На основу чланова 32, 49 и 100 тачка 23 Статута Високе техничке школе струковних студија у
Новом Саду Савет школе је на седници одржаној дана 20.12.2013. године, на предлог Колегијума
Школе донео

ПОСЛОВНИК
О РАДУ САВЕТА ШКОЛЕ
(Одлука Савета Школе дана 01.10.2007. године и др.Пословник Одлуком Савета Школе дана
20.12.2013. године)
Члан 1.
Овим Пословником, у складу са Статутом школе, уређује се начин рада Савета школе (у
даљем тексту Савет).
Члан 2.
Одредбе овог Пословника примењују се и на лица, која по позиву, присуствују и учествују у
раду Савета школе.
Члан 3.
Савет ради на седницама.
Седнице Савета су јавне, изузев када су на дневном реду питања која представљају државну,
службену или пословну тајну, о чему у сваком случају одлучује Савет.
Члан 4.
Савет сазива и њиме руководи Председник Савета, односно његов заменик који се
истовремено стара и о правилној примени одредаба овог Пословника. Седнице Савета одржавају се
по потреби. На седнице Савета позива се Директора Школе, а по потреби присуствују и помоћници
директора, као и правник који учествују у раду Савета без права одлучивања.
Члан 5.
Директор школе је извршни орган Савета и дужан је да изузме од извршења сваку одлуку
Савета која је у супротности са Законом.
У раду Савета могу, по позиву, учествовати и друга лица, без права одучивања.
Члан 6.
Седницу Савета сазива Председник Савета, с тим што акт о сазивању садржи нарочито: време
и место одржавања седнице, предлог дневног реда и лица која на седницу треба позвати.
Материјал за седницу Савета који, по правилу, обухвата и предлоге одговарајућих одлука,
односно закључка, доставља се дан пре почетка седнице, осим ако се ради о телефонској седници.
Члан 7.
У оправданим и хитним случајевима Председник Савета може одлучити да седницу Савета
одржи телефоном.
Председник Савета је дужан да све чланове Савета појединачно позове телефоном и да им
саопшти шта је на дневном реду седнице као и предлоге Одлука.
Чланови Савета се телефоном изјашњавају о предлогу Одлука. Председник Савета унапред
утврђује дневни ред седнице Савета. О тако утврђеном дневном реду се не гласа и он се не може
мењати.
Члан 8.
Материјал који представља државну, службену или пословну тајну, предаје се члановима
Савета лично, на самој седници.
Члан 9.
Члан Савета има право и дужност да присуствује седници Савета и активно учествује у раду
Савета.
Члан 10.
У случају спречености да присуствује седници, члан Савета дужан је да благовремено
обавести Председника Савета, односно његовог заменика.

Члан 11.
Председник Савета отвара седницу и констатује да ли на истој присуствује довољан број
чланова за пуноважно одлучивање.
Савет гласа за предложени дневни ред седнице.
Члан Савета може на самој седници предложити допуну дневног реда али је дужан да
образложи разлоге свог предлога. Уколико предлог за допуну дневног реда није из надлежности
Савета или је супротан Закону Председник Савета може одбити такав предлог за допуну дневног
реда.
Пре преласка на дневни ред седнице, Савет одлучује о оправданости изостанка својих чланова
са прошле седнице. Истовремено, Савет усваја записник за прошле, изузетно и предходних седница.
Члан 12.
Седница Савета може се одржати ако јој присуствује више од половине чланова
Савета.
Одлуке, закључци и други акти, сматрају се донетим ако се за њих изјасни више од половине
чланова Савета.
Гласање је јавно, ако Савет другачије не одлучи.
Члан 13.
О седници Савета води се записник. Записник води административни радник, задужен по
одлуци Директора.
Члан 14.
Одлуке и друга акта која доноси Савет потписује Председник Савета, односно његов заменик.
Када се на основу одлуке, односно другог акта, доноси посебно решење, ово решење
потписује Директор школе или лице које он за то посебно овласти.
Члан 15.
Измене и допуне Пословника доноси Савет.
Члан 16.
Овај Пословник ступа на снагу даном доношења.
Ступањем на снагу овог Пословника престаје да важи Пословник о раду Савета Школе од
21.08. 2007. године.

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
др Миленко Петрић, проф.

