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ПРАВИЛНИК
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И РАДУ СТУДЕНТСКОГ
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АПРИЛ 2007. ГОДИНЕ

На основу члана 56 Закона о високом образовању (Службени гласник Републике
Србије број 76/05) и члана 21 Закона о друштвеним организацијама и удружењима
грађана на седници Научно-наставног већа Математичког факултета Универзитета
у Београду (у даљем тексту Математички факултет) одржаној 10. фебруара 2006.
усвојен је

ПРАВИЛНИК
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И РАДУ СТУДЕНТСКОГ
ПАРЛАМЕНТА МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1
Овим Правилником регулише се организација и рад Студентског парламента
Математичког факултета (у даљем тексту Парламент) и основна питања
унутрашњих односа у Парламенту.
Члан 2
Парламент је основан у оквиру Математичког факултета.

II НАЗИВ И СЕДИШТЕ ПАРЛАМЕНТА
Члан 3
Назив Парламента је: Студентски парламент Математичког
Универзитета у Београду.
Седиште Парламента је у Београду, Студентски трг, број 16.

факултета

Члан 4
Парламент је удружење студената са правима, обавезама и одговорностима
утврђеним Законом, Статутом Математичког факултета и овим Правилником.
Парламент је представничко тело студената на Факултету.

Члан 5
Парламент има свој печат и штамбиљ.
Печат је округлог облика пречника 32 mm, на којем је ћирилицом исписан текст
“Студентски Парламент Математичког факултета” у концентричним круговима, а у
средини печата ознака места седишта Парламента. Ако Парламент има више
печата, сваки печат носи ознаку римским бројем. Печат се ставља поред потписа
овлашћеног лица.
Штамбиљ Парламента је правоугаоног облика чије су димензије 6 cm и 3 cm, у који
је уписан назив Парламента. У средини је кратка повлака, а иза ње ознака “Бр. са
повлаком”. Испод овог текста је повлака са ознаком “20___ год”. Испод је ознака
места седишта Парламента.
За чување печата одговорно је лице које овласти председник Парламента.

III ЈАВНОСТ РАДА
Члан 6
Рад Парламента је јаван.
Јавност рада Парламента обезбеђује се путем средстава јавног информисања и
сопственог информационог система. Органи Парламента могу одлучити да се
одређена питања изузетно разматрају без средстава јавног информисања. Податке и
информације о раду Парламента може давати председник Парламента и од њега
овлашћена лица и они се сматрају одговорним за њихову тачност.

IV САРАДЊА И ОДНОС ПАРЛАМЕНТА И ДРУГИХ
ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈА
Члан 7
У вршењу послова и задатака утврђених Законом, Статутом Факултета и овим
Правилником, Парламент сарађује са другим студентским организацијама и
органима на подручју Републике, врши размену обавештења и искустава,
координира свој рад и договара се о питањима од заједничког и сопственог
интереса у складу са посебним актом – Споразумом о сарадњи студената и
студентских организација у Републици Србији.

Члан 8
У циљу остваривања интереса студената Факултета, Парламент остварује сарадњу
са органима матичног Факултета и Универзитета у Београду, са надлежним
министарствима, другим државним органима и организацијама и органима локалне
и градске самоуправе.
Члан 9
Парламент сарађује са другим студентским организацијама и одговарајућим
удружењима у иностранству.
Члан 10
Парламент обавља делатности од значаја за интересе својих чланова и студената
Математичког факултета, као и друге послове у оквиру научне и истраживачке
делатности Математичког факултета.

V ЗАСТУПАЊЕ ПАРЛАМЕНТА
Члан 11
Парламент заступа председник, без ограничења. У оквиру делатности Парламента
председник може пренети поједина овлашћења за заступање Парламента на другог
члана Парламента. Обим и садржину овлашћења одређује Извршни одбор.

