
На  основу   члана  56.  Закона  о  високом  образовању  („Службени  гласник  РС“ бр. 76/05),
Студентски парламент Фармацеутског факултета, Универзитета у Београду, доноси:

(На основу члана 27. Правилника о раду, Студентски парламент Фармацеутског факултета,
донео је одлуку о изменама и допунама Правилника о раду)

Правилник о раду Студентског парламента
Фармацеутског факултета

(прочишћен текст)

I Основне одредбе

члан 1.
Овим правилником уређује се састав, организација, начин избора и дужности чланова,

надлежности, начин рада и финансирање Студентског парламента Фармацеутског факултета
Универзитета у Београду (у даљем тексту: Парламента).

члан 2.
Парламент је  орган Фармацеутског  факултета  путем којег  студенти остварују своја

права и штите своје интересе на факултету.

члан 3.
Седиште Парламента је у Београду, ул. Војводе Степе бр. 450. 
У међународним односима Парламент носи назив:  Students’ Parliament of Faculty of

Pharmacy, University of Belдrade.
Парламент је организационо и функционално повезан са Студентским парламентом

Универзитета у Београду (у даљем тексту: СПУБ).

II Састав Парламента

члан 4.
Парламент броји 23 члана, а формира се тако што у њега улази по један представник

сваке године студија са сваког студијског програма, осим са прве године студија, кao  и 15
представника изборних листи одређених по пропорционалном систему.

III Организација Парламента

члан 5.
Парламентом председава председник Парламента. 
Председник,  координатори  тимова  и  Студент  продекан  чине  Председништво

Парламента.  Председништво  спроводи  одлуке  Парламента  између  његове  две  седнице.
Радом Председништва руководи председник Парламента.

Парламент  оснива  тимове и  друга  тела  по  потреби  за  обављање послова  из  своје
надлежности.

Парламент може оснивати секције у циљу пружања подршке и формирања оквира за
организовање  и  заједничко  деловање  студената  који  деле  интересовање  за  одређене
ваннаставне активности.



члан 6.
Тимови које оснива Парламент су:

- Тим за наставу и реформу,
- Тим за науку и међународну сарадњу,
- Тим за односе са јавношћу,
- Тим за реевалуацију ЕСПБ бода,
- Тим за унапређење квалитета студирања,
- Тим за ваннаставне активности.

Тимовима  руководе  координатори  тимова,  које  именује  и  разрешава  дужности
Парламент, а по поступку предвиђеном за именовање и разрешење председника Парламента. 

члан 7.
Координатор тима може бити само члан Парламента.
Члан тима може бити сваки студент факултета. 
Студент може бити члан више тимова, а координатор само једног.

члан 8.
Састав тима Парламенту предлаже координатор тима. 
Тим, поред координатора, може имати још највише четири члана, осим уколико из

оправданих разлога Парламент донесе другачију одлуку.

IV Надлежности Парламента

члан 9.
Парламент:

1. бира и разрешава дужности председника Парламента;
2. доноси општа акта о свом раду;
3. оснива тимове и друга тела која се баве појединим пословима из надлежности

Парламента;
4. бира  и  разрешава  дужности  представнике  студената  у  органима  и  телима

Факултета;
5. бира  и  разрешава  дужности  Студента  продекана,  у  складу  са  Статутом

Факултета; 
6. доноси план и програм активности Парламента;
7. разматра  питања  и  спроводи  активности  у  вези  са  обезбеђењем  и  оценом

квалитета  наставе,  реформом  студијских  програма,  анализом  ефикасности
студирања,  утврђивањем  броја  ЕСПБ  бодова,  унапређењем  мобилности
студената, подстицањем научно-истраживачког рада студената, заштитом права
студената и унапређењем студентског стандарда;

8. координира и контролише програм ваннаставних активности студената;
9. учествује у поступку самовредновања Факултета;
10. остварује студентску међуфакултетску и међународну сарадњу;
11. бира  и  разрешава  представнике  студената  у  органима  и  телима  других

установа,  удружења  и  организација  у  којима  су  заступљени  представници
студената  Факултета;

12. усваја годишњи извештај о раду Студента продекана;
13. усваја финансијски план и извештај о финансијском пословању Парламента;
14. усваја извештај о раду који подноси председник Парламента;
15. располаже  средствима  и  ресурсима  датим  на  коришћење  студентима  и

студентским  организацијама;



16. обавља  и  друге  послове  у  складу  са  Законом,  Статутом  и  општим  актима
Факултета.

V Избори за Парламент

члан 10.
Изборе  расписује  председник  Парламента  и одређује  датум одржавања  избора

најкасније  15  дана  пред  изборе.  У  случају  спречености  председника  Парламента,  изборе
расписује Студент продекан.

Избор чланова Парламента одржава се сваке године у априлу месецу.

члан 11.
Изборе  спроводи  Изборна  комисија.  Комисију  чине  професор  кога  именује

Парламент на предлог председника Парламента, председник Парламента, Студент продекан и
по један представик сваке листе кандидата.

Надлежности комисије су:
- регуларност избора,
- припрема гласачких листића,
- пребројавање гласова по окончању гласања,
- објављивање резултата избора најкасније 3 дана након избора,
- вођење записника који потписују сви чланови Комисије.

Рад Комисије је јаван.
Изборе  за  делегата  у  СПУБ  спроводи  Бирачки  одбор чији  мандат  верификује

Студентски парламент на предлог Председника парламента.

члан 12.
Право гласа имају сви студенти факултета уписани у школској години у којој се врши

избор.
На изборима студент гласа за:

 представника године и смера на који је уписан, 
 листу кандидата и 
 делегата или делегате у СПУБ.

Изузетно од става 2. овог члана, студенти уписани на пету годину студија и студенти у
статусу апсолвента гласају само за листу кандидата и делегата, или делегате, у СПУБ.

Гласа  се  непосредно  тајним  гласањем  заокруживањем  редног  броја  испред  имена
кандидата, односно листе.

Приликом гласања за делегата, или делегате у СПУБ, заокружује се онај број имена
кандидата колико се те године представника делагира у СПУБ.

Сматраће се неважећим сваки изборни листић који није попуњен на овакав начин или
није попуњен уопште.

члан 13.
Кандидатуру  за  представника  године  и делегата  у  Студентском  парламенту

Универзитета може поднети сваки студент Фармацеутског факултета.
Студент не може бити представник исте године више од једанпут.
Изборне  листе  са  именима  најмање 15 кандидата  могу  подносити  студентске

организације  Факултета,  као  и групе  студената.  Листа  се  подноси  уз  потпис  најмање  30
студената  факултета.  Један  студент  може  својим потписом  подржати  само  једну  изборну
листу.

Изборна листа мора имати носиоца листе и списак кандидата са њиховим личним
подацима (име и презиме, број индекса, смер и година студија).



Кандидатуре за представника године, делегата у Студентском парламенту Униврзитета
и листе се подносе Изборној  комисији,  односно Бирачком одбору,  најкасније 7 дана пред
изборе.

Изборна комисија је дужна да у року од 24 сата од истека рока за подношење пријава
објави листе кандидата чије су пријаве прихваћене 

члан 14.
Избори трају два узастопна радна дана. Изборно место мора бити отворено најмање 6

сати сваког од изборних дана.
Изабрани су кандидати и делегат, односно делегати, са највећим бројем гласова.
Број мандата које добија изборна листа одређује се пропорционалним системом, при

чему изборне листе за које је гласало мање од 7% студената изашлих на изборе не добијају
мандате.

Уколико  два  или  више  кандидата  добију  исти  број  гласова,  за  њих  се  гласа  на
поновљеним изборима у року од 7 дана.

Мандат чланова Парламента траје годину дана. 
Мандат члана Парламента престаје пре истека времена на које је изабран престанком

статуса  студента,  на  лични  захтев  или  разрешењем,  по  поступку  предвиђеним  овим
Правилником.

У  случају  да  је  члану  Парламента,  изабраном  за представника  године  студија,
престао  мандат  пре  истека  времана  на  које  је  биран,  председник  Парламента  расписује
изборе за упражњено место у Парламенту у року од 15 дана од престанка мандата.

У случају да је члану Парламента,  изабраном са изборне листе, престао мандат пре
истека времена на које је биран, носилац изборне листе (изборна листа) именује новог члана
Парламента са изборне листе.

