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Члан 6. 

Организовањем рада на седници и начином рада Студентског парламента обезбеђује се 

демократичност одлучивања и равноправност у остваривању права, дужности и одговорности 

чланова Студентског парламента. 

 

Члан 7. 

Обавештење о раду Студентског парламента врши се достављањем материјала за рад и одлука 

Студентског парламента, студентским парламентима факултетима у саставу Универзитета (у 

даљем тексту: студентски парламенти факултета) и средствима студентског информисања, 

објављивањем на интернет презентацији Универзитета као и на други уобичајeни начин. 

 

Члан 8. 

Студентски парламент ради и одлучује на седницама. 

 

 

 

II. КОНСТИТУИСАЊЕ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА 

 

Члан 9. 

      Студентски парламент је конституисан даном одржавања конститутивне седнице. 

 

      Студентски парламент је конституисан ако је верификована једна половина (1/2)  плус један 

мандат чланова од укупног броја чланова Студентског парламента, предвиђеном по одлуци 

Изборне комисије о броју расподели места Студентском парламент. 

      Прву конститутивну седницу Студентског парламента сазива Председник парламента из 

претходног сазива, а у колико то не учини, конститутивну седницу сазива Декан. 

Констутитивном седницом Студентског парламента, до избора председника,председава 

председник Студентског парламента из претходног сазива. У случају спречености председника 

Студентског парламента из претходног сазива,конститутивном седницом Студентског парламента, 

до избора новог председника, преседава потпредседник Студентског парламента из претходног 

сазив. 

      Студентски парламент врши верификацију мандата чланова Студентског парламента на основу 

одлука студената сваког департмана и одељења о избору преседника чланова Студентског 

парламента. 

      На констутитивној седници Студентског парламента врши се избор председника и 

потпредседника Студентског парламента. 

      Уколико се на првој конмстутитивној седници не изаберу председник и потпреседник/ци 

Студентски парламент, наредним седницама Студентског парламента председаваће Председник 

Студентског парламента из претходног сазива до избора председника и потпредседника 

Студентског парламента.   
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III НАЧИН ИЗБОРА ПРЕДСЕДНИКА И ПОТПРЕДСЕДНИКА СТУДЕНТСКОГ 

ПАРЛАМЕНТА 

 

Члан 10. 

Председника Студентског парламента бира Студентски парламент из реда чланова Студентског 

парламента јавним гласањем, већином гласова укупног броја чланова Студентског парламента.  

Потпредседника Студентског парламента бира Студентски парламент из реда чланова Студентског 

парламента, на предлог чланова Студентског парламента, јавним гласањем већином гласова 

укупног броја чланова Студентског парламента.  

Кандидате за председника Студентског парламента и потпредседника Студентског парламента 

предлажу чланови Студентског парламента на самој седници на којој се врши избор. 

 

 

Члан 11. 

Ако је за председника Студентског парламента предложен један кандидат, па тај кандидат не 

добије потребну већину гласова, Студентски парламент може одлучити да на истој седници понови 

поступак предлагања кандидата за председника Студентског парламента.  

Ако ни други кандидат за председника Студентског парламента не добије потребну већину 

гласова, избор председника Студентског парламента се одлаже за наредну седницу. 

 

Члан 12. 

Ако су за председника Студентског парламента предложена два кандидата, за председника 

Студентског парламента је изабран кандидат који добије већи број гласова, а најмање већину 

гласова укупног броја чланова Студентског парламента.  

Ако ниједан кандидат за председника Студентског парламента не добије потребну већину гласова, 

гласање се понавља на истој седници за кандидата који је добио већи број гласова.  

Ако ни у поновљеном гласању кандидат из става 2. овог члана не добије потребну већину гласова, 

избор председника Студентског парламента се одлаже за наредну седницу Студентског 

парламента. 

 

Члан 13. 

Ако је за председника Студентског парламента предложено више од два кандидата, за председника 

Студентског парламента је изабран кандидат који добије највећи број гласова, а најмање већину 

гласова укупног броја чланова Студентског парламента.  

Ако ниједан кандидат за председника Студентског парламента не добије потребну већину гласова, 

гласање се понавља на истој седници за два кандидата који су добили највећи број гласова.  

Ако ни у поновљеном гласању ни један од два кандидата не добије потребну већину гласова, 

гласање се понавља на истој седници за кандидата који је добио већи број гласова.  

Ако ни у поновљеном гласању кандидат из става 3. овог члана, не добије потребну већину гласова, 

избор председника Студентског парламента се одлаже за наредну седницу.  

Ако се при гласању на начин из става 2. овог члана догоди да два кандидата добију једнак највећи 

број гласова, у наредни круг гласања улази кандидат који у посебно организованом гласању добије 

већи број гласова.  

