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На основу члана 6 став 1 тачка 1 Закона о студентском организовању (,,Службени гласник 
РС’’, број 67 од 2. јула 2021. године) Студентски парламент Технолошког Факултета Нови Сад, на 
10. седници одржаној електронским путем са роком за изјашњавње до 04.04.2022. године, доноси 

 

ПОСЛОВНИК                                                                                                                                                                                  
О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА НОВИ САД 

 
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим Пословником уређује се рад Студентског парламента Технолошког факултета у Новом 
Саду (у даљем тексту: Студентски парламент) начин остваривања права и обавеза чланова 
Студентског парламента утврђених законом, Статутом и другим општим актима Универзитета у 
Новом Саду, Технолошког факултета Нови Сад (у даљем тексту: Факултет). 

Назив Студентског парламента на енглеском језику је: Students Parliament of Faculty of 
Tehnology Novi Sad. 

 
Члан 2. 

Студентски парламент је орган Факултета преко којег студенти остварују своја права и штите 
своје интересе на Факултету. 

Представници студената у органима Факултета, у које студенти именују своје представнике, 
делују у циљу остваривања права и заштите интереса студената Факултета. 

Статус Студентског парламента у оквиру Факултета дефинисан је Статутом Факултета. 
 

Члан 3. 
Рад Студентског парламента је јаван. 
Члановима Студентског парламента гарантована је слобода мишљења и изражавања. 
У оквиру Студентског парламента није дозвољено политичко, верско и страначко 

организовање и деловање. 
Студентски парламент заступа и штити права и интересе свих студената, разматра питања и 

активности у интересу студената и доноси одлуке које су од значаја за све студенте Факултета. 

Члан 4. 
Студентски парламент користи печат Факултета за оверу свих аката које доноси. 
Акте потписује председник, или у његовом одсуству потпредседник Студентског парламента. 
Секретар Факултета, пре сваке овере и завођења у Писарници Факултета контролише 

формално-правну исправност аката Студентског парламента, што потврђује парафирањем истих. 
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Члан 5. 
Јавност рада Студентског парламента обезбеђује се достављањем материјала за рад и одлука 

Студентског парламента члановима Студентског парламента путем електронске поште, 
објављивањем материјала и одлука на интернет презентацији Факултета, као и на други 
уобичајeни начин. 

Члан 6. 
Студентски парламент ради и одлучује на седницама. 
Овлашћења Студентског парламента су: 

1. доноси опште акте којима уређује свој рад, начин функционисања, организацију и број, 
начин и поступак избора својих чланова – пословник о раду Студентског парламента  
Факултета и правилник о избору чланова Студентског парламента Факултета;  

2. бира и разрешава представнике студената у органима  Факултета  и његовим телима, 
студентским конференцијама, као и у органима других установа и организација у којима 
су заступљени представници студената, у складу са њиховим статутом и законом;  

3. бира студента продекана у складу са Статутом Факултета;  
4. бира и разрешава председника и потпредседнике Студентског парламента Факултета и 

утврђује друга тела која ће се бавити посебним пословима у оквиру овлашћења 
Студентског парламента Факултета;  

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 општих аката  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  Факултета;  

9. донoси годишњи план и програм рада Студентског парламента  Факултета и усваја 
извештај о раду;  

10. доноси финансијски план и подноси финансијски извештај Студентског парламента  
Факултета;  

11. даје мишљења о педагошком раду наставника и сарадника, у складу са општим актом  
Факултета; 

12. реализује ваннаставне активности студената, оснива спортске екипе, координише 
спортским екипама, организује стручна и спортска тaкмичења, 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 и сл; 

13. одлучује о расподели средстава за ваннаставне активности студената, у складу са 
општим актом Студентског парламента  Факултета; 

14. обавља друге активности у складу са законом и општим актима  Факултета. 
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II. КОНСТИТУИСАЊЕ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА 

Члан 7. 
Конститутивну седницу Студентског парламента сазива председник Студентског парламента 

из претходног сазива најкасније до краја октобра месеца текуће године, у супротном седницу 
сазива декан Факултета. 

