
На основу члана 56. и 66. Закона о висо 1<ом образовању ("Сл. гласни~< РС", бр. 
88/2017, 27/ 2018 - др. зако н , 73/2018, 67/2019 и 6/2020 - др.закони, 11 / 2021-
аутентичнотумачење, 67/2021и67/202 1 -др . За~<он ), члана 6. став 1. тач1<а 1. За~<она 
о студентском организовању ("Сл. гласник РС", бр . 67/202 1) и чланова 180. и 181 . 
Статута Фа1<ултета инжењерс1<их наука у l(рагује вцу (бр. 01-1 / 932 од 01.04.2021 . 
године - пречишћен те1<ст), Студентс1< и парламент Факултета инжењерских нау 1<а 
Универзитета у l<рагује вцу доноси: 

ПРАВИЛНИК О ИЗБОРИМА ЗА СТУДЕНТСКИ ПАР ЛА ~ fЕТИНЖЕЊЕРСКИХНАУКА 
ФАКУЛТЕТА ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА УН ИВЕРЗИТЕТАН\VЈЕРЗИТЕт У КРАГУЈЕВЦУ 

КРАГУЈЕВЦУ 
Бр 0(1. /{ tGP 

Члан 1. 
__ .L.,o 6-- 20 l..Lтод 

Овим правилником уређује се н ачин и поступак избора , контитуисања, ~Ев дц 
мандата, број чланова и друга питања везана за рад Студентс 1<ог парламента 
Факултета инжењерских нау1<а Универзитета у l(рагујевцу (у даљем те1<сту: Студентс1<и 
парламент). 

Члан 2. 

Студентс1< и парламент је орган студената пре1<0 којег остварују своја права и штите 
своје интересе на фа1<ултету . 

Студентс1<и парламент има 35 чланова, по 6 (шест) предста вника сваке године 
основних и мастер академс1<их студија, 3 (тр и ) члана преставни1<а до 1порс1<их 
академс 1<их студија и 2 (два) чла на представн и 1<а апсолвената. 

Члан 3. 

Студентс1<и парламент бирају студенти уписани у ш1<олској години у 1<ојој се врши 
избор Студентс1<оr парламента (а1пивни студенти ). 

Избор чланова Студентског парламента одржава се сваке друге године у априлу, 
тајним и непосредним гласањем. 

Избори за Студентс1<и парламент се спроводе н епосредн им, тај ним гласањем, по 
пропорционалном систему. 

Изборна једи ница на изборима је Фа 1<ултет. 

Студентс1<11 парламент се 1<о нституише најкасниј е до 1<раја октобра. 

Мандат чланова Студентског парламента почиње даном конституисања и траје две 
године. 

У случај у да студент 1<0ји је изабран за члан а Студентс1<ог парламента заврши степен 
студија на који је уписан пре исте1<а мандата, задржава право да обавља функциј у , 



ако упише наредни степен студија у првом наредном уписном року на истој 

високош 1<олској установи, не дуже од три месеца. 

У1<0лико услов из члана 7. овог члана није испуњен , могу се расписати допунс1<и 
избори у с1<ладу са општим а1пом Студентског парламента. 

Право да буду бирани за члана Студентског парламента имају сви студенти 
Фа1<ултета , уписан и на студије у ш1<олс1юј години у којој се бира Студентс 1<и 
парламент, које 1<андидује студентс 1<а организација регистрована у с1<ладу са 
За 1<0 ном о студентском организовању или које кандидује неформална група 
студената која има писмену подрш1<у најмање 10% укупног броја студената 
Фа1<ултета. 

У чланству Студентског парламента заступљени су представници студената са 
инвалидитетом и студената уписаних по афирмативним мерама сразмерно 

процентуалном учешћу, у у 1<упном броју студената уписаних у школској годин и у 
којој се бира Студентски парламент. 

Члан 4. 

Председни1< Студентског парламента доноси одлуку о расписивању избора за 
Студентс1<и парламент. 

Избори се одржавају најкасније 30 дана од датума расписивања избора . 

Одлу1<а из става 1. овог члана истиче се на огласну таблу Факултета. 

Члан 5. 

Декан Фа1<ултета именује Изборну Комисију која спроводи изборе за Студентс1<и 
парламент (у даљем те1<сту: Комисија) . 

