино 
решење о испуњености услова за обављање делатности високог образовања које 
је Факултет за предузетнички бизнис навео и приложио Комисији то 
недвосмислено произилази да Факултет за предузетнички бизнис никада није 
добио решење о утврђивању испуњености услова рад за извођење ни 
магистарских студија ни докторских студија у складу са Законом о 
универзитету из 2002. године.. 

 На основу горе утврђеног чињеничног стања нужно произилази закључак да 
Факултет за предузетнички бизнис у Београду Универзитета Унион у Београду никада 
није стекао законско овлашћење да прима пријаве докторских дисертација нити 
да организује одбране докторских дисертација па самим тим  ни да издаје дипломе 
доктора наука. 

 

 

Табела 1. Број лица којима су дипломе доктора наука неовлашћено издате од стране 
Факултетa за  предузетнички бизнис у Београду Универзитета Унион у 
Београду 

Број лица 
којим је 

неовлашћено 
издата 
диплома 

доктора наука 

Време/Датум 
одбране 

докторске 
дисертације 

Научна 
област 

дисерта-
ције 

Добијено Решење о 
испуњености 
кадровских, 

просторних и 
техничких услова 

за МАГИСТАРСКЕ 
СТУДИЈЕ у научној 

области 
дисертације 

Датум 
акредитације 

СП 
ДОКТОРСКИХ 

СТУДИЈА у 
научној 
области 

дисертације 

Назив 
акредитованог 

СП 
ДОКТОРСКИХ 

СТУДИЈ у 
научној области 

дисертације 

4 2007-2008. Економске 
науке НЕ! НИКАДА! НЕМА 

 

 

8. УНИВЕРЗИТЕТ „УНИОН-НИКОЛА ТЕСЛА“ , БЕОГРАД  

8.1 ФАКУЛТЕТ ЗА МЕНАЏМЕНТ, СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ                                      
(раније ФАКУЛТЕТ ЗА МЕНАЏМЕНТ У НОВОМ САДУ) 

Комисија и Национални савет за високо образовање су утврдили следеће: 
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1. Факултет за менаџмент у Сремским Карловцима, раније Факултет за менаџмент 
у Новом Саду, НИКАДА НИЈЕ СТЕКАО АКРЕДИТАЦИЈУ НИ ЗА ЈЕДАН 
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА НИ У ЈЕДНОЈ 
НАУЧНОЈ ОБЛАСТИ ПА НИ У НАУЧНОЈ ОБЛАСТИ МЕНАЏМЕНТ.  

2. Факултет за менаџмент у Новом Саду је све до 16.11.2011. године  имао решења 
за извођење само основних студија:                                                                             
- Решење Министарства просвете и спорта број 614-02-01683/2001-04 од                
22. 10. 2001. године о утврђивању испуњености услова за почетак рада и 
обављање делатности прве  године основних студија, издато по Закону о 
универзитету из 1998. године.                                                                                                                         
- Решење Покрајинског секретаријата за образовање и културу                                 
бр. 106-022-00045/2002-02 од 04. 12. 2002. године о утврђивању испуњености 
услова за извођење наставе за студенте II, III и IV године основних студија, 
издато по Закону о универзитету из 1998. године.  
Сходно томе, Факултет за менаџмент у Новом Саду могао је да издаје једино 
дипломе о завршеним основним студијама за све време од добијања 
наведених решења за извођење основних студија па до 16.11.2011. год. када му 
је Дозволу за рад по одредбама Закона о високом образовању  издао 
Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице под 
бројем 128-022-455/2011-01.  

Комисија и Национални савет за високо образовање су додатно утврдили да је 
Министарство просвете и спорта обавестило Вишу техничку технолошку школу 
из Врања дописом  бр. 120-01-93/2007-04, од 10.04.2007. године да „Факултет за 
менаџмент у Новом Саду нема дозволу за рад за магистарске и докторске студије, 
нити дозволу за рад за обављање делатности ван седишта, односно у одељењу у 
Врању, те не може издавати јавне исправе о завршеним магистарским студијама и 
о стеченом научном степену доктора наука.“ 

 На основу горе утврђеног чињеничног стања нужно произилази закључак да 
Факултет за менаџмент у Сремским Карловцима, раније Факултет за менаџмент у 
Новом Саду, никада није стекао законско овлашћење да прима пријаве докторских 
дисертација нити да организује одбране докторских дисертација па самим тим  ни 
да издаје дипломе доктора наука. 

