
На основу члана 6. став 1. тачка 1. Закона о студентском организовању 
(„Службени гласник Републике Србије” 67/2021), Студентски парламент Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 10. фебруара 2023. године, доноси 
 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА 

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 
 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Предмет уређивања 
Члан 1. 

(1) Студентски парламент Универзитета у Београду (у даљем тексту: 
Студентски парламент) доноси Правилник о избору чланова Студентског парламента 
(у даље тексту: Правилник) као општи акт којим уређује број, начин и поступак избора 
својих чланова. 

(2) На питања која нису уређена Правилником примењују се одредбе других 
општих аката Студентског парламента и Универзитета у Београду (у даљем тексту: 
Универзитет), као и закона којим се уређује студентско организовање (у даљем тексту: 
Закон) и закона којим се уређује високо образовање. 
 

II САСТАВ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА 
 

Појам члана Студентског парламента 
Члан 2. 

Студентски парламент чине чланови који су представници студената: 
1) факултета у саставу Универзитета (у даљем тексту: факултет); 
2) уписаних на студије при Универзитету; 
3) уписаних по афирмативним мерама и студената са инвалидитетом на 

Универзитету (у даљем тексту: студенти уписани по афирмативним мерама). 
 

Број чланова Студентског парламента 
Члан 3. 

(1) Број чланова Студентског парламента који су представници студената 
факултета се утврђује зависно од броја студената уписаних на односни факултет у 
тренутку расписивања избора чланова Студентског парламента који су представници 
студената односног факултета, према следећим критеријумима: 

1) уколико факултет има до 3600 уписаних студената, Студентски 
парламент има једног члана који је представник студената односног факултета; 

2) уколико факултет има од 3601 до 7200 уписаних студената, Студентски 
парламент има два члана који су представници студената односног факултета; 

3) уколико факултет има више од 7200 уписаних студената, Студентски 
парламент има три члана који су представници студената односног факултета. 

(2) Број чланова Студентског парламента који су представници студената 
уписаних на студије при Универзитету је уређен сходном применом става 1. овог 
члана. 

(3) Број чланова Студентског парламента који су представници студената 
уписаних по афирмативним мерама се утврђује сразмерно процентуалном учешћу у 



укупном броју уписаних студената на Универзитету у школској години у којој се врши 
избор чланова Студентског парламента, према следећим критеријумима: 

1) уколико Универзитет има до 1% студената уписаних по афирмативним 
мерама, Студентски парламент има једног члана који је представник студената 
уписаних по афирмативним мерама; 

2) уколико Универзитет има више од 1% студената уписаних по 
афирмативним мерама, Студентски парламент има два члана који су представници 
студената уписаних по афирмативним мерама. 
 

III ИЗБОРНИ ОРГАНИ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА 
 

Члан 4. 
Изборни органи Студентског парламента су: 

1) Изборна комисија Студентског парламента (у даљем тексту: Изборна 
комисија); 

2) бирачки одбори за спровођење избора чланова Студентског парламента 
(у даљем тексту: бирачки одбори). 
 

Састав и органи Изборне комисије 
Члан 5. 

(1) Изборна комисија има девет чланова, и то: 
1) једног члана из реда проректора Универзитета; 
2) осам чланова из реда студената Универзитета. 

(2) Члан Изборне комисије из става 1. тачка 1. овог члана је председник Изборне 
комисије. 

(3) Заменик председника Изборне комисије је члан Изборне комисије из става 1. 
тачка 2. овог члана. 

(4) Заменика председника Изборне комисије бира и разрешава Студентски 
парламент. 
 

Овлашћења Изборне комисије  
Члан 6. 