VI УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ПАРЛАМЕНТА
Члан 12
Организација Парламента утврђује се према потребама обављања делатности
Парламента.
Парламент може да као организационе делове формира одборе, секторе, службе,
организационе јединице, одељења и друге организационе целине.
Организациона структура ближе се уређује посебним правилником о организацији
и систематизацији Парламента, у складу са овим Правилником.

VII РАД ПАРЛАМЕНТА
Члан 13
Чланови Скупштине су сви студенти уписани на неку од четири основне године
студија, апсолвенти који су те године први пут уписали апсолвентски стаж,
студенти мастер и студенти докторских студија.
Чланови парламента бирају са на скупштини на предлог председника парламента.
Председник парламента бира се сваке године у априлу, непосредним и тајним
гласањем, на период од годину дана.

Члан 14
Парламент чији мандат траје доноси одлуку о расписивању избора за председника
парламента.
Одлуком о расписивању избора одређује се дан и време одржавања избора и
именује се Комисија за спровођење избора (у даљем тексту Комисија). Комисију
чине председник и два члана. Чланови Комисије не могу бити кандидати за
представнике студената.
Члан 15
Комисија брине о законитости спровођења избора, на основу евиденције уписаних
студената саставља бирачки списак свих студената Факултета који имају право да
бирају и буду бирани, непосредно руководи спровођењем избора, одређује гласачка
места, на огласним таблама истиче списак предложених кандидата за представнике
студената, припрема изборни материјал, утврђује и проглашава резултате избора,
подноси извештај Парламенту о току и резултатима избора и др.
Члан 16
Кандидати за представнике студената подносе своје пријаве у писаном облику
члановима Комисије уз сву потребну документацију која је одређена одлуком о
расписивању избора.
Члан 17
Гласање се врши путем гласачких листића.
Садржај гласачког листића одређује Комисија.
Члан 18

Резултате избора утврђује и објављује Комисија на основу резултата гласања на
гласачким местима.
Члан 19
Конституисање Парламента врши се на првој седници скупштине која се мора
одржати у року од 30 дана од објављивања резултата избора.
Прву седницу скупштине и конститутивну седницу будућег сазива Парламента
сазива и њом председава председник Парламента старог сазива.
Члан 20
Парламент одлучује на седницама. Седнице сазива и њиме руководи председник
Парламента, а у случају да је он спречен, најстарији заменик председника.
Члан 21
Седнице Скупштине и Парламента могу бити редовне и ванредне.
Редовне седнице Скупштине и редовне седнице Парламента одржавају се најмање
једанпут годишње.
Ванредне седнице Скупштине и ванредне седнице Парламента заказују се по
потреби, када је то у интересу Парламента и студената Факултета.
Седнице Скупштине и Парламента су јавне за све студенте Факултета, осим у
случајевима предвиђеним Законом, Статутом Факултета и овим Правилником.
Парламент одлучује да ли лица која нису студенти Факултета могу присуствовати
седници Парламента.
Парламент може одлучити да целу седницу или неке од тачака седнице затвори за
јавност.