 

Табела 1. Број лица којима су дипломе доктора наука неовлашћено издате од стране 
Факултетa за  менаџмент у Сремским Карловцима Универзитета „Унион-
Никола Тесла“ у Београду 

Број лица 
којим је 

неовлашћено 
издата 
диплома 

Датум 
одбране 

докторске 
дисертације 

Научна 
област 

дисерта-
ције 

Добијено Решење о 
испуњености 
кадровских, 

просторних и 
техничких услова 

за МАГИСТАРСКЕ 

Датум 
акредитације 

СП 
ДОКТОРСКИХ 

СТУДИЈА у 

Назив 
акредитованог 

СП 
ДОКТОРСКИХ 

СТУДИЈ у 

38 
 



доктора наука СТУДИЈЕ у научној 
области 

дисертације 

научној 
области 

дисертације 

научној области 
дисертације 

4 2012-2016. Менаџмент НЕ! НИКАДА! НЕМА 
 

8.2 ФАКУЛТЕТ ЗА ПРЕДУЗЕТНИЧКИ БИЗНИС, БЕОГРАД                                        

У поступку акредитације утврђено је следеће: 

1. Факултет за предузетнички бизнис у Београду, Универзитета „Унион-Никола 
тесла“ у Београду, НИКАДА НИЈЕ СТЕКАО АКРЕДИТАЦИЈУ НИ ЗА 
ЈЕДАН СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА НИ У ЈЕДНОЈ 
НАУЧНОЈ ОБЛАСТИ ПА НИ У НАУЧНОЈ ОБЛАСТИ ЕКОНОМСКЕ 
НАУКЕ. 

2. У оквиру обавезне документације поднете 15.11.2010. године уз Захтев за 
акредитацију Факултета за предузетнички бизнис у Београду,  наведено је и 
приложено Решење бр. 022-05-351/2005-04 од 28.07.2005. године о испуњености 
услова за почетак рада и обављање делатности издато од стране Министарства 
просвете и спорта. У диспозитиву овог решења наведено је:                                                                                                                             
„I  УТВРЂУЈЕ СЕ да Факултет за предузетнички бизнис у Београду  (у даљем 
тексту: Факултет), испуњава кадровске, просторне и техничке услове  за почетак 
рада и обављање делатности четворогодишњих основних студија.“                                                                                                       
Из наведених диспозитива цитираног решења  види се да је утврђена 
испуњеност услова само за обављање делатности основних студија. Имајући 
у виду садржај диспозитива овог решења као и чињеницу да је ово једино 
решење о испуњености услова за обављање делатности високог образовања које 
је Факултет за предузетнички бизнис навео и приложио Комисији то 
недвосмислено произилази да Факултет за предузетнички бизнис никада није 
добио решење о утврђивању испуњености услова рад за извођење ни 
магистарских студија ни докторских студија у складу са Законом о 
универзитету из 2002. године.. 

 На основу горе утврђеног чињеничног стања нужно произилази закључак да 
Факултет за предузетнички бизнис у Београду Универзитета „Унион-Никола Тесла“ у 
Београду никада није стекао законско овлашћење да прима пријаве докторских 
дисертација нити да организује одбране докторских дисертација па самим тим  ни 
да издаје дипломе доктора наука. 

 

Табела 1. Број лица којима су дипломе доктора наука неовлашћено издате од стране 
Факултетa за  предузетнички бизнис у Београду Универзитета „Унион-
Никола Тесла“ у Београду 
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Број лица 
којим је 

неовлашћено 
издата 
диплома 

доктора наука 

Датум 
одбране 

докторске 
дисертације 

Научна 
област 

дисерта-
ције 

Добијено Решење о 
испуњености 
кадровских, 

просторних и 
техничких услова 

за МАГИСТАРСКЕ 
СТУДИЈЕ у научној 

области 
дисертације 

Датум 
акредитације 

СП 
ДОКТОРСКИХ 

СТУДИЈА у 
научној 
области 

дисертације 

Назив 
акредитованог 

СП 
ДОКТОРСКИХ 

СТУДИЈ у 
научној области 

дисертације 

1 04.12.2014. Економске 
науке НЕ! НИКАДА! НЕМА 
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9. УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ, НОВИ ПАЗАР 

