ЧЛАН 6.
Савет представља председник Савета.
Председник Савета:
- припрема седнице Савета,
- председава седницама Савета,
- потписује одлуке, закључке и друга акта које доноси Савет,
- прати примену одлука које доноси Савет,
- обавља и друге послове предвиђене Законом, Статутом и овим Пословником.
Председника Савета у случају одсутности или спречености замењује заменик председника уз
сагласност председника.
ЧЛАН 7.
Члан Савета дужан је да учествује у раду Савета.
Председник Савета може да одобри члану Савета одсусутво са седнице.
У случају да члан Савета не оправда изостанак, сматра се да је неоправдано изостао са
седнице.
У случају три узастопна неоправдана изостанка са седнице председник може покренути
поступак разрешења члана Савета.
ЧЛАН 8.
У раду Савета по правилу учествују, без права одлучивања, директор или заменик
директора Академије.
Услове за рад Савета обезбеђује директор, заменик директора и одговарајуће стручне службе.
Седницама Савета могу присуствовати и друга лица по позиву или одобрењу преседника
Савета.
ЧЛАН 9.
Члан Савета има право да буде обавештен о свим питањима која су од значаја за одлучивање.
Члан Савета има право да тражи обавештења и објашњења од председника Савета,
директора, заменика директора и секретара о питањима која се односе на послове из њихове
надлежности.
Уколико лица из става 2. овог члана нису у могућности да тражена обавештења или
објашњења дају на тој седници, могу их дати на наредној седници.
ЧЛАН 10.
Чланство у Савету престаје истеком мандата, оставком или разрешењем.
ЧЛАН 11.
Савет може образовати комисије или радна тела.
Комисије или радна тела утврђују предлоге и састављају извештаје о питањима која треба
да разматра Савет.
ЧЛАН 12.
Савет разматра питања из свог делокруга по сопственој иницијативи, иницијативи директора,
најмање 1/3 запослених и Студентског парламента.
Иницијатива из става 1. овог члана подноси се у писаној форми са образложењем уз потпис
лица која иницијативу подржавају.
Ако иницијативу подноси Студентски парламент прилаже се извод из записника са седнице
Студентског парламента, где је о том питању расправљано.

ЧЛАН 13.
Предлог општег или другог акта који треба да се усвоји подноси се у нацрту облика у коме
се и доноси.
Предлог појединачног акта мора да садржи образложење са законским основом и разлогом за
доношење.
Седнице Савета Академије
ЧЛАН 14.
Седницу Савета сазива председник Савета достављањем позива члановима Савета.
Позив за седницу Савета са предлогом дневног реда и целокупним материјалом доставља се
члановима Савета најкасније пет дана пре одржавања седнице.
У изузетним случајевима седница се може сазвати и у краћем року, када за то постоје
оправдани разлози.
Позив за седницу Савета објављује се и на огласној табли и интернет страници Академије.
ЧЛАН 15.
Председник Савета отвара седницу, констатује да ли постоји кворум за рад и приступа
утврђивању дневног реда.
Уколико се накнадно, у току рада Савета, предложи проширење дневног реда, предлагач је
дужан да образложи хитност решавања питања на текућој седници.
Предлог за проширење дневног реда прихваћен је ако се за њега изјасни већина од укупног
броја присутних чланова Савета.
По утврђивању дневног реда приступа се усвајању записника са претходне седнице.
Приликом усвајања записника Савет одлучује о примедбама које су стављене на записник.
ЧЛАН 16.
Савет Академије доноси одлуке, закључке, мишљења и препоруке ако је на седници присутно
више од половине укупног броја чланова Савета.
ЧЛАН 17.
О току седнице води се записник.
Записник садржи имена присутних, имена одсутних чланова који су оправдали одсуство,
имена одсутних чланова који нису оправдали одсуство, дневни ред, име председавајућег,
усвојене примедбе на записник са претходне седнице, кратак приказ излагања о свим тачкама
дневног реда, одлуке, закључке и препоруке о појединим тачкама дневног реда.
Записник потписују председник, записничар и један члан Савета.
ЧЛАН 18.
Записник са седнице Савета мора бити достављен у року од 7 дана од дана одржавања
седнице.
Записници са прилозима уређује се по реду одржавања седница и чувају трајано.
ЧЛАН 19.
Разматрање и одлучивање врши се по тачкама утврђеног дневног реда.
Чланови Савета учествују у дискусији према редоследу пријављања.
Присутни не могу да учествују у дискусији пре него што добију реч од председника Савета.
ЧЛАН 20.
О реду на седници стара се председник Савета.
За повреду реда, председник може да изрекне меру упозорења или одузимања речи.
За теже повреде реда на седници које су такве природе да ремете одржавање седница,
председник Савета може изрећи меру удаљења са седнице.

