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 На основу члана 111. Закона о високом образовању (Сл.Гл. 73/10) и на основу 
члана 54. Статута Слобомир П Универзитета, Сенат је на сједници 30.11.2011. 
године Слобомир П Универзитета, донео је: 

 
 

П Р А В И Л Н И К  О РАДУ 
СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА 
СЛОБОМИР П УНИВЕРЗИТЕТА  

 
 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 
 

Члан 1. 
 
Правилником о раду студентског парламента Слобомир П Универзитета (у даљем 
тексту: Правилник) уређују се састав, организација, начин избора, права и 
дужности чланова, надлежности, начин рада и финансирање Студентског 
парламента Слобомир П Универзитета (у даљем тексту: Студентски парламент).  
На питања која нису уређена овим правилником примјењују се одредбе Статута 
Слобомир П Универзитета и Закона о високом образовању. 
Студентски парламент, у складу са Законом о високом образовању и Статутом 
Слобомир П Универзитета, доноси акт у коме детаљније уређује начин рада и 
назив Студентског парламента. 
 

Члан 2. 
 

Студентски парламент је студентско представничко тијело преко којег студенти 
остварују своја права и штите своје интересе на Универзитету. 
 
 
 



Члан 3. 
 
Студентски парламент заступа и представља предсједник Студентског парламента 
(у даљем тексту: предсједник). 

 
Члан 4. 

 
Члановима Студентског парламента гарантована је слобода мишљења и 
изражавања. 
У оквиру Студентског парламента није дозвољено политичко, вјерско и страначко 
организовање и дјеловање. 
 
 

II САСТАВ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА 
 

Члан 5. 
 

Студентски парламент чине од два до пет изабраних студенaта са сваког 
факултета/академије у саставу Универзитета, у зависности од укупног броја 
уписаних студената на датом факултету/академији, а у циљу обезбјеђења 
одговарајуће заступљености студената у раду Универзитета 
 
 
 

III НАДЛЕЖНОСТ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА 
 

Члан 6. 
 

Надлежности Студентског парламента су: 
 

- бира и разрjешава предсjедника и потпредсjеднике Студентског парламента ; 
- доноси опште акте о своме раду; 
- оснива радна тијела која се баве појединим пословима из надлежности 
Студентског парламента; 
- бира и разрјешава представнике студената у органима и тијелима Универзитета; 
- предлаже Сенату кандидата за студента проректора; 
- покреће поступак за разрјешење студента проректора, у складу с овим статутом; 
- доноси годишњи план и програм активности Студентског парламента; 
- разматра питања и спроводи активности у вези са обезбјеђивањем и оцјеном   
квалитета наставе, реформом студијских програма, анализом ефикасности 
студирања, утврђивањем броја ЕЦТС бодова, унапређивањем мобилности 
студената, подстицањем научно-истраживачког рада студената, заштитом права 
студената и унапређивањем студентског стандарда; 
- организује и спроводи програме ваннаставних активности студената; 
- учествује у поступку самовредновања Универзитета, у складу с општим актом   
који доноси Сенат; 



- остварује студентску међууниверзитетску и међународну сарадњу; 
- бира и разрјешава чланове Студентске конференције универзитета, из реда 
студената Универзитета; 
- Управном одбору даје приједлоге у вези са доношењем финансијског плана 
Универзитета; 
- усваја годишњи извјештај о раду студента проректора; 
- усваја финансијски план и извјештај о финансијском пословању Студентског 
парламента; 
- усваја годишњи извјештај о раду који подноси предсједник Студентског  
представничког тијела Универзитета; 
обавља и друге послове, у складу са законом, овим Статутом и општим актима 
Универзитета. 

 
 

IV ИЗБОРИ ЗА СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ 
 

Члан 7. 
 

Право да бирају и да буду бирани за члана Студентског парламента имају сви 
студенти Универзитета уписани на студије у школској години у којој се бира 
Студентски парламент. 

 
Члан 8. 

