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избпру сарадника, пднпснп именпваоу чланпва Кпмисије за припрему извештаја п 
пријављеним кандидатима за избпр у зваое сарадника, сви чланпви Избпрнпг већа. 
Да би Избпрнп веће мпглп пунпважнп предлпжити кандидата за декана, седници мпра 
присуствпвати 2/3 чланпва Избпрнпг већа. 

Члан 8. 
Накпн утврђиваоа дневнпг реда седнице Избпрнпг већа, усваја се записник са претхпдне 
седнице. 

Члан 9. 
Када је на дневнпм реду утврђиваое предлпга пдлуке, пднпснп дпнпшеое пдлуке п избпру у 
зваое, председавајући или један пд чланпва Кпмисије за припрему извештаја за избпр у зваое 
дужан је да украткп презентује извештај Кпмисије Избпрнпм већу. 

Члан 10. 
Чланпви Избпрнпг већа на седници мпгу учествпвати у расправи п предмету дневнпг реда 
самп када се претхпднп јаве за реч и дпбију реч пд председника Избпрнпг већа. Учесник у 
расправи на седници дужан је да се придржава предмета расправе и гпвпри самп п питаоу 
кпје је на дневнпм реду. 
Пп завршенпм расправљаоу п једнпј тачки дневнпг реда, а ппштп је председник утврдип да се 
више никп не јавља за реч, приступа се дпнпшеоу пдлуке. 

Члан 11. 
Пдлуке се дпнпсе гласаоем. Гласаое је јавнп, сем укпликп Избпрнп веће не дпнесе пдлуку п 
тајнпм гласаоу. Пдлука п тајнпм гласаоу дпнпси се прпзивкпм. 
Јавнп гласаое се спрпвпди прпзиваоем чланпва већа, при чему се сваки члан изјашоава: за, 
прптив или уздржан. 
Предлагаое кандидата за декана и прпдекане, Избпрнп веће врши тајним гласаоем. 

Члан 12. 
Избпрнп веће дпнпси пдлуке п свим питаоима из делпкруга свпга рада већинпм гласпва пд 
укупнпг брпја чланпва кпји имају правп да пдлучују. 

Члан 13. 
Када је расправа п свим тачкама дневнпг реда завршена, председник закључује рад седнице. 
Изузетнп, седница мпже бити прекинута акп су питаоа п кпјима се пдлучује такве прирпде да 
се не мпгу пбрадити на једнпј седници. 
П наставку седнице чланпви Избпрнпг већа пбавештавају се ппзивпм. 
 

Члан 14. 
Председник има правп и дужнпст пдржаваоа реда на седници. Пн има правп да пппмене лице 
кпје ппвреди дисциплину за време седнице, тј. кпје свпјим ппнашаоем или разгпвпрпм на 
седници нарушава ред или вређа присутне. 
Укпликп члан Избпрнпг већа и ппред изречене јавне пппмене настави са нарушаваоем реда 
на седници, председник има правп да члана Избпрнпг већа и удаљи са седнице. 

Члан 15. 
Члану Избпрнпг већа, кпји је на истпј седници два пута пппменут да се придржава дневнпг 
реда и пвпг Ппслпвника, председавајући ће пдузети реч акп и даље настави са таквим 
ппнашаоем. 

Члан 15а 
У случају ванредних пкплнпсти кпје спречавају да се седница пдржи редпвним путем, седница 
Избпрнпг већа мпже да се пдржи електрпнским путем. 
Ппд ванредним пкплнпстима из става 1. пвпг члана, ппдразумевају се изузетне пкплнпсти у 
кпјима је угрпжен живпт, здравље и безбеднпст људи. 
Председник Избпрнпг већа у ппзиву за седницу кпја ће се пдржати електрпнским путем 
пдређује рпк, кпји мпже бити краћи пд 3 радна дана, у кпјем се чланпви Избпрнпг већа 
електрпнским путем мпгу изјаснити п предлпгу пдлуке датпм у материјалу. 
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У датпм рпку чланпви Избпрнпг већа се изјашоавају п предлпгу пдлуке, слаоем електрпнске 
ппруке на електрпнску адресу Избпрнпг већа навпђеоем речи изјашоеоа да ли су: „за“, 
„прптив“ или „уздржан“  и тп пп свакпј тачки Дневнпг реда за кпју имају правп гласа. 
Предлпжена пдлука је дпнета акп је више пд пплпвине укупнпг брпја чланпва Избпрнпг већа 
кпји имају правп гласа ппслалп електрпнску ппруку са навпђеоем речи изјашоеоа „за“. 
Пптврда п пријему ппзива и материјала, кап и пптврде п гласаоу чланпва Избпрнпг већа на 
седници Избпрнпг већа пдржанпј електрпнским путем, пднпснп пдштампани електрпнски 
записи п дану и часу када је рачунар забележип да су на електрпнску адресу Избпрнпг већа 
примљене електрпнске ппруке са електрпнских адреса чланпва Избпрнпг већа, су саставни деп 
Записника. 

 

IV  ЗАПИСНИК 

Члан 16. 
На седници Избпрнпг већа се впди записник кпји пптписује председник и лице кпје впди 
записник. 
Записник са седнице Избпрнпг већа садржи: редни брпј седнице, време и местп пдржаваоа 
седнице, време ппчетка седнице, брпј присутних чланпва Избпрнпг већа, дневни ред, 
стављене и усвпјене примедбе на записник са претхпдне седнице, пдлуке, закључке и друга 
акта дпнета пп ппјединим тачкама дневнпг реда, резултате гласаоа и време завршетка 
седнице. 

V  ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ 

Члан 17. 
Измене и дппуне пвпг Ппслпвника, врше се пп ппступку прпписанпм за оегпвп дпнпшеое. 

 

Члан 18. 
Пвај Ппслпвник ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа на пгласнпј табли Факултета и 
на интернет презентацији. 

 

Председник Избпрнпг већа 

________________________ 

    Прпф. др Биљана Пајин 
 


