
 
 
 
На основу члана 66. Закона о високом образовању, одредаба Закона о студентском 
организовању и Статута Географског факултета, Студентски парламент  Универзитета у 
Београду - Географског факултета, на седници одржаноj 21.12.2021. године, донео је 
 

ПРАВИЛНИК 
О РАДУ И ОРГАНИЗАЦИЈИ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА 

 
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

Овим правилником уређује се састав, начин избора, надлежност, организација, права и 
дужности чланова, финансирање и друга питања и вези са радом Студентског парламента 
Универзитета у Београду - Географског факултета (у даљем тексту: Студентски 
парламент). 
 

Члан 2. 
 Студентски парламент је орган високошколске установе који заступа и штити права и 
интересе свих студената и разматра питања и активности у интересу студената. 
 

Члан 3. 
 Студентски парламент заступа и представља председник Студентског парламента (у 
даљем тексту: председник). 
 У оквиру својих овлашћења, председник Парламента може дати писано пуномоћје 
заменику председника или другом члану Студентског парламента, односно студенту 
продекану, о преузимању дела обавеза председника Студентског парламента. 

 
II САСТАВ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА 

 
Члан 4. 

Студентски парламент чини по један представник студената сваког студијског програма I, 
II, III и IV године основних студија, по један представник сваког студијског програма 
продужене године основних студија и студент продекан. 
Уколико студенти студијског програма не изаберу представника, неће имати представнике 
до наредних избора,  при чему се мора водити рачуна да у Студентском  парламенту буде 
најмање онолико чланова колико је потребно за избор у органима и телима Факултета и 
других установа и организација.   
Приликом избора чланова Студентског парламента води се рачуна о равноправној 
заступљености студената и студенткиња, свих студијских програма и сразмерној 
заступљености студената уписаних по афирмативним мерама. 
Када Студентски парламент одлучује о питањима која се односе на побољшање 
студентског стандарда, осигурање квалитета наставе, реформу студијских програма, 
анализу ефикасности студирања, састав Студентског парламента може бити проширен за 2 
представника студената уписаних по афирмативним мерама, који се бирају на конкурсу.  



III НАДЛЕЖНОСТ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА 
  

Члан 5. 
  
Студентски парламент: 
1) бира и разрешава председника, заменика председника, потпредседнике Студентског 
парламента и студента продекана,  
2) доноси општа акта о раду и избору чланова – правилник о раду и организацији, 
3) оснива радна тела која се баве појединим пословима из надлежности Студентског 
парламента, 
4) бира и разрешава представнике студената у органима и телима Географског факултета, 
5) утврђује предлог Савету Географског факултета за избор студента продекана, 
6) доноси годишњи план и програм активности, 
7) разматра питања и спроводи активности у вези са обезбеђивањем и оценом квалитета 
наставе, реформом студијских програма, анализом ефрикасности студирања, утврђивањем 
броја ЕСПБ бодова, унапређењем мобилности студената, подстицањем научно- 
истраживачког рада студената, заштитом права студената и унапређењем студентског 
стандарда,  
8) организује и спроводи програм ваннаставних активности студената, 
9) учествује у поступку самовредновања Факултета, у складу са Статутом Факултета, 
10) остварује студентску међуфакултетску и међууниверзитетску сарадњу, 
11) усваја извештај  раду студента продекана, 
12) усваја финансијски план и извештај о финансијском пословању, 
13) усваја годишњи извештај о раду који подноси председник Студентског парламента, 
14) обавља и друге послове у складу са законом, Статутом и општим актима Факултета и 
Студентског парламента. 
  

IV ИЗБОРИ ЗА СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ 
  

Члан 6. 
Право да бирају и да буду бирани за члана Студентског парламента имају сви студенти 
Факултета, уписани у школској години у којој се бира Студентски парламент, који су 
држављани Републике Србије и нису прекршили правилник о дисциплинској 
одговорности студената. 
Право да буду бирани за члана Студентског парламента имају сви студенти Факултета под 
условима прописаним законом. 
 Мандат чланова Студентског парламента траје две године. 
 Ако је члану Студентског парламента престао мандат пре истека времена за које је биран, 
избор за новог члана обавља се у року од 15 (петнаест) радних дана у складу са 
процедуром избора прописном овим правилником. 
 Мандат новоизабраног члана траје до истека мандата Студентског парламента. 
  

Члан 7. 
 Избор чланова Студентског парламента одржава се сваке друге године у априлу, 
најкасније до 10. у месецу, тајним и непосредним гласањем. 



Изборе за Студентски парламент расписује председник Студентског парламента, најраније 
40 дана, а најкасније 25 дана пре истека рока из става 1. овог члана. Приликом 
расписивања избора може бити формирано помоћно тело Парламента (изборна комисија) 
за праћење изборних радњи и спровођење избора. 
Чланове Студентског парламента бирају студенти Факултета уписани у академску годину  
у којој се врши избор. 
Избори за Студентски парламент врше се на свим годинама основних академских студија,  
свих студијских програма, избором једног члана представника студијског програма, 
изгласаног од стране најмање једне половине студената уписаних на студијски програм 
текуће школске године, осим за представнике студената уписаних по афирмативним 
мерама, који се бирају по конкурсу. 
Свака година, у оквиру једног студијског програма чини засебну изборну јединицу. 
   

Поступак избора 
 

Члан 8. 
На изборима се гласа за појединачне кандидате за Студентски парламент. Кандидат са 
највећим бројем гласова изабран је за представника у Студентском парламенту. 
Као доказ о избору, изабрани кандидат прилаже на конститутивној седници потписе више 
од половине студената који су уписани текуће школске године на студијски програм. 
  

Избор представника студената уписаних по афирмативним мерама 
 

Члан 9. 
 Избор за представнике студената уписаних по афирмативним мерама врше се на 
конкурсу, који расписује председник Студентског парламента. 
Кандидат из реда представника студената уписаних по афирмативним мерама, у обавези је 
да испуни следеће услове: 
· да је уписан у текућу школску годину 
· да је студент уписан по афирмативним мерама 
· да испуња услове из члана 6. став 1 овог правилника и да је предао уредну конкурсну 
документацију 
   

V КОНСТИТУИСАЊЕ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА 
 

Члан 10. 
 Конститутивна седница Студентског парламента одржава се током прве недеље октобра. 
Студентски парламент је конституисан ако је верификована једна половина (1/2) плус 
један мандат чланова укупног броја чланова Студентског парламента. 
  

Члан 11. 
Конститутивну седницу Студентског парламента сазива председник Студентског 
парламента из претходног сазива, најкасније пет дана пре одржавања седнице, а уколико 
то не учини, конститутивну седницу сазива заменик председника или студент продекан. 
   



Члан 12. 
Конститутивном седницом Студентског парламента, до избора председника председава 
председник Студентског парламента из претходног сазива. 
У случају спречености председника Студентског парламента из претходног сазива, 
констутивном седницом Студентског парламента до избора председника председава 
заменик председника или студент продекан. 
  

Члан 13. 
На конститутивној седници Студентског парламента врши се верификација мандата 
чланова Студентског парламента, избор председника, заменика председника, 
руководилаца сектора и представника Студентског парламента у органима Факултета и 
предлаже кандидат за студента продекана. 
  

Члан 14. 
Мандат чланова Студентског парламента почиње даном конституисања Студентског 
парламента и траје две године. 
Чланови Студентског парламента стичу права и обавезе у даном верификације мандата. 
  

Члан 15. 
Верификација мандата чланова парламента врши се приказивањем индекса и личног 
идентификационог документа (пасош или лична карта). 
Након верификације мандата, верификовани чланови се уписују у евиденцију 
присутности. 
Евиденција присутности чланова на седници парламента је документ који потврђује 
присуство изабраних представника њиховим својеручним потписом на конститутивној 
седници и осталим седницама парламента. 
Уколико изабрани представник не присуствује конститутивној седници, његов мандат 
биће верификован на првој следећој седници Студентског парламента. 
 

Избор председника Студентског парламента 
 

Члан 16. 
Кандидата за председника Студентског парламента може да предложи најмање један члан 
Парламента. 
Члан Парламента може предложити само једног канидата. 
Предлог кандидата за председника се подноси председавајућем у писаном облику. 
Предлог садржи име и презиме кандидата, као и потписе чланова Студентског парламента 
који подржавају кандидатуру. 
Након прикупљених свих предлога, председавајући представља коначну листу кандидата 
за председника Студентског парламента. 
  

Члан 17. 
Гласање за председника Студентског парламента врши се јавно и гласа се прозивком. 
Члан може гласати само за једног кандидата. 
   



Члан 18. 
За председника Студентског парламента изабран је кандидат који је добио већину гласова 
укупног броја чланова Студентског парламента. 
Ако су предложена два кандидата, а ниједан није добио потребну већину, поступак избора 
се понавља. 
Ако је предложено више кандидата, а ниједан није добио предвиђену већину, поновиће се 
гласање за два кандидата која су добила највећи број гласова. 

 
Избор заменика председника Студентског парламента 

 
Члан 19. 

Гласање за заменика председника се врши јавно и гласа се прозивком. 
Заменик председника Студентског парламента изабран је ако је добио већину гласова 
укупног броја чланова. 
  

Избор кандидата за студента продекана 
 

Члан 20. 
Студентски парламент предлаже Савету Факултета кандидата за студента продекана. 
На конститутивној седници Студентског парламента бира се кандидат за студента 
продекана. 
Кандидат за студента продекана мора да испуни 2 од 3 наведена услова: 
• Да је најмање два пута биран за члана Студентског парламента Факултета 
• Да је уписан у најмање другу и више године студија Факултета 
• Да је током студија остварио најмање просечну оцену 8.0 
  
Кандидат за студента продекана не може бити студент који је прекршио одредбе 
правилника о дисциплинској одговорности студента Факултета. 
Предложени кандидат за студента продекана, до избора у Савету Факултета, 
врши  дужност студента продекана. 
  

Именовање генералног секретара Студентског парламента 
 

Члан 21. 
Генералног секретара Студентског парламента именује председник Студентског 
парламента. 
 

VI ПРЕДСЕДНИК, ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА, РУКОВОДИОЦИ СЕКТОРА И 
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА 

  
Члан 22. 

Студентски парламент има председника, заменика председника, руководиоце сектора и 
генералног секретара. 
  



Председник Студентског парламента 
  

Члан 23. 
Председник Студентског парламента: 
• Организује, сазива и руководи седницама Парламента 
• Заступа и представља Парламент ван Факултета 
• Потписује акте које доноси Парламент и стара се о њиховом спровођењу 
• Руководи радом сектора Парламента 
• Подноси извештај о раду Парламента 
• Именује генералног секретара Парламента који не мора бити само из реда чланова 

Парламента 
• Обавља и друге послове утврђене општим актима Факултета и овим правилником 
• Даје предлоге о именовању и разрешењу руководиоца сектора 
  

Члан 24. 
Председнику Студентског парламента престаје мандат пре истека рока на који је изабран: 
• Оставком 
• разрешењем 
У случају подношења оставке, председнику Студентског парламента престаје мандат 
даном одржавања седнице на којој је поднео оставку, односно на првој наредној седници 
Парламента, ако је оставку поднео између одржавања две седнице. 
  
Председник Студентског парламента може бити разрешен дужности ако: 
• прекрши правилник о дисциплинској одговорности студената 
• не испуњава дужност председника 
• крши одредбе Статута Факултета, овог правилника и општих аката Студентског 

парламента 
  
Гласање о разешењу председника Парламента обавља се на првој наредној седници 
Парламента, која мора бити одржана најкасније у року од седам дана од дана подношења 
иницијативе. 
Седницом председава заменик председника. 
Ако Парламент не донесе одлуку о разрешењу председника, нова иницијатива се не може 
поднети у року од најмање четири месеца. 
  

Заменик председника Студентског парламента 
 

Члан 25. 
Заменик председника Студентског парламента помаже председнику Парламента у вршењу 
својих дужности. 
   

Члан 26. 
 Заменик председника Парламента: 
• организује и води послове у одређеним областима за које га председник овласти 
• учествује у раду сектора парламента 
  



Члан 27. 
Заменику председника Студентског парламента престаје мандат пре истека рока на који је 
биран: 
• оставком 
• разрешењем 
• престанком мандата 
  
У случају подношења оставке, заменику председника Студентског парламента престаје 
функција даном одржавања седнице на којој је поднео оставку, односно на првој наредној 
седници парламента, ако је оставку поднео између одржавања две седнице. 
   

Генерални секретар Студентског парламента 
 

Члан 28. 
Генерални секретар Парламента: 
• Помаже председнику Парламента у припреми и вођењу седница 
• Учествује у раду Парламента и раду сектора 
• Води записнике на седницама парламента 
• Стара се о архиви Студентског парламента коју предаје председнику Парламента на 

проверу 
  
Генералног секретара Студентског парламента именује председник Студентског 
парламента. 
Његова функција престаје конституисањем новог сазива Парламента, с тим што своје 
задатке обавља до именовања новог генералног секретара. 
За свој рад секретар је одговоран председнику Парламента. 
   

Руководиоци сектора Студентског парламента 
 

Члан 29. 
Из реда чланова Студентског парламента бирају се руководиоци сектора: 
• Сектор за наставу 
• Сектор за науку 
• Сектор за спорт 
• Сектор за промоцију 
  

VII СТУДЕНТ ПРОДЕКАН 
 

Члан 30. 
Студент продекан: 
• Представља Студентски парламент у Деканском колегијуму 
• Предлаже мере за унапређење квалитета наставе и студентског стандарда и прати 

стање у тим областима 
• Учествује у раду сектора Студентског парламента 
• Обавља и друге послове који се односе на студентска питања 
 



Члан 31. 
Студент продекан је дужан да пред свим органима и телима износи и заступа став 
Студентског парламента. 
 

Члан 32. 
Мандат студента продекана траје две године, са могућношћу једног поновног избора. 
  

Члан 33. 
Студенту продекану престаје функција пре истека времена на које је биран: 
• Оставком 
• Разрешењем 
Студент продекан о оставци обавештава Парламент и Савет Факултета који оставку 
констатују без дискусије. 
У случају престанка функције студенту продекану пре истека времена на које је изабран, 
избор за студента продекана врши се по поступку и на начин предвиђен овим 
Правилником. 
  

Члан 34. 
Одлуку о разрешењу студента продекана доноси Савет Факултета, на предлог 
Студентског парламента. 
Студент продекан може бити разрешен ако: 
• Прекрши Правилник о дисциплинској одговорности студената 
• Неиспуњава дужности студента продекана 
• Крши одредбе Статута Факултета, овог правилника и општих аката Студентског 

парламента 
Иницијативу за разрешење студента продекана може покренути сам студент продекан или 
најмање трећина (1/3) чланова Парламента, подношењем писменог захтева. 
Захтев мора садржати одговарајуће детаљно образложење. 
Гласање о разрешењу студента продекана обавља се на наредној седници парламента, која 
мора бити одржана најкасније у року од седам дана од дана подношења иницијативе. 
Ако Парламент не донесе одлуку о разрешењу студента продекана, нова иницијатива за 
разрешење се не може поднети у року од најмање четири месеца. 
  

VIII РАД СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА 
 

Сазивање седнице 
 

Члан 35. 
Студентски парламент ради у седницама са утврђеним дневним редом  
Предлог дневног реда седнице припрема председник Студентског парламента. 
  

Члан 36. 
Студентски парламент заседа најмање два пута у току једног семестра. 
Седницу парламента сазива председник на сопствену иницијативу, или на предлог једне 
трећине (1/3) чланова Парламента. 
У одсуству председника, седницу сазива заменик председника или студент продекан.   



Члан 37. 
Када се седница сазива на предлог једне трећине чланова Парламента, подносилац 
предлога дужан је да приложи предлог дневног реда седнице и одговарајуће образложење 
и датум, време и место одржавања седнице која мора бити одржана у наредних седам 
дана. 
Седницом председава председник Парламента, заменик председника или подносилац 
иницијативе за сазивање седнице уколико постоји неопходан кворум за рад. 
Носилац иницијативе је лице које је потписало предлог дневног реда седнице.  
 

Члан 38. 
Председник Парламента писаним путем одређује дан, час и место одржавања седнице, са 
предлогом дневног реда, најмање пет дана пре дана одржавања седнице.  
Позив за седницу доставља се члановима Парламента телефоном или електронском 
поштом. 
Изузетно, обавештење о времену и месту одржавања седнице и дневном реду може се 
доставити и у краћем року, уз обавезно обавештавање чланова Парламента телефоном при 
чему председник Парламента је дужан да на почетку седнице образложи такав поступак. 
Председник може да одложи час, односно дан почетка седнице парламента уз 
образложење члановима Парламента писаним путем. 
Одлагање седнице не може бити дуже од седам дана. 
  

Закључивање седнице 
 

Члан 39. 
О раду на седници Студентског парламента води се записник. 
  
Записник садржи: 
• Датум, време и место одржавања седнице 
• Редни број седнице 
• Имена присутних чланова, имена одсутних чланова који су оправдали изостанак, 

имена одсутних чланова који нису оправдали изостанак,  имена лица позвана да 
учествују у раду 

• Сажетак питања која су разматрана на седници 
• Резултате гласања по свакој тачки дневног реда 
• Текст усвојених одлука, закључака и препорука по тачкама дневног реда 
• Изречене мере и 
• Потпис председавајућег и записничара. 
 Битни делови изјаве члана који је на седници издвојио своје мишљење уносе се  у 
записник, на његов захтев. 
 Секретар Парламента односно записничар, дужан је да по завршетку седнице састави 
записник о одржаној седници. 
 Усвојени записници са седница Парламента са целокупном документацијом трајно се 
чувају у архиви Студентског парламента у папирној и електронској форми, о чему се стара 
секретар Парламента. 
  



IX ОДЛУЧИВАЊЕ 
  

Члан 40. 
Одлуке Студентског парламента се доносе већином укупног броја чланова Студентског 
парламента, осим у случајевима у којима је овим правилником другачије одређено.  
Чланови гласају „ЗА“предлог, „ПРОТИВ“предлога, или се уздржавају од гласања. 
 

Јавно гласање 
 

Члан 41. 
Студентски парламент одлучује јавним гласањем, подизањем руку. 
Ако се гласа јавно, чланови Студентског парламента се прво изјашњавају – ко је за 
предлог, затим – ко је против предлога, и на крају – ко се уздржава од гласања. 
Сваки члан при гласању о неком предлогу може подићи руку само једном у току истог 
гласања. 
Након обављеног гласања, председавајући закључује гласање и саопштава резултат 
гласања. 
  

Члан 42. 
Одлуке Студенстког парламента важе од тренутка доношења, уколико самом одлуком 
није другачије регулисано. 
Одлуке Студентског парламента не могу имати ретроактивно дејство. 
  

X ПРАВА И ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА 
 

Члан 43. 
Сваки члан Студентског парламента има право да активно учествује у раду Студентског 
парламента, да бира и да буде биран у органе и тела Географског факултета и Студентског 
парламента, да покреће иницијативе и да даје предлоге, као и да буде потпуно и 
правовремено информисан о активностима Студентског парламента и његових радних 
тела. 
Члану Студентског парламента се не може ускратити присуство на седницама 
Студентског парламента, изузев ако му је изречена мера удаљења. 
Чланови Студентског парламента дужни су да активно учествују у раду Студентског 
парламента, као и да поштују одредбе овог Правилника и општих аката, односно одлуке 
које доноси Студентски парламент и да о активностима Студентског парламента 
Географског факултета Универзитета у Београду извештавају студијске групе. 
Чланови радних тела Студентског парламента дужни су да присуствују седницама радних 
тела чији су чланови и да се за њих припремају. 
  

Члан 44. 
Уколико члан Студентског парламента 2 (два) пута неоправдано изостане са седница 
Студентског парламента, Студентски парламент покреће поступак разрешења по поступку 
и на начин предвиђеним овим правилником. 
Председник Студентског парламента може да одобри члану Студентског парламента 
одсуство са седнице, о чему обавештава Студентски парламент.  



Члан 45. 
Члану Студентског парламента престаје мандат пре истека времена на које је изабран 
разрешењем, поднешењем оставке или ако му за време трајања мандата престане статус 
студента на факултету чији је представник. 
  

Члан 46. 
 Члан Студентског парламента подноси оставку електронским и писменим путем 
Председнику парламента на званичну адресу електронске поште Председника парламента, 
након чега Председник парламента копију електронске оставке доставља правној служби 
факултета и обавештава Студентски парламент електронском поштом и писаним доказом 
на седници. 
Оставка ступа на снагу упућивањем електронским и писменим путем Председнику и не 
може се опозвати. 
  

Члан 47. 
Поступак за разрешење члана Студентског парламента Географског факултета 
Универзитета у Београду, може да покрене Студентски парламент у случају предвиђеном 
у члану 44.овог правилника. 
 Студентски парламент Универзитета одлуку о покретању поступка за разрешење доноси 
већином гласова од укупног броја гласова у Студентском пралменту. 
 Студентски парламент Универзитета поступак за разрешење члана Студентског 
парламента покреће пред студентски парламентом. 
  

XI ЈАВНОСТ РАДА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА 
 

Члан 48. 
Седнице Студентског парламента отворене су за јавност, осим ако већина присутних 
чланова парламента одлучи да седница буде затворена за јавност. 
  

XII РАСПУШТАЊЕ СТУДЕНСТКОГ ПАРЛАМЕНТА 
 

Члан 49. 
Када најмање половина од укупног броја чланова Студентског парламента поднесе 
истовремено оставку на функцију члана Студентског парламента, распушта се Студентски 
парламент. 
 Студентски парламент распушта се када Студентски парламент донесе одлуку о 
престанку свог мандата пре истека времена на који је изабран. 
 Даном распуштања Студентског парламента студент продекан расписује ванредне изборе 
за Студентски парламент. 
 

Члан 50. 
 Ванредни избори за Студентски парламент одржавају се у року од 30 дана од дана 
расписивања. 
Конститутивна седница новоизабраног Студентског парламента одржава се најкасније у 
року од 15 дана од дана завршетка избора. 



Мандат ново изабраног Студентског парламента траје до истека започетог мандата 
Студентског парламента. 
 

XIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 51. 
Правилник Студентског парламента усваја се ако за њега гласа више од половине укупног 
броја чланова Студентског парламента.  
  

Члан 52. 
Измене и допуне Правилника врше се попоступку предвиђеном за његово доношење.  
Измене и допуне Правилника може предложити сваки члан Студентског парламента. 
Аутентично тумачење овог правилника и свих Одлука Студентског парламента даје 
Студентски парламент. 
  

Члан 53. 
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења. 
Даном доношења овог правилника престаје да важи Правилник о раду Студентског 
парламента од 15.04.2010. године као и измене и допуне од 26.09.2014. године. 
 
 
 

                           ПРЕДСЕДНИК СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА 
 

_____________________________ 
                Андрија Планић 


