
На основу члана 66. став 9. Статута високошколске установе Универзитет у Крагујевцу, Факултет 
медицинских наука (у даљем тексту: Факултет), Студентски парламент високошколске установе 

Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука (у даљем тексту: Студентски парламент), на својој 
седници одржаној 04.10.2022. доноси следећи 

ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ФАКУЛТЕТА 
МЕДИЦИНСКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ 

I 
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим Пословником уређује се рад, начин функционисања и организација Студентског 
парламента Факултета медицинских наука (у даљем тексту: Студентски парламент). 

На питања која нису уређена овим Пословником примењују се одредбе закона којим се уређује 
студентско организовање (у даљем тексту: Закон), закона којим се уређује високо образовање и Статута 
Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу. 

Термини изражени у овом Пословнику у граматичком мушком роду, подразумевају мушки и 
женски род лица на која се односе. 

Члан 2. 

Студентски парламент је орган Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу (у 
даљем тексту: Факултет) који, као представничко тело свих студената Факултета, заступа и штити њихова 
права и интересе и разматра питања и активности у њиховом интересу. 

Члан 3. 

Парламент заступа и представља председник Студентског парламента (у даљем тексту: 
председник). У оквиру својих овлашћења, председник може дати потпредседника или другом члану 
Парламента, односно студенту продекану, писано пуномоћје о преузимању дела обавеза председника. 

Члан 4. 
Јавност рада 

Рад Парламента је јаван. 
Парламент може одлучити на предлог Председника Студентског парламента или четвртине 

укупног броја његових чланова, да се седница или њен део одржи без присуства јавности. 



Члан 5. 

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

и деловање. 

II 
ПРАВА И ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА 

Члан 6. 

Сваки члан Парламента има право да активно учествује у раду Парламента, да бира и буде 
биран у органе и тела Парламента и Факултета, да покреће иницијативе и да даје предлоге. 

Сваки члан Парламента има дужност да активно учествује у раду Парламента, да поштује одлуке 
Парламента, Факултета, одредбе Закона и закона којим се уређује високо образовање, да о својим 
активностима редовно обавештава председника Парламента, као и друге обавезе прописане овим 
Пословником, другим општим актима Парламента, Законом и законом који уређује високо образовање. 

Чланови органа и радних тела Парламента дужни су да у складу са овим Пословником и другим 
опжтим актима Парламента и Факултета, односно Законом и законом којим се уређује високо 
образовање врше послове из њихове надлежности, као и да присуствују седницама колективних органа 
и радних тела Парламента чији су чланови. 

Представници Парламента у органима и телима Факултета, дужни су да савесно обављају 
поверене им дужности и да о свом раду у поменутим органима и телима редовно извештавају 
Парламент. 

III 
ОВЛАШЋЕЊА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА 

Члан 7. 

Овлашћења Парламента су: 

1)Доноси опште акте којима уређује свој рад, начин функционисања, организацију и број, начин 
и поступак избора својих чланова 

2)Бира и разрешава представнике студената у органима установе; 



3)Бира, односно предлаже студента продекана из реда студената надлежног за студентска 
питања; 

4)Бира и разрешава председника Парламента и утврђује друга тела која ће се бавити пословима 
у оквиру овлашћења парламента; 

5)Учествује у процесу самовредновања факултета; 
6)Обавља активности које се односе на осигурање и оцену квалитета наставе, реформу 

студијских програма, анализу и оцену ефикасности студија, утврђивање броја ЕСПБ бодова, развој 
мобилности студената, подстицање научно-истраживачког рада студената, сарадњу са тржиштем рада, 
заштиту права студената и унапређење студентског стандарда и даје мишљење о критеријумима за 
оцењивање активности и знања студената у наставном процесу; 

7) Покреће иницијативу за доношење или промену прописа Факултета од интереса за студенте; 
8) Покреће иницијативу за доношење или промену одлука других органа Факултета које се 

односе на положај студената у наставном процесу и управљању установом; 
9) Доноси годишњи план и програм рада Парламента и усваја извештај о раду; 
10) Оснива радна тела која се баве појединим пословима из надлежности Студентског 

парламента; 
11) Обавља друге активности у складу са Законом и општим актима Факултета; 
12) Даје мишљења о педагошком раду наставника и сарадника, у складу са општим актом 

Факултета; 
13) Реализује ваннаставне активности студената, оснива спортске екипе, координише спортским 

