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На основу Закона о високом образовању РС (Сл. Гласник РС бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018, 67/2019 и 6/2020 и 

др..), Одлуке о оснивању Центра за развој каријере студената, истраживача и за подршку студентима 

Универзитета MБ, члана 63, 64 и 65. Статута Универзитета МБ у Београду (у наредном тексту: Универзитет), 

Сенат Универзитета доноси 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 
ЦЕНТРА ЗА РАЗВОЈ КАРИЈЕРЕ СТУДЕНАТА, ИСТРАЖИВАЧА И ЗА ПОДРШКУ СТУДЕНТИМА 

УНИВЕРЗИТЕТА MБ 

Центра за развој каријере студената, истраживача и за подршку студентима (у наредном текст: ЦРК) је организациона 
јединица Универзитета „МБ“ У Београду без својства правног лица. ЦРК је основан ради обезбеђивања делотворног 
система подршке студентима, истраживачима (сарадницима и наставницима) у развоју знања и вештина, развоја каријере 
које ће им бити од значаја при запошљавању или даљем образовању и ради повезивање академске и пословне заједнице. 
Делатност ЦРК из области развоја каријере студената, сарадника и наставника је:  
- рад на развијању способности, знања и вештина студената  које су кључне за запошљавање;  
- рад на развијању способности, знања и вештина истраживача Универзитета (наставника и сарадника)  које су кључне 

за рад на Универзитету;  
- пружање информација студентима о могућностима додатног образовања, стипендијама у земљи и иностранству и 

понудама за посао;  
- пружање информација сарадницима и наставницима о могућностима додатног образовања, стипендијама у земљи и 

иностранству и потребама Универзитета;  
- повезивање студената са послодавцима путем организовања програма за стручну праксу и обуке у водећим 

компанијама и организацијама у земљи ради евентуалног запошљавања;  
- организовање презентација компанија, њихове пословне етике и политике одабира кадрова;  
- пружање саветодавних услуга студентима који имају дилеме приликом избора каријере или позиционирања на 

тржишту рада после дипломирања;  
- остале услуге саветовања у погледу развоја каријере;  
- координација рада центара за развој каријере на факултетима у саставу Универзитета;  
- праћење остваривања стратешких циљева у области запошљавања, у сарадњи са Одбором за стратешки развој 

Савета Универзитета.  
ЦРК је основан и са циљем да пружа подршку:  
1. Студентима са инвалидитетом,  
2. Студентима из мањинских група,  
3. Студентима лошег материјалног стања,  
4. Студентима који се суочавају са тешкоћама током студирања које су проузроковане неким од следећих фактора:  

- нижи социо-економски статус;  
- потичу из других средина, односно немају пребивалиште у универзитетском центру;  
- имају тешкоће у прилагођавању новој средини и учењу;  
- долазе из породица у којима ниједан од родитеља нема универзитетску диплому и сл.  

5. Матурантима из друштвених група које су подзаступљене у систему високог образовања (ђаци са хендикепом, из 
мањинских група, са села, који немају пребивалиште у универзитетским центрима, из средњих стручних школа, из 
сиромашних породица, из породица са необразованим родитељима и сл.) ,  

6. Студентима – страним држављанима.  
Униврзитет обавља делатност високог образовања и полази од принципа пружања могућности појединцима да под 
једнаким условима стекну високо образовање и да се образују током читавог живота, уз поштовање људских права и 
грађанских слобода, укључујући забрану свих видова дискриминације. 
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Ради остварења ових циљева и отклањања неједнакости и даљег продубљивања те неједнакости којој су изложене 
осетљиве групе, униврзитет утврђује систем пружања подршке овим лицима и начин њиховог остварења као и мере за 
унапређење ове подршке. 
Осетљиве групе јесу: 

1. Студенти са инвалидитетом и хроничним болестима, 
2. Студенти без родитељског старања, 
3. Студенти из материјално угрожених породица, 
4. Студенти чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и  Метохије и на територији 

република бивше СФРЈ. 
Да би остварили права по овом Правилнику студенти треба да докажу припадност осетљивим друштвеним групама. 
 