Изборна комисија: 
1) доноси одлуку којом се уређују стандарди које испуњавају исправе 

коришћене ради спровођења избора чланова Студентског парламента (у даљем тексту: 
избор); 

2) врши надзор над радом бирачких одбора, посредством чланова Изборне 
комисије; 

3) одлучује по жалбама да одлуке бирачких одбора; 
4) налаже понављање избора на изборној јединици у оквиру које је утврђено 

постојање повреда поступка спровођења избора којима се утиче на исход избора;  
5) даје сагласност на потврду о изабраним члановима Студентског 

парламента; 
6) утврђује и објављује укупне коначне резултате избора; 
7) обавља и друге послове у складу са општим актима Студентског 

парламента и Законом. 
 

Избор и разрешење чланова Изборне комисије 
Члан 7. 



(1) Члана Изборне комисије из члана 5. став 1. тачка 1. бира и разрешава ректор 
Универзитета. 

(2) Чланове Изборне комисије из члана 5. став 1. тачка 2. бира и разрешава 
Студентски парламент. 
 

Мандат члана Изборне комисије 
 Члан 8. 

(1) Мандат члана Изборне комисије почиње даном избора за члана Изборне 
комисије и траје до конституисања наредног сазива Студентског парламента. 

(2) Изузетно, мандат члана Изборне комисије може престати пре истека времена 
из става 1. овог члана, уколико је то у складу са општим актима Студентског 
парламента и Универзитета, као и Законом и законом којим се уређује високо 
образовање. 
 

Изборне јединице 
Члан 9. 

Изборне јединице, у смислу овог Правилника, чине студенти из члана 2. 
Правилника, односно: 

1) студенти факултета чине посебне изборне јединице; 
2) студенти уписани на студије при Универзитету чине посебну изборну 

јединицу; 
3) студенти уписани по афирмативним мерама чине посебну изборну 

јединицу. 
 

Бирачки одбори 
Члан 10. 

(1) Бирачки одбори се оснивају за сваку изборну јединицу и спроводе избор 
чланова Студентског парламента који су представници студената одговарајуће изборне 
јединице. 

(2) Бирачки одбор за спровођење избора чланова Студентског парламента који 
су представници студената факултета има: 

1) једног члана из реда наставника односног факултета; 
2) два или четири члана из реда студената односног факултета, у складу са 

одлуком студентског парламента тог факултета. 
(3) Бирачки одбор за спровођење избора чланова Студентског парламента који 

су представници студената уписаних на студије при Универзитету, односно уписаних 
по афирмативним мерама има: 

1) једног члана из реда наставника Универзитета; 
2) два члана из реда студената уписаних на студије при Универзитету, 

односно уписаних по афирмативним мерама. 
(4) Члан бирачког одбора из става 2. тачка 1, односно става 3. тачка 1. овог 

члана је председник односног бирачког одбора. 
(5) Заменик председника бирачког одбора је члан односног бирачког одбора из 

става 2. тачка 2, односно става 3. тачка 2. овог члана. 
(6) Заменика председника бирачког одбора из става 2. овог члана бира и 

разрешава студентски парламент одговарајућег факултета. 
(7) Заменика председника бирачког одбора из става 3. тачка 2. овог члана бира и 

разрешава Студентски парламент. 
 

Овлашћења бирачког одбора 



Члан 11. 
Бирачки одбор: 

1) доноси одлуку о ближем уређивању поступка спровођења избора; 
2) саставља и објављује позив на избор; 
3) врши пријем предлога кандидата за чланове Студентског парламента (у 

даљем тексту: кандидат); 
4) утврђује прелиминарну листу кандидата; 
5) одлучује по приговорима на прелиминарну листу кандидата; 
6) утврђује коначну листу кандидата; 
7) доноси одлуку о облику и садржају гласачких листића, израђује гласачке 

листиће, сачињава извештај о изради гласачких листића, односно извештај о накнадној 
изради гласачких листића; 

8) организује гласачко место; 
9) легитимише и региструје изашле гласаче; 
10) стара се о реду на гласачком месту; 
11) пребројава гласове; 
12) саставља записник о избору; 
13) објављује прелиминарне резултате избора; 
14) одлучује по приговорима на прелиминарне резултате избора; 
15) објављује коначне резултате избора; 
16) обавља радње које се односе на поновљено гласање између кандидата 

