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На основу члана 183. Статута Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, 

Студентски парламент Факултета инжењерских наука на седници одржаној 15.03.2019. 
године доноси 

ПОСЛОВНИК О РАДУ 

СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА 

ФАКУЛТЕТА ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ 

1 ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
Овим Пословником уређује се рад Студентског парламента Факултета инжењерских 

наука у Крагујевцу (у даљем тексту: Студентски парламент), начин остваривања права и 

обавеза чланова Студентског парламента утврђених законом, Статутом и другим општим 

актима Факултета инжењерских наука у Крагујевцу (у даљем тексту: Факултет) . 

Члан 2. 
Студентски парламент је орган Факултета преко којег студенти остварују своја права и 

штите своје интересе на Факултету. 

Студентски парламент заступа интересе свих студената и доноси одлуке о питањима која 

су од значаја за све студенте Факултета. 

Члан 3. 
Статус Студентског парламента у оквиру Факултета дефинисан је Статутом Факултета. 

Члан 4. 
Члановима Студентског парламента гарантована је слобода мишљења и изражавања. 

У оквиру Студентског парламента НИЈе дозвољено политичко, верско и страначко 

организовање и деловање. 

Члан S. 
Студентски парламент делује на подручју Републике Србије, пре свега на Факултету, а 

. . 
успоставља и развија сарадњу са сродним организацијама у земљи и иностранству у 

складу са законима Републике Србије. 

Члан 6. 
Одредбе овог Пословника примењују се на чланове Студентског парламента, као и на сва 

остала лица која присуствују седницама Студентског парламента. 
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11 ОРГАНИЗАЦИЈА И СТРУКТУРА 

Члан 7. 

Представници студената Факултета бирају се у Студентски парламент према Правилнику 

о изборима за Студентски парламент Факултета инжењерских наука Универзитета у 

Крагујевцу (у даљем тексту: Правилник о избору чланова Студентског парламента). 

Студентски парламент има 35 чланова студената Факултета . 

Број чланова у Студентском парламенту Факултета ближе се уређује Правилником о 

избору чланова Студентског парламента који доноси Студентски парламент Факултета. 

Члан 8. 

Мандат чланова Студентског парламента траје две године уз могућност поновног избора. 

Члан 9. 

Права и дужности чланова студентског парламента су: 

• 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. 

Члан 10. 

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

Студентског парламента у складу са правима и дужностима које обавља. 

Члан 11. 

Члану Студентског парламента мандат престаје даном конституисања новог сазива 

Студентског парламента. 

Члан 12. 

Члану Студентског парламента престаје мандат пре времена на које је изабран: 

• даном престанка статуса студента на Факултету; 

• подношењем оставке; 

• усвајањем предлога за разрешење од стране Студентског парламента; 

• уколико прекрши Правилник о дисциплинској одговорности студената 

Универзитета у Крагујевцу. 
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Члан 13. 

Дан престанка мандата констатује Студентски парламент на првој наредној седници после 

пријема обавештења о разлозима престанка мандата члана Студентског парламента. 

Члан 14. 

Кад члану Студентског парламента престане мандат пре истека времена на које је 

изабран, попуна места у Студентском парламенту се врши на начин утврђен Правилником 

о избору чланова Студентског парламента Факултета. 

Сваки новоизабрани представник, након потврђивања свог мандата, пуноправан је члан 

Студентског парламента. 

Новоизабрани представник наставља рад члана Студентског парламента чији је мандат 

наследио, односно преузима његова права и обавезе. 

Члан 15. 

Председник, потпредседник, координатори ресора Студентског парламента и студент 

продекан чине Председништво Студентског парламента. 

Председништво спроводи општа акта и одлуке Студентског парламента између његове 

две седнице. 

Радом Председништва руководи председник Студентског парламента. 

Председник Студентског парламента 

Члан 16. 

Председник Студентског парламента бира се на конститутивној седници Студентског 

парламента из реда његових чланова. 

