
Факултет заштите на раду у Нишу је потписао Меморандум о сарадњи са Удружењем заштите на 

раду Црне Горе из Подгорице. Меморандум о сарадњи су потписали 25. фебруара 2019. године у 

Нишу, др Момир Прашчевић, ред. проф., декан Факултета заштите на раду у Нишу и др Зденко 

Јанковић, дипл. инж. знр., председник Удружења заштите на раду Црне Горе. 

Основни циљ меморандума је остваривања међусобне сарадње и предузимање низa 

заједничких активности у образовању и развоју високостручног кадра у области заштите на раду, 

кроз промоцију образовне и научноистраживачке делатности Факултета на подручју Републике 

Црбе Горе и учешће Факултета у стручним семинирима и радионицама за усавршавање знања 

стручних лица у заштите на раду. 

Заједничка сарадња у остваривању основног циља ће се бавити промоцијом заштите на раду 

кроз следеће активности: 

 размена искустава, знања и података;  

 унапређење националне регулативе у области заштите на раду, безбедности и заштите 

здравља на раду; 

 подршка транспозицији међународних стандарда;  

 припрема пројеката од заједничког интереса ради наступа пред могућим донаторима 

 примена међународних искустава;  

 усвајање и примена нових методологија у систему заштите на раду у циљу остваривања 

безбедности и заштите здравља радника на радном месту; 

 заједнички приступ образовању специфичне и шире популације;  

 реализација заједничких пројеката у области заштите на раду, безбедности и заштите 

здравља на раду. 

Поред активности на остваривању основног циља пословно-техничка сарадња према 

овом споразуму обухвата сарадњу и 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; 

 коришћењу референци, искустава и пословних веза обе споразумне стране на 

тржишту; 

 заједничкој примени научних и стручних достигнућа ради подизања квалитета 

производа и услуга; 

 заједничким истраживањима; 

 обуци и усавршавању запослених у домену делатности Факултета, а посебно у 

области заштите на раду; 

 изградњи и јачању  капацитета организација у јавном и приватном сектору, локалне 

заједнице и институција цивилног друштва у области заштите на раду, 

 ангажовању стручњака Удружења у оквиру образовне и научноистраживачке 

делатности Факултета; 

 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. 

 