 
Избор чланова Студентског парламента одржава се, најкасније до 30. новембра 
текуће године. 
Изборе за Студентски парламент расписује предсједник Студентског парламента 
30 дана пре истека рока из става 1. овог члана. 
Први поступак избора за Студентски парламент спроводи комисија од три члана, 
од којих су два студенти, а један наставник, коју именује ректор у року од 30 дана 
од дана првог избора за Студентски парламент. 
Избори за Студентски парламент се одржавају најраније 15, а најкасније 30 дана 
од дана расписивања. 
Уколико предсједник Студентског парламента не распише изборе у прописаном 
року, изборе расписује студент проректор Универзитета. 
Избор чланова Студентског парламента врши се непосредно, тајним гласањем 
по факултетима, на Универзитету. 
Конститутивна сjедница новог сазива Студентског парламента одржава се до 15 
децембра текуће године. 
Мандат чланова Студентског парламента траје годину дана. 
Члану Студентског  представничког тијела Универзитета коме је престао статус 
студента престаје мандат даном престанка статуса, а избор новог члана обавља се у 
року од следећих 15 дана. 
Оба кампуса у саставу Универзитета чини засебну изборну јединицу.  
Студентска представничка тијела се укључују у Унију студената Републике 
Српске. 



Члан 9. 
 

Изборе за Студентски парламент надгледа Изборна комисија чије чланове бира 
Студентски парламент водећи рачуна о заступљености свих факултета 
Универзитета. 
Изборну комисију из става 2. овог члана чине један професор и четири студента. 
Бирачки списак саставља стручна служба Универзитета и доставља га Изборној 
комисији Студентског парламента и ректору. 
 

 
Члан 10. 

 
Изабрани су кандидати који на гласању добију највише гласова. 
Уколико два или више кандидата добију исти број гласова, гласање се понавља 
између њих у року од следећих седам дана. 

 
Члан 11. 

 
Мандат чланова Студентског парламента траје годину дана. 
Ако је члану Студентског парламента престао мандат пре истека времена на које 
је биран, избор новог члана обавља се у року од 15 дана.  
Мандат новоизабраног члана траје до истека започетог мандата Студентског 
парламента. 
 
 

V КОНСТИТУИСАЊЕ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА 
 

1. Конститутивна сједница 
 

Члан 12. 
 

Студентски парламент је конституисан даном одржавања конститутивне 
сједнице. 
Конститутивна сједница новог сазива Студентског парламента одржава се до 15. 
децембра. 
 

Члан 13. 
 
Конститутивну сједницу Студентског парламента сазива предсједник Студентског 
парламента из претходног сазива, пет дана прије истека рока из члана 12. став 2, а 
уколико то не учини, конститутивну седницу сазива студент проректор. 

 
Члан 14. 

 
Конститутивном сједницом Студенстког парламента, до избора предсједника, 
предсједава предсједник Студентског парламента из претходног сазива. 



У случају спријечености предсједника Студентског парламента из претходног 
сазива да предсједава, конститутивном седницом Студенстког парламента, до 
избора предсједника, предсједава студент проректор. 

 
Члан 15. 

 
На конститутивној сједници Студенског парламента врши се верификација мандата 
чланова Студентског парламента, избор предсједника, потпредсједника и 
представника Студентског парламента у органима Универзитета и бира кандидат за 
студента проректора. 

 
2. Верификација мандата 

 
Члан 16. 

 
Чланови Студентског парламента стичу права и обавезе у Студентском парламенту 
даном верификације мандата. 
Верификација мандата врши се на основу извјештаја Изборне комисије о 
спроведеним изборима за чланове Студентског парламента. 
Студентски парламет, на конститутивној сједници, на приједлог предсједавајућег, 
већином гласова присутних чланова, образује Верификациону комисију од три 
члана. 

Члан 17. 
 
Верификциона комисија, на основу извјештаја Изборне комисије, утврђује да ли су 
подаци из евиденције присутности чланова Студентског парламента истовјетни са 
подацима из извјештаја Изборне комисије и о томе подноси извјештај Студентском 
парламенту. 
На основу извјештаја верификационе комисије из става 1. овог члана, 
предсједавајући констатује имена чланова Студентског парламента чији су мандати 
верификовани. 
Студентски парламент је конституисан ако је верификовано двије трећине (2/3) 
мандата чланова од укупног броја чланова Студентског парламента, предвиђеним 
по Одлуци Студентског парламента о броју и расподјели мјеста у Студентском 
парламенту. 
По овом пословнику под укупним бројем чланова Студентског парламента 
подразумијева се број верификованих чланова Студентског парламента, сем ако 
није другачије прописано овим правилником. 

