
Факултет заштите на раду у Нишу је потписао Уговор о остваривању стручне праксе и 

практичне наставе студената Факултета заштите на раду у Нишу и Споразум о пословно-

техничкој сарадњи са компанијом „Ресор“ д.о.о. у Гаџином Хану. Уговор и споразум су 

потписали 9. фебруара 2021. године у просторијама компаније „Ресор“ д.о.о, др Момир 

Прашчевић, ред. проф., декан Факултета заштите на раду у Нишу и Бранислав 

Михајловић, директор компаније „Ресор“ д.о.о. 

Основни циљ Уговора о остваривању стручне праксе и практичне наставе студената 

Факултета заштите на раду у Нишу је омогућавање студентима Факултета да стекну 

практична знања, вештине и потребно радно искуство за обављање послова, као и 

оспособљеност за практичну примену стечених теоријских знања на акредитованим 

студијским програмима Факултета, у реалном радном окружењу компаније „Ресор“ д.о.о. 

у Гаџином Хану која је лидер у производњи комуналне опреме и опреме за заштиту 

животне средине. 

Пословно-техничка сарадња Факултета заштите на раду у Нишу и компаније „Ресор“ 

д.о.о обухватиће сарадњу у: 

- осигурању пласмана властитих идеја, решења и ресурса и ангажовање 

капацитета обе споразумне стране под што повољнијим условима; 

- коришћењу расположивих ресурса под што повољнијим условима; 

- ангажовању стручњака једне стране на пословима које реализује друга страна; 

- заједничким наступима на тржишту на активностима у којима имају заједнички 

интерес; 

- заједничким наступима код инвеститора у циљу реализације инвестиционих 

послова; 

- коришћењу референци, искустава и пословних веза обе споразумне стране на 

тржишту; 

- прикупљању података, информација и израде понуда за реализацију заједничких 

пројеката; 

- реализацији заједничких пројеката; 

- развоју производа и производних програма и услуга; 

- заједничкој примени научних и стручних достигнућа ради подизања квалитета 

производа и услуга; 

- заједничким истраживањима; 

- обуци и усавршавању запослених у компанији „Ресор“ у домену делатности 

Факултета; 

- ангажовању стручњака компаније „Ресор“ у оквиру образовне и 

научноистраживачке делатности Факултета; 

- пружању стручних услуга Факултета у области заштите на раду, заштите од 

пожара, заштите животне средине и ванредних ситуација под што повољнијим 

условима; 

- организацији стручних и научних скупова, семинара, радионица и сл.; 

- омогућавању међусобне сарадње  из делатности споразумних страна у складу са 

прописима, актима споразумних страна, расположивошћу капацитета  и 

закљученим уговорима. 
 


