ПРАВИЛНИК О РАДУ
СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА
УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА У
УЖИЦУ

На основу чл. 56. и чл. 120. Закона о високом образовању („Службени
гласник“ 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 68/15) и на основу чл.
91. Статута Учитељског факултета у Ужицу, Студентски парламент Учитељског
факултета у Ужицу, на седници одржаној 20. априла 2016. године доноси:

ПРАВИЛНИК О РАДУ
СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА
УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА У УЖИЦУ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником уређује се организација и поступак избора чланова и
рад Студентског парламента Учитељског факултета у Ужицу (у даљем тексту.
Парламент) и начин остваривања права и дужности чланова Парламента.
Члан 2.
Парламент представља и заступа председник Парламента.
У оквиру својих овлашћења председник може дати заменику
Парламента, студенту продекану писмено пуномоћје о преузимању дела обавеза
Парламента.
Члан 3.
Студентски парламент је орган Факултета.
За рад Парламента и ваннаставне активности студената обезбеђују се
средства у складу са Статутом Факултета и Законом о високом образовању.
Право да бирају и да буду бирани за члана Парламента имају сви
студенти Учитељског факултета у Ужицу.
У циљу остваривања права и заштите интереса студената Парламент
бира и разрешава представнике студената из редова чланова Парламента у
органима Учитељског факултета у Ужицу, као и у органима других установа у
којима су заступљени представници студената у складу са Статутом установе.
Избор чланова Студентског парламента
Члан 4.
Изборе за Студентски парламент спроводи Комисија коју именује декан
Факултета.
Комисију чине: 1 представник из реда наставника Факултета и 2
представника студената, које предлаже Студентски парламент.
Радом Комисије председава представник из реда наставника у својству
председника Комисије.
Право одлучивања имају сви чланови Комисије. Комисија одлучује
већином гласова од укупног броја чланова.
Председник Комисије доноси одлуку о расписивању избора за
Студентски парламент.
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Члан 5.
Студенти Факултета бирају своје представнике у Студентски парламент
Факултета.
Избори за Студентски парламент спроводе се непосредним, тајним
гласањем.
Изборна јединица на изборима је Факултет.
Право да бирају и да буду бирани за члана Парламента имају сви
студенти Учитељског факултета у Ужицу који су уписали, односно обновили
годину студија (активни студенти).
Студентски парламент чини 15 чланова, и то:
– 2 члана са прве године студија (1 учитељ и 1 васпитач),
– 3 члана са друге године студија (2 учитеља и 1 васпитач),
– 4 члана са треће године студија (2 учитеља и 2 васпитача),
– 6 чланова са четврте године студија (апсолвената или мастер студената
– 4 учитеља и 2 васпитача).
Члан 6.
Листу кандидата за представнике Студентског парламента предлажу
студенти. Сваки студент треба да сакупи 10 потписа студената (на смеру
учитељ и 5 потписа студената који га подржавају на смеру васпитач). Потпис је
валидан ако уз њега стоји и читко написано име и презиме потписаног студента,
као и број његовог индекса. Студент може да подржи само 1 кандидата.
Уколико студент својим потписом подржи више од једног кандидата, важећи је
потпис за кандидата који је први предао кандидатуру.
Свака година има свој гласачки листић и своје бирачко место.
на гласачком листићу се налазе имена кандидата по годинама и
смеровима који су поднели кандидатуре у датом року. Студент гласа
заокруживањем редног броја испред имена кандидата за кога гласа.
Прва година бира два представника, од којих једног представника са
смера Дипломирани учитељ и једног представника са смера Дипломирани
васпитач.
Друга година бира три представника, од којих са смера Дипломирани
учитељ два и једног представника са смера Дипломирани васпитач.
Трећа година бира 4 представника, од којих 2 са смера Дипломирани
учитељ и 2 са смера Дипломирани васпитач.
Четврта година бира 6 представника, од којих 4 са смера Дипломирани
учитељ и 2 са смера Дипломирани васпитач.
Члан 7.
Комисија утврђује листу кандидата која садржи имена свих кандидата.
Листа кандидата се видно истиче на Огласној табли Факултета.
Члан 8.
Број гласачких листића који се штампају утврђује Комисија.
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На гласачком листићу се налази списак кандидата по редоследу који је
већ претходно утврђен.
Гласање се врши заокруживањем редног броја испред имена кандидата.
Члан 9.
Бирачки списак утврђује Комисија на основу евиденције Студентске
службе Факултета.
Комисија одмах решава приговоре поводом евентуалних недостатака у
бирачком списку.
Члан 10.
Комисија за спровођење избора за Студентски парламент може
именовати бирачки одбор од 4 члана за спровођење избора.
Члан 11.
