
На основу члана 55. Закона о високом образовању („Службени гласник 
РС“ број 76/2005, 100/2007 – аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 
93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015, 68/2015 и 87/2016 ) и члана 16. став 1. 
тачка 14. Статута Универзитета у Нишу – пречишћен текст ("Гласник 
Универзитета у Нишу" број 8/2014, .., 2/17), Савет Универзитета, на седници 
одржаној 31.05.2017. године донео је  

 
О Д Л У К А  

о изменама и допунама Одлуке о оснивању Центра за  развој каријере 
студената и истраживача Универзитета у Нишу 

 
Члан 1. 

 Центар за развој каријере студената и истраживача је организациона 
јединица Универзитета у Нишу без статуса правног лица. 

Центар за развој каријере студената и истраживача чине сви запослени 
на Универзитету и факултетима који раде на стручним пословима реализације 
наставе. 

Центар за развој каријере студената и истраживача: 
1. припрема информативне публикације, интернет презентације и 

друге видове упознавања потенцијалних студената са 
могућностима студирања на Универзитету; 

2. остварује контакте са надлежним службама за запошљавање, 
прикупља и објављује информације о могућностима запошљавања 
студената; 

3. сачињава јединствену базу података о дипломираним студентима 
Универзитета, који раде у земљи или у иностранству; 

4. прикупља и објављује информације о могућностима стипендирања 
и кредитирања студената; 

5. организује сусрете потенцијалних послодаваца са студентима и 
истраживачима; 

6. припрема и изводи предавања помоћу којих ће студенти и 
истраживачи стећи знања и вештине које ће им помоћи у развоју 
њихове каријере; 

7. саветује студенте и истраживаче по питањима развоја каријере; 
8. координише рад центара за развој каријере на факултетима 

Универзитета у Нишу; 
9. сарађује са другим институцијама из области развоја каријере. 

Центар има управника и савет. 
Сенат именује седам чланова Савета Центра из реда наставника 

Универзитета. 
Ректор именује управника Центра. 
У оквиру Центра управник може формирати стручна тела која ће се 

бавити појединим проблемима из области развоја каријере студената и 
истраживача. 

Сенат доноси општи акт о раду Центра за развој каријере студената и 
истраживача. 
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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. 

Савет Центра једном годишње подноси Сенату извештај о раду Центра.“ 
 

Члан 2. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Гласнику 
Универзитета у Нишу“. 
 

Члан 3. 
Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Нишу“ и доставити 

правној служби и архиви Универзитета у Нишу. 
 
 
 

СУ број 1/00-02-002/17-007 
У Нишу, 31.05.2017. године 

 
 
 

ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА 
УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ 

 
   Проф. др Душан Трајковић, с.р. 


