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Београд 2016. 



Основне одредбе 

 
 

Члан 1 

 

Овим Пословником о раду се уређују: делатност, избор, рад, 

управљање и организација Студентског парламента Универзитета у Београду 

– Хемијског факултета (у даљем тексту: Студентски парламент). 

 

Члан 2 
 

Положај Студентског парламента у оквиру Универзитета у Београду – 

Хемијског факултета дефинисан је Статутом Универзитета у Београду – 

Хемијског факултета. 

 

Члан 3 
 

Студентски парламент је факултетски орган са правима и обавезама 

које одређују Закон о високом образовању, Статут Универзитета у Београду, 

Статут Хемијског факултета и овај Пословник о раду. 

 

Члан 4 
 

Рад Студентског парламента је јаван. 

 

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 Београду, улица Студентски трг 

12-16. 

 

Члан 7 
 

Питања која нису регулисана овим Пословником о раду регулисаће се у 

складу са Статутом Универзитета у Београду – Хемијског факултета. 

 

Делатност Студентског парламента 
 

Члан 8 
 

Студентски парламент се бави заступањем интереса свих студената 

Универзитета у Београду – Хемијског факултета. 

 

Члан 9 
 

 Кроз рад Студентског парламента и његових организационих јединица 

остварују се: 

 

 заступање интереса студената у органима управљања Хемијског 

факултета, 

 организовање и координација студентске научно-наставне делатности, 

 спортске активности студената, 

 издавање студентских часописа и новина, 

 организовање културних манифестација и пројеката, 

 организовање студентских стручних и научних размена, као и свих 

других 

 видова студентске сарадње са другим факултетима и Универзитетима, 

 организовање хуманитарних и едукативних пројеката, друге 

активности од интереса за студенте Универзитета у Београду – 

Хемијског факултета. 



Избор студентског парламента 

 

Члан 10 
 

Редовни избори за Студентски парламент спроводе се јединствено, 

једном годишње, на непосредним и тајним изборима, на којима право гласа 

имају сви студенти Универзитета у Београду – Хемијског факултета. Право 

кандидовања за редовног члана студентског парламента имају сви студенти 

друге и виших година студија (први, други и трећи степен) Универзитета у 

Београду – Хемијског факултета. осим оних студената Хемијског факултета 

који су истовремено запослени у својству наставног особља на Универзитета 

у Београду – Хемијског факултета.  

 

Студенти прве године основних академских  и интегрисаних студија 

имају право да се кандидују као чланови посматрачи Студентског 

парламента. Чланови посматрачи немају право гласа  али имају улогу у 

дискусији о текућим студентским питањима. 

 

Редовни избори за Студентски парламент се одржавају у првој 

половини летњег семестра, најкасније до 10. априла. 

 

Допунски избори се одржавају до 20. новембра текуће године. 

 

Члан 11 

 

Редовне и допунске изборе за Студентски парламент расписује актом 

председник Студентског парламента у складу са Чланом 10. 

 

Ванредне изборе расписује актом студент продекан Хемијског 

факултета, Универзитет у Београду након одлуке Студентског парламента о 

престанку свог мандата или подношењу оставки најмање половине од 

укупног броја посланика Студентског парламента или одлуке о распуштању 

Студентског парламента од стране председника Студентског парламента. 

 

Избори (редовни, допунски или ванредни) се не могу одржати у року 

краћем од 15 нити дужем од 45 дана од датума расписивања. 

 

 

 



 

Члан 12 
 

За спровођење изборних радњи задужена је Изборна комисија. 

 

Изборну комисију чине правник, запослени са звањем асистент, или 

више, и студент. 

 

Кандидат на изборима за Студентски парламент не може бити члан 

Изборне комисије. 

 

Члан 13 

 

 Изборна комисија из Члана 12 спроводи следеће изборне радње: 

 

 пријем пријава заинтересованих кандидата и утврђивање коначне листе 

кандидата, 

 организовање гласачког места у холу Хемијског факултета са два   

дежурна студента;  гласачко место мора бити отворено најмање 8 часова, 

 пребројавање гласова по завршеном гласању, које врше искључиво 

чланови Изборне комисије, без присуства трећих лица, 

 објављивање прелиминарних резултата избора, коме следи рок за жалбе 

од 24 часа, 

 разматрање основаности пристиглих жалби, 

 проглашење коначних резултата избора. 

