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 На основу чл. 56. став 2. Закона о високом образовању (``Сл. гласник 
РС``, број 76/05) и члана 51. став 4., Статута Техничког факултета у Бору, 
Савет факултета на седници одржаној 05.05.2010. године, донео је 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗБОРИМА ЗА СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ 

ТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У БОРУ 
 
 

I Основне одредбе 
 

Члан 1. 
 Овим Правилником се уређује начин и поступак избора за Студентски 
парламент Техничког факултета у Бору, (у даљем тексту: Студентски 
парламент). 
 На питања која нису уређена овим Правилником, примењују се одредбе 
Закона о високом образовању, Статута Техничког факултета у Бору и 
Пословник о раду Студентског парламента.  
 

Члан 2. 
 Избори за Студентски парламент спроводе се на Техничком факултету 
у Бору. 
 Кандидате за чланове Студентског парламента бирају студенти 
Техничког факултета, с тим да сваки одсек, дефинисан Статутом Факултета, 
буде заступљен са најмање једним чланом у Студентском парлементу. 
 Изборна јединица на изборима из става 1. овог члана је Технички 
факултет у Бору. 
 Студентски парламент броји 17 чланова, који се бирају на изборима из 
става 3. овог члана.  
 Предложени кандидат може бити изабран за члана Студентског 
парламента, ако освоји цензус од 5%  гласова студената изашлих на изборе. 
 Уколико недовољан број кандидата освоји цензус из става 5. овог 
члана, избори се понављају за број неизабраних чланова Студентског 
парламента. 
 Уколико међу 17 изабраних кандидата нема најмање по један 
представник са сваког одсека, онда се међу преосталим кандидатима који су 
освојили цензус бира по један кандидат са највећим бројем гласова са сваког 
одсека који није добио представника у Студентском парламенту, уместо 
последњих од првих 17 кандидата. 
 Уколико  је последњи од 17 кандидата са највећим бројем гласова 
једини кандидат са свог одсека, замени члана Студентског парламента из 
става 7. овог члана  подлеже предзадњи кандидат и тако редом. 
 Уколико последњи кандидат у оквиру укупног броја чланова 
Студентског парламента има исти број гласова са једним или више 



  

кандидата, приступа се другом изборном кругу за те кандидате. Други 
изборни круг одржава се за 7 дана од дана одржаних избора. 
 Уколико међу кандидатима са одсека који није добио представника у 
Студентском парламенту из става 7. овог члана, више њих има исти највећи 
број гласова, приступа се другом изборном кругу за те кандидате. 
 

Члан 3. 
 Право да бирају и буду бирани на изборима за чланове Студентског 
парламента, имају сви студенти и апсолвенти Техничког факултета у Бору. 
 

Члан 4. 
 Избори за чланове Студентског парламента, биће одржани најкасније 
до десетог априла. 
 Изборе за Студентски парламент расписује председник Студентског 
парламента, најмање 15 дана пре дана одржавања избора. 
 Уколико председник Студентског парламента не распише изборе у 
прописаном року, изборе расписује студент продекан . У случају да и студент 
продекан то не учини, изборе расписује председник Савета. 
 

II Изборна комисија 
 

Члан 5. 
 Изборе за Студентски парламент спроводи Изборна комисија, чији 
мандат траје годину дана. 
 Изборну комисију из става 1. овог члана чине 1 наставник и 4 студента. 
         Наставника из става 2. овог члана именује Савет факултета, а студенте  
Студентски парламент. 
 Председника Изборне комисије именује Студентски парламент. 
 Изборна комисија спроводи следеће изборне радње: 

1. стара се о спровођењу избора, у складу са Правилником о 
изборима за Студентски парламент; 

 2. одређује бирачко место; 
 3. одређује 3 члана Бирачког одбора, најкасније 10 дана пре одржавања 
избора;  

4. одређује ближа правила о раду Бирачког одбора; 
 5. даје упутства Бирачком одбору у погледу спровођења поступка 
избора и објављивљује прелиминарне резултате избора за Студентски 
парламент; 
 6. прописује обрасце и организује техничке припреме за спровођење 
избора; 
 7. одређује рок за достављање кандидатура  
 8. утврђује да ли су кандидатуре сачињене и поднете у складу са 
Правилником о изборима; 
 9. утврђује и проглашава јединствену изборну листу; 
 10. утврђује облик и изглед гласачких листића, број гласачких листића 
и записнички их предаје бирачком одбору; 
 11. надгледа рад бирачког одбора; 



  

 12. прима записнички изборни материјал од бирачког одбора; 
 13. објављује прелиминарне резултате избора за Студентски 
парламент; 
 14. на основу записника Бирачког одбора, Изборна комисија сачињава 
извештај о спроведеном гласању и проглашава коначне резултате избора; 
  Извештај о спроведеним изборима, Изборна комисија подноси 
Студентском парламенту. 
 

Члан 6. 
 Изборна комисија најкасније 7 дана од дана расписивања избора 
прибавља списак  студената, који води Студентска служба Факултета и који 
уједно представља Бирачки списак. 
 Студент може извршити увид у Бирачки списак. Уколико студент 
сматра да постоје неправилности у Бирачком списку, има право да поднесе 
приговор Изборној комисији у року од 2 дана од дана објављивања Бирачког 
списка. 
 По приговору из става 2. овог члана Изборна комисија је дужна да 
донесе одлуку у року од 2 дана од дана подношења приговора, након чега се 
Бирачки списак закључује. 

