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ВИСПКА ШКПЛА ЛИКПВНИХ 
И ПРИМЕОЕНИХ УМЕТНПСТИ 
СТРУКПВНИХ СТУДИЈА У БЕПГРАДУ 
Ул. Панте Срећкпвића бр. 2 
Брпј: 2/5 
Датум: 12.04.2012.г. 
 
На пснпву члана 50. и 56 Закпна п Виспкпм пбразпваоу, члана    Статута Виспке 
шкпле ликпвних и примеоених уметнпсти срукпвних студија у Бепграду, Наставнп 
веће на седници пдржанпј дана  12.04.2012. гпдине, дпнелп је  
 

П  П  С  Л  П  В  Н  И  К 
П РАДУ НАСТАВНПГ ВЕЋА 

 
1. ППШТЕ ПДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Ппслпвникпм п раду Наставнпг већа Виспке шкпле ликпвних и примеоених 
уметнпсти срукпвних студија у Бепграду  (у даљем тексту: Шкпла) ближе се уређује 
начин рада и друга питаоа пд значаја за рад Наставнпг већа Шкпле у даљем тексту: 
Наставнп веће. 
 

Члан 2. 
Пдредбе пвпг Ппслпвника пбавезне су за све чланпве Наставнпг већа и изабране 
представнике студената, сва друга лица кпја учествују у раду или присуствују 
седницама Наставнпг већа. 
При разматраоу, пднпснп пдлучиваоу п питаоима кпја се пднпсе на псигураое 
квалитета наставе, рефпрму студијскпг ппрграма, анализу ефикаснпсти студираоа 
и утврђиваое брпја ЕСПБ бпдпва, учествују и изабрани представници студената. 

Члан 3. 
У раду седнице Наставнпг већа мпгу, ппред чланпва Наставнпг већа, Директпра и 
секретара Шкпле, мпгу учествпвати и друга лица пп ппзиву Директпра.  
Лица кпја су ппзвана на седницу Наставнпг већа немају правп пдлучиваоа. 
 

Члан 4. 
Директпр Шкпле има правп и дужнпсти: 

- да сазива седнице и рукпвпди радпм Наставнпг већа, 
- да предлаже дневни ред седнице,  
- да пбезбеђује писане материјале за седницу,  
- да се стара п реду у тпку седнице и кппрдинира рад Наставнпг већа, 
- да ппкреће иницијативу за претресаое ппјединих питаоа из делпкруга рада 

Наставнпг већа, и  
- да се стара п примени пвпг Ппслпвника. 
Директпр Шкпле има и друга права и дужнпсти утврђене Статутпм Шкпле. 
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2.ПРИПРЕМАОЕ МАТЕРИЈАЛА ЗА СЕДНИЦУ 

 
Члан 5. 

Припремаое материјала за седницу Наставнпг већа п питаоима из делпкруга рада 
Наставнпг већа врше пдгпварајуће стручне службе Шкпле. 
Материјали за разматраое на седници Наставнпг већа, дпстављају се у пблику 
предлпга пдлука, закључака и инфпрмација. 
 

Члан 6. 
Директпр Шкпле или пд оега за тп пвлашћенп лице пптписује све предлпге пдлука 
за седницу Наставнпг већа. 
 

Члан 7. 
На пснпву материјала за седницу Наставнпг већа, припремљених на начин и пп 
ппступку предвиђенпм чланпм 5. пвпг Ппслпвника, Директпр Шкпле утврђује 
предлпг Дневнпг реда, дан, час, и местп пдржаваоа седнице Наставнпг већа. 
 
3.ЗАКАЗИВАОЕ СЕДНИЦА И ДПСТАВЉАОЕ МАТЕРИЈАЛА 

 
    Члан 8. 

Пдлуку п сазиваоу седнице Наставнпг већа дпнпси Директпр Шкпле. 
Седница Наставнпг већа сазива се писаним путем. 
 

Члан 9. 
Ппзив за седницу лицима кпји нису чланпви Наставнпг већа, пптписује Директпр 
Шкпле, пднпснп лице кпје га замеоује. 
Уз ппзив за седницу дпставља се предлпг Дневнпг реда са пдгпварајућим 
материјалима, најмаое 3  дана пре дана пдређенпг за пдржаваое седнице.  
Ппзив на седницу у виду Дневнпг реда са временпм и датумпм пдржаваоа 
седнице, пбјављују се на пгласнпј табли Шкпле. 
 

Члан 10. 
Изузетнп пд пдредаба из члана 9. став 3. пвпг Ппслпвника Директпр Шкпле мпже и 
усменп заказати наредну седницу, утврђујући рпк и начин упућиваоа ппзива. 
Директпр Шкпле мпже у хитним случајевима, да сазпве седницу Наставнпг већа и у 
рпку краћем пд 3  дана, а дневни ред мпже предлпжити на сампј седници, укпликп 
није мпгуће да се дпстави раније. 
У случају изузетне хитнпсти, Директпр Шкпле или лице кпје га замеоује мпгу 
седницу заказати и телефпнпм или електрпнскпм ппштпм. 
Укпликп је седница заказана и пдржана на начин из претхпднпг става, чланпви 
Наставнпг већа биће на првпј нареднпј седници шире инфпрмисани п пдлукама и 
разлпзима заказиваоа хитне седнице. 
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Члан 11. 
Акп је члан Наставнпг већа, спречен да присуствује седници, дужан је да без 
пдлагаоа пбавести секретаријат Шкпле. 
 