Одлука о избору и разрешењу председника Студентског парламента доноси се већином од 

укупног броја чланова Студентског парламента. 

Члан 17. 

Кандидата за председника Студентског парламента може да предложи било који члан 
Студентског парламента. Члан Студентског парламента може да предложи само једног 

кандидата за председника Студентског парламента. 

Члан 18. 

Након предлога, утврђује се изборна листа кандидата по азбучном реду презимена 
кандидата. Изборну листу утврђује радно председништво које се састоји од 3 (три) члана 
Студентског парламента Факултета. 
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Члан 19. 
Члан Студентског парламента може гласати само за Једног кандидата за председника 

Студентског парламента. 

Избор председника Студентског парламента врши се јавним гласањем. 

За председника Студентског парламента изабран је онај члан Студентског парламента 

који је добио већину гласова од укупног броја чланова Студентског парламента. 

У случају да ниједан кандидат не буде изабран, изборни поступак се понавља, тако што се 

гласа за два кандидата који су приликом избора добили највише гласова. 

У случају да и у поновљеном изборном поступку ниједан од два кандидата не добије 

већину гласова од укупног броја чланова Студентског парламента, поступак избора се 

одлаже до наредне седнице. 

Уколико се и на наредној седници председник Студентског парламента не изабере 

апсолутном већином, онда мандат припада кандидату који је добио просту већину. 

Члан 20. 

Мандат председника Студентског парламента траје две године, уз могућност поновног 

избора. 

Члан 21. 

Председнику мандат може да истекне и пре истека времена на које је биран у случајевима: 

• престанка статуса студента; 

• подношења оставке Студентском парламенту; 

• усвајања предлога за разрешење од стране Студентског парламента; 

• кршења одредби Статута Факултета, Статута Универзитета у Крагујевцу, овог 

правилника и општих аката Студентског парламента, као и Правилника о 

дисциплинској одговорности студената Универзитета у Крагујевцу. 

Члан 22. 

Поступак за разрешење дужности председника покреће се на предлог 113 чланова 
Студентског парламента, уколико је председник одговоран за: 

• неостваривање планова рада, пословања и развоја Студентског парламента; 

• неизвршавања законских обавеза Студентског парламента; 

• злоупотребу овлашћења; 

• кршење одредби Статута Факултета, Статута Универзитета у Крагујевцу, овог 

правилника и општих аката Студентског парламента, као и Правилника о 

дисциплинској одговорности студената Универзитета у Крагујевцу. 
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За изгласавање предлога за разрешење је неопходна апсолутна већина гласова чланова 

Студентског парламента. На истој седници на којој се изгласава неповерење председнику, 

предлаже се и изгласава нови председник Студентског парламента. Одлука Студентског 

парламента о разрешењу Је коначна. 

Уколико се предлог не изгласа, поступак се обуставља и не може бити поново инициран , 

осим уз нове доказе и разлоге. 

Члан 23. 

Права и дужности председника Студентског парламента јесу: 

• заступа и представља Студентски парламент; 

• стара се о законитости рада и одговара за законитост рада Студентског парламента; 

• организује и води рад и пословање Студентског парламента; 

• руководи радом Председништва Студентског парламента; 

• сазива седнице, припрема и руководи седницом, стара се о одржању реда, 

потписује записник, акте и одлуке донете на седници Студентског парламента; 

• председник потписује Студентски парламент тако што уз назив Студентског 

парламента и назнаку функције коју обавља ставља свој потпис; 

• председник Студентског парламента може пренети поједина овлашћења за 

заступање Студентског парламента на друго лице. Обим и садржину овлашћења 

одређује председник Студентског парламента; 

• када је председник Студентског парламента спречен да врши своју дужност, онда 

дужност председника врши потпредседник Студентског парламента; 

• стара се о увођењу и унапређењу система квалитета рада и делатности Студентског 

парламента; 

• врши друге послове у складу са Законом о високом образовању, Статутом 

Факултета и другим општим актима Студентског парламента. 