 

Члан 14 
 

Посланике у Студентском парламенту чини најмање 16, а највише 30 

чланова, укључујући студенте основних, дипломских и постдипломских 

студија као и студенте који студирају по старом Статуту, по следећем 

принципу: 

 

 

 

 

 

 



 I II III IV V 

Основне студије 

Хемија 1 1 1 1 / 

Биохемија 1 1 1 1 / 

Хемија животне средине 1 1 1 1 / 

Интегрисане студије наставе хемије 1 1 1 1 1 

Дипломске студије 

Мастер хемије 1 

Мастер биохемије 1 

Мастер хемије животне средине 1 

Пост-дипломске студије 

Доктор хемије 1 

Доктор биохемије 1 

И још 8 чланова (независни кандидати) 

 

 Уколико се на изборе не кандидују студенти мастер или докторских 

студија, уместо њих кандидати могу бити студенти основних студија. 

 

Члан 15 
 

Избори се одвијају на свакој години студија и у свим студијским 

групама, тајним гласањем. 

 

Члан 16 
 

Мандат Студентском парламенту изабраном на редовним изборима 

траје једну годину. 

 

Студентски парламент одржава конститутивну седницу, најкасније до 

15. октобра текуће године,  у складу са Чланом 18 Пословника о раду. 

 

Мандат Студентском парламенту почиње са одржавањем 

конститутивне седнице у складу са Чланом 18 Пословника о раду. 

 

 

 

 

 



Члан 17 
 

Студент престаје да буде посланик Студентског парламента: 

 

 давањем оставке на место посланика у Студентском парламенту, 

 на захтев за смену простом већином у Студентском парламенту, 

 у случају безразложног непојављивања на две узастопне седнице 

Студентског парламента. 

 у случају да се запосли у наставном особљу на Хемијском факултету. 

 губитком статуса студента Хемијског факултета, 

 замрзавањем године. 

 

У том случају, расписују се додатни избори за упражњено место посланика 

Студентског парламента. 

 

Рад Студентског парламента 
 

Члан 18 

 

 Председник Студентског парламента сазива седнице најмање једном на 

месечном нивоу. 

  

Редовне седнице се одржавају једном месечно, у периоду између 

заседања Деканског колегијума и Наставно-научног већа. 

 

 Сазивање седнице се врши путем средстава комуникације, као и на 

огласној табли Студентског парламента у холу Универзитета у Београду – 

Хемијског факултета. Седница Студентског парламента се сазива седам дана 

пре њеног одржавања. Председник Студентског парламента може сазвати 

седницу у року краћем од утврђеног рока, ако процени да би одлагање 

разматрања одређеног питања у редовном року за заказивање седнице могло 

проузроковати штетне последице.  

 

 Председник Студентског парламента је дужан да, на своју иницијативу, 

сазове седницу Студентског парламента на писани захтев за сазивање 

седнице од стране најмање 6 чланова Студентског парламента, најкасније 7 

дана од пријема захтева. 

 



  

 

 

 Конститутивна седница се мора одржати најкасније до рока 

дефинисаног у ставу 2 члана 16, са првом тачком дневног реда о избору 

председника Студентског парламента. Мандат Студентског парламента чија 

се конститутивна седница одржава одређује се у складу са Чланом 16 

Пословника о раду. Мандат новоизабраном Студентском парламенту почиње 

одржавањем конститутивне седнице. 

 

Члан 19 
 

За одржавање седнице Студентског парламента неопходно је присуство 

више од половине укупног броја посланика. 

 

Члан 20 
 

Одлуке Студентског парламента се доносе јавним или тајним 

гласањем, простом већином од присутног броја посланика. 

 

Избор председника Студентског парламента се изводи јавним или 

тајним гласањем. 

 

Председник Студентског парламента може затражити да се о некој 

одлуци посланици изјасне тајним гласањем. У сваком случају одлука се 

доноси простом већином од присутног броја посланика. За спровођење тајног 

гласања задужена је комисија из редова посланика Студентског парламента. 

Сваки посланик Студентског парламента може на свој захтев бити члан 

комисије за тајно гласање. Чланови комисије бирају се пре гласања и броје 

три члана. 

 

Одлуке Студентског парламента важе од тренутка доношења, уколико 

самом одлуком није другачије регулисано. 

 

Одлуке Студентског парламента не могу имати ретроактивно важење 

изузев повреда Пословника о раду Студентског парламента Хемијског 

факултета, Статута Хемијског факултета и других злоупотреба. 

 

 

 



Члан 21 

 

Дневни ред Студентског парламента доноси председник Студентског 

парламента. Председник Студентског парламента је дужан да у дневни ред 

уврсти све предлоге које у писаној форми добије од посланика Студентског 

парламента. У одсуству председника парламента, потпредседник обавља горе 

наведене обавезе. 

