
 

Прилог 13.2.б Извод из Статута установе којим регулише учешће студената у раду 

тела Факултета 

 

 

3. ОРГАНИ ФАКУЛТЕТА 

 

Савет Факултета 

 

Члан 21. 

 Орган управљања Факултетом је Савет. 

Савет Факултета има 27 (двадесетседам) чланова и чине га: 

1) 15 представника Факултета, и то 12 представника које бира Наставно-научно веће 

Факултета и 3 представника које бирају запослени из реда ненаставног особља; 

2) 4 представника студената, које бира Студентски парламент Факултета; 

3) 8 представника оснивача, које именује Оснивач, односно Влада Републике Србије. 

 Оснивач именује чланове Савета Факултета из реда истакнутих личности из научне, односно 

стручне области у којој је Факултет, као и из просвете, културе, уметности или привреде, који нису 

запослени, нити на други начин радно ангажовани на Факултету. 

Мандат чланова Савета Факултета траје четири године. 

Изузетно, мандат чланова Савета – представника студената траје две године.  

 

Наставно-научно веће Факултета 

 

Члан 32. 

 Наставно-научно веће је највиши стручни орган Факултета. 

Наставно-научно веће Факултета чине сви наставници, асистенти и асистенти са докторатом 

Факултета,  који су у радном односу са најмање 70% радног времена на Факултету. 

 Декан и продекани су чланови Наставно-научног већа Факултета по функцији. 

 Декан Факултета је председник Наставно-научног већа Факултета по функцији. 

У укупан број чланова Наставно-научног већа Факултета не убрајају се они наставници и 

сарадници којима мирују права и обавезе (односно одобрено неплаћено одсуствовање са рада на 

Факултету), у складу са Законом и овим Статутом. 
При расправљању, односно одлучивању о питањима која се односе на осигурање 

квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања и 

утврђивање броја ЕСПБ, састав Наставно-научног  већа се проширује представницима 

студената, укључујући представнике сарадника у настави, које бира Студентски парламент 

Факултета. 

Број представника Студентског парламента из става 6. овог члана, утврђује се 

заокруживањем на број који чини 20% од броја чланова Наставно-научног већа Факултета. 

 Мандат представника студената из ставова 6. и 7. овог члана траје две године, а престаје и 

раније, престанком статуса студента на Факултету. 

 

 

 



Студентски парламент 

 

Члан 41. 

Студентски парламент Факултета је орган преко којег студенти остварују своја права и штите 

своје интересе на Факултету. 

 Право да бирају и да буду бирани за члана студентског парламента имају сви студенти 

Факултета уписани на студије у школској години у којој се врши избор за Студентски парламент. 

 Студентски парламент има 18 чланова, а формира се тако што у њега улазе по три изабрана 

представника са сваке године основних студија, три представника студената мастер студија, као и 

три представника студената докторских студија. 

Избор чланова Студентског парламента одржава се сваке друге године у априлу, најкасније 

до 10.ог у месецу, односно истовремено са избором чланова Студентског парламента Универзитета, 

тајним и непосредним гласањем.  

У чланству Студентског парламента заступљени су по један представник студената 

уписаних по афирмативној мери, у складу са општим актом Студентског парламента Факултета. 

 Начин избора и број чланова Студентског парламента Факултета ближе се уређује општим 

актом Факултета који доноси Студентски парламент Факултета. 

Изборе за Студентски парламент спроводи Изборна комисија од три члана. 

Бирачки списак за ове изборе саставља стручна служба факултета и доставља га Изборној 

комисији Студентског парламента и декану. 

Конститутивна седница новог сазива Студентског парламента Факултета одржава се прве 

недеље октобра. 

Мандат чланова Студентског парламента траје две године. 

Члану Студентског парламента Факултета коме је престао статус студента на студијском 

програму који се остварује на Факултету престаје мандат даном престанка статуса, а допунски 

избори се спроводе у складу с одредбама општег акта којим се ближе уређује избор чланова 

студентског парламента Факултета. 

 Студентски парламент Факултета предлаже Савету Факултета кандидата за студента  

продекана и бира и разрешава представнике студената у органима и телима Факултета, у складу са 

овим Статутом, Статутом Универзитета и законом. 

Начин рада, организација и надлежност Студентског парламента ближе се одређују 

Пословником о раду Студентског парламента  Факултета. 

 Студентски парламент може давати Наставно-научном већу Факултета предлоге који се 

односе на подизање квалитета образовног процеса и подносити приговоре на организацију и начин 

извођења наставе. 

 Наставно-научно веће Факултета разматра предлоге и приговоре из претходног става и о 

њима се изјашњава. 

 Представници Студентског парламента имају право да присуствују седницама Већа 

Факултета. 

 Факултет је дужан да обезбеди одговарајуће просторије и друге нужне услове за рад  

Студентског парламента. 

 

 