који су добили једнак број гласова, у случају да се не може утврдити који је кандидат 
изабран, сходно примењујући тачке 1 – 2. и 7 – 15. овог става; 

17) саставља потврду о изабраним члановима Студентског парламента који 
су представници изборне јединице за коју је односни бирачки одбор основан; 

18) обавља радње које се односе на поновљене изборе, у случајевима да се 
утврди постојање повреда поступка спровођења избора којима се утиче на исход 
избора на односној изборној јединици, сходно примењујући одредбе овог става; 

19) обавља и друге послове у складу са Правилником и Законом. 
  

Избор и разрешење чланова бирачког одбора 
Члан 12. 

(1) Члана бирачког одбора из члана 10. став 2. тачка 1. бира и разрешава декан 
одговарајућег факултета. 

(2) Чланове бирачког одбора из члана 10. став 2. тачка 2. бира и разрешава 
студентски парламент одговарајућег факултета. 

(3) Члана бирачког одбора из члана 10. став 3. тачка 1. бира и разрешава ректор 
Универзитета. 

(4) Чланове бирачког одбора из члана 10. став 3. тачка 2. бира и разрешава 
Студентски парламент. 
 

Мандат члана бирачког одбора 
Члан 13. 

(1) Мандат члана бирачког одбора почиње даном избора за члана бирачког 
одбора и траје до окончања поступка спровођења избора на изборној јединици за коју 
је односни бирачки одбор основан. 

(2) Изузетно, мандат члана бирачког одбора може престати пре истека времена 
из става 1. овог члана, уколико је то у складу са општим актима Студентског 
парламента и Универзитета, као и Законом и законом којим се уређује високо 
образовање. 



 
IV ОДРЖАВАЊЕ И РАСПИСИВАЊЕ ИЗБОРА 

 
Време одржавања и расписивања избора 

Члан 14. 
(1) Избор се одржава сваке друге године у априлу, најкасније до 15. у месецу. 
(2) Избор расписује председник Студентског парламента најраније 40, а 

најкасније 30 дана пре истека рока из става 1. овог члана. 
(3) У случају да председник Студентског парламента не поступи у складу са 

ставом 2. овог члана, избор расписује заменик председника Студентског парламента у 
року од пет дана од дана настанка повреде става 2. овог члана. 
 

Време одржавања и расписивања ванредног избора 
Члан 15. 

(1) Ванредни избор се одржава у року од 25 дана од дана расписивања 
ванредног избора. 

(2) Ванредни избор расписује председник Студентског парламента даном 
распуштања Студентског парламента. 

(3) На захтев најмање две трећине чланова Студентског парламента, председник 
Студентског парламента распушта Студентски парламент у року од десет дана од дана 
подношења односног захтева. 

(4) У случају да председник Студентског парламента не поступи у складу са 
ставом 2, односно 3. овог члана, односне радње извршава заменик председника 
Студентског парламента у року од пет дана од дана повреде става 2, односно 3. овог 
члана. 

(5) Изузетно, у случају да је до истека мандата сазива Студентског парламента 
остало највише три месеца, неће се примењивати претходни ставови овог члана. 

 
Време одржавања и расписивања допунског избора 

Члан 16. 
(1) Допунски избор се одржава у року од 25 дана од дана расписивања 

допунског избора, а на њему се приступа избору члана Студентског парламента на 
упражњено место члана Студентског парламента. 

(2) Допунски избор расписује председник Студентског парламента у року од 
десет дана од дана: 

1) престанка мандата неком од чланова Студентског парламента; 
2) подношења предлога за расписивање допунског избора, уколико је то у 

складу са општим актима Студентског парламента и Универзитета, као и Законом и 
законом којим се уређује високо образовање. 

(3) Предлог из става 2. тачка 2. овог члана подноси Студентски парламент. 
(4) У случају да председник Студентског парламента не поступи у складу са 

ставом 2. овог члана, односне радње извршава заменик председника Студентског 
парламента у року од пет дана од дана настанка повреде става 2. овог члана. 

