УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ
Булевар ослобођења 18, тел: 011 3615 436, факс: 011 2685 936

На основу члана 56. Закона о високом образовању (“Сл.гласник РС“ бр. 76/05),
члана 70 Статута Универзитета у Београду и члана 79. Статута факултета
Ветеринарске медицине на конститутивној седници одржаној 16.03.2007.
године, Студентски Парламент донео је апсолутном већином гласова:

ПРАВИЛНИК
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА
ФАКУЛТЕТА ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником регулише се организација и рад Студентског
парламента Факултета ветеринарске медицине ( у даљем тексту Парламент) и
основна питања унутрашњих односа у Парламенту које повезује заједнички
образовни и научни интерес на Факултету, као део јединственог повезивања
високошколских субјеката који учествују у остваривању и обезбеђивању
заједничких интереса важних за високо образовање и науку у Републици.
Члан 2.
Парламент је орган Факултета ветеринарске медицине Универзитета у
Београду, у скаду са Законом о високом образовању.
НАЗИВ И СЕДИШТЕ ПАРЛАМЕНТА
Члан 3.
Назив парламента је: Студентски парламент Факултета ветеринарске
медицине Универзитета у Београду.
Седиште Парламента је у Београду, Булевар ослобођења бр.18
Члан 4.
Парламент има свој печат је округлог облика пречника 3 cm, на којем је
исписано „Студентски парламент Факултета ветеринарске медицине“, а у
средини печата је исписана скраћеница назива парламента (СПФВМ) и место
седишта парламента.
Ако Парламент има више печата обавезно се уносе њихови бројеви.
Печати носе ознаке римских бројева. Печат се ставља поред потписа
овлашћеног лица, тј. Председника Парламента.
Парламент користи стилизован образац меморандума који у свом
заглављу садржи, поред заштитног знака и назив Парламента са седиштем.
Друге елементе и податке који стоје на меморандуму утврђује Председник
Парламента.
Парламент поседује свој логотип. Логотип је логотип Факултета
ветеринарске медицине, а испод њега пише Студентски парламент Факултета
ветеринарске медицине.

Члан 5.
О промени назива и седишта Парламента одлучује Парламент на
предлог Председника Парламента.
ЈАВНОСТ РАДА
Члан 6.
Рад Парламента је јаван.
Јавност рада Парламента обезбеђује се путем сопственог
информационог система, средстава јавног информисања и издавања посебних
публикација и билтена Парламента.
Органи Парламента могу одлучити да се одређена питања, изузетно
разматрају у тајности. Податке и информације о раду и активностима
Парламента, могу давати чланови Парламента и они су одговорни за њихову
тачност и истинитост. Општим актом који доноси Извршни одбор Парламента,
одређује се које исправе и подаци представљају пословну тајну, чије би
саопштење због њихове природе и значаја било супротно интересима
Парламента и студената.
САРАДЊА И ОДНОС ПАРЛАМЕНТА И ДРУГИХ ОРГАНА И
ОРГАНИЗАЦИЈА
Члан 7.
У циљу остваривања интереса студената Факултета ветеринарске
медицине, Парламент остварује сарадњу са другим органима матичног
Факултета и Униврезитета у Београду, са надлежним министарствима, другим
државним органима и организацијама и органима локалне и градске управе,
даје мишљење и предлоге надлежним органима у вези са питањима која су од
интереса за рад Факултета и високог образовања.
Члан 8.
Парламент сарађује да другим студентским
одговарајућим удружењима у земљи и иностранству.