Ако ни у поновљеном посебно организованом гласању ни један од кандидата не добије већи број 

гласова, ни један кандидат не улази у наредни круг гласања. 
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Члан 14. 

Ако се за потпредседника Студентског парламента предложи два или више кандидата, гласање се 

врши сходно начину гласања за избор председника Студентског парламента, јавним гласањем. 

 

Члан 15. 

     Мандат председника Студентског парламента траје две године, са могућношћу једног реизбора. 

      Мандат потпредседника Студентског парламента траје две године, са могућношћу једног 

реизбора 

Председник Студентског парламента се може разрешити дужности, гласањем, на исти начин на 

који је и изабран.Иницијативу за разрешење председника Студентског парламента може покренути 

сам председник подношењем оставке или то могу учинити најмање једна трећина чланова 

Студентског парламента подношењем захтева за разрешење у писаној форми са образложењем.  

Гласање о разрешењу председника Студентског парламента обавља се на наредној седници 

Студентског парламента која мора бити одржана најкасније у року од 7 дана од дана подношења 

оставке председника Студентског парламента или захтева за његово резрешење из става 2. овог 

члана.  

Одлука о разрешењу председника Студентског парламента доноси се већином од укупног броја 

чланова Студентског парламента. 

На истој седници на којој је председник Студентског парламента разрешен дужности покреће се 

процедура за избор новог председника Студентског парламента у складу са чланом 10 овог 

Пословника. 

      У случају да на овој седници председник није изабра следећу седницу сазива потпредседник/ца 

Студентског парламента најкасније за 15 дана. 

 

 

 

IV ПРАВА И ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА, ПОТПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА 

 

Члан 16. 

Председник, потпредседник/ци и члан Студентског парламента остварују 

права и дужности: 

-да присуствују седници Студентског парламента односно да обавесте 

председника Студентског парламента, пре седнице, ако су спречени да присуствују или из 

одређених разлога морају да напусте седницу; 

-да активно учествују у раду и одлучивању; 

-да размотре питања везана за тачке дневног реда Наставно – научног 

већа Факултета уз учешће чланова Наставно – научног већа из реда студената као и 

тачкама дневног реда о којима одлучује Савет Факултета. 

У раду Студентског парламента учествују, без права одлучивања, декан, 

продекани и друга лица која су позвана да учествују у раду. 

Члану Студентског парламента се одузима право поновног кандидовања на 

следеће изборе за Студентски парламент уколико изостане са више од 30% укупног броја 

заказаних седница Студентског парламента. 
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Члан 17. 

Члан Студентског парламента је лично одговоран за свој рад и за рад и одлуке Студентског 

парламента у складу са правима и дужностима које обавља. 

 

V НАЧИН РАДА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА 

 

V 1. Припремање седница 

 

Члан 18. 

О припреми седнице и о припреми материјала за седнице стара се председник.  

 

Студентски парламент се може сазвати ако су претходно припремљени одговарајући материјали и 

предлози одлука и аката из делокруга Студентског парламента, а нарочито писмена мишљења и 

предлози надлежних помоћних органа и тела Студентског парламента о испуњености услова за 

доношење одлука Студентског парламента.  

Позив за седницу Студентског парламента садржи датум, место и време одржавања седнице, као и 

предлог дневног реда. Позив за седницу потписује председник. Уз позив за седницу доставља се 

одговарајући материјал и записник са претходне седнице. Сви материјали носе назив, односно име 

предлагача и датум када је утврђен Пословник о раду Студентског парламента 7 предлог акта или 

одлуке. 

 

V 2. Сазивање седница 

 

Члан 19. 

Седницу, по својој иницијативи сазива председник, а у његовој одсутности седницу сазива 

потпредседник/ци.  

Председник је дужан да закаже седницу и ако то захтева најмање 1/3 чланова Студентског 

парламента и то најкасније у року од 7 дана од дана пријема захтева у писаној форми.  

Седница Студентског парламента се сазива најмање 5 дана пре њеног одржавања. Председник 

Студентског парламента, у договору са деканом или студентом продеканом Факултета, може 

сазвати седницу Студентског парламента и у краћем року, ако се процени да би разматрање 

одређеног питања по истеку редовног рока за заказивање седнице могло да проузрокује штетне 

последице. 

V 3. Дневни ред 

 

Члан 20. 

 Дневни ред предлаже председник.  

У предлог дневног реда могу се, по правилу, уврстити само она питања уз која је припремљен 

материјал у складу са овим Пословником.  

