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На основу члана 65. Закона о високом образовању Републике Србије („Сл. гласник 

РС“ број 88/2017….67/21) и члана 66. и 75. Статута Академије струковних студија Јужна 

Србија број 955/2022 од 26.05.2022.године, Наставно-стручно веће Академије на седници 

одржаној дана 07.06.2022.год. донело је 

 

ПРАВИЛНИК 

О САВЕТУ ПОСЛОДАВАЦА АССЈС 
(Пречишћен текст) 

 

Основне одредбе 

 

Члан 1. 

 Овим Правилником уређују се циљеви и начин образовања, састав, надлежност, 

начин рада и доношења одлука Савета послодаваца Академије струковних студија Јужна 

Србија (у даљем тексту: Академија). 

Члан 2. 

 Савет послодаваца је саветодавни орган Академије који се образује у складу са 

чланом 60. став 3. Закона о високом образовању Републике Србије. 

 Основна сврха оснивања Савета послодаваца је остваривање сарадње између 

Академије и послодаваца који радно ангажују кадрове који су завршили студијске програме 

на Академији. 

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

Академије у складу са потребама тржишта рада, као и обезбеђивање стручне и 

професионалне праксе студената Академије током студија. 

 

Надлежност Савета послодаваца 

 

Члан 3. 

 Савет послодаваца: 

1) даје предлоге и препоруке у вези начина за развој и унапређење квалитета постојећих 

студијских програма с аспекта практичне оспособљености дипломираних студената 

који су студије завршили на Академији; 

2) разматра питања сарадње Академије са послодавцима; 

3) разматра студијске програме који се реализују на Академији и даје мишљење, 

предлоге и иницијативе за могуће измене и допуне; 

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

усклађивање образовних профила са потребама тржишта рада; 

5) пружа информације о савременим трендовим и потребама на тржишту рада; 

6) помаже Академији у континуираном унапређењу наставних и ваннаставних 
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садржаја у циљу усклађивања компетенција дипломаца Академије са захтевима 

модерних тржишта; 

7) предлаже Академији решења у погледу модалитета за извођење стручне праксе 

студената на постојећим студијским програмима; 

8) по потреби учествује у раду органа Академије. 

 

Састав и избор чланова Савета послодаваца 

 

Члан 4. 

Чланове Савета послодаваца предлажу руководиоци Одсека, као и помоћник 

председника Академије за развој и сарадњу са привредом у складу са потребама Одсека и 

студијских програма који се на њима реализују.  

Савет послодаваца чине стручњаци са богатим професионалним искуством из 

различитих области које су у вези са студијским програмима на Академији, а тачније 

послодавци са којима Академија струковних студија Јужна Србија има уговор о пословно 

техничкој сарадњи. 

Чланове Савета послодаваца именује Председник Академије који су представници 

послодаваца из члана 2 став 2 овог правилника. 

Мандат чланова и број чланова Савета послодаваца није ограничен. 

Председник Академије именује председника Савета послодаваца из редова чланова 

савета послодаваца, а заменике председника савета послодаваца именује председник 

Академије на предлог руководиоца одсека. 

Савет послодаваца има једног председника и три заменика председника. 

Стручне и административно-техничке послове за рад Савета послодаваца обављају стручне 

службе Академије. 

Члан 5. 

 Председник Академије доноси одлуку о именовању чланова Савета послодаваца, 

настојећи да обезбеди равномерну заступљеност (у погледу делатности) послодаваца који 

радно ангажују кадрове који су студије завршили на Академији. 

 Одлука из претходног става овог члана се доставља именованим члановима Савета 

послодаваца писаним или електронским путем. 

 

Начин рада и одлучивања Савета послодаваца 

 

Члан 6. 

 Савет послодаваца има једну редовну (годишњу) седницу која се по правилу одржава 

по завршетку зимског семестра текуће школске године. 

 Редовну седницу Савета послодаваца сазива председник Академије или лице које 

председник Академије овласти. 

 На редовној седници Савет послодаваца усваја годишњи извештај о прилагођености 

студијских програма Академије потребама тржишта рада и о оспособљености 

дипломираних студената да одговоре захтевима послодаваца. 

 Савет послодаваца може имати и ванредне седнице, које се одржавају по потреби, на 

предлог председника Академије или трећине чланова Савета послодаваца. 

 Седницама послодаваца присуствује председник Академије или помоћници 

председника. 

 Седницама Савета послодаваца могу по позиву да присуствују руководиоци Одсека 

Академије и друга лица. 
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Члан 7. 

 Седницама Савета послодаваца председава председник Академије или лице које 

председник Академије овласти. 

 

Члан 7а. 

Председник Савета послодаваца се бира на првој седници Савета послодаваца. 

Председник Савета послодаваца бира се већином од укупног броја присутних 

чланова Савета послодаваца. 

Мандат председника Савета послодаваца траје три године. 

 

Члан 8. 

 Савет послодаваца доноси Пословник о раду Савета послодаваца. 

Савет послодаваца доноси препоруке и предлоге о питањима из своје надлежности. 

 Препоруке и предлози Савета послодаваца достављају се председнику Академије и 

Наставно-стручном већу Академије. 

 Годишњи извештај из члана 5. став 2. овог Правилника доставља се председнику 

Академије и предмет је разматрања Наставно-стручног већа Академије. 

 

Члан 9. 

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

присутних чланова Савета. 

 О усвајању препорука и предлога Савет послодаваца одлучује већином присутних 

чланова. 

 О усвајању годишњег извештаја из члана 6. став 3. овог Правилника, Савет 

послодаваца одлучује већином од броја присутних чланова.  

 

 

Завршна одредба 

 

Члан 10. 

 Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и објављивања на интернет 

страници Академије. 

 

 
Председавајући НСВ Академије 

  в.д. председника Академије 

 

др Предраг Стаменковић, проф.с.р. 
 

 

 

 

 