(5) Изузетно, у случају да је до истека мандата сазива Студентског парламента 
остало највише три месеца, неће се примењивати претходни ставови овог члана. 

 
Објављивање одлуке о расписивању избора 

Члан 17. 
(1) Одлука о расписивању избора, као и ванредног избора, се објављује на 

огласним таблама и интернет сајтовима факултета и Универзитета. 



(2) Одлука о расписивању допунских избора се објављује на огласној табли и 
сајту: 

1) одговарајућег факултета, уколико се бира члан Студентског парламента 
који је представник студената односног факултета; 

2) Универзитета, уколико се бира члан Студентског парламента који је 
представник студената уписаних на студије при Универзитету, односно уписаних по 
афирмативним мерама. 

 
V ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА 

 
Активно и пасивно бирачко право 

Члан 18. 
(1) Студенти који чине изборну јединицу имају право да бирају чланове 

Студентског парламента који су представници студената одговарајуће изборне 
јединице. 

(2) Студенти који чине изборну јединицу имају право да буду бирани за чланове 
Студентског парламента који су представници студената одговарајуће изборне 
јединице уколико им правноснажном одлуком није изречена нека од дисциплинских 
мера предвиђених правилником којим се уређује дисциплинска одговорност студената 
Универзитета и који испуњавају друге услове у складу са општим актима Студентског 
парламента и Универзитета, као и Законом и законом којим се уређује високо 
образовање. 
 

Одлука о ближем уређивању поступка спровођења избора 
Члан 19. 

(1) Одлуком о ближем уређивању поступка спровођења избора се уређује: 
1) време и место одржавања избора; 
2) време и место пријема предлога кандидата; 
3) број чланова Студентског парламента који су представници студената 

изборне јединице који се бира, у складу са Правилником. 
(2) Одлука из става 1. овог члана се у писаном и електронском облику доставља 

Изборној комисији непосредно по њеном доношењу. 
 

Позив на избор 
Члан 20. 

(1) Позив на избор садржи елементе које садржи одлука из члана 19. 
Правилника. 

(2) Позив из става 1. овог члана се објављује најкасније пет дана пре дана који 
одређен као први дан пријема предлога кандидата. 

(3) Позив из става 1. овог члана се објављује на огласној табли и сајту 
одговарајућег факултета, односно Универзитета. 

(4) Позив из става 1. овог члана се не може уклонити са огласне табле или сајта 
одговарајућег факултета, односно Универзитета, до окончања поступка спровођења 
избора на односној изборној јединици. 
 

Бирачки списак 
Члан 21. 

(1) Бирачки списак садржи имена, презимена и бројеве индекса свих студената 
одговарајуће изборне јединице. 



(2) Бирачки списак саставља одговарајућа служба факултета, односно 
Универзитета, и у два примерка га доставља односном бирачком одбору на његов 
захтев. 

 
Начин подношења и пријема предлога кандидата 

Члан 22. 
(1) Предлог кандидата се подноси предајом попуњеног Обрасца 1, који је 

саставни део Правилника, одговарајућем бирачком одбору од стране предложеног 
кандидата. 

(2) У прилогу Обрасца 1 се достављају у њему побројана акта којима се 
потврђује испуњеност услова прописаних Правилником и Законом. 

(3) Пријем предлога кандидата траје најмање три дана. 
(4) Пријем предлога кандидата се окончава најкасније до осмог дана до дана 

који је одређен за одржавање избора. 
 

Поступање са непотпуним предлозима кандидата 
Члан 23. 

(1) Уколико предлог кандидата није поднет у складу чланом 22. став 2. 
Правилника, у року од 24 часа од окончања пријема предлога кандидата односни 
бирачки одбор позива лице које тај предлог доставља да у року од три дана од 
окончања пријема предлога кандидата отклони његове недостатке. 