Потпредседн.ик Студен.тског парламен.та 

Члан 24. 

Потпредседник Студентског парламента бира се на конститутивној седници Студентског 

парламента из реда његових чланова. 

Одлука о избору и разрешењу потпредседника Студентског парламента доноси се 

већином од укупног броја чланова Студентског парламента. 

e-mai 1: studentski.parlament@fink.rs 



Студентски парламент 

Факултет инжењерских наука у Крагујевцу 

Универзитет у Крагујевцу 

Члан 25. 

Кандидата за поmредседника Студентског парламента може да предложи било који члан 

Студентског парламента. Члан Студентског парламента може да предложи само једног 

кандидата за потпредседника Студентског парламента. 

Члан 26. 

Након предлога, утврђује се изборна листа кандидата по азбучном реду презимена 

кандидата. Изборну листу утврђује радно председништво које се састоји од 3 (три) члана 
Студентског парламента Факултета. 

Члан 27. 

Члан Студентског парламента може гласати само за једног кандидата за потпредседника 

Студентског парламента. 

Избор потпредседника Студентског парламента врши се јавним гласањем. 

За потпредседника Студентског парламента изабран је онај члан Студентског парламента 

који је добио већину гласова од укупног броја чланова Студентског парламента. 

У случају да ниједан кандидат не буде изабран, изборни поступак се понавља, тако што се 

гласа за два кандидата који су приликом избора добили највише гласова. 

У случају да и у поновљеном изборном поступку ниједан од два кандидата не добије 

већину гласова од укупног броја чланова Студентског парламента, поступак избора се 

одлаже до наредне седнице. 

Уколико се и на наредној седници потпредседник Студентског парламента не изабере 

апсолутном већином, онда мандат припада кандидату који је добио просту већину. 

Члан 28. 

Мандат потпредседника Студентског парламента траје две године, уз могућност поновног 

избора. 

Члан 29. 
Потпредседнику мандат може да истекне и пре истека времена на које Је биран у 

случајевима: 

• престанка статуса сту дента; 

• подношења оставке Студентском парламенту; 

• усвајања предлога за разрешење од стране Студентског парламента; 

• кршења одредби Статута Факултета, Статута Универзитета у Крагујевцу, овог 

правилника и општих аката Студентског парламента, као и Правилника о 

дисциплинској одговорности студената Универзитета у Крагујевцу. 
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Члан 30. 
Поступак за разрешење дужности потпредседника покреће се на предлог 113 чланова 
Студентског парламента, уколико је потпредседник одговоран за: 

• неостваривање планова рада, пословања и развој а Студентског парламента; 

• неизвршавања законских обавеза Студентског парламента; 

• злоупотребу овлашћења; 

• кршење одредби Статута Факултета, Статута Универзитета у Крагујевцу, овог 

правилника и општих аката Студентског парламента, као и Правилника о 

дисциплинској одговорности студената Универзитета у Крагујевцу . 

За изгласавање предлога за разрешење је неопходна апсолутна већина гласова чланова 

Студентског парламента. На истој седници на којој се изгласава неповерење 

поmредседнику, предлаже се и изгласава нови потпредседник Студентског парламента. 

Одлука Студентског парламента о разрешењу је коначна. 

Уколико се предлог не изгласа, поступак се обуставља и не може бити поново инициран, 

осим уз нове доказе и разлоге. 

Члан 31. 

Права и дужности поmредседника Студентског парламента јесу: 

• када је председник Студентског парламента спречен да врши своју дужност, онда 

дужност председника врши поmредседник Студентског парламента; 

• помаже председнику у његовом целокупном раду; 

• стара се о увођењу и унапређењу система квалитета рада и делатности Студентског 

парламента; 

• врши друге послове у складу са Законом о високом образовању, Статутом 

Факултета и другим општим актима Студентског парламента. 

