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c9 .

Ha ouroey qJraHa 64, 70, 7l u 72. Ctaryra Ynunepsu'rera y flpurunanu, ca
npr.rBpeMeHprM ceAlrrrrreu y Koconcxoj MurpoBl.Iqu, Cenat Yuunepsutem y flpnrurvlnvl,
Ha ceAHHrIu rojoj upucycreyjy rpeAcraBHllqu cryAenura, o4pNanoj 8. naapra 2008.
TOAI,IHE AOHOCI,I

I I P A B I T J T H I I K  1
o crrPoBobEBv Ir3EoPA 3A CTyAEHTCKII TIAPJIAMEHT

ITHI,IBE P3 IITE TA Y IIPI4III TI'trIJI'tr

9nan 1.
OsuN,r rrpaBr4nHr.rKoM ypebyje ce HaqLIH vr flpolleAypa us6opa 3a qJIaHoBe

CtyAenrcxor rapnaMeura YHunep3l4Tera y llpnrlruHu.

Htlas2.
flpano ya 6upa u 6yne 6upan sa v'rana CryAenrcror napnaMeHTa vMa cBaKI,I

peAoBaH cryAeHT ocHoBHLrx aKaAeMcKLrx ctyruja, Alr[noMcKr4x aKaAeMcKux cry4uja -

Macrep, cnequjarncrnqKax u AoKropcKpIX cryluja cBrIX Sanyrnera y cacraBy
Yuunepsurera y flpururvrHvr, y cKnaAy ca 3aronou o Br.rcoKoM odpasonamy ra Craryrorvr
Vuunepsurera.

flpano p lupajy u 6yly iupanu sa qnana Cry,uentcrcor rapnaMeura uuajy u
peAoBHr4 cryAeHTr.r ocHoBHrrx n nocJreAr4rrnoMcKr{x cryluja rojrn cy yrrvcar.ln cryAuje no
lponucr,rMa xoju cy Bo{s,rJrpr Ao crynama Ha cHary 3arona o BLIcoKoM o6paeonarry.

9ran 3.
I4s6op sJraHoBa CryAeHrcnor napJraMenra Ynusep3r,rrera oApxaBa ce cBaKe

roArrHe y arrpnJry, najrauruje ao 30. y Meceuy, mjuurrl LI HenocpeAHLIM fJIacaILeM.

Hmle' 4.
CryAeurcru [apnaMeHT Yuunepsurer a uMa 3 0'ulaFlosa.
r{raHoer.r CryAeurcxor napJraMenm Yuunep3l4Tera 6upajy ce Ha rajnuu z

HenocpeAHurrl us6opurvra roju ce opraHz3yjy sa tpaxynrery, IlcroBpeMeHo ca zs6opuua
3a cryAeHTcKn rrapJraMenr lpaxyrrera, ca noce6ne JII,Icre.

9raH 5.
Peierop urrteHyje YuunepsurercKy zs6opHy xorr,l,rcujy o4 5 (net) qJIaHoBa, Ha

rpeAJror CryAenrcror napnaMeHra Yuunep3l,Irera.
YHnnepszrercKa rae6opna ronaucuja [yHoBiDKHo AoHocI,I oAnyKe yKonLIKo

cacraHKy Korvrucuje npucycrnyje rpocra sehuHa yKyrHor 6poja qraHoBa Korraucuje.
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Члан 6. 
Изборе за Студентски парламент Универзитета расписује ректор.  
Одлуком о расписивању избора одређује се број чланова Студентског 

парламента Универзитета са сваког факултета и период у коме се морају  одржати 
избори.  

Даном расписивања избора почињу рокови за вршење изборних радњи. 
Одлука о расписивању избора доставља се Студентском парламенту 

Универзитета, факултетима у саставу Универзитета и студентским парламентима 
факултета.  
 

Члан 7. 
Избори за Студентски парламент могу се одржати најраније 15 дана од дана 

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

најмање 7 дана. 
Од истицања листе кандидата до дана одржавања избора мора да протекне 

најмање 7 дана. 
 

Члан 8. 
Приликом избора за Студентски парламент Универзитета сваки факултет 

представља једну изборну јединицу.  
У случају да факултет има више одељења на различитим локацијама може 

се формирати више гласачких места у оквиру исте изборне јединице. 
 

 
Члан 9. 

Избори за Студентски парламент Универзитета одржавају се истовремено са 
изборима за студентски парламент факултета.  

Избори трају један радни дан, у периоду од 8 до 18 часова.  
 

Члан 10. 
Сваки студент гласа лично и у току одржавања избора може гласати само 

једанпут.  
 