(2) Уколико предлог кандидата није поднет у складу чланом 22. став 2. 
Правилника, а лице које тај предлог доставља није отклонило његове недостатке у 
складу са ставом 1. овог члана, односни бирачки одбор решењем одбацује предлог 
кандидата као непотпун. 

(3) У року од три дана од дана доношења решења из става 2. овог члана, лице 
које доставља предлог кандидата на који се решење односи може Изборној комисији 
уложити жалбу на односно решење. 
 

Прелиминарна листа кандидата 
Члан 24. 

(1) У року од четири дана од дана окончања пријема предлога кандидата, 
утврђује се и објављује прелиминарна листа кандидата. 

(2) На остала питања која се односе на објављивање прелиминарне листе 
кандидата, сходно се примењују одредбе члана 20. став 3. и 4. Правилника. 

(3) У року од 24 часа од часа објављивања прелиминарне листе кандидата, лица 
која предлог кандидата достављају могу уложити приговоре на листу из става 1. овог 
члана. 

(4) Одлука по приговорима из става 3. овог члана се доноси у року од два дана 
од дана објављивања прелиминарне листе кандидата. 
 

Коначна листа кандидата 
Члан 25. 

(1) У року од 24 часа од окончања рока из члана 24. став 4. Правилника, 
објављује се и утврђује одговарајућа коначна листа кандидата. 

(2) На остала питања која се односе на објављивање коначне листе кандидата, 
сходно се примењују одредбе члана 20. став 3. и 4. Правилника. 

(3) У року од три дана од дана објављивања коначне листе кандидата, лица која 
предлог кандидата достављају могу Изборној комисији уложити жалбу на коначну 
листу кандидата. 



 
Израда и извештај о изради гласачких листића 

Члан 26. 
(1) По утврђивању коначне листе кандидата, одлуком се утврђује облик и 

садржај гласачких листића посредством којих се приступа избору. 
(2) По обављању радње из става 1. овог члана, приступа се изради гласачких 

листића. 
(3) О радњи из става 2. овог члана се сачињава извештај, који садржи и број 

израђених гласачких листића. 
(4) У случају да се у току трајања избора утврди да није израђен довољан број 

гласачких листића, приступа се накнадној изради гласачких листића. 
(5) О радњи из става 4. овог члана се сачињава извештај, који садржи и број 

накнадно израђених гласачких листића. 
 

Гласачко место 
Члан 27. 

(1) У случају избора чланова Студентског парламента који су представници 
студената факултета, гласачко место се налази у просторијама односног факултета, на 
месту које пружа визуелни приступ целини гласачког места. 

(2) У случају избора чланова Студентског парламента који су представници 
студената уписаних на студије при Универзитету, односно студената уписаних по 
афирмативним мерама, гласачко место се налази у просторијама Универзитета, на 
месту које пружа визуелни приступ целини гласачког места. 

(3) На гласачком месту могу боравити искључиво чланови одговарајућег 
бирачког одбора, чланови Изборне комисије и изашли гласачи у периоду који је 
неопходан за гласање. 

(4) Гласачко место је организовано на начин којим се обезбеђује тајност и 
непосредност гласања. 

(5) Гласачка кутија је обележена, провидна и налази се на гласачком месту. 
 

Легитимација и регистрација изашлих гласача 
Члан 28. 

(1) Легитимација изашлих гласача се врши увидом у јавну исправу којом се 
потврђује да је лице које гласању приступа студент одговарајуће изборне јединице. 

(2) По легитимисању, изашли гласач се региструје уписом у бирачки списак. 
(3) Гласач се уписује у бирачки списак потписом. 

 
Пребројавање гласова 

Члан 29. 
Непосредно по затварању гласачког места, приступа се пребројавању гласова. 

 
Неважећи гласачки листић 

Члан 30. 
Гласачки листић који је нађен у гласачкој кутији је неважећи уколико се: 

1) облик и садржај гласачког листића не подудара са обликом и садржајем 
гласачког листића предвиђеног одлуком одговарајућег бирачког одбора, односно 
Изборне комисије; 

2) увидом у садржај гласачког листића не може недвосмислено утврдити 
изборна воља лица које је посредством њега гласало. 
 