Члан 22 

 

Секретар Студентског парламента дужан је да по завршетку седнице 

састави писани извештај о одржаној седници, који се као прва тачка дневног 

реда усваја на првој наредној седници, а који председник Студентског 

парламента има на увид. 

 

Организација Студентског парламента 
 

Члан 23 
 

Делатности из Члана 9 овог Пословника о раду Студентски парламент 

обавља самостално, затим кроз рад Извршног одбора Студентског 

парламента и кроз рад својих организационих јединица – центара и ресора. 

 

Члан 24 

 

Центрима Студентског парламента руководе координатори центара. 

Центри Студентског парламента су: 

 

 Центар за научно – истраживачки рад студената (ЦНИРС) 

 Волонтерски центар 

 Редакција часописа „ПОЗИТРОН“ 

 Центар за спорт 

 

Члан 25 

 

Ресори Студентског парламента су: 

 

 Ресор за наставу и испите, 

 Ресор за ваннаставне активности, 



 Ресор за ПР и техничка питања, 

 Ресор за студентски стандард и међуфакултетску сарадњу. 

 

Ресором  за наставу и испите руководи потпредседник студентског 

парламента, и чини га 30% чланова Студентског парламента, изабраних 

на редовној седници. Ресор за наставу и испите се бави решавањем 

проблема у вези са наставом и испитима, распоредима, и кршењем 

правилника Универзитета у Београду – Хемијског факултета који се 

тичу начина студирања.  

 

Ресором за ваннаставне активности руководи координатор 

Волонтерског центра, и чини га 30% чланова Студентског парламента, 

изабраних на редовној седници. Ресор за ваннаставне активности води 

рачуна о промоцији и организовању ваннаставних активности.  

 

Ресором за ПР и техничка питања руководи секретар Студентског 

парламента, и чини га 20% чланова Студентског парламента, изабраних 

на редовној седници. Ресор за ПР и техничка питања води рачуна о 

профилима на друштвеним мрежама и интернет презентацији 

Универзитета у Београду – Хемијског факултета, као и осталим 

техничким питањима.  

 

Ресором за студентски стандард и међуфакултетску сарадњу 

руководи представник у Универзитетском парламенту, и чини га 20% 

чланова Студентског парламента, изабраних на редовној седници. 

Ресор за студентски стандард и међуфакултетску сарадњу даје 

предлоге за подизање студентског стандарда, спроводи анкете, и води 

рачуна о међуфакултетској и међуинституционалној сарадњи.  

 

 

Члан 26 

 

Студентски парламент именује и разрешава председнике и 

руководиоце својих центара и ресора. 



Председницима и руководиоцима центара и ресора мандат траје до 

конститутивне седнице наредног сазива Студентског парламента 

. 

Члан 27 

 

Председници и руководиоци центара и ресора Студентског парламента 

дужни су да на крају свог мандата, најкасније 21 дан по истеку мандата или 

разрешењу, у писаној форми, доставе извештај о раду секције у мандатном 

периоду. 

 

Члан 28 

 

 Студентски парламент бира и разрешава четири члана Студентског 

парламента за представнике студената у Савету Универзитета у Београду – 

Хемијског факултета, са сваке од четири студијске групе. 

 

Управљање Студентским парламентом 
 

Члан 29 
 

Студентским парламентом председава председник Студентског 

парламента, који се бира из редова чланова Студентског парламента. 

 

Кандидат за председника Студентског парламента може бити сваки 

члан Студентског парламента. Листа кандидата се утврђује на седници на 

којој се бира председник Студентског парламента. 

 

Председник Студентског парламента се бира јавним или тајним 

гласањем између предложених кандидата, по одлуци Студентског 

парламента. Одлука се доноси после првог круга гласања, простом већином 

гласова. 

 

Члан 30 

 

Студентски парламент може разрешити дужности председника 

Студентског парламента гласањем, простом већином од присутних чланова. 

 

 

 



 

Иницијативу за разрешење председника Студентског парламента може 

покренути сам председник Студентског парламента подношењем оставке или 

више од половине посланика који разрешење председника Студентског 

парламента затраже у писаној форми. 

 

Гласање о разрешењу председника Студентског парламента обавља се 

на наредној седници Студентског парламента која не може бити одржана 

касније од 7 дана од дана подношења оставке председника Студентског 

парламента или захтева за његово разрешење од стране више од половине 

чланова Студентског парламента. 

 

 По разрешењу председника Студентског парламента, бира се нови 

председник Студентског парламента у складу са Чланом 28 Пословника о 

раду Студентског парламента, на истој седници на којој је претходни 

председник разрешен дужности. 

 

Члан 31 
 

Председник Студентског парламента има дужност да у року од 21 дан 

по престанку дужности поднесе Студентском парламенту писани извештај о 

раду. 