организацијама

и

ЗАСТУПАЊЕ ПАРЛАМЕНТА
Члан 9.
Парламент заступа Председник Парламента. Председник Парламента
може пренети поједина овлашћења за заступања Парламента на друго лице,
члана Парламента. Обим, садржину и трајање овлашћења одређује Председник
Парламента.
Члан 10.
Парламент потписују лица која су овлашћена за његово заступање,
односно преузимање правних послова у име и за рачун Парламента.
Председник потписује Парламент тако што уз назив Парламента и
назнаку функције коју обавља ставља свој потпис и печат Парламента.
Пуномоћник потписује Парламент уз назнаку да делује као пуномоћник
односно прокуриста.
Право коришћења печата има Председник Парламента или прокуриста
уз писмено овлашћење председника Парламента у складу са првим ставом
овог члана.
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УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ПАРЛАМЕНТА
Члан 11.
Организација Парламента се утврђује према потребама обављања
делатности Парламента и дефинисана је Правилником Парламента
ОРГАНИ ПАРЛАМЕНТА
Члан 12.
Органи Парламента су органи управљања и пословодни орган.
Органи управљања Парламента су Парламент, Извршни одбор и
Надзорни одбор.
Пословодни орган Парламента је Председник Парламента.
1. ПАРЛАМЕНТ
Члан 13.
Парламент чини 24 (двадесет четири) члана од којих су по 4 (четири)
члана изабрани представници сваке године студија факултета Ветеринарске
медицине.
Представници студената Факултета бирају се у Парламент тајним и
непосредним гласањем. Право гласа на изборима за Парламент имају сви
студенти факултета Ветеринарске медицине у складу са Законом.
Представници године студија бирају се тајним и непосредним
гласањем. Право гласа приликом избора представника године студија имају
сви студенти уписани на ту годину студија.
У случају незаинтересованости студената за приступање Парламенту
пријављени кандидати директно улазе у састав парламента, без обзира на
годину студија.
Чланови Парламента бирају се на време од годину дана, уз могућност
поновног избора. Мандат чланова изабраних на редовним изборима тече од 1.
октобра, у складу са Законом и Статутом Факултета, а мандат чланова
изабраних на ванредним изборима тече од датума усвајања извештаја о
изборима Изборне комисије од стране Парламента.
Парламент расписује ванредне изборе за представнике година у
Парламенту 15 дана од завршетка редовног рока уписа студената на годину
студија, у складу са Правилником. Усвајањем извештаја Изборне комисије
престаје мандат представницима године из прошле школске године.
Члану Парламента Факултета коме је престао статус студента на
Факултету престаје мандат даном престанка статуса, а ванредни избори се
спроводе у складу с одредбама статута Факултета и Правилника Парламента, у
року од највише 15 дана од дана престанка мандата.
Уколико члан Парламента поднесе оставку, Парламент је дужан да у
року од 15 дана од усвајања оставке од стране Извршног одбора организује
ванредне изборе у складу са овим Правилником. Оставка се подноси
Председнику парламента, или директно Парламенту, на седници.
Члан Парламента може бити опозван ако не присуствује или нередовно
присуствује седницама или ако је његовом кривицом, односно несавесним
радом проузрокована штета студентима, или Парламенту. О опозиву одлучује
Парламент двотрећинском (2/3) већином гласова на предлог Надзорног одбора
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или 1/3 чланова Парламента. Ванредне изборе за упражњено место организује
Парламент у року од 15 дана од одлуке о опозиву члана Парламента у складу
са овим Правилником.
Члан 14.
Избор чланова Парламента Факултета одржава се у априлу, на
редовним изборима, најкасније до 10. у месецу, односно истовремено са
избором чланова Студентског парламента Универзитета.
Ванредни избори за чланове Парламента одржавају се по потреби у
складу са овим чланом.
Парламент чији мандат траје, доноси одлуку о расписивању избора за
чланове новог Парламента у складу са Статутом Факултета, најкасније до 10.
марта.
Одлуком о расписивању избора одређује се време и место одржавања
избора, и именује се Изборна комисија из редова студената.
Изборна комисија састоји се од председника изборне комисије и два
члана. Председнику и члановима Изборне комисије Парламент бира заменике
из редова студената.
Чланови Изборне комисије и њихови заменици могу бити кандидати на
изборима за Парламент.
Члан 15.
Изборна комисија подноси извештај о изборима старом саставу
Парламента.
У случају позитивног извештаја Изборне комисије констатује се избор
новог састава Парламента, у супротном избори се понављају. Нови састав
Парламента ступа на дужост на Конститутивној седници, у складу са Статутом
Универзитета и Статутом Факултета.
Чланство и рад у Парламенту су волонтерски.
Члан 16.
Изборна комисија брине о регуларности спровођења избора, преузима
бирачки списак од стручног органа Факултета (Студентске службе), руководи
спровођењем избора, одређује гласачка места, прима кандидатуре и на
огласним таблама истиче списак кандидата, припрема изборни материјал,
броји гласове, утврђује изборне резултате, и о томе подноси извештај
Парламенту. Након усвајања извештаја о изборима, Парламент констатује свој
нови састав, који ступа на дужност на Конститутивној седници.
Члан 17.
Право да бирају и буду бирани имају сви студенти Факултета који
имају статус студента у складу са Законом.
Члан 18.
Студенти своје кандидатуре подносе Изборној комисији у року од
петнаест дана након датума објаве Парламента о расписивању избора за
Парламент.
Члан 19.
Гласање се врши путем гласачких листића.
Садржај гласачког листића утврђује Изборна комисија именована од
стране Парламента.
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Члан 20.
Резултате избора утврђује Изборна комисија на основу избројаних
гласова на гласачким листићима.
Изабрани су кандидати који добију највећи број гласова од студената
који су гласали.
Уколико два кандидата са најмањим бројем гласова, а довољним за
избор у Парламент, имају исти број гласова избори се понављају између та два
кандидата у року од 7 дана након објаве резултата.
Члан 21.
Конститутивна седница новог састава Парламента одржава се 1.
октобра.
Прву конститутивну седницу Парламента сазива студент Продекан,
председава седницом до избора Председника Парламента и верификације
мандата усвајањем извештаја о изборима Изборне комисије.
Конститутивну седницу новог састава Парламента сазива Председник
Парламента предходног састава и председава седницом до избора новог.
Председника Парламента и верификације мандата њених чланова.
Члан 22.
Парламент бира из својих редова Председника и Заменика председика
Парламента. Председник и његов Заменик бирају се на предлог било ког члана
у Скупштини Парламента јавним гласањем.
Председник заказује седницу, припрема и руководи седницом, стара се
о одржању реда и потписује акте и одлуке донете на седници.
Преседник може бити разрешен дужности или опозван и пре истека
времена на које је изабран, ако му престане својство студента и ако не врши
своју дужност или подесе оставку Надзорном одбору.
