
 

 

1 
 

 

На пснпву члана 66. став 2. Статута Технплпшкпг факултета Нпви Сад (020-289/1 пд 25.02.2021. 

гпдине), Наставнп-научнп веће Технплпшкпг факултета Нпви Сад на седници пдржанпј дана 

15.11.2021. гпдине, измеоенпг на седници Наставнп-научнпг већа пдржанпј дана 09.11.2022. 

гпдине, дпнпси 

ПОСЛОВНИК О РАДУ  
НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА  

ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА НОВИ САД 
 

ППШТЕ ПДРЕДБЕ 

Члан 1 

Пвим ппслпвникпм уређује се прганизација, начин рада и пдлучиваоа                

Наставнп-научнпг већа Технплпшкпг факултета Нпви Сад (у даљем тексту: Наставнп-научнп 

веће), кап и друга питаоа пд значаја за рад Наставнп-научнпг већа. 

Члан 2 

Пдредбе пвпг ппслпвника примеоују се на сва лица кпја присуствују седницама 

Наставнп-научнпг већа, псим пдредби кпје се пднпсе на пдлучиваое. 

Члан 3 

Председник Наставнп-научнпг већа је декан, пп функцији. 

Председник Наставнп-научнпг већа: 

1. прганизује и сазива седнице Наставнп-научнпг већа, 

2. рукпвпди седницама Наставнп-научнпг већа, 

3. пптписује акте кпје дпнпси Наставнп-научнп веће, 

4. пбавља и друге ппслпве утврђене ппштим актима Факултета и пвим 

ппслпвникпм. 

У случају спреченпсти декана, седницу мпже сазвати и опм председавати прпдекан 

кпјег пвласти декан. 

Члан 4 

Наставнп-научнп веће ради и пдлучује на седницама. 

Наставнп-научнп веће пбавештава прганизаципне јединице Факултета, заппслене, 

студенте и јавнпст п свпм раду пбјављиваоем аката, дпкумената и инфпрмација на сајту 

Факултета, кап и на друге ппгпдне начине у складу са ппштим актима Факултета. 

Председник Наставнп-научнпг већа мпже давати писана и усмена саппштеоа за 

јавнпст, у складу са Статутпм и другим ппштим актима Факултета. 

Усвпјени записници са седница Наставнп-научнпг већа са целпкупнпм дпкументацијпм, 

трајнп се чувају у архиви Факултета. 
 

КПНСТИТУИСАОЕ НАСТАВНП-НАУЧНПГ ВЕЋА 

Члан 5 

Наставнп-научнп веће има 23 члана из реда наставника и изузетнп асистената и 
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асистената са дпктпратпм кпји су у раднпм пднпсу са пуним радним временпм на Факултету. 

Наставнп-научнп веће чине декан Факултета, прпдекани, пп 2 представника сваке 

катедре и јпш пп 1 представник са  катедре са највећим брпјем наставника и сарадника. 

Представнике у Наставнпм-научнпм већу бира катедра, тајним гласаоем већинпм 

гласпва пд укупнпг брпја чланпва катедре. 

Декан и прпдекани су чланпви Наставнп-научнпг већа пп функцији. 

Мандат чланпва Наставнп-научнпг већа траје три гпдине. 

При расправљаоу, пднпснп пдлучиваоу п питаоима кпја су пдређена чланпм 63.  

Статута Факултета Наставнп-научнп веће има 29 чланпва, јер у раду Наставнп-научнпг већа 

учествује 6 представника студената кпје бира Студентски парламент. 

У случају из става 6. пвпг члана учествује и студент прпдекан без права пдлучиваоа. 

Мандат представника студената траје три гпдине, псим укпликп је изабрани 

представник у међувремену изгубип статус студента или га је Студентски парламент разрешип 

дужнпсти. 

Члан Наставнп-научнпг већа кпји не испуоава пбавезе мпже бити разрешен чланства 

пре истека мандата на начин и пп ппступку кпји је предвиђен за оегпв избпр. 

 

Члан 6 

Прву кпнститутивну седницу Наставнп-научнпг већа сазива декан. 

Наставнп-научнп веће врши верификацију мандата чланпва Наставнп-научнпг већа на 

пснпву пдлука катедри п избпру свпјих представника у Наставнп-научнпм већу, пдлуке Савета 

факултета п избпру декана и пдлуке Студентскпг парламента Факултета (у даљем тексту: 

Студентски парламент) п изабраним представницима студената у Наставнп-научнпм већу. 
 

ПРАВА И ДУЖНПСТИ ЧЛАНПВА НАСТАВНП-НАУЧНПГ ВЕЋА 

Члан 7 

Члан Наставнп-научнпг већа пстварује права и дужнпсти утврђене закпнпм, Статутпм 

Факултета, пвим ппслпвникпм и другим ппштим актима Факултета. 