У случају спречености председника Студентског парламента из претходног сазива да 
председава, конститутивном седницом Студентског парламента до избора председника 
председава студент продекан. 

Студентски парламент  се конституише најкасније до краја октобра месеца текуће године. 
Верификација мандата чланова Студентског парламента врши се позивањем истих. 
На конститутивној седници Студентског парламента врши се избор председника и 

потпредседника Студентског парламента. 
У раду конститутивне седнице Студентског парламента учествује Секретар Факултета. 
 

Члан 8. 
Мандат чланова Студентског парламента почиње даном конституисања Студентског 

парламента и траје две године. 
Мандат члана Студентског парламента престаје пре истека времена на које је изабран: 

1. оставком, која се подноси председнику Студентског парламента; 
2. губитком статуса студента Факултета, осим у случају да студент који је изабран за 

члана Студентског парламента заврши степен студија на који је уписан пре истека мандата, 
задржава право да обавља функцију, ако упише наредни степен студија у првом наредном 
уписном року на истој високошколској установи, не дуже од три месеца, или у другим случајевима 
прописаним законом којим се уређује студентско организовање. 

 

III. НАЧИН ИЗБОРА ПРЕДСЕДНИКА И ПОТПРЕДСЕДНИКА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА 

Члан 9. 
Председника Студентског парламента бира Студентски парламент из реда чланова 

Студентског парламента, тајним гласањем, већином гласова укупног броја чланова Студентског 
парламента. 

Потпредседника Студентског парламента бира Студентски парламент из реда чланова 
Студентског парламента, на предлог чланова Студентског парламента, тајним гласањем већином 
гласова укупног броја чланова Студентског парламента. 

Кандидате за председника Студентског парламента и потпредседника Студентског 
парламента предлажу чланови Студентског парламента на самој седници на којој се врши избор. 
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Члан 10. 
Ако је за председника Студентског парламента предложен један кандидат, па тај кандидат не 

добије потребну већину гласова, Студентски парламент може одлучити да на истој седници 
понови поступак предлагања кандидата за председника Студентског парламента.  

Ако ни други кандидат за председника Студентског парламента не добије потребну већину 
гласова, избор председника Студентског парламента се одлаже за наредну седницу.  
 

Члан 11. 
Ако су за председника Студентског парламента предложена два кандидата, за председника 

Студентског парламента је изабран кандидат који добије већи број гласова, а најмање већину 
гласова укупног броја чланова Студентског парламента.  

Ако ниједан кандидат за председника Студентског парламента не добије потребну већину 
гласова, гласање се понавља на истој седници за кандидата који је добио већи број гласова.  

Ако ни у поновљеном гласању кандидат из става 2. овог члана не добије потребну већину 
гласова, избор председника Студентског парламента се одлаже за наредну седницу Студентског 
парламента. 

 
Члан 12. 

Ако је за председника Студентског парламента предложено више од два кандидата, за 
председника Студентског парламента је изабран кандидат који добије највећи број гласова, а 
најмање већину гласова укупног броја чланова Студентског парламента.  

Ако ниједан кандидат за председника Студентског парламента не добије потребну већину 
гласова, гласање се понавља на истој седници за два кандидата који су добили највећи број 
гласова.  

Ако ни у поновљеном гласању ни један од два кандидата не добије потребну већину гласова, 
гласање се понавља на истој седници за кандидата који је добио већи број гласова.  

Ако ни у поновљеном гласању кандидат из става 3. овог члана, не добије потребну већину 
гласова, избор председника Студентског парламента се одлаже за наредну седницу.  

Ако се при гласању на начин из става 2. овог члана догоди да два кандидата добију једнак 
највећи број гласова, у наредни круг гласања улази кандидат који у посебно организованом 
гласању добије већи број гласова.  

Ако ни у поновљеном посебно организованом гласању ни један од кандидата не добије већи 
број гласова, ни један кандидат не улази у наредни круг гласања. 