Када је Председник Парламента привремено спречен да врши своју
дужност, онда дужност Председника врши његов Заменик.
Члан 23.
Седнице Парламента одржавају се по потреби и могу бити редовне и
ванредне.
Редовна седница скупштине сазива се најмање два пута годишње.
Ванредна седница Парламента сазива се по потреби, када је то у интересу
Парламента и студената Факултета.
Седнице Парламента су јавне, осим у случајевима утврђеним Законом и
овим Правилником.
Члан 24.
Седнице Парламента сазива Председник Парламента самоиницијативно
или на захтев Извршног одбора Парламента, Надзорног одбора Парламента
или 1/3 чланова Парламента.
Уколико Председник Парламента не сазове седницу, исту има право да
сазове Заменик Председника Парламента, Извршни одбор Парламента,
Надзорни одбор Парламента или 1/3 чланова Парламента .
Орган Парламента из овог члана који сазива седницу доставља
материјал и позив за седницу.
Позив је у писаном или електронском облику са назнаком времена и
места одржавања Парламента и предлогом дневног реда. Позив се доставља
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свим члановима Парламента. Уз позив за седницу Парламента достављају се и
одговарајући материјали (извештаји, анализе, предлози програма, пројеката,
одлука и др.).
Сазивање седнице Парламента са предложеним дневним редом
објављује се у року најмање 3 (три) дана пре њеног одржавања, на огласним
таблама Факултета.
Члан 25.
Парламент може заседати и пуноважно одлучивати ако седници
присуствије најмање половина од укупног броја чланова.
Парламент одлучује већином гласова присутних чланова сем ако
другачије није дефинисано овим Правилником. У случају истог броја гласова
''за'' или ''против'' одлучујући је глас Председника Парламента.
Члан 26.
Студентски Парламент:
1. бира и разрешава Председника и Заменика председника
Парламента Факултета;
2. бира и опозива председнике одбора Парламента, Председника и
чланове Надзорног одбора, председнике и чланове других одбора
формираних од стране Парламента;
3. доноси општа акта о своме раду;
4. одлучује о статусним променама, промени облика и престанку рада
Парламента
5. оснива радна тела која се баве појединим пословима из
надлежности Парламента;
6. бира и разрешава представнике студената у органима и телима
Факултета и Универзитета која нису наведена овим Правилником;
7. предлаже Савету кандидата за Студента продекана, по поступку
утврђеним овим Правилником;
8. покреће поступак за разрешење Студента продекана у складу са
Статутом Факултета и овим Правилником
9. бира делегате студената у Савету Факултета
10. према потреби, разрешава дужности делегате студената у Савету
факултета, и бира нове на ту дужност (до истека мандата делегата)
11. бира делегате студената у Наставно научно веће Факултета
12. према потреби, разрешава дужности делегате студената у Наставно
научном већу Факултета, и бира нове на ту дужност (до истека
мандата делегата)
13. доноси годишњи план и програм активности Студентског
парламента Факултета;
14. усваја пројекте и друге планове о активностима и делатностима
Парламента,
15. 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
научноистраживачког рада студената, заштитом права студената и
унапређењем студентског стандарда;
16. организује и спроводи програме ваннаставних активности
студената;
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17. учествује у поступку самовредновања Факултета, у складу с
општим актом који доноси Наставно-научно веће, односно, Сенат;
18. остварује студентску међуфакултетску и међународну сарадњу;
19. бира и разрешава представнике студената у органима и телима
других установа и удружења у којима су заступљени представници
студената Факултета, у складу с општим актом установе,
удружења, односно Факултета;
20. усваја годишњи извештај о раду студента продекана;
21. Парламент доноси план и програм активности за наредну школску
годину, као и финансијски план, најкасније до 31. октобра године у
којој је изабран. Најкасније до 20. октобра, Парламент усваја
годишњи извештај и финансијски извештај за претходну школску
годину.
22. Извршни одбор Парламента доставља извештаје из предходног
става Наставно-научном већу, односно, Савету Факултета, на
усвајање.
23. обавља и друге послове, у складу са законом, Статутом Факултета
и општим актима Факултета и Универзитета.
Члан 27.
Парламент по правилу одлучује јавним гласањем.
ИЗБОР ДЕЛЕГАТА У САВЕТ ФАКУЛТЕТА
Члан 28.
Студентски парламент Факултета бира делегате студената у Савет
Факултета из реда студената који су по први пут уписали годину у школској
години у којој се избор врши, а број делегата који се бирају дефинисан је
Статутом Факултета.
Парламент на Конститутивној седници расправља о, и врши избор
студентских делегата за Савет факултета. Сви чланови Парламента имају
право да предложе кандидата за место делегата у Савету. Кандидат може, а не
мора, бити члан Парламента. Избор делегата врши се тајним гласањем чланова
Парламента на Конститутивној седници, у складу са Правилником.
Мандат делегата у Савету траје једну годину.
Делегат у Савету
Факултета је дужан де редовно присуствује
седницама Савета, штити интересе студената, и Парламента, спроводи одлуке
Парламента и да након седница Савета доставља извештаје са седница Савета
Извршном одбору најкасније 3 дана након добијања извештаја од стране
Председника Савета Факултета.
Делегату у Савету Факултета коме је престао статус студента на
Факултету престаје мандат даном престанка статуса, а ванредни избори се
спроводе у складу с одредбама Статута Факултета и Правилника Парламента,
у року од највише 15 дана од дана престанка мандата.
Уколико делегат у Савету Факултета поднесе оставку, на истој седници
се расправља о избору новог кандидата, а Парламент је дужан да у року од
најкасније 15 дана од усвајања оставке од стране Извршног одбора, организује
ванредне изборе делегата у Савет у складу са овим Правилником. Оставка се
подноси Председнику Парламента, или директно Парламенту, на седници.
О опозиву делегата у Савету Факултета одлучује Парламент већином
гласова на предлог Надзорног одбора, Извршног одбора или 1/3 чланова
Парламента.
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О избору новог делегата Парламент расправља на истој седници.
ИЗБОР СТУДЕНТА ДЕЛЕГАТА У НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ И
ПРЕДСЕДНИКА ОДБОРА ЗА СТУДЕНТСКА ПИТАЊА
Члан 29.
Делегат студената у Наставно-научном већу факултета је Студент
продекан.
Парламент Факултета бира делегата студената у Наставно-научно веће
из реда студената Факултета ветеринарске медицине, укључујући сараднике у
настави а број делегата који се бирају дефинисан је Статутом Факултета.
Делегату Наставно-научног већа Факултета коме је престао статус
студента на Факултету престаје мандат даном престанка статуса, а поново се
поставља нови студент продекан.
Делегат у Наставно-научном већу Факултета може бити опозван.
О опозиву одлучује Парламент већином гласова на предлог Шефа
студентских делегата, Надзорног одбора, или 1/3 чланова Парламента. О
избору новог делегата Парламент расправља на истој седници.

ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА СТУДЕНТА ПРОДЕКАНА
Члан 29а.
Студента продекана бира и разрешава Савет Факултета, на предлог
Парламента Факултета.
Поступак за избор Студента продекана покреће Парламент на
Конститутивној седници Парламента и бира Изборну комисију. Изборна
комисија прикупља кандидатуре за Студента продекана у року од 7 дана од
покретања поступка за избор Студента продекана. Након 7 дана Председник
Парламента сазива седницу Парламента на којој чланови Палрамента јавним
гласањем бирају кандидата за студента Продекана апсолутном већином.
Кандидата за кога је гласало највише чланова Парламента, Парламент
предлаже Савету Факултета на првој следећој седници Савета.
Право кандидовања за место студента продекана имају студенти који
испуњавају следеће услове:
1. да је студент друге или треће године основних студија;
2. да није обнављао/ла годину;
3. да има просек виши од 8 у току досадашњих студија.
4. да је члан Парламента
Мандат Студента продекана траје годину дана, са правом поновног
одабира.
Студент продекан:
1. заступа интересе студената и помаже им у остваривању њихових
права;
2. обавештава студенте о раду свих тела и органа Факултета,
односно, Универзитета, и другим питањима од интереса за
студенте;
3. координира рад студентских организација на Факултету;
4. обавља и друге послове који се односе на студентска питања.
Студент продекан учествује у раду Савета без права гласа.
Студент продекан учествује у раду свих тела и органа Факултета
1. када се разматрају питања из његове надлежности, и стара се о
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спровођењу њихових одлука који се односе на услове рада
студената,
3. њихова права и обавезе.
За свој рад студент продекан одговара
1. Студентском парламенту и
2. Савету Факулета.
3. Подноси извештаје Извршном одбору Парламента најмање два
пута годишње .
Студенту Продекану мандат може да истекне и пре истека времена на
које је одабран у случајевима:
- престанка статуса студента
- подношења оставке Савету
Парламент покреће поступак за изгласавање иницијативе за разрешење
дужности Студента продекана на предлог 2/3 чланова Парламента, или
петиције 5% студената Факултета, а за изгласавање је неопходна апсолутна
већина гласова чалнова Парламента. Одлуку Парламента Председник
Парламента доставља Савету факултета.
У случају престанка мандата пре истека времена на који је Студент
продекан изабран, односно, његовог разрешења, Парламент покреће поступак
предлагања новог Студента продекана Савету у року од највише 10 дана.
2.