Надлежнпст Наставнп-научнпг већа је пдређена важећим Статутпм Факултета. 

 

Члан 8 

Члан Наставнп-научнпг већа има правп и дужнпст: 

1.  да присуствује седници Наставнп-научнпг већа, пднпснп да пбавести 

председника Наставнп-научнпг већа, пре седнице, акп је спречен да присуствује 

или из пдређених разлпга мпра да напусти седницу; 

2.  да учествује у раду и пдлучиваоу. 

Члан Наставнп-научнпг већа мпже бити задужен и за друге ппслпве кпје му ппвери 

Наставнп-научнп веће. 

Члан Наставнп-научнпг већа има правп да ппкрене иницијативу за разматраое 

ппјединих питаоа на седницама Наставнп-научнпг већа. 

П присуствпваоу чланпва Наставнп-научнпг већа на седницама впди се евиденција, 

кпја се пптврђује пптписиваоем. 

У раду Наставнп-научнпг већа без права пдлучиваоа мпгу да учествују и друга лица кпја 

су ппзвана пд стране председника Наставнп-научнпг већа. 

ПРИПРЕМАОЕ И САЗИВАОЕ СЕДНИЦЕ  

Члан 9 

Седницу Наставнп-научнпг већа припрема председник, у сарадои са прпдеканима и 
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стручним службама Факултета. 

Стручне службе Факултета пружају стручну ппмпћ у пбради предлпга кпји се ппднпсе 

Наставнп-научнпм већу и старају се п пбезбеђиваоу техничких и административних услпва за 

оегпв несметан рад. 

Ппзив за седницу пптписује председник Наставнп-научнпг већа. 

Ппзив за седницу Наставнп-научнпг већа садржи датум, време и местп пдржаваоа 

седнице, кап и предлпг дневнпг реда. Ппзив за седницу се дпставља електрпнским путем 

чланпвима Наставнп-научнпг већа најкасније три дана пре пдржаваоа седнице. 

Материјал за седницу се дпставља чланпвима Наставнп-научнпг већа електрпнским 

путем, најкасније два дана пре дана пдржаваоа седнице. 

Председник Наставнп-научнпг већа, мпже сазвати седницу Наставнп-научнпг већа и у 

краћем рпку, акп се прпцени да би пдлагаое разматраоа пдређенпг питаоа у редпвнпм рпку 

за заказиваое седнице мпглп да прпузрпкује штетне ппследице. 

Члан 10 

Седницу Наставнп-научнпг већа сазива председник Наставнп-научнпг већа. 

 
ДНЕВНИ РЕД 

 
Члан 11 

Председник Наставнп-научнпг већа предлаже дневни ред за седницу Наставнп-научнпг 

већа. 

У случају да се, у перипду пд дпстављаоа предлпга дневнпг реда дп пдржаваоа 

седнице, ппјаве и друга питаоа кпја је пптребнп размптрити, дпстављени дневни ред се мпже 

изменити, пднпснп дппунити на сампј седници, укпликп предлпг за измену, пднпснп дппуну 

дневнпг реда прихвати већина пд укупнпг брпја чланпва Наставнп-научнпг већа. 

 

ПДРЖАВАОЕ И ТПК СЕДНИЦЕ 

Члан 12 

Наставнп-научнп веће ради и пдлучује на седници кпјпј присуствује већина пд укупнпг 

брпја чланпва Наставнп-научнпг већа, изузев пп тачкама дневнпг реда: 

1.  када пдлучује п утврђиваоу предлпга кандидата за декана Факултета када 

седници присуствује 2/3 чланпва пд укупнпг брпја чланпва Наставнп-научнпг већа и 

2. када је Статутпм Факултета или другим ппштим актпм Факултета прпписана 

другачија већина. 

Члан 13 

Председник Наставнп-научнпг већа птвара седницу и утврђује да ли ппстпји квпрум за 

пунпважан рад и пдлучиваое пп свим тачкама дневнпг реда.  

У случају да седници не присуствује већина пд укупнпг брпја чланпва Наставнп-научнпг 

већа, седница се пдлаже и заказује у нпвпм термину. 

Пп утврђиваоу квпрума, председник Наставнп-научнпг већа приступа утврђиваоу 

дневнпг реда. 

Рад на седници Наставнп-научнпг већа пдвија се према утврђенпм дневнпм реду, п 

чему се стара председник Наставнп-научнпг већа. 

Председник Наставнп-научнпг већа се стара п ппстпјаоу квпрума тпкпм целе седнице. 

Члан 14 

Разматраое и пдлучиваое на седници Наставнп-научнпг већа пбавља се пп тачкама 
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усвпјенпг дневнпг реда. 

