
 
На основу члана 6. Закона о студентском организовању („Службени гласник РС“, бр. 
61/2021 - у даљем тексту: Закон) Студентски парламент Факултета техничких наука у Чачку 
Универзитета у Крагујевцу, на седници одржаној 24. децембра 2021. године, донео је 
 
 
 
  ПРАВИЛНИК О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТ 

 
Члан 1. 

 
Право студената на учешће у раду Парламента остварује се непосредно и преко слободно 
изабраних представника, у циљу остваривања права и заштите интереса студената. 
 
Избори за Парламент почивају на изворним демократским начелима општег и једнаког 
права гласа, непосредног и тајног гласања, слободе и периодичности избора, праведности, 
контроли избора и заштити бирачког права. 
 

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 о студентском 
организовању или које кандидује неформална група студената која има писмену подршку 
најмање 10% укупног броја студената високошколске установе, у складу са општим актом 
студентског парламента. 

 
Члан 3. 

 
Бирачко право имају сви студенти Факултета техничких наука у Чачку, укључујући и 
студенте који су обновили годину студија (уписани студенти) у школској години у којој се 
бира Парламент. 
 
Право гласа на изборима за Парламент немају студенти мастер и докторских студија који 
су запослени на Факултету техничких наука у Чачку. 
 
Право гласа је лично право сваког студента да непосредно и својевољно гласа на унапред 
одређеном бирачком месту на начин утврђен овим Пословником. 

 
Члан 4. 

 
Изборе за Парламент спроводи Изборна комисија (у даљем тексту: Комисија). 
 
Комисију чине: декан Факултета и по два представника студентских организација, односно 
неформална група студената која има писмену подршку најмање 10% укупног броја 
студената високошколске установе – подносилаца листи. 



 
Радом Комисије председава декан Факултета. 
 
Комисија одлуке доноси већином гласова укупног броја чланова (1/2 + 1 члан). 
 

Члан 5. 
 

Организација која се кандидује за Парламент дужна је да Комисији достави: 
− Статут; 
− Решење о оснивању; 
− Порески идентификациони број (ПИБ); 
− Печат; 
− Жиро-рачун правног лица; 
− Листу кандидата за Парламент са општим подацима. 

 
Достава аката из става 1 овог члана врши се, по правилу, 10 дана пре заказаног термина 
избора. 
 
Образац Листе кандидата са потписима, који се оверава печатом Факултета, проверава 
Комисија. 
 
Назив Листе се одређује према називу студентске организације која подноси листу.  
 
Уз назив Листе, подносилац Листе мора укључити и име и презиме студента- носиоца 
Листе. 
 

Члан 6. 
 

Листу кандидата за Парламент (у даљем тексту: Листа) предлажу студентске организације 
које сакупе 200 потписа студената који подржавају Листу. 
 
Потпис је валидан ако уз њега стоји читко написано име и презиме потписаног студента, 
његов ЈМБГ, као и број његовог индекса. 
 
Један студент може подржати само једну Листу. 

 
Члан 7. 

 
Листа мора бити састављена од студената Факултета и мора имати најмање онолико 
кандидата колико Парламент, сходно одредбама Статута Факултета и овог Пословника 
броји чланова.  
 
Приликом састављања Листе, подносилац води рачуна о равномерној заступљености 
кандидата по годинама студија и акредитованим студијским програмима односно 
смеровима, а у случају недовољне заинтересованости за учешће у раду Парламента или у 
случају да на студијском програму, односно смеру има мање студената него што се бира 



чланова у Парламент, води се рачуна да сваки студијски програм буде заступљен са најмање 
једним кандидатом. 
 
Парламент броји 30 чланова. 

 
Члан 8. 

 
Комисија утврђује збирну листу која садржи све Листе са именима свих кандидата. 
 
Редослед на збирној листи утврђује жребом декан Факултета, у присуству свих чланова 
Комисије. 
 

Члан 9. 
 

Број гласачких листића који се штампају утврђује Комисија. 
 
Штампању гласачких листића присуствује по један представник предлагача Листе. 
 
На гласачком листићу се налази списак изборних листа, по редоследу који је утврђен на 
збирној изборној листи. 
 
