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Члан 6. 
Избори за Студентски парламент могу се одржати најраније 28 дана од дана 

расписивања избора. 
Од дана расписивања избора до дана предаје кандидатура мора да протекне 

најмање 14 дана. 
Од истицања листе кандидата до дана одржавања избора мора да протекне 

најмање 14 дана.  
  

Члан 7. 
Приликом избора чланова за Студентски парламент, Факултет представља једну 

изборну јединицу.  
 

Члан 8. 
На захтев Комисије за избор, Студентска служба Факултета доставља оверени 

списак студената по студијским програмима Комисији за избор, најкасније 7 дана од 
дана расписивања избора. 

Оверен списак студената по студијским програмима је бирачки списак.  
Студент може извршити увид у бирачки списак.  
Уколико студент сматра да постоје неправилности у бирачком списку, студент 

има право да поднесе приговор Комисији за избор, најкасније 3 дана пре закључења 
списка.  

Комисија за избор је дужна да донесе одлуку у року од два дана, а најкасније до 
закључења списка. 

  
Члан 9. 

Избори за Студентски парламент Факултета се одржавају радним дан, у периоду 
од 08 до 18 часова, у континуираном трајању од најмање 8 сати, у просторији коју 
одреди Студентски парламент, уз претходну сагласност Декана Факултета.  

 
Члан 10. 

Сваки студент гласа лично и у току одржавања избора може гласати само 
једанпут. 
 Студенти одређеног студијског програма гласају само за студента кандидате са 
свог студијског програма. 

  
Члан 11. 

Факултет штампа гласачке листиће на српском језику ћириличним писмом.  
Број гласачких листића мора бити једнак најмање половини од укупног броја 

студената Факултета са правом гласа.  
Гласачки листићи се оверавају печатом Факултета.  
Пре почетка избора, Kомисија за избор објављује укупан број оверених 

гласачких листића и уноси у записник. 
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Члан 12. 
Гласачки листић за чланове Студентског парламента Факултета садржи:   
1. констатацију да се гласа за чланове Студентског парламента Факултета са 

даном избора;  
2. упутство за гласање и начин гласања, којим се прецизира на који начин и за 

колико максимално кандидата студент може да гласа;  
3. редни број који се ставља испред имена кандидата, по азбучном реду;  
4. име и презиме кандидата, студијски програм, годину студија.  

 
Члан 13. 

Пре преузимања гласачких листића, студент саопштава Комисији за избор своје 
лично име и презиме.  

Студент свој идентитет доказује индексом, студентском идентификационом 
картицом, личном картом, пасошем или возачком дозволом. 

При преузимању листића, студент се потписује поред свог имена у бирачком 
списку, а члан Комисије за избор заокружује број испред имена.  
 

Члан 14. 
За члана Студентског парламента Факултета може се кандидовати сваки студент 

који прикупи најмање 30 потписа студената који имају право гласа на изборима.  
Студент има право да потписом подржи кандидатуру максималмо три студената 

кандидата за чланство у Студентском парламенту Факултета.  
  

Члан 15. 
Комисија за избор непосредно спроводи гласање на бирачком месту, прикупља 

кандидатуре, обезбеђује правилност и тајност гласања и стара се о одржавању реда на 
бирачком месту за време гласања. 

Комисија за избор прати и врши контролу изборног поступка и одлучује по 
приговорима.  
  

Члан 16. 
Кандидатуре за члана Студентског парламента студенти подносе Комисији за 

избор.  
Кандидатура садржи име и презиме студента, факултет, студијски програм, 

годину студија и просечну оцену студија, биографију са сликом, списак са потписима 
подршке кандидатури и мотивационо писмо.  

  
Члан 17. 

Подносиоцу кандидатуре изборна комисија Факултета издаје потврду о пријему 
кандидатуре са назначеним даном и часом. 

  
Члан 18. 

По истеку рока за подношење кандидатура, листе кандидата се на видан начин 
истичу на интернет страници и огласној табли Факултета.  
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Члан 19. 
Сваки кандидат има право да на пригодан начин обавести студенте Факултета о 

својој кандидатури, свом програму и активностима. 
Комисија за избор је дужна да студентима стави на располагање материјал у 

коме су на равноправан начин представљени сви кандидати.  
  