екипама, организује стручна и спортска такмичења, конференције, студентске научне скупове, студијске 
и стручне посете установама и институцијама у земљи и иностранству, студентске екскурзије, стручне 
праксе, трибине, округле столове, хуманитарне активности, промоције научне и стручне литературе, 
издаје студентске часописе; 

14) Одлучује о расподели средстава за ваннаставне активности студената; 
15) Доприноси доношењу општег акта којим се уређује организациона и функционална 

повезаност Студентског парламента Универзитета са Студентским парламентом Факултета медицинских 
наука;  

16) Доприноси у обједињењу рада Студентских парламената факултета у саставу Универзитета 
17) Стара се, заједно са Деканом, Саветом и Научно-Наставним већем, о раду Универзитетског 

центра за развој каријере студената и Универзитетског центра за информисање, у складу с општим актом 
које доноси Савет;  

18) Именује и разрешава председнике Ресора Студентског парламента Факултета медицинских 
наука;  

19) Разрешава, односно покреће поступак за разрешење студента продекана; 
20) Обавља и друге послове, у складу са законом, Статутом Факултета медицинских наука,  

Статутом Универзитета и општим актима Универзитета и Студентског парламента 
21) Правилник којим се регулише рад ЦСНИРС-а доноси Студентски парламент, након добијене 

сагласности Комисије за постдипломске студије и научно-истраживачки рад Факултета медицинских 
наука Универзитета у Крагујевцу. 

IV 
САСТАВ И ИЗБОР ЧЛАНОВА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА 

Члан 8. 



                       Право да буду бирани за члана студентског парламента имају сви студенти високошколске 
установе уписани на студије у школској години у којој се бира студентски парламент, које кандидује 
студентска организација регистрована у складу са овим законом или које кандидује неформална група 
студената која има писмену подршку најмање 10% укупног броја студената високошколске установе. 
                      Представници студената са инвалидитетом и студената уписаних по афирмативним мерама 
заступљени су у чланству студентског парламента сразмерно процентуалном учешћу у укупном броју 
студената уписаних у школској години у којој се бира студентски парламент. 
                     Начин избора и број чланова студентског парламента утврђује се Правилником о изборима, 
уз обезбеђивање равноправне заступљености студената и студенткиња, водећи рачуна о заступљености 
свих студијских програма.  

     Студентски парламент чини 55 чланова студената Факултета Медицинских Наука.  
                     Број чланова у Студентском парламенту Факултета медицинских наука ближе се уређује 
Правилником о изборима који доноси Студентски парламент Факултета медицинских наука.  

     Са сваке године студијских смерова-Интегрисане академске студије медицине, Интегрисане 
академске студије фармације, Интегрисане академске студије стоматологије бирају се по три (3) члана 
као представници године. 
                     Са сваке године студијских смерова Основне струковне студије- струковна сестра и Основне 
струковне студије- физиотерапеут, бира се по један (1) члан као представник године.  

     Са постдипломских студија се бира један (1) члан.  
     Могуће је додати највише још десет (10) придодатих чланова. 

V 
КОНСТИТУИСАЊЕ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА 

Члан 9. 
Конститутивна седница 

Конститутивна седница новог сазива Студентског парламента одржава се најкасније у првој 
радној седмици у октобру. 

Конститутивну седницу сазива председник претходног сазива Студентског парламента. 
Конститутивном седницом, до тренутка избора председника Студентског парламента, 

председава председник Студентског парламента из претходног сазива. 
Изузетно, у случају спречености председника из претходног сазива, конститутивном седницом 

председава изабрани члан Студентског парламента који је најстарији по годинама. 

Члан 10. 
Ток конститутивне седнице 

На конститутивној седници се врши: 
1) верификација мандата чланова Студентског парламента; 
2) избор органа Студентског парламента 
3) избор, односно утврђивање кандидата за студента продекана   
4) избор представника Студентског парламента у органима и телима Факултета и Универзитета 

у Крагујевцу 



Члан 11. 
Верификација мандата чланова Студентског парламента 

Чланови Студентског парламента стичу права и дужности у Студентском парламенту даном 
верификације мандата. 

Верификација мандата чланова Студентског парламента врши се на основу извештаја Изборне 
комисије о укупним резултатима избора за Студентски парламент. 

Верификација мандата чланова Студентског парламента врши се уписом у евиденцију чланова 
Студентског парламента на конститутивној седници Студентског парламента. Приликом уписа, изабрани 
члан Студентског парламента је дужан да приложи на увид своју студентску књижицу (индекс). 

