
 

   

На основу чл. 56. Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 

27/2018 – др. закон и 73/2018), чл. 84. Статута Универзитет Метрополитан Факултета за 

примењену екологију ФУТУРА, Савет факултета, на својој IV седници одржаној 

25.03.2019 године, усвојио је: 

 

 

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ИЗБОРА И БРОЈУ ЧЛАНОВА 

СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА 

 ФАКУЛТЕТА ЗА ПРИМЕЊЕНУ ЕКОЛОГИЈУ ФУТУРА 

 
 

Члан 1. 

 

Правилником о начину избора и броју чланова Студенског парламента Факултета за 

примењену екологију Футура (у даљем тексту: Правилник) утврђује се начин начин избора 

и број чланова Студентског парламента, у складу са законом.  

 

Члан 2. 

 

Студентски парламент је орган Факултета. 

 

У циљу остваривања права и заштите интереса студената студентски парламент 

бира и разрешава представнике студената у органима Факултета, обавља и друге послове у 

складу са Законом, Статутом Универзитета Метрополитан, Статутом и другим актима 

Факултета. 

 

Члан 3. 

 

Право да бирају и буду бирани за члана Студентског парламента имају сви 

студенти Факултета уписани у школској години у којој се бирају чланови парламента. 

Представници студената са хендикепом и студената уписаних по афирмативној 

мери заступљени су у чланству студентског парламента. 

Мандат чланова студентског парламента траје две године. 

Избор чланова студентског парламента одржава се сваке друге године у априлу, 

тајним и непосредним гласањем. 

Изборе расписује декан Факултета одлуком, која се објављује на огласној табли 

Факултета. 

 

Члан 4. 

 

Студентски парламент има до осам чланова, од чега: 

 по један представник са сваке године основних студија и по један представник 

студената са мастер и докторских студија; 

 један представник студената са хендикепом; 

 један представник студената уписаних по афирмативној мери. 

Уколико су нека места упражњена, број чланова парламента у односу на који се рачуна 

већина или кворум, умањује се за број упражњених места.   

За избор студената у органе Факултета потребна је квалификована већина. 

 

 

 



 

   

Члан 5. 

 

За избор студената у органе Факултета потребна је квалификована већина. 

 

Члан 6. 

 

Овај Правилник ступа на снагу и примењиваће се даном усвајања. 

Избор за чланове и конституисање Студентског парламента извршиће се у складу 

са одредбама овог правилника у року од 30 дана од дана ступања на снагу истог. 

 

 

 

                                                                                     

                                                                                     ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                      САВЕТА ФАКУЛТЕТА 

 

 

 

 ____________________________________ 

                                                                                     Проф. др Јордан Алексић 

 

 

 