Записник о избору 
Члан 31. 

(1) Непосредно по окончавању пребројавања гласова, приступа се изради 
записника о избору. 

(2) Записник о избору садржи: 
1) време и место одржавања избора; 
2) предмет избора; 
3) укупан број гласача; 
4) број изашлих гласача; 
5) број гласова који је добио сваки кандидат; 
6) број неискоришћених гласачких листића; 
7) број искоришћених гласачких листића; 
8) број неважећих гласачких листића; 
9) друге ставке од значаја за избор. 

(3) Извештај о изради гласачких листића је саставни део записника о избору. 
 

Прелиминарни резултати избора 
Члан 32. 

(1) У року од 24 часа од затварања гласачког места, утврђују се и објављују се 
прелиминарни резултати избора. 

(2) На остала питања која се односе на објављивање прелиминарних резултата 
избора, сходно се примењују одредбе члана 20. став 3. и 4. Правилника. 

(3) Прелиминарни резултати избора садрже имена и презимена кандидата и број 
гласова који је добио сваки од кандидата. 

(4) У року од 24 часа од часа објављивања прелиминарних резултата избора, 
кандидати могу уложити приговор на прелиминарне резултате избора, односно 
поднети захтев за поновним пребројавањем гласова у њиховом присуству. 

(5) Захтев из става 4. овог члана се може поднети највише једном по кандидату. 
(6) Одлука по приговорима се доноси у року од два дана од дана објављивања 

прелиминарних резултата избора. 
(7) Бирачки одбори поступају по захтевима из става 4. овог члана у року од два 

дана од дана објављивања прелиминарних резултата избора. 
 

Коначни резултати избора 
Члан 33. 

(1) У року од два дана од дана објављивања прелиминарних резултата избора, 
утврђују се и објављују коначни резултати избора. 

(2) На остала питања која се односе на објављивање коначних резултата избора, 
сходно се примењују одредбе члана 20. став 3. и 4. Правилника. 

(3) Коначни резултати избора садрже имена и презимена кандидата и бројеве 
гласова које је добио сваки од кандидата. 

(4) У року од три дана од дана објављивања коначних резултата избора, 
кандидат може Изборној комисији уложити жалбу на коначне резултате избора. 
 

Изабрани кандидати 
Члан 34. 

На избору је изабран онај кандидат који је освојио, односно су изабрани они 
кандидати који су освојили највећи број гласова, а који се рангирају у складу са бројем 
чланова Студентског парламента предвиђених Правилником. 
 



Поновљено гласање 
Члан 35. 

Уколико два или више кандидата освоје једнак број гласова, при чему се не 
може утврдити који је кандидат изабран, понавља се гласање између односних 
кандидата.  
 

Одлука о ближем уређивању поступка спровођења поновљеног гласања 
Члан 36. 

(1) У случају из члана 35. Правилника, у року од 24 часа од објављивања 
коначних резултата избора, доноси се одлука о ближем уређивању поступка 
спровођења поновљеног гласања. 

(2) Одлуком из става 1. овог члана се уређује, односно уређују: 
1) време и место одржавања поновљеног гласања; 
2) лица између којих се гласање понавља. 

(3) Одлука из става 1. овог члана се у писаном и електронском облику доставља 
Изборној комисији непосредно по њеном доношењу. 
 

Позив на поновљено гласање 
Члан 37. 

На питања која се односе на позив на поновљено гласање сходно се примењују 
одредбе Правилника којима се уређује позив на избор. 

 
Време одржавања поновљеног гласања 

Члан 38. 
Поновљено гласање се одржава у року од три дана од дана доношења одлуке из 

члана 36. Правилника. 
 

Сходна примена Правилника на случај поновљеног гласања 
Члан 39. 

На остала питања која се односе на поступак поновљеног гласања, сходно се 
примењују одредбе Правилника којима се уређује поступак избора. 
 