Уколико изабрани члан Студентског парламента не присуствује конститутивној седници, 
верификација његовог мандата врши се на првој наредној седници на којој буде присутан. 

Евиденцију чланова из става 3. овог члана води Изборна комисија. 
Након уписа у евиденцију чланова из става 3. овог члана, председавајући конститутивне 

седнице Студентског парламента констатује да су мандати изабраних чланова Студентског парламента 
уписаних у евиденцију чланова верификовани. 

Студентски парламент је конституисан када су верификовани мандати већине од укупног броја 
изабраних чланова, у складу са одредбама правилника који уређује избор чланова Студентског 
парламента. 

VI 
ОРГАНИ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА 

Члан 12. 

Органи Студентског парламента су: 
1) председник Студентског парламента; 
2) четири потпредседника Студентског парламента; 
3) студент продекан 
4) генерални секретар Студентског парламента; 
5) председници ресора Студентског парламента 

Члан 13. 
Надлежности председника Студентског парламента 

Председник Студентског парламента: 
1) заступа и представља Студентски парламент; 
2) организује, сазива и председава седницама Студентског парламента и Председништва; 
3) потписује акте Студентског парламента; 
4) врши и друге послове утврђене Законом, законом који уређује високо образовање и 

општим актима Факултета и Студентског парламента 
5)  уководи радом органа Студентског парламента;  
6) подноси извештај о раду Студентског парламента 
7) расписује изборе за Студентски парламент 



Члан 14. 
Предлагање кандидата за председника Студентског парламента 

Кандидата за председника Студентског парламента може предложити сваки члан Студентског 
парламента. 

Члан Студентског парламента може учествовати у предлагању највише једног кандидата за 
председника Студентског парламента. 

Предлог кандидата за председника Студентског парламента подноси се председавајућем у 
усменом облику, на седници Студентског парламента. 

Након прикупљања свих предлога кандидата за председника Студентског парламента, 
председавајући саставља коначну листу кандидата према азбучном реду презимена кандидата. 

Члан 15. 
Поступак избора председника Студентског парламента 

Пре приступања избору председника Студентског парламента, Студентски парламент одлучује 
да ли ће се о том избору гласати јавно или тајно. 

Уколико Студентски парламент одлучи да се гласа јавно, гласа се прозивком. 
Уколико Студентски парламент одлучи да се гласа тајно, образује се Комисија за спровођење 

тајног гласања за председника Студентског парламента (у даљем тексту: Комисија), коју 
чине председавајући и још два члана Студентског парламента. 

Након образовања Комисије, председавајући одређује паузу у раду седнице Студентског 
парламента, како би Комисија припремила материјал за тајно гласање који укључује и гласачке 
листиће и гласачку кутију која пре гласања мора бити празна, провидна и стављена на увид свим 
присутним члановима Студентског парламента. 

Након што Комисија обави дужност из става 4. овог члана, приступа се тајном гласању. 
По обављеном тајном гласању, Комисија пребројава гласове у просторији у којој је гласање 

извршено и саопштава резултате гласања, који обавезно садрже и податак о броју 
неупотребљених гласачких листића и о броју неважећих гласачких листића, о чему сачињава посебан 
записник који је део записника са седнице на којој је извршено тајно гласање. 

Неважећим гласачким листићем сматра се сваки гласачки листић који је пронађен у гласачкој 
кутији, а из чије садржине се не може са сигурношћу утврдити за којег је кандидат члан Студентског 
парламента гласао. 

Члан Студентског парламента може гласати највише за једног кандидата за председника 
Студентског парламента. 

Члан 16. 
Избор предсеника Студентског парламента 

За председника Студентског парламента изабран је кандидат који је добио већину гласова од 
укупног броја чланова Студентског парламента. 

Уколико су предложена два кандидата за председника Студентског парламента, а ниједан није 
добио потребну већину из става 1. овог члана, поступак избора се понавља, почев од радњи из члана 13. 

Уколико је било предложено више од два кандидата за председника Студентског парламента, а 
ниједан није добио потребну већину, поновиће се гласање за два кандидата која су добила највећи број 
гласова. 



Уколико ни након поновљеног гласања ниједан кандидат не добије потребну већину, поступак 
избора се понавља, почев од радњи из члана 13. 

Члан 17. 
Трајање мандата председника Студентског парламента 

Мандат председника Студентског парламента траје две године, односно до истека мандата 
сазива Студентског парламента који га је изабрао. 