Студент продекан 

Члан 32. 

Студента продекана бира и разрешава декан Факултета, на предлог Студентског 

парламента Факултета. 

Члан 33. 

Кандидата за студента продекана може да предложи било који члан Студентског 
парламента. Члан Студентског парламента може да предложи само једног кандидата за 

студента продекана. Кандидат не мора бити члан Студентског парламента. 
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Члан 34. 

Након предлога, утврђује се изборна листа кандидата по азбучном реду презимена 

кандидата. Изборну листу утврђује радно председништво које се састоји од 3 (три) члана 
Студентског парламента Факултета. 

Члан 35. 

Члан Студентског парламента може гласати само за Једног кандидата за студента 

продекана. 

Избор студента продекана врши се јавним гласањем. 

За студента продекана изабран је онај студент који је добио већину гласова од укупног 

броја чланова Студентског парламента. 

У случају да ниједан кандидат не буде изабран, изборни поступак се понавља, тако што се 

гласа за два кандидата који су приликом избора добили највише гласова. 

У случају да и у поновљеном изборном поступку ниједан од два кандидата не добије 

већину гласова од укупног броја чланова Студентског парламента, поступак избора се 

одлаже до наредне седнице. 

Уколико се и на наредној седници студент продекан не изабере апсолутном већином, онда 

мандат припада кандидату који је добио просту већину. 

Члан 36. 

Мандат студента продекана траје две године, уз могућност поновног избора. 

Члан 37. 

Студенту продекану мандат може да истекне и пре истека времена на које је биран у 

случајевима: 

• престанка статуса студента; 

• подношења оставке; 

• усвајања предлога за разрешење од стране декана Факултета, на предлог 

Студентског парламента; 

• кршења одредби Статута Факултета, Статута Универзитета у Крагујевцу, овог 

правилника и општих аката Студентског парламента, као и Правилника о 

дисциплинској одговорности студената Универзитета у Крагујевцу . 

Члан 38. 

Поступак за разрешење дужности студента продекана покреће се на предлог 113 чланова 
Студентског парламента, уз претходно прибављено мишљење декана, уколико је студент 

продекан одговоран за: 

• неиспуњавање дужности студента продекана; 
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• злоупотребу овлашћења; 

• кршење одредби Статута Факултета, Статута Универзитета у Крагујевцу, овог 

правилника и општих аката Студентског парламента, као и Правилника о 

дисциплинској одговорности студената Универзитета у Крагујевцу . 

За изгласавање предлога за разрешење је неопходна апсолутна већина гласова чланова 

Студентског парламента. На истој седници на којој се изгласава неповерење студенту 

продекану, предлаже се и изгласава нови студент продекан. Одлука декана о разрешењу је 

коначна. 

Уколико се предлог не изгласа, поступак се обуставља и не може бити поново инициран, 

осим уз нове доказе и разлоге. 

Члан 39. 

Дужности студента продекана прописана су чланом 158. Статута Факултета. 

Секретар 

Члан 40. 

Секретар Студентског парламента бира се на конститутивној седници Студентског 

парламента из реда његових чланова. 

Одлука о избору и разрешењу секретара Студентског парламента доноси се већином од 

укупног броја чланова Студентског парламента. 

Члан 41. 
Кандидата за секретара Студентског парламента може да предложи било КОЈИ члан 

Студентског парламента. Члан Студентског парламента може да предложи само једног 

кандидата за секретара Студентског парламента. 

Члан 42. 
Након предлога, утврђује се изборна листа кандидата по азбучном реду презимена 

кандидата. Изборну листу утврђује радно председништво које се састоји од 3 (три) члана 

Студентског парламента Факултета. 

Члан 43. 

Члан Студентског парламента може гласати само за Једног кандидата за секретара 

Студентског парламента. 