Потврда о изабраним члановима Студентског парламента 
Члан 40. 

(1) Непосредно по утврђивању коначних резултата избора, односно коначних 
резултата поновљеног гласања којим је недвосмислено утврђено који су кандидати 
изабрани, израђује се потврда о изабраним члановима Студентског парламента. 

(2) Потврда из става 1. овог члана садржи имена и презимена изабраних 
кандидата. 
 

Достављање документације Изборној комисији 
Члан 41. 

Непосредно по изради потврде о изабраним члановима Студентског парламента, 
односни бирачки одбор доставља Изборној комисији акта која је донео у току изборног 
поступка, један примерак бирачког списка, неискоришћене, искоришћене и неважеће 
гласачке листиће и друга акта од значаја за избор. 
 

Надзор над радом бирачких одбора 
Члан 42. 



(1) У надзору над радом бирачких одбора у току трајања поступка спровођења 
избора учествују најмање два члана Изборне комисије. 

(2) Чланови Изборне комисије који врше надзор из става 1. овог члана 
самоиницијативно одређују време вршења надзора. 

(3) Приликом вршења надзора из става 1. овог члана, чланови надзираног 
бирачког одбора су дужни да на увид дају тражену документацију која се односи на 
предметни избор, односно да пруже захтевана објашњења о затеченом чињеничном 
стању. 

(4) О надзору из става 1. овог члана се води записник. 
(5) Записник из става 4. овог члана, садржи: 

1) опис затеченог чињеничног стања; 
2) попис докумената датих на увид од стране надзираног бирачког одбора; 
3) утврђене повреде поступка спровођења избора и мере за њихово 

отклањање, уколико је односних повреда било; 
4) друге ставке од предметног значаја; 
5) имена, презимена и потписе најмање два члана Изборне комисије који 

врше надзор из става 1. овог члана и члана, односно чланова надзираног бирачког 
одбора у присуству којих је надзор извршен.  

(6) Записник из става 4. овог члана је сачињен у два примерка. 
 

Давање сагласности на потврду о изабраним члановима Студентског парламента 
Члан 43. 

(1) У року од 90 дана од дана окончања избора на изборној јединици, одлучује 
се о давању сагласности на потврду о изабраним члановима Студентског парламента. 

(2) Ради давања сагласности, Изборна комисија приступа разматрању садржаја 
из члана 41. Правилника, жалби на одлуке одговарајућег бирачког одбора, уколико су 
такве жалбе уложене, као и записника из члана 42. став 4. Правилника. 

(3) У случају да обављајући радње из става 2. овог члана, Изборна комисија: 
1) не утврди постојање повреда поступка спровођења избора на односној 

изборној јединици којима се утиче на исход избора, даје се сагласност на одговарајућу 
потврду о изабраним члановима Студентског парламента; 

2) утврди постојање повреда поступка спровођења избора на односној 
изборној јединици којима се утиче на исход избора, не даје се сагласност на 
одговарајућу потврду о изабраним члановима Студентског парламента и налаже се 
понављање избора на односној изборној јединици. 

(4) Сагласност на потврду о изабраним члановима Студентског парламента се 
доставља одговарајућем бирачком одбору непосредно по њеном доношењу. 

(5) Налог за понављање избора се доставља одговарајућем бирачком одбору 
непосредно по утврђивању постојања повреда из става 3. тачка 2. овог члана. 
 

Време и поступак спровођења поновљеног избора 
Члан 44. 

(1) Поновљени избор се одржава у року од 25 дана од дана пријема налога из 
члана 43. став 5. Правилника. 

(2) На питања која се односе на поступак спровођења поновљеног избора 
сходно се примењују одредбе Правилника којима се уређује поступак спровођења 
избора. 
 

Окончање поступка спровођења избора на изборној јединици 
Члан 45. 



Поступак спровођења избора на изборној јединици је окончан даном давања 
сагласности на потврду о изабраним члановима Студентског парламента који су 
представници те изборне јединице. 
 

