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УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ – КОСОВСКА МИТРОВИЦА  

УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У ПРИЗРЕНУ 
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Датум 01.07.2021. год. 

 

На основу члана 65. став 1. и 4. и члана 66.  Закона о високом образовању 

образовању („Сл. Гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 73/2018, 67/2019 и 

6/2020 – др. закони), члана 37. став 1. тачка 15., члана 42. става 4. и члана 43. Статута 

Учитељског факултета у Призрену – Лепосавићу,  Наставно-научно веће Факултета је 

на седници одржаној дана 1.7.2021. године, донело  

 

 

ПРАВИЛНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА 
 

 

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овим Правилником утврђеују се положај, начин избора Студентског парламента 

и органа Студентског парламента, као и чланова Студентског парламента који 

учествују у раду других органа Факултета, надлежност и начин финансирања 

Студентског парламента  Учитељског факултета у Призрену са привременим седиштем 

у Лепосавићу у саставу Универзитета у Приштини са привременим седиштем у 

Косовској Митровици  (у даљем тексту: Студентски парламент). 

 

 

II – СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ 

 

Члан 2. 

 Студентски парламент је орган Факултета. 

 У Статуту Факултета Студентски парламент је обухваћем у поглављу III – 

Стручни органи. 

 

Члан 3. 

 Седиште Студентског парламента се налази на Учитељском факултету у 

Призрену са привременим седиштем у Лепосавићу, ул. Немањина бб, 38218 – 

Лепосавић. 

Члан 4. 

 Начин финансирања  Студентског парламента: 

1) За рад Студентског парламента и ваннаставне делатности студената Оснивач 

Факултет обезбеђује буџетска средства; 

2) Од поклона донација и прилога; 

3) Из средстава која се остварују радом задужбина и легата; 

4) Пројеката и реализованих активности; и 

5) Других извора у складу са законом. 

 Уплате се могу вршити на рачун са назнаком за студентски парламент. 
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Члан 5.  

 На предлог Студентског парламента, исти се може регистровати у Агенцији за 

привредне ресурсе и отворити сопствени рачун код Службе ја јавна плаћања Републике 

Србије. 

  

Члан 6.  

 Студенсти парламент може утврдити предлог и исти доставити Наставно-

научном већу Факултета на усвајање у вези с редовним уплатама и износу на рачун 

Студентског парламента од стране студената приликом уписа шкослке године.   

 

Члан 7. 

 Основна делатност Студентског парламента је заступање и заштита права и 

обавеза свих студената и разматрање питања и активности од интереса за студенте.  

 

Надлежност 

 

Члан 8. 

 Надлежност Студентског парламента. 

1) Усвајање општих аката, бирање и разрешавање представника студената у 

органима Факултета, као и органима других установа у којима су заступљени 

представници студената у складу са Статутом Факултета и Универзитета. 

2) Студентски парламент Факултета бира Председника и чланове 

Председништва Студентског парламента. 

3) Учествује у самовредновању установе, студијских програма и наставе. 

4) Учествује у раду Комисије за квалитет 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, заштиту права студената и унапређивање 

студентског стандарда. 

6) Покреће иницијативу за доношење или промену прописа од интереса за 

студенте. 

7) Усваја годишњи плана и програма активности студентског парламента и 

усваја извештај о раду. 

8) Одлучују о финансијском пословању Студентског парламента и усваја 

финансијски извештај. 

9) Даје мишљење за избор у звање наставника и сарадника у настави без обзира 

на резултате спроведено вредновање квалитета рада Факултета и његових 

делова, квалитета студијских програма и учесника у реализацији студијских 

програма;  и 

10) Обављање других активности у складу са законом и општим актима 

Факултета. 

 

Састав и начин избора 

 

Члан 9. 

 Студентски парламент састављен је сразмерно броју уписаних студената на свим 

студијским програмима и броји 21 (двадесетједног) представника студената и то по 2 

(два) представника са сваке године студија и сваког студијског програма основних 

академских студија и мастер академских студија и 1 (једног) представника  

представника са студијског програма докторских студија разредне наставе.  
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 Подаци о представницима Студентског парламента постављени су на званичном 

сајту Факултета. 

