
У складу са Статутом Техничког факултета „Михајло Пупин“, члан 46, став 12, ставка 1, 

Студентски парламент Техничког факултета ,,Михајло Пупин” у Зрењанину доноси 

ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ 

ПАРЛАМЕНТА 
Техничког факултета ,,Михајло Пупин” у Зрењанину 

 

 

 

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 

 

Овим Пословником се уређују делатност, избор, рад, управљање и организација 

Студентског парламента Техничког факултета ,,Михајло Пупин” у Зрењанину (у даљем тексту 

Студентски парламент). 

У међународним односима Студентски парламент носи назив Students' Parliament of 

Technical faculty ,,Mihajlo Pupin” in Zrenjanin, University in Novi Sad. 

 

Члан 2. 

 

Студентски парламент је орган факултета преко којег студенти остварују своја права и 

штите своје интересе на Факултету. 

Члан 3. 

 
Статус Студентског парламента у оквиру Техничког факултета ,,Михајло Пупин” 

дефинисан је Статутом Техничког факултета ,,Михајло Пупин”. 

 

Члан 4. 

 

Рад Студентског парламента је јаван. 

Изузетно, Студентски парламент може одржати затворену седницу, у целини или један 

њен део, ако то захтевају интереси чувања службене, пословне или личне тајне, односно 

интереси јавног реда или разлози морала. 

О искључивању јавности са седнице Студентског парламента одлучује сам Студентски 

парламент простом већином присутног броја посланика. 

 

Члан 5. 

 

Посланицима Студентског парламента гарантована је слобода мишљења и изражавања. 

У оквиру Студентског парламента није дозвољено политичко, верско и страначко 

организовање и деловање. 

 

 



Члан 6. 
 

Седиште Студентског парламента је у Зрењанину, Ђуре Ђаковића бб. 

 

Члан 7. 
 

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

Техничког факултета ,,Михајло Пупин” у Зрењанину. 

 

Члан 8 

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

Техничког факултета ,,Михајло Пупин” у Зрењанину.  

 

 

ДЕЛАТНОСТ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА  

 

Члан 9  

 
Студентски парламент заступа интересе свих студената Техничког факултета ,,Михајло 

Пупин” у Зрењанину.  

Члан 10  
 

Надлежности Студентског парламента утврђене су Статутом факултета.  

 

 

ИЗБОР СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА  

 

Члан 11  
 

Редовни избори за Студентски парламент спроводе се у складу са Законом о високом 

образовању, Статутом факултета и Правилником о спровођењу избора за Студентски 

парламент.  

 

Члан 12  
 

Редовне изборе за Студентски парламент расписује председник Студентског 

парламента актом у складу са Чланом 11 овог пословника, у супротном изборе расписује декан 

Факултета најкасније седам дана од истека мандата Студентског парламента. 

 

Члан 13  
 

Ванредне изборе за Студентски парламент расписује актом декан у случају:  

 доношења одлуке Студентског парламента о престанку свог мандата;  

 подношења оставке најмање једанаест посланика на истој седници. 

 



Члан 14  
 

Поступак избора спроводи Факултетска изборна комисија од најмање три члана, коју 

на предлог Студентског парламента у складу са Законом о високом образовању именује управа 

Факултета. 

Кандидат на изборима за Студентски парламент не може бити члан Факултетске 

изборне комисије.  

Члан 15  
 

Факултетска изборна комисија из Члана 14 спроводи изборне радње прописане 

Правилником о спровођењу избора.  

 

Члан 16  
 

Уколико је Студентски парламент изабран на ванредним изборима, наредни редовни 

избори се одржавају у складу са Законом о високом образовању.  

 

Члан 17  
 

Студент престаје да буде посланик Студентског парламента давањем оставке на место 

посланика у Студентском парламенту или престанком статуса студента.  

Мандат члана Студентског парламента коме је престао статус посланика преузима 

следећи студент са највећим бројем освојених гласова на изборима за исти Студентски 

парламент, у складу са Статутом факултета.  

 

РАД СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА  
 

Члан 18  
 

Студентски парламент се конституише избором председника и потпредседника 

Студентског парламента.  

Конститутивна седница се заказује најкасније седам дана после проглашења званичних 

резултата избора за Студентски парламент, са првом тачком о избору председника Студентског 

парламента.  

