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ПРАВИЛНИК О
РАДУ
СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТA ТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У БОРУ

Бор, 2018. год.

На основу члана 56. Закона о високом образовању (“Службени гласник РС”,
бр.76/05, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 88/2017 и 27/2018) и члана 52. став 1. тачка 2. Статута
Техничког факултета у Бору бр. II/5-430 од 06.04.2009. године, Студентски парламент
Техничког факултета У Бору, на седници одржаној 15.11.2018. године, донео је

Правилник о
раду
СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА
ТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У БОРУ

Основне одредбе
Члан 1.
Овим Правилником уређују се: делатност, избор, рад, управљање и организација
студентског парламента Техничког факултета у Бору, (у даљем тексту: Парламент).

Члан 2.
Положај Парламента у оквиру Техничког факултета у Бору дефинисан је Статутом
Техничког факултета у Бору, питања која нису регулисана овим Правилником, регулисана
су Статутом Техничког факултета у Бору.

Члан 3.
Парламент је орган преко којег студенти остварују своја права и штите своје
интересе на Факултету.

Члан 4.
Парламент користи печат Техничког факултета у Бору са редним бројем 2.

Члан 5.
Рад Парламента је јаван, осим ако се на седници гласовима просте већине не
одлучи да ће рад парламента бити затвореног типа.

Члан 6.
Члановима Парламента гарантована је слобода мишљења и изражавања. У оквиру
Парламента није дозвољено политичко, верско и страначко организовање и деловање,
као ни вређање по било ком основу.

Члан 7.
Седиште Парламентa је у Бору, у улици Војске Југославије бр. 12.

Члан 8.
Питања која нису регулисана овим Правилником, регулисана су Пословником о
раду Парламента.

Надлежност Парламента
Члан 9.
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Студентски парламент Факултета:
бира и разрешава председника и потпредседника Парламента;
доноси општи акт о свом раду;
оснива радна тела која се баве појединим пословима из надлежности Парламента;
бира и разрешава представнике студената у телима и органима Факултета;
предлаже Савету кандидата за студента продекана;
покреће поступак за разрешење студента продекана, у складу са овим Правилником;
доноси годишњи план и програм активности Парламента;
разматра питања у вези са обезбеђењем и оценом квалитета наставе, реформом
студијских програма, анализом ефикасности студирања, утврђивањем броја ЕСПБ
бодова, унaпређењем мобилности студената, подстицањем научно-истраживачког рада
студената, заштитом права студената и унапређењем студентског стандарда;
организује и спроводи програме ваннаставних активности студената;
учествује у поступку самовредновања Факултета;
остварује студентску међуфакултетску и међународну сарадњу;
усваја годишњи извештај о раду студента продекана;
усваја финансијски план и извештај о финансијском пословању Парламента;
усваја годишњи извештај о раду који подноси председник Парламента;
усваја годишњи извештај о раду који подноси представник Парламента у СП БУ.
обавља и друге послове у складу са Законом и Статутом овог Факултета;

Избор Парламента
Члан 10.

Парламент бирају непосредно, тајним гласањем, студенти уписани у школској
години у којој се врши избор на студијске програме који се остварују на Факултету.
Избор чланова Парламента одржава се сваке друге године у априлу, најкасније до
10. у месецу, односно истовремено са избором чланова Студентског парламента
Универзитета.
Факултет општим актом ближе одређује начин избора и број чланова Парламента.
Конститутивна седница новог сазива Парламента одржава се 1. октобра. Мандат
чланова Парламента траје две године.
Члану Парламента коме је престао статус студента на студијском програму који се
остварује на Факултету престаје мандат даном престанка статуса, а допунски избори се
спроводе у наредних 15 дана.

Члан 11.
Избори су дефинисани Правилником о избору чланова Парламента

Члан 12.
Редовне изборе за Парламент расписује председник Парламента у складу са чланом
овог Правилником.
Ванредне изборе за Парламент расписује председник Парламента на захтев већине
од укупног броја чланова или оставке најмање 50% +1 чланова Парламента.
Избори (редовни или ванредни) не могу се одржати у року краћем од 15 нити
дужем од 45 дана од дана расписивања.

Члан 13.
За спровођење изборних радњи, задужена је Изборна комисија која броји најмање
пет чланова, а састављена је од продекана за наставу Техничког факултета у Бору и
чланова Парламента. Продекан за наставу Техничког факултета у Бору је председник
Изборне комисије.

Члан 14.
Чланове у Парламенту чине највише 17 студената, од тога најмање по 2 студента са
сваког одсека који су остварили највише гласова на изборима и једног студента са
специјалним потребама. У случају да се не пријаве довољан број студената са одређене
године, одређеног студијског програма, њихова места у Парламенту се попуњавају
пријављеним студентима са других година и других студијских програма.

Члан 15.
Избори се одвијају тајним гласањем, заокруживањем редног броја испред имена
кандидата на листи.

Члан 16.
Мандат члановима Парламента изабраном на редовним изборима траје две године.
Парламент одржава конститутивну седницу у складу са чланом 18. Правилника. Мандат
члановима у Парламенту почиње са почетком јесењег семестра наредне школске године.
Мандат члановима Парламента изабраном на ванредним изборима почиње са
одржавањем конститутивне седнице у складу са чланом 18. Правилника, и траје колико и
манат члановима изабраним на редовним иѕборима.

Члан 17.
Мандат чланова претходног сазива завршава се конститутисањем новог
Парламента или по 22. члану овог Правилника.

Члан 18.
Конститутивну седницу сазива председник Парламента из претходног сазива. У
случају спречености, конститутивном седницом председава најстарији члан.
Парламент састаје почетком јесењег семестра (најкасније 10 дана од почетка
семестра). На првој конститутивној седници бира се нови председник, Извршни Одбор,
Надзорни Одбор и координатори ресора простом већином.
Након одржавања конститутивне седнице у року од 7 дана врши се примопредаја
између носилаца функција из претходног и новог сазива.

Органи Студентског парламента Техничког факултета у Бору
Члан 19.
Органи Парламента су: Скупштина, председник, извршни одбор и надзорни одбор.

Скупштина Студентског Парламента
Члан 20
Скупштина је највише представничко тело студената Техничког Факултета у Бору.
Чланови Парламента су представници свих студената и одлучују по сопственој
савести.

Састав скупштине
Члан 21.

Скупштину Парламента чине чланови Парламента који су изабрани на општим,
непосредним, тајним изборима који се одржавају сваке друге године у априлу месецу.
Чланови Скупштине Парламента бирају сe на период од две године.

Надлежности скупштине
Члан 22.
Надлежности Скупштине су:
Бира и разрешава председника, потпредседника, секретара, представника
Парламента у Студентском парламенту Универзитета у Београду, чланове Надзорног и
Извршног Одбора, координаторе ресора и врши верификацију изабраних чланова
Парламента;
Бира и разрешава чланове Савета Техничког факултета у Бору из редова студената
Техничког факултета у Бору, тајним гласовима већином од укупног броја чланова
Скупштине Парламента.
Бира и разрешава чланове Научно-наставничког већа Техничког факултета у Бору
из редова студената Техничког факултета у Бору;
Предлаже избор и разрешење дужности студента продекана;
На предлог председника врши избор потпредседника, секретара и чланова
Извршног Одбора;
На предлог Извршног Одбора усваја годишњи програм и финансијски план
Парламента;
Упознаје се са извештајем о финансијском пословању за претходну годину;
Верификује акте које доноси Извршни Одбор;
Прихвата Правилник, општа акта којима се одређује организација, начин рада и
одлучивања као и права и дужности чланова и органа Парламента, као и допуне ових
аката;
Бави се радом Извршног Одбора и осталих органа Парламента Техничког
факултета у Бору; Обавља друге акте одређене актима Студентског парламента Техничког
факултета у Бору;
Одлуке Скупштине важе за све чланове органа и организационих облика
Парламента, осим актима другачије уређено;
Члану Парламента престаје мандат:
• Престанком статуса студента,
• Оставком,
• Сменом,
• Када 3 (три) пута неоправдано изостане са седнице,
• Када 6 (шест) пута изостане у току мандата.
Као оправдано одсуство са седнице Парламента уважава се болест, студијске
обавезе или приватни разлози, као и благовремено обавешавање председавајућег о
спречености доласка на седницу у року од 24 сата. Иницијативу за разрешење члана
Парламента може покренути група од најмање 1/3 чланова Парламента или више од 50

студената Техничког факултета у Бору, члан се може разрешити ако 50%+1 чланова
Парламента гласа за његово разрешење.

Сазивање скупштине
Члан 23.
Скуштину сазива и њом председава председник који се бира од стране Парламента,
осим у случајевима одређеним овим Правилником. Председник може овластити
потпредседника или било ког другог члана Парламента да води седницу у случају његове
спречености. Скупштине Парламента могу бити редовне и ванредне. На редовним
седницама Скупштина се бави активностима из члана 22. овог Правилника. На ванредним
седницама Скупштина се бави изгласавањем неповерења и другом проблематиком. Захтев
за сазивање ванредне седнице може да поднесе група која сачињава најмање 1/3
представника, Надзорни одбор и студент продекан.

Поступак ванредног сазивања
Члан 24.
У случају да председник не сазове ванредну седницу Скупштине у року од 7 дана
по пријему захтева, ванредну седницу може да сазове 1/3 свих представника, Надзорни
одбор и студент продекан. Сазив самостално одређује председавајући овако сазване
седнице.
У сваком сазивању скупштине сазивач је дужан да обавести Надзорни Одбор.

Давање предлога аката
Члан 25.
•
•
•

Скупштини може да предложи акт на усвајање:
Један члан парламента;
Студент продекан
50 и више студената Техничког факултета у Бору.

Гласање на скупштини
Члан 26.

Одлуке Парламента, било ког типа, чланови могу доносити јавним или тајним
гласањем. Одлука се доноси простом већином од присутног броја чланова, осим ако
Правилником није другачије дефинисано. За спровођење тајног гласања задужена је
комисија од најмање пет чланова из редова чланова Парламента. Сваки члан Парламента
може на свој захтев бити члан комисије за тајно гласање. Одлуке Парламента важе од
тренутка доношења, уколико самом одлуком није другачије регулисано. Одлуке
Парламента не могу се примењивати ретроактивно.

Члан 27.
Предлог дневног реда седнице Парламента саставља председник Парламента
заједно са члановима Парламента, осим у случају ванредне седнице по члану 24.
Правилника.
Председнику Парламента доставља се да у дневни ред седнице убаци приоритетне
предлоге које у писаној форми добије од чланова Парламента, а који су у складу са
начелима овог Правилника.
Све предлоге тачака дневног реда потребно је доставити до почетка седнице.
Председник Парламента је дужан да о сазиву седнице обавести чланове најкасније
5 дана пре почетка седнице.

Члан 28.
На свакој седници води се писани записник који се усваја као прва тачка дневног
реда на наредној седници.
Записник мора да садржи: редни број, датум, место и време почетка седнице, имена
и презимена присутних делегата, констатацију о постојању потребног кворума, дневни
ред, кратак садржај расправе по тачкама дневног реда, време завршетка седнице, потпис
председавајућег и записничара.
Записник је јаван документ сем у случају седница затвореног типа.

Председик
Члан 29.
Председник Парламента (у даљем тексту Председник) представља Парламент. Исто
лице не може бити бирано на ову функцију више од 2 пута. На одређено време може да
преда део или сва своја овлашћења члану Извршног Одбора (у даљем тексту ИО)
• Председник се бира јавним или тајним гласањем између предложених кандидата;
• Председник сазива, утврђује дневи ред и председава седницама Скупштине;
• Предлаже Скупштини ИО;
• Представља ИО парламента, води и усклађује њен рад;
• Спроводи активности ИО у областима за које није одговоран ни један од чланова;
• Скупштини предлаже потпредседника и секретара;
• Председник има овлашћење финансијског налогодавца у односу на средства и
имовину парламента;

•
•

Председник је за свој рад одговоран Скупштини парламента;
Председник је овлашћено и одговорно лице парламента.

Члан 30.
Иницијативу за разрешење дужности председника могу покренути 1/3 чланова
Парламента и Надзорни Одбор (у даљем тексту НО).

Члан 31.
За разрешење дужности председника потребно је 2/3 гласова укупног броја чланова
Парламента. По разрешењу председника бира се нови у складу са чланом 29. Правилника,
на истој седници на којој је предходни председник разрешен дужности или на наредној, до
избора новог председника Парламентом управља потпредседник.

Члан 32.
Председник има обавезу да најкасније на другој седници од ступања на дужност
поднесе Парламенту писани програм рада на основу предлога чланова Парламента.
Председник има обавезу да у року од 15 дана од престанка дужности поднесе
Парламенту писани извештај о раду.
На захтев НО председник дужан је да поднесе писани извештај Парламенту у вези
са захтевом.

Извршни одбор Студентског парламента
Члан 33.
ИО је извршни орган Парламента. Чланове ИО-а на предлог председника бира
Скупштина из свог састава.

Члан 34.
Извршни одбор Парламента је тело високе ефикасности и има улогу у решавању
свакодневних студентских питања и проблема на Техничком факултету.
Сваки члан Парламента може бити члан ИО осим ако није другачије утврђено
Правилником.
ИО састоји се од: председника, потпредседника, секретара и по једног студента са
сваког смера.
Парламент на писани захтев најмање 1/3 од укупног броја чланова Парламента или
на подношење оставке председника ИО гласа о разрешењу ИО.
Након разрешења ИО, приступа се поновном избору ИО у складу са одредбама о
избору из овог члана, на истој седници на којој је претходни ИО разрешен.

Члан 35.
Сваку одлуку ИО може поништити Парламент. Парламент и НО може од ИО
захтевати писани извештај о раду. Председник ИО је уједно и председник Парламента.

Задаци Извршног одбора
Члан 36.
ИО одређује студентску политику према факултету, Универзитету, држави и
другим субјектима са којима сарађује Парламент.
Одређује и изводи годишњи програм рада Парламента. Предлаже, изводи и укида
пројекте и сталне активности Изражава своје ставове о одређеним проблемима
Израђује предлог годишњег програма Парламента и предлог финансијског плана
Парламента

Потпредседник
Члан 37.
Потпредседник координира радом ИО и у случају спречености председника
преузима његова права и обавезе.

Секретар
Члан 38.
•
•

Права и обавезе секретара:
Секретар је одговоран за интерну комуникацију између чланова ИО и чланова
Парламента.
Одговоран је за записнике са седница Парламента.

Надзорни одбор
Састав
Члан 39.
НО је надзорни орган Парламента. Састоји се од 3 (три) члана Паламента које бира
Скупштина.

Чланове НО не може предложити председник Парламента, већ се сами кандидују за
место члана.

Надлежности
Члан 40.
Надгледа пословање Парламента као целине, има могућност да проверава и
прегледа пословне књиге, документа и друге ствари, бави се извештајима председника,
координатора ресора, ИО, НО. Подноси извештаје на редовним и ванредним седницама
Скупштине Парламента у писаној форми. Може да сазове ванредну седницу
скупштине.
НО је самосталан у свом раду. НО се у свом раду ослања на важећи Правилник
Парламента, законодавства и друге прописе у Републици Србији.

Позивање на одговорност
Члан 41.
НО прати рад чланова Парламента и у случају непридржавања њихових обавеза
дефинисаних овим Правилником позива на одговорност. Члан је дужан да по позиву на
одговорност, на истој седници Парламента, да усмено образложење.
Уколико НО сматра да образложење није адекватно, изриче јавну опомену.
У случају јавне опомене председнику примењују се члан 31. и 32. Правилником.

Неспојивост интереса и функција
Члан 42.
Свако политичко и страначко ангажовање чланова Парламента, на Техничком
Факултету у Бору санкционише се аутоматским одузимањем мандата.

Члан 43.
Чланство у НО неспојиво је било којом другом функцијом у Парламенту.
Члан НО може бити члан Савета Факултета и члан Комисије за обезбеђење и
унапређење квалитета.

Избор студента продекана
Члан 44.

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 преноси и објашњава студентима ставове органа Факултета а
који су од значаја за студенте.
Парламент предлаже Савету факултета, кворумском већином, избор и разрешење
студента продекана.

Члан 45.
Студент продекан је директно одговоран Парламенту за свој рад.
Студент продекан бира се из редова студената Техничког факултета у Бору. Сваки
студент Техничког факултета у Бору може бити изабран за студента продекана, уколико
испуњава следеће услове:
• да има просек оцене већи од 8,00
• да није обнављао године студија
• да сакупи најмање 100 потписа студената Техничког факултетета који подржавају
његову кандидатуру
• кандидатура је валидна ако садржи пуно име и презиме, матични број, број индекса и
својеручни потпис предлагача
• да је студент треће или четврте године основних академских студија или мастер
академских студија Техничког факултета у Бору. Уколико се кандидује више
кандидата са истим условима организује се гласање за предложеног кандидата од
стране Парламента.
Мандат студента продекана траје годину дана.
У случају расписивања ванредних избора за Парламент, студент продекан остаје на
дужности до конституисања наредног сазива Парламента и док Савет Факултета не
изабере новог студента продекана, на предлог Парламента.
Иницијативу за разрешење студента продекана може покренути сам студент
продекан подношењем оставке или гласа 50+1% од укупног броја чланова Парламента

Члан 46.
Студент продекан дужан је да пред свим органима Факултета износи једино
званичне ставове Парламента.

Члан 47.
Студент продекан дужан је да присуствује седницама Парламента и да на свакој
седници извештава о питањима из његове надлежности. У случају изостанка дужан је да
обавести председавајућег седнице.
Студент продекан дужан је да најкасније 30 дана по истеку мандата или разрешења
поднесе Студентском парламенту писани извештај о раду.

Представник Парламента
у Студентском парламенту Универзитета у Београду
Члан 48.
Представник Парламента у Студентском парламенту Универзитета у Београду (у
даљем тексту Представник) заступа ставове и интересе Парламента у Студентском
Парламенту Универзитета у Београду (у даљем тексту СПБУ) по својој савести и на своју
одговорност, у складу са Правилником.
Мандат траје две године.

Члан 49.
Представник је дужан да, по пријему Дневног реда седнице СПБУ, сазове састанак
саветодавне групе, која се састоји од:
• Представника Парламента
• Председника Парламента
• Потпредсеника Парламента
• Надзорног Одбора
Ова саветодавна група разматра тачке дневног реда и формира мишљење за
наредну седницу СПБУ у складу са Правилником.

Члан 50.
Представник је дужан да поднесе извештај о раду са седнице СПБУ Надзорном
одбору Парламента.

Ресори Студентског Парламента
Члан 51.
Координатор ресора Парламента може бити сваки студент Техничког факултета у
Бору.
Координаторима ресора мандат траје једну годину. Један студент може највише
три пута бити изабран за координатора истог ресора Парламента.

Члан 52.
Координатори ресора Парламента дужни су да на почетку свог мандата, у року
одређеном од стране председника, у писаној форми доставе Парламенту програм рада у
мандатном периоду.
У оквиру Парламента организује се следеће организационе јединице - Ресори:
• Центар за научно-истраживачки рад студената
• Ресор за спорт
• Ресор за међународну и међуфакултетску сарадњу

•
•
•
•
•

Ресор за студентски стандард
Ресор за културни и забавни програм
Ресор за промоцију и односе са јавношћу
Ресор за праћење наставе
Ресор за борбу против корупције на факултету

Члан 53.
Рад Ресора Парламента ближе је регулисан правилником о раду.
Одредбе правилника о раду Ресора не могу бити у супротности са Правилником
Парламента. Ресорима Парламента руководе координатори ресора. Парламент именује и
разрешава координаторе ресора.

Завршне одредбе
Члан 54.
За одржавање седнице потребно је присуство већине од укупног броја чланова
Парламента.

Члан 55.
Сви органи пуноправно прихватају своје одлуке у складу са чланом 26.
Правилником

Члан 56.
Одлуке органа Парламента примењиваће се наредног радног дана од дана
објављивања на огласној табли или сајту Парламента.

Члан 57.
За измене и допуне Правилника Парламента неопходно је да јавним гласањем гласа
најмање 2/3 од укупног броја чланова Парламента.

Члан 58.
Правилник ступа на снагу даном објављивања на сајту Техничког факултета у
Бору. Даном ступања на снагу Правилника престаје важност Правилника рада
Студентског Парламента Техничког факултета у Бору број И/7-13 од 23.02.2012. године.
Председник Студентског парламента
Техничког факултета у Бору
___________________________________
Велиша Грекуловић

