На основу члана 87. Статута Техничког факултета у Чачку, Студентски парламент
Техничког факултета на сеници одржаној 06. 03. 2008. год. донео је
ПРАВИЛНИК
О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У ЧАЧКУ
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником уређују се организација и рад Студентског парламента Техничког
факултета у Чачку (у даљем тексту: Парламент) и начин остваривања права и дужности
чланова парламента.
Члан 2.
Парламент представља председник Парламента.
Члан 3.
Студентски Парламент је орган студената Техничког факултета у Чачку.
Члан 4.
Студентски Парлманент се оснива ради остваривања права,заступања и заштите интереса
свих студената Техничког факултета у Чачку.
Члан 5.
Рад Парламента је јаван.
Члан 6.
Седиште Парламента је у просторијама Техничког факултета у Чачку. Факултет
обезбеђује простор и потребне услове за рад Парламента.
Члан 7.
Члановима Парламента гарантована је слобода мишљења и изражавања. У оквиру
Парламента није дозвољено политичко, верско и страначко организовање и деловање.
2. ДЕЛАТНОСТ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА
Члан 8.
Студентски Парламент Техничког факултета у Чачку има следеће надлежности:
1. Бира и разрешава представнике студената у органима управљања и стручним
органима факултета;
2. Бира и разрешава представнике студената у органима других установа у којима су
студенти факултета заступљени;
3. Учествује у поступку самоевалуације факултета односно организационих јединица
у њеном саставу;
4. Обавља активности које се односе на:
- оцењивање и обезбеђење квалитета студијских програма,наставе и услова рада,
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- реформу студијских програма,
- анализу и оцену ефикасности студија
- утврђивање броја ЕСПБ бодова,
- заступање и заштиту права и интереса студената,
- унапређење студентског стандарда,
- друге активности од значаја за студента,
5. Покреће иницијативу за доношење или промену прописа од интереса за студенте;
6. Организује и координира студентске стручно-истаживачке делатности,
7. Организује размену студената и друге видове студентске сарадње са другим
факултетима;
8. Организује издавање студентских часописа и новина;
9. Организује културне манифестације и пројекте;
10. Организује хуманитарне и едукативне пројекте;
11. Усваја годишњи план и програм рада као и годишњи извештај о свом раду;
12. Врши и остварује и друге активности од интереса за студенте факултета,
3. ИЗБОР СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА
Члан 9.
Редовни избори за Парламент спроводе се једном годишње, у месецу марту, на
непосредним и тајним изборима.
Члан 10.
Право гласа и кандидовања на изборима за Парламент имају сви студенти факултета који
су уписани на студије у текућој школској години. На изборима се гласа за листе које су
пријављене према правилнику о изборима.
Члан 11.
Редовне изборе расписује председник Парламента.
На основу одлуке о расписивању избора доноси се одлука о избору комисије за
спровођење избора од најмање 5 чланова као и о процедури избора.
Члан 12.
Мандат чланова Парламента траје годину дана са могућношћу једног поновног избора.
Уколико Парламент донесе одлуку о престанку свог мандата, или уколико већина чланова
поднесе оставку, врше се ванредни избори за парламент.
Члан 13.
Избори за Парламент се одржавају најраније 7, а најкасније 30 дана од дана расписивања
избора.
Избори за Парламент се одржавају у току једног радног дана на Техничком факултету у
Чачку.
Члан 14.
Студентски Парламент броји 25 чланова, тако да сви смерови буду равноправно
заступљени.
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При избору и кандидовању ѕа Парламент води се рачуна о заступљености оба пола, као и о
заступљености студената са хендикепом.
Члан 15.
Парламент је основан даном одржавања конститутивне седнице, а најкасније 20 дана од
дана одржавања избора.
Члан 16.
Студент губи статус члана Парламента подношењем оставке на место члана или
престанком статуса студента факултета.
У случају подношења оставке, Парламент се попуњава првим следећим кандидатом.
4. РАД ПАРЛАМЕНТА
Члан 17.
