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На основу члана 24 Правилника о организацији и раду Студентског парламента 
Математичког факултета на седници Парламента одржаној 29. марта 2007. усвојен 
је

ПОСЛОВНИК
О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА

МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА

Члан 1

Председник Парламента отвара/затвара седницу и даје/одузима реч.

Члан 2

Пре отварања седнице председник Парламента утврђује да ли постоји кворум за 
пуноважно одлучивање.

Члан 3

Сваки члан Парламента  може и на самој седници да предложи да се на дневни ред 
седнице стави одређено питање, уз обавезу образложења хитности тог предлога не 
улазећи при томе у његову садржину.
О хитности предлога за стављање на дневни ред одлучује се без отварања 
расправе.

Члан 4

Разматрање и одлучивање на седници Парламента врши се по тачкама утврђеног 
дневног реда. 
О свакој тачки дневног реда отвара се расправа.



Члан 5

Председник Парламента у току расправе даје реч члановима по редоследу 
пријављивања. 
Учесник у расправи може да говори само о питањима у оквиру тачке дневног реда 
о којој се расправља.  
Уколико се учесник у расправи и поред упозорења од стране председника 
Парламента, не придржава дневног реда, председник  може да му одузме реч.

Члан 6

Члан Парламента као и члан Извршног одбора Парламента има право да:
1. да о свим питањима о којима одлучује Парламент износи своје мишљење и 

даје одговарајуће предлоге
2. да информише остале чланове Парламента,  а у вези са актуелном тачком 

дневног реда
3. да затражи мишљење другог члана Парламента
4. да поставља питања која се односе на рад Парламента
5. добије реплику уколико други члан у току свог излагања износи увредљиве 

изразе наводећи његови име, односно уколико погрешно протумачи његово 
раније излагање. Реплика не може трајати дуже од 2 минута.

Члан 7

О појединој тачки дневног реда сваки члан може говорити највише два пута у 
укупном трајању од 5 минута, а по свим тачкама у трајању од највише 15 минута, 
изузев права на реплику.

Члан 8

Поводом разматрања појединих тачака дневног реда, у дискусији могу 
учествовати и друга присутна лица која нису чланови Парламента, нити чланови 
Извршног одбора Парламента, уколико Парламент процени да њихово излагање 
може бити од практичног значаја.

Члан 9

За повреду реда на седници, председник Парламента може да изрекне меру 
упозорења или одузимања речи.
Парламент на предлог председника Парламента може да изрекне и меру удаљења 
са седнице.



Члан 10

За време седнице није дозвољено пушење, конзумирање алкохола нити употреба 
мобилног телефона.

Члан 11

У конкретној ситуацији, чланови Парламента се могу изјаснити да неко понашање 
сматрају неприкладним, иако у пословнику не постоји одредба о том понашању.

Члан 12

Процедурална питања имају предност у односу на садржинска.

Члан 13

Приликом одлучивања на седници Парламента прво се гласа о предлозима датим у 
материјалима за седницу, а затим о предлозима датим на самој седници 
Парламента оним редом којим су предлози давани.

Члан 14

Заказана седница Парламента се одлаже кад наступе разлози који онемогућавају 
одржавање седнице у заказани дан. 
Седница Парламента се одлаже и кад се после отварања седнице установи да 
седници не присуствује довољан број чланова Парламента за пуноважно 
одлучивање.

Члан 15

Седница Парламента се прекида у следећим случајевима:
1. ради одмора у току седнице,
2. када у току седнице број присутних чланова Парламента опадне испод 

прописаног броја за пуноважно одлучивање,
3. када због дугог трајања седнице она не може да се заврши истог дана,
4. када дође до тешког нарушавања реда на седници, а председник није у стању 

да редовним мерама (молбе, упозорења и сл.) поврати ред на седници.

Члан 16

Прекинута седница Парламента се наставља, по правилу, најкасније у року од 7 
дана од дана када је седница прекинута.