Табела 1. Годишњи план рада Центра за развој каријере студената, истраживача и за подршку студентима 
Универзитета МБ 

Ред. 
број 

Назив активности Одговоран Сарађује Рок за 
реализацију 

1.  Израда годишњег плана и координације 
рада ЦРК Универзитета МБ 

Проректор за 
наставу 

Виши стручни сарадник за 
праћење каријере и алумни 
студената; Стручни 
сарадник за подршку 
студентима и Наставници 
Универзитета МБ 

01.01.2021.године 

2.  Израда Годишњих извештаја о раду ЦРК Проректор за 
наставу 

Виши стручни сарадник за 
праћење каријере и алумни 
студената; Стручни 
сарадник за подршку 
студентима и Наставници 
Универзитета МБ 

01.10.2021.године 

3.  Информативне услуге студентима:  
- унапређење студентског стандарда,  
- почетна оријентација,  
- упућивање на друге доступне услуге,  
- заступање студентских интереса из 

области студирања и студентског 
стандарда пред надлежним органима,  

- информисање наставног особља о 
потребама студената из појединих 
циљних група,  

- помоћ у решавању статусних питања 
студената страних држављана.  

Проректор за 
наставу 

Виши стручни сарадник за 
праћење каријере и алумни 
студената; Стручни 
сарадник за подршку 
студентима и Наставници 
Универзитета МБ 

Током школске 
2020/21 године 
и трајан задатак 

4.  Саветодавне услуге и психо-социјалне 
подршке:  
- психолошко саветовалиште,  
- професионална оријентација и 

саветовање,  
- помоћ у техникама учења.  

Проректор за 
наставу 

Виши стручни сарадник за 
праћење каријере и алумни 
студената; Стручни 
сарадник за подршку 
студентима и Наставници 
Универзитета МБ 

Током школске 
2020/21 године 
и трајан задатак 

5.  Активности праћења потреба студената:  
- праћење и уочавање проблема са 

којима се циљне групе суочавају,  
- праћење промена структуре студентске 

популације на Универзитету и 
факултетима. 

Проректор за 
наставу 

Виши стручни сарадник за 
праћење каријере и алумни 
студената; Стручни 
сарадник за подршку 
студентима и Наставници 
Универзитета МБ 

Током школске 
2020/21 године 
и трајан задатак 
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6.  Координације активности подршке 
студентима коју пружају Универзитет, 
факултети и друге релевантне друштвене 
институције.  

Проректор за 
наставу 

Виши стручни сарадник за 
праћење каријере и алумни 
студената; Стручни 
сарадник за подршку 
студентима и Наставници 
Универзитета МБ 

Током школске 
2020/21 године 
и трајан задатак 

7.  Израда и предлог краткорочних и 
дугорочних планова успостављању и 
одржавању веза са бившим студентима 
универзитета, као и међусобне сарадње 
садашњих и бивших студената 
универзитета. 

Проректор за 
наставу 

Виши стручни сарадник за 
праћење каријере и алумни 
студената; Стручни 
сарадник за подршку 
студентима и Наставници 
Универзитета МБ 

Током школске 
2020/21 године 
и трајан задатак 

8.  Израда извештаја, обрада података o CRK и 
достављање органима универзитета и 
другим службама, у циљу промовисања 
утврђених резултата. 

Проректор за 
наставу 

Виши стручни сарадник за 
праћење каријере и алумни 
студената; Стручни 
сарадник за подршку 
студентима и Наставници 
Универзитета МБ 

Током школске 
2020/21 године 
и трајан задатак 

9.  Праћење и примена законских прописа, 
стратегије и образовне политике Републике 
Србије и ЕУ којима се регулишу подршка 
студентима и истраживачима при развоју 
каријере. 

Проректор за 
наставу 

Виши стручни сарадник за 
праћење каријере и алумни 
студената; Стручни 
сарадник за подршку 
студентима и Наставници 
Универзитета МБ 

Током школске 
2020/21 године 
и трајан задатак 

10.  Припрема и праћењу реализације 
међународних образовних пројеката и 
програма и укључење студената и 
истраживача  Универзитета МБ. 