Председник Студентског парламента је дужан да у предлог дневног реда седнице уврсти све 

предлоге које у писаној форми добије од сваког члана Студентског парламента. Дневни ред се 

усваја већином гласова присутних чланова Студентског парламента. 
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VI ОДРЖАВАЊЕ, ТОК СЕДНИЦЕ И ОДЛУЧИВАЊЕ 

 

VI 1. Одржавање седнице 

 

Члан 21. 

 

Студентски парламент ради и одлучује на седници којој присуствује већина од укупног броја 

чланова Студентског парламента. 

 

Члан 22. 

Седницом Студентског парламента председава председник. У случају одсутности председника, 

седницом председава потпредседник/ци.  

 

Члан 23. 

На седници Студентског парламента може говорити само лице које добије реч од председника. 

Председник даје реч по редоследу пријављивања. Кад добије реч, члан се мора придржавати 

предмета расправе.  

Говорника, ако је преопширан и ако се не држи предмета расправе, може опоменути или га 

прекинути у излагању само председник. 

 

Члан 24. 

У зависности од сложености питања и интересовања за учешће у расправи, на предлог председника 

или члана Студентског парламента, Студентски парламент може одлучити да се ограничи време 

излагања учесника у расправи. 

 

VI 2. Мере за одржавање реда на седници 

 

Члан 25. 

 

О реду на седници стара се председник.  

Повреду реда на седници чини члан који говори на седници, а није претходно добио реч, ако своје 

мишљење не излаже на коректан начин, односно вређа друга лица, или говори ван оквира тачке 

дневног реда.  

За повреду реда члану Студентског парламента могу се изрећи следеће мере: опомена, одузимање 

речи или удаљавања са седнице.  

Заказана седница Студентског парламента одлаже се када наступе разлози који онемогућавају 

одржавање седнице.  

Уколико се приликом утврђивања кворума на почетку седнице установи да седници не присуствује 

довољан број чланова за пуноважно одлучивање седница се одлаже. 

Седница се може одложити максимално за 7 дана. Седницу одлаже председник Студентског 

парламента. 
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Члан 26. 

Седница Студентског парламента може се прекинути у следећим случајевима:  

-када у току седнице број присутних чланова буде мањи од потребног броја за пуноважно 

одлучивање; -када се седница због дугог трајања не може завршити истог дана;  

- због тежег нарушавања реда на седници, а када председник није у могућности да редовним 

мерама (молбама, упозорењима и слично) успостави ред на седници.  

 

Седницу Студентског парламента прекида председник. Прекинута седница Студентског 

парламента се наставља најкасније у року од 3 дана од прекида седнице. 

 

VI 3. Ток седнице 

 

Члан 27. 

Кад утврди да постоји потребна већина за рад, председник отвара седницу и предлаже дневни ред.  

Председник и члан Студентског парламента могу предложити разматрање и одлучивање о питању 

које није предложено дневним редом.  

Образложени предлог из става 2 овог члана, подноси се у писаном облику председнику најкасније 

3 дана пре одржавања седнице Студентског парламента или се, изузетно, може предложити и на 

самој седници, ако за то постоје оправдани разлози. 

 

Члан 28. 

После усвајања дневног реда и извештаја о реализацији одлука и закључака Студентског 

парламента са претходне седнице, прелази се на рад по редоследу питања утврђеном у усвојеном 

дневном реду.  

Свака тачка дневног реда разматра се посебно.  

О поднетим предлозима у вези са питањем на дневном реду одлучује се оним редом којим су 

поднети.  

 

Члан 29. 

Студентски парламент доноси одлуке, јавним гласањем, већином гласова укупног броја чланова 

Студентског парламента. 

 

Члан 30. 

Одлучивање јавним гласањем обавља се тако што председник Студентског парламента ставља на 

гласање прво предлог који је поднео предлагач, а затим амандмане, с позивом да се дизањем руке 

изјасне чланови Студентског парламента који су "ЗА" прихватање предлога, а затим 

пребројавањем утврђује број гласова "ЗА" и саопштава резултат гласања.  

Ако нема примедби на утврђени број гласова "ЗА", председник Студентског парламента, позива да 

се дизањем руке изјасне чланови Студентског парламента који су "ПРОТИВ" предлога, а затим 

пребројавањем утврђује и саопштава резултат гласања.  

Ако нема примедби на утврђени број гласова "ПРОТИВ", председник Студентског парламента 

позива да се дизањем руке изјасне чланови, који се уздржавају од гласања, а затим пребројавањем 

утврђује и саопштава резултат гласања.  

После спроведеног гласања председник констатује резултат гласања и утврђује да ли је предлог 

усвојен. Ако је предлог усвојен, председник констатује да је одлука донета. 
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Члан 31. 

По завршеном одлучивању о свим питањима која су била на дневном реду седнице, председник 

Студентског парламента закључује седницу.  

Закључена седница Студентског парламента не може се наставити. 

