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На основу члана 66. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 
– др. закон, 67/2019 и 6/2020 – др. закони), члана 95. Статута Пословног и правног факултета, члана 9. 
Правилника о раду Студентског парламента Пословног и правног факултета,  на седници одржаној дана 
10.05.2021. године, донео је 
 

 

ПРАВИЛНИК О БРОЈУ И НАЧИНУ ИЗБОРА ЧЛАНОВА СТУДЕНТСКОГ 
ПАРЛАМЕНТА ПОСЛОВНОГ И ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА  

 
БРОЈ И МАНДАТ ЧЛАНОВА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ФАКУЛТЕТА  

 
Члан 1. 

Право да бирају и да буду бирани за члана Студентског парламента Пословног и правног 
факултета у Београду (у даљем тексту: Факултет) имају студенти Факултета који су уписани на студије 
односно студијске програме Факултета у школској години у којој се бира Студентски парламент. 

Права из става 1 овог члана остварују и представници студената са хендикепом односно 
представници студената уписаних по афирмативним мерама. 

Права из става 1 овог члана немају студенти који су прекршили Правилник о дисциплинској 
одговорности студената. 

 
Члан 2. 

Студентски парламент Факултета чини 20 чланова – представника студената свих студијских 
програма који се реализују на Факултету од којих по: 

- 1 (један) са сваке године студија сваког студијског програма основних академских студија; 
- 1 (један) са сваког студијског програма мастер академских студија; 
- 1 (један) са сваког студијског програма свих година докторских студија; 
- 1 (један) студент – представник студената са хендикепом; 
- 1 (један) студент – представник студената уписаних по афирмативној мери. 
Студентски парламент може имати и већи број чланова од броја утврђеног у ставу 1 овог члана 

уколико је у школској години у којој се бира извршен упис студената по афирмативној мери из више од 
једне групе (група особа са инвалидитетом, припадници ромске националне мањине и др.) или је дошло 
до увођења нових студијских програма. 

Студентски парламент може имати и мањи број чланова од броја утврђеног у ставу 1 овог 
члана, али не мање од 15, у случајевима када у школској години у којој се врши избор: 

- нема уписаних студената на некој години студија или студијском програму,  
- нема уписаних студената са хендикепом,  
- нема уписаних студената по афирмативној мери, 
- ниједан студент на одређеној години студија или студијском програму не поднесе 

кандидатуру. 
 

Члан 3. 
Мандат чланова Студентског парламента (у даљем тексту: Парламент) траје две године од дана 

конституисања. 
Уколико је члану Студентског парламента престао мандат пре истека времена на које је биран, 

избор новог члана се обавља у року од 15 дана у складу са процедуром избора која је предвиђена у 
Правилнику о раду Студентског парламента Пословног и правног факултета.   
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Мандат новоизабраног члана траје до истека започетог мандата претходног члана Парламента 
(члана на чије је место изабран). 

 
БРОЈ ПРЕДСТАВНИКА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ФАКУЛТЕТА У СТУДЕНТСКОМ ПАРЛАМЕНТУ 

УНИВЕРЗИТЕТА „МБ“ 
 

Члан 4. 
Студентски парламент Факултета делегира по 2 представника са сваког студијског програма 

(неовисно од нивоа студија) у Парламент Универзитета из реда студената – чланова Студентског 
парламента Факултета. 

 У састав Парламента Универзитета улазе и 2 представника студената са хендикепом односно 
студената који су уписани по афирмативној мери. 

 
 

НАЧИН И ПОСТУПАК ИЗБОРА ЧЛАНОВА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ФАКУЛТЕТА 
 

Одржавање избора 
 

Члан 5. 
Избори за чланове Студентског парламента Факултета се одржавају у априлу, најкасније до 20. 

априла, тајним и непосредним гласањем. 
Избори за чланове Студентског парламента Факултета се одржавају заказаног датума и трају 

један радни дан - у периоду од 09.00 до 18.00ч у просторији/просторијама које за ту намену буду 
одређене при расписивању избора (бирачким местима). 

На дан избора није дозвољено вршити било какве утицаје на студенте у непосредној близини 
бирачког места. 

Гласање се врши тајно, заокруживањем редног броја на гласачком листићу испред имена и 
презимена кандидата (једног или више у зависности за колико кандидата се гласа са једног списка) и 
убацивањем гласачког листића у кутију. 