Проректор за 
наставу 

Виши стручни сарадник за 
праћење каријере и алумни 
студената; Стручни 
сарадник за подршку 
студентима и Наставници 
Универзитета МБ 

Током школске 
2020/21 године 
и трајан задатак 

11.  Формира и води евиденцију студената 
Универзитета са посебним потребама. 

Проректор за 
наставу 

Виши стручни сарадник за 
праћење каријере и алумни 
студената; Стручни 
сарадник за подршку 
студентима и Наставници 
Универзитета МБ 

Током школске 
2020/21 године 
и трајан задатак 

12.  Прати реализацију задатака и активности 
ради на успостављању контаката са другим 
правним лицима, предузећима, државним и 
локалним органима прикупља мишљења 
бивших студената кроз јавне расправе и 
анкете 

Проректор за 
наставу 

Виши стручни сарадник за 
праћење каријере и алумни 
студената; Стручни 
сарадник за подршку 
студентима и Наставници 
Универзитета МБ 

Током школске 
2020/21 године 
и трајан задатак 

13.  Припрема све материјале за реализацију 
успостављања контактаката са другим 
алумни организацијама пружа информације 
универзитету о искуствима из струке, које су 
прикупљене од бивших студената 

Проректор за 
наставу 

Виши стручни сарадник за 
праћење каријере и алумни 
студената; Стручни 
сарадник за подршку 
студентима и Наставници 
Универзитета МБ 

Током школске 
2020/21 године 
и трајан задатак 

14.  Припрема текста дописа, обавештења, 
позива и упутстава; Припрема и учествује у 
издавање научних, стручних и 
информативних публикација у делу које се 
односе на алумни организације организује и 

Проректор за 
наставу 

Виши стручни сарадник за 
праћење каријере и алумни 
студената; Стручни 
сарадник за подршку 
студентима и Наставници 
Универзитета МБ 

Током школске 
2020/21 године 
и трајан задатак 
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припрема сусрете, округле столове јавне 
расправе и сл. бивших студената 
универзитета. 

15.  Израда стратегије и аката за организовање 
универзитетских служби за помоћ 
студентима са посебним потребама. 

Проректор за 
наставу 

Виши стручни сарадник за 
праћење каријере и алумни 
студената; Стручни 
сарадник за подршку 
студентима и Наставници 
Универзитета МБ 

Током школске 
2020/21 године 
и трајан задатак 

16.  Прати прописе из области заштите и помоћи 
лицима са посебним потребама и организује 
програме едукације студената са посебним 
потребама.  

Проректор за 
наставу 

Виши стручни сарадник за 
праћење каријере и алумни 
студената; Стручни 
сарадник за подршку 
студентима и Наставници 
Универзитета МБ 

Током школске 
2020/21 године 
и трајан задатак 

17.  Планира начин пружања помоћи лицима са 
посебним потребама.  

Проректор за 
наставу 

Виши стручни сарадник за 
праћење каријере и алумни 
студената; Стручни 
сарадник за подршку 
студентима и Наставници 
Универзитета МБ 

Током школске 
2020/21 године 
и трајан задатак 

18.  Реализацији плана и програма за помоћ 
студентима са посебним потребама. 

Проректор за 
наставу 

Виши стручни сарадник за 
праћење каријере и алумни 
студената; Стручни 
сарадник за подршку 
студентима и Наставници 
Универзитета МБ 

Током школске 
2020/21 године 
и трајан задатак 

19.  Пружа основне информације свим 
заинтересованим лицима о могућностима 
подршке; пружа административно-техничку 
подршку свим учесницима; води аналитику 
и формира базу података о свим 
учесницима у подршци; предлаже 
побољшање процедура и прописа који се 
односе на подршку; припрема материјале за 
реализацију и уређује документе из домена 
подршке. 

Проректор за 
наставу 

Виши стручни сарадник за 
праћење каријере и алумни 
студената; Стручни 
сарадник за подршку 
студентима и Наставници 
Универзитета МБ 

Током школске 
2020/21 године 
и трајан задатак 

20.  Сарађује са невладиним организацијама и 
јавним установама које имају програм рада 
за помоћ лицима са посебним потребама.  