Конститутивну седницу Студентског парламента сазива и води председник претходног 

сазива Студентског парламента, у противном конститутивну седницу сазива и води декан 

Факултета најкасније у року од седам дана од истека рока из става 2. овог члана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Члан 19 
 

Председник Студентског парламента по Правилнику сазива најмање две редовне 

седнице Студентског парламента по семестру у току једне школске године, у противном 

седницу може сазвати студент продекан или декан факултета према одредбама овог 

Пословника. 

Уз позив за седницу, председник Студентског парламента предлаже дневни ред, наводи 

место и време одржавања седнице, достваља материјал који ће се разматрати на следећој 

седници и записник са претходне седнице. 

Позив за седницу доставља се најкасније пет дана пре одржавања седнице у 

електронској форми. Комплетан материјал, у писаној форми, се члановима Студентског 

парламента ставља на располагање најкасније двадесетчетири часа пре одржавања седнице. 

Председник Студентског парламента је дужан да сазове седницу Студентског 

парламента на писани захтев за сазивање седнице од стране најмање седам чланова 

Студентског парламента, најкасније седам дана од пријема захтева. 

Изузетно од ставова 2 и 3 овог члана, председник Студентског парламента, у договору 

са 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. На овако сазваној седници, 

председавајући Студентког парламента може предложити дневни ред на самој седници. 

 

Члан 19а 

 
Изузетно од члана 20 овог Правилника, због хитности доношења одлука, председник 

Студентског парламента може сазвати седницу и изјашњавање на предложени дневни ред са 

предлогом одлука електронским путем и у том случају не наводи место одржавања седнице и 

наводи рок за гласање. 

Са истеком рока за гласање, електронска седница се затвара и накнадни гласови се не 

рачунају. 

Уколико за то нема штетних последица, рок за гласање електронским путем се на 

предлог посланика може продужити. 

Председник већа је у обавези да о електронском изјашњавању упозна чланове 

Студентског парламента на наредној седници. 

 

Члан 20  

 
За пуноважан рад седнице Студентског парламента неопходно је присуство најмање 

једанаест посланика.  

Члан 21  
 

Одлуке Студентског парламента се доносе јавним гласањем, већином од укупног броја 

посланика.  

Председник Студентског парламента може затражити да се о некој одлуци посланици 

изјасне тајним гласањем. У том случају одлука се такође доноси већином од укупног броја 

посланика.  

Спровођење тајног гласања води комисија од најмање три члана из редова посланика 

Студентског парламента. Сваки посланик Студентског парламента може на свој захтев бити 

члан комисије за тајно гласање.  

Одлуке Студентског парламента ступају на снагу даном доношења, уколико самом 

одлуком није другачије регулисано.  

Одлуке Студентског парламента не могу имати ретроактивно важење. 



Члан 22 

 

Председник Студентског парламента предлаже дневни ред седнице Студентског 

парламента.  

Председник Студентског парламента дужан је да у дневни ред седнице уврсти све 

предлоге које у писаној форми добије од сваког посланика Студентског парламента.  

 

Члан 23  
 

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

председника. Председник даје реч по редоследу пријављивања.  

Председник Студентског парламента дужан је да да реч оном члану Студентског 

парламента који сматра да је у току седнице дошло до повреде неког члана овог пословника уз 

обавезно цитирање тог члана. 

Члан Студентског парламента има право на реплику уколико се излагање члана 

Студентског парламента који је претходно говорио односило на њега. Не постоји реплика на 

реплику. 

Када добије реч, посланик се мора придржавати предмета расправе. У супротном 

председник Студентског парламента му одузима реч.  

 

Члан 24  
 

О реду на седници стара се председник Студентског парламента.  

Повреду реда на седници чини посланик који говори на седници а није претходно 

добио реч, прекида говорника који добио реч, ако своје мишљење не излаже на коректан 

начин, односно вређа друга лица, или води разговор који није у вези са питањем у дневном 

реду. 

За повреду реда посланику председник Студентског парламента може изрећи меру 

опомене, одузимања речи или удаљавања са седнице.  