Члан 30.
Остала питања о раду Парламента и избору органа која нису регулисана
овим Правлником, ближе се урећују Пословником.
2. ИЗВРШНИ ОДБОР
Члан 31.
Извршни одбор Парламента састоји се од 7 (седам) чланова и то: 6
(шест) председника одбора и Председника Парламента.
Мандат чланова извршног одбора траје годину дана, уз могућност
поновнаг избора.
Чланство и рад у Извршном одбору су волонтерски.
Члан 32.
Председнике одбора Парламента бира и опозива Парламент већином
гласова на предлог било ког представника у Парламенту јавним гласањем.
Члан 33.
Председник и Заменик председника Извршног одбора су Председник и
Заменик председника Парламента и бирају се у складу са овим Правилником.
Извршни одбор Парламента се конституише на конститутивној седници
Парламента.
Извршни одбор Парламента одлучује на седницама. Седнице сазива и
њима руководи Председник Извршног одбора, а у случају његове спречености
Заменик Председника.
Члан 34.
Извршни одбор Парламента може бити опозван од стране Парламента,
по основу одговорности за повреду Закона, Статута Факултета, овог
Правилника и других општих аката Парламента, уколико не штити интересе
студената Факултета, и Парламента као и у случају пословања Парламента са
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губитком када Парламент утврди да је за настали губитак одговоран Извршни
одбор.
Члан Извршног одбора може бити опозван ако не присуствује или
нередовно присуствује седницама или ако је његовом кривицом, односно
несавесним радом проузрокована штета студентима Факултета, или
Парламенту.
О опозиву одлучује Парламент већином гласова.
Члан Извршног одбора може бити разрешен дужности на лични захтев,
подношењем оставке, или ако му престане статус студента.
Члан Извршног одбора по престанку дужности члана Извршног одбора
остаје члан Парламента ако је то у складу са Законом, Статутом Факултета и
овим Правилником.
О избору новог члана Извршног одбора Парламент расправља на истој
седници.
Члан 35.
Извршни одбор Парламента може пуноважно да ради и одлучује ако
седници присуствује више од половине укупног броја чланова Извршног
одбора.
Члан 36.
Извршни одбор Парламента доноси одлуке већином од укупног броја
чланова Извршног одбора.
У случају поделе гласова, глас Председника Извршног одбора је
одлучујући.
Члан 37.
У хитним случајевима када одлагање доношења одређене одлуке не би
било у интересу Парламента, Извршни одбор може донети одлуку и без
сазивања и одржавања седнице (електронским путем, писмено, телефонски,
телефаксом, телеграфски или коришћењем других техничких средстава), ако
се томе не противи 1/3 чланова Избршниг одбора.
У случају из става 1. овог члана Председник Извршног одбора
обавештава чланове о неопходности потребе доношења одлуке без одржавања
седнице и упознаје их са предлогом одлуке коју треба донети.
На првој седници по доношењу одлуке на начин предвиђен овим
чланом, Председник извршног одбора подноси информацију о донетој одлуци.
Члан 38.
Извршни одбор врши следеће послове:
1. Припрема предлоге одлука за седницу Парламента и извршава
одлуке Парламента
2. доноси опште акте који нису у надлежности Парламента,
3. доноси планове и програме за одређене области рада и деловања,
4. стара се о уредној и благовременој изради периодичних извештаја,
полугодишњем и годишњем обрачуну и подноси их Парламенту на
усвајање.
5. припрема годишње рачуноводствене исказе, извештаје о раду и
пословању, као и спровођењу пословне политике,
6. Извршни одбор Парламента доставља годишњи извештај о раду
Парламента и финансијски извештај усвојен од стране Парламента,
Наставно-научном већу, односно, Савету Факултета, на усвајање.
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7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Парламенту предлаже расподелу добити од прихода Парламента,
даје упутства и смернице за рад Председнику Извршног одбора,
председницима одбора и другим члановима Парламента или
ангажованим у раду Парламента,
одлучује о садржини, примени и употреби печата и штамбиља
Парламента,
предлаже Парламенту унутрашњу организацију Парламента,
Парламенту даје предлог о пословној, наставно-научној и
образовној сарадњи и повезивању са другим организацијама и
установама,
одлучује о организовању својих организационих делова,
доноси одлуке о изради научних пројеката и инвестиционих
програма,
Парламенту даје предлог о службеном путовању Председника и
својих чланова у иностранство.
доноси пословник о свом раду,
именује сталне и повремене комисије, као помоћна тела Извршног
одбора,
одлучује о другим питањима која нису у надлежности других
органа у складу са Законом, Статутом Факултета и другим општим
актима Парламента.

Члан 39.
Остала питања о раду Извршног одбора која нису регулисана овим
Правилником, ближе се уређују пословником.
ПРЕДСЕДНИК ПАРЛАМЕНТА
Члан 40.
Председник Парламента уједно је пословодни орган Парламента.
Члан 41.
Мандат Председника траје годину дана, уз могућност поновног избора.
Председник своју дужност врши волонтерски.
Члан 42.
Председник врши следеће послове:
1.
Заступа и представља парламент,
2.
организује и води рад и пословање Парламента,
3.
стара се о законитости рада и одговара за законитост рада
Парламента,
4.
доноси одлуке, решења, налоге, упутства и опште акте из области
руковођења,
5.
предлаже основе пословне политике, план и програм рада и
предузима мере за њихово спровођење,
6.
закључује уговоре и предузима друге правне радње у оквиру
делатности Парламента,
7.
одлучује о располагању и коришћењу средстава Парламента на
основу плана и програма рада и пословања у складу са Законом и
овим Правилником,
8.
врши послове које му повери Извршни одбор из свог делокруга и
подноси извештај Извршном одбору,
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Парламенту даје предлог о постављању и разрешењу лица на
руководећим местима у Парламенту,
подноси Извршном одбору и Парламенту извештај о раду,
пословању и резултатима пословања Парламента,
стара се о увођењу система квалитета и унапређењу система
квалитета рада, делатности и услуга Парламента,
одређује накнаду за рад ангажованих радника у Парламенту, у
складу са колективним уговором и општим актима Парламента,
доноси одлуке и решења из области рада, у скаду са Законом,
Колективним уговором и Правилником,
одобрава службена путовања чланова у земљи и иностранству, у
складу са одлукама Парламента,
извршава одлуке и друге опште акте Парламента и Извршног
одбора,
врши друге послове у складу са Законом, Статутом Факултета и
другим општим актима Парламента.