Члан 20. 
Кампања за промоцију кандидата за Студентски парламент Факултета, као и 

Студентски парламент Универзитета, завршава се један дан пре одржавања избора.  
  

Члан 21. 
Комисија за избор поништава изборе за Студентски парламент Факултета и 

подноси приговор на регуларност у спровођењу избора за Студентски парламент 
Универзитета Изборној комисији Универзитета и у случају да:   

1. кандидат, студентске организације, било која група студената или било који 
студент силом, претњом или на други начин принуди другог студента или на 
њега утиче да на изборима врши или не врши право гласања или да гласа за 
или против одређеног кандидата;  

2. било ко од учесника у изборном процесу захтева или прихвати поклон или 
другу корист за себе или другог да гласа или не гласа или да гласа у корист 
или против одређеног кандидата;  

3. неки студент на изборима гласа уместо другог студента под његовим 
именом или на истом гласању гласа више од једанпут или користи више од 
једног гласачког листића;  

4. члан Комисије за избор спречи или омета праћење тока гласања или 
утврђивања резултата гласања лицу које на то има право по овом 
Правилнику;  

5. члан Комисије за избор додавањем или одузимањем гласачких листића или 
гласова при пребројавању или на други начин измени број гласачких 
листића или гласова или објави неистинит резултат гласања;  

6. било ко од учесника у изборном процесу самоиницијативно уништи, оштети, 
одузме или прикрије гласачки листић или неки други документ о гласању.  

 
Члан 22. 

По завршеном гласању Комисија за избор приступа утврђивању резултата 
гласања.  

Комисија за избор најпре утврђује број неупотребљених гласачких листића и 
ставља их у посебне коверте које печати.  

На основу бирачког списка, Комисија за избор утврђује број студената који су 
гласали и потом отвара бирачку кутију. 

Комисија за избор одваја и пребројава важеће и неважеће гласачке листиће.  
Неважећи је гласачки листић са кога се не може утврдити за кога је бирач 

гласао. 
Подаци о броју студената који су гласали и броју неважећих гласачких листића 

се уносе у записник.  
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Члан 23. 
Комисија за избор утврђује резултате гласања и уноси их у записник. 
У записник се уносе и евентуалне примедбе Комисије за избор. 
Записник о раду потписују сви чланови Комисије за избор. 
Записник о току гласања и утврђивању резултата сачињава се у три примерка од 

којих један задржава Комсија за избор, један се доставља у Архиву Факултета, а један 
објављуја на огласну таблу Факултета.  

 
 Члан 24. 

Уколико је укупан број гласачких листића у кутији већи од броја студената 
регистрованих да су приступили гласању, Комисија за избор је дужна да констатује 
неправилност и диноси одлуку у поништавању избора.  

 
Члан 25. 

 За чланове Студентског парламента изабрани су студенти који су освојили 
највећи број гласова са одређеног студијског програма, а сходно дефисаним квотама за 
сваки студијски програм. 
 У колико два или више кандидата добију исти број гласова, гласање се понавља 
између кандидата са истим бројем гласова, у наредних седам дана. 
 Ако на изборној листи нема потребан број кандидата са одређеног студијског 
програма, упражено место се попуњава са студентом који је освојио највише гласова са 
било ког другог студијског програма. 
  

Члан 26. 
Резултате избора објављује Комисија за избор најкасније 48 сати од затварања 

бирачких места, на огласној табли и интернет страници Факултета.  
  

Члан 27. 
Приговор на регуларност изборног поступка и резултата избора може поднети 

сваки студент Комисији за избор у року од 24 часа од објављивања резултата избора. 
Комисија за избор је дужна да у року од 48 часова од истека рока за подношење 

приговора одлучи о поднетим приговорима. 
У наведене рокове за подношење приговора и одлучивање о приговорима не 

рачунају се викенд и нерадни дани.  
  

Члан 28. 
За сва питања која нису регулисана овим правилником, примењују се одредбе 

важећег Пословника о раду Студентског парламента. 
 

Члан 30. 
Правилник ступа на снагу даном доношења.  

   
 
  

Студентски парламент Факултета 
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Драгана Малиновић, председница 


