
Рад и начин одлучивање на Већу 

 

Члан 73. 

 

Наставно веће ради у седницама. 

Седницу Наставног већа припрема и сазива председник, или у његовом 

одсуству, заменик председника  Наставног већа. 

Пословником из става 1. члана 72, ближе се уређује рад Већа. 

 

Члан 74. 

 

Наставно веће Академије пуноважно ради и одлучује ако седници 

присуствује више од половине његових чланова, а одлуке доноси већином гласова 

присутних чланова Наставног већа, ако овим Статутом није другачије одређено. 

Када Наставно веће Академије утврђује предлог за избор наставника, у раду 

Наставног већа учествују наставници у истом и вишем звању у односу на звање у 

које се наставник бира. 

Наставно веће Академије одлуке доноси јавно. 

Пословником о раду ближе се уређује рад Наставног већа. 

 

Члан 75. 

 

 На седници Наставног веће води се записник. 

 Записници са седница Наставног већа трајно се чувају у архиви Академије. 

 

 Студентски парламент 

 

Делокруг студентског парламента  

 

Члан 76. 

 

Студентски парламент је орган свих студената Академије који се формира у 

циљу остваривања права и заштите интереса студената. 

 

Избор Студентског парламента  

 

Члан 77. 

 

Студентски парламент Академије има 6 чланова. 

Мандат чланова Студентског парламента Академије траје годину дана са 

могућношћу поновног избора. 

Мандат представницима Студентског парламента у органима и радним 

телима Академије траје годину дана. 

Избори за чланове Студентског парламента одржавају се сваке године у 

априлу, тајним и непосредним гласањем, већином присутних чланова. 



 

Члан 78. 

 

Право да буду бирани за члана Студентског парламента Академије имају 

сви студенти Академије, уписани на студије у школској години у којој се бира 

Студентски парламент. 

Начин избора и надлежност Студентског парламента утврђују се Статутом 

Студентског парламента и Правилником о раду Студентског парламента. 

 

Члан 79. 

 

Студентски парламент Академије бира и разрешава представнике студената 

у Савету Академије, као и у органима других установа у којима су заступљени 

представници студената Академије. 

Студентски парламент доноси одлуке већином гласова укупног броја 

чланова. 

 

Члан 80. 

 

Статутом и Правилником о раду Студентског парламента ближе се уређује рад 

Студенстког парламента. 

  

 

IV  ФИНАНСИРАЊЕ И  ИМОВИНА АКАДЕМИЈЕ 

 
Извори финансирање Академије 

 

Члан 81. 

 

Академија стиче средства за обављање своје делатности у складу са законом 

и овим статутом из следећих извора: 

- средства која обезбеђују оснивачи; 

- школарине; 

- донација, поклона и завештања; 

- средстава за финансирање истраживачког и стручног рада; 

- пројеката и уговора у вези са реализацијом наставе, истраживања и 

консултантских услуга; 

- накнада за комерцијалне и друге услуге; 

- оснивачких права и из уговора са трећим лицима; 

- камате и дивиденде; 

- и других извора, у складу са законом. 

 

Члан 82. 

 

Средствима из члана 81. овог статута, Академија самостално управља 