Сваки студент (бирач), приликом доласка на бирачко место, треба да да на увид лични документ, 
и када буде утврђен његов идентитет и пронађен на бирачком списку, потписује се на истом поред свог 
имена и презимена. 

Гласачки листић се сматра неважећим уколико није попуњен, ако је попуњен тако да се не може 
једнозначно одредити за кога је гласано (ако је заокружено мање или више од назначеног броја 
кандидата за које треба гласати), ако су на њему дописане речи, симболи, или ако је битно оштећен. 

Они кандидати који добију највећи број гласова бивају изабрани. 
Уколико више кандидата имају исти број гласова, а налазе се “изнад црте“ односно убрајају се у 

потребан број кандидата, гласање се понавља само између та два кандидата. Рок за понављање 
гласања је највише 7 дана од дана утврђивања једнаког броја гласова. 

Избори за чланове Студентског парламента – представнике студената са хендикепом и уписаних 
по афирмативној мери се врши расписивањем конкурса и избором најкасније до 20.априла.  

 
Расписивање избора  

 
Члан 6. 

Избори за Студентски парламент Факултета расписују се најраније по завршетку овере зимског и 
уписа пролетњег семестра а најкасније до 1. марта године у којој се одржавају избори.  
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Изборе за Студентски парламент Факултета расписује, посебном одлуком, председник 
Студентског парламента у старом сазиву. 

Уколико изборе за Студентски парламент Факултета не распише председник Студентског 
парламента у року наведеном у ставу 1 овог члана, изборе расписује студент продекан или декан 
Факултета.  

Даном расписивања избора теку рокови за вршење изборних радњи. 
 

Члан 7. 
Обавештење о расписивању избора за Парламент Факултета мора бити јавно доступно на 

огласној табли Факултета у року од 24 часа од доношења одлуке о расписивању избора а по могућству и 
на сајту Факултета. 

О расписивању избора за Студентски парламент Факултета информишу се Парламент и управа 
Универзитета у року од 24 часа од доношења одлуке о расписивању избора. 

 
Одлука о расписивању избора 

 
Члан 8. 

Одлука о расписивању избора за Студентски парламент Факултета треба да садржи:  

 датум расписивања избора (крајњи рок је 1. март), 

 датум, време и место одржавања избора (крајњи рок је 20. април), 

 рок до кога се врши подношење кандидатура (минимум 8 дана од дана расписивања избора), 

 време и место подношења кандидатуре,  

 тип обрасца пријаве кандидатуре и податке које треба да садржи, 

 списак неопходне документације која се предаје уз кандидатуру,  

 начин предаје (лично), 

 начин добијања потврде о кандидатури, 

 ко има право да бира и буде изабран, 

 како се врши гласање, 

 назнаку да је спровођење изборних радњи у надлежности Изборне комисије која се формира према 
овом Правилнику, 

 рок у којем Изборна комисија објављује бирачке спискове по бирачким местима/јединицама (минимум 
8 дана од дана расписивања избора), рок за приговор (24 сата од објављивања), време, место и 
начин подношења приговора, и рок за одговор на приговор (24 сата од добијања приговора),  

 рок у којем Изборна комисија објављује прелиминаран списак кандидата (минимум 5 дана од истека 
рока за подношење кандидатуре), рок за приговор (24 сата од објављивања), време, место и начин 
подношења приговора, рок за одговор на приговор (24 сата од добијања приговора),  

 рок за објаву коначног списка кандидата (минимум 7 дана пре одржавања избора). 
 

Изборна јединица – бирачко место 
 

Члан 9. 
Изборна јединица (бирачко место) је: 

 сваки студијски програм првог нивоа студија (основне академске студије  - ОАС) и године студија  
примера ради - Изборна јединица: Студијски програм Пословни менаџмент (ПМ), прва година ОАС, 
итд. 

 сваки студијски програм другог нивоа студија (мастер академске студије – МАС)  
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примера ради - Изборна јединица: Студијски програм Право (П), МАС, итд.  

 сваки студијски програм трећег нивоа студија (докторске студије – ДАС)  
примера ради - Изборна јединица: Студијски програм Напредне информационе технологије (НАТ), 
ДАС, итд.  

Спискови кандидата и бирачки спискови се праве за сваку изборну јединицу и има их онолико 
колико има изборних јединица.  

 
Кандидатура  

 
Члан 10. 