Укупни коначни резултати избора 
Члан 46. 

(1) По окончању изборног поступка на свим изборним јединицама, утврђују се и 
објављују укупни коначни резултати избора. 

(2) Укупни коначни резултати избора се објављују на огласној табли и сајту 
Универзитета. 
 

Поступак спровођења ванредног избора 
Члан 47. 

На питања која се односе на поступак спровођења ванредног избора, сходно се 
примењују одредбе Правилника којима се уређује поступак спровођења избора. 

 
Поступак спровођења допунског избора 

Члан 48. 
На питања која се односе на поступак спровођења допунског избора, сходно се 

примењују одредбе Правилника којима се уређује поступак спровођења избора. 
 

V МАНДАТ ЧЛАНОВА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА 
 

Члан 49. 
(1) Мандат члана Студентског парламента који је изабран на избору расписаном 

у складу са чланом 14. Правилника почиње да тече даном потврђивања мандата и траје 
две године. 

(2) Изузетно, мандат члана Студентског парламента из става 1. овог члана 
престаје пре истека времена из става 1. овог члана: 

1) оставком; 
2) уколико лице које је члан Студентског парламента изгуби статус 

студента одговарајуће изборне јединице, осим у случајевима предвиђеним Законом; 
3) доношењем правноснажне одлуке којом се лицу које је члан Студентског 

парламента изриче нека од дисциплинских мера предвиђених правилником којим се 
уређује дисциплинска одговорност студента Универзитета; 

4) распуштањем Студентског парламента; 
5) у другим случајевима у складу са општим актима Студентског 

парламента и Универзитета, као и Законом и законом којим се уређује високо 
образовање. 

(3) Члан Студентског парламента оставку подноси писаним путем, предајом на 
писарници Универзитета, о чему без одлагања обавештава председника Студентског 
парламента. 
 

Мандат члана Студентског парламента изабраног на ванредном избору 
Члан 50. 

(1) Мандат члана Студентског парламента који је изабран на ванредном избору 
почиње да тече даном потврђивања мандата и траје до конституисања наредног сазива 
Студентског парламента чији су чланови изабрани на избору расписаном у складу са 
чланом 14. Правилника. 



(2) На питања која се односе на превремени престанак мандата члана 
Студентског парламента из става 1. овог члана, сходно се примењује члан 49. став 2. и 
3. Правилника. 
 

Мандат члана Студентског парламента изабраног на допунском избору 
Члан 51. 

На питања која се односе на мандат члана Студентског парламента изабраног на 
допунском избору, сходно се примењују одредбе Правилника којима се уређује мандат 
члана Студентског парламента изабраног на ванредном избору. 
 

VI ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА, ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРАВИЛНИКА И 
ЗВАНИЧНОГ ТУМАЧЕЊА ПРАВИЛНИКА 

 
Члан 52. 

На питања која се односе на доношење Правилника, измена и допуна 
Правилника и званичног тумачења Правилника, сходно се примењују одредбе 
Пословника о раду Студентског парламента (у даљем тексту: Пословник) којима се 
уређује доношење Пословника, измена и допуна Пословника и званичног тумачења 
Пословника. 

 
VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Граматичка једнакост појмова 

Члан 53. 
Сви појмови изражени у Правилнику у граматичко мушком роду подразумевају 

исте појмове у женском роду. 
 

Престанак важења досадашњег Правилника 
Члан 54. 

Ступањем на снагу овог Правилника престају да важе одредбе Правилника о 
избору чланова Студентског парламента Универзитета у Београду бр. 06-892/7-22 од 
дана 15. марта 2022. године. 
 

Ступање на снагу 
Члан 55. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на сајту 
Универзитета. 

 
 
(У Београду, 10. фебруара 2023. године; Број: 06-468/2-23)  
 

 

 ПРЕДСЕДНИЦА СТУДЕНТСКОГ 
ПАРЛАМЕНТА 

  

 Ана Ћурић, с.р. 
 