Изузетно од става 8. овог члана, у случају да изборној листи нису на располагању
додатни чланови листе, носилац листе има право да предложи Парламенту новог члана изван
изборне листе. Одлуку о верификацији мандата овако делегираног члана доноси већина од
укупног броја чланова Парламента јавним гласањем.

VI Права и дужности чланова Парламента

члан 15.
Сваки члан има право да активно учествује у раду Парламента, покрене иницијативе и

да  даје  предлоге,  као  и  да  буде  потпуно  и  правовремено  информисан  о  активностима
Парламента и његових радних тела.

Чланови Парламента дужни су  да  активно учествују  у  раду  Парламента,  као  и  да
поштују  одредбе овог  Правилника и  одлуке које  доноси Парламент.  Чланови Парламента
дужни су да присуствују седницама и да се за њих припремају.

Уколико  члан  Парламента  неоправдано  изостане  више  од  три  пута са  седница
Парламента, или са две узастопне седнице, Парламент може покренути поступак разрешења
по  поступку  и  на  начин  који  је  предвиђен  за  разрешење  председника  Студентског
парламента.

VII Начин рада Парламента  

члан 16.
Студентски парламент је конституисан даном одржавања конститутивне седнице када

се врши верификација мандата чланова Парламента.
Мандати се верификују изабраним представницима године. Мандати се верификују и



члановима листе, односно листа и то на предлог носиоца листе, односно носилаца листа, а у
складу са бројем мандата који је листа односно листе добила.

Конститутивна седница се одржава у октобру, а најкасније до 15. у месецу.

члан 17.
Парламент ради у седницама са утврђеним дневним редом, који усваја Парламент и

који се не може мењати до краја седнице. Предлог за дневни ред може поднети сваки члан
Парламента,  Студент продекан,  сваки орган или тело Факултета,  најкасније један сат пре
почетка седнице.

Седнице Парламента могу бити редовне и ванредне.
Редовне седнице одржавају се најмање једном месечно током школске године и сазива

их председник Парламента. Уколико је он спречен, седницу сазива Студент продекан.
Ванредне  седнице  Парламента  одржавају  се  на  предлог  једне  трећине  од  укупног

броја чланова Парламента, уз образложење.
Позив за седницу члановима Парламента упућује се најмање 5 дана пре одржавања

седнице. 
Изузетно, када то ванредне околности захтевају, позив може бити упућен и касније уз

обавезно обавештавање путем телефона.
Седницом  руководи  Председник,  а  у  његовом  одсуству  Студент  продекан.

Председавајући констатује кворум за рад уколико је присутно више од половине од укупног
броја чланова Парламента.

Уколико не постоји кворум за рад, Председништво одлучује о хитним питањима.

члан 18.
Одлуке  Парламента  се  доносе  простом  већином  уколико  овим  Правилником  није

другачије одређено.
Гласање је по правилу јавно, осим ако Парламент, на предлог неког од чланова, не

одлучи да гласање буде тајно.

VIII Teла Парламента

Председник Парламента
члан 19.

Председник  Парламента  бира  се  на  конститутивној  седници  Парламента  из  реда
његових чланова. 

Одлуку о избору и разрешењу председника доноси већина од укупног броја чланова
јавним гласањем, а на предлог неког од чланова Парламента. 

Председник Парламента:
1. сазива и руководи седницама Парламента и Председништва,
2. представља Парламент,
3. расписује изборе за Парламент,
4. предлаже координаторе тимова и секретара Парламента,
5. подноси извештај о раду Парламента.

Студент продекан
члан 20.

Конкурс за Студента продекана расписује Парламент по конституисању. 
Кандидатуру за Студента продекана може поднети било који студент факултета који

испуњава следеће услове:
- да у току студија није обновио годину студирања;
- да је у току досадашњег студирања остварио најмање просечну оцену 8,0.



Студента продекана бира Парламент након завршеног конкурса.
Одлуку о избору и разрешењу Студента продекана доноси већина од укупног броја

чланова јавним гласањем.
Мандат Студента продекана траје једну школску годину са правом на један реизбор.

члан 21.
Надлежности Студента продекана:

1. представља Парламент у деканском колегијуму,
2. учествује у раду Председништва парламента,
3. информише студенте о свим одлукама и питањима од значаја,
4. у  сарадњи  са  студентима  прикупља  информације  везане  за  студенте  и
студије, те о томе информише одговорна лица и органе Факултета,
5. координира рад студентских организација на Факултету,  
6. подноси извештај о раду Парламенту,
7. заступа интересе студената на Факултету.
8. Обавља дужности представника прве године, оба студијска програма.

Студент продекан може привремено пренети надлежности из става 1, алинеја 8. овог
члана на једног или више студената прве године студија, уз сагласност парламента.

члан 22.
Студенту  продекану може истећи мандат пре истека времена на који је  изабран на

лични захтев или разрешењем.
Поступак  за  разрешење  Студента  продекана може  покренути  најмање  трећина

чланова   Парламента. 

Тимови Парламента
члан 23.

Тим за наставу  и реформу,  у сарадњи са Студентом продеканом  и Продеканом за
наставу,  учествује  у  обезбеђивању  квалитета  наставе  и реализацији  процеса  реформи,
координира  радом  представника  година  и смерова,  учествује  у  формирању  распореда  и
календара студија  и испита,  предлаже представнике  у  комисијама које  се  баве  питањима
наставе  и реформе, сарађује са Комисијом за наставу  и реформу Студентском парламента
Универзитета,  учествује у реализацији  и обради евалуационих анкета  и бави се  и другим
питањима из области наставе и реформе.

Тим  за  науку  и међународну  сарадњу,  у  сарадњи  са  продеканом  за  науку  и
међународну сарадњу, бави се обезбеђивањем услова за научно-истраживачки рад студената,
едукацијом  студената  у  погледу  укључивања  у  научно-истраживачки  рад,  промосивањем
међународне сарадње. Координатор тима за науку  и међународну сарадњу је по функцији
председник Центра за научно-истраживачки рад студената (ЦНИРС).

Тим  за  односе  са  јавношћу,  у  сарадњи  са  Студентом  продеканом,  бави  се
информисањем студената и јавности о студентским питањима и раду Парламента, учествује у
изради  и ажурирању  сајта  Парламента  и  обавља  друге  послове  у  складу  са  одлукама
Парламента.  Студентске  организације  факултета  заступају  своје  интересе  на  факултету,  а
путем Парламента, у сарадњи са овим тимом.

Тим за реевалуацију ЕСПБ бода, у сарадњи са Студентом продеканом, Продеканом
за  наставу  и  Комисијом  за  праћење  и  унапређење  квалитета  наставе,  ради  анализу
оптерећености студената студијским програмима.

Тим за унапређење квалитета студирања,  у сарадњи са Студентом продеканом, се
бави  питањима  услова  студирања  на  факултету  као  што  су  читаоница,  рачунарска  сала,
предео за одмор, као и организовањем расподеле студентских ормарића.

Тим за ваннаставне активности,  у сарадњи са Студентом продеканом, организује
активности који немају директне везе са наставом и акције хуманитарног карактера.



Секције Парламента
члан 24.

Парламент доноси одлуку о формирању секције на иницијативу најмање 5 студената
Факултета.

Иницијатива за формирање секције подноси се Парламенту у писаној форми и мора да
садржи дефинисане циљеве организовања.

члан 25.
Рад секција ближе се уређује Пословником о раду.
Пословник  о  раду  доноси  надлежни  орган  управљања  секције  и  прослеђује  га

Парламенту на разматрање.
Парламент доноси одлуку о верификацији Пословника или га може вратити секцији

на дораду.

члан 26.
Парламент доноси одлуку о престанку рада секције  на  иницијативу најмање једне

трећине тренутних чланова те секције.

Парламент може покренути поступак за укидање секције и у случају да:
1. секција престане да остварује значајан ниво активности;
2. секција својим активностима нарушава углед Студентског парламента.

IX Завршне одредбе

члан 27.
Одлука  о  изменама  и  допунама  овог  Правилника  доноси  се  већином  гласова  од

укупног броја чланова Парламента. Иницијативу за измену и допуну овог Правилника може
поднети сваки члан Парламента, уз образложење предлога.

Аутентично тумачење овог Правилника и свих Одлука Студентског парламента даје
Парламент својом Одлуком.

члан 28.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.


