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ПОСЛОВНИК О РАДУ 
СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА 

Филозофског факултета у Новом Саду 
 

 
 

Члан 1 
Овим Пословником се уређује делатност, рад, управљање и организација 

Студентског парламента Филозофског факултета у Новом Саду (у даљем тексту 
Студентски парламент). 

У међународним односима Студентски парламент носи назив Student’s 
Parlament of Faculty of Philosophy in Novi Sad. 

 
Члан 2 

Студентски парламент је орган Филозофског факултета у Новом Саду 
преко којег студенти остварују своја права и штите своје интересе на 
Филозофском  факултету. 

 
Члан 3 

Статус Студентског парламента у оквиру Филозофског факултета 
дефинисан је Статутом Факултета. 

 
Члан 4 

Рад Студентског парламента је јаван. 
 

Члан 5 
Члановима 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 на Филозофском факултету у Новом 

Саду, др Зорана Ђинђића 2. 
 

Члан 7 
Студентски парламент користи печат Филозофског факултета у Новом 

Саду за оверу веродостојности свих аката и докумената које доноси. 
 

Члан 8 
Питања која нису регулисана овим Пословником регулисаће се Статутом 

Филозофског факултета у Новом Саду. 



Члан 9 
Студентски парламент заступа интересе свих студената Филозофског 

факултета и доноси одлуке  о  питањим која су од значаја за све студенте 
факултета. 

 
Члан 10 

Надлежности Студентског парламента ће бити утврђене Статутом 
Филозофског факултета у Новом Саду. 

 
Члан 11 

Председник Студентског парламента сазива седнице Студентског 
парламента, у противном седницу може сазвати Декан према одредбама овог 
Пословника. 

Председник Студентског парламента је дужан да сазове седницу 
Студентског парламента на писани захтев за сазивање седнице од стране 
најмање 1/3 чланова Студентског парламента, најкасније седам дана од дана 
пријема захтева. 

 
Члан 12 

Председник Студентског парламента председава седницама парламента. 
У случају спречености председника седницом Студентског парламента 

председава потпредседник Студентског парламента по председниковом 
овлашћењу. 

 
Члан 13 

За пуноважан рад Студентског парламента неопходно је да седници 
присуствује већина од укупног броја чланова студентског парламента. 

 
Члан 14 

Одлуке Студентског парламента се доносе јавним гласањем, већином од 
присутног броја чланова Парламента уколико овим Пословником није другачије 
одређено. 

Чланови Студентског парламента могу затражити да се о некој одлуци 
изјашњава тајним гласањем. 

Спровођење тајног гласања води комисија од најмање три члана из 
редова чланова Студентског парламента. 

Одлуке Студентског парламента ступају на снагу даном оглашавања на 
огласној табли Факултета. 

Члан 15 
Председавајући  Студентског  парламента  предлаже  дневни  ред  седнице 

Студентског  парламента. 
Председавајући Студентског  парламента  дужан је  да  у предлог  дневног 

реда седнице уврсти све предлоге које у писаној форми добије од сваког члана 
Студентског парламента и друге студентске организације. 

Дневни ред се усваја на седници већином гласова присутних чланова. 
Усвајање дневног реда врши се у целини. 

 
Члан 16 



На седници Студентског парламента може говорити само лице које 
добије реч од председавајућег. Председавајући даје реч по редоследу 
пријављивања. 

Када добије реч, члан се мора придржавати предмета расправе. У 
супротном председавајући Студентског парламента му одузима реч. 

 
Члан 17 

О реду на седници стара се председавајући Студентског парламента. 
Повредом реда на седници сматра се: излагање без претходно добијене 

речи, излагање мишљења на некоректан начин, односно вређање других лица, 
или непридржавање тачке дневног реда о којој се расправља. 

За  повреду  реда  члану  председавајући  Студентског  парламента  може 
изрећи меру опомене, одузимања речи или удаљивања са седнице. 

 
Члан 18 

О раду Студентског парламента води се записник. 
Записник садржи датум и место седнице, имена присутних и одсутних 

чланова, име председавајућег на седници, дневни ред, имена лица која по 
позиву присуствују седници,  имена  учесника у дискусији на седници,  закључке 
и одлуке. 

У записник се уносе и резултати гласања поводом појединих питања. 
Члан који је на седници издвојио мишљење може тражити да се његова 

изјава унесе у записник,  тако  што  ће  у  писаној  форми  приложити  своју 
дискусију на самој седници Парламента. 

 
Члан 19 

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

Приликом  усвајања  записника  члан  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. 

 
 
 

Члан 20. 
Председник Студентског парламента се бира тајним гласањем између 

предложених  кандидата. 
Одлука се доноси већином  гласова  од  укупног  броја  чланова 

Студентског  парламента. 
Потпредседник Студентског парламента се бира и разрешава на предлог 

председника Студентског парламента о коме се изјашњавају чланови 
парламента. 

 
Члан 21. 

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 
1/3 чланова Студентског парламента који разрешење председника Студентског 
парламента траже у писменој 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 1/3 чланова Студентског 
парламента. 

Да  би  се  председник  Студентског  парламента  разрешио  потребна  је 
већина 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 21 овог Пословника. 

До тренутка избора новог председника студентског парламента седницом 
председава потпредседник. 

 
Члан 22. 

Заказана седница Студентског парламента одлаже се  када  наступе 
разлози који онемогућавају одржавање седнице на заказани дан. 

Уколико се у току седнице установи да седници не присуствује довољан 
броја чланова (мање 1/2), седница се одлаже. 

Седница се може одложити максимално за седам дана. 
Седницу одлаже председавајући седнице. 
Седнице се могу одржавати путем онлајн платформи у договору са члановима 
Студентског парламента. 

 
Члан 23. 

Седница Студентског парламента се може прекинути у следећим 
случајевима: 

- ради одмора и консултација, 
- када  у току седнице  број  присутних  чланова  буде  испод  прописаног 

броја за пуноважно одлучивање, 
- када се седница услед дугог трајања не може завршити истог дана, 
- због тежег нарушавања реда на седници, а када председавајући није у 

стању да редовним мерама (молбама, упозорењима и сл.) поврати ред 
на седници. 

Седницу Студентског парламента прекида председавајући. 
 

Члан 24. 
Прекинута седница Студентског парламента се наставља најкасније у 

року од три дана од прекида седнице. 
 
 
 
 

Члан 25. 
По завршеном одлучивању о свим питањима која  су  била  на  дневном 

реду седнице, председавајући Студентског парламента закључује седницу. 
Закључена седница Студентског парламента се не може наставити. 

 
Члан 26. 

Представници студената у органима и телима Филозофског факултета и 
у другим институцијама и телима у којима студенти именују своје представнике 
раде у циљу остваривања права и заштите интереса студената у органима и 
телима у којима су изабрани. 



Сви именовани односно изабрани студентски представници су дужни да, 
на захтев Студентског парламента, присуствују седницама Студентског 
парламента и подносе извештај о свом раду. 

 
Члан 27 

Студентски парламент предлаже tri чланa Савета Факултета из реда 
студената Филозофског факултета. 

Избор  се  врши  јавним  гласањем  већином  од  укупног  броја  чланова 
Студентског парламента. 

Изабранима се сматрају они кандидати са највећим бројем гласова. 
Уколико два или више кандидата добију исти број гласова у првом кругу, 

избор се понавља за кандидате са истим бројем гласова. 
 

Члан 28 
Представник на Наставно-научном већу Филозофског Факултета из реда 

студената је Студент продекан.  
Члан 29. 

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 по функцији члан Наставно-научног већа 
Филозофског  факултета. 

Мандат студента продекана траје годину дана, са могућношћу једног 
реизбора. 

 
Члан 30. 

Студентски парламент расписује конкурс за студента продекана који 
траје најмање седам дана. 

Услов за кандидатуру је да студент није дисциплински кажњаван и да је 
редован студент Филозофског факултета у Новом Саду. 

Неопходна документација, као и евентуални додатни услови се 
прописују самим конкурсом. 

 
Члан 31 

Након истека рока за подношење кандидатура за студента продекана, 
поднете кандидатуре упућују се декану на мишљење. 

 
Члан 32. 

Председник Студентског парламента сазива седницу на којој се тајним 
гласањем већином од укупног броја чланова Студентског парламента бира 
студент продекан. 

 
Члан 33. 



Студентски парламент може да разреши студента продекана уколико он 
поднесе оставку или уколико иницијативу покрене најмање 1/3 чланова 
Студентског парламента, уз претходно прибављено мишљење декана. 

Студент продекан се разрешава по поступку који је важио приликом 
избора. 

Након  разрешења  студента  продекана,  покреће  се  поступак  за  избор 
новог  студента  продекана,   на  истој  седници  на  којој  је  претходни  студент 
продекан разрешен. 

 
Члан 34. 

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. 

 
Члан 35. 

О усвајању измена и допуна Пословника о раду Студентског парламента 
мора да се изјасни јавним гласањем најмање 2/3 укупног броја чланова 
Студентског парламента. 

 
Члан 36. 

Овај Пословник ступа на снагу даном објављивања на огласној табли 
Факултета. 

 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК  СТУДЕНТСКОГ 
ПАРЛАМЕНТА 

 
Милица Секулић 


