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Дел.бр:749/1 
Датум:26.08.2022.год. 
 
СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ 
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ 
 
Студентски парламент Универзитета у Београду - Хемијског факултета (у даљем тексту: 
Студентски парламент), у складу са одредбама Закона о студентском организовању 
(„Сл.гласник РС“ бр. 67/21) и Пословника о раду Студентског парламента (у даљем 
тексту: Пословник), на седници одржаној дана 26.8.2022. године доноси 
 

Правилник о избору чланова Студентског парламента  
Универзитета у Београду – Хемијског факултета 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1 
Овим Правилником уређује се број, начин и поступак избора чланова Студентског 
парламента. На питања која нису уређена овим Правилником примењују се одредбе 
закона којим се уређује студентско организовање (у даљем тексту: Закон) и закона којим 
се уређује високо образовање. 

II САСТАВ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА 
 

Члан 2 
Студентски парламент има најмање 16, а највише 30 чланова од којих је један представник 
студената уписаних по афирмативним мерама.  

III ПОСТУПАК ИЗБОРА ЗА СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ 
 

Члан 3 
Право да бирају и да буду бирани за члана Студентског парламента имају сви студенти  
уписани на студије  у школској години у којој се бира Студентски парламент.  
 

Члан 4 
Избори за чланове Студентског парламента одржавају се сваке друге године у априлу, 
најкасније до 15. у месецу, тајним и непосредним гласањем. 
Рок из става 1 овог члана не примењује се на допунске и ванредне изборе Студентског 
парламента
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Члан 5 
Изборе за Студентски парламент расписује председник Студентског парламента, најраније 
40, а најкасније 15 дана пре истека рока из члана 4. овог Правилника. 
Допунски и ванредни избори за Студентски парламент расписују се најраније 30, а 
најкасније 10 дана пре дана њиховог одржавања.  
Одлука о расписивању избора објављује се на огласној табли Факултета, најкасније у року 
од три дана од дана расписивања избора, а може се објавити и на интернет страни 
Факултета. Одлука садржи  време и место одржавања избора, чланове комисије за 
спровођење избора, адресе њихове електронске поште, услове и начин пријаве за изборе и 
друге информације од значаја за поступак избора. 
 

Члан 6 
Избори за чланове Студентског парламента спроводе се по изборним јединицама. 
Једну изборну јединицу чине студенти уписани на студијски програм који се реализује на 
Факултету, а који нису  уписани по афирмативним мерама, а другу изборну јединицу чине 
студенти уписани по афирмативним мерама. 
Представници студената са инвалидитетом и студената уписаних по афирмативним 
мерама заступљени су у чланству студентског парламента сразмерно процентуалном 
учешћу у укупном броју студената  уписаних у школској години у којој се бира 
студентски парламент.  
 

Члан 7 
Изборе за Студентски парламент спроводи Комисија за спровођење избора (у даљем 
тексту: Комисија). 
Комисију именује декан, на предлог Студентског парламента. 
Комисију чине: продекан за наставу, један запослени са минималним звањем асистента и 
три студента Комисија бира председника из реда  наставника.  
Студенти из става 3 овог члана не могу бити кандидати на изборима за Студентски 
парламент. Уколико се студент који је изабран за члана Комисије кандидује на изборима, 
његов мандат у Комисији престаје и Студентски парламент је дужан да именује новог 
члана на упражњено место у року од три радна дана. 
 

Члан 8 
Бирачки списак Комисији доставља Служба за студентске послове. Бирачки списак 
садржи имена и презимена и бројеве индекса свих студената који имају право гласа.
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Члан 9 
Комисија спроводи изборне радње: 
1) пријем пријава заинтересованих кандидата за чланове Студентског парамента, 
укључујући и проверу испуњености услова за кандидатуру, у складу са Законом; 
2) штампање гласачких листића; 
3) спровођење избора и организовање гласачког места у холу Факултета са два 
дежурна студента; гласачко место мора бити                     отворено најмање 4 часа; 
4) спровођење легитимације бирача увидом у студентску књижицу (индекс); 
5) пребројава гласове по завршеном гласању. Пребројавање гласова врше  чланови  
Комисије, без присуства трећих лица, у року од 24 часа од  затварања 
гласачког места; 
6) саставља записник који садржи: дан и место одржавања, предмет избора, састав 
Комисије, број студената који су имали право гласа, број студената који су гласали, број 
неважећих гласачких листића и број гласова које је добио сваки кандидат. Записник 
потписују сви чланови Комисије.  
7) објављивање прелиминарних резултата избора у року од 24 часа након завршетка 
гласања. Након објављивања прелиминарних резултата, кандидат за члана Студентског 
парламента може поднети жалбу на прелиминарне резултате у року од 3 дана од њиховог 
објављивања; 
8) разматрање основаност поднетих жалби. Уколико је жалба поднета по истеку рока из 
тачке 7 овог члана, решењем одбацује жалбу. Уколико постоје релевантне повреде 
изборног поступка, понавља изборни поступак; 
9) објављује коначне резултате избора у року од 8 дана од објављивања прелиминарних 
резултата избора.  
 