Члан 18. 
Превремени престанак мандата председника Студентског парламента 

Мандат председника Студентског парламента престаје пре истека времена на које је изабран: 
1) оставком; 
2) ако му је престао мандат члана Студентског парламента; 
3) разрешењем. 
Председник, односно потпредседници Студентског парламента могу бити разрешени мандата 

ако:  
1)    прекрши Правилник о дисциплинској одговорности студената;  
2)    не испуњава дужности председника, односно потпредседника;   
3)    крши одредбе Статута факултета, Статут Универзитета и овог пословника и општих аката 

Студентског парламента;  
4)    злоупотреби положај председника, односно потпредседника.  
Поступак за разрешење председника, односно потпредседника Студентског парламента може 

покренути најмање једна трећина његових чланова подношењем писменог захтева или на предлог 
председника Студентског парламента. Захтев мора садржати и одговарајуће детаљно образложење. 
Разрешење председника, односно подрепдседника Студентског парламента се врши одлуком већине од 
укупног броја чланова, јавним гласањем - прозивком. 

Члан 19. 
Избор новог председника Студентског парламента 

Уколико је мандат председника Студентског парламента престао пре истека времена на које је 
изабран, Студентски парламент ће приступити поступку избора новог председника на истој 
седници, уколико је његов мандат престао током трајања седнице, односно на првој наредној седници, 
уколико је мандат престао ван седнице. 

До избора новог председника Студентског парламента, дужности председника Студентског 
парламента врши заменик председника Студентског парламента, а у случају његове спречености по 
годинама најстарији потпредседник Студентског парламента. 

Члан 20. 
Потпредседници Студентског парламента 



На питања која се тичу избора, трајања и престанка мандата потпредседника Студентског 
парламента пре истека времена на које је изабран, сходно се примењују одредбе овог Пословника 
којима се уређује избор, трајање и престанак мандата председника Студентског парламента пре истека 
времена на које је изабран.  

Потпредседници Студентског парламента Факултета медицинских наука:  
1) организују и воде послове за које их председник овласти;  
2) учествују у раду Студентског парламента;  
3) замењује председника у његовом одсуству уз писано овлшћење.  

Члан 21. 
Студент продекан 

Студент продекан:  
1) представља Студентски парламент на Већу семестра и Научно-наставном већу и 

учествује у раду када се расправља о питањима студената;  
2) представља студенте у наставно – образовним активностима на факултету;  
3) учествује у раду Председништва Студентског парламента;  
4) редлаже мере за унапређење Студентског стандарда и прати стање у тој области;  
5) координира рад студентских организација на факултету 

Студенту продекану може истећи мандат пре истека времена на који је изабран или на лични 
захтев или разрешењем.  

У случају расписивања ванредних избора за Студентски парламент, студент продекан остаје на 
дужности до конституисања наредног сазива Студентског парламента и избора новог студента 
продекана.  

Одлуку о разрешењу студента продекана доноси Студентски парламент.  
Студент продекан може бити разрешен мандата ако:  
1) прекрши Правилник о дисциплинској одговорности студента;  
2) не испуњава дужности студента продекана;  
3) крши одредбе Статута Факултета медицинских наука, Статута Универзитета, овог пословника 

и општих аката Студентског парламента;  
4) злоупотреби положај студента продекана.  
Поступак за разрешење студента продекана може покренути најмање једна трећина чланова 

Студентског парламента подношењем писменог захтева председнику.  
Захтев мора садржати и одговарајуће детаљно образложење. 

Члан 22. 
Избор студента продекана  

Студента продекана Факултета медицинских наука бира и разрешава Студентски парламент. 
Кандидат за студента продекана мора да испуни следеће услове:   

1)да буде члан Студентског парламента  
2)да није прекршио Правилник о дисциплинској одговорности студента. 

Члан 23. 
Генерални секретар Студентског парламента 

Генерални секретар Студентског парламента: 



1) припрема материјал за седнице Студентског парламента; 
2) помаже председнику Студентског парламента током вођења седница Студентског 

парламента; 
3) води записник са седнице Студентског парламента; 
4) стара се о архиви Студентског парламента; 
5) врши и друге послове у складу са општим актима Студентског парламента. 

Члан 24. 
Избор генералног секретара Студентског парламента 

Генералног секретара Студентског парламента из реда студената Факултета медицинских 
наука бира Студентски парламент. 

