VHt/B€P37lT€T
,..$51,
-'i.ht:' y
Hoaom cRAy

,ffi

ffi

onrtyorEr

rtrxnu\Kr,rx HAyKA

Tpr foctrrej! o6p.lloBrhi 6,21000 HoB" Ca-r. pery6rllFa CpbEjA
JeMEar: 021 6J50-.ll3i 021 450-810i IJcEaI{ra: 02i.r8S 200ti "
Pac-rHBo k'rBo: u: I .158-22n: C r! reH, r'.2 (. rra6h: 02 t 6J50--.iJ
Te.r.0.Hc: 0: I r:x- rJJl c nr,ril: findean a u,.,,(.,.

Epoj:01-195/5
rrlar),M:

1

1.04.2022.

ror{Ee

Ha ocuoBy q.n. 11. Ir 12.3arona o crl,renrcxoM oprailx3oBarr,y (,,Cn.rracHt,Irc pC,.6p.6712021)flpaeu:rruxa o 6:ruxr]u ,vc_[oB{Ma u HaqlIE! yflxca ,v perl]crap cr),xeHTc(I1\ ,praan3aqr1.jt
("Cr.r:racnutr PC", 6p.3012022) 1r .rn. 63. Craryra OaKvrrera 1.exHl4rl]s]x Ea),xa y HoeoNr Ca.qy ojl
1.7.2018. 17.10.2018. E 28.12.2028. rogune (npeu[nrheri rexcr ol 28.12.20]8. rolluHe), liacraBl]o_
rayvxo oehe @a(ynrera rexur-t.tltrrx tray(a yrrrBep3urera y Horou Cagy, ra npe4;ror Cr\,xeutc(or
naprarteura ycaojea ra ce,qnuqrz ogpNauoj 01.04.2022. rolliue, Ha ccffrruu xoja ce olpxaoa g.04.
2022. roar.rue, rouocu clerehra:
TIPABI{,'IHI,IK O EJ'II'IITIIM YC,TIOBIIMA I{ HAqI,IHY YIIIICA Y PEII{CTAP
CTYAEHTCITIX OPTAHI{3AIII{JA OAITYJ'ITETA TEXHIITIKI{X HAYKA Y HOBOM

CAIY

rlnas I
(1) @aryrrer rextr-1q(lrx nayra Ynurepsurera y Horou Caly (y,{a_ren rexory: @aryurer) eogu
Perucrap crvaemcrux oprarn:auuja <Dar<ylTera .rexnuq(lx Haylia y Hoeou Caxy (y Aanev rexcr],t
Perricrap) 3a norpe6e npaheea pana cryler.trckr.tx ),qppr(eBa r<oja uuajy c-laryc cryneuTcr{xx
oprana:aqnja.
(2) Craryc cryaenrcrce opranr:aquje @ar<y:rrera (y lareu rencry: cry.qeqrc(a opra[u:aqnja) crrue
ce, ry6[ t't oSHaB.Ea yIlItcolr lr-]iz ucnucoM u: Peru.rcrpa, Ha ocxoBy pelrlella opraua noc:roeofiera.
lerara, roje ce nonoc{ Ea ocaoBy }t4rrrJ6crla (olrucuje :a peractpaqu.jy crl,aeurcxux opr clu:aqujc
(y aarBeM Texcry: Kouncuja) rojy uuenlje Ie(aH, y por{oBxMa xoju cv nponr.rcauu 3a(oHot\r o
cTyaeHTc(oM opmHll3oBaI'y.
(3) Y nocrynry ao!er+,a Perucrpa. yup!ura*a ycnoBa 3a crrrqarle craryca cryAeltr!Ke oprauri3au[je
li Eaqm]y ylaca y Pe icrap, yropluuarr,a ycloea :a o6nae,,ta*e craryca r{ o6EaB,rr,aBy craryca
cry,{elrrc(e opranu:aquje, (ao ,{ y [oc.ryflKy 3a 6p[car6e ynrca u 6pucamy cryneHTcr{e
opralru:arpjrl r: Peracrpa, npuue*yjy ce 3aKoH o cryAeHrcr(oNr opr.aHu3oBarby! 3arol o onrrreu
yrlpaBlror{ noclyn(y ("Cl.uaorur PC", 6p. 18/2016 v 9512A18 - AyreHrr.ruo rr,wauen e) r<a.qa ua
rbera ynyhyjy 3a(ofi o cryIeETcKoM opraErtoBarry rrru llpaBfinxrrr< o 6trun<um ycrrourna r.r nauuuy
yurrca y perustap cryAeuTc(r.tx opranu:aqrja, llpaeunrnr o 5:ruNru yc,roerma n Halruny yrloa y
pcrucrapcr)-rcHrcFHx oprd r 'rau it oeaj npeo,r,rv,rr.
LInaE 2.