Члан 10 
Кандидати пријаве достављају Изборној комисији у року који је за то предвиђен  
одлуком о расписивању избора. Пријава треба да садржи име и презиме студента, 
потврду да је студент Факултета, не старију од месец дана, број индекса, годину и 
студијски програм на коме је уписан, као и информацију да ли се кандидује као 
независни кандидат или као представник свог студијског програма и године студија. 
Пријаве се достављају у штампаној или електронској форми.  

Уколико кандидатура не испуњава услове из става 1. овог члана, Комисија позива 
подносиоца кандидатуре да у року од три дана отклони недостатке кандидатуре. У 
супротном, Комисија решењем одбацује кандидатуру као непотпуну. 
Кандидатуре из става 1. овог члана могу се поднети у року који је за то предвиђен. 
Неблаговрмено достављену кандидатуру комисија неће разматрати. 
 

Члан 11 
Студент који је приступио гласању има право да гласа за једног независног кандидата и 
за једног кандидата у оквиру свог студијског програма и своје године студија. 
Студент који је приступио гласању има право да гласа за оба кандидата наведена у ставу 
1. овог члана или за само једног кандидата. Гласачки листић попуњен на један од ова два 
начина је валидан. 
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Члан 12 
За чланове Студентског парламента изабрани су кандидати који су освојили један или 
више гласова.  
Ако се два кандидата прјаве за исту позицију у Студентском парламенту, биће изабран 
кандидат који је освојио већи број гласова.  
Ако два или више кандидата који су се пријавили за исту позицију, добију исти број 
гласова избори се понављају најкасније у року од 8 дана од дана објављивања коначних 
резултата избора. 
 

Члан 13 
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 на Факултету, осим у случајевима прописаним Законом; 
3) активирањем статуса мировања студија у трајању од једног или два семестра; 
4) на захтев смене простом већином у Студентском парламенту; 
5) у случају неоправданог непојављивања на две узастопне седнице Студентског 

парламента. 
6) у случају да се запосли у наставном или истраживачком звању на Факултету. 

 
Члан 14 

Допунски избори се одржавају у новембру текуће године. Допунски избори се организују 
у случају да  на редовним изборима нису попуњена сва места. На допунским изборима, 
право кандидатуре имају и студенти прве године студијa уписани у текућој школској 
години.  
У случају да је члану Студентског парламента престао мандат пре истека времена на које 
је изабран, расписују се допунски избори за новог члана Студентског парламента, у 
складу са одредбама овог Правилника, у року од 15 дана од дана престанка мандата. 
Допунски избори се неће расписивати уколико је преостало мање од три месеца од истека 
рока из члана 4 овог Правилника. 
 

Члан 15 
Када најмање половина од укупног броја чланова Студентског парламента поднесе 
истовремено оставку на функцију члана Студентског парламента, распушта се  
Студентски парламент. 
Студентски парламент се распушта када Студентски парламент донесе одлуку о престанку 
свог мандата пре истека времена на који је изабран. 
Даном распуштања Студентског парламента студент продекан расписује ванредне  изборе 
за Студентски парламент.Одлука садржи све информације које садржи и одлука 
председника Студентског парламента о одржавању редовних избора. 
Избори се не могу одржати у року краћем од 15 нити дужем од 45 дана од датума 
расписивања 
Извршни одбор у распуштању, доноси одлуке у име и за рачун Студентског парламента, 
до конституисања новог сазива Студентског парламента.  
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Ванредни избори из става 3 овог члана спроводе се у складу са одредбама овог 
Правилника које уређују поступак избора за Студентски парламент. 
 

IV ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА 
 

Члан 16 
Предлог за измене и допуне овог правилника може поднети Председништво или најмање 9 
чланова Студентског парламента.  
 
Измене и допуне овог Правилника спроводе се  на начин и по поступку предвиђеном  за 
његово усвајање. 
 

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 17 
Овај Правилник ступа на снагу осам дана од дана објављивања на Огласној табли 
Факултета. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Председник Студентског парламента 

 
_____________________________ 

Кристина Радусин 
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