
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ 

Факултет инжењерских 1:1аука 

Број: 01 -1/ 3249-1 
06. 10. 2021. године 
КРАГУЈ ЕВАЦ 

Савет Фаr<ултета инжењерсr<их наука Универзитета у Крагујевцу на основу члана 63 . 
став 1. тачка 14. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС", бр . 88/2017, 27/2018 
- др. за r<он , 73/2018, 67 /2019, 6/2020 - др .закони , 11/2021 - аутентично тумачење, 

67/2021 и 67/2021 - др .закон ) и на основу члана 146. и 148. Статута Факултета 
инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу ( бр . 01 -1/932 од 01 .04.2021 . године -
пречишћен текст), на сединици одржаној дана 06.10.2021. године , донео је : 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА О РАДУ 

САВЕТА ФАКУЛТЕТА ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У 

КРАГУЈЕВЦУ 

Пословник о раду Савета Факултета инжењерских наука Универз итета у Крагујевцу 

( бр . 01 -1/ 1036-4 од 05 .04.2016. год . и бр. 01-1/993-4 од 26.03 .2018. год.), у даљем 

тексту: Пословник о раду, мења се и допуњује на следећи начин : 

Члан 1. 
Члан 11 . мења се тако да сада гласи 

"Савет ради у седницама . 

Седнице Савета могу бити : 

- редовне, 
- по хитном поступ1<у и 
- свечане. 

Редовне седнице се одржавају , по правилу, једном месечно . 

Седнице по хитном постутшу се одржавају уколико то захтевају разлози за хитно 

одлуивање о поједином питању и доношење одговарајућег акта . 

Свечане седнице се одржавају по потреби поводом јубилеја , прослава и у другим 

случајевима . 

Редовне и хитне седница Савета се могу одржати и електронским путем на један од 

следећих начина : 
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- путем електронске поште односно одговарајућег електрон с1<ог сервиса за 

гласање, 

- путем видео конферен цијс1<е везе". 

Члан 2. 

Члан 12. мења се и допуњује тако да сада гласи : 

"Реgовна сеgница Савt:Ша 

Члан 12. 

Седнице Савета Фа1<ултета припрема председник Савета Факултета у 1<он султацији са 

деканом Фа1<ултета и стручним службама. 

Председник Савета Факултета предлаже дневни ред за седницу Савета Факултета". 

Досадашњи ст. 1-5 постају ст. 3-7. 

Члан З. 

Члан 28. мења се тако да сада гласи : 

Елекtilронска сеgница Савеша 

Члан28. 

" Председник Савета Фа1<ултета може заказати седницу Савета еле1пронским путем. 

Електронс1<е седнице се одржавају или путем видеоконференцијс1<е везе или се 

организује гласање електронСI<им путем о предложеном дневном реду и тачкама 

дневног реда . На предло г председника Савета Факултета седница се може 

организовати та1<0 да се дис1<усија спроведе путем видеоконференцијске везе а 

гласање да се обави електронс1<им путем . Председник Савета може седницу заказати 

тако да се Савет о појединим питањима изјасн и на видоеконференцијској вези , а о 

појединим питањима путем еле 1про н ског сервиса за гл асање. 

Седница која се организује у целости путем видо 1<0нференцијске везе одржава се у 

складу са одредбама овог Пословни 1<а о начину одржавања редовних седница. 

Ако се седница одржава путем електронског сервиса за гласање , поз ив за седницу са 

предлогом дневног реда се упућује члановима Са вета путем и -мејла. 

Уз позив за седницу са предло гом дневног реда, члановима Савета се доставља и 

пратећи материјали уз предложене тачке дневног реда, уз назнаку рока до када 

најкасније треба да доставе своје изјашњење. 
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А1<0 ј е одређено само изјашњавање еле1<тронс1<им путем чланови Савета с воје 

изјашњење, односно гласање "за", "против" или "уздржано" по свим из н етим 

предлозима чланови Савета достављају путем еле1<тронс1<ог сервиса за гласање. 

Гласање еле1<тронским путем мора се о р ганизовати та1<0 да а1<0 је реч о јавном гласању 

сви чланови Савета буду упознати са гласањем других чланова Савета . 

По завршеном гласању , чланови Савета се обавештавају о резултатима гласања. 

Штампана евиденција резултата гласања чланова Савета саставни је део записню<а са 

тако одржане седнице . 

У записни1< са одржане седнице електронским путем се уноси: разлог одржавања, 

датум упућивања позива, имена чланова који су се одаз вали позиву за седницу, имена 

чланова који се нису одазвали позиву за седницу , п оч ета1< одржавања седнице, предлог 

дневног реда, резултат гласања о појединим питањима , име и презиме члана који је 

издвојио мишљење (уколико је члан захтевао да се издвајање мишљења унесе у 

записник) и назив аката донетих на седници , и време завршет1<а седнице . 

Запи сник се усваја на првој наредној редовној седници Савета . 

Записник потписује председник Савета и записничар . 

Члановима Савета је забрањено да снимају и дистрибуирају ток седнице 1<ој а се 

одржава електронским путем. 

На сва питање о одржа вању електронских седница која нису регулисана овим чланом 

примењују се опште одредбе о начину одржавања редовних седница Савета". 

