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На основу члана 63. Став 2. и члана 76. Став 2. Статута Универзитета у Београду 

(,,Гласник Универзитета у Београду” бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20, 217/20  и 230/21) и 

члана 7. став 1. Закона о студентском организовању („Службени гласник РС“, брoj 67 од 

2. јула 2021.) Студентски парламент Машинског факултета Универзитета у Београду на 

седници одржаној 14.02.2022. године, донео је: 

ПРАВИЛНИК 

о избору чланова студентског парламента 

 

I. ПРЕДМЕТ УРЕЂИВАЊА 

Члан 1. 

Овим правилником представља допуну четвртог поглавља Пословника о раду и 

организацији студентског парламента члан 8. до члан 12. и ближе прописује начин и 

поступак избора чланова студентског парламента. 

 

II. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ, НАЧИН И ПОСТУПАК ИЗБОРА 

Члан 2. 

Право да буду бирани за члана студентског парламента имају сви студенти 

високошколске установе уписани на студије у школској години у којој се бира студентски 

парламент, које кандидује студентска организација регистрована у складу са законом 

којим се уређује рад студентског парлмента или које кандидује неформална група 

студената која има писмену подршку најмање 10% укупног броја студената 

високошколске установе. 

Право да буду бирани за члана студентског парламента немају студенти против којих је 

покренут поступак дисциплинске комисије или етичке комисије. 

Писмена подршка, из става 1 овог члана, мора се односити на целокупну изборну листу 

коју кандидује неформална група студената. Изборна листа неформалне групе студената 

мора имати назив листе и носиоца листе. 

Писмена подршка мора садржати следеће податке студента који даје подршку: 

- име и презиме; 

- број индекса; 

- година студија; 

- број телефона. 

Носилац листе неформалне групе студената предаје писмену подршку бирачком одбору. 

Поред писмене подршке, носилац листе за сваку особу која даје писмену подршку, мора 

приложити и потврду о упису на студије у школској години у којој се бира студентски 

парламент.  

Предаја писмене подршке бирачком одбору мора бити у прописаном року, дефинисаном 

Пословником о раду и организацији студентског парламента члан 9. став 8.,  

Бирачки одбор након добијене писмене подршке од стране неформалне групе студената, 

ближе прописује место и време у којем свака особа која је дала писмену подршку мора 

уживо потврдити аутентичност сагласности подршке додатном овером односно потписом 

уз обавезно ношење индекса и личне карте, сходно Пословнику о раду и организацији 

студентског парламента члан 9. став 8. 

Мандат чланова Студентског парламента траје две године. 
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Ако је члану Студентског парламента престао мандат пре истека времена на које је биран 

или је искључен из Студентског парламента пре истека мандата, новог члана предлаже 

председништво Студентског парламента, а верификује га већина од присутних чланова. 

Мандат новоизабраног члана траје до истека започетог мандата претходног члана 

Студентског парламента. 

Избор чланова Студентског парламента одржава се сваке друге године у априлу, тајним 

гласањем. 

Избор чланова Студентског парламента може бити одржан касније условљено једино 

вишом силом или ванредним стањем на нивоу Републике Србије. 

Право да гласају имају сви студенти Факултета уписани на студије у школској години у 

којој се бира Студентски парламент. 

Изборе за Студентски парламент расписује председник.  

На изборима за Студентски парламент се гласа за изборне листе. 

Одлука о расписивању избора мора бити јавно доступна свим студентима преко огласне 

табле која се налази код просторије Студентског парламента, као и преко сајта факултета, 

а најкасније 24 сата од тренутка доношења. 

Одлука се доставља управи факултета најкасније у року од 24 сата од тренутка доношења. 

Уколико председник Студентског парламента не распише изборе у прописаном року, 

изборе расписује студент продекан Машинског факултета. 

Избор чланова Студентског парламента врши се непосредно, тајним гласањем на 

факултету, осим за представнике студената уписаних по афирмативним мерама, који се 

бирају по конкурсу. 

Изабрана је изборна листа која на гласању добије највише гласова. 

 

III. БИРАЧКИ ОДБОР 

Члан 3. 

Непосредне изборе за чланове Студентског парламента организује и спроводи Бирачки 

одбор. 

Бирачки одбор чини један представник из наставе којег делегира Декан факултета и три 

представника из реда студената које бира Студентски парламент факултета. 

Председник Бирачког одбора је представник из наставе. 

Бирачки списак саставља и оверава студентска служба факултета и доставља га 

Бирачком одбору. 

 

IV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 4. 

Овај Правилник ступа на снагу непосредно након доношења. 

Ступањем на снагу овог Правилника престају да важе сви претходни правилници. 

 
Председник Студентског 

парламента Машинског факултета 

Универзитета у Београду 

 

_______________________________ 

Алекса Остојић 

 