Сваки кандидат подноси лично своју кандидатуру.  
За подношење кандидатуре из става 1 овог члана није неопходно да су прикупљени потписи 

других студената – колега са године студија и студијског програма на којем је кандидат уписан.  
Кандидатура се подноси на обрасцу пријаве у слободној форми у којем се:  

 најпре уноси назнака „Кандидатура за изборе за Студентски парламент Факултета“, 

 испод назнаке се наводи тачан назив студијског програма, ниво студија (ОАС, МАС, 
ДАС), година студија, 

 испод тога се наводи име и презиме, број индекса, 

 на крају се наводи број телефона и мејл адреса. 
Уз образац пријаве, прилаже се: 

 уверење о редовном студирању (издаје студентска служба),  

 потврда о држављанству (издаје студентска служба на основу увида у персонални 
досије студента - уверења о држављанству), 

 потврда да студенту није изречена казнена мера у дисциплинском поступку (издаје 
студентска или правна служба). 

Након провере документације, кандидат добија потврду о предаји кандидатуре. 
Рок до кога се врши подношење кандидатура је минимум 8 дана од дана расписивања 

избора.  
 

Спискови кандидата 
 

Члан 11. 
  Спискови кандидата се формирају према азбучном реду презимена кандидата: 

 за сваки студијски програм ОАС по години студија (примера ради):  
1) студијски програм „ПМ“ ОАС – прва година,  
2) студијски програм „ПМ“ ОАС – друга година,  
3) студијски програм „ПМ“ ОАС – трећа година,  
4) студијски програм „ПМ“ ОАС – четврта година;  
5) студијски програм „П“ ОАС – прва година,  
6) студијски програм „П“ ОАС – друга година, 
7) студијски програм „П“ ОАС – трећа година, 
8) студијски програм „П“ ОАС – четврта година; 
9) студијски програм „ИТ“ ОАС – прва година,  
10) студијски програм „ИТ“ ОАС – друга година, 
11) студијски програм „ИТ“ ОАС – трећа година, 
12) студијски програм „ИТ“ ОАС – четврта година; и др. 
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 за сваки студијски програм МАС (примера ради):  
1) студијски програм „ИМ“ МАС, 
2) студијски програм „ИЕМ“ МАС, 
3) студијски програм „П“ МАС, 
4) студијски програм „ИТ“ МАС, и др. 

 за сваки студијски програм ДАС (примера ради):  

 студијски програм „ПМ“ ДАС, 

 студијски програм „НАТ“ ДАС, и др.  
Од дана истицања списка кандидата у свакој изборној јединици до дана одржавања избора 

мора да протекне минимум 7 дана. 
 

Бирачки спискови 
 

Члан 12.  
Бирачки спискови се формирају према азбучном реду презимена студента (бирача): 

 за сваки студијски програм ОАС по години студија, 

 за сваки студијски програм МАС,  

 за сваки студијски програм ДАС. 
Стручна служба Факултета саставља бирачке спискове.  
Бирачких спискова је онолико колико је студијских програма и нивоа студија, односно година студија 
ОАС (изборних јединица). 

Стручна служба из става 2 овог члана је дужна да у року од 5 дана од дана добијања захтева од 
стране Изборне комисије достави бирачке спискове. 

 
Члан 13.  

Бирачки списак мора да садржи: 

 у заглављу назив Факултета,  

 испод тога назив студијског програма, ниво студија и годину студија за ОАС односно назив студијског 
програма и ниво студија за МАС и ДАС  

 потом презиме и име сваког студента – бирача и број индекса (место за потпис студента поред сваког 
имена) 

 на дну списка стоји датум и потпис представника Изборне комисије. 
Бирачки списак се даје на увид студентима објављивањем на огласној табли Факултета или 

гласилу Парламента минимум 8 дана од дана расписивања избора. 
Студенти имају право да дају примедбу – приговор на бирачки списак који уколико је оправдан 

бива отклоњен (рок на улагање приговора је 24 сата од дана објављивања бирачког списка; одговор на 
приговор је 24 сата од стављања приговора). 

Бирачки списак се налази у канцеларији Изборне комисије или Парламента, и увид може да се 
оствари сваког радног дана у току радног времена Факултета до рока назначеног у претходном ставу.  