 
 

Члан 13. 
Избор потпредседника Студентског парламента обавља се по процедури одређеној овим 

Пословником за избор председника Студентског парламента. 
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Члан 14. 
Председник Студентског парламента се може разрешити дужности, гласањем, на исти начин 

на који је и изабран. 
Иницијативу за разрешење председника Студентског парламента може покренути сам 

председник подношењем оставке или то могу учинити најмање једна трећина чланова 
Студентског парламента подношењем захтева за разрешење у писаној форми са образложењем. 

Гласање о разрешењу председника Студентског парламента обавља се на наредној седници 
Студентског парламента која мора бити одржана најкасније у року од 7 дана од дана подношења 
оставке председника Студентског парламента или захтева за његово резрешење из става 2. овог 
члана.  

Одлука о разрешењу председника Студентског парламента доноси се већином од укупног 
броја чланова Студентског парламента 

На истој седници на којој је председник Студентског парламента разрешен дужности покреће 
се процедура за избор новог председника Студентског парламента у складу са чланом 9 овог 
Пословника. 

Разрешење потпредседника Студентског парламента обавља се по процедури одређеној 
овим пословником за разрешење председника Студентског парламента. 

 
IV. ПРАВА И ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА И СТУДЕНТА 

ПРОДЕКАНА 
 

Члан 15. 
У раду Студентског парламента учествују и друга лица која су позвана да учествују у раду. 
Сваки члан Студентског парламента има право да активно учествује у раду Студентског 

парламента, да бира и да буде биран у органе Факултета и Студентског парламента, да покреће 
иницијативе и да даје предлоге, као и да буде потпуно и благовремено информисан о 
активностима Студентског парламента. 

 
Члан 16. 

Члану Студентског парламента се не може ускратити присуство на седницама Студентског 
парламента, изузев ако му је изречена мера удаљења од стране председавајућег седнице 
Студентског парламента. 

Чланови Студентског парламента дужни су да активно учествују у раду Студентског 
парламента, као и да поштују одредбе овог Пословника и општих аката Факултета, односно одлуке 
које доноси Студентски парламент. 

 
Члан 17. 

Чланови радних тела Студентског парламента дужни су да присуствују седницама радних 
тела чији су чланови и да се за њих припремају. 

Представници Студентског парламента у органима и телима Факултета, дужни су да свесно 
обављају поверене дужности и да редовно извештавају Студентски парламент о свом раду. 
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Члан 18. 
Члан Студентског парламента је лично одговоран за свој рад и, у складу са правима и 

дужностима, за рад и одлуке Студентског парламента. 
 

Члан 19. 
Уколико члан Студентског парламента три пута неоправдано изостане са седница Студентског 

парламента, Студентски парламент покреће поступак разрешења по поступку и на начин 
предвиђеним овим пословником. 

Председник Студентског парламента може пре одржавања седнице да одобри члану 
Студентског парламента одсуство са седнице, о чему обавештава Студентски парламент. 

 
Члан 20. 

Председник студентског парламента: 
1. организује, сазива и руководи седницама Студентског парламента; 
2. представља Студентски парламент Факултета; 
3. потписује акте које доноси Студентски парламент и стара се о њиховом спровођењу; 
4. подноси извештај о раду Студентског парламента; 
5. руководи радом Студентског парламента; 
6. координира рад студентских организација на Факултету; 
7. обавља и друге послове утврђене општим актом Факултета и овим Пословником.  

 
Члан 21. 

Студент продекан: 
1. упознаје декана Факултета и продекане са закључцима, предлозима и захтевима 

студената; 
2. брине о благовременом и уредном информисању студената о питањима из области 

наставе; 
3. координира рад у вези у вези са студентским активностима; 
4. предлаже мере за унапређење студентског стандарда и прати стање у тој области; 
5. обавља и друге послове у интересу студената у складу са законом, Статутом Факултета 

и овим  Пословником. 
 

V. НАЧИН РАДА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА 
 

V. 1. Припремање седнице 
 

Члан 22. 
О припреми седнице и материјала за седницу стара се председник или у његовом одсуству 

потпредседник Студентског парламента. 
Председник, односно потпредседник Студентског парламента се за правну помоћ у свом 

раду обраћа Прaвнoj и општој служби Факултета. 
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Студентски парламент се може сазвати ако су претходно припремљени одговарајући 
материјали и предлози одлука и аката из делокруга рада Студентског парламента, а нарочито 
писмена мишљења и предлози надлежних помоћних тела Студентског парламента о испуњености 
услова за доношење одлука Студентског парламента. 