На питања која се тичу избора, трајања и престанка мандата генералног секретара Студентског 
парламента пре истека времена на које је изабран, сходно се примењују одредбе овог Пословника 
којима се уређује избор, трајање и престанак мандата председника Студентског парламента пре истека 
времена на које је изабран. 

Члан 25. 
ПР Студентског парламента 

Сваки студент Факултета медицинских наука ,може бити ПР Студентског парламента. 
ПР Студентског парламента задужен је да планира, организује , води и контролише заступање 

Студентског парламента у јавности. 
Чланови Студентског парламента бирају ПР Студентског парламента. 
Мандат ПР Студентског парламента важи две године 
Одлуку о разрешењу ПР Студентског Парламента доноси Студентски парламент.  
ПР може бити разрешен мандата ако:  
прекрши Правилник о дисциплинској одговорности студента; 
1) не испуњава дужности;  
2) крши одредбе Статута Факултета медицинских наука, Статута Универзитета, овог Пословника 

и општих аката Студентског парламента;  
3) злоупотреби положај.  
Поступак за разрешење ПР Студентског парламента може покренути најмање једна трећина 

чланова Студентског парламента подношењем писменог захтева председнику. 

Члан 26. 
Председник ресора Студентског парламента 

Председнике Ресора предлаже и бира Студентски парламент из реда студената Факултета 
медицинских наука.  

Председник Ресора може бити председник само једног Ресора, а члан више.  
Ресор осим председника може да има још 3, 4 и 5 чланова, с тим што уколико у Ресору у случају 

гласања буде исти број гласова онда је председников глас одлучио.  
Студентски парламент својом одлуком формира и укида Ресоре.  
Поступак разрешења председника Ресора и целог Ресора је исти као и за поступак за 

разрешење председника Студентског парламента. 



VII 
ПРЕДСТАВНИЦИ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА У ОРГАНИМА И ТЕЛИМА 

ФАКУЛТЕТА И УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ 

Члан 27. 

Студентски парламент бира или предлаже представнике студената у органима и телима 
Факултета и Универзитета у Крагујевцу водећи рачуна о заступљености студената са свих врста студија на 
Факултету. 

На остала питања која се тичу избора, трајања и престанка мандата представника Студентског 
парламента у органима и телима Факултета и Универзитета у Крагујевцу сходно се примењују одредбе 
овог Пословника којима се уређује избор, трајање и престанак мандата председника Студентског 
парламента пре истека времена на које је изабран. 

VIII 
РАД СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА 

Члан 28. 
Седнице студентког парламента 

Студентски парламент ради на седницама са утврђеним дневним редом. 
Током једног семестра одржавају се најмање три седнице Студентског парламента. 

Члан 29. 
Сазивање седнице Студентског парламента 

Седницу Студентског парламента сазива председник Студентског парламента: 
1) на сопствену иницијативу; 
2) на писани предлог најмање једне трећине од укупног броја чланова Студентског 

парламента. 
Предлог и става 1. подноси се у штампаном и електронског облику. 
Предлагач одржавања седнице Студентског парламента дужан је да у предлогу за сазивање 
седнице наведе и предлог дневног реда седнице. 
Предлог за сазивање седнице се предаје на писарници Факултета. 
Председник Студентског парламента је дужан да сазове седницу у року од седам дана од дана 
када је предлог из става 1. предат на писарници Факултета. 



Члан 30. 
Време, место, позив и начин одржавања седнице Студентског парламента 

Председник Студентског парламента одређује дан, час и место одржавања седнице, са 
предлогом дневног реда, о чему обавештава чланове Студентског 
парламента позивом упућеним најкасније пет дана пре дана који је одређен за дан одржавања 
седнице.  

По правилу, седнице Студентског парламента одржавају се у просторијама Факултета. 
Председник Студентског парламента може да одложи време одржавања седнице Студентског 

парламента уколико је накнадно достављени материјал уз предложени дневни ред таквог обима 
да чланови Студентског парламента не могу да га благовремено размотре, или ако тако 
захтева најмање једна трећина чланова Студентског парламента.  

Изузетно, председник Студентског парламента може да закаже одржавање седнице, 
односно изјашњавање Студентског парламента електронским путем о одређеним питањима. Предлог о 
изјашњавању електронским путем мора бити образложен.  

Изузетно, када то ванредне околности захтевају, позив за седницу може бити упућен и касније, 
уз обавезно обавештавање путем телефона. 

