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УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ  

ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ 

САВЕТ ФАКУЛТЕТА 

Број: 02/02-006/22-002 

Ниш, 15.09.2022. године 

 

 

На основу члана 63. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 

– др. закон, 73/18, 67/19, 6/20-др. закони, 11/21-аутентично тумачење, 67/21 и 67/21-др. закон)  

и члана 17. Статута Електронског факултета у Нишу, Савет Факултета, на седници одржаној 

15.09.2022. године, донео је 

 

 

ОДЛУКУ  

о изменама и допунама 

Пословника о раду Савета Електронског факултета у Нишу 

 
 

Члан 1. 

У Пословнику о раду Савета Електронског факултета у Нишу, број 01/01-011/19 од 

12.11.2019. године и број 02/02-006/20-004 од 04.09.2020. године, у члану 13. брише се став 6. 

 

Члан 2. 

 После члана 13. додаје се члан 13а који гласи:  

 “Седница Савета може бити одржана и у електронском облику, у изузетним 

случајевима (у случају наступања околности које по својој природи захтевају хитност, због 

уведених мера у циљу заштите јавног здравља или постојања других оправданих разлога) на 

предлог председника Савета.  

 Електронске седнице се одржавају или путем интернет платформи или се организује 

гласање путем електронске поште. 

 Електронску седницу сазива председник Савета путем електронске поште у којој се 

наводи: време одржавања седнице, начин одржавања седнице, позив за изјашњавање по 

свакој тачки дневног реда уз назнаку рока до када чланови Савета треба да доставе своје 

изјашњење (уколико се гласање организује путем електронске поште) и образложење разлога 

за одржавање седнице на тај начин. Уз позив за седницу, члановима Савета се доставља 

предлог дневног реда и пратећи материјал за предложене тачке дневног реда. 

 Уколико се гласање организује путем електронске поште, своје изјашњење, односно 

гласање “за”, “против” или “уздржан” по свакој тачки дневног реда, чланови Савета 

достављају путем електронске поште на адресу која је одређена у позиву. 

 Гласање електронским путем мора се организовати тако да, ако је реч о јавном 

гласању, сви чланови Савета буду упознати са гласањем других чланова Савета. 

 Кворум за електронску седницу се утврђује на основу броја чланова Савета који су 

учествовали у гласању електронским путем. 

 По завршеном гласању, чланови Савета се обавештавају о резултатима гласања. 

 Записник са електронске седнице садржи: датум одржавања седнице, начин 

одржавања седнице, термин за гласање, разлог одржавања, имена чланова Савета који су се 



одазвали позиву за седницу, имена чланова Савета који се нису одазвали позиву за седницу, 

предлог дневног реда, резултат гласања о појединим тачкама дневног реда и назив аката 

донетих на седници.”. 

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу објављивањем на Интернет презентацији Факултета. 

   

 

 

            
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


