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ИЗВОД ИЗ ПОСЛОВНИКА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА
Православног богословског факултета Универзитета у Београду
О НАЧИНУ ОДРЖАВАЊА ИЗБОРА ЗА ДЕЛЕГАТА ЗА
СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ УНИВЕРЗИТЕТА

3.2. Организација и структура Студентског парламента
3.2.2. Избори чланова Заједнице студената
Члан 12-а

(1) Право да буду бирани за делегата Заједнице студената имају сви студенти
Факултета уписани на студије у академској години у којој се бира Заједница студената.
(2) Избори за делегата Заједнице студената се одржавају тајним гласањем. Сваки
студент може гласати само једном и за једног делегата. Приликом гласања, сваки
студент се мора уписати и поред свог имена унети број своје Студентске књижице
(индекса).
(3) Кандидатуре се подносе Изборној комисији у року до 10 дана након датума
расписивања избора.
(4) Право на излазак на изборе за делегата стиче онај кандидат који сакупи најмање 100
потписа студената Факултета.
(5) Сакупљање потписа је могуће само уз оверене обрасце који се могу преузети у
просторијама Заједнице студената.
(6) Један студент потписом може подржавати више кандидата, али дупли потписи на
истом обрасцу се поништавају.
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Члан 13.

(1) Избор чланова Студентског парламента одржава се у априлу, најкасније до 10. у
месецу.
(2) Изборе за Студентски парламент расписује председник Студентског парламента, у
сагласности са осталим члановима, најраније 30, а најкасније 15 дана пре истека рока из
става 1. овог члана.
(4) Уколико председник Студентског парламента не распише изборе у прописаном
року, изборе расписује заменик председника Студентског парламента, а сам председник
подлеже санкцијама које одреди Студентски парламент.
(5) Резултате избора утврђује Изборна комисија на основу избројаних гласова на
гласачким листићима.
(6) У случају постојања само једне изборне листе, пријављена изборна листа по
аутоматизму постаје Студентски парламент.

Члан 14.

(1) Изборе за Студентски парламент надгледа Изборна комисија чије чланове бира
Студентски парламент.
(2) Изборну комисију чине представник Студентског парламента, затим по један од
носилаца сваке изборне листе и два представника Факултета који нису студенти.
(3) Број чланова Изборне комисије је непаран. Уколико се деси да, следјући став 2. овог
члана, број чланова Изборне комисије буде паран, Заједница Студената делегира још
једног представника у Изборној комисији.

Члан 15.

(1) Изабрана је она изборна листа која на гласању добије највише гласова.
(2) Уколико две или више листа добију исти број гласова, побеђује она листа која је
прикупила више потписа.
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(3) Мандат чланова Студентског парламента траје годину дана уз могућност поновног
избора, односно преласка у технички мандат.
(4) Изборна комисија подноси извештај о изборима старом саставу Студентског
парламента одмах по завршеним изборима.
(5) У случају позитивног извештаја Изборне комисије констатује се избор новог сазива
Студентског парламента, у супротном се избори понављају.
(6) Након усвајања извештаја о изборима, Студентски парламент констатује нови
састав који ступа на дужност након Конститутивне седнице, али не пре 1. октобра.
(7) Уколико се Конститутивна седница не одржи 1. октобра, чланови старог сазива
ступају у технички мандат, до Конститутивне седнице новог сазива.

5.2. Заменик председника Студентског парламента
Члан 51.

(1) Заменик председника помаже председнику у његовом целокупном раду.
(2) Када је председник Студентског парламента привремено спречен да врши своју
дужност, онда дужност председника врши заменик председника Студентског
парламента.
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