
На основу члана 60. став. 3. Закона о високом образовању ("Службени гласник РС", 

бр.88/2017, 27/2018 – др. закон, 73/2018) и одредби Статута Факултета за право 

безбедност и менаџмент у саобраћају „Константин Велики“ Ниш, Савет Факултета 

на седници одржаној 20.12.2019.. године, донело је 

 

 

ПРАВИЛНИК О САВЕТУ ПОСЛОДАВАЦА 
 

 

Основне одредбе 

 

Члан 1 

 

Овим Правилником уређују се циљеви и начин образовања, састав, 

надлежност, начин рада и доношења одлука Савета послодаваца Факултета за 

право безбедност и менаџмент у саобраћају „Константин Велики“ Ниш, (у даљем 

тексту: Факултет). 

 

Члан 2 

 

Савет послодаваца је саветодавни орган Факултета који се образује на 

основу члана 60. став 3. Закона о високом образовању Републике Србије. 

Основна сврха оснивања Савета послодаваца је остваривање сарадње између 

Факултета и послодаваца: привредних друштава, предузетника, установа јавних 

служби и других привредних и јавних субјекта.  

Сарадња из става 2. овог члана, нарочито има за циљ развој студијских 

програма Факултета у складу са потребама тржишта рада, као и проналажење 

могућности за практичну обуку студената Факултета током студија. 

 

 

Надлежност Савета послодаваца 

 

Члан 3 

 

 Савет послодаваца:  

1)Разматра питања сарадње Факултета са привредним друштвима, предузетницима, 

установама јавних служби и другим привредним и јавним субјектима. 

2) Разматра студијске програме који се реализују на Факултету и даје мишљења, 

предлоге и иницијативе за могуће измене и допуне.  

3) Даје иницијативе за оснивање и реализацију нових студијских програма, у 

складу са потребама привредних субјеката или јавних служби. 

4) Анализира потребе тржишта рада у Републици Србији и даје предлоге за 

усклађивање образовних профила са потребама тржишта рада. 

5) Учествује у креирању кратких програма студија који се изводе на Факултету 

ради оспособљавања лица за укључивање у радни процес. 



 

2  6) Саветује Факултет о питањима везаним за извођење стручне праксе студената 

на постојећим студијским програмима. 

7) По потреби учествује у раду органа Факултета. 

 

 

Састав и избор чланова Савета послодаваца  
 

Члан 4 

 

Број чланова Савета послодаваца је непаран и састоји се од 5 чланова.  

Чланове Савета послодаваца именује Савет Факултета из редова експерата 

из праксе у области права, безбедности, саобраћаја и других области из  

менаџмента и  привредникаа који су представници послодаваца из члана 2 овог 

Правилника. 

Мандат чланова Савета послодаваца траје четири године од дана 

конституисања.  

Савет послодаваца бира председника и заменика председника, већином од 

укупног броја чланова Савета.  

Стручне и административно-техничке послове за рад Савета послодаваца 

обављају стручне службе Факултета. 

 

Члан 5 

 

 Савет Факултета доноси одлуку о именовању чланова Савета послодаваца 

настојећи да обезбеди равномерну заступљеност различитих послодаваца.

 Одлука из претходног става овог члана се доставља именованим члановима 

Савета послодаваца писаним или електронским путем. 

  

Начин рада иодлучивања Савета послодаваца 

 

Члан 6 

 

Савет послодаваца одлучује на седницама које се одржавају по потреби, а 

најмање једном годишње, по препоруци последњег месеца летњег семестра текуће 

школске године. 

 Савет послодаваца усваја годишњи извештај о раду са оценом степена 

усаглашености студијских програма Факултета потребама са тржиштом рада и о 

другим питањима из своје надлежности. 

 Седницама послодаваца присуствује председник Савета Факултета или 

декан. 

 

Члан 7 

 

 Седницама Савета послодаваца председава председник, који се бира на 

првој седници Савета послодаваца. 

 Мандат председника Савета послодаваца траје четири године. 
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Члан 8 

 

 Савет послодаваца доноси препоруке и предлоге о питањима из своје 

надлежности. 

 Препоруке и предлози Савета послодаваца достављају се декану и Наставно-

научном већу Факултета. 

 Годишњи извештај из члана 5. став 2. овог Правилника достављају се декану 

Факултета и предмет је разматрања Наставно-научног већа Факултета. 

 

Члан 9 

 

 Кворум за рад и одлучивање Савета послодаваца је већина од укупног броја 

чланова Савета. 

 О усвајању препорука и предлога Савет послодаваца одлучује већином 

присутних чланова. 

 О усвајању годишњег извештаја из члана 5. став 2. овог Правилника Савет 

послодаваца одлучује већином од укупног броја чланова. 

Пословник о раду Наставно-научног већа Факултета сходно се примењује на 

рад Савета послодаваца.  

 

 

Завршна одредба 

Члан 10. 

 Овај Правилник  ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној 

табли Факултета. 
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