 

 

 

VI 4. Записник 

 

Члан 32. 

О раду Студентског парламента води се записник.  

Записник садржи датум и место одржавања седнице, имена присутних и одсутних чланова 

Студентског парламента, име председавајућег на седници, дневни ред, имена лица која по позиву 

присуствују седници, имена учесника у дискусији, закључке и одлуке.  

У записник се уносе и резултати гласања поводом појединих питања.  

Члан Студентског парламента који је на седници издвојио мишљење може тражити да се суштина 

његове изјаве унесе у записник.  

Записник води један од чланова Студентског парламента кога Студентски парламент на самом 

почетку седнице изабере већином од укупног броја присутних чланова Студентског парламента. 

 

Члан 33. 

Члан Студентског парламента има право да стави примедбу на записник са претходне седнице, 

приликом усвајања записника.  

О основаности примедбе на записник одлучује се на седници.  

Ако се примедба усвоји, извршиће се у записнику одговарајућа измена. 

 

VIII ИЗБОР СТУДЕНТА ПРОДЕКАНА, ЧЛАНОВА САВЕТА И НАСТАВНО – НАУЧНОГ 

ВЕЋА ФАКУЛТЕТА ИЗ РЕДА СТУДЕНАТА 

 

VII 1. Избор студента продекана 

 

Члан 34. 

Студент продекан представља студенте и заступа њихова мишљења, предлоге и захтеве пред свим 

органима Факултета који се односе на квалитет образовног процеса.  

Студент продекан је по функцији члан деканског колегијума.  

Мандат студента продекана траје две године, са могућношћу једног реизбора.  

Реизбором студента продекана се сматра његово право да се поново кандидује на конкурс и добије 

већину гласова од укупног броја чланова Студентског парламента. 

 

Члан 35. 

 Студентски парлемент расписује конкурс за студента продекана, који мора бити отворен најмање 

седам дана.  

Услов за кандидатуру за студента продекана је да је кандидат редован студент који је уписао 

одговарајућу годину студија у школској години у којој се избор врши и који није дисциплински 

кажњаван на Факултету.  

Уз кандидатуру се подноси уверење да је кандидат студент Факултета, биографија са сликом, план 

рада, мотивационо писмо и својеручно потписана изјава о прихватању кандидатуре. 
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Члан 36. 

Након истека рока за подношење кандидатуре за студента продекана, поднете кандидатуре 

комисија за спровођење избора за студента продекана упућује декану на мишљење.  

Декан мишљење доставља најкасније три дана пре одржавања седнице на којој се врши избор.  

 

 

 

Декан доставља мишљење о кандидатима на основу достављених кандидатура. На иницијативу 

декана може бити заказан састанак са кандидатима за студента продекана, након кога декан 

доставља мишљење Студентском парламенту. 

 

Члан 37. 

Студент продекан се бира према истој процедури која је утврђена за избор председника 

Студентског парламента јавним гласањем. 

 

Члан 38. 

Студентски парламент може да разреши студента продекана уколико он поднесе оставку или 

уколико иницијативу покрене најмање 1/3 чланова студентског Пословник о раду Студентског 

парламента 13 парламента, уз претходно прибављено мишљење декана.  

Студент продекан се разрешава према поступку који важи приликом избора.  

Након разрешења студента продекана покреће се поступак за избор студента продекана, на истој 

седници на којој је претходни студент продекан разрешен.  

Студентски парламент може да именује вршиоца дужности студента продекана до окончања 

изборног поступка. 

 

VIII 2. Избор чланова Савета Факултета из реда студената 

 

Члан 39. 

Студентски парламент бира и разрешава 4 члана Савета Факултета– редовних студената који су 

уписали одговарајућу годину студија у школској години у којој се избор врши и који нису 

дисциплински кажњавани на Факултету, тајним гласањем већином гласова од укупног броја 

чланова Студентског парламента.  

Уколико два или више кандидата добију исти број гласова у првом кругу гласање се понавља за 

кандидате са истим бројем гласова.  

Уколико ни у поновљеном гласању ни један кандидат не добије потребан број гласова (већину 

гласова) од укупног броја чланова Студентског парламента, покреће се нови поступак за избор 

чланова Савета Факултета из реда студената.  

Чланови Савета Факултета из реда студената бирају се на период од четири године.  

 

Уколико члан Савета Факултета у току мандата изгуби статус студента, Студентски парламент га 

разрешује дужности и упражњени мандат замењује новим чланом.  

 

Уколико Студентски парламент није задовољан радом члана Савета факултета из реда студената, 

разрешује га дужности. Члана Савета факултета из реда студената може бити разрешен 2/3 

(двотрећинском) већином од укупног броја чланова Студентског парламента. 

 

 






