
 

ПРАВИЛНИК СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА 
 
 

СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА 
У БЕОГРАДУ 

 
 
Београд,   27.12. 2010.  
 
 
У складу са Законом о високом образовању и Статутом Електротехничког 
факултета, Студентски парламент Електротехничког факултета у Београду доноси  
 
 
ПРАВИЛНИК СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА 

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 
 
 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 1.  
САДРЖАЈ  
Овим Правилником уређују се положај, делатност, надлежност, организација и 
избор Студентског парламента Електротехничког факултета Универзитета у 
Београду (у даљем тексту Парламент и Факултет, респективно). 
 

II ОПШТЕ ОДРЕДБЕ О ПАРЛАМЕНТУ 
Члан 2.  
ПОЛОЖАЈ ПАРЛАМЕНТА  
Парламент је орган Факултета и представља највиши вид студентског 
организовања у оквиру Факултета.  
Положај Парламента у оквиру Факултета је одређен Статутом Факултета. 
  
Члан 3.  
СЕДИШТЕ ПАРЛАМЕНТА  
Седиште Парламента се налази на Електротехничком факултету у Булевару 
Краља Александра 73, Београд.  
Факултет је дужан да обезбеди простор и потребне услове за рад Парламента.  
 
Члан 4.  
Посланицима Парламента гарантована је слобода мишљења и изражавања.  
 
 
 
 



III ДЕЛАТНОСТ ПАРЛАМЕНТА 
 

Члан 5.  
Делатност Парламента је заступање и заштита права и интереса свих студената и 
разматрање питања и активности од интереса за студенте.  
 
Члан 6.  
ДЕЛАТНОСТ ПАРЛАМЕНТА  
Парламент има следеће надлежности:  
 1) усвајање општих аката о свом раду,  
 2) бирање и разрешавање представника студената у органима Факултета,  
 3) бирање, односно предлагање помоћника органа пословођења из реда 

студената надлежног за студентска питања, у складу са Статутом Факултета,  
 4) учествовање у самоевалуацији Факултета,  
 5) обављање активности које се односе на осигурање и оцену квалитета 
наставе, реформу студијских програма, анализу и оцену ефикасности студија, 
утврђивање броја ЕСПБ бодова, развој мобилности студената, подстицање 
научно-истраживачког рада студената, сарадњу са тржиштем рада, дефинисање 
критеријума за оцењивање активности и знања студената у наставном процесу, 
заштиту права студената и унапређење студентског  
стандарда,  
 6) покретање иницијатива за доношење или промену прописа од интереса 
за студенте,  
 7) покретање иницијатива за доношење или промену одлука других органа 
Факултета које се односе на положај студената у наставном процесу и управљању 
Факултетом,  
 8) усвајање годишњег плана и програма рада Парламента и усвајање 
извештаја о свом раду,  
 9) обављање других активности у складу са законом и општим актима 
Факултета.  
 
Члан 7.  
Парламент може расписати референдум ради непосредног изјашњавања 
студената о неком посебном питању из његове надлежности.  
Одлуку о расписивању референдума доноси Парламент већином гласова од 
укупног броја чланова.  
 

IV ОРГАНИЗАЦИЈА ПАРЛАМЕНТА 
 
Члан 8.  
ОРГАНИ УПРАВЉАЊА ПАРЛАМЕНТА  
Органе управљања Парламента чине председник, потпредседници и секретар 
Парламента (у даљем тексту председник, потпреседници и секретар, 
респективно).  
 
 
 



Члан 9.  
О ПРЕДСЕДНИКУ, ПОТПРЕДСЕДНИКУ И СЕКРЕТАРУ  
Парламентом председава председник.  
Потпредседници врше функцију председника у случају његовог одсуства, 
спречености или у случају када председник није изабран.  
Секретар има функцију да помаже председнику у вођењу седнице, да води рачуна 
о правним актима Парламента као и да води записник са седнице Парламента.  
Председник, потпредседник и секретар морају бити посланици Парламента, и 
различите особе. 
 

V РАД ПАРЛАМЕНТА 
 
Члан 10.  
Рад Парламента је јаван.  
Начин функционисања Парламента одређен је Пословником Студентског 
парламента .  
 
Члан 11.  
ФИНАНСИРАЊЕ ПАРЛАМЕНТА  
За потребе финансирања Парламента председник, уз сагласност Парламента, 
подноси управи Факултета предлог пројекта за који се тражи материјална помоћ. 
Извештаје о оваквим пројектима председник подноси Парламенту на првој 
наредној седници писменим путем.  
 
 

VI САСТАВ И ИЗБОР ПАРЛАМЕНТА 
 
Члан 12.  
Начин и поступак избора чланова за Студентски парламент Електротехничког 
факултета Универзитета у Београду уређује се Правилником о одржавању избора 
за Студентски парламент Електротехничког факулте Универзитета у Београду.  
 

VII ЗАВРШНЕ И ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ 
 
Члан 13.  
УСВАЈАЊЕ, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА  
За усвајање или измене и допуне овог Правилника неопходно је да за  
усвајање или измене и допуне јавним гласањем гласа више од 1/2 од укупног броја  
посланика.  
Овај Правилник ступа на снагу изгласавањем на седници Парламента.  
                                                   
 