Позив за седницу Студентског парламента садржи датум, место и време одржавања седнице, 
као и предлог дневног реда. 

Уз позив за седницу доставља се одговарајући материјал и записник са претходне седнице, 
најкасније три дана пре одржавања седнице. 

Позив и материјал за седницу се доставља путем званичне маил адресе Студентског 
парламента. 

 
V. 2. Сазивање седнице 

 
Члан 23. 

Седницу, по својој иницијативи сазива председник, а у његовом одсуству потпредседник 
Студентског парламента. 

Председник је дужан да закаже седницу и ако то захтева најмање трећина чланова 
Студентског парламента и то најкасније у року од седам дана од дана пријема захтева у писаној 
форми. 

Седница Студентског парламента се може заказати и путем електронске поште. 
Председник Студентког парламента, у договору са деканом, продеканима, Секретаром 

Факултета или студентком продеканом, може сазвати седницу Студентског парламента и у краћем 
року, ако се процени да би разматрање одређеног питања по истеку редовног рока за заказивање 
седнице могло да проузрокује штетне последице. 

Председник или у његовом одсуству потпредседник, може сазвати електронску седницу 
Студентског парламента, слањем материјала и предлога одговарајуће одлуке путем електронске 
поште члановима Студентског парламента са назначеним роком за изјашњавање. 

Чланови Студентског парламента се по предложеној одлуци у датом року путем електронске 
поште изјашњавају да ли су “ЗА”, “ПРОТИВ” или “УЗДРЖАНИ”. 

 
V. 3. Дневни ред 

 
Члан 24. 

Дневни ред предлаже председник или у његовом одсуству потпредседник. 
У предлог дневног реда могу се, по правилу, уврстити само она питања уз која је припремљен 

материјал у складу са овим Пословником. 
Дневни ред се усваја већином гласова од укупног броја чланова Студентског парламента. 
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VI. ОДРЖАВАЊЕ, ТОК СЕДНИЦЕ И ОДЛУЧИВАЊЕ 
 

VI. 1. Одржавање седнице 
Члан 25. 

Студентски парламент ради и одлучује на седници којој присуствује већина од укупног броја 
чланова Студентског парламента. 

 
Члан 26. 

Седницом Студентског парламента председава председник. 
У случају одсутности председника, седницом председава потпредседник. 

 
Члан 27. 

На седници Студентског парламента може говорити само лице које добије реч од 
председавајућег. 

Председавајући даје реч по редоследу пријављивања. 
Кад добије реч, члан се мора придржавати предмета расправе. 
Говорника, ако је преопширан и ако се не држи предмета расправе, може опоменути на ред 

или га прекинути у излагању само председавајући. 
 

Члан 28. 
У зависности од сложености питања и интересовања за учешће у расправи, на предлог 

председавајућег или члана Студентског парламента, Студентски парламент може одлучити да се 
ограничи време излагања учесника у расправи. 

 
VI. 2. Мере за одржавање реда на седници 

 
Члан 29. 

О реду на седници стара се председавајући. 
Повреду реда на седници чини члан који говори на седници, а није претходно добио реч, ако 

своје мишљење не излаже на коректан начин, односно вређа друга лица, или говори ван оквира 
тачке дневног реда. 

За повреду реда члану Студентског парламента могу се изрећи следеће мере: опомена, 
одузимање речи или удаљавање са седнице. 

Уколико се приликом утврђивања кворума на почетку седнице установи да седници не 
присуствује довољан број чланова за пуноважно одлучивање, седница се одлаже. 

Седница се може одложити максимално за 7 дана. 
Седницу одлаже председник Студентског парламента. 
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Члан 30. 
Седница Студентског парламента може се прекинути у следећим случајевима: 

1. када у току седнице број присутних чланова буде мањи од потребног боја за 
пуноважно одлучивање; 

2. када се седница због дугог трајања не може завршити истог дана; 
3. због тежег нарушавања реда на седнци, а када председавајући није у могућности да 

редовним мерама (молбама, упозорењима и слични) успостави реда на седници; 
Седницу Студентског парламента прекида председавајући. 
Прекинута седница Студентског парламента се наставља најкасније у року од 3 дана од 

прекида седнице. 
 

VI. 3. Ток седнице  
 

Члан 31. 
Кад утврди да постоји потребна већина за рад, председавајући отвара седницу и предлаже 

дневни ред. 
Председавајући и члан Студентског парламента могу предложити разматрање и одлучивање 

о питању које није предложено дневним редом. 
Образложени предлог из става 2. овог члана, подноси се у писаном облику председнику 

најкасније 2 дана пре одржавања седнице Студентског парламента или се, изузетно, може 
предложити на самој седници, ако за то постоје оправдани разлози. 

 
Члан 32. 

После усвајања дневног реда и извештаја о реализацији одлука и закључака Студентског 
парламента са претходне седнице, прелази се на рад по редоследу питања утврђеном у усвојеном 
дневном реду. 

Свака тачка дневног реда разматра се посебно. 
О поднетим предлозима у вези са питањем на дневном реду одлучује се оним редом којим 

су поднети. 
 

Члан 33. 
Студентски парламент доноси одлуке, јавним гласање, већином гласова од укупног броја 

чланова Студентског парламента, сем ако овим Пословником није другачије одређено. 
Студентски парламент може одлучити да се о некој одлуци чланови Студентског парламента 

изјасне тајним гласањем. 
 

Члан 34. 
Одлучивање јавним гласањем обавља се тако што председавајући седнице Студентског 

парламента ставља на гласање прво предлог који је поднео предлагач, а затим амандмане, с 
позивом да се дизањем руке изјасне чланови Студентског парламента који су “ЗА” прихватање 
предлога, а затим пребројавањем утврђује број гласова “ЗА” и саопштава резултат гласања. 
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Ако нема примедби на утврђени број гласова “ЗА”, председавајући седнице Студентског 
парламента, позива да се дизањем руке изјасне чланови Студентског парламента ко су “ПРОТИВ” 
предлога, а затим пребројавањем утврђује и саопштава резултат гласања. 

Ако нема примедби на утврђен број гласова “ПРОТИВ”, председавајући седнице Студентског 
парламента позива да се дизањем руке изјасне чланови, који се уздржавају од гласања, а затим 
пребројавањем утврђује и саопштава резултат гласања. 

После спроведеног гласања, председавајући констатује резултат гласања и утврђује да ли је 
предлог усвојен. 

Ако је предлог усвојен, председавајући констатује да је одлука донета. 
 

Члан 35. 
По завршеном одлучивању о свим питањима која су била на дневном реду седнице, 

председник Студентског парламента закључује седницу. 
Закључена седница Студентског парламента не може се наставити. 
 

VI. 4. Записник 
 

Члан 36. 
О раду Студентског парламента води се записник. 
Записник садржи датум и место одржавања седнице, имена присутних и одсутних чланова 

Студентског парламента, име председавајућег на седници, дневни ред, имена лица која по позиву 
присуствују седници, имена учесника у дискуцији, закључке и одлуке. 

У записник се уносе и резултати гласања поводом појединих питања. 
Члан Студентског парламента који је на седници издвојио мишљење може тражити да се 

суштина његове изјаве унесе у записник. 
Записник води један од чланова Студентког парламента. 
 

Члан 37. 
Члан Студентског парламента има право да стави примедбу на записник са претходне 

седнице, приликом усвајања записника. 
О основаности примедбе на записник олучује се на седници. 
Ако се примедба усвоји, извршиће се у записнику одговарајуће измене. 

 
VII. ПОМОЋНА РАДНА ТЕЛА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА 

 
Члан 38. 

Студентски парламент може образовати своје сталне и повремене комисије као своја 
помоћна радна тела из редна своји чланова. 

Делокруг рада, број и састав комисије утврђује се одлуком Студентског парламента о 
именовању комисије. 
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VIII. ИЗБОР СТУДЕНТА ПРОДЕКАНА И ПРЕДСТАВНИКА СТУДЕНАТА У САВЕТУ И                     
НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА 

 
Члан 39. 

Студент продекан представља студенте и заступа њихова мишљења, предлоге и захтеве пред 
свим органима Факултета који се односе на квалитет образовног процеса. 

Мандат студента продекана траје две године. 
 

Члан 40. 
Студентски парламент расписује конкурс за избор студента продекана, који траје најмање 7 

дана.  
Услов за кандидатуру за студента продекана је да је кандидат у статусу студента који је 

уписао одговарајућу годину студија у школској години у којој се избор врши и који није 
дисциплински кажњаван на Универзитету и Факултету. 

Уз кандидатуру се подноси уверење да је кандидат студент Факултета, уверење о 
некажњавању, биографија са сликом, план рада, мотивационо писмо и изјава о прихватању 
кандидатуре. 

 
Члан 41. 

Након истека рока за подношење кандидатуре за студента продекана, поднетне кандидатуре 
комисија за спровођење избора за студента продекана упућује декану на мишљење. 

Декан доставља мишљење о кандидатима на основу достављених кандидатура. 
 

Члан 42. 
Студент продекан се бира према истој процедури која је утврђена за избор председника 

Студентског парламента. 
 

Члан 43. 
Студенту продекану престаје мандат у колико поднесе оставку или буде дисциплински 

кажњен на Факултету или Универзитету. 
Студентски парламент може да разреши студента продекана уколико иницијативу покрене 

трећина чланова Студентског парламента, подношењем захтева за разрешење у писаној форми са 
образложењем. 

Студент продекан се разрешава према поступку на који је биран. 
Након разрешења студента продекана покреће се поступак за избор студента продекана, на 

истој седници на којој је предходни студент продекан разрешен. 
Студентски парламент може да именује вршиоца дужности студента продекана до окончања 

изборног поступка. 
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Члан 44. 
Студентски парламент бира и разрешава три представника у Савету Факултета из реда 

чланова Студентског парламента који су уписали одговарајућу годину студија у школског години у 
којој се избор врши и који нису дисциплински кажњавани на Универзитету и Факултету, тајним 
гласање већином гласова од укупног броја чланова Студентског парламента. 

Кандидате за чланове Савета Факултета предлажу чланови Студентског парламента. 
Предложени кандидати се на гласачком листићу наводе азбучним редом презимена 

кандидата. 
Гласање се врши заокруживањем искључиво три редна броја испред имена предложеног 

кандидата. 
Изабраним се сматрају они кандидати са највећим бројем гласова. 
Уколико два или више кандидата добију исти број гласова у првом кругу гласање се понавља 

за кандидате са истим бројем гласова. 
Уколико ни у поновљеном гласању ни један кандидат не добије потребан број гласова 

(већину гласова) од укупног броја чланова Студентског парламента покреће се нови поступак за 
избор чланова Савета Факултета из реда чланова Студентског парламента. 
 

Члан 45. 
Студентски парламент бира и разрешава шест представника у Наставно-научном већу 

Факултета из реда чланова Студентског парламента који су уписали одговарајућу годину студија у 
школској години у којој се избор врши и који нису дисциплински кажњавани на Универзитету и 
Факултету, по истој процедури као и за избор представника у Савету факултета.  
 

IX. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 46. 
Питања која нису регулисана овим Пословником регулисаће се у складу са Статутом 

Факултета. 
 

Члан 47. 
Пословник се доноси на седници већином гласова од укупног броја чланова Студентског 

парламента.  
Измене и допуне Пословника врше се према истој процедури. 
 

Члан 48. 
Даном ступања на снагу овог Пословника, престаје да важи Пословник о раду Студентског 

парламента Технолошког факултета Нови Сад (број 020-587 од 01. марта 2016. године). 
 
 
 
 



ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА НОВИ САД 
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Члан 49. 
Овај Пословник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања на огласној табли и 

интернет сраници Факултета. 
 
 
 

Студентски парламент Технолошког Факултета Нови Сад 
Никола Цветковић, председник 