(1) Konucrjy vlrne je4arr rraqraBnrl(, cerperap (Dary,rrera, xBa npercraBrti(a
lapnaNrenTa

Cry,reuTc(or

(roje neraa EMelr]ac tlcrs6y.ruBo Ha ocnoBv npe1lrora Cry.qeurc(or napxirMeHra.) ir

c'ryleHr npole(a]r.
(2) (ouuc{a:aceaa y npocroprljaua Oatylrera r4 otiaReu:raBa opraH nocjroBobeH,a ullcortorlrroncKe
ycrar'IoBe o ficryrleHocrlr 3ar<onou nponncanax rpntcpujrrrtc ra
)flnc ) perr.icrap cryneHTcK]x

opraru:aqrja
(3) Kovrclrja olnyqje selilrIroM ritacosa o,q yr<yuuor 6poja.uanoaa.
(,1) Kolttacuja 1"rep!_r'je tcnymelioc'r rprreptrjyuat,I: 3axoEa o cryneHrcroNr Lrpl.aHrrotsarLy 3a
cl,rLat.e. o6Han.b:lr6e l,ru t1'6rrar c at)ca ( \!eHtc(e op 1Hr/.dttl.. l, (Bo r,{ue u dj o

испуњености критеријума прописаних Законом о студентском организовању доставља декану, у
форми мишљења.
Члан 3.
(1) Поступак за стицање статуса студентске организације и упис у Регистар покреће удружење
подношењем захтева декану. Декан поднети захтев са комплетном документацијом доставља
Комисији ради давања мишљења у складу са законом.
(2) Уредним захтевом за стицање статуса студентске организације сматра се захтев који је
поднет на Oбрасцу 1. Правилника о ближим условима и начину уписа у регистар студентских
организација (у даљем тексту: Правилник) који је попуњен, оверен печатом удружења и
потписан од стране лица овлашћеног за заступање удружења у складу са Правилником и уз који
су поднети прилози (у оригиналу или овереној копинји) којима се доказује испуњеност
неопходних критеријума из члана 11. Закона о студентском организовању и то:
1) ако је регистровано у складу са законом којим се уређује оснивање и правни положај
удружења;
2) ако је статутом удружења јасно дефинисано да чланство могу чинити искључиво студенти
Факултета;
3) ако је статутом удружења јасно дефинисано да се у органе удружења могу бирати искључиво
студенти Факултета;
4) ако статут удружења обухвата најмање три области деловања од наведених у члану 10. став
2. Закона о студентском организовању и то:
-остваривање и заштита права, интереса и здравља студената,
-унапређење наставе,
-унапређење животног стандарда студената,
-унапређење положаја студената у друштву,
-унапређење активног учешћа студената у процесу доношења одлука
5) ако у свом раду, а у оквиру свог чланства гарантује равноправност свих студената без обзира
на расу, боју коже, претке, држављанство, националну припадност и етничко порекло, језик,
верска и политичка убеђења, пол, родни идентитет, сексуалну оријентацију, имовно стање,
рођење, генетске особености, здравствено стање, инвалидитет, брачни и породични статус,
осуђиваност, старосну доб, изглед, чланство у синдикалној и другој организацији, и другим
стварима у складу са законом којим се уређује забрана дискриминације;
6) ако у називу не користи називе органа или тела високошколских установа или студентских
конференција;
7) ако редовно доноси годишњи програм рада, најкасније до 28. фебруара, за текућу годину;
8) ако води књигу чланова у складу са законом којим се уређује оснивање и правни положај
удружења коју редовно ажурира, а најкасније до 30. новембра за текућу школску годину.
(3) По пријему захтева удружења за стицање статуса студентске организације уз који су
поднети докази којима се потврђује испуњеност критеријума из члана 11. Закона о студентском
организовању, Комисија даје мишљење и доставља га декану, у року који му омогућује да
декан у року од 30 дана од дана пријема уредног захтева, уколико Комисија достави позитивно
мишљење, донесе решење о стицању статуса студентске организације и упису у Регистар на
време од три године, који упис се врши у року од пет дана од дана доношења решења. Декан у
истом року може да донесе решење о одбијању поднетог захтева уколико Комисија достави
негативно мишљење. На решење којим се одбија захтев за стицање статуса студентске
организације, удружење може у року од осам дана од дана пријема решења упутити жалбу
Савету Факултета који одлучује о жалби у року од 30 дана од дана пријема жалбе.
(4) У случају када Комисија достави негативно мишљење јер је захтев неуредан, неблаговремен
или непотпун, декан ће позвати подносиоца захтева да документацију и прилоге захтева
допуни у року од осам дана од дана доношења решења у складу са Законом о општем управном
поступку. Уколико подносилац захтева допуни документацију у прописаном року, Комисија
сачињава извештај о испуњености критеријума и доставља га декану који доноси одговарајуће
решење. Уколико подносилац не допуни захтев у прописаном року, декан ће донети решење о
одбацивању захтева за стицање статуса студентске организације.