Комисију чине проде1<ан за наставу Факултета , један представник из службе за 
Студентске послове Факултета и три представни ка из реда студената. 

Радом Комисије председава проде1<ан за наставу, у својству председника l<омисије. 

Право одлучивања имају св и чла но в и l<оми сије. 

Комисија одлучује већином гласова од у 1<упног броја чланова. 

Члан 6. 

Пријаве за изборе подносе се Комисији нај1<асније 72 часа пре почеп<а гласања. 

Пријава садржи : назив л и сте, с пи са~< и потпис студената који се 1<андидују за изборе, 
испуњеност услова из члана 3. став 8. овог Правилника и потпис одговорног лица 
организације или групе која учествује на изборим а. 

По подношењу пријава Комисија је дужна да у ро1<у од 24 часа утврди валидност 
пријаве. 



Уколико постоје неправилности дужна је да остави рок од 24 часа за исправљање 
неправилности. 

Члан 7. 

Студент може подржати само једну листу. 

Потп и с је валидан ако уз њега стоји и чип<о написа но име и презиме потписаног 
студента , 1<ао и број његовог индекса. 

У1<оли1<0 студе нт својим потписом подржи више од једне листе , важећи је потпис за 
л и сту 1<оја је прва предала кандидатуру. 

Листа мора бити састављена од студената Фа 1<ултета а може имати највише оноли ко 
1<андидата коли ко Студентс1<и парламент број и чла н ова. 

Образац листе кандидата са потписима , кој и се оверава печатом Факултета , утврђује 
l<омисија. 

Назив л и сте се одређује према називу поднос иоца листе . Уз назив листе подносилац 
листе може укључити име и презиме студента Фа1<ултета - носиоца листе . 

Подносилац ли сте има право да са л и сте па рламента повуче ка ндидата 1<оме ј е 
престао статус студента и замени га новим 1<а ндидатом, који се та1<0ђе налаз и н а 

лист и . 

Члан 8. 

l<омисија утврђује зб ирну ли сту 1<0ја садржи све листе са именима свих кандидата у 
ро1<у од 24 сата пре почеп<а гласања . 

Редослед на збирној листи утврђује l<омисија по азбучном реду . 

Збирна листа се видно истиче н а огласној табли Фа1<ултета . 

Члан 9. 

Број гласачких листића кој и се штампају утврђује l<омисија . 

Штампању гласачких л и стића пр и суствује по једа н представни1< п редлагача листе. 

Н а гласач1<ом л истићу се н алаз и списа~< изборних листа , по редоследу који је већ 
утврђен на збирн ој изборној листи . 

Гласа ње се врши заокруживањем редног броја и сп ред назива листе . 

Члан 1 О . 

Јединствени би рачки списа ~< утврђује l<омисија на основу евиденције службе за 
Студентс 1<е послове Факултета. 

Списа~< студената Факултета свих година студија представља једи нствени бирач1<и 
списа~<, 1<оји је доступан на проверу свим студентима до за1<Ључивања бирач 1<ог 
СПИСl<а. 



Термин е у кој има се може изршити увид у јединствени бирач 1< и списак дужна је да 

објави служба за Студентс1<е послове Факултета . 

Закључивање јединственог бирачког списка Комисија проглашава 24 часа пре избора , 

када саопштава укупан број бирача. 

Приговори на јединстве н и бирач1<и спи сак могу се поднети најка сн ије до 

закључивање јединственог бирач1<0г списка 

Комисија одмах решава приговоре . 

Члан11 . 

Гласање се спроводи у холу Фа1<ултета у периоду од 9 до 14 часова. 

Гласање студената на изборима обавља се на бирач1<ом месту . 

Гласање је тајно . 

На Факултету се одређује једно бирач1<0 место. 

На бира ч1<ом месту одређује се део где ће бира чи моћи да испун е гласач1<и листић . 

Члан 12. 

l<ом и сија именује бирачки одбор од 3 члана и 3 заменика. 

Бирач1<и одбор се именује најкасније 24 часа пре почетка гласања . 

l(омисија посебним решењем може, по захтеву заинтересова ном учесни1<у у 

изборном поступку, доделити статус посматрача рада бирачког одбора . 

Члан 13. 