Бирачки одбор има следећу надлежност:
– отвара бирачко место,
– руководи гласањем на бирачком месту,
– обезбеђује правилност и тајност гласања на бирачком месту,
– води записник о свом раду и о гласању на бирачком месту,
– предаје Комисији за спровођење избора за Студентски парламент
материјал о гласању на бирачком месту,
– обавља и друге послове утврђене овим Правилником и Одлуком
Комисије за спровођење избора за Студентски парламент.
Члан 12.
Гласање се спроводи у просторији коју за ту сврху одреди управа
Факултета.
Гласање траје од 8,00 до 16,00 часова.
Члан 13.
Гласање студената на изборима обавља се на бирачком месту.
Бирачки одбор утврђује идентитет студента који гласа на основу
поднетог индекса и даје му објашњење о начину гласања. Пре него што узме у
гласачки листић потребно је да се потпише у бирачки списак.
Члан 14.
Сви гласачки листићи морају бити исте величине, с тим да сваки садржи:
1. означење да се гласање подноси на избор Студентског парламента
Учитељског факултета у Ужицу;
2. утврђену листу кандидата са именом и презименом, са бројем индекса
и одговарајућим редним бројем испред имена кандидата;
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3. ознаку да се гласање врши заокруживањем редног броја испред имена
кандидата.
Сваки гласачки листић се оверава печатом Факултета.
Члан 15.
По завршеном гласању бирачки одбор утврђује резултат гласања на
бирачком месту и о томе саставља Записник.
У Записник се уносе дан и место одржавања гласања, бирачко место,
предмет гласања, име и презиме чланова бирачког одбора, број студената који
имају права да се изјашњавају, број студената који су гласали и резултат
гласања.
Записник попуњавају сви чланови бирачког одбора на бирачком месту.
Члан 16.
По одржаним изборима конститутивну седницу Студентског парламента
сазива и предлаже њен Дневни ред председник Студентског парламента из
претходног сазива.
На конститутивној седници врши се верификација мандата изабраним
члановима Студентског парламента, а затим тајним гласањем бира председник и
заменик председника Студентског парламента.
До избора председника Студентског парламента седницом председава
председник Студентског парламента из претходног сазива.
.
Члан 17.
Избори за Студентски парламент су успели ако предложени чланови за
Студентски парламент добију највећи број гласова од изашлог броја студената.
Избор председника и заменика председника Парламента
Члан 18.
Члан Парламента може да предложи само једног кандидата за
председника Парламента.
Предлог садржи: име, презиме, датум рођења и сагласност кандидата да
прихвата кандидатуру у писаном облику, као и кратку биографију. Кандидат је
дужан да изнесе план и програм рада.
Члан 19.
Предлог кандидата за председника Парламента подноси се
председавајућем у писаном облику. Председавајући доставља члановима
Парламента све примљене предлоге кандидата за председника парламента.
О предлогу кандидата за председника парламента отвара се претрес.
Након претреса, председавајући утврђује листу кандидата за председника
Парламента, и то по азбучном реду презимена.
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Члан 20.
Председник парламента бира се тајним гласањем, већином гласова од
укупног броја чланова Парламента, на изборни период од годину дана.
Члан 21.
Ако су предложена 2 кандидата, а ниједан није добио потребну већину,
поступак избора се понавља.
Ако је предложено више од 2 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, поступак
избора се понавља у целости.
Члан 22.
Председник парламента:
1. организује и сазива седнице Парламента,
2. руководи седницама Парламента,
3. стара се о обезбеђењу јавности у раду Парламента,
4. стара се о благовременом раду ресора и других радних тела
Парламента,
5. предлаже заменика председника Парламента,
6. предлаже студента продекана,
7. потписује акте које доноси Парламент.
Члан 23.
Председнику Парламента престаје мандат пре истека времена на који је
изабран оставком или разрешењем.
У случају подношења оставке председнику Парламента престаје
функција даном одржавања седнице, односно на првој наредној седници
Парламента, ако је поднео оставку између две седнице.
Парламент може разрешити председника пре истека времена на који је
изабран по поступку предвиђеном за његов избор.
Председник се разрешава дужности у случају да грубо прекрши или
занемари своја права и обавезе на предлог 1/3 чланова Парламента.
Члан 24.
Заменик председника Парламента бира се на предлог било ког члана
Парламента из реда чланова Парламента тајним гласањем већином гласова од
укупног броја чланова Парламента.
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Члан 25.
Парламент може имати секретара Парламента кога бира Парламент на
предлог председника тајним гласањем већином гласова од укупног броја
чланова Парламента.
Секретар Парламента:
– води записник на седници Парламента,
– стара се о документацији Парламента,
– обрађује захтеве за сазивање седнице Парламента.
