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На основу члана 65. став 1. Закона о високом образовању (“Службени гласник РС” 

88/2017), члана 72. став 2. Статута Машинског факултета у Нишу (број 612-234-2/2018 од 

24.4.2018. године), Наставно-научно већe Машинског факултета у Нишу на седници одржаној 15. 

марта 2019. године донело je 

 

 

ПОСЛОВНИК О ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА 

О РАДУ НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА И ИЗБОРНОГ ВЕЋА 

МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ 

 

Члан 1. 

У Пословнику о раду Наставно-научног и Изборног већа Машинског факултета у Нишу 

(број 612-465-5/2018 од 27. септембра 2018. године) након члана 19, додају се нови чланови 19а, 

19б и 19в, који гласе:“ 

 Члан 19а. 

Када Веће одлучује о утврђивању предлога Сенату Универзитета у Нишу о продужењу 

радног односа наставника који је испунио услове за пензију, на основу предлога одговарајућег 

већа катедре, кворум за пуноважно одлучивање постоји ако седници присуствује најмање 2/3 

чланова Већа у звању редовни професор. 

Приликом утврђивања кворума из става 1. овог члана у укупан број чланова Већа не улазе 

чланови Већа који су на плаћеном или неплаћеном одсуству, породиљском одсуству, одсуству са 

рада ради неге детета или којима мирује радни однос. 

Одлука о утврђивању предлога Сенату Универзитета у Нишу о продужењу радног односа 

наставника из става 1. овог члана, доноси се већином гласова од укупног броја чланова Већа у 

звању редовни професор. 

Уколико је укупан број предлога које су већа одговарајућих катедри доставила Наставно 

научном већу за продужење радног односа наставника, у конкретној школској години, већи од 20% 

од укупног броја редовних професора запослених на Машинском факултету у Нишу, утврђивање 

предлога из става 1. овог члана врши се тајним гласањем.  

 

Члан 19б. 

На почетку расправе у оквиру тачке дневног реда на којој се утврђује предлог из члана 19а. 

став 4 овог Пословника Веће јавним гласањем бира Верификациону и Изборну комисија од по три 

члана. Чланови ових комисија не могу бити редовни професори о чијим се предлозима за  

продужење радног односа одлучује. 

Верификациона комисија утврђује испуњеност услова у погледу присуства потребног броја 

чланова Већа и о томе председник комисије подноси усмени извештај Већу.  
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Поступак гласања из члана 19а. став 4 овог Пословника на седници Већа спроводи Изборна 

комисија, а тајно гласање се врши путем гласачких листова на којима је утиснут печат Факултета.  

На гласачким листoвима предложени наставници за продужење радног односа се наводе по 

азбучном реду презимена.  

Гласачки лист садржи имена и презимена предложених наставника за продужење радног 

односа, назнаку седнице Већа, датум гласања и напомену о начину гласања и максималном броју 

предлога за продужење радног однос наставника које Веће може да утврди на конкретној седници 

(20% од укупног броја редовних професора запослених на Машинском факулету у Нишу на дан 

утврђивања предлога Наставно научног већа). 

Сваки члан Већа у звању редовни професор присутан на седници добија један гласачки 

лист. 

Гласа се за продужење радног односа, заокруживањем редног броја испред имена 

кандидата, за највише онолико предложених наставника колико износи максималан број предлога 

за продужење радног однос наставника које Веће може да утврди, прописан Правилником о 

начину и поступку утврђивања предлога за продужење радног односа наставника Машинског 

факултета у Нишу који је испунио услове за пензију (број 612-618-5/18 од 11. јануара 2019. 

године), односно 20% од укупног броја редовних професора запослених на Машинском факултету 

у Нишу на дан утврђивања предлога Наставно научног већа. Председник Већа на истој седници, 

пре почетка гласања, саопштава члановима Већа укупан број редовних професора запослених на 

Машинском факултету у Нишу на дан утврђивања предлога Наставно научног већа. 

Гласачки лист на коме је заокружен већи број предложених наставника у односу на 

максималан број из члана 19б. став 7 овог Пословника, или се не може утврдити за кога је члан 

Већа гласао, сматра се неважећим.   