Проректор за 
наставу 

Виши стручни сарадник за 
праћење каријере и алумни 
студената; Стручни 
сарадник за подршку 
студентима и Наставници 
Универзитета МБ 

Током школске 
2020/21 године 
и трајан задатак 

21.  Учешће у израда летака, брошура, постера и 
другог промотивног материјала; учествује у 
припреми инфо дана и сличних 
информативних и промотивних догађаја. 

Проректор за 
наставу 

Виши стручни сарадник за 
праћење каријере и алумни 
студената; Стручни 
сарадник за подршку 
студентима и Наставници 
Универзитета МБ 

Током школске 
2020/21 године 
и трајан задатак 

22.  Техничка обрада свих захтеве који се односе 
на сарадњу и подршку студентима и 
истраживачима. 

Проректор за 
наставу 

Виши стручни сарадник за 
праћење каријере и алумни 
студената; Стручни 
сарадник за подршку 

Током школске 
2020/21 године 
и трајан задатак 
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студентима и Наставници 
Универзитета МБ 

23.  Техничка сарадња за потребе инвaлида 
студената са посебним потребама. 

Проректор за 
наставу 

Виши стручни сарадник за 
праћење каријере и алумни 
студената; Стручни 
сарадник за подршку 
студентима и Наставници 
Универзитета МБ 

Током школске 
2020/21 године 
и трајан задатак 

24.  Прати студенте инвалиде, пружа им помоћ 
која је нужна да би студенти са посебним 
потребама могли успешно пратити наставни 
процес. 

Проректор за 
наставу 

Виши стручни сарадник за 
праћење каријере и алумни 
студената; Стручни 
сарадник за подршку 
студентима и Наставници 
Универзитета МБ 

Током школске 
2020/21 године 
и трајан задатак 

25.  Пружа адекватну административну и 
техничку подршку и припрема предлоге 
надлежним органима Универзитета за 
подршку студентима и истраживачима 
(наставници, сарадници и студенти). 

Проректор за 
наставу 

Виши стручни сарадник за 
праћење каријере и алумни 
студената; Стручни 
сарадник за подршку 
студентима и Наставници 
Универзитета МБ 

Током школске 
2020/21 године 
и трајан задатак 

26.  Прикупља податке и ажурира базу података 
алумни студената Универзитета. 

Проректор за 
наставу 

Виши стручни сарадник за 
праћење каријере и алумни 
студената; Стручни 
сарадник за подршку 
студентима и Наставници 
Универзитета МБ 

Током школске 
2020/21 године 
и трајан задатак 

27.  Успоставља и одржава везе са бившим 
студентима универзитета, као и међусобне 
сарадње садашњих и бивших студената 
универзитета; 
припрема потребне одлуке и осталу 
документацију за алумни организацију 
бивших студената Универзитета који се 
налазе у иностранству и другим облицима 
међународне сарадње 

Проректор за 
наставу 

Виши стручни сарадник за 
праћење каријере и алумни 
студената; Стручни 
сарадник за подршку 
студентима и Наставници 
Универзитета МБ 

Током школске 
2020/21 године 
и трајан задатак 

28.  Административни послови у вези алумни 
организације (израда спискова, извештаја, 
планова, података о студентима за сајт, 
правилника и пословника алумни 
организације) студената. 

Проректор за 
наставу 

Виши стручни сарадник за 
праћење каријере и алумни 
студената; Стручни 
сарадник за подршку 
студентима и Наставници 
Универзитета МБ 

Током школске 
2020/21 године 
и трајан задатак 

29.  Сарађује при реализацији одлука и 
закључака у вези са радом алумни 
Универзитета; сарађује на 
административним пословима у вези са 
изборима руководства алумни 
Универзитета. 

Проректор за 
наставу 

Виши стручни сарадник за 
праћење каријере и алумни 
студената; Стручни 
сарадник за подршку 
студентима и Наставници 
Универзитета МБ 

Током школске 
2020/21 године 
и трајан задатак 

 
ДР/ДР 
Достављено: 
1. Архива Универзитета МБ 
2. Декани факултета (ППФ, АКС) 
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3. Гласник Универзитета МБ у Београду 
4. Проректор за наставу Универзитета МБ 
5. Архива Сенат Универзитета МБ 

Председник Сената 
ректор 
професор др Душан Регодић, дипл инж. 

Dušan Regodić 

 