9.1 НЕОВЛАШЋЕНО ИЗДАТЕ ДИПЛОМЕ ДОКТОРА НАУКА У НАУЧНОЈ 
ОБЛАСТИ ЕКОНОМСКЕ НАУКЕ 

У поступку акредитације утврђено је следеће: 

1. Универзитет у Новом Пазару НИКАДА НИЈЕ СТЕКАО АКРЕДИТАЦИЈУ 
НИ ЗА ЈЕДАН СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА НИ У 
ЈЕДНОЈ НАУЧНОЈ ОБЛАСТИ ПА НИ У НАУЧНОЈ ОБЛАСТИ 
ЕКОНОМСКЕ НАУКЕ. 

2. Факултет за пословну економију и менаџмент  Универзитета у Новом Пазару 
НИКАДА НИЈЕ ДОБИО РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ИСПУЊЕНОСТИ 
УСЛОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ  ДЕЛАТНОСТИ ОСНОВНИХ СТУДИЈА, НИ 
ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ МАГИСТАРСКИХ СТУДИЈА, НИТИ ЗА 
ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА сагласно Закону о 
универзитету из 2002. године. 

3. Министарства просвете и спорта Републике Србије 13.10.2003. године издало је 
Решење бр. I 612-00-232/2002-04 о ПРИВРЕМЕНОЈ ДОЗВОЛИ за рад 
Факултету за пословну економију и менаџмент  у Новом Пазару. У диспозитиву 
овог решења наведено је:                                                                                                                             
„I  ПРИВРЕМЕНО СЕ ДОЗВОЉАВА Факултету за пословну економију и 
менаџмент  у Новом Пазару, као установи у оснивању (у даљем тексту: 
Факултет) да отпочне са радом и обављањем делатности друге године основних 
студија.                                                                                                                II  
ОВО РЕШЕЊЕ доноси се до окончања поступка за утврђивање испуњености 
услова за обављање делатности основних студија, а најдуже за период до краја 
школске 2003/2004 године.“                                                                                                            
Из наведеног диспозитива цитираног решења види се да се овим решењем 
САМО ПРИВРЕМЕНО ДОЗВОЉАВА обављање делатности друге године 
основних студија на Факултету за пословну економију и менаџмент  у Новом 
Пазару. 

 На основу горе утврђеног чињеничног стања нужно произилази закључак да 
Факултет за пословну економију и менаџмент  у Новом Пазару, односно Универзитет у 
Новом Пазару никада није стекао законско овлашћење да прима пријаве 
докторских дисертација нити да организује одбране докторских дисертација па 
самим тим  ни да издаје дипломе доктора наука из научне области ЕКОНОМСКЕ 
НАУКЕ. 

 

Табела 1. Број лица којима су дипломе доктора економских  наука неовлашћено издате 
од стране Универзитета у Новом Пазару, Нови Пазар 
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Број лица 
којим је 

неовлашћено 
издата 
диплома 

доктора наука 

Време/Датум 
одбране 

докторске 
дисертације 

Научна 
област 

дисерта-
ције 

Добијено Решење о 
испуњености 
кадровских, 

просторних и 
техничких услова 

за МАГИСТАРСКЕ 
СТУДИЈЕ у научној 

области 
дисертације 

Датум 
акредитације 

СП 
ДОКТОРСКИХ 

СТУДИЈА у 
научној 
области 

дисертације 

Назив 
акредитованог 

СП 
ДОКТОРСКИХ 

СТУДИЈ у 
научној области 

дисертације 

4 2010-2013. Економске 
науке НЕ! НИКАДА! НЕМА 

 

 

9.2 НЕОВЛАШЋЕНО ИЗДАТЕ ДИПЛОМЕ ДОКТОРА НАУКА У НАУЧНОЈ 
ОБЛАСТИ ПРАВНЕ НАУКЕ 

У поступку акредитације утврђено је следеће: 

1. Универзитет у Новом Пазару НИКАДА НИЈЕ СТЕКАО АКРЕДИТАЦИЈУ 
НИ ЗА ЈЕДАН СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА НИ У 
ЈЕДНОЈ НАУЧНОЈ ОБЛАСТИ ПА НИ У НАУЧНОЈ ОБЛАСТИ ПРАВНЕ 
НАУКЕ. 