Избор секретара Студентског парламента врши се јавним гласањем. 
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За секретара Студентског парламента изабран је онај члан Студентског парламента који је 

добио већину гласова од укупног броја чланова Студентског парламента . 

У случају да ниједан кандидат не буде изабран , изборни поступак се понавља, тако што се 

гласа за два кандидата који су приликом избора добили највише гласова. 

У случају да и у поновљеном изборном поступку ниједан од два кандидата не добије 

већину гласова од укупног броја чланова Студентског парламента, поступак избора се 

одлаже до наредне седнице. 

Уколико се и на наредној седници секретар Студентског парламента не изабере 

апсолутном већином, онда мандат припада кандидату који је добио просту већину. 

Члан 44. 

Мандат секретара Студентског парламента траје две године, уз могућност поновног 

избора . 

Члан 45. 

Секретару мандат може да истекне и пре истека времена на које је биран у случајевима: 

• престанка статуса студента; 

• подношења оставке Студентском парламенту; 

• усвајања предлога за разрешење од стране Студентског парламента; 

• кршења одредби Статута Факултета, Статута Универзитета у Крагујевцу, овог 

правилника и општих аката Студентског парламента, као и Правилника о 

дисциплинској одговорности студената Универзитета у Крагујевцу. 

Члан 46. 

Поступак за разрешење дужности секретара покреће се на предлог 113 чланова 

Студентског парламента, уколико је потпредседник одговоран за: 

• неизвршавање својих обавеза предвиђених овим Пословником; 

• злоупотребу овлашћења; 

• кршење одредби Статута Факултета, Статута Универзитета у Крагујевцу, овог 

правилника и општих аката Студентског парламента, као и Правилника о 

дисциплинској одговорности студената Универзитета у Крагујевцу. 

За изгласавање предлога за разрешење је неопходна апсолутна већина гласова чланова 

Студентског парламента. На истој седници на којој се изгласава неповерење секретару, 

предлаже се и изгласава нови секретар Студентског парламента. Одлука Студентског 

парламента о разрешењу је коначна. 

Уколико се предлог не изгласа, поступак се обуставља и не може бити поново инициран, 

осим уз нове доказе и разлоге . 
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Члан 47. 

Права и дужности секретара Студентског парламента јесу: 

• вођење записника; 

• омогућавање правне регуларности рада Студентског парламента; 

• помаже у припреми материјала за седнице, извештаја за Студентски парламент 

итд; 

• врши друге послове у складу са Законом о високом образовању, Статутом 

Факултета и другим општим актима Студентског парламента. 

Ресори 

Члан 48. 

Координаторе ресора предлаже и бира Студентски парламент из реда студената који су 

чланови Студентског парламента Факултета. Избор се врши на исти начин, као и избори 

за председника, поmредседника, студента продекана и секретара Студентског парламента 

Факулутета. 

Координатор ресора може бити координатор само једног ресора, а члан више њих. 

Чланови ресора могу бити и студенти који нису чланови Студентског парламента 

Факултета. 

Студентски парламент својом одлуком формира и укида ресоре. 

Поступак разрешења координатора ресора и целог ресора је исти као и за поступак за 

разрешење председника, потпредседника или секретара Студентског парламента. 

Члан 49. 

У оквиру Студентског парламента организују се следећи ресори: 

• ресор за науку; 

• ресор за спорт; 

• ресор за међународну сарадњу; 

• ресор за инфраструктуру; 

• ресор за културу. 

Чланови у Савету Факултета 

Члан 50. 

Студентски парламент бира и разрешава 3 члана Савета Факултета, већином гласова од 
укупног броја чланова Студентског парламента. 
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Изабранима се сматрају они кандидати са највећим бројем гласова. 

Уколико два или више кандидата добију исти број гласова у првом круту гласање се 

понавља за кандидате са истим бројем гласова . 

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

покреће се нови поступак за избор чланова Савета Факултета из реда студената. 