Члан 4.
(1) Поступак за обнављање статуса студентске организације покреће студентска организација
уписана у Регистар подношењем захтева декану.
(2) Уредним захтевом за обнављање статуса студентске организације сматра се захтев који је,
најкасније 45 дана од дана истека статуса студентске организације, поднет на Oбрасцу 1.
Правилника о ближим условима и начину уписа у регистар студентских организација (у даљем
тексту: Правилник) који је попуњен, оверен печатом студентске организације и потписан од
стране лица овлашћеног за заступање студентске организације у складу са Правилником и уз
који су поднети прилози (у оригиналу или овереној копинји) којима се доказује испуњеност
неопходних критеријума из члана 11. Закона о студентском организовању који су наведени у
члану 3. став2. овог правилника.
(3) По пријему захтева удружења за обнављање статуса студентске организације уз који су
поднети докази којима се потврђује испуњеност критеријума из члана 11. Закона о студентском
организовању, Комисија даје мишљење и доставља га декану, у року који му омогућује да
декан у року од 30 дана од дана пријема уредног захтева, уколико Комисија достави позитивно
мишљење, донесе решење о обнављању статуса студентске организације у Регистру на време од
три године, што се уписује у Регистар у року од пет дана од дана доношења решења. Декан у
истом року може да донесе решење о одбијању поднетог захтева уколико Комисија достави
негативно мишљење.
(4) У случају када Комисија достави негативно мишљење јер је захтев неуредан, неблаговремен
или непотпун, декан ће позвати подносиоца захтева да документацију и прилоге захтева
допуни у року од осам дана од дана доношења решења у складу са Законом о општем управном
поступку. Уколико подносилац захтева допуни документацију у прописаном року, Комисија
сачињава извештај о испуњености критеријума и доставља га декану који доноси одговарајуће
решење. Уколико подносилац не допуни захтев у прописаном року, декан ће донети решење о
одбацивању захтева за обнављање студентске организациј и бррисању исте из Регистра.
Члан 5.
Образац 1. Правилника о ближим условима и начину уписа у регистар студентских
организација ("Сл.гласник РС", бр. 30/2022) даје се у прилогу овог правилника.
Члан 6.
(1) Поступак за губитак статуса студентске организације и брисање из Регистра покреће
Студентски парламент самоиницијативно у складу са чланом 9. Правилника или на
образложени предлог било ког студента Факултета
(2) Комисија проверава испуњеност критеријума из члана 11. Закона о студентском
организовању увидом у статусну документацију студентске и уколико утврди да студентска
организација не испуњава услове за стицање статуса студентске организације у складу са
наведеним законом, своје мишљење доставља декану у року који му омогућује да у року од 30
дана од дана доношења решења о покретању поступка за губитак статуса студентске
организације, донесе решење о губитку статуса студентске организације и брисању из
Регистра. Декан у истом року може да донесе решење о одбијању поднетог захтева уколико
Комисија достави мишљење да студентска организација и даље испуњава услове за стицање
статуса студентске организације у складу са наведеним законом.
(3) На решење о губитку статуса студентске организације и брисању из Регистра, удружење
може у року од осам дана од дана пријема решења упутит и жалбу Савету Факултета који
одлучује о жалби у року од 30 дана од дана пријема жалбе.Статус студентске организације
губи се даном коначног решења о губитку статсуа студентске организације.
(4) У случају када је захтев за губитак статус студентске организације неуредан, неблаговремен
или непотпун, декан ће позвати подносиоца захтева да документацију и прилоге захтева допуни
у року од осам дана од дана доношења решења у складу са Законом о општем управном
поступку. Уколико подносилац захтева допуни документацију у прописаном року, Комисија
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qnaE 10.
ynucy y perilcTap
(1) Ha:axree oB.r]a1llhellof nu[a cTyaeETcKe OpraHrBa[qie, ):ercaH l4s.[aje ll3Bo.q o

cryaetrc(Irx opraHl,l3auq a.
(2) I'I3Bo.u ca,4pxrl no.qarKe IB qrana 6. craB 3. onor npaaululrxa, uilla rlerlar Oa(ynrera u rtorrrllc
JeI{aHa.

(3) 3axrea ce ynyhyje y cno6offroi rlopiuu y:
noce6Ilc Ha(lla.{l.

EaBeAeH pa3nor a

u3BoI ce }13IaJe 0e3 Han]lanllBarj'a

.

qraH

11.

(Da(yxrera Ha {aE noIlo[]erLa
Osaj llpaeurlI{E( o6jao"tyje ce Ha ornaclloj Ta6n,
irapealrof .{aHa oa IaHa o6jaB.6uBar6a, a ucrfl he ce o6jaBl4rl] E Ea {ETepHer

llp"l

IJ

cryna Ha cEary
rleTa,