Члан 22
Седнице Скупштине и Парламента сазива председник Парламента на захтев
Извршног одбора Парламента или бар 1/3 чланова Парламента.
Уколико председник Парламента не сазове седницу Парламента, онда право да је
сазове има Извршни одбор Парламента или чланови Парламента.
Писмени позив са назнаком времена и места одржавања седнице Парламента и
предлогом дневног реда доставља се свим члановима Парламента. Уз позив за
седницу Парламента достављају се и одговарајући материјали.
Сазивање седнице Скупштине и Парламента са предложеним дневим редом
објављује се у року од најмање 5 дана пре њеног одржавања на огласним таблама
Факултета.
Члан 23
Парламент може заседати уколико поседује кворум.
Кворум чини ⅓ плус један члан, од укупног броја чланова Парламента.
Уколико је на седници присутно више од 50% чланова Парламента, одлуке се
доносе већином гласова присутних.
Уколико на седници није присутно више до 50% чланова Парламента, одлука се
доноси уколико за њу гласа:
- 7 чланова Парламента у случају да Парламент броји између 22 и 25 чланова,
- 6 чланова Парламента у случају да Парламент броји између 18 и 21 члана,
- 5 чланова Парламента у случају да Парламент броји између 14 и 17 чланова,
- 4 члана Парламента у случају да Парламент броји између 10 и 13 чланова.
Члан 24
Надлежности Скупштине су:
1. бира чланове Парламента на предлог Председника Парламента
2. предлаже план и програм рада.
Надлежности Парламента су:
1. доноси и мења овај Правилник и друга општа акта,
2. усваја план и програм рада,
3. усваја пројекте и друге планове о активностима и делатностима Парламента,
4. бира и опозива чланове Савета Факултета из редова студената,
5. бира и разрешава председника и заменике председника Парламента,
6. доноси Пословник о свом раду,
7. одлучује о другим питањима утврђеним Законом, Статутом Факултета и
овим Правилником.
Члан 25
Скупштина и Парламент по правилу одлулују јавним гласањем.
Парламент може одлучивати о неком питању тајним гласањем уколико чланови
Парламента тако одлуче.

Члан 26
Члану Парламента чланство престају у следећим случајевима:
- истеком мандата,
- оставком
- престанком својства студента Математичког факултета
Члан 27
Остала питања о раду Парламента која нису регулисана овим Правилником ближе
се одређују Пословником.

VIII ОРГАНИ ПАРЛАМЕНТА
Члан 28
Органи Парламента су Извршни одбор (орган управљања) и председник
Парламента (пословодни орган).

1 ИЗВРШНИ ОДБОР
Члан 29
Извршни одбор Парламента састоји се од председника Парламента, свих заменика
председника Парламента, студента продекана, студената чланова Савета факултета
и студената које Парламент, на предлог председника Парламента или студента
продекана, изабере у Извршни одбор.
Мандат чланова Извршног одбора је годину дана, уз могућност поновног избора. За
члана Извршног одбора може бити изабран само студент Факултета. Чланство и
рад у Извршном одбору су волонтерски.
Члан 30
Председник Парламента истовремено је и председник Извршног одбора
Парламента.
Члан 31
Извршни одбор Парламента може бити опозван од стране Парламента у свако доба,
по основу одговорности за повреду Закона, Статута Факултета, овог Правилника и
других аката Парламента.

Поједини члан Извршног одбора може бити опозван ако не присуствује или
нередовно присуствује седницама или ако је његовом кривицом или несвесним
радом проузрокована штета Парламенту.
О опозиву одлучује Парламент по сопственој иницијативи или по предлогу
Извршног одбора.
Члан Извршног одбора може бити разрешен дужности на лични захтев,
подношењем оставке или ако му престане својство студента Факултета.
Члан 32
Извршни одбор Парламента одлучује на седницама. Седнице сазива и њиме
руководи председник Извршног одбора, а у случају да је он спречен, најстарији
заменик председника.
Члан 33
Извршни одбор Парламента може пуноважно да ради и одлучује ако седници
присуствује више од половине укупног броја чланова Извршног одбора.
Право гласа имају сви чланови Извршног одбора који су истовремено и чланови
Парламента, као и студент продекан.
Члан 34
Извршни одбор Парламента доноси одлуке већином од укупног броја чланова
Извршног одбора који имају право гласа.
Члан 35
Надлежности Извршног одбора су:
1. припрема предлоге одлука за Парламент и извршава његове одлуке,
2. доноси опште акте који нису у надлежности Парламента,
3. доноси планове и програме за одређене области рада и деловања,
4. даје упутства и смернице за рад председнику Извршног одбора,
председницима одбора и другим лицима члановима Парламента или
ангажованим у раду Парламента,
5. одлучује о садржини, примени и употреби печата и штамбиља Парламента,
6. утврђује унутрашњу организацију Парламента,
7. одлучује о пословној, наставно-научној и образовној сарадњи и повезивању
са другим организацијама и установама,
8. одлучује о оснивању својих организационих делова,
9. доноси Пословник о свом раду,
10. именује сталне и повремене комисије као помоћна тела,
11. одлучује о другим питањима која нису у надлежности других органа у
складу са Законом, Статутом Факултета и другим општим актима
Парламента.