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

Уколико члан Савета Факултета у току мандата изгуби статус студента или Студентски . . 
парламент није задовољан његовим радом, разрешује га дужности и упражњени мандат 

замењује новим чланом. 

111 НА ЧИН РАДА 

Члан 51. 
Седница Студентског парламента може бити конститутивна, редовна и ванредна по 

потреби. 

Седнице се могу реализовати и електронским путем . 

Члан 52. 
Редовна седница Студентског парламента сазива се најмање три дана пре њеног 

одржавања. 

Члан 53. 

По одржаним изборима за Студентски парламент, конститутивну седницу Студентског 

парламента Факултета сазива и дневни ред предлаже Декан Факултета. 

Члан 54. 
На конститутивној седници Студентског парламента Факултета врши се верификација 

мандата, а затим се бирају председник, потпредседник, студент продекан, секретар као и 

координатори ресора Студентског парламента Факултета. 

До избора председника Студентског парламента Факултета, конститутивном седницом 

Студентског парламента Факултета у својству председавајућег руководи председник 

Студентског парламента из претходног сазива. 

Уколико се на конститутивној седници не изаберу председник или потпредседник 

Студентског парламента, наредним седницама Студентског парламента председаваће 

председник Студентског парламента из претходног сазива до избора председника или 

потпредседника Студентског парламента. 
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Члан 55. 

Седницу Студентског парламента сазива председник Студентског парламента (а у његовој 

одсутности седницу сазива поmредседник) по сопственој иницијативи или на захтев 

најмање 1/3 чланова Студентског парламента, у року од седам дана од захтева . 

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

седнице, као и предлог дневног реда. Позив за седницу поmисује председник. Уз позив за 

седницу доставља се одговарајући материјал и записник са претходне седнице. 

О припреми седнице и о припреми материјала за седнице стара се председништво 

Студентског парламента. 

Члан 56. 

Седницом Студентског парламента председава председник. 

У случају одсутности председника, седницом председава потпредседник. 

Члан 57. 

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 . 

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. 

Члан 58. 
Студентски парламент може пуноважно одлучивати ако седници присуствује најмање 

51 % од укупног броја чланова - кворум. 

Студентски парламент може заседати и водити расправу и у случају да кворума нема, али 

тада не може доносити одлуке. 

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. 
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Образложени предлог подноси се у писаном или усменом облику председнику 

Студентског парламента најкасније 1 дан пре седнице или се, изузетно, може предложити 
. . 

и на самој седници, ако за то постоје оправдани разлози. 

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. 

Члан 59. 
Студентски парламент доноси одлуке, јавним гласањем, већином гласова од укупног 

броја чланова Студентског парламента. 

Одлучивање јавним гласањем обавља се тако што председник Студентског парламента 

ставља на гласање предлог одлуке, 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. 

Одлука се сматра донетом када је за њу гласало више од половине присутних чланова 

Студентског парламента. Одлука Студентског парламента мора бити кратка и јасна, 

формулисана на седници Студентског парламента .. 

Ако је предлог усвојен, председник констатује даје одлука донета. 

У случају истог броја гласова "ЗА" или "ПРОТИВ" гласање се одлаже за следећу седницу 
или шаље на додатно разматрање предлагачу. 

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. 
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Члан 60. 
Заказана седница Студентског парламента може се одлажити када наступе разлози који 

онемогућавају одржавање седнице. Седницу одлаже председник. 

Члан 61. 

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 ; 

• ради паузе, односно одмора. 

Седницу Студентског парламента прекида председник. 

Прекинута седница Студентског парламента се наставља најкасније у року од 3 дана од 
прекида седнице. Ако је седница прекинута због одмора прекид не може трајати дуже од 1 
сата . Уколико прекид траје дуже од 1 сата, прекинута седница се одлаже и мора се 

одржати у року од 3 дана. 

Члан 62. 

О раду Студентског парламента води се записник. 