Свака тачка дневнпг реда разматра се ппсебнп. 

Пре пдлучиваоа мпже се пдржати дискусија п свакпј тачки дневнпг реда. 

На седници Наставнп-научнпг већа мпже гпвприти самп лице кпје дпбије реч пд 

председника Наставнп-научнпг већа. 

Председник Наставнп-научнпг већа даје реч пп редпследу пријављиваоа. 

Акп се дискутант удаљи пд теме кпја се налази на дневнпм реду председник Наставнп-

научнпг већа га на тп пппмиое, а акп и даље настави да дискутује изван теме дневнпг реда, 

председник му мпже пдузети реч. 

У зависнпсти пд слпженпсти питаоа и интереспваоа за учешће у расправи, на предлпг 

председника или члана Наставнп-научнпг већа, Наставнп-научнп веће мпже пдлучити да се 

пграничи време излагаоа учесника у расправи. 

Дискусију закључује председник Наставнп-научнпг већа, кад утврди да нема више 

пријављених гпвпрника. 

Ппсле расправе, а пре гласаоа, председник Наставнп-научнпг већа је дужан да 

фпрмулише предлпг п кпме ће се гласати, а ппсле гласаоа дужан је да саппшти каква је пдлука 

дпнета. 

Члан 15 

Акп тпкпм седнице, збпг дугптрајне расправе дпђе дп зампра чланпва или збпг пптребе 

прпвере или прибављаоа пдређених ппдатака неппхпдних за пдлучиваое, председник 

Наставнп-научнпг већа мпже прекинути седницу. Прекид седнице не мпже трајати дуже пд 30 

минута. 

 
НАЧИН ПДЛУЧИВАОА НА СЕДНИЦИ 

Члан 16 

Наставнп-научнп веће свпје надлежнпсти пстварује дпнпшеоем пдлука и даваоем 

предлпга, мишљеоа и сагласнпсти п питаоима кпја су закпнпм или другим актима стављена у 

надлежнпст Наставнп-научнпг већа. 

Наставнп-научнп веће мпже пдлучити да закључкпм пдлпжи разматраое предлпга, 

пднпснп пдређенпг питаоа на дневнпм реду, укпликп пцени да недпстају пдређени елементи 

пптребни за пдлучиваое. 

Акте Наставнп-научнпг већа пптписује председник Наставнп-научнпг већа, пднпснп 

председавајући. 

Члан 17 

Акти Наставнп-научнпг већа дпстављају се накпн пдржане седнице, пре усвајаоа 

записника п раду Наставнп-научнпг већа на тпј седници. 

Укпликп Наставнп-научнп веће измени акт, кап деп записника приликпм усвајаоа 

записника на следећпј седници, дпставља се акт кпји ставља ван снаге претхпднп дпстављени 

текст. 

Акти Наставнп-научнпг већа пбјављују се на интернет страници Факултета пп налпгу 

председника Наставнп-научнпг већа. 

Члан 18 

Наставнп-научнп веће дпнпси пдлуке јавним гласаоем већинпм гласпва пд укупнпг 

брпја чланпва Наставнп-научнпг већа, изузев укпликп је Статутпм Факултета или другим 

ппштим актпм Факултета прпписана другачија већина. 

Наставнп-научнп веће мпже пдлучити да се п ппјединпм питаоу пдлука дпнесе тајним 
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гласаоем. 

Гласаое је тајнп и у случајевима утврђеним Статутпм Факултета. 

Тајнп гласаое врши се путем гласачких листића. 

Тајнп гласаое и резултате гласаоа спрпвпди и утврђује кпмисија кпју сачиоавају 

председник и два члана кпје бира Наставнп-научнп веће из свпјих редпва. 

Члан 19 

Пдлучиваое јавним гласаоем пбавља се такп штп председник Наставнп-научнпг већа 

ставља на гласаое првп предлпг кпји је фпрмулисап, а затим евентуалнп друге предлпге, 

редпм кпјим су дати. 

Гласаое се пбавља такп штп се првп дизаоем руке изјасне чланпви Наставнп-научнпг 

већа кпји су “ЗА” прихватаое предлпга, а затим чланпви Наставнп-научнпг већа кпји су 

“ПРПТИВ” предлпга и затим “УЗДРЖАН”. 

Пребрпјаваоем ппдигнутих руку утврђује се брпј гласпва и саппштава резултат 

гласаоа. 

Акп нема примедби на утврђени брпј гласпва, председник Наставнп-научнпг већа 

кпнстатује резултат гласаоа, утврђује да ли је предлпг усвпјен и саппштава пдлуку записничару 

ради унпшеоа у записник. 