Члан 4. 

У Пословник о раду, после члана 28. додају се нови чланови 28а , 28б , 28в, 28г 1<оји 

гласе: 

"Сеgнице Савеша ио хиili.ном йocili.yiiкy 

Члан28а. 

Седницу по хитном поступку сазива председник Савета или се сазива на захтев 1/3 
члано ва Савета. 

Захтев 1/3 чланова Савета се подноси председнику Савета у писаној форми , са 

образложењем, свој еручно потписа н од стране свих предлагача. 

Уз захтев се доставља и предлог акта , односно материјала , у писаној форми и у 

електронском облику, у складу са одредбама овог Пословника . 
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Седницу по хитном поступ1<у сазива председни1< Савета и одређује дан и час њеног 

одржавања нај1<ас није у року од 24 сата, од пријема захтева или оцене председниr<а 
Савета да постоји потреба за одржавањем седнице по хитном поступr<у . 

У случају из става 4. овог члана , чланови Савета се позивају телефоном , и -мејлом или 

на други погодан начин. 

Седница по хитном поступ1<у може се одржати: 

уз лично присуство чланова Савета, 

електронс1<им путем, 

телефонским путем . 

Седница по хитном поступ1<у уз лично присуство чланова Савета или електронским 

путем , се одржава у с1<ладу са одредбама овог Пословни1<а" . 

Члан28б. 

Седница по хитном постуш<у се одржава телефонским путем, изузетно , а1<0 то 

захте вају разлози хитности , услед наступања штете или угрожавања безбедности . 

Седница телефонским путем одржава се та1<0 што председник Савета позива 

телефоном чланове Савета , образлаже питања 1<оја захтевају хитност и п озива да се 

изјасне "за" , "против " или "уздржано" по изнетим предлозима. 

Секретар Факултета бележи резултате изјашњавања сва1<ог члана, по сваком изнетом 

предлогу, на основу обавештења председника Савета и о томе сачињава записник. 

У записни1< са телефонски одржане седнице уноси се: разлог хитности , предлагач 

седнице, почета~< и завршетак времена одржавања седнице , предлог о коме се 

и зјашњавала, појединачно изјашњавање сваког члана о предлогу, као и констатацију 

да је , односно да није , предлог прихваћен , односно донета одлука. 

Записник потписују председник Савета, са десне, и секретар Факултета , са леве 

стране . Записник се оверава печатом, 1<оји се ставља на средину , између наведених 

потписа. Записни1< се усваја на првој наредној редовној седници . 

Све-чана сеgница Савеша 

Члан28в. 

Свечану седницу Савета може сазвати председник Савета у свечаним приликама. 

Гlредседни1< Савета свечану седницу Савета сазива свечаном позивницом која садржи 

програм свечаности , у којој је посебно назначен дан и час одржавања седнице, 

односно сала у 1<ојој ће седница бити одржана . 

Седница Савета сазвана овим поводом је свечаног и протоколарног карактера . 
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За одржавање свеч ане седнице Савета није потребно присуство већине од укупног 

броја чланова . 

Члан 28i. 

Изузетно , свечана седница Савета може имати и радни I<арактер . 

За свечану седницу , која има радни карактер, председник Савета, уз позивницу из 

става 2. члана 28в. овог Пословника, доставља предло г дневног реда, са материјалима, 

у с 1<ладу са одредбама овог Пословника о одржавању редовне седнице . 

За свечану седницу која има и радни карактер , у делу радног кара1пера примењују се 

одредбе овог Пословника за одржавање редовне седнице" . 

Члан 5. 

Одлука о изменама и допунама Пословника о раду Са вета Факултета инжењерских 

наука Универзитета у Крагујевцу, ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на 

о гласној табл и и интернет страници Факултета инжењерских нау 1<а Универзитета у 

Крагујевцу. 

Члан 6. 

Обавезује се стручна служба Факултета да сачини, отклони евентуалне техничке 

недосташе и објави пречишћен текст Пословню<а о раду Савета Фа1<ултета 

инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, у pot<y од ЗО дана од дана ступања на 

снагу ове Одлу1<е. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Правни основ за доношење Одлуке о изменама и допунама Пословника о раду Савета 

Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу , садржан је у чл . 63. ст. 1. 
тач . 14. Закона о високом образовању ( "Сл . гласни~< РС", бр . 88/201 7, 27/2018 - др . 

закон , 73/2018, 612020 - др.закони , 11/2021 - аутентично тумачење , 67/2021 и 

67 /2021 - др .закон ) и у чл . 146. и 148. Статута Факултета инжењерских наука 
Универзитета у Крагујевцу ( бр. 01-1/932 од 01 .04.2021. године - пречишћен текст), 

кој им је прописана надлежност Савета да доноси Пословник о раду Савета . 

Разлози за доношење ове ОдЈЈУI<е садржани су у потреби да се неке од важећих 

одредаба Пословника о раду Савета Факултета инжењерских наука у Крагуј евцу уреде 

на квалитетнији и прецизнији начи н у циљу ефикаснијег рада Савета Факултета , као 

органа управљања Факултета . 

р Данијела Милорадовић, 

ванр .проф . 
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