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На основу Закона о високом образовању РС (Службени гласник РС, број 

88/2017), члан 18., 62. Статута Универзитета МБ у Београду (у наредном 

тексту: Универзитет), Сенат Универзитета доноси 

ОДЛУКУ 

Формира се Центар за међународну сарадњу и алумни Универзитета „МБ“ (у даљем 

тексту: Центар за међународну сарадњу). Центар за међународну сарадњу је 

организациона јединица Универзитета „МБ“, без својства правног лица. Рад и 

организација Центар за међународну сарадњу усаглашени су са Законом о високом 

образовању и чланом 62. Статута Универзитета.  Центар за међународну сарадњу: 

припрема нацрте годишњег и вишегодишњег плана међународне сарадње 

Универзитета и доставља их Одбору за међународну сарадњу Универзитета; прати 

остваривање плана међународне сарадње; припрема потребне одлуке и осталу 

документацију за учешће Универзитета у међународним пројектима и другим 

облицима међународне сарадње; припрема потребне одлуке и осталу 

документацију за алумни организацију бивших студената Универзитета који се 

налазе у иностранству и другим облицима међународне сарадње; остварује 

потребне контакте са универзитетима и другим институцијама у иностранству и 

припрема нацрт годишњег извештаја о међународној сарадњи Универзитета и 

доставља га Одбору за међународну сарадњу.  Председник универзитета именује 

управника Центра. Сенат доноси општи акт о раду Центра за међународну сарадњу. 

Запослени на Универзитету и факултетима који раде на стручним пословима 

реализације наставе имају право и обавезу да раде на пословима од заједничког 

интереса у овој области на Универзитету. Одбор за међународну сарадњу једном 

годишње подноси Сенату извештај о раду Центра.  Правилником о организацији и 

раду Центар за међународну сарадњу уређује се намена, организација, начин рада, 

управљање и руковођење, као и друга питања од значаја за рад Центра за 

међународну сарадњу Универзитета „МБ“ у Београду.
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