 
III Бирачки одбор 

 
Члан 7. 

 Изборе на бирачком месту организује и спроводи Бирачки одбор, чије 
чланове и број одређује Изборна комисија. 
 Бирачки одбор спроводи следеће изборне радње: 

  1. непосредно спроводи гласање; 
 2. обезбеђује правилност и тајност гласања; 
 3. стара се о одржавању реда на бирачком месту; 
 4. проверава бирачку кутију; 
 5. пребројава гласове по завршеном гласању, без присуства других 
лица; 
 6. попуњава Записник о спроведеном гласању, кога потписују сви 
чланови Бирачког одбора   
 7. предаје изборни материјал Изборној комисији одмах након гласања.  
 
 

IV Подношење кандидатуре и представљање листе кандидата 
 

Члан 8. 
 Кандидатуре за члана Студентског парламента лично се подносе 

Изборној комисији. 
Кандидатура садржи: име и презиме студента, број индекса, одсек, 

година студија и списак са потписима подршке студената са правом избора за 
Студентски патрламент. 

Број потребних потписа за кандидатуру из става 2 овог члана износи 
најмање 5. 



  

Подносиоцу кандидатуре, Изборна комисија издаје потврду о пријему 
кандидатуре са назначеним даном и часом пријема. 

 
Члан 9. 

Изборна комисија јавно истиче листе кандидата на огласним таблама и 
на сајту Факултета. 

 
Члан 10. 

На бирачком месту видно је истакнута табла на којој се налази  
јединствена изборна листа кандидата формирана по одсецима, која садржи: 
име и презиме и број индекса кандидата. 

 
V Гласачки листић 

 
Члан 11. 

Гласачки листић садржи назив одсека, имена кандидата, редни број 
испред имена кандидата, напомену о укупном броју кандидата за које се 
гласа, датум одржавања избора и печат. 

Редни број кандидата на гласачком листићу одређује се према азбучном 
реду презимена. 

 
VI Начин гласања 

 
Члан 12. 

Приликом гласања, студент је дужан да пружи на увид свој важећи 
индекс члановим Бирачког одбора и тиме докаже да је студент или апсолвент 
Техничког факултета. 

Гласање се врши заокруживањем редног броја испред имена кандидата 
на гласачком листићу, водећи рачуна о укупном броју кандидата за које се 
гласа. 

При преузимању листића, студент се потписује поред свог имена у 
бирачки списак, а члан Бирачког одбора заокружује редни број испред имена 
студента. 

 
VII Подношење и разматрање жалби 

 
Члан 13. 

          Жалбе на изборни поступак подносе се Изборној комисији у року од 24 
часа након објављивања прелиминарних резултата избора. 

У случају подношења жалби од стране учесника у изборном поступку 
на регуларност избора, Изборна комисија је дужна да у року од 24 часа од 
пријема жалбе провери истинитост навода у жалби (која мора садржати 
разлоге али и материјалне доказе), и о свом ставу извести све учеснике у 
изборном поступку. Одлука Изборне комисије по поднетим жалбама је 
коначна. 

 Уколико Изборна комисија утврди неправилности у поступку избора, 
избори се понављају најкасније за 7 дана од дана доношења одлуке. 



  

У случају да нема жалби на ток изборног поступка, прелиминарни 
резултати сматрају се коначним. 
 

 
 

VIII Конституисање Студентског парламента 
 

Члан 14. 
Конститутивна седница новог сазива Студентског парламента одржава 

се најкасније 1. октобра. 
Мандат чланова Студентског парламента траје годину дана. 
 

Члан 15. 
Конститутивну седницу сазива и њоме председава до избора 

председника новоизабраног сазива Студентског парламента, председник 
Студентског парламента из претходног сазива, односно подпредседник 
Студентског парламента, уколико је председник Студентског парламента из 
претходног сазива спречен.  

 
IX Престанак мандата 

 
Члан 16. 

 Члану Студентског парламента престаје мандат пре истека 
времена на које је изабран: 
 1. подношењем оставке 
 2. после три неоправдана изостанка са седнице Студентског 
парламента 
 3. престанком статуса студента 
 4. ако је правоснажном одлуком суда осуђен на казну затвора више 
од 6 месеци. 

 
X Попуна упражњених места 

 
Члан 17. 

        Ако члану Студентског парламента престане мандат из неког од разлога 
из члана 16. овог Правилника, мандат добија нови студент на начин утврђен 
овим чланом. 
        Ако је број кандидата који су освојили цензус из члана 2. став 5. овог 
Правилника  већи од 17, мандат се даје следећем кандидату са највећим 
бројем гласова. 
        Од кандидата из ства 2. овог члана, пре потврђивања мандата прибавља 
са писмена сагласност. 
         Уколико на изборној листи нема таквог кандидата, спроводе се нови 
избори за  број кандидата којима је престао мандат. 
 Уколико је мандат престао једином члану Студентског парламента са 
неког од одсека, а на изборној листи нема кандидата са тог одсека који је 
освојио цензус, спроводе се нови избори за кандидата са тог одсека. 



  

 
        Мандат новог члана Студентског парламента траје до истека мандата 
члана коме је истекао мандат. 
 

XI Завршне одредбе 
 

Члан 18. 
Одлука о изменама и допунама Правилника доноси се по поступку и на 

начин за доношење овог Правилника. 
Аутентично тумачење овог Правилника даје Савет.  
 

Члан 19. 
Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања на 

огласној табли и сајту Факултета. 
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