Члан 43.
Председнику престаје функција у следећим случајевима:
- истеком мандата,
- оставком,
- престанком својства студента Факултета ветеринарске медицине,
- наступањем околности које по Закону, Статуту Факултета или овим
правилником представљају сметњу за избор Председника,
Члан 44.
Председник може бити разрешен и пре истека мандата на које је
изабран, ако се утврди његова одговорност:
- губитак у пословању Парламента по завршном рачуну,
- неостваривање планова рада, пословања и развоја Парламента,
- неизвршавања законских обавеза Парламента,
- злоупотреба овлашћења.
Одлуком о разрешењу утврђује се да ли разрешеном Председнику
престаје чланство у Парламенту.
Члан 45.
Поступак за разрешење Председника покреће Извршни одбор
Парламента по сопственој иницијативи или на захтев Надзорног одбора, или
2/3 чланова Парламента уз навођење разлога и доказа основа разрешења.
Одлука Парламента о разрешењу је коначна.
Поступак разрешења Председника је исти као и поступак за његово
постављање.

3. НАДЗОРНИ ОДБОР
Члан 46.
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Надзорни одбор је орган надзора над материјално-финансијским
пословањем Парламента и надзор над регуларношћу рада Парламента,
Извршног одбора и Председника.
У вршењу своје функције, Надзорни одбор је независтан у раду.
Члан 47.
Надзорни одбор се састоји од 3 (три) члана од којих су 2 (два) члана из
реда студената чланова Парламента, и трећи члан је Студент продекан.
Надзорнои одбор може консултовати или упослити стручно лице
унутар или изван Факултета.
Члан 48.
За члана Надзорног одбора могу бити изабрани, Чланови Извршног
одбора као и њихови заменици, прокуриста факултета и Парламента као и
сродници тих лица до трећег степена сродства.
Члан 49.
Мандат чланова Надзорног одбора траје годину дана, уз могућност
поновног избора.
Члан 50.
Председника и чланове Надзорног одбора Парламента бира Парламент.
Члан 51.
Надзорни одбор Парламента врши следеће послове:
1.
Врши надзор над регуларношћу рада Извршног одбора и
Председника,
прегледа периодичне, полугодишње и годишње обрачуне и
2.
утврђује да ли су сачињени у складу са прописима,
3.
утврђује да ли се пословне књиге и друга документа Парламента
воде уредно и у складу са прописима, а може их дати на
вештачење,
4.
извештава о годишњим рачуноводственим исказима и
извештајима о пословању које подноси Парламенту,
5.
даје мишљење о предлозима за расподелу финансијских средстава
6.
разматра извештај ревизора,
7.
доноси пословник о свом раду
8.
обавља и друге послове утврђене Законом, Статутом Факултета и
овим Правилником.
Члан 52.
Послове из своје надлежности Надзорни одбор обавља по сопственој
иницијативи или по захтеву законом овлашћеног лица.
Члан 53.
О резултатима надзора по питањима из свог делокруга Надзорни одбор
подноси извештај Парламенту.
Извештај из предходног става овог члана подноси се у писаном облику
најмање једном годишње.
Члан 54.
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Седнице Надзорног одбора сазива и њима руководи Председник
Надзорног одбора.
Надзорни одбор може пуноважно да ради и одлучује ако седници
присуствују сви његови чланови, а одлуке се доносе већином.
Члан 55.
Члан Надзорног одбора може бити опозван и пре истека мандата, ако
буде утвђена његова одговорност за радње или пропуштање у вези са
обављањем функције Надзорног одбора.
О опозиву члана Надзорног одбора, сем Студента продекана, одлучује
Парламент по својој иницијативи или на захтев Надзорног одбора.
Члан 56.
Чланство и рад у Надзорном одбору Парламента су волонтерски.
Одредбе члана 37. овог Правилника сходно се примењују и на
Надзорни одбор.
Члан 57.
Остала питања о раду Надзорног одбора која нису регулисана овим
Правилником, ближе се уређују Пословником.
4. ОДБОРИ ПАРЛАМЕНТА
Члан 58.
У циљу изржавања, усклађивања и изградње ставова и давања предлога
органима Парламента по питањима и областима које су од интереса за све
чланове Парламента и студенте Факултета, у Парламенту постоје одбори као
посебни облици организовања и рада и то:
1. Одбор за наставу и студентска питања
2. Одбор за међународну размену и теренски рад
3. Одбор за финансије
4. Одбор за студентски стандард
5. Одбор за издавачку делатност и промоцију Факултета
6. Одбор за спорт.
Члан 59.
Парламент на предлог Избршног одбора може донети одлуку о
формирању и других одбора, поред одбора наведених у члану 58. овог
Правилника.
Члан 60.
У остваривању радно-стручне сарадње са одговарајућим органима,
организацијама и њиховим установама, одбори могу износити своја мишљења,
давати иницијативе, предлоге програма рада својих активности, пројекте и др.
Члан 61.
Одбори се састоје од чланова по потреби, од којих је један Председник
који се бира на Конститутивној седници Парламента јавним гласањем на
предлог било ког члана Парламента. Председник одбора се бира из реда
чланова Парламента.
Председник одбора предлаже, и даје на усвајање Парламенту предлог за
члана одбора који може бити, а не мора, из редова Парламента.
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Мандат чланова одбора траје годину дана, уз могућност поновног
избора.
Члан 62.
Одбори Парламента врше следеће послове:
Одбор за наставу и студентска питања
• Разматра питања и проблеме наставе, менаџмента и администрације
који се односи на студенте,
• учествује у давању предлога и решавању питања везаних за
реформу Факултета
• предлаже Парламенту студенте делегате у комисије Факултета које
се баве наставом и студентским питањима
• врши друге послове дефинисане овим Правилником и послове у
оквиру делокруга свог рада
Одбор за међународну размену и теренски рад
• Организује, иницира и прати сва дешавања везана за међународну
размену студената,
• пише, предлаже и подноси пројекте везане за организовање
теренског рада, летњих школа и кампова (са учешћем или без
учешћа страних факултета-универзитета)
• врши друге послове у оквиру делокруга свог рада
Одбор за финансије
• Стара се о изради, усвајању и реализацији буџета Парламента
• даје Извршном одбору и Парламенту мишљење о пројектима којима
студенти конкуришу за средства,
• Председник одбора учествује у свим пројектима који се
финансирају из буџета Парламента. Сви одбори који финансирају
пројекте из буџета Парламента консултују Председника одбора о
питањима везаним за финансије
• припрема финансијски део пројеката Парламента којима он
конкурише за средства одређених органа, организација и донатора,
• врши друге послове у оквиру делокруга свог рада
• предлаже и припрема студентске журке и друге манифестације у
циљу постизања што бољег финансиског стања студентског
Парламента
Одбор за студентски стандард
• учествује у решавању проблема, покреће иницијативу и подноси
предлоге за решавање питања у вези студентског стандарда
(домови, клуб студената, копирница, библиотека, интернет,
стипендије, кредити и др.)
• врши друге послове у оквиру делокруга свог рада
Одбор за издавачку делатност и промоцију Факултета
• Организује и врши послове у вези издавачке делатности студената
(израда одређених часописа, сарадња са медијима и средствима
јавног информисања и др.)
• ради на активној промоцији и презентацији Факултета и др.
• врши друге послове у оквиру делокруга свог рада
Одбор за спорт
• Организује бављење студената и професора спортом, рекреацијом и
другим физичким активностима,
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•