 
3. Избор предсједника Студентског парламента 

 
Члан 18. 

 
Кандидата за предсједника Студентског парламента може предложити најмање 
један члан Студентског парламента. 
Члан Студентског парламента може учествовати у предлагању само једног 



кандидата. 
Приједлог кандидата за предсједника подноси се предсједавајућем, у писаном 
облику. 
Приједлог садржи име и презиме кандидата, као и потписе чланова Студентског 
парламента који подржавају кандидатуру. 
Након прикупљања свих приједлога, предјседавајући саставља коначну листу 
кандидата за предсједника Студентског парламента. 
 

Члан 19. 
 

Прије приступања избору предсједника Студентског парламента, Студентски 
парламент одлучује да ли ће се гласати јавно или тајно. 
Посланик може гласати само за једног кандидата. 

 
Тајним гласањем руководи предсједавајући, коме у раду помажу два члана 
Студентског парламента. Кандидат за предсједника Студенског парламента не 
може 
бити у комисји за спровођење тајног гласања. 
Ако Студентски парламент одлучи да се гласа јавно, гласа се прозивком. 
 

Члан 20. 
 

За предсједника Студентског парламента изабран је кандидат који је добио већину 
гласова од укупног броја чланова. 
Ако су предложена два кандидата, а ниједан није добио потребну већину, поступак 
избора се понавља. 
Ако је предложено више кандидата, а ниједан није добио предвиђену већину, 
понoвиће се гласање за два кандидата који су добили највећи број гласова. 
Ако ни у другом кругу предсједник није изабран, понавља се поступак избора. 
 
 

4. Избор потпредсједника Студентског парламента 
 

Члан 21. 
 

Кандидата за потпредсједника предлаже предсједник Студентског парламента. 
Прије приступања избору потпредсједника Студентског парламента, Студентски 
парламент одлучује да ли ће се гласати јавно или тајно. 
Јавно, односно тајно, гласање за потпредсједника Студентског парламента 
спроводи се према одредбама овог пословника за доношење одлука Студентског 
парламента јавним, односно тајним, гласањем. 
Потпредсједник Студентског парламента је изабран ако је добио већину гласова 
од укупног броја чланова. 
 

 
 



5. Избор представника студената у органима Универзитета 
 
 

Члан 22. 
 

Студентски парламент бира и разрешава представнике студената у органима и 
тијелима Универзитета 
Кандидате за представнике Студентског парламента у органима и тијелима 
Универзитета може да предлажи члан Студентског парламента, водећи рачуна о 
заступљености свих студената Универзитета. 
Гласање за представнике Студентског парламента у органима Универзитета, 
спроводи се према одредбама овог пословника за доношење одлука Студентског 
парламента јавним гласањем. 

 
6. Избор кандидата за студента проректора 

 
Члан 23. 

 
Студентски парламент предлаже Сенату универзитета кандидата за студента 
проректора. 
Стари сазив Студентског парламента расписује конкурс за избор студента 
проректора најкасније 20 дана пре конститутивне сједнице новог сазива 
Студентског парламента. 
Кандидат за студента проректора мора да испуни сљедеће услове: 
- да прикупи 30 потписа студената универзитета којим они 
подржавају његову кандидатуру 
- да у току студија није обновио годину студирања 
- да је у току досадашњег студирања остварио најмање просјечну оцјену 8,5 
- да није прекршио Правилник о дисциплинској одговорности студената 
Кандидат за студента проректора бира се према одредбама овог пословника за 
избор предсједника Студентског парламента. 
 

7. Именовање секретара Студентског парламента 
 

Члан 24. 
 

Секретара Студентског парламента именује предсједник Студентског 
парламента. 

 
VI ПРЕДСЈЕДНИК, ПОТПРЕДСЈЕДНИК И СЕКРЕТАР СТУДЕНТСКОГ 

ПАРЛАМЕНТА 
 

1. Опште одредбе 
 

Члан 25. 
 