 

Члан 25 

 

Студентски парламент може донети предлог да се покрене поступак за разрешење 

члана Студентског парламента у случају да исти не испуњава своје обавезе, често изостаје или 

често нарушава ред на седници. 

Одлука о разрешењу се доноси изјашњавањем јавним гласањем  најмање једанаест 

посланика. 

Разрешење члана Студентског парламента се спроводи у складу са ставом 2, члана 17, 

овог Пословника. 

 

Члан 26  
 

О раду Студентског парламента води се записник.  

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

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

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

У записник се уносе и резултати гласања поводом појединих питања.  

Посланик који је на седници издвојио мишљење може тражити да се његова изјава 

унесе у записник, тако што ће у писаној форми приложити своју дискусију.  

 



Члан 27  

 
Записник се као прва тачка дневног реда усваја на првој наредној седници.  

Приликом усвајања записника посланик има право да стави примедбу на записник са 

претходне седнице.  

О основаности примедбе на записник одлучује се на седници.  

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

Приликом усвајања записника, посланик има право да затражи извештај о реализацији 

одлука донетих на Студентском парламенту. Извештај подноси председник Студентског 

парламента или лице које је било задужено за спровођење одлуке.  

 

Члан 28  
 

Студентским парламентом председава председник Студентског парламента који се 

бира из редова посланика Студентског парламента.  

У одсуству или спречености председника Студентског парламента, седницу води или 

председава потпредседник Студентског парламента.  

У одсуству или спречености председника и потпредседника Студентског парламента, 

седницом председава студент продекан.  

 

 

Члан 29  
 

Кандидат за председника Студентског парламента може бити сваки посланик 

Студентског парламента.  

Листа кандидата се утврђује на седници на којој се бира председник Студентског 

парламента.  

Председник Студентског парламента се бира јавним гласањем између предложених 

кандидата.  

Одлука се доноси већином гласова укупног броја посланика Студентског парламента.  

Потпредседника Студентског парламента именује председник Студентског парламента 

на седници на којој је изабран.  

 

Члан 30  
 

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 Студентског парламента подношењем оставке или група од најмање седам 

посланка који разрешење председика Студентског парламента затраже у писаној форми.  

Гласање о разрешењу председника Студентског парламента обавља се на наредној 

седници Студентског парламента која мора бити одржана најкасније у року од седам дана од 

дана подношења оставке председника Студентског парламента, или захтева за његово 

разрешење од стране групе од најмање седам посланика.  

На истој седници Студентског парламента на којој је председник разрешен дужности, 

покреће се процедура за избор новог председника и потпредседника Студентског парламента у 

складу са Чланом 29 овог Пословника.  

 

 

 



Члан 31  
 

Заказана седница Студентског парламента одлаже се кад наступе разлози који 

онемогућавају одржавање седнице на заказани дан.  

У складу са чланом 20 овог Пословника, седница се одлаже и кад се после отварања 

седнице установи да седници не присуствује довољан број посланика за пуноважно 

одлучивање.  

Седницу Студентског парламента одлаже председавајући седнице.  

 

Члан 32  
 

Седница Студентског парламента прекида се у следећим случајевима:  

 ради одмора у току седнице;  

 када у току седнице број присутних посланика буде испод прописаног броја за 

пуноважно одлучивање; 

 када због дугог трајање седнице ова не може да се заврши истог дана; 

 због тежег нарушавања реда на седници, а када председник није у стању да 

редовним мерама (молба, упозорење и сл.) поврати ред на седници. 

 

Седницу Студентског парламента прекида председник или лице које руководи радом 

седнице у случају одсутности председника.  

 

Члан 33  
 

Прекинута седница Студентског парламента се наставља најкасније у року од три радна 

дана од прекида седнице.  

 

Члан 34  
 

По завршеном претресу и одлучивању о свим питањима која су била на дневном реду 

седнице, председник Студентског парламента закључује седницу.  

Закључена седница Студентског парламента не може се наставити. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРЕДСТАВНИЦИ СТУДЕНАТА У ОРГАНИМА ФАКУЛТЕТА 

 

Члан 35  
 

Представници студената у органима факултета су: студент продекан, чланови Савета 

факултета из реда студената, чланови Наставно-научног већа из реда студената.  

Студентски парламент бира и представнике студената у органима других установа у 

којима су заступљени представници студената, у складу са Статутом установе. 