организује спортске сусрете, такмичења и друге спортске
манифестације на Факултету у оквиру Универзитета и шире,
• врши друге послове у оквиру делокруга свог рада
Одбори из овог члана дају своје представнике у одговарајуће комисије
Факулета по одлуци Парламента на предлог Председника одбора.
Члан 63.
Председници одбора из члана 70. овог правилника подносе Извршном
одбору по потреби Парламента месечне извештаје о својим активностима,
појединачним програмима и пројектима на основу Правилника о писању
извештаја, на посебно прописаном обрасцу.
Председници одбора о свом раду подносе извештај у писаном облику
Парламенту најмање два пута годишње.
ОДГОВОРНОСТИ ЧЛАНОВА ОРГАНА И ЗАПОСЛЕНИХ
Члан 64.
Чланови Ивршног одбора, одбора, представници у Парламенту и
Председник Парламента, дужни су да своје функције и послове обављају
савесно и одговорно и одговорни су у складу са Законом, ако Парламенту или
Факултету учине имовинску штету.
За штету одговара свако лице које је при вршењу послова знало или
морало знати да извршење или неизвршење налога причињава штету
Парламенту или Факултету.
Против лица које је дало штетан налог односно одбило извршење
налога, чиме је студентима Факултета, Парламенту или Факултету
проузрокована штета, разрешава се дужности.
Члан 65.
Чланови колективног органа чијом одлуком је нанета штета
Парламенту или Факултету, као и предлагачи те одлуке, одговарају солидарно
за насталу штету, с тим шти се одговорности може ослободити члан који је
гласао против те одлуке и то је унето у записник.
РАСПОДЕЛА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА, ПОКРИЋЕ ГУБИТКА И
ОБАВЕЗНЕ РЕЗЕРВЕ
Начин финансирања Парламента
Члан 66.
Факултет обезбеђује средства за рад Парламента Факултета, у износу
од 5% на годишњем нивоу од уплата самофинансирајућих студената првог и
другог степена уписаних на студијске програме у тој школској години.
Трансфером из буџета оснивача Факултет издваја део средстава за рад
студентског парламента и ваннаставне делатности студената.
Парламент се такође финансира:
1.
из средстава која се остварују радом задужбина и делегата
2.
од поклона, донација и прилога
3.
организовања забава за студенте и других манифестација
из других извора у складу са Законом
4.
Члан 67.
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На предлог Председника Извршни одбор утврђује и подноси годишњи
обрачун са извештајем о пословању Парламента Парламенту на усвајање.
Извршни одбор истовремено предлаже расподелу финансијских
средстава, односно начин покривања губитка у пословању.
Члан 68.
Финансијска средства Парламента распоређује се у фондове,
програмске активности, нове пројекте, накнаде за рад у складу са Законом,
овим Правилником и другим општим актима, а може се делом преносити у
наредну годину као нераспоређени суфицит.
Одлуку о расподели финансијских средстава доноси Парламент.
Члан 69.
Приликом усвајања годишњег плана активности и финансијског плана,
Парламент оставља 5% буџета као обавезну резерву. Ова резерва се користи за
покривање ванредних трошкова.
Члан 70.
У случају да Парламент по годишњем обрачуну искаже губитак,
Извршни одбор је дужан да Парламенту предложи начин покрића губитка.
Губитак Парламента покрива се из средстава која се по Позитивним
прописима могу за то користити.