 

Члан 10. 

 Право да бирају и буду бирани за члана Студентског парламента имају сви 

студенти Факултета, уписани на студије у школској години у којој се бира Студентски 

парламент. 

 Представници студената са хендикепом и студената уписаних по афирмативној 

мери обавезно су заступљени у чланству Студентског парламента. 

 Избор чланова студентског парламента одржава се сваке друге године у априлу 

месецу  (по правилу до 8. априла) тајним и непосредним гласањем. 

Од дана расписивања избора до дана предаје кандидатура мора да протекне 

најмање 7 дана, а од истицања листе кандидата до дана одржавања избора мора да 

протекне најмање 7 дана. 

 Избори чланова за Студентски парламент се одржавају најраније 15. а најкасније 

30. дана од дана расписивања избора. 

 Изборе расписује председник Студентског парламента до 10 априла, уколико их 

до тада не распише, декан Факултета је овлашћен да их распише најкасније до 15 

априла. 

 Избори за Студентски парламент Факултета се одржавају истовремено са 

изборима за Студентски парламент Универзитета. Избори трају један радни дан од 8 до 

18 часова. 

Текст конкурса објављује се на званичном сајту Факултета, огласној табли 

Факултета и видно на свим местима сталног или повременог боравка већег броја 

студената: на свим спратовима Факултета, библиотеци Факултета, улазу у студентски 

дом и улазу у студентски ресторан. 

 Факулет штампа гласачке листиће, на српском језику ћириличним писмом. Број 

гласачких листића мора бити једнак најмање половини од укупног броја студената 

Факултета са правом гласа. Листићи се оверавају печатом Факултета. 

 Пре почетка избора објављује се укупан број оверених гласачких листића и уноси 

у записник.  

Број листића се може допунити што ће Комисија константовати и унети у 

записник као у претходном ставу. 

 Сваки студент који има право гласа лично само једанпут у току одржавања 

избора. 

 Истовремено се обављају избори за чланове Студентског парламента Факултета 

и три члана за Студентски парламент Универзитета сагласно Правилнику о 

спровођењу избора за студентски парламент Универзитета у Приштини – Косовској 

Митровици. 

 

 

Органи студентског парламента 

 

Члан 11. 

 Органи Студентског парламента су: председник и председништво.  

 Председник Студентског парламента (у даљем тексту Председник) је уједно и 

Председник Председништва Студентског парламента (у даљем тексту Председник 

Председништва). 

 Председништво Студентског парламента се састоји од Председника 

председништва и четири члана. 
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 Председник и чланови председништва се бирају на заседању Студентског 

парламента, јавним или тајним непосредним гласањем. 

 

Члан 12. 

 Студентски парламент доноси  одлуке већином укупног броја чланова. 

 

Члан 13. 

 Председништво представља Студентски парламент између два његова заседања. 

 Председник Председништва, или од председништва опуномоћени члан, 

представља председништво између два његова заседања. 

 

Члан 14.  

 Студентски парламент у случају потребе формира посебне комисије надлежне за 

решавање конкретних проблема и задатака, које за свој рад одговарају искључиво 

Студентском парламенту. Ове комисије или тела имају право на помоћ Председника 

или Председништва. 

 

Члан 15. 

 Мандат чланова Студентског парламента Факулттета траје две године, са 

могућношћу  једног поновног избора. 

 

Члан 16. 

 Студентски парламент разрешава свога члана пре истека мандата, и то: 

1) услед губитка статуса редовног студента, 

2) на лични захтев, и 

3) ако не испуњава дужности члана Студентског парламента, а на иницијативу 

Председништва, или 1/3 чланова Студентског парламента, или 1/2 студената 

са одговарајућег студијског програма и године студија, које представља. 

 Губитком чланства у Студентском парламенту престају и све функције које је 

студент обављао у органима Студентског парламента. 

 

Члан 17. 