2. Правни факултет Универзитета у Новом Пазару НИКАДА НИЈЕ ДОБИО 
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ  
ДЕЛАТНОСТИ ОСНОВНИХ СТУДИЈА, НИ ЗА ОБАВЉАЊЕ 
ДЕЛАТНОСТИ МАГИСТАРСКИХ СТУДИЈА, НИТИ ЗА ОБАВЉАЊЕ 
ДЕЛАТНОСТИ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА сагласно Закону о универзитету 
из 2002. године. 

3. Министарства просвете и спорта Републике Србије 13.10.2003. године издало је 
Решење бр. I 612-00-232/2002-04 о ПРИВРЕМЕНОЈ ДОЗВОЛИ за рад 
Правном факултету у Новом Пазару. У диспозитиву овог решења наведено је:                                                                                                                             
„I  ПРИВРЕМЕНО СЕ ДОЗВОЉАВА Правном факултету у Новом Пазару, као 
установи у оснивању (у даљем тексту: Факултет) да отпочне са радом и 
обављањем делатности прве године основних студија.                                                                                                                
II  ОВО РЕШЕЊЕ доноси се до окончања поступка за утврђивање 
испуњености услова за обављање делатности основних студија, а најдуже за 
период до краја школске 2003/2004 године.“                                                                                                            
Из наведеног диспозитива цитираног решења види се да се овим решењем 
ПРИВРЕМЕНО ДОЗВОЉАВА обављање делатности само прве године 
основних студија на Правном факултету у Новом Пазару. 

 На основу горе утврђеног чињеничног стања нужно произилази закључак да 
Правни факултет у Новом Пазару, односно Универзитет у Новом Пазару никада није 
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стекао законско овлашћење да прима пријаве докторских дисертација нити да 
организује одбране докторских дисертација па самим тим  ни да издаје дипломе 
доктора наука из научне области ПРАВНЕ НАУКЕ. 

 

Табела 1. Број лица којима су дипломе доктора правних  наука неовлашћено издате од 
стране Универзитета у Новом Пазару, Нови Пазар 

Број лица 
којим је 

неовлашћено 
издата 
диплома 

доктора наука 

Време/Датум 
одбране 

докторске 
дисертације 

Научна 
област 

дисерта-
ције 

Добијено Решење о 
испуњености 
кадровских, 

просторних и 
техничких услова 

за МАГИСТАРСКЕ 
СТУДИЈЕ у научној 

области 
дисертације 

Датум 
акредитације 

СП 
ДОКТОРСКИХ 

СТУДИЈА у 
научној 
области 

дисертације 

Назив 
акредитованог 

СП 
ДОКТОРСКИХ 

СТУДИЈ у 
научној области 

дисертације 

2 2010-2015. Правне науке НЕ! НИКАДА! НЕМА 
 

9.3 НЕОВЛАШЋЕНО ИЗДАТЕ ДИПЛОМЕ ДОКТОРА НАУКА У НАУЧНОЈ 
ОБЛАСТИ РАЧУНАРСКЕ НАУКЕ ОДНОСНО ИНФОРМАТИКА 

Комисија је утврдила следеће: 

1. Универзитета у Новом Пазару НИКАДА НИЈЕ СТЕКАО АКРЕДИТАЦИЈУ 
НИ ЗА ЈЕДАН СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА НИ У 
ЈЕДНОЈ НАУЧНОЈ ОБЛАСТИ ПА НИ У НАУЧНОЈ ОБЛАСТИ 
РАЧУНАРСКЕ НАУКЕ ОДНОСНО ИНФОРМАТИКА. 

2. Факултет за информатику и информационе технологије  Универзитета у Новом 
Пазару НИКАДА НИЈЕ ДОБИО РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ 
ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ  ДЕЛАТНОСТИ 
ОСНОВНИХ СТУДИЈА, НИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ 
МАГИСТАРСКИХ СТУДИЈА, НИТИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ 
ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА сагласно Закону о универзитету из 2002. године. 