Гласачки листићи се оверавају печатом Факултета. 
 
Гласачки листић је следећег формата, беле боје, са следећим текстом: 
 
ГЛАСАЧКИ ЛИСТИЋ 
ЗА ИЗБОРЕ ЗА СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ 
ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ 
1. назив Листе и списак носилаца Листе 
2. назив Листе и списак носилаца Листе 

 
НАПОМЕНА: ГЛАСАЊЕ СЕ ВРШИ ЗАОКРУЖИВАЊЕМ РЕДНОГ БРОЈА ЛИСТЕ. 

 
Члан 10. 

 
Сав пропагандни материјал подносилаца Листе мора бити уклоњен најкасније 24 сата пре 
отварања бирачког места. 
 
Није дозвољено гласати са обележјима студентских организација – подносиоца Листе, нити 
је дозвољено било какво истицање обележја студентских организација на дан одржавања 
избора. 

 
  Члан 11. 

 
Изборе поред гласачке кутије спроводе по један представник предлагача Листе. 
 



Избори се спроводе непосредним, тајним гласањем, по пропорционалном систему, 
заокруживањем редног броја Листе, а резултати гласања се утврђују на основу броја 
гласова. 
 
Приликом гласања, студент је дужан да пружи на увид свој индекс лицима која обезбеђују 
спровођење избора и тиме докаже да је студент Факултета. 

 
 
 
 
 

Члан 12. 
 

Гласање за студенте који наставу похађају на Факултету, обавља се у седишту Факултета, 
у просторији одређеној у договору са Факултета. 
 
Избор чланова Парламента одржава се сваке друге године у априлу, тајним и непосредним 
гласањем. 
 
Изборе за Парламент расписује председник Парламента, најкасније 7 дана од датума 
одржавања избора. 
 
Уколико председник Парламента не распише изборе у прописаном року, изборе расписује 
декан Факултета. 
 
Гласачко место је отворено од 8.00 – 15.00 часова. 
 

Члан 13. 
 

По завршеном гласању, Комисија приступа утврђивању резултата и саставља записник. 
 
Комисија утврђује број штампаних гласачких листића. 
 
Комисија утврђује број неупотребљених гласачких листића, које ставља у посебан коверат 
који се печатира. 
 
Комисија утврђује укупан број употребљених гласачких листића и одваја важеће од 
неважећих. 
 
Неважећи је онај гласачки листић који је непопуњен, на коме је заокружено више од једног 
броја, на коме није заокружен ниједан број, или је тако заокружен да се не може јасно 
утврдити воља бирача. 
 
Комисија утврђује укупан број гласова који је добила свака Листа. 
 

Члан 14. 



 
Комисија утврђује прелиминарне резултате избора одмах по закључивању гласања. 
 
Листе имају право жалбе Комисији у року од 24 сата након објављивања прелиминарних 
резултата. 
 
Комисија је дужна да донесе решење по жалби најкасније 24 сата од подношења жалбе. 
 
Комисија утврђује и објављује коначне резултате и број мандата по листама, о чему 
саставља записник који потписују сви чланови комисије. 
 

Члан 15. 
 

У расподели мандата учествују Листе које су добиле најмање 20% од укупног броја 
студената који су изашли на гласање. 
 
Расподела мандата врши се на тај начин што се води рачуна о равномерној заступљености 
свих студијских смерова.  
 
Представници студената са хендикепом и студената уписаних по афирмативној мери 
заступљени су у чланству Парламента. 
 

Члан 16. 
 

Освојени мандати остају у власништву студентских организација две године. 
 

Члан 17. 
 

Нов сазив Парламента одржава конститутивну седнцу најкасније до 30. октобра текуће 
године, а мандат сазива почиње од 01. новембра текуће године. 
 
Уколико Парламент донесе одлуку о престанку свог мандата, или уколико већина чланова 
поднесе оставку, врше се ванредни избори за нови сазив Парламента. 
 
 

У Чачку,                                                                                            
24.12.2021.                                                                                 ____________________________      

Урош Глишић 
председник Студенстског парламента 

Факултета техничких наука у Чачку 