Бирачки списак се затвара најкасније 7 дана пре одржавања избора. 
Бирачки списак се чува у архиви Факултета најмање годину дана након избора 

 
Бирачки одбор 

 
Члан 14. 

За сваку изборну јединицу се формира Бирачки одбор.  
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Бирачки одбор организује и спроводи изборе у изборној јединици. Колико је изборних јединица 
толико има бирачких одбора. 

Чланове Бирачког/бирачких одбора за спровођење избора бира Парламент Факултета у старом 
сазиву најкасније 7 дана након расписивања избора. 

Уколико Парламент не формира одбор у року из става 2 овог члана, одбор именује декан.   
Бирачки одбор има минимум 3 члана, и то једног представника наставног особља, једног 

представника ненаставног особља и једног представника студената (који није члан Парламента у 
актуелном сазиву). 

 
Члан 15. 

Бирачки одбор у сарадњи са Изборном комисијом спроводи следеће изборне радње: 

 утврђивање листе кандидата за изборну јединицу;  

 штампање и овера гласачких листића (број оверених листића се уноси у Записник); 

 организовање гласачког места; 

 спровођење самих избора; 

 бројање гласова; 

 израда Записника о спроведеним изборима; 

 објава прелиминарних резултата избора (рок за објаву је 24 сата од завршетка гласања); 

 разматрање основаности приложених жалби на прелиминарне резултате избора (кандидати имају 24 
сата за жалбу при чему рок тече од дана објављивања прелиминарних резултата); 

 понављање изборног поступка у случају да се утврде неправилности избора; 

 предлагање покретања дисциплинског поступка против једног или више лица која су учинила 
прекршај и повредила правилност избора (предлог се упућује декану и Парламенту);  

 достављање коначних резултата избора председнику Изборне комисије (у року од 7 радних дана од 
дана објављивања прелиминарних резултата избора). 

 
Гласачки листић 

 
Члан 16. 

Гласачки листићи се штампају на српском језику и ћириличним писмом. 
На гласачком листићу треба да стоји: 

 предмет избора (гласање за чланове Парламента Факултета),  

 назив студијског програма, ниво студија и година студија за ОАС односно назив студијског програма и 
ниво студија за МАС и ДАС, 

 дан, време и место одржавања избора,  

 начин гласања,  

 број кандидата за које може истовремено да се гласа,  

 редни број испред имена кандидата,  

 име и презиме кандидата, број индекса. 
Редослед на гласачком листићу се формира према азбучном реду презимена кандидата.  
Сви израђени (искоришћени и неискоришћени) гласачки листићи се чувају у архиви Факултета 

најмање годину дана након избора. 
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Записник о спроведеним изборима  
 

Члан 17. 
Записник о спроведеним изборима мора да садржи: 

 предмет избора (избори за парламент Факултета),  

 назив изборне јединице, 

 дан, сат и место одржавања избора,  

 имена и презимена чланова Бирачког одбора,  

 број студената који су се квалификовали за право гласа и број оних који нису,  

 број студената који су гласали,  

 број важећих и неважећих гласачких листића, 

 број гласова који је сваки кандидат добио. 
Записник потписују сви чланови Бирачког одбора изборне јединице. 
 

Изборна комисија 
 

Члан 18. 
Изборне радње спроводи Изборна комисија. 
Изборна комисију из става 1 овог члана чине два представника наставног особља и по један 

представник студената сваког студијског програма (неовисно од нивоа студија). Изборна комисија не 
може да има мање од 3 члана.    

Чланове Изборне комисије бира Парламент у старом сазиву истовремено са доношењем одлуке 
о расписивању избора. 

Уколико Парламент не формира комисију у року из става 3 овог члана, Изборну комисију именује 
декан.   

У Изборну комисију се не могу предлагати нити бирати студенти који су чланови Студентског 
парламента у актуелном сазиву. 

 
Члан 19. 

Изборна комисија спроводи следеће радње:  

 надгледа рад бирачких одбора на изборним местима;  

 прави преглед коначних резултата избора по изборним јединицама које добија од бирачких одбора; 

 израђује списак чланова Парламента; 

 прослеђује списак чланова Парламента Парламенту Универзитета (односно Сенату Универзитета у 
случају првих избора). 

Осим тога, изборна комисија: 

 проверава и констатује регуларност избора у свим изборним јединицама; 

 проверава и констатује уредност пристигле документације; 

 разматра жалбе на изборни процес и 

 обавља друге послове по налогу Парламента. 
 