Седнице Парламента се сазивају најмање три пута у току сeместра.
Седнице Парламента сазива председник Парламента, најкасније три дана пре одржавања.
Позив за седницу Парламента се објављује на огласној табли свих одсека.
Одлуке Парламента се доносе јавним гласањем већином присутних чланова.
Парламент може доносити пуноважне одлуке ако је на седници присутно најмање 13
чланова.
Председник Парламента може затражити да се у некој одлуци посланици изјасне тајно.
Члан 18.
За спровођење тајног гласања задужена је комисија од најмање 3 члана из редова чланова.
Члан 19.
Студентски Парламент има своје представнике у органима управљања у стручним
органима факултета:
- у Савету Факултета, три члана;
- у комисији за квалитет, три члана.
Члан 20.
Дневни ред седнице Парламента предлаже председник.
Председник Парламента је дужан да у дневни ред унесе све предлоге које дају чланови.
Члан 21.
На седницама Парламента води се записник који се усваја као прва тачка дневног реда на
првој наредној седници.
Члан 22.
Парламентом преседава председник Парламента који се бира из редова чланова.
Кандидат за председника Парламента може бити сваки члан.
Листа кандидата се утврђује на седници на којој се бира председник Парламента.
Председник Парламента се бира јавним гласањем између предложених кандидата већином
гласова свих чланова.

4

Члан 23.
Дужност председника престаје подношењем оставке или разрешењем.
Парламент може разрешити председника гласањем већином гласова свих чланова.
По разрешењу председника бира се нови председник Парламента на истој седници.
Члан 24.
Председник Парламента има обавезу да у року од 15 дана од дана ступања на дужност
поднесе Парламенту програм рада у писаној форми.
Члан 25.
Секретар Парламента стара се о административним пословима, архиви Парламента и
другим пословима које му повери председник.
5. КОНСТИТУИСАЊЕ ПАРЛАМЕНТА
5.1 Сазивање прве седнице Парламента
Члан 26.
Прву седницу Парламента, после завршених општих избора, сазива председник
Парламента из претходног сазива.
Члан 27.
Првој седници Парламента, до избора председника Парламента, председава студент
продекан (председавајући).
Председавајућем Парламента у раду помажу најмлађи и најстарији члан Парламента.
Члан 28.
На првој седници Парламента врши се потврђивање мандата чланова Парламента, избор
председника, два потпредседника и координатора ресора Парламента.
5. 2 Потврђивање мандата чланова Парламента
Члан 29.
Чланови Парламента стичу права и дужности у Парламенту даном потврђивања мандата.
Потврђивање мандата чланова парламента врши се на основу одлука о избору делегата
Студентског Парламента, изборних листа које су прешле цензус.
Члан 30.
На основу одлука изборних листа које су прешле цензус, лице које председава
конститутивном седницом Парламента јавно исчитава имена делегата чиме је потврђен
мандат тим члановима Парламента.
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5.3 Избор председника и потпредседника Парламента
а) Избор председника Парламента
Члан 31.
Кандидата за председника Парламента може да предложи најмање 6 чланова Парламента.
Члан Парламента може да учествује у предлагању само једног кандидата.
Предлог садржи: име, презиме и датум рођења, назив смера на којем студира, и сагласност
кандидата, у усменом облику.
Члан 32.
Предлог кандидата за председника Парламента подноси се председавајућем, у писаном
облику.
О предлогу кандидата за председника Парламента отвара се претрес.
Након претреса, председавајући утврђује листу кандидата за председника Парламента, и
то по азбучном реду презимена.
Члан 33.
Пре приступања избору председника Парламента, Парламент одлучује да ли ће се гласати
тајно или јавно.
Члан Парламента може гласати само за једног кандидата.
Члан 34.
Ако Парламент одлучи да се гласа јавно, гласа се прозивањем чланова Парламента.
Члан 35.