Записник води секретар или у његовом одсуству један од чланова Студентског 

парламента кога Студентски парламент на самом почетку седнице изабере већином од 

укупног броја присутних чланова Студентског парламента. 

Записник садржи: редни број седнице, датум и место одржавања седнице, имена 

присутних и одсутних чланова Студентског парламента који су оправдали свој изостанак, 
. . 

односно имена одсутних чланова КОЈИ нису оправдали СВОЈ изостанак, дневни ред, 

резултате гласања по свакој тачки дневног реда, имена учесника у дискусији, имена лица 

која по позиву присуствују седници, закључке и одлуке, и потписе председавајућег 
Студентског парламента и записничара. 

Члан 63. 
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 
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Члан 64. 
Усвојени записници са седница Студентског парламента са целокупном документацијом 

трајно се чувају у архиви председника Студентског парламента у папирној или 

електронској форми. 

IV НАДЛЕЖНОСТИ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА 

Члан 65. 
Студентски парламент: 

• бира и разрешава председника, потпредседника, секретара и координаторе ресора 

Студентског парламента; 

• доноси општа акта о своме раду; 

• оснива радна тела која се баве појединим пословима из надлежности Студентског 

парламента; 

• бира и разрешава представнике студената у органима и телима Факултета и 

представника у Студентском парламенту Универзитета; 

• предлаже кандидата за студента продекана; 

• покреће поступак за разрешење студента продекана; 

• доноси годишњи план и програм активности Студентског парламента; 

• разматра питања и спроводи активности у вези са обезбеђењем и оценом квалитета 

наставе, реформом студијских програма, анализом ефикасности студирања, 

утврђивањем броја ЕСПБ бодова, унапређењем мобилности студената, 

подстицањем научно-истраживачког рада студената, заштитом права студената и 

унапређењем студентског стандарда; 

• учествује у поступку самовредновања Факултета; 

• обавља и друге послове, у складу са законом, Статутом Факултета, Статутом 

Универзитета и општим актима Универзитета и Студентског парламента. 

V СРЕДСТВА ЗА РАД СТУДЕНТСКОГ ПАР ЛАМЕНТ А 

Члан 66. 
Средства за рад и функционисање Студентског парламента, у виду просторија, техничких 

и других средстава неопходних за рад Студентског парламента обезбеђује Факултет у 
складу са Законом о високом образовању, Статутом Факултета и овим Пословником. 

Други видови помоћи и финансирања Студентског парламента од стране Факултета 

одређују се у договору са управом Факултета. 

Члан 67. 
Студентски парламент управља имовином у складу са законом и наменом за коју су 

средства прибављена. 
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VI РАСПУШТАЊЕ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА 

Члан 68. 

Студентски парламент се распушта када се за то изјасни 2/3 (две трећине) од укупног 

броја чланова Студентског парламента. 

У случају распуштања Студентског парламента, декан је дужан да изборе за исти распише 

у року од 15 дана. Одлуком о расписивању избора одређује се време и место одржавања 
избора и именује се Изборна комисија у складу са Правилником о избору чланова 

Студентског парламента. 

Vll ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 69. 

Студентски парламент усваја Пословник апсолутном већином. 

Члан 70. 
Иницијативу за покретање поступка измене и допуне овог Пословника може дати 1 /3 
чланова или председник Студентског парламента. 

Члан 71. 

За правилну примену овог Пословника одговорни су сви чланови Студентског 

парламента. 

Члан 72. 

Измене и допуне овог Пословника врше се на начин и по поступку предвиђеном за његово 

доношење, односно према члану 69. и 70. овог Пословника. 

Члан 73. 

Питања која нису регулисана овим Пословником регулисаће се у складу са Статутом 

Факултета. 

Члан 74. 

Овај Пословник ступа на снагу даном доношења на седници Студентског парламента. 

Председник Студентског парламента 

JL,J;xrщr: 
Никола Костић 
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