 

Члан 20 

Изузетнп, председник Наставнп-научнпг већа мпже пдлучити да сазпве седницу 

Наставнп-научнпг већа кпја ће се пдржати електрпнским путем, у случају кад је неппхпднп да 

се пдређенп питаое из надлежнпсти Наставнп-научнпг већа хитнп разматра и п оему гласа. 

Председник Наставнп-научнпг већа пдређује рпк у кпјем чланпви Наставнп-научнпг 

већа треба да се изјасне п предлпгу. 

Чланпви Наставнп-научнпг већа се п предлпгу на електрпнскпј седници, изјашоавају 

слаоем електрпнске ппруке са јасним навпђеоем да ли су “ЗА”, “ПРПТИВ” или “УЗДРЖАН”. 

У случају из става 1. пвпг члана, пдлука се сматра дпнетпм акп се за исту изјасни већина 

чланпва Наставнп-научнпг већа. 

У случају да се билп кпји члан Наставнп-научнпг већа изјаси прптив предлпга исти 

предлпг се скида са дневнпг реда електрпнске седнице и разматра се на редпвнпј седници. 
Записник са седнице пдржане електрпнским путем се увек мпра усвпјити на редпвнпј 

седници. 
У случају прпглашеоа ванреднпг стаоа, ратнпг стаоа, ванредне ситуације или у другим 

случајевима у кпјима су угрпжени живпт, здравље и безбеднпст људи, седнице              
Наставнп-научнпг већа, мпгу се пдржавати електрпнским путем, на начин и пп ппступку 
пдлучиваоа кап на седницама Наставнп-научнпг већа кпје се пдржавају електрпнским путем.  

 
ПДРЖАВАОЕ РЕДА НА СЕДНИЦИ 

Члан 21 

П пдржаваоу реда на седници стара се председник Наставнп-научнпг већа. 

За ппвреду реда члану Наставнп-научнпг већа мпгу се изрећи следеће мере: пппмена и 

пдузимаое речи. 

Председник ће изрећи пппмену члану Наставнп-научнпг већа када пн свпјим 

ппнашаоем или разгпвпрпм на седници нарушава ред или вређа присутне на седници. 

Председник ће пдузети реч члану кпји је већ на истпј седници два пута пппмиоан да се 

придржава дневнпг реда и пвпг ппслпвника, акп и даље настави са таквим ппнашаоем. 

Изречене мере за ппвреду рада на седници Наставнп-научнпг већа унпсе се у записник. 
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Члан 22 

П тпку седнице Наставнп-научнпг већа се впди записник. 

Записник садржи редни брпј седнице текућег сазива, датум, време и местп пдржаваоа 

седнице, имена присутних и пдсутних чланпва, име председавајућег на седници, дневни ред, 

имена лица кпја пп ппзиву присуствују седници, имена учесника у дискусији, пдлуке и 

резултате гласаоа. 

Члан Наставнп-научнпг већа кпји је на седници издвпјип мишљеое мпже тражити да се 

суштина оегпве изјаве унесе у записник у тексту кпји личнп фпрмулише. 

Записник саставља заппслени у Служби за правне и ппште ппслпве. 

Записник пптписују председник, пднпснп председавајући Наставнп-научнпг већа и 

записничар. 

Члан 23 

Члан Наставнп-научнпг већа има правп да стави примедбу на записник са претхпдне 

седнице приликпм усвајаоа записника. 

П пснпванпсти примедбе на записник пдлучује се на седници, јавним изјашоаваоем. 

Акп се примедбе усвпје, у записник се унпсе пдгпварајуће измене. 

 
ППМПЋНА СТРУЧНА И САВЕТПДАВНА ТЕЛА НАСТАВНП-НАУЧНПГ ВЕЋА 

Члан 24 

Наставнп-научнп веће мпже пбразпвати ппмпћна, стручна и саветпдавна тела, у складу 

са Статутпм Факултета. 

Тела кпје пбразује Наставнп-научнп веће дпнпсе пдлуке већинпм гласпва, псим акп је 

пдлукпм п оихпвпм пбразпваоу другачије пдређенп. 

Пдлукпм п пбразпваоу тела пдређује се оихпв састав и ппверене надлежнпсти. 

 
ЗАВРШНА ПДРЕДБА 

Члан 25 

П правилнпј примени пвпг Ппслпвника стара се председник Наставнп-научнпг већа. 

Пвај Ппслпвник ступа на снагу данпм дпнпшеоа. 

Ступаоем на снагу пвпг Ппслпвника престаје да важи Ппслпвник п раду Наставнп-

научнпг већа Технплпшкпг факултета Нпви Сад дпнет на седници Наставнп-научнпг већа 

29.08.2014. гпдине. 

 
 

Прпф. др Биљана Пајин 
 

председник Наставнп-научнпг већа 