 

На писани захтев најмање 6 посланика Студентског парламента, 

председник Студентског парламента дужан је да поднесе писани извештај 

Студентском парламенту.  

 

Секретар Студентског парламента се стара о архиви Студентског 

парламента. 

 

Члан 32 
 

У одсуству или спречености обављања функције, председника 

Студентског парламента равноправно мења подпредседник Студентског 

парламента. 

 

 

 

 

 



Члан 33 
 

Извршни одбор Студентског парламента је тело високе ефикасности и 

има улогу у решавању свакодневних студентских питања и проблема на 

Универзитету у Београду – Хемијском факултету, а у складу са Члановима 9 

и 23 Пословника о раду. 

 

Сваки посланик Студентског парламента може бити члан Извршног 

одбора Студентског парламента. 

 

Чланови Извршног одбора се бирају на седници Студентског 

парламента између предложених кандидата. 

 

Извршни одбор Студентског парламента чине по један посланик са 

сваке студијске групе Универзитета у Београду – Хемијског факултета. 

 

Студентски парламентна на писани захтев најмање 6 посланика 

Студентског парламента или на подношење оставке председника Извршног 

одбора гласа о разрешењу Извршног одбора. 

 

 Након разрешења Извршног одбора Студентског парламента приступа 

се поновном избору Извршног одбора у складу са одредбама о избору из овог 

Члана, на истој седници на којој је претходни Извршни одбор разрешен. 

Члан 34 
 

Извршни одбор Студентског парламента је дужан да пред свим 

органима Хемијског факултета, Универзитет у Београду износи званичне 

ставове Студентског парламента. 

 

Члан 35 
 

Сваку одлуку Извршног одбора Студентског парламента може 

поништити Студентски парламент. 

 

Извршни одбор Студентског парламента дужан је да Студентском 

парламенту подноси писане извештаје о раду. 

 

Председника Извршног одбора Студентског парламента бира 

Студентски парламент. 



 

Члан 36 
 

Студента продекана Универзитета у Београду – Хемијског факултета 

бира и разрешава Студентски парламент. 

 

Сваки студент Универзитета у Београду – Хемијског факултета може се 

кандидовати за студента продекана уколико испуњава следеће услове: 

 

 Укупан просек на студијама најмање 8.00, 

 Да основне академске студије не трају дуже од 5 година, односно 

мастер дуже од 2 године, односно докторске дуже од 4 године 

 Минимум годину дана искуства у раду студентских организација 

 Да није запослен на Хемијском факултету 

 Уколико студент не испуњава неки од услова за кандидатуру за 

студента продекана, његову пријаву разматра и одобрава Комисија у саставу: 

председник и потпредседник Студентског парламента, и руководиоци ресора.  

Уколико члан Студентског парламента буде изабран за студента 

продекана, исти бива тренутно разрешен функције члана Студентског 

парламента. 

Мандат студента продекана траје годину дана; студент продекан може 

имати највише два узастопна мандата.  

 

У случају расписивања ванредних избора за Студентски парламент, 

након конституисања новог сазива Студентског парламента чланови гласају о 

поверењу тренутног студента продекана. Уколико се донесе одлука о 

неповерењу, приступа се избору новог студента продекана, по утврђеном 

поступку. 

 

Студентски парламент на писани захтев више од половине посланика 

Студентског парламента или оставку студента продекана гласа о разрешењу 

студента продекана. 

 



Након разрешења студента продекана покреће се поступак за избор новог 

студента продекана по процедури из овог Члана, на истој седници на којој је 

претходни студент продекан разрешен. 

 

Члан 37 
 

Студент продекан представља студенте и заступа њихова мишљења, 

предлоге и захтеве пред свим органима Универзитета у Београду – Хемијског 

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 

Хемијског факултета, Универзитет у Београду, а који су од значаја за 

студенте. 

 

Члан 38 
 

Студент продекан је дужан да Студентски парламент на свакој седници 

Студентског парламента извештава о питањима из његове надлежности. 

 

Студент продекан је дужан да најкасније 21 дан по истеку мандата или 

разрешењу поднесе Студентском парламенту писани извештај о раду. 

 



Завршне одредбе 
 

Члан 39 
 

За измене и допуне Пословника о раду Студентског парламента 

неопходно је да за измене и допуне јавним гласањем гласа више од половине 

укупног броја посланика Студентског парламента. 

 

Члан 40 
 

Овај Пословник о раду ступа на снагу након изгласавања на седници 

Студентског парламента. 

 

 

 

 

Студентски парламент                        У Београду 

Хемијског факултета                             07.12.2016. 

 

 

 

 

 