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 оверавају се печатом Универзитета.  
Пре почетка избора објављује се укупан број оверених гласачких листића и 

уноси се у записник. 
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Члан 12. 

Гласачки листић за чланове Студентског парламента Универзитета садржи: 
1. констатацију да се гласа за чланове Студентског парламента Универзитета 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; 
4. име и презиме кандидата, студијски програм, годину студија. 
 

Члан 13. 
Пре преузимања гласачких листића студент саопштава изборној комисији 

своје лично име и презиме.  
Идентитет доказује индексом, студентском идентификационом картицом, 

личном картом, пасошем или возачком дозволом.  
 

Члан 14. 
За члана Студентског парламента Универзитета може се кандидовати сваки 

студент који прикупи најмање 30 потписа студената који имају право гласа на 
изборима на факултету.  

Студент има право да подржи кандидатуру само једног кандидата. 
За чланове Студентског парламента изабрана су три студента са највећим 

бројем гласова на факултету. 
 

Члан 15. 
Изборе спроводи Универзитетска изборна комисија. 
Универзитетска изборна комисија прати и врши контролу изборног 

поступка и одлучује по приговорима. 
Факултетска изборна комисија 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. 

 
 

Члан 16. 
Кандидатуре се подносе изборној комисији факултета.  
Кандидатура садржи име и презиме студента, факултет, студијски програм, 

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

Изборна комисија факултета по пријему кандидатуре доставља копију 
кандидатуре Универзитетској изборној комисији. 
 
 

Члан 17. 
Подносиоцу кандидатуре изборна комисија факултета издаје потврду о 

пријему кандидатуре са назначеним даном и часом. 
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Члан 18. 
По истеку рока за подношење кандидатура, листе кандидата достављају се 

Универзитетској изборној комисији и на видан начин се истичу на интернет 
страници Универзитета и огласној табли факултета. 
 

Члан 19. 
По завршеном гласању, факултетска изборна комисија приступа утврђивању 

резултата гласања.  
Изборна комисија факултета најпре утврђује број неупотребљених 

гласачких листића и ставља их у посебне коверте које печати. 
Важећи листићи се одвајају од неважећих.  
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 уносе се у записник.  
 

Члан 20. 
Изборна комисија факултета утврђује резултате гласања и уноси их у 

записник. 
У записник се уносе и евентуалне примедбе изборне комисије факултета и 

Универзитетске изборне комисије. 
Записник о раду изборне комисије факултета потписују сви чланови 

комисије. 
Записник о току гласања и утврђивању резултата сачињава се у три 

примерка, од којих један задржава изборна комисија факултета, један се одмах 
уручује Универзитетској изборној комисији, а један поставља на огласну таблу 
факултета. 
 

Члан 21. 
Уколико је укупан број гласачких листића у кутији већи од броја студената 

регистрованих да су приступили гласању, изборна комисија факултета је дужна да 
констатује неправилност и обавести Универзитетску изборну комисију, која 
одлучује о регуларности избора. 
 

Члан 22. 
Резултате избора објављује Универзитетска изборна комисија, најкасније 24 

сата од затварања бирачких места, на огласној табли факултета и интернет 
страници Универзитета. 

 
Члан 23. 

Приговор на регуларност изборног поступка и резултата избора може 
поднети сваки студент Универзитетској изборној комисији у року од 24 часа од 
објављивања резултата избора.  

Универзитетска изборна комисија је дужна да у року од 48 сати од истека 
рока за подношење приговора одлучи по поднетим приговорима.  
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Y nane4ene poKoBe 3a rro.uromeme npn'oBopa r4 oAJrfrr,rBarbe o npnroBopr4Ma He
pavyHajy ce BLTKeHA r,r Hep4AHH Aateru.

Ynan24.
Koncrnryrunny c€Arilrrry Cry.uerrrcror rapnaMeHTa sarasyje npeAceAHr,rK

nperxoAHor ca3nBa flapnauerr4 Herrocpe.4Ho HaKoH npornarxerba KoHaqHnx p$ynrara
ns6opa.

9nas25.
HsueHe H Ao[yHe flpannrmnca AoHoce ce Ha ceAHurlu Cenara'Ynznepsn:rera Ha

rojoj npucycmyjy npeAcraBrilqu cryAeHar4 y cKJraAy ca 3aronou o BkrcoKoM
o6pasonamy u Caryrou Ymmepsrrrsra y flpnrorrnru.

l{mn26.
flpaunrHur cryua Ha cHary AaHoM AoHornena
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