Члан 31. 
Отварање седнице и кворум на седници Студентског парламента 

Председавајући отвара седницу и, на основу службене евиденције о присутности чланова 
Студентског парламента, констатује број чланова који присуствују седници. 

Кворум за рад на седници Студентског парламента постоји уколико седници присуствује већина 
од укупног броја чланова Студентског парламента. 

Уколико председавајући утврди да на почетку седнице нема кворума, седница се одлаже за 
један сат. 

Уколико ни након истека рока из става 3. овог члана не постоји кворум за рад, у року 
од 24 часа председник Студентског парламента заказује нову седницу тако да до њеног одржавања 
протекне највише седам дана, о чему председник Студентског парламента обавештава чланове 
Студентског парламента најкасније у року од пет дана пре дана који је одређен за дан одржавања 
седнице. 

Члан 32. 
Дневни ред седнице Студентског парламента 

Након отварања седнице и утврђивања кворума, председавајући обавештава присутне чланове 
Студентског парламента о томе који су чланови Студентског парламента оправдано одсутни. 

Председавајући обавештава присутне чланове Студентског парламента која су лица која нису 
чланови Студентског парламента позвана да присуствују и, без права одлучивања, учествују у раду на 
седници по којим тачкама дневног реда. 

Након давања обавештења из става 1. овог члана, приступа се утврђивању дневног реда на 
основу предлога који је поднео овлашћени предлагач дневног реда. 

Приликом утврђивања дневног реда, сваки члан Студентског парламента може предложити 
измену или допуну предложеног дневног реда. О свакој таквој предложеној 
измени или допуни Студентски парламент одлучује појединачно. 



Након изјашњавања о предлозима измена или допуна дневног реда, приступа се одлучивању о 
предлогу дневног реда у целини. 

На овакав начин утврђен дневни ред се не може мењати касније током седнице, осим 
изузетно, уколико се у току седнице сазна за чињенице о којима је важно да се Студентски парламент 
хитно изјасни. 

Члан 33. 
Записник са седнице Студентског парламента 

Овлашћени предлагач дневног реда ће као прву тачку дневног реда предложити усвајање 
записника са претходне седнице Студентског парламента, осим изузетно, уколико услед кратког 
временског периода између две седнице, није израђена писана редакција записника са претходне 
седнице. У том случају, записник са претходне седнице се усваја на првој наредној седници Студентског 
парламента. 

Приликом усвајања записника, сваки члан Студентског парламента, односно свако лице које је 
учествовало на седници на коју се записник односи, има право да изнесе примедбе на записник, о 
којима одмах одлучује Студентски парламент и које се уносе у записник текуће седнице. 

Записник садржи: датум, време и место одржавања седнице, усвојени дневни ред, имена 
присутних чланова, имена присутних лица која су позвана да учествују у раду и по којим тачкама, имена 
одсутних чланова који су оправдали свој изостанак, имена одсутних чланова који нису оправдали свој 
изостанак, питања која су разматрана на седници, резултате гласања по свакој тачки дневног реда, текст 
усвојених одлука по тачкама дневног реда и изречене мере. 

Усвојени записник потписују председавајући седнице на коју се записник односи и лице које је 
водило записник. Усвојени записник се чува у архиви Студентског парламента у складу са прописима 
којима се уређује архивска грађа и архивска делатност. 

Члан 34. 
Право на реч и дискусија на седници Студентског парламента 

Председавајући ће најпре реч дати лицу које је предлагач тачке дневног реда, а затим ће 
питати чланове Студентског парламента и лица позвана да присуствују седницида ли се јављају за реч. 

Сваки члан Студентског парламента или лице које позвано да присуствује седнициима право да 
се јави за реч и да дискутује поводом сваке тачке дневног реда односно поводом тачке дневног реда у 
вези са којом је то лице позвано да присуствује седници Студентског парламента.  

Лицима из става 2. овог члана реч даје председавајући, по редоследу јављања за реч. 

Члан 35. 
Дужности лица која учествују у раду на седници Студентског парламента 

Чланови Студентског парламента, односно друга лица која учествују у раду на седници 
Студентског парламента дужни су да на седници Студентског парламента не 
ометају друга лица приликом излагања, односно да се према њима односе са уважавањем, те 
да поступањем на седници не наносе штету угледу факултета и академској заједници у целини. 