Члан 36
Остала питања о раду Извршног одбора која нису регулисана овим Правилником
ближе се одређују Пословником.

2 ПРЕДСЕДНИК ПАРЛАМЕНТА
Члан 37
Мандат председника траје годину дана почевши од дана избора, уз могућност
поновног избора.
Председник своју дужност врши волонтерски.
Члан 38
Ако је независно од разлога остало упражњено место председника, дужност до
избора врше заменици председника.
Члан 39
Председник врши следеће послове:
1. заступа и представља Парламент,
2. оргаинзује и води рад и пословање Скупштине и Парламента,
3. стара се о законитости рада и одговара за законитост рада Скупштине и
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. врши послове из свог делокруга које му Извршни одбор повери и подноси
извештај Извршном одбору,
8. стара се о кадровској политици Парламента,
9. подноси Извршном одбору извештај о раду и пословању Парламента,
10. извршава одлуке и друге опште акте Парламента и Извршног одбора,
11. врши друге послове у складу са Законом, Статутом Факултета,
Правилником и другим општим актима Парламента.

Члан 40
Председнику престаје функција у следећим случајевима:
- истеком мандата,
- оставком,
- престанком својства студента Математичког факултета,
- наступањем околности које по Закону, Статуту Факултета или овом
Правилнику представљају препреку за избор председника,
- разрешењем.
Члан 41
Председник може бити разрешен и пре истека времена на које је изабран, ако се
утврди његова одговорност за:
- неостваривање планова рада, пословања и развоја Парламента,
- неизвршавање законских обавеза Парламента,
- злоупотребе овлашћења.
Члан 42
Поступак за разрешење председника покреће Парламента по својој иницијативи уз
навођење разлога и доказа основа разрешења.
Одлука Парламента о разрешењу председника је коначна.
Члан 43
Председник парламента по истеку мандата подноси Парламенту извештај о раду.
2.1 ЗАМЕНИЦИ ПРЕДСЕДНИКА
Члан 44
Заменике председника Парламента бира Парламент на предлог председника.
Члан 45
Сваки заменик председника добија од Парламента задужења и области у којима
заступа Парламент.
У случају одсуства председника Парламента, заменици председника заступају
Парламент и у осталим областима делања Парламента.
Члан 46
Заменици председника по потреби формирају одборе којима председавају.

Чланови одбора морају бити из редова студената Факултета.
Мандат члановима одбора траје најдуже од истека мандата Парламента.
Члан 47
Заменици председника подносе председнику Парламента извештаје о раду.
Заменици председника по истеку мандата подносе Парламенту извештај о раду.

IX ФОРУМ И MAILING LISTA
Члан 48
Парламент поседује mailing listu.
Адреса и администрирање mailing liste ближе се одређује општим актом
Парламента.
Члан 49
Парламент поседује форум на адреси: http://alas.matf.bg.ac.yu/~parlament (у даљем
тексту Форум).
Администирање Форума ближе се одређује општим актом Парламента.
Члан 50
Форум је званично место за рад и гласање.
Форум се састоји од два дела: јавног и нејавног.
Члан 51
Приступ нејавном делу Форума имају чланови Парламента, чланови Извршног
одбора и студент продекан.
Изузетно, Парламент може одлучити да дозволи приступ нејавном делу и другим
особама.
Члан 52
На нејавном делу могу се одржавати виртуелне седнице Парламента и вршити
гласање.
Да би предлог био изгласан путем Форума, неопходно је да сви чланови
Парламента буду обавештени о гласању путем званичне mailing liste о датуму
гласања и да за предлог гласа више од половине од укупног броја чланова
Парламента.

Члан 53
Приступ јавном делу имају сви који се региструју на Форуму у складу са правилим
која поставља администратор Форума.
Јавни део Форума предвиђен је да се на њему каче обавештавања везана за рад
Парламента као и место за комуникацију са студентима, где се постављају питања,
дају одговори, дају предлози и генерално развија дискусија о темама везаним за
Факултет.

X ОДГОВОРНОСТИ ЧЛАНОВА И ОРГАНА
ПАРЛАМЕНТА
Члан 54
Чланови Извршног 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 причине имовинску штету.
За штету одговара свако лице које је при вршењу посла 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
Парламенту или Факултету причињена штета, покреће се истовремено
дисциплински поступак и поступак за накнаду штете.
Члан 55
Чланови колективног органа чијом одлуком је нанета штета Парламенту или
Факултету, као и предлагачи те одлуке, одговарају солидарно за насталу штету, с
тим што се одговорности може ослободити члан који је гласао против те одлуке и
то је унето у записник.

X ПОСЛОВНА ТАЈНА И ЗАБРАНА КОНКУРЕНЦИЈЕ
Члан 56
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 57
Одлуком Извршног одбора Парламента одређују се исправе и подаци које имају
карактер пословне тајне.
Члан 58
Чланови Парламента и лица на функцијама у Парламенту дужни су да чувају
пословну тајну.
Дужност чувања пословне тајне траје и после престанка чланства или функције.
Члан 59
Чланови Извршног одбора, председник Парламента, као и друга лица утврђена
одлуком Извршног одбора не смеју склапати послове из оквира делатности
Парламента за сопствени рачун или за рачун других лица где имају финансијски
интерес, нити учествовати као лица са посебним овлашћењима и одговорностима у
другим организацијама и правним субјектима.
Чланови Парламента не могу бити оснивачи или суоснивачи, односно власници
конкурентских организација, удружења или фирми.
Ако лица из овог члана прекрше забрану, Парламент може да предузме мере
предвиђене Законом, Статутом Факултета и овим Правилником.

XI ОБАВЕШТАВАЊЕ У ПАРЛАМЕНТУ
Члан 60
Обавештавање у Парламенту спроводи се у складу са чланом 6. став 2. овог
Правилника.
Извршни одбор и председник Парламента одговорни су за благовремено, потпуно и
истинито обавештавање свих чланова о питањима од значаја за рад и деловање
Парламента.
Члан 61
Остваривање права на обавештавање обезбеђује председник који својом одлуком
ближе уређује начин и поступак обавештавања.
Члан 62
Члан Парламента има право да Извршном одбору и председнику писмено поставља
питања о управљању Парламентом.

Органи из става 1. овог члана дужни су да писмено одговоре на постављено питање
у року од 15 дана од дана пријема питања.

XII ОПШТИ АКТИ
Члан 63
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 морају бити у складу са
Законом и општим актима.
Члан 64
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 65
Општи акт ступа на снагу 8. дана од објављивања на огласној табли Факултета.
Члан 66
Аутентично тумачење општег акта даје орган који га доноси.
Одлука о тумачењу општег акта важи од ступања на снагу акта на који се тумачење
односи.

XIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 67
Измене и допуне овог правилника врше се на начин и по поступку предвиђеном за
његово доношење.
Члан 68
Иницијативу за покретање поступка измена и допуна овог Правилника и других
општих аката могу дати Парламент, Извршни одбор и председник Парламента.

Члан 69
Доношење осталих општих аката и њихово усаглашавање са одредбама овог
Правилника извршиће се у року од 6 месеци од дана ступања на снагу овог
Правилника.
Члан 70
Избор за органе Парламента и њихово конституисање извршиће се у складу са
одредбама овог Правилника у року од 60 дана од дана конституисања Парламента.
Члан 71
Тумачење одредби овог Правилника даје Парламент.
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