Студентски парламент има предсједника, потпредсједника и секретара. 
 

2. Предсједник Студентског парламента 
 

Члан 26. 
 

Предсједник Студентског парламента: 
1) организује, сазива и руководи сједницама Студентског парламента; 
2) заступа и представља Студентски парламент ван Универзитета; 
3) потписује акте које доноси Студентски парламент и стара се о њиховом 
спровођењу; 
4) руководи радом Председјништва Студентског парламента; 
5) подноси извјештај о раду Студентског парламента; 
6) именује Секретара Студентског парламента који не мора да буде из 
реда чланова парламента; 
7) обавља и друге послове утврђене општим актима Универзитета и овим 
пословником. 
 

Члан 27. 
 

Предсејднику Студентског парламента престаје функција пијре истека времена на 
које је изабран: оставком, разрјешењем или престанком мандата члана Студентског 
парламента. 
У случају подношења оставке, предсједнику Студентског парламента престаје 
функција даном одржања сједнице на којој је поднео оставку, односно на првој 
наредној сједници Студентског парламента, ако је оставку поднео у времену 
између дијве сједнице. 
Престанак функције предсједника констатује Студентски парламент. 
 
 
 

Члан 28. 
 

Студентски парламент може разријешити дужности предсједника Студентског 
парламента прије истека времена на које је изабран, по поступку предвиђеном за 
избор предсједника Студентског парламента. 
Предсједник Студентског парламента може бити разријешен мандата ако: 
- прекрши Правилник о дисциплинској одговорности студената; 
- не испуњава дужности предсједника, односно потпредсједника; 
- крши одредбе Статута Универзитета, овог пословника и општих аката 
Студентског парламента; 
- злоупотријеби положај предсједника, односно потпредсједника. 
Иницијативу за разријешење предсједника Студентског парламента може 
покренути сам предсједник или најмање једна трећина (1/3) чланова Студентског 
парламента, подношењем писменог захтјева. 
Захтјев из става 3. овог члана мора садржати и одговарајуће детаљно образложење. 



Гласање о разрјешењу предсједника Студентског парламента обавља се на наредној 
седници Студентског парламента, која мора бити одржана најкасније у року од 
седам дана од дана подношења иницијативе. 
Ако Студентски парламент не донесе одлуку о разрјешењу предсјдника, нова 
иницијатива за разрјешење не може се подијнети у року од најмање два мјесеца. 
 

Члан 29. 
 

У случају престанка функције предсједника Студентског парламента прије истека 
времена на које је биран, Студентски парламент ће на истој, а најкасније на 
наредној сједници, започети поступак избора предсједника Студентског 
парламента, у складу са одредбама овог пословника. 
Ако је предсједнику Студентског парламента престао мандат прије истека времена 
на које је изабран, дужност предсједника Студентског парламента, до избора новог 
предсједника, врши потпредсједник Студентског парламента. 
Ако се избор предсједника Студентског парламента врши тајним гласњем, 
гласањем руководи потпредсједник, коме у раду помажу још два члана 
Студентског парламента. 
Кандидат за предсједника Студентског парламента не може руководити гласањем 
нити помагати у руковођењу. 
 

3. Потпредсједник Студентског парламента 
 

Члан 30. 
 

Потпредсједник Студентског парламента помаже предсједнику Студентског 
парламента у вршењу послова из његовог дјелокруга. 
Предсједника Студентског парламента, у случају привремене спријечености, 
замјењује потпредсједник Студентског парламента. 
 
 

Члан 31 
. 

Потпредсједник Студентског парламента Универзитета: 
1) организује и води послове у одређеним областима за које га предсједник 
овласти; 
2) учествује у раду Предсједништва Студентског парламента; 
3) замјењује предсједника у његовом одсуству. 
 

Члан 32. 
 

Потпредсједнику Студентског парламента престаје функција пре истека времена 
на које је биран: оставком, разрјешењем или престанком мандата члана 
Студентског парламента, по поступку и на начин предвиђеним за престанак 
функције предсједника Студентског парламента. 



У случају престанка функције потпредсједника Студентског парламента прије 
истека времена на које је изабран, избор потпредсједника врши се по поступку и на 
начин предвиђен за избор потпредсједника Студентског парламента. 