Бирачки одбор има следећу надлежност : 

1. отвара бирач1<0 место , 

2. ру1<0води гласа њем на би рач 1<0м месту, 

3. обезбеђује правилност и тајност гласања н а бирач1<ом месту, води записник о 

свом раду и о гласању на бирачком месту , 

4. предаје Комисији материјал о гласању на бирачком месту, 

5. обавља и друге послове утврђене овим Правилни1<ом и одлуком Комисије .. 

Члан 14. 

Сви гласачк и листићи морају бити исте величине и сваки садржи : 

1. означење да се гласање односи на избор за Студентски парламент; 

2. редни број ; 

3. н аз и в изборне листе; 

4. озна1<у да се гласање врши заокруживањем редног броја испред изборн е 

листе .. 

Сваки гласачки листић се оверава печатом Фа1<ултета . 



Члан 15. 

Поступак гласања почиње докази вањем бирач 1<ог п рава. 

Студент је дужан да н а дан избора прили 1<0м гласања по1<аже п редставницима 

бирач1<0г одбора лич н и документ или индекс ради п ровере, на основу 1<ога се утврђује 

идентитет студента 1<0ји гласа. 

Бирач 1<и одбор спроводи изборе на ос нову јединственог бирач1<ог спи Сl<а , уз помоћ 

1<ојег се обавља провера , односно евидентирање студената који излазе на изборе . 

Б и рач1<и одбор н а бирачком месту утврђује идентитет студента 1<0ји гласа и даје 

му обја шњења о нач ину гласања . 

Гласање се в р ши зао1<руживањем редног броја испред назива изборне л исте на 

гласач1<ом листићу . 

Неважећ им листићем сматра се о н ај гласа ч 1<и листић са кога се једнозначно и са 

сигурношћу не може утврдити за ко га је студент гласао. 

Члан 16. 

По завршеном гласању, б и рач1<и одбор утврђује резултат гласања на бирач1<0м 

месту и о томе саставља записни к . 

У записни1< из става 1 овог члана уносе се нарочито: дан и место одржавања гласања , 

бирач1<0 место, предмет гласања, име и презиме чланова бирач1<0 г одбора , број 

студената уписаних у једи нствени бирач1<и списа ~<, б рој студената изашлих на изборе, 

број листића у 1<утији , број неважећих гласачких л истића и резултат гласања . 

Записни 1< попуњавају сви чланови бирачког одбора на бирач 1<ом месту. 

Б и ра ч к и одбор ста вља у посеба н омот и запечаћује: записник о гласању н а б ирач1<0м 

месту , једи нствени бирачки списа~< и употребљене гласач ке листиће и раздвојено 

неу потребљене гласачке листи ће. 

Запечаћен и омот бира ч 1< и одбор доставља l<ом и сиј и . 

Члан 1 7. 

На основу зап и сни 1<а l<омисија доноси одлу 1<у о 1<оначним резултатима избора и 

расподели ма ндата 1<оја се обја вљује на огласној табли Фа1<ултета , у ро1<у од 3 дана 
на 1<он затварања бирачког места. 

Члан 18. 

На резултате избора из члана 17. овог П равилн и 1<а сваки учесник изборног поступка 

може поднети приговор еле1прон С1<ом поштом председнику l(ом исије, у року од 24 
часа од дана истицања резултата н а огла сну таблу . 

l<омисија доноси одлу1<у по приговору из става 1. овог члана у року од 24 часа од дана 
његовог подношења. 

Одлука l<омисије је коначна. 



Члан 19. 

По одржаним изборима конститутивну седн ицу Студентског парламента сазива и 
предлаже њен дневни ред де 1<ан Фа1<ултета . 

На 1<0нститутивној седници Студентс1<ог парламента врши се верифи1<ација мандата , 
а затим се гласањем бира председник и заменик председника Студентског 
парламента. 

До избора председника Студентс 1<ог парламента седницом Студентс1<0г парламента у 

својству председавајућег руководи председни к Скуп штине организације или 
изабрани члан групе студе н ата. 

Члан 20. 

Ступањем на снагу овог П равилни1<а престаје да важи Правилни ~< о изборима за 
студентс1<и парламент Факултета инжењерских наука Универзитета у l<рагујевцу , бр. 

01 -1 / 1160 од 23.04.2013. године . 

Овај Правилник ступа на сна гу у ро1<у од 8 (осам) дана од да н а објављивања на 
интернет стра ници Факултета. 

П редседни1< Студентс1<0г парламента 

Фак~~аука 

омислав Миловић 