ПОСЛОВНА ТАЈНА И ЗАБРАНА КОНКУРЕНЦИЈЕ
Члан 71.
Пословном тајном сматрају се исправе и подаци чије би саопштење
неовлашћеним лицима било противно раду и делатности Парламента и
штетило интересима и угледу Парламента.
Члан 72.
Одлуком Извршног одбора Парламента одређују се исправе и подаци
који имају карактер пословне тајне.
Члан 73.
Чланови, запослени, и лица на функцијама у Парламенту дужни су да
чувају пословну тајну.
Дужност чувања пословне тајне траје и после престанка чланства,
функције, или радног односа запосленог.
Члан 74.
Чланови Извршног одбора, Надзорног одбора, одбора, Председник
Парламента, као и друга лица утврђена одлукама Извршног одбора, не смеју
склапати послове из оквира делатности Парламента за сопствени рачун или за
рачун других где имају финансијски интерес, нити учествовати као лица са
посебним овлашћењима и одговорностима у другим организацијама или
правним субјектима.
Ако лица из овог члана прекрше забрану Парламент може да предузме
мере предвиђене Законом и Статутом Факултета.
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ОБАВЕШТАВАЊЕ У ПАРЛАМЕНТУ
Члан 75.
Обавештавање у Парламенту спроводи се у складу са чланом 7 става 2
овог Правилника.
Извршни одбор и Председник Парламента одговорни су за
благовремено, потпуно и истинито обавештење свих чланова о питањима од
значаја за рад и деловање Парламента.
Члан 76.
Остваривање права оснивача на обавештење обезбеђује Председник
који својом одлуком ближе уређује начин и поступак обавештења.

СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ, ПРОМЕНЕ ОБЛИКА И ПРЕСТАНАК
ПАРЛАМЕНТА
Члан 77.
Парламент може извршити статусне промене (спајање, припајање,
удруживање и др.), као и промене облика.
Иницијативу за промене из става 1 овог члана може дати 1/3 чланова
Парламента, Извршни одбор или Председник Парламента а усваја их
Парламент апсолутном већином гласова.
Одлуку о статусној промени и промени облика Парламента доноси
Парламент у складу са Законом, Статутом Факултета и овим Правилником.
Члан 78.
Међусобна права и обавезе из статусних промена у погледу расподеле
активе и пасива, односно имовине, преузимање материјалних или других
обавеза, утврђује се уговором.

ОПШТИ АКТИ
Члан 79.
Правилник о организацији и раду Парламента је основни акт
Парламента.
Поред овог Правилника у Парламенту се доносе и други општи акти
(правилници, упутства, пословници, одлуке и др.), који морају бити у
сагласности са Законом, Статутом Факултета и овим Правилником.
Појединачни акти које доносе органи и овлашћена лица Парламента
морају бити у складу са Законом и општим актима.

Члан 80.
Предлог овог Правилника и других општих аката које доноси
Парламент утврђује Извршни одбор, а предлог општих аката које доноси
Извршни одбор утврђује Председник Парламента.
Члан 81.
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Општи акт ступа на снагу 8. (осмог) дана од дана објављивања, а
примењује се од дана одређеног општим актом.
Изузетно општи акт може ступити на снагу и пре рока утврђеног у
предходном ставу овог члана, а најраније даном објављивања.
Члан 82.
Аутентично тумачење општег акта даје орган који га доноси.
Одлука о тумачењу општег акта важи од ступања на снагу акта на који
се односи тумачење.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 83.
Измене и допуне овог Правилника врше се на начин и по поступку
предвиђеном за његово доношење.
Члан 84.
Иницијативу за покретање поступка измене и допуне овог Правилника
и других општих аката може дати било који члан Парламента.
Члан 85.
Доношење осталих општих аката и њихово усаглашавање са одредбама
овог Правилника извршиће се у року од 6 (шест) месеци од дана ступања на
снагу овог Правилника.
Члан 86.
Избор за органе Парламента и њихово конструисање извршиће се у
складу са одредбама овог Правилника у року од 30 дана од дана ступања на
снагу истог.
Члан 87.
Тумачење одредаба овог Правилника даје Парламент.
Члан 88.
Правилник ступа на снагу тренутком усвајања Правилника од стране
Парламента апсолутном већином гласова.

Студент продекан
Факултета ветеринарске медицине

Председник скупштине
Студентског парламента

ТВРДИ И ОВЕРАВА

19