 
4. Секретар Студентског парламента 

 
Члан 33. 

 
Секретар Студентског парламента: 
1) помаже предсејднику и потпредсједнику Студентског парламента у 
припреми и вођењу сједница; 
2) учествује у раду Студентског парламента и Предсједништва; 
3) води записник на сједницама Студентског парламента и Предсједништва; 
4) стара се о архиви Студентског парламента; 
5) врши друге послове одређене овим пословником и одлуком 
предсједника. 

 
Члан 34. 

 
Секретара Студентског парламента именује предсједник Студентског парламента 
из реда студената Универзитета. Његова функција престаје конституисањем 
новоизабраног Студентског парламента, при чему он врши своје задатке до 
именовања новог секретара. 
За свој рад секретар је одговоран предсједнику Студентског парламента. 
 

Члан 35. 
 
Секретару Студентског парламента престаје функција прије истека времена на које 
је именован: оставком или разрјешењем, при чему он врши своје задатке до 
именовања новог секретара. 

 
VII СТУДЕНТ ПРОРЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА 

 
Члан 36. 

 
Студент проректор: 
1) представља Студентски парламент у Сенату универзитета; 
2) учествује у раду Предсједништва Студентског парламента; 
3) предлаже мјере за унапређење студентског стандарда и прати стање у 
тој области; 
4) организовање спортских такмичења, културних манифестација, јавних 
предавања, трибина и студентских екскурзија; 
5) координира рад студентских организација на Универзитету; 
6) обавља и друге послове који се односе на студентска питања. 

 
 



 
Члан 37. 

 
Студент проректор је дужан да пред свим органима и тијелима Универзитета 
износи званичне ставове Студентског парламента. 

 
Члан 38. 

 
Мандат студента проректора траје годину дана, са могућношћу једног поновног 
избора. 

Члан 39. 
 

Студенту проректору престаје функција прије истека времена на које је биран: 
оставком, разрјешењем или престанком статуса студента Универзитета, по 
поступку и на начин предвиђеним за престанак функције предсједника Студентског 
парламента. 
Студет проректор о оставци обавјештава Студентски парламент и Сенат 
Универзитета. 
У случају престанка функције студенту проректору прије истека времена на које је 
изабран, избор студента проректора врши се по поступку и на начин предвиђен 
овим пословником. 

 
Члан 40. 

 
Одлуку о разрјешењу мандата студента проректора доноси Сенат универзитета на 
приједлог Студентског парламента. 
Студент проректор може бити разријешен мандата ако: 
- прекрши Правилник о дисциплинској одговорности студената; 
- не испуњава дужности студента проректора; 
- крши одредбе Статута Универзитета, овог пословника и општих аката 
Студентског парламента; 
- злоупотријеби положај студента проректора. 
Иницијативу за разрјешење студента проректора може покренути сам студент 
проректор или најмање једна трећина (1/3) чланова Студентског парламента, 
подношењем писменог захтјева. 
Захтјев из става 3. овог члана мора садржати и одговарајуће детаљно 
образложење. 
Гласање о разрјешењу студента проректора обавља се на наредној сједници 
Студентског парламента, која мора бити одржана најкасније у року од седам дана 
од дана подношења иницијативе. 
Приједлог Савету за разрјешење студента проректора доноси се по поступку 
предвиђеном за избор студента проректора Универзитета. 
Ако Студентски парламент не донесе одлуку о разрјешењу студента проректора, 
нова иницијатива за разрјешење не може се поднети у року од најмање два мјесеца. 
 

 



VIII ОРГАНИЗАЦИЈА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА 
 

1. Опште одредбе 
 

Члан 41. 
 

О спровођењу општих аката и одлука Студентског парламента између његове 
двије седнице брине се Председништво Студентског парламента. 
 

Члан 42. 
 

За разматрање и претресање питања из надлежности Студентског парламента, 
предлагање аката, као и сагледавања стања у одређеној области, образују се 
комисије. 
Студентски парламент може оснивати и друга тијела за обављање послова из своје 
надлежности. 
Број чланова комисија утврђује се одлуком о њиховом образовању. 
Рад комисија дефинише се посебним правилником о раду комисија. 
 