Члан 36. 
Доношење одлука на седници Студентског парламента 

Студентски парламент одлуке о питањима из своје надлежности доноси консензусом или 
гласањем. 

 Консензус постоји уколико по стављању на изјашњавање о неком предлогу одлуке ниједан члан 
Студентског парламента не затражи гласање о истом.  

Тада се записнички констатује да је донета пуноважна одлука којом је позитивно одговорено на 
предлог одлуке који је изнесен.  

Гласање се спроводи уколико бар један члан Студентског парламента затражи гласање о 
разматраном питању. 

Када утврди да више нема лица пријављених за реч, председавајући закључује дискусију по 
одређеној тачки дневног реда и ставља на гласање предлог одлуке која је предмет тренутне тачке 
дневног реда. 

Уколико није другачије одређено овим Пословником или другим општим актом Студентског 
парламента, одлука је донета уколико је за њу гласала већина од присутних чланова Студентског 
парламента. 

Уколико није другачије одређено овим Пословником, гласање на седницама Студентског 
парламента је јавно. Изузетно, Студентски парламент може одлучити да гласање буде тајно. 

Чланови Студентског парламента могу гласати „за“ или „против“ предлога одређене одлуке или 
се могу уздржати од гласања. Изузетно, уколико се гласање спроводи ради избора лица, чланови 
Студентског парламента могу гласати за једног или више кандидата. 

Уколико је гласање јавно, гласа се подизањем руку осим уколико је овим Пословником 
другачије одређено. Изузетно, Студентски парламент може одлучити да се јавно гласање спроведе 
прозивком. 

Уколико је Студентски парламент одлучио да гласање буде тајно, оно се спроводи према 
правилима члана 14. овог Пословника. 

Члан 37. 
Ступање на снагу одлука 

Одлуке Студентског парламента ступају на снагу даном објављивања на уобичајен начин. 

Члан 38. 
Пауза у раду 

Уколико оцени да је то неопходно, председавајући може одредити паузу у раду на седници 
Студентског парламента.  

Пауза не може трајати дуже од тридесет минута. 
Уколико током седнице утврди да више нема кворума за рад, председавајући ће поступити 

сходно одредбама члана 31. овог Пословника. 
 



 

IX 
РЕСОРИ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА 

 
Члан 39. 

У оквиру Студентског парламента организују се следећи Ресори:  
1) Центар за стручни и научно-истраживачки рад студената (скраћено ЦСНИРС) 
2) Ресор за спорт  
3) Ресор за међународну и међуфакултетску сарадњу  
4) Ресор за хуманитарни рад  
5) Ресор за културни и забавни програм  
6) Ресор за промоцију медицине  
7) Ресор за праћење наставе  
8) Ресор за статус и стандард студената 
9) Ресор за борбу против корупције на факултетима  
10) ПР служба 

 
Члан 40. 

Центар за стручни и научно-истраживачки рад студената (ЦСНИРС)  

Овај Ресор задужен је за подстицање студентске научне мисли.  
Преко ЦНИРС-а студенти публикују своје научно-истраживачке радове на разним конгресима и 

семинарима медицине у земљи и иностранству као и у разним медицинским часописима.  
ЦСНИРС представља први студентски корак ка научном и истраживачком раду.  
Овај Ресор има едукативни карактер и омогућава студентима Факултета медицинских наука у 

Крагујевцу да се врло рано упознају са проблематиком, али и чарима медицинске науке.  

Ресор за спорт  

Oвај Ресор задужен је за организацију и координацију спортског живота студената Факултета 
медицинских наука у Крагујевцу. 

Екипе учествују на локалним такмичењима студената као што су Универзитетска лига и Куп 
ректора, као и на републичком такмичењу факултета медицинских и сродних наука са иностраним 
учешћем – “Медицинијада”.  

Ресор за међународну и међуфакултетску сарадњу  

Овај Ресор задужен је за успостављање, неговање и унапређење односа студената Факултета 
медицинских наука у Крагујевцу и других факултета у земљи и иностранству.  

Опус овог Ресора је веома широк: обухвата студентске струковне и професионалне размене, 
склапање разних уговора о сарадњи, организацију посета гостујућих професора са престижних светских 
факултета и сл.  

Послове који доприносе развоју студентских односа између не само сродних, већ и факултета 
који струковно немају никаквих додирних тачака.  



Ресор за хуманитарни рад  

Овај Ресор задужен је за организацију и координацију свих хуманитарних акција под 
покровитељством студената Факултета медицинских наука у Крагујевцу.  

