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На основу члана 178. Статута Природно-математичког факултета 
Универзитета у Нишу и члана 7. Статута Студентског парламента Природно-
математичког факултета Универзитета у Нишу, предлажем следећи: 

 
 
 
 
 
 

ПРАВИЛНИК 
 
 

о начину организовања и спровођењу избора за  
Студентски парламент Природно-математичког факултета 

Универзитета у Нишу 
 
 
 
 
 
 

Члан 1. 
 

Овим Правилником се уређује начин и поступак избора за Студентски 
парламент Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу (у даљем 
тексту: Студентски парламент). 

 
  

Члан 2. 
 

Студенти Факултета бирају своје представнике у Студентском парламенту. 
Избори за Студентски парламент се спроводе непосредним, тајним гласањем. 

Право да гласају имају сви студенти који су то по статуту Природно-
математичког факултета у Нишу академске године у којој се оджавају избори. 

Изборе за Студентски парламент расписује председник Студентског 
парламента, најмање две недеље пре дана одржавања избора. 

Избори за Студентски парламент се спроводе маја месеца сваке године. 
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Члан 3. 
 

Спровођење целокупног поступка за избор Студентског парламента је у 
надлежности Студентске изборне комисије (у даљем тексту СИК).  

СИК сачињавају – један представник из реда наставника кога именује Декан 
Факултета на молбу председника Студентског парламента  и 3 представника 
студената Природно-математичког факултета које именује Студентски парламент.   

Радом СИК-а председава представник из реда наставника, у својству 
председника СИК-а. Одлуке СИК-а се доносе већином гласова. 

Задаци и послови СИК-а су: 
1. Ажурирање бирачког списка; 
2. Пријем, обрада и  усвајање или одбијање кандидатура у складу са овим 

Правилником; 
3. Објављивање информација које су од значаја за студенте и кандидате у вези 

изборног процеса; 
4. Припрема и расподела изборног материјала, што подразумева израду 

гласачких листића и других докумената од значаја за изборни процес; 
5. Обезбеђивање равноправног представљања програма и кандидата учесника 

у изборном процесу; 
6. Изриче дисциплинске мере у случају кршења изборног процеса; 
7. Објављивање резултата избора; 
8. Вршење других послова у складу са овим Правилником. 

 Рад комисије је јаван. Све одлуке и документе везане за изборни процес, 
СИК објављује на огласној табли Студентског парламента. 

Рад комисије је независан. Сви облици притиска на чланове су забрањени и 
кажњиви искључењем из изборног поступка.  

Кандидат за Студентски парламент своју кандидациону листу може 
преузети на сајту Факултета у делу за студентско организовање. 

 
 

Члан 4. 
 

Број представника департмана у Студентском парламенту је сразмерно 
одређен према броју студената који студирају на том департману у години у којој 
се врше избори, и то: 

- 2 представника са департмана до 99 студената  
- 3 представника са департмана до 199 студената  
- 4 представника са департмана до 299 студената  
- 5 представника са департмана до 399 студената  
- 6 представника са департмана са преко 400 студената. 

          Број студената на департману се утