
4. СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ  

ФАКУЛТЕТА 

Састав и избор  

Студентског парламента 

Члан 37. 

Студентски парламент користи и назив Заједница студента. 
Студентски парламент је орган преко којег студенти остварују своја права и штите своје интересе на Факул-

тету. 
Студентски парламент бирају непосредно, тајним гласањем, студенти уписани на студије у школској години 

у којој се врши избор на студијске програме који се остварују на факултету. 

Избор чланова Студентског парламента одржава се у априлу, најкасније до 10. у месецу, односно истовреме-
но са избором чланова студентског парламента Универзитета, сваке друге године. 

Број чланова и расподела места у Студентском парламенту ближе се уређује општим актом који доноси 
Студентски парламент, на основу података о броју уписаних студената на Факултету.  

У чланству Студентског парламента заступљени су по један представник студената уписаних по 
афирмативној мери; 

Избор чланова Студентског парламента врши се непосредно, тајним гласањем. 
Бирачки списак саставља стручна служба Факултета и доставља га Изборној комисији Студентског 

парламента студената и декану. 
Изабрани су кандидати који на гласању добију највише гласова. 
Уколико два или више кандидата добију исти број гласова, изабран је онај кандидат који је прикупио више 

потписа на кандидатури. 
Конститутивна седница новог сазива одржава се 1. октобра. 
Мандат чланова траје  две године. 
Члану Студентског 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 складу са одредбама оп-
штег акта којим се ближе уређује избор чланова Студентског парламента. 

Надлежност Студентског парламента 

Члан 38. 

Студентски парламент: 
1) бира и разрешава председника и потпредседнике Студентског парламента; 
2) доноси општа акта о своме раду; 
3) оснива радна тела која се баве појединим пословима из надлежности Студентског парламента; 
4) бира и разрешава представнике студената у органима и телима Универзитета; 
5) предлаже Савету кандидата за студента продекана; 
6) покреће поступак за разрешење студента продекана, у складу с овим Статутом; 
7) доноси годишњи план и програм активности Студентског парламента; 
8) разматра питања и спроводи активности у вези са обезбеђењем и оценом квалитета наставе, реформом 

студијских програма, анализом ефикасности студирања, утврђивањем броја ЕСПБ бодова, унапређењем мобил-
ности студената, подстицањем научно-истраживачког рада студената, заштитом права студената и унапређењем 
студентског стандарда; 

9) организује и спроводи програме ваннаставних активности студената; 
10) остварује студентску међууниверзитетску и међународну сарадњу; 
11) бира и разрешава представнике студената у органима и телима других установа и удружења у којима су 

заступљени представници студената Факултета, у складу с општим актом установе, удружења, односно Факул-
тета; 

12) усваја годишњи извештај о раду студента продекана; 
13) усваја финансијски план и извештај о финансијском пословању Студентског парламента; 
14) усваја годишњи извештај о раду који подноси председник Студентског парламента; 
15) обавља и друге послове, у складу са законом, овим Статутом и општим актима Факултета. 


