
 
 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 
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08-461/1 од 20.02.2020. године                                                        
На основу члана 65. Став 4. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“ 

бр.88/17, 27/18.-др.закон, 73/18. и 67/19.), члана 55. и 81а. Статута Универзитета у 

Београду-Факултета политичких наука, а у вези са препорукама Министартсва 

просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије бр. 612-00-02066/2019-06 од 

30.12.2019. године, Наставно-научно веће Универзитета у Београду-Факултета 

политичких наука на 4. седници, одржаној дана 20.02.2020. године донело је: 

 

Правилник о саставу, начину рада и надлежностима 

 Савета послодаваца Универзитета у Београду-Факултета политичких наука 

 

Члан 1. 

Универзитет у Београду-Факултет политичких наука (у даљем тексту: 

Факултет)има четири Савета послодаваца, који се образује за свако одељење 

Факултета. 

Савет послодаваца је саветодавни орган Факултета. 

 

 

Члан 2. 

Факултет има следеће Савете послодаваца: 

- Савет послодаваца Политиколошког одељења; 

- Савет послодавца Одељења за међународне студије; 

- Савет послодаваца Одељења за новинарство и комуникологију; 

- Савет послодаваца Одељења за социјалну политику и социјални рад. 

 

Члан 3. 

Савет послодаваца има 7 (седам) чланова. 

 

Члан 4. 

Матично одељење Факултета подноси декану Факултета иницијативу за 

именовање чланова Савета послодаваца са кратким биографијама. 

Чланови Савета послодаваца су представници привреде, односно послодаваца 

који запошљавају кадар образoван на Факултету и који обављају  највише менаџерске 

позиције.  

Чланови Савета послодаваца су и представници из поља науке у којима 

Факултет има акредитоване студијске програме. 

Чланови Савета послодаваца имају најмање факултетско образовање. 

При предлагању чланова Савета послодаваца одељења воде рачуна о 

заступљености представника организација у којима студенти Факултета политичких 

наука обављању стручну праксу. 

 

Члан 5. 

Савет Факултета доноси одлуку о именовању чланова Савета полодаваца на 

предлог декана Факултета. 
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Члан 6. 

Председника Савета послодаваца бира Савет послодаваца, јавним гласањем на 

првој седници, већином од укупног броја чланова Савета. 

Мандат чланова Савета послодаваца је 3 (три) године, уз могућност реизбора. 

 

Члан 7. 

  Савет послодаваца: 

-даје мишљење приликом анализе и осавремењавања студијских програма Факултета 

или припреме за акредитацију нових студијских програма; 

-пружа информације декану, Савету и стручним органима Факултета о трендовима и 

потребама тржишта рада, у погледу знања и компетенција које се очекују од лица која 

завршавају студијске програме Факултета политичких наука; 

-пружа подршку у развоју иновација и комерцијализацији научних резултата 

истраживања спроведених на Факултету; 

-даје повратне информације у поступку самовредновања рада Факултета; 

-обавља и друге послове из своје надлежности. 

 

Члан 8. 

Савет послодаваца састаје се најмање једном годишње. 

Савет послодаваца донеће Пословник о свом раду. 

Рад у Савету послодаваца обавља се без накнаде. 

 

Члан 9. 

 Овај Правилник ступа на снагу даном доношења. 

 

ПРЕДСЕДНИК ННВ И  

ДЕКАН ФАКУЛТЕТА 

 

проф. др Драган Симић 

 