Члан 26.
Студент продекан:
– представља и заступа студенте и њихове интересе пред свим органима
Учитељског факултета у Ужицу који се односе на подизање квалитета
образовног процеса,
– као и на приговоре на организацију и начин организовања наставе,
– преноси и објашњава студентима ставове органа Факултета који су од
значаја за студенте у складу са Статутом Учитељског факултета у Ужицу,
– учествује у раду Наставно-научног већа Учитељског факултета у
Ужицу када се разматрају питања од студентског интереса,
– дужан је да Парламенту на свакој седници поднесе Извештај из своје
надлежности.
Студента продекана на изборни период од годину дана, на предлог
председника Студентског парламента, бира Парламент тајним гласањем
већином гласова од укупног броја чланова Парламента.
Члан 27.
Студентски парламент може именовати координаторе ресора који су
одговорни за функционисање ресора у оквиру дефинисаних делатности који су
дужни да оформе радну групу.
Члан 28.
Делатности ресора:
– за наставу и науку – решавање проблема студената везаних за наставу
и науку на Факултету, утицај на органе и тела Учитељског факултета у Ужицу
који доносе одлуке везане за наставно-научни процес на Факултету, решавање
проблема везаних за испитну процедуру и система оцењивања студената;
– за информисање и односе са јавношћу – информисање студената о
свим активностима на Факултету и о раду Парламента, сарадња са средствима
јавног информисања, издавање часописа студената Учитељског факултета у
Ужицу;
– за студентски стандард и права студената – утицај на органе
Учитељског факултета у Ужицу у доношењу одлука о уписним квотама и
школаринама, сарадња са телима релевантним за студентски стандард,
остваривање и поштовање права студената дефинисаних у Статуту Учитељског
факултета у Ужицу,
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– за студентску сарадњу – обезбеђивању услова и остваривању сарадње
и размене студената Учитељског факултета у Ужицу и студената других
факултета у земљи и иностранству, сарадња са студентском задругом, сарадња
са осталим организацијама везаним за међународну сарадњу;
– за организацију и културу – организовање културних манифестација,
књижевних вечери, презентација књига и часописа, журки, концерата, зашта би
Парламент био одговоран свим студентима и управи Учитељског факултета у
Ужицу, утицање на побољшање културног живота студената Учитељског
факултета у Ужицу, помагање осталим ресорима око организације;
– за спорт – одређивање спортских екипа студената који ће
репрезентовати Учитељски факултет у Ужицу на спортским такмичењима која
се организују на нивоу Универзитета у Крагујевцу, Учитељијаде, Купа ректора
и на нивоу наше земље, организовање спортских дешавања међу студентима
нашег Факултета, сарадња са професорима Учитељског факултета у Ужицу
задужених за физичко васпитање студената, договор са руководством Факултета
око термина коришћења Фискултурне сале на Учитељском факултету у Ужицу,
свеукупно утицање на побољшање спортског живота студената на факултету.
Алумни клуб:
– је почасни саветодавни орган Парламента (чине га истакнути бивши
чланови Парламента са циљем успостављања њихове трајне сарадње и
остваривања заједничких интереса Парламента и алумниста);
– чланови Алумни клуба дају савете и мишљења члановима Парламента;
– чине га сви досадашњи и будући председници Парламента и студенти
продекани Учитељског факултета у Ужицу;
– чланови клуба могу присуствовати седницама парламента (ако није
седница затвореног типа), о којим морају бити обавештени од стране секретара
или председника Парламента;
– чланство у Алумни клубу не престаје завршетком студија, сви чланови
клуба су обавезни да у случају промене адресе становања или броја телефона
обавесте секретара Парламента или Факултет ради позивања на седнице
Парламента;
– чланство у клубу није обавезно;
– чланови клуба могу имати своје правилнике о раду.
Члан 29.
Координатор ресора Парламента бира се из реда чланова Парламента на
предлог председника Парламента тајним гласањем већином гласова од укупног
броја чланова Парламента.
Мандат координатора ресора траје колико и мандат Студентског
парламента.
Члан 30.
Парламент бира три представника у Савет Факултета који представљају
све студенте Факултета, боре се за њихова права и имају право гласа у Савету
Факултета.
Студентски парламент бира своје представнике у Савет тајним гласањем
већином гласова од укупног броја чланова Парламента.
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Члан Савета не може бити студент који је обновио годину или коме је
истекао апсолвентски стаж.
Изабраним се сматра онај члан Студентског парламента који је добио
већину гласова од укупног броја чланова Парламента.
Члан 31.
Студентски парламент бира представнике Парламента који имају право
да присуствују седницама Наставно-научног већа Учитељског факултета у
Ужицу, дају предлоге који се односе на подизање квалитета образовног процеса
и подносе приговоре који се односе на организацију и начин извођења наставе.