Циљ Студентског парламента је да преко овог Ресора формира код својих студената свест о 
хуманости, као саставном и најважнијем делу професије коју су одабрали.  

У свом раду Ресор није ограничен само на сопствене ресурсе и потенцијале, већ уско сарађује и 
са другим организацијама и друштвима која се баве хуманитарним радом.  

Ресор за културни и забавни програм  

Овај Ресор је задужен за организацију и координацију свих културних и забавних манифестација 
студената Факултета медицинских наука у Крагујевцу.  

Смисао постојања оваквог Ресора је у томе да студентима нашег факултета омогућимо одмор и 
релаксацију од напорног учења.  

Такође желимо да помогнемо нашим студентима да од себе формирају комплетну личност - 
личност којој ће култура увек бити на првом месту.  

Тај циљ покушавамо да достигнемо организацијом честих посета театру, биоскопским 
премијерама, књижевним вечерима, концертима, сајмовима књига и сл.  

Ресор за промоцију медицине  

Овај Ресор задужен је за промоцију медицине и Факултета медицинских наука у Крагујевцу. 
Преко овога Ресора желели смо да младе упознамо са лепотом професије каква је доктор 

медицине,и на тај начин уједно промовишемо свој факултет.  
Циљна група нису само млади, већ и особе свих старосних доби.  
Ми желимо читавој популацији да приближимо чари, али и тешкоће са каквим се срећу доктори 

и остало медицинско особље у своме свакодневном раду. 
 На тај начин, овај Ресор често директно утиче на побољшање положаја свих медицинских 

радника Републике Србије.  

Ресор за праћење наставе  

Овај Ресор задужен је за праћење и оцену квалитета наставе на Факултету медицинских наука у 
Крагујевцу.  

Преко разних анкета и упитника овај Ресор прикупља, обрађује и презентује целокупну 
проблематику везану за било какав облик наставе.  

Након тога Ресор се преко свих расположивих студентских ресурса, и у складу са важећим 
актима факултета и државе, залаже за промену недостатака на које студенти укажу.  

Евалуација се спроводи на свим годинама студија најмање два пута семестрално.  

Ресор за статус и стандард студената  

Овај Ресор задужен је за праћење и унапређење статуса и стандарда студената.  
Преко овога Ресора Студентски парламент покушава да утиче на побољшање: услова у којима се 

студира, студентске исхране, студентског смештаја и сл.  
Циљ нам је да наши студенти достигну стандард какав влада у развијеним земљама.  



Ресор за борбу против корупције на факултетима  

Овај Ресор задужен је за борбу за елиминацију корупције на факултетима.  
Циљ Студентског парламента је био да преко овог Ресора укаже на проблем корупције, 

предложи решења и директно учествује у обрачуну са овим видом криминала.  
Ресор се труди да прикупи што више потенцијалних информација на терену и да те 

информације, уколико их има, проследи управи факултета и надлежним службама.  
Сматрамо да сваки облик корупције треба најоштрије осудити и што пре предузети адекватне 

мере против прекршилаца важећих закона.  

ПР служба  

Овај Ресор задужен је за односе Студентског парламента са јавношћу.  
Такође, Ресор се бави обрадом и издавањем свих публикација Студентског парламента. 

Председници Ресора су и чланови Одбора Студентског парламента Факултета. 

X 
ФИНАНСИРАЊЕ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА 

Члан 41. 

Студентски парламент финансира своје активности из средстава које му одобри Факултет. 
Потребан износ средстава из става 1. овог члана планира се на годишњем нивоу финансијским 

планом. 
XI 

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПОСЛОВНИКА О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА 

Члан 42. 
Измене и допуне Пословника 

Предлог за измену, односно допуну овог Пословника може поднети сваки члан Студентског 
парламента. 

Предлог из става 1. овог члана је усвојен уколико за њега гласа већина од укупног броја чланова 
Студентског парламента. 

XII 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 43. 
Престанак важења досадашњих прописа 

Ступањем на снагу овог Пословника престаје да важи Правилник о раду Студентског парламента 
Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу (2014.) 



Члан 44. 
Ступање на снагу 

Овај Пословник ступа на снагу у року од 8 дана од дана објављивања на сајту Факултета. 

У Крагујевцу,  
04.10.2022. 

                                                                                                
Зорка Јоксимовић 

                                                                                      ПРЕДСЕДНИК СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА 

                                                                                                    
  