3. Министарства просвете и спорта Републике Србије 13.10.2003. године издало је 
Решење бр. I 612-00-232/2002-04 о ПРИВРЕМЕНОЈ ДОЗВОЛИ за рад 
Факултету за информатику и информационе технологије  у Новом Пазару. У 
диспозитиву овог решења наведено је:                                                                                                                             
„I  ПРИВРЕМЕНО СЕ ДОЗВОЉАВА Факултету за информатику и 
информационе технологије у Новом Пазару, као установи у оснивању (у даљем 
тексту: Факултет) да отпочне са радом и обављањем делатности друге године 
основних студија.                                                                                                                
II  ОВО РЕШЕЊЕ доноси се до окончања поступка за утврђивање 
испуњености услова за обављање делатности основних студија, а најдуже за 
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период до краја школске 2003/2004 године.“                                                                                                            
Из наведеног диспозитива цитираног решења види се да се овим решењем 
ПРИВРЕМЕНО ДОЗВОЉАВА обављање делатности друге године основних 
студија на Факултету за информатику и информационе технологије  у Новом 
Пазару. 

 На основу горе утврђеног чињеничног стања нужно произилази закључак да 
Факултет за информатику и информационе технологије  у Новом Пазару, односно 
Универзитет у Новом Пазару никада није стекао законско овлашћење да прима 
пријаве докторских дисертација нити да организује одбране докторских 
дисертација па самим тим  ни да издаје дипломе доктора наука из научне области 
РАЧУНАРСКЕ НАУКЕ ОДНОСНО ИНФОРМАТИКА. 

 

Табела 1. Број лица којима су дипломе доктора рачунарских  наука односно 
информатике неовлашћено издате од стране Универзитета у Новом 
Пазару, Нови Пазар 

 

Број лица 
којим је 

неовлашћено 
издата 
диплома 

доктора наука 

Време/Датум 
одбране 

докторске 
дисертације 

Научна 
област 

дисерта-
ције 

Добијено Решење о 
испуњености 
кадровских, 

просторних и 
техничких услова 

за МАГИСТАРСКЕ 
СТУДИЈЕ у научној 

области 
дисертације 

Датум 
акредитације 

СП 
ДОКТОРСКИХ 

СТУДИЈА у 
научној 
области 

дисертације 

Назив 
акредитованог 

СП 
ДОКТОРСКИХ 

СТУДИЈ у 
научној области 

дисертације 

5 2007-2016. 
Рачунарске 

науке / 
Информати-

ка 
НЕ! НИКАДА! НЕМА 

 

 

9.4 НЕОВЛАШЋЕНО ИЗДАТЕ ДИПЛОМЕ ДОКТОРА НАУКА У НАУЧНОЈ 
ОБЛАСТИ ФИЛОЛОШКЕ НАУКЕ, НАУЧНОЈ ОБЛАСТИ  ПЕДАГОШКЕ 
НАУКЕ ОДНОСНО СОЦИОЛОШКЕ НАУКЕ 

У поступку акредитације утврђено је следеће: 

1. Универзитета у Новом Пазару НИКАДА НИЈЕ СТЕКАО АКРЕДИТАЦИЈУ 
НИ ЗА ЈЕДАН СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА НИ У 
ЈЕДНОЈ НАУЧНОЈ ОБЛАСТИ ПА НИ У НАУЧНОЈ ОБЛАСТИ 
ФИЛОЛОШКЕ НАУКЕ, ОДНОСНО ПЕДАГОШКЕ НАУКЕ КАО НИ У 
НАУЧНОЈ ОБЛАСТИ СОЦИОЛОШКЕ НАУКЕ. 
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2. Филозофски факултет  Универзитета у Новом Пазару НИКАДА НИЈЕ ДОБИО 
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ  
ДЕЛАТНОСТИ ОСНОВНИХ СТУДИЈА, НИ ЗА ОБАВЉАЊЕ 
ДЕЛАТНОСТИ МАГИСТАРСКИХ СТУДИЈА, НИТИ ЗА ОБАВЉАЊЕ 
ДЕЛАТНОСТИ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА сагласно Закону о универзитету 
из 2002. године. 

