На осн
нову члан
на 29. Стаатута Техннолошког факултета Нови Саад (31.05.2
2018. и
29.06.22018. годин
не) Катедр
ра за инж
жењерство материјалаа, на VI рредовној седници
с
одржан
ној 17.12.20018. годинее, доноси
П
ПОСЛОВН
НИК О РАД
ДУ КАТЕД
ДРЕ ЗА ИН
НЖЕЊЕРС
СТВО МА
АТЕРИЈАЛ
ЛА
Члан 1.
Пословвником о раду Катедр
ре за инжењ
њерство маатеријала (у даљем теексту: Посл
ловник)
се уређђује рад Катедре
К
заа инжењеррство материјала, укључујући и рад Каттедре у
проширреном састтаву, и то начин радда, одлучиввања и ток
к рада на седницамаа, као и
начин ввођења сед
днице и зап
писника на седницамаа.
Надлеж
жност Катеедре, односсно Катедр е у прошир
реном састтаву, дефиннисана је важећим
в
Статутоом Техноллошког фак
култета Ноови Сад (у
у даљем теексту: Статтут). У складу са
Статутоом Катедраа у прошир
реном састтаву разматтра реализо
овану насттаву у преттходном
семестрру, програаме научн
ноистраживвачког рад
да и пред
длоге науччних и сттручних
скупова.
Члан 2.
ника примеењују се н а сва лицаа која приссуствују сеедницама Катедре,
К
Одредббе Пословн
односн
но Катедре у проширееном саставву.
Члан 3.
ди и седницама катеддре председ
дава шеф катедре
к
у сккладу са Сттатутом
Катедрром руковод
и општтим актимаа Факултетта. У случчају одсутн
ности или спреченостти шефа Катедре,
К
седниц
цама Катед
дре руковод
ди замени к шефа Каатедре, са свим праввима и обавезама
шефа К
Катедре.
Члан 4.
Катедре се стара
с
о при
имени овог Пословникка.
Шеф К
САЗИВ
ВАЊЕ СЕД
ДНИЦЕ
Члан 5.
Седниц
цу Катедре сазива шеф
ф Катедре..
Члан 6.
Седниц
це Катедрее одржавајју се по ппотреби, а најмање једанпут
ј
м
месечно, изузев
и
у
летњем
м периоду.
Шеф К
Катедре је дужан
д
да саазове седниицу Катедре на захтев
в декана Фаакултета ил
ли једне
трећине чланова Катедре.
К
Члан 7.

Позив за седниц
цу Катедре достављ
ља се елекктронским путем чллановима Катедре
К
најкасн
није 3 дана пре дана одржавања
о
седнице. Позив
П
за сед
дницу садрржи датум и време
одржаввања седнице, као и предлог Днеевног реда,, који састаавља шеф К
Катедре.
Матери
ијал може бити прип
премљен у целини ил
ли виду ин
нформацијее о чему одлучује
о
шеф Каатедре.
Матери
ијал који ћее бити разм
матран на сседници нал
лази се у пр
рилогу поззива за седн
ницу.
У случају хитног разматрањ
ња неког пиитања, елекктронска сеедница мож
же бити зак
казана и
ван рокка дефиниссаног у ставву 1. овог ччлана.
Лице, које није члан Каатедре, уз претходн
но образло
ожен писаани захтевв, може
присуствовати сед
дници Катеедре искљуучиво уз од
добрење и на
н позив ш
шефа Катедр
ре.
ТОК
Т
И НАЧ
ЧИН РАДА
А СЕДНИЦ
ЦЕ
Члан 8.
днице шеф
ф Катедре утврђује да ли сед
дници приссуствује више од
По отвварању сед
полови
ине од укуупног број
оја члановаа Катедре, колико је
ј потребнно за пун
новажно
одлучи
ивање. У сллучају да не
н присустввује довољ
љан број чл
ланова, седдница се од
длаже и
заказује у другом термину.
Члан 9.
По утвррђивању присуства
п
довољног
д
бброја члано
ова за пуно
оважно одллучивање, прелази
се на уттврђивање дневног реда на осноову предло
ога прослеђ
ђеног у поззиву за одр
ржавање
седниц
це. Шеф Катедре
К
поззива чланоове Катедр
ре да ставее евентуаллне примед
дбе или
предлооге за измену или доп
пуну дневнног реда. Примедбе
П
или
и предлооге за измеену или
допунуу дневног реда шеф
ф Катедрее ставља пред приссутне чланнове Катеедре на
одлучи
ивање. Прем
ма резултаттима изјаш
шњавања пр
роглашава се коначноо утврђени дневни
ред.
Члан 10.
Сваки ччлан Катед
дре има прааво да ставии примедбее на записн
ник.
О осноованости сттављених примедби
п
нна Записникк са претхо
одне седниице, одлучу
ује се на
ци гласањем
м. Усвојен
не примедббе уносе се у записн
ник текућее седнице. Ако не
седниц
буде п
примедби на
н записни
ик, шеф К атедре кон
нстатује даа је записнник са преетходне
седниц
це усвојен без
б примедб
би.
Члан 11.
Рад каттедре одвијја се по ред
доследу таачака утврђђених у усв
војеном днеевном реду
у. Свака
тачка ддневног ред
да разматраа се посебнно.
Члан 12
Пре оддлучивања у оквиру сваке таччке усвојен
ног дневно
ог реда, м
може се оттворити
дискуси
ија.
На седници никоо не може дискутоватти пре негго што затр
ражи и дообије реч од
о шефа
Катедрре.
Шеф К
Катедре дајее реч по ред
ду пријављ
љених.

Ако се дискутантт удаљи од теме (питаања) које сее налази наа дневном рреду, шеф Катедре
К
га на тоо опомиње, а уколико
о и даље наастави да дискутује
д
изван теме ддневног реда, шеф
Катедрре му можее одузети реч.
р
Дискуссију закључ
чује шеф Катедре
К
кадда утврди да
д нема
више п
пријављени
их за дискуссију.
Члан 13.
По заврршеној дисскусији по једној
ј
тачкки дневног реда, а пош
што је шеф
ф Катедре утврдио
у
да се ви
ише нико није
н
јавио за
з реч, присступа се до
оношењу од
длуке или ппредлога.
Одлукее се доносее гласањем..
Члан 14.
лу гласају јјавно, већи
ином гласова од укуппног броја чланова
ч
Члановви Катедре, по правил
са праввом гласа (уу складу саа Статутом)).
Пре глласања, шееф Катедр
ре формуллише предл
лог, затим
м позива пприсутне чланове
ч
Катедрре да се диззањем рукее изјасне д а ли су „ЗА
А", ПРОТИВ" предллога или узздржани
од глассања.
Члановви Катедрее одлучују
у тајним ггласањем када
к
је то предвиђенно Статуттом или
посебном одлуком
м.
За спроовођење тајјног гласањ
ња, члановии Катедре именују
и
Ко
омисију од три члана.
Рад Коомисије заввршава се предајом
п
ггласачких листића
л
и потписаног
п
г записник
ка шефу
Катедрре.
После сспроведеноог гласања шеф Катеддре констаттује коначн
ни резултатт гласања и
утврђујје да ли је предлог
п
усвојен.
У случаају поделе гласова наа једнак броој, гласање се може поновити једдном. Укол
лико се
и поноввним гласаањем не посстигне већиина на исто
ој седници,, не може ссе даље
изјашњ
њавати о том
м предлогу
у.
У случаају да Kатеедра не дон
несе предлоог или не одлучи сход
дно својим надлежносстима,
предлоог или одлууку може до
онети деканн Факултетта у циљу неометаног
н
г процеса рада
р
Факулттета.
Члан 15.
длуку или предлог
п
фоормулише шеф
ш Катедр
ре.
Након ггласања од
Члан 16.
Седниц
ца Катедрее траје по правилу док се раасправа по
о дневном реду не заврши.
з
Седниц
цу закључуује шеф Каттедре поштто је претхо
одно утврд
дио да је раасправа по тачкама
т
дневноог реда заврршена.
Члан 17.
Шеф К
Катедре имаа право и дужност
д
одрржавања реда на седн
ници, укљуучујући и право
п
да
опомен
не лице којје повреди дисциплинну за врем
ме седнице, а ако поннови грешк
ку, да га
удаљи са седницее.
Члан 18.

У случаају спречен
ности да пр
рисуствује седници, члан
ч
Катедр
ре дужан јее да о томе
обавестти шефа Каатедре.
Члан 19.
Шеф и
или заменикк шефа Каатедре мож
же да сазове седницу Катедре ккоја ће се одржати
о
електроонским путтем.
Шеф и
или замени
ик шефа Катедре
К
у ппозиву за седницу Катедре
К
кооја ће се одржати
о
електроонским путтем одређу
ује рок, кооји може бити краћ
ћи од два дана, у којем се
чланови Катедрре електрон
нским путтем могу изјаснити
и
о предлогуу одлуке датом
д
у
материј
ијалу.
Члановви Катедрее се о пред
длогу одлукке по сваккој тачки Дневног
Д
рееда, у дато
ом року,
изјашњ
њавају
сллањем ел
лектронскее
порукее на електронску
адресу шефа
Катедрре навођењеем речи изјјашњења даа ли су: „заа“, „против
в“ или „уздрржани“.
Предлоожена одллука је донета ако јје више од
д половинее укупног броја чланова са
правом
м гласа )Каттедре послаало електроонску пору
уку са навођењем речии изјашњењ
ња „за“.
Потврдда о пријем
му позива и материјаала, као и потврде
п
о гласању
г
члланова Каттедре на
седниц
ци Катедре одржаној електроннским путем, односн
но одштамп
мпани електтронски
записи o дaну и чaсу кaдa je рачунарр зaбeлeжи
иo дa су на
н електроннску адрессу шефа
Катедрре, као и секретара
с
Катедре ппримљене електронск
ке поруке са електр
ронских
адреса чланова Каатедре, су саставни
с
деео Записни
ика.
ЗЗАПИСНИК
Члан 20.
На седдници Катеедре води се записнник који потписује
п
шеф
ш
Катеддре и од Катедре
К
изабран
ни секретаар (или оссоба именнованa од шефа Каттедре за ввођење зап
писника
уколикко је он одсутан).
Члан 21.
Записн
ник седницее Катедре мора
м
да саддржи:
- редни
и број седни
ице у годин
ни,
- дан, м
месец и часс када је сед
дница одрж
жана, као и место где је одржанаа и час завр
ршетка
(осим у случају еллектронскее седнице) ,
- именаа присутних и одсутних члановаа,
- дневн
ни ред,
- стављ
љене и усвој
ојене примеедбе на зап исник са пр
ретходне седнице,
- назначчење имена учесникаа у дискусиј
ији,
- одлукке или пред
длоге донетте по поједииним тачкаама дневно
ог реда, реззултате глассања,
ако је ггласање одрржано.
Дискуссија на седн
ници се по правилу нее уноси у целини
ц
у зааписник.
На захттев члана Катедре
К
у записник
з
сее уноси њеегово издво
ојено мишљ
љење о одр
ређеним
питањи
има.
АК
КТА КАТЕД
ДРЕ

Члан 22.
Катедрра доноси одлуке
о
или предлоге у складу са Статутом.
Члан 23.
Акта о којима Каттедра одлучује потпиисује шеф Катедре.
К
ЗАВР
РШНЕ ОДР
РЕДБЕ
Члан 24.
Изменее и допун
не овог Пословника
П
а може предложити
п
и сваки ччлан Катед
дре, уз
образлоожење, о чему Катедр
ра одлучујее на првој наредној
н
сеедници.
Изменее и допуне Пословник
ка врше се на начин и по поступ
пку предвиђђеном за његово
њ
доношеење.
Члан 25.
Даном ступања наа снагу ово
ог Пословнника престаају да важе све одредббе Пословн
ника
које је ддонело Већће Катедре у 2007 годдини.
Члан 26.
Овај Поословник ступа
с
на снагу даном доношења.