 

Члан 36 
 

Представници студената у органима Факултета раде у циљу остваривања права и 

заштите интереса студената у органима у које су изабрани.  

Представници студената у органима Факултета су дужни да, на захтев Студентског 

парламента, присуствују седницама и подносе извештај о свом раду.  

 

Члан 37  
 

Студентски парламент расписује конкурс за представнике студената у органима 

факултета који траје најмање три дана.  

 

Члан 38  
 

Кандидати за представнике студената у органима Факултета предају кандидатуре 

Студентском парламенту.  

Кандидати морају имати статус студента у години за коју се кандидују и не могу бити 

дисциплински кажњавани на Факултету.  

 

 

Члан 39 

 

Након затварања конкурса, Студентски парламент јавним гласањем бира представнике 

студената.  

Изабрани су кандидати са највећим бројем гласова.  

У случају да се два или више кандидата који конкуришу, налазе на последњим местима 

студентских представника и имају исти број гласова, гласање се спроводи у другом кругу по 

истом поступку, само за те кандидате.  

 

Члан 40  
 

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

пред свим органима Факултета који се односе на подизање квалитета образовног процеса и на 

приговоре на организацију и начин извођења наставе.  

Студент продекан је члан колегијума декана.  

Мандат студента продекана траје годину дана. 

 

 



Члан 41  
 

Студентски парламент одлуком бира и разрешава студента продекана Техничког 

факултета ,,Михајло Пупин”.  

У случају расписивања ванредних избора за Студентски парламент, студент продекан 

остаје на дужности до конституисања наредног сазива Студентског парламента и избора новог 

студента продекана.  

Студентски парламент расправља о разрешењу студента продекана на писани захтев 

најмање седам посланика Студентског парламента или након подношења оставке студента 

продекана.  

Након разрешења студента продекана, покреће се поступак за избор новог студента 

продекана, на истој седници на којој је претходни студент продекан разрешен. 

У случају да буде разрешен своје дужности или да му престане мандат, студент продекан 

остаје на својој дужности до избора новог студента продекана. 

 

Члан 42 
 

Ако се за студента продекана пријавио један кандидат, па тај кандидат не добије 

потребну већину гласова, Студентски парламент на истој седници расписује нови конкурс за 

избор Студента продекана који не може трајати дуже од 10 радних дана. 

 

Члан 43 
 

Ако су се за студента продекана пријавила два кандидата, за студента продекана је 

изабран кандидат који добије већи број гласова, а најмање већину од укупног броја чланова 

Студентског парламента. 

Ако ни један од кандидата за студента продекана не добије потребну већину гласова, 

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

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

већину гласова, Студентски парламент на истој седници расписује нови конкурс за избор 

Студента продекана који не може трајати дуже од 10 радних дана. 

 

Члан 44 
 

Ако су се за студента продекана пријавила више од два кандидата, за студента 

продекана за студента продекана је изабран кандидат који добије већи број гласова, а најмање 

већину од укупног броја чланова Студентског парламента. 

Ако ни један од кандидата за студента продекана 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 оног кандидата који је добио већи број 

гласова. 

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

већину гласова, Студентски парламент на истој седници расписује нови конкурс за избор 

Студента продекана који не може трајати дуже од 10 радних дана. 

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

једнак највећи број гласова, у нарени 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. 

 

 



Члан 45  
 

Студентски парламент може образовати своје сталне и повремене комисије као своја 

радна тела.  

Делокруг рада, број и састав комисије утврђује се одлуком Студентског парламента о 

именовању комисије.  

Комисија ради у седницама, које заказује председник комисије, којег именује 

Студентски парламент.  

Комисија своје ставове, мишљења, сугестије, предлоге и закључке доноси већином 

гласова присутних чланова и са истима упознаје Студентски парламент.  

 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 46  

 
О усвајању Измена и допуна Пословника о раду Студентског парламента мора да се 

изјасни јавним гласањем најмање 2/3 укупног броја посланика Студентског парламента. 

 

 

 

Члан 47  

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

 

 

 

Студентски парламент  

Техничког факултета ,,Михајло Пупин” 

Зрењанин,  

Дана 25.12.2016.  

 

 