3. Факултет за хуманистичке науке Универзитета у Новом Пазару НИКАДА 
НИЈЕ ДОБИО РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 
ЗА ОБАВЉАЊЕ  ДЕЛАТНОСТИ ОСНОВНИХ СТУДИЈА, НИ ЗА 
ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ МАГИСТАРСКИХ СТУДИЈА, НИТИ ЗА 
ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА сагласно Закону о 
универзитету из 2002. године. 

4. Министарства просвете и спорта Републике Србије 13.06.2002. године издало је 
Решење бр. 612-00-232/2002-04 о ПРИВРЕМЕНОЈ ДОЗВОЛИ за рад 
Филозофском факултету у Новом Пазару. У диспозитиву овог решења наведено 
је:                                                                                                                             „I  
ПРИВРЕМЕНО СЕ ДОЗВОЉАВА Филозофском факултету у Новом Пазару, 
као установи у оснивању (у даљем тексту: Факултет) да отпочне са радом и 
обављањем делатности прве године основних студија.                                                   
II  ОВО РЕШЕЊЕ доноси се до окончања поступка за утврђивање 
испуњености услова за обављање делатности основних студија, а најдуже за 
период до краја школске 2002/2003 године.“                                                                                                            
Из наведеног диспозитива цитираног решења види се да се овим решењем 
ПРИВРЕМЕНО ДОЗВОЉАВА  обављање делатности само прве године 
основних студија на Филозофском факултету у Новом Пазару. 

5. Министарства просвете и спорта Републике Србије 13.10.2003. године издало је 
Решење бр. I 612-00-232/2002-04 о ПРИВРЕМЕНОЈ ДОЗВОЛИ за рад 
Факултету хуманистичких наука у Новом Пазару. У диспозитиву овог решења 
наведено је:                                                                                                                             
„I  ПРИВРЕМЕНО СЕ ДОЗВОЉАВА Факултету хуманистичких наука у 
Новом Пазару, као установи у оснивању (у даљем тексту: Факултет) да отпочне 
са радом и обављањем делатности друге године основних студија.                                                   
II  ОВО РЕШЕЊЕ доноси се до окончања поступка за утврђивање 
испуњености услова за обављање делатности основних студија, а најдуже за 
период до краја школске 2003/2004 године.“                                                                                                            
Из наведеног диспозитива цитираног решења види се да се овим решењем 
ПРИВРЕМЕНО ДОЗВОЉАВА обављање делатности и друге године основних 
студија на Факултету хуманистичких наука у Новом Пазару. 

 На основу горе утврђеног чињеничног стања нужно произилази закључак да 
Филозофски факултет у Новом Пазару и Факултет хуманистичких наука у Новом 
Пазару, односно Универзитет у Новом Пазару никада нису стекли законско 
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овлашћење да приме пријаве докторских дисертација нити да организују одбране 
докторских дисертација па самим тим  ни да издају дипломе доктора наука из 
научне области ФИЛОЛОШКЕ НАУКЕ ОДНОСНО ПЕДАГОШКЕ НАУКЕ КАО 
НИ У НАУЧНОЈ ОБЛАСТИ СОЦИОЛОШКЕ НАУКЕ. 

 

Табела 1. Број лица којима су дипломе доктора филолошких наука, педагошких наука. 
односно социолошких наука, неовлаћено издате од стране  Универзитета  у 
Новом Пазару  

Број лица 
којим је 

неовлашћено 
издата 
диплома 

доктора наука 

Време/Датум 
одбране 

докторске 
дисертације 

Научна 
област 

дисерта-
ције 

Добијено Решење о 
испуњености 
кадровских, 

просторних и 
техничких услова 

за МАГИСТАРСКЕ 
СТУДИЈЕ у научној 

области 
дисертације 

Датум 
акредитације 

СП 
ДОКТОРСКИХ 

СТУДИЈА у 
научној 
области 

дисертације 

Назив 
акредитованог 

СП 
ДОКТОРСКИХ 

СТУДИЈ у 
научној области 

дисертације 

4 2007-2013. 

Филолошке 
науке / 

Педагошке 
науке / 

Социолошке 
науке 

НЕ! НИКАДА! НЕМА 

 

46 
 