Члан 20. 
Изборна комисија саставља Извештај о свом раду чији је саставни део списак чланова 

Парламента. 
Извештај из става 1 овог члана, Изборна комисија подноси Парламенту факултета.  
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У складу са Извештајем из става 1 овог члана, спроводи се верификација мандата чланова 
Парламента и то на Конститутивној седници Парламента према Правилнику о раду Студентског 
парламента Пословног и правног факултета. 

 
 
ИЗБОР ПРЕДСТАВНИКА СТУДЕНАТА СА ХЕНДИКЕПОМ И УПИСАНИХ ПО АФИРМАТИВНОЈ 

МЕРИА ЗА ЧЛАНОВЕ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ФАКУЛТЕТА 
 

Члан 21. 
Конкурс за избор чланова Студентског парламента - представника студената са хендикепом и 

уписаних по афирмативној мери се расписује истог дана када се доноси одлука о расписивању избора. 
Конкурс се објављује на огласној табли Факултета када и Одлука о расписивању избора.  
У пријави на конкурс се наводи предмет конкурса, број кандидата, потребни услови, потребна 

документа, рок за подношење пријаве (8 дана од објаве конкурса), рок за доношење одлуке о избору, рок 
за подношење жалбе и одговора на жалбу. 

Уз пријаву на Конкурс, кандидат прилаже биографију, уверење о редовном студирању, потврду о 
држављанству, потврда да студенту није изречена казнена мера у дисциплинском поступку, потврду и 
препоруку удружења ако је уписан као припадник удружења или по афирмативној мери, мотивационо 
писмо.  

Пет дана након истека рока од расписивања конкурса, Изборна комисија која је формирана ради 
координације избора на Факултету разматра пријаве и позива оне кандидате који су испунили услове 
конкурса на разговор.  

Разговор има за циљ правичну селекцију кандидата ради крајњег избора. Селекцију опредељује 
мотивација, амбиција и рад кандидата којим би он допринео побољшању положаја припадника групе 
студената које представља на Факултету и шире.  

Пре крајње одлуке, Изборна комисија тражи мишљење студента продекана о пријављеним 
кандидатима на конкурс који су позвани на разговор.   

Одлука о изабраном кандидату се доноси најкасније на дан објаве прелиминарних резултата 
избора.  

Пријављени кандидати који нису изабрани имају право жалбе 3 дана од добијања одлуке. Жалбу 
упућују декану који је у обавези да је реши у року од 24 сата од пријема жалбе. 

У случају да нису задовољни решењем декана на жалбу, кандидати имају право да упуте жалбу 
Савету факултета који решава исту према првостепеном жалбеном поступку.  

Решење Савета факултета је коначно. 
 
 

ИЗБОР ПРЕДСТАВНИКА ФАКУЛТЕТА  
ЗА СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ УНИВЕРЗИТЕТА  

 
Члан 22. 

Након конституисања Парламента и избора председништва Парламента спроводи се поступак 
избора представника за парламент Универзитета. 

Кандидате за представнике у Студентски парламент Универзитета предлаже новоизабрани 
председник Студентског парламента Факултеа , или најмање половина чланова Студентског парламента.  

Кандидат за представника студената у Студентски парламент Универзитета мора бити студент 
који је уписан у школску годину у којој се бира. 
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Кандидат за представника студената у Студентски парламент Универзитета не може бити 
студент који обавља неку функцију у политичким странкама или је дисциплински кажњаван од стране 
надлежног органа Факултета.  

Избор представника студената у Студентски парламент Универзитета спроводи се јавним 
гласањем.  

За избор представника студената у Студентски парламент Универзитета потребна је проста 
већина од укупног броја чланова Студентског парламента. 

 
 

Члан 23. 
Представници студената са хендикепом или уписаних по афирмативној мери – чланови 

Студентског парламента Факултета су уједно и представници у Студентском парламенту Универзитета. 
 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 24. 
Ступањем на снагу овог Правилника престају да важе – да се примењују одредбе аката 

Студенстког парламента које су у супротности са овим Правилником. 
 

Члан 25. 
 Овај Правилник ступа на снагу даном доношења односно даном објаве на огласној табли 
Факултета.  
 
 

 
ВМ/ВМ  

Председник студентског парламента  
        Санела Гашевић, ср. 

Sanela Gašović 

 