2. Председништво Студентског парламента 
 

Члан 43. 
 

Предсједник, потпредсједник и предсједници комисија Студентског парламента и 
студент проректор чине Предсједништво Студентског парламента. 
Радом Предсједништва руководи предсједник Студентског парламента. 
Секретар Студентског парламента учествује у раду Предсједништва без права 
одлучивања. 
Предсједништво Студентског парламента одлучује већином гласова од броја 
присутних чланова Председништва, на седници којој присуствује више од 
половине чланова Предсједништва, с тим што уколико у Предсједништву у случају 
гласања буде исти број гласова онда је предсједников глас одлучујући. 
 
 

Члан 44. 
 

Предсједништво Студентског парламента, доноси одлуке у име и за рачун 
Студентског парламента, у случају не одржавања сједнице Студентског парламента 
збогнедостатка кворума, по тачкама предложеног дневног реда за ту сједницу 
Одлуке из става 1. овог члана Предсједништво може доносити само у ванредним 
околностима, у којима би недоношење одлуке по тачки предложеног дневног реда 
нанело трајну и непоправљиву штету Студентском парламенту или студентима 
Универзитета. 
Студентски парламент мора потврдити одлуке из става 1. овог члана на првој 
наредној сједници. 
 



3. Комисије Студентског парламента 
 

Члан 45. 
 

Комисија осим предсједника Комисије може да има још 2, 3 или 4 члана, с тим што 
уколико у Комисији у случају гласања буде исти број гласова онда је 
предсједников глас одлучујући. 
 

Члан 46. 
 

Предсједника комисије бира Студентски парламент из реда својих чланова према 
одредбама овог пословника за доношење одлука Студентског парламента јавним 
гласањем, на приједлог члана Студентског парламента. 
Предсједник Комисије је изабран ако је добио већину гласова од укупног броја 
чланова. Предсједник Комисије може бити предсједник само једне Комисије, а 
члан више комисија. 
Састав Комисије предлаже Студентском парламенту предсједник Комисије, из реда 
студената Универзитета. 
Седницама Комисије могу присуствовати без права одлучивања у Комисији и 
други чланови Студентског парламента. 
Предсједник Комисије подноси извјештај о раду Комисије најмање једном у два 
месеца Председништву Студентског парламента. 
 

Члан 47. 
 
Сталне комисије Студентског парламента су: 
1) Комисија за наставу и реформу; 
2) Комисија за науку; 
3) Комисија за студентски стандард; 
4) Комисија за заштиту права студената; 
5) Комисија за питања студената са инвалидитетом; 
6) Комисија за међународну сарадњу; 
7) Комисија за финансије; 
8) Комисија за спорт. 
 
Студентски парламент својом Одлуком формира и укида комисије. 
Поступак разрјешења предсједника Комисије и цијеле Комисије обавља се по 
поступку и на начин предвиђен за избор предсједника Комисије. 
 
 
 
 
 
 
 
 



IX  РАСПУШТАЊЕ СТУДЕНСТКОГ ПАРЛАМЕНТА 
 

Члан 48. 
 

Када најмање половина од укупног броја чланова Студентског парламента поднесе 
истовремено оставку на функцију члана Студентског парламента, распушта се 
Студентски праламент. 
Студентски парламент распушта се када Студентски парламент донесе одлуку о 
престанку свог мандата прије истека времена на који је изабран. 
Даном распуштања Студентског парламента студент проректор расписује 
ванредне изборе за Студентски парламент. 
Предсједништво Студентског парламента у распуштању, доноси одлуке у име и 
за рачун Студентског парламента, до конституисања новог сазива Студентског 
парламента. 

Члан 49. 
 

Ванредни избори за Студентски парламент одржавају се у року од 30 дана од 
дана расписивања. 
Конститутивна сједница новоизабраног Студентског парламента одржава се 
најкасније у року од 15 дана од дана завршетка избора. 
Мандат новоизабраног Студентског парламента траје до истека започетог 
мандата Студентског парламента. 
 
 

 
XХ  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 50. 

 
Овај пословник ступа на снагу даном доношења. 
 
 
 

Предсједник Сената 
 

____________________ 
проф. др Десанка Тракиловић 