 Представници студената су заступљени у Савету Факултета који се састоји од 17 

чланова, при чему представници Факултета имају 9 чланова, представници оснивача 5 

члана, док су представници судената заступљени са 3 члана, сагласно Закону о високом 

образовању. 

 Студентски парламент бира представнике студената у Савету Факултета. При 

расправљању, односно одлучивању о питањима која се односе на осигурање квалитета 

наставе, реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања и утврђивању 

ЕСПБ бодова, у Наставно-научном већу Факултета (у даљем тексту: Веће Факултета) и 

његовим телима обавезно учествују и представници студената који су заступљени у 

Савету Факултета. 

 

Члан 18. 

 Студентски парламент бира представнике за Студентску конференцију. 

 Студентски парламент је основан даном одржавања Конститутивне седнице, а 

најкасније 30 дана од дана одржавања избора за Студентски парламент. 

 Конститутивну седницу Студентског парламента, сазива Председник претходног 

сазива Студентског парламента, а уколико то не учини, конститутивну седницу сазива 

Декан Факултета најкасније у року од седам дана од истека рока из претходног става. 

 Рад Студентског парламента је јаван. 
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Члан 19. 

 Представници студената (студент продекан и чланови студентског парламента), 

у посебно утврђеним терминима, у просторији која за то одређена, два пута недељно 

имају предвиђено време за пријем студената и разговор с њима и на основу тога преко 

руководства Факултета и Комисије за квалитет Факултета предузимају мере у циљу 

отклањања уочених недостатака.  

 По потреби, представници студената се обраћају Студентском парламенту 

универзитета и осталим органима и телима Факултета и Универзитета, ради решавања 

питања од интереса за студенте Факултета.  

 

Члан 20. 

 Поред Студентског парламента, представник студената је и студент продекана. 

 За студента продекана може бити предложен сваки редовни студент Факултета, 

који се сам пријави, кога пријави неко од студената или група студената, а кога на 

основу наведених предлога у спроведеном поступку предложи Студентски парламент.  

 Студента продекана посебном одлуком именује декан Факултета на утврђени 

предлог Студентског парламента и о томе обавештава Наставно-научно веће 

Факултета и Савет Факултета. 

Мандат студента продекана траје годину дана. 

Један исти студент може више пута биран за студента продекана док се налази у 

статусу редовног студента. 

Студент продекан је члан деканског колегијума у оквиру кога штити и заступа 

интересе студената Факултета. 

 За свој рад, студент продекан је одговор студентима Факултета, Студентском 

парламенту и декану Факултета. 

 Студента продекана разрешава декан Факултета на предлог Студентског 

парламента. 

 Предлог за студента продекана утврђује Студентски парламент месец дана пре 

истека претходног мандата студента продекана. 

Утврђивање предлога одлуке за студента продекана спроводи Студентски 

парламент на основу расписаног конкурса најмање 30 дана пре заказане седнице за 

избор.  

Текст конкурса објављује се на званичном сајту Факултета, огласној табли 

Факултета и видно на свим местима сталног или повременог боравка студената и то на 

свим спратовима Факултета, библиотеци Факултета, улаз у студентски дом и улаз у 

студентски ресторан. 

 

Члан 21. 

Студент продекан:  

1) предлаже мере за унапређивање студентског стандарда и прати стање у 

тој области;  

2) координира рад студената Факултета;  

3) координира рад студентских организација на Факултету;  

4) обавља и друге послове који се односе на студентска питања.  

Студент продекан може учествовати у раду Савета без права гласа.  

Подаци о студенту продекану објављују се на званичном сајту Факултета у 

одељку о раду Студентског парламента. 
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III –  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 22. 

На питања која нису уређена овим Правилником, примењују се одредбе 

Правилника о спровођењу избора за студентски парламент Универзитета. 

 

Члан 23. 

 У складу с исказаним потребама и у интересу студената као и изменама и 

допунама закона и правилника који регулишу деловање студентских организација, 

вршиће се измене и допуне овог Правилника.  

 

Члан 24. 

 Овај Правилник ступа на снагу 8 (осмог) дана од дана доношења и објављивања 

на огласној табли Факултета. 

 

 

     