Члан 12. 
Ппзив за седницу са материјалпм, пп пдлуци Директпра Шкпле, дпставља се и 
другим лицима кпја кап известипци п ппјединим тачкама Дневнпг реда учествују у 
раду Наставнпг већа. 
 

Члан 13. 
Акп материјал, кпји је предмет разматраоа Наставнпг већа, представља ппслпвну 
тајну, исти се дпставља самп чланпвима Наставнпг већа штп ће у ппзиву бити 
назначенп, с тим да се ппсле пдржане седнице, предметни материјал врати 
секретаријату Шкпле. 
 
4. РАД НА СЕДНИЦИ 
   Утврђиваое квпрума 
 

Члан 14. 
Седницу Наставнпг већа птвара и рукпвпди оегпвим радпм Директпр Шкпле, 
пднпснп оегпв ппмпћник. 
На ппчетку седнице Директпр Шкпле утврђује  да ли ппстпји квпрум за пдржаваое 
седнице. 
За пунпважан рад Наставнпг већа пптребнп је присуствп већине чланпва пд укупнпг 
брпја заппслених наставника. 
Акп Директпр Шкпле утврди да не ппстпји квпрум, седницу  пдлаже и нпву сазива у 
рпку кпји не мпже бити дужи пд 5 дана пд дана пдлагаоа седнице. 
 

Члан 15. 
У тпку седнице Наставнпг већа Директпр Шкпле је дужан да впди рачуна п 
ппстпјаоу квпрума. 
Акп Директпр Шкпле утврди да не ппстпји квпрум, седница се прекида и усменп 
заказује наставак седнице у рпку не дужем пд 5 дана. 
 
Предлагаое и утврђиваое дневнпг реда  
 

Члан 16. 
Пп птвараоу седнице и кпнстатације да седници присуствује пптребан брпј 
чланпва Наставнпг већа за пунпважнп пдлучиваое, приступа се усвајаоу дневнпг 
реда седнице.  
Директпр Шкпле ппзива чланпве Наставнпг већа да се изјасне п предлпженпм 
дневнпм реду седнице. 
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Дппуна дневнпг реда кпга предлпжи некп пд чланпва Наставнпг већа или директпр 
Шкпле, разматра се уз пбавезу предлагача  да пбразлпжи предлпг за измену и 
дппуну дневнпг реда. 
Акп дппуна дневнпг реда захтева пптребна прпучаваоа, Наставнп веће мпже 
пдлучити да пва дппуна буде предмет наредне седнице. 
Директпр Шкпле мпже на седници Наставнпг већа предлпжити да се пдређенп 
питаое стави на Дневни ред седнице, самп акп ппстпји пптреба хитнпг решаваоа, 
пднпснп акп би пдлагаое мпглп имати штетне ппследице пп ппслпваое Шкпле. 
 

Члан 17. 
Дневни ред сматра се усвпјеним када се за оега изјасни већина присутних чланпва 
Наставнпг већа. 
Ппштп Директпр Шкпле кпнстатује да је предлпжени дневни ред усвпјен, прелази 
се на решаваое ппјединих тачака пп утврђенпм дневнпм реду. 
Акп су два или више питаоа дневнпг реда међуспбнп ппвезана, Наставнп веће 
мпже на предлпг Директпра Шкпле пдлучити да се та питаоа разматрају 
истпвременп, с тим штп се пп завршенпм разматраоу приступа пдлучиваоу и 
гласаоу ппјединачнп, пп пвим тачкама дневнпг реда. 
 
 
Разматраое предлпга и дискусија 
 

Члан 18. 
Рад Наставнпг већа пдвија се према редпследу усвпјенпг дневнпг реда. 
Кап прва тачка дневнпг реда усваја се записник са претхпдне седнице Наставнпг 
већа. 
Приликпм усвајаоа записника Наставнп веће пдлучује п евентуалним примедбама 
кпје су стављене на записник. 
 

Члан 19. 
На седници се разматра свакп питаое кпје се налази на Дневнпм реду, пре негп 
штп се п оему пдлучује. 
Ближе пбразлпжеое п питаоу кпје је на Дневнпм реду даје Директпр Шкпле или 
пдређенп лице у свпјству известипца. 
 

Члан 20. 
Директпр Шкпле даје реч учесницима у дискусији пп реду пријављиваоа. 
Директпр Шкпле се стара да учесника у дискусији никп не узнемирава. 
 

Члан 21. 
Никп на седници не мпже дискутпвати пре негп штп дпбије реч пд Директпра 
Шкпле.  
Учесник у дискусији мпже да гпвпри самп п питаоу кпје је на дневнпм реду, а 
укпликп се удаљи пд питаоа кпје је на дневнпм реду, Директпр Шкпле ће га на тп 
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уппзприти. Акп се учесник у дискусији и ппсле уппзпреоа не придржава Дневнпг 
редa, Директпр Шкпле мпже да му пдузме реч.  
 
 

Члан 22. 
Акп је Дневни ред седнице пбиман, Директпр Шкпле мпже пдлучити да се трајаое 
ппјединачних дискусија временски пграничи.  
Директпр Шкпле утврђује време трајаоа седнице. 
 
 
Пдлучиваое и гласаое 
 

Члан 23. 
Пп завршенпј дискусији п свакпм ппјединачнпм питаоу Дневнпг реда, зависнп пд 
врсте и карактера питаоа, Директпр Шкпле утврђује текст пдлуке. 
У случају пптребе, Наставнп веће мпже, ради фпрмулисаоа текста пдлуке, 
закључка и преппрука, пдредити да тп учини један или група чланпва Наставнпг 
већа у складу са  утврђеним ставпвима.  
 

Члан 24. 
Акп се у тпку дискусије на ппднети предлпг пдлуке ставе примедбе и дппуне 
претхпднп се гласа п ппднетим примедбама и дппунама и акп се исте усвпје 
ппстају саставни деп пдлуке. 
Акп је ппднетп више дппуна и примедби гласаое се врши према редпследу 
ппднпшеоа.  
 

Члан 25. 
Наставнп веће дпнпси пдлуке већинпм гласпва пд укупнпг брпја чланпва. 
Гласаое је пп правилу јавнп. 
Изузетнп, гласаое мпже бити тајнп акп Наставнп веће такп пдлучи, при чему 
пдређује и начин гласаоа. 
 

Члан 26. 
Јавнп гласаое врши се дизаоем руке, такп штп Директпр Шкпле првп ппзива 
чланпве да се изјасне кп је "за" предлпг, затим кп је "прптив" предлпга, и најзад да 
ли се  кп "уздржап" пд гласаоа. 
 

Члан 27. 
Ппштп се гласаое пбави Директпр Шкпле утврђује резултат гласаоа и пбјављује да 
је предлпг усвпјен или пдбијен. 
Предлпг је усвпјен акп је за оега гласала већина пд укупнпг брпја чланпва 
Наставнпг већа. 
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Записници п раду Наставнпг већа 
 

  Члан 28. 
П тпку седнице Наставнпг већа впди се записник кпји пбавезнп садржи:  

- редни брпј седнице Наставнпг већа, 
- време и местп пдржаваоа седнице, 
- имена присутних и пдсутних чланпва, кап и имена других присутних лица,  
- кпнстатација да је седници присутан пптребан брпј чланпва за пунпважнп 

пдлучиваое,  
- усвпјен дневни ред, 
- битну садржину ппднетих предлпга и дискусија пп оима,  
- резултате гласаоа пп ппјединим тачкама дневнпг реда и евентуалнп 

издвпјена мишљеоа, 
- пдлуке кпје је дпнелп Наставнп веће,  
- време завршетка, пднпснп прекидаоа седнице,  
- записник пптписује Директпр Шкпле и записничар. 

  
 Члан 29. 
Саставни деп записника чине и текстпви усвпјених анализа, извештаја и други 
материјали кпји су на седници разматрани. Впђеое и чуваое записника, 
пбезбеђује стручна служба у Шкпли. 
 
 
5.ПСТАЛЕ ПДРЕДБЕ 

Члан 30. 
Надлежна стручна служба Шкпле пдгпвара за благпвременп дпстављаое ппзива и 
материјала за седницу чланпвима Наставнпг већа, кап и за пбезбеђеое техничких 
и других услпва за функципнисаое рада Наставнпг већа. 
 

 
Члан 31. 

Пдлуке кпје дпнпси или прпглашава Наставнп веће мпрају бити састављене 
најкасније у рпку пд 10 дана пд дана закључиваоа седнице. 
 
 

Члан 32. 
Наставнп веће мпже, пп пптреби, да фпрмира и ппмпћна радна тела. 
Пдлукпм п фпрмираоу пвих радних тела пдређује се оихпв састав, председник, 
задаци и пвлашћеоа. 
 

 
Члан 33. 

П извршеоу пдлука и закључака дпнетих на седници Наставнпг већа стара се 
Директпр Шкпле. 
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6.ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ 

 
Члан 34. 

Укпликп пвим Ппслпвникпм није регулисанп некп питаое ппступка и прганизације 
рада Наставнпг већа, неппсреднп ће се примеоивати пдредбе Статута Шкпле, 
пднпснп пдлуке Директпра Шкпле кпје се пднпсе на таква питаоа. 
 

Члан 35. 
Измене и дппуна пвпг Ппслпвника врши се на начин за оегпвп дпнпшеое. 
 

Члан 36. 
Пвај Ппслпвник ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа на пгласнпј табли 
Шкпле.  
 
 
 
 

    ДИРЕКТПР ШКПЛЕ 
     

 


