
На основу чл.  Закона о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 76/05) и 

чл. 35.  Статута Универзитета Унион , Савет Универзитета је на седници одржаној 

дана 26.02.2007 године донео : 

 

 

 

 

ПРАВИЛНИК  

О НАЧИНУ ИЗБОРА СТУДЕНТА ПРОРЕКТОРА 

 

 

 

I   OПШТЕ  ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

Правилником о избору студента проректора Универзитета “Унион”  ( у 

даљем тексту: студент проректор ), уређује се начин избора и рада права и 

дужности студента проректора, као и сва друга питања од значаја за његово 

деловање. 

 

 

 

II  НАЧИН ИЗБОРА СТУДЕНТА ПРОРЕКТОРА 

 

Члан 2. 

 

Студента проректора бира и разрешава Студентски парламент на седници из 

реда својих чланова, већином гласова, на предлог факултета у свом саставу. 

Изузетно, до конституисања студентског парламента студента проректора 

може изабрати и Сенат Универзитета. 

 

 

Члан 3. 

 

Студент проректор се бира на период од 1 ( једне ) године. 

Исто лице може само једном да буде бирано за студента проректора. 

 

 

Члан 4. 

 

За време док обавља функцију студента проректора, студент проректор 

задржава својство студента. 

 

 

 



III   ДЕЛОКРУГ ПОСЛОВА СТУДЕНТА ПРОРЕКТОРА 

 

Члан 5. 

 

Студент проректор : 

 

- Покреће иницијативе код надлежних органа факултета у саставу 

Универзитета за обезбеђивање, унапређивање и развој квалитета студијских 

програма, наставе и услова рада; 

- Прати студентски стандард ( здравствену заштиту, смештај, исхрану ) и даје 

предлоге и иницијативе у вези са тим; 

- Прати културне и спортске активности студената и даје предлоге о развоју и 

унапређењу тих активности; 

- Координира рад студента продекана и повремено одржава састанак са 

студентима продеканима о питањима из студијских програма и унапређења 

наставе као и другим питањима где су укључени студенти приликом 

одлучивања. 

- Стара се о заштити права студената на свим факултетима; 

- Сарађује са студентским организацијама; 

- Обавештава студентски парламент о проблемима наставе и о другим 

питањима значајним за остваривање права студената на факултетима у 

саставу Универзитета и даје предлоге за решавање уочених проблема. 

 

Члан 6. 

 

Мандат студента проректора престаје : 

 

- Истеком времена на које је изабран; 

- Подношењем оставке; 

- Опозивом. 

 

 

IV   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 7. 

 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења. 

 

 

 

                                                                                        Председник Савета, 

                                                                                  Проф. др Радомир Бојковић 

 

 