Обавезни члан је студент продекан, а остале чланове бира Парламент
тајним гласањем.
Члан 32.
Студентски парламент Учитељског факултета у Ужицу бира своја три
представника у Студентски парламент Универзитета у Крагујевцу.
Обавезни члан је председник Парламента, а два члана се бирају из редова
чланова Парламента тајним гласањем.
Члан 33.
Чланови Парламента:
– усвајају и доносе акта Парламента;
– утврђују опште стратегије деловања Парламента,
– бирају председника, заменика председника Парламента, секретара,
студента продекана, координаторе ресора парламента, чланове Алумни клуба,
бирају и разрешавају представнике студената у Савету факултета, Наставнонаучном већу Факултета, Студентском парламенту Универзитета у Крагујевцу
– сачињавају годишњи план рада и
– одлучују о другим питањима из своје надлежности.
Седница Парламента
Члан 34.
Предлог дневног реда седнице Парламента припрема председник са
замеником председника и секретара Парламента, а ако је потребно и са осталим
члановима Парламента или руководством Учитељског факултета у Ужицу.
Предлог за допуну и измену дневног реда може поднети било који члан
Парламента.
Предлог се подноси у писаној форми, најкасније један дан пре почетка
седнице Парламента.
Члан 35.
Седнице Парламента се сазивају на иницијативу председника, односно
1/2 чланова Парламента.

9

Члан 36.
Чланови Парламента обавештавају се писаним путем, телефоном, или
електронском поштом о дану и часу одржавања седнице Парламента са
предлогом дневног реда који се оглашава најмање три дана пре одржавања
седнице на Огласној табли Парламента.
Члан 37.
Председник Парламента отвара седницу и констатује постојање кворума
за одржавање седнице.
Уколико не постоји кворум седница се одлаже.
По утврђивању дневног реда усваја се записник са претходне седнице
Парламента.
Усвајање записника врши се јавним гласањем.
Усвојени записник потписују председник Парламента и записничар.
Након усвајања записника врши се одлучивање по тачкама дневног реда.
О свакој тачки дневног реда може се отворити дискусија и ограничити
време за изношење дискусија.
Након закључења дискусије председавајући формулише предлог одлуке
који ставља на усвајање.
Студентски парламент одлучује већином гласова од укупног броја
чланова Студентског парламента.
Кад се обави дискусија по свим тачкама дневног реда и донесу одлуке,
председник закључује седницу Парламента.
Због повреде реда на седници председник Парламента може да изрекне
мере опомену, одузимање речи и удаљење са седнице.
Опомена се изриче члану Парламента који је узео реч без дозволе
председника, говори о питању које није на дневном реду, прекида говорника у
излагању, добацује или на други начин угрожава слободу говора, износи
чињенице и оцене које се односе на живот других лица, псовке и увредљиве
изразе.
Члан 38.
Мера одузимања речи изриче се члану Парламента коме су претходно
изречене две мере опомене.
Члан 39.
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 о изрицању мере одузимања речи.
Мера удаљења са седнице се може 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 Факултета.
Члан Парламента коме је изречена мера удаљења са седнице дужан је да
се одмах удаљи из сале у којој се седница одржава.
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Члан 40.
О раду Студентског парламента води се записник.
Битни делови изјаве чланова са записника могу се користити и у
скраћеном облику.
Секретар Парламента дужан је да по завршетку седнице састави
записник који потписују он и председник П арламента.
Члан 41.
Чланови Парламента гласју „ЗА“ предлог, „ПРОТИВ“ предлога или се
уздржавају од гласања.
Парламент одлучује јавним гласањем дизањем руке осим у случајевима
прописаним овим Правилником када је предвиђено тајно гласање.
Ако се приступа тајном гласању чланови Парламента бирају три члана
Парламента који воде рачуна о регуларности гласања, о штампању гласачких
листића, о спровођењу гласања, пребројавању гласачких листића, резултатима
гласања и сачињавању записника о спроведеном гласању.
Гласачка кутија на почетку гласања мора бити празна.
Након утврђивања резултата гласања комисија саставља записник који
потписују сви чланови комисије.
Члан 42.
Одлуке Парламента важе од дана доношења уколико самом одлуком није
другачије одређено.
Одлуке Парламента не могу имати ретроактивно дејство.
Члан 43.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења од стране Савета
Учитељског факултета у Ужицу, а биће верификован на првој седници
новоизабраног Студентског парламента.
Доношењем овог Правилника престаје да важи Правилник о раду
Студентског парламента Учитељског факултета у Ужицу донет 11.10.2006.
године.

Председник Савета
Проф. др Горан Шекељић
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