Тајним гласањем за избор председника Парламента руководи председавајући на седници
Парламента, коме у раду помажу најстарији и најмлађи члан Парламента.
Кандидат за председника Парламента не може да руководи гласањем нити да помаже у
руковођењу.
Члан 36.
За председника Парламента изабран је члан парламента који је добио већину гласова од
укупног броја чланова Парламента.
Ако су предложена два кандидата, а ниједан није добио потребну већину, поступак избора
се понавља.
Ако је предложено више од два кандидата, а ниједан није добио потребну већину,
поновиће се гласање о два кандидата који су добили највећи број гласова, односно између
више кандидата који су добили највећи једнаки број гласова.
Ако ни у другом кругу председник Парламента није изабран, понавља се поступак избора.
б) Избор потпредседника Парламента
Члан 37.
Парламент има једног потпредседника и секретара Парламента.
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Члан 38.
Потпредседник и секретар Парламента се бирају према поступку утврђеном за избор
председника Парламента.
5.4 Избор студента продекана
Члан 39.
Кандидата за студента продекана може да предложи најмање 6 чланова Парламента.
Члан Парламента може да учествује у предлагању само једног кандидата.
Предлог садржи: име, презиме и датум рођења, назив смера на којем студира, и сагласност
кандидата, у усменом облику.
Члан 40.
Предлог кандидата студента продекана подноси се председавајућем, у писаном облику.
Бирају се два кандидата за студента продекана.
О предлогу кандидата за студента продекана отвара се претрес.
Након претреса, председавајући утврђује листу кандидата за студента продекана, и то по
азбучном реду презимена.
Члан 41.
Пре приступања избору студента продекана, Парламент одлучује да ли ће се гласати тајно
или јавно.
Члан Парламента може гласати само за једног кандидата.
Члан 42.
Ако Парламент одлучи да се гласа јавно, гласа се прозивањем чланова Парламента.
Члан 43.
Тајним гласањем за избор студента продекана руководи председник, подпредседник и
секретар парламента.
Кандидат за студента продекана не може да руководи гласањем нити да помаже у
руковођењу.
Члан 44.
За студента продекана изабрана су 2 чланa Парламента који су добили највише гласова
присутних чланова Парламента.
Ако је предложено више од три кандидата, а ниједан од двојице нису добила потребну
већину, поновиће се гласање за три кандидата који су добили највећи број гласова,
односно између више кандидата који су добили највећи једнаки број гласова.
Ако ни у другом кругу нису изабрани кандидати за студента продекана, понавља се
поступак избора.
Члан 45.
Од 2 изабрана кандидата за студента продекана, декан Факултета бира студента
продекана.
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5.5 Ресори Парламента, избор координатора ресора и Извршно тело Парламента
а) Ресори Парламента
Члан 46.
Парламент има шест ресора и то:
1) Ресор за наставу и науку,
2) Ресор за студентски стандард,
3) Ресор за културу,
4) Ресор за спорт и рекреацију,
5) Ресор за међународну сарадњу,
6) Ресор за борбу против корупције.
Поред ових шест ресора, Парламент може формирати и друге ресоре по потреби.
б) Избор координатора ресора Парламента
Члан 47.
Најмање 3 члана парламента може да предложи кандидата за координатора ресора
Парламента.
Предлог садржи: име, презиме и датум рођења, назив смера на којем студира, и сагласност
кандидата, у усменом облику.
Члан 48.
Предлог кандидата за координатора ресора Парламента подноси се председавајућем, у
усменом облику.
О предлогу кандидата за координатора ресора Парламента отвара се претрес.
Након претреса, председавајући утврђује листу кандидата за координатора ресора
Парламента, и то по азбучном реду презимена.
Члан 49.
Парламент врши избор координатора ресора јавним гласањем и то прозивањем чланова
парламента.
Уколико постоји више кандидата за место једног ресорног координатора, изабран је онај
који има највише гласова чланова Парламента.
Члан 50.
Мандат координаторима ресора траје колико и Парламенту, а може бити прекинут
подношењем оставке, или сменом од стране већине од укупног броја чланова Парламента.
ц) Извршно тело Парламента
Члан 51.
Извршно тело Парламента чине председник, потпредседник, секретар и координатори
ресора.
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6. СЕДНИЦА ПАРЛАМЕНТА
6.1 Припремање и сазивање седнице
Члан 52.
Предлог дневног реда седнице Парламента припрема председник.
Члан 53.
У предлог дневног реда седнице Парламента могу се уврстити само они предлози аката
који су припремљени у складу са Статутом Факултета и овим правилником.
Члан 54.
Председник Парламента писаним путем одређује дан и час одржавања седнице
Парламента, са предлогом дневног реда, најмање три дана пре дана за који се сазива
седница.
6.2 Отварање седнице и учешће на седници
Члан 55.
Председник Парламента отвара седницу и, на основу службене евиденције о присутности
чланова Парламента, констатује број чланова који присуствују седници.
Уколико председник констатује да на почетку рада, у сали за седнице, није присутна
најмање једна половина чланова Парламента, седница се одлаже за један сат.
Уколико ни после померања почетка седнице од једног сата не постоје услови за почетак
рада седнице Парламента, седница се одлаже за наредни радни дан.
Кворум за рад Парламента је најмање 13 чланова.
Члан 56.
На седницама Парламента, поред чланова парламента, учествују представници Факултета,
овлашћени представници студентских и других организација, као и друга лица која
председник Парламента позове, али без права одлучивања.
6.3 Одржавање реда на седници
Члан 57.
О реду на седници Парламента стара се председник Парламента.
Због повреде реда на седници, председник Парламента може да изрекне мере: опомену,
одузимање речи или удаљење са седнице.
Члан 58.
Опомена се изриче члану Парламента:
- који говори пре него што је затражио и добио реч од председника Парламента;
- који, и поред упозорења председника Парламента, говори о питању које
није на дневном реду;
- ако прекида говорника у излагању или добацује, односно омета говорника, или на
други начин угрожава слободу говора;
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- ако износи чињенице и оцене које се односе на приватни живот других лица;
- ако употребљава псовке и увредљиве изразе;
- ако другим поступцима нарушава ред на седници или поступа противно
одредбама овог правилника.
Члан 59.
Мера одузимања речи изриче се члану Парламента коме су претходно изречене две мере
опомене, а који и после тога чини повреду Пословника из члана 58. овог правилника.
Члан Парламента коме је изречена мера одузимања речи дужан је да одмах прекине
излагање. У супротном председник Парламента одређује паузу.
Мера одузимања речи не односи се на право члана Парламента на реплику у даљем току
седнице.
Члан 60.
Мера удаљења са седнице изриче се члану Парламента који и после изречене мере
одузимања речи омета или спречава рад на седници, не поштује одлуку председника
Парламента о изрицању мере одузимања речи, или наставља да чини друге прекршаје у
смислу чл. 58. и 59. овог правилника, као и у другим случајевима одређеним овим
правилником.
Мера удаљења са седнице може се изрећи члану Парламента и без претходно изречених
мера, у случају физичког напада, односно другог сличног поступка којим се угрожава
физички или морални интегритет учесника седнице, у згради Техничког факултета у
Чачку.
Члан Парламента коме је изречена мера удаљења са седнице дужан је да се одмах удаљи
из сале у којој се седница одржава.
Уколико члан Парламента одбије да се удаљи са седнице Парламента, председник
Парламента прекида рад седнице.
7. ОДЛУЧИВАЊЕ
7.1 Опште одредбе
Члан 61.
Парламент одлучује гласањем чланова Парламента, у складу са овим правилником.
Члан 62.
Чланови Парламента гласају "за" предлог, "против" предлога, или се уздржавају
од гласања. Чланови Парламента који нису гласали о предлогу сматрају се уздржаним.
7.2 Јавно гласање
Члан 63.
Парламент одлучује јавним гласањем: дизањем руке или прозивком.
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