Члан Већа, по обављеном тајном гласању, гласачки лист ставља у одговарајућу гласачку 

кутију.  

По завршеном гласању Изборна комисија утврђује резултат гласања.  

О утврђивању резултата гласања Изборна комисија сачињава записник, који је саставни део 

записника са седнице Већа. У прилогу записника су гласачки листови у затвореној коверти, 

овереној печатом Факултета.  

Председник Изборне комисије подноси усмени извештај Већу о резултатима гласања. 

 

Члан 19в. 

Одлука о утврђивању предлога Сенату Универзитета у Нишу о продужењу радног односа 

наставника из члана 19а. став 4 овог Пословника сматра се донетом за онај број предложених 

наставника у оквиру максималног броја предложених наставника за продужење радног односа 

наставника које Веће може да утврди, прописаним Правилником о начину и поступку утврђивања 

предлога за продужење радног односа наставника Машинског факултета у Нишу који је испунио 

услове за пензију (број 612-618-5/18 од 11. јануара 2019. године), а који су добили већину гласова 

од укупног броја чланова Већа у звању редовни професор, у складу са редоследом броја гласова 

(од највећег ка најмањем) који су појединачно добили сваки од предложених наставника.  
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Ако два или више наставника из претходног става овог члана добију у првом гласању 

једнак број гласова довољан за утврђивање предлога за продужење радног односа (већину гласова 

од укупног броја чланова Већа у звању редовни професор), а тиме се прекорачује максималан број 

предлога за продужетак радног односа наставника из члана 19б. став 7 овог Пословника, гласање 

се понавља (други круг гласања) тако што се гласа за предлог за продужетак радног односа само за 

кандидате који су добили најмањи и довољан број гласова за продужење радног односа 

наставника, а Сенату се предлаже кандидат који је у другом кругу гласања добио већи број 

гласова, с тим што тај број гласова и у другом кругу гласања мора бити већи од половине од 

укупног броја чланова Већа у звању редовни професор. 

Поступак гласања у другом кругу гласања из става 2 овог члана спроводи Верификациона 

комисија и Изборна комисија именована на истој седници Већа за први круг гласања, а гласа се за 

преостали број предложених кандидата за продужење радног односа наставника до максималног 

броја предлога за продужење радног однос наставника које Веће може да утврди. 

На гласачким листoвима у другом кругу гласања из става 2 овог члана предложени 

наставници за продужење радног односа се наводе по азбучном реду презимена. Овај гласачки 

лист садржи имена и презимена предложених наставника за продужење радног односа, назнаку 

седнице Већа, датум гласања и напомену о начину гласања и преосталом броју предложених 

кандидата за продужење радног односа наставника до максималног броја предлога за продужење 

радног однос наставника које Веће може да утврди.  

Сваки члан Већа у звању редовни професор присутан на седници добија један гласачки 

лист за други круг гласања. 

Гласачки лист у другом кругу гласања на коме је заокружен већи број предложених 

наставника у односу на преостали број предложених кандидата за продужење радног односа 

наставника до максималног броја предлога за продужење радног однос наставника које Веће може 

да утврди, или се не може утврдити за кога је члан Већа гласао, сматра се неважећим.   

Члан Већа, по обављеном тајном гласању у другом кругу гласања, гласачки лист ставља у 

одговарајућу гласачку кутију.  

По завршеном гласању у другом кругу гласања Изборна комисија утврђује резултат 

гласања.  

О утврђивању резултата гласања у другом кругу гласања Изборна комисија сачињава 

записник, који је саставни део записника са седнице Већа. У прилогу записника су гласачки 

листови у затвореној коверти, овереној печатом Факултета.    

Председник Изборне комисије подноси усмени извештај Већу о резултатима гласања у 

другом кругу гласања. 

Ако се ни после другог круга гласања не може утврдити предлог Сенату за продужење 

радног односа наставника до максималног броја предложених наставника за продужење радног 

односа које Веће може да утврди, гласање се понавља по правилима прописаним ставовима 2 до 10 

овог члана, тако што се гласа за предлог за продужетак радног односа само за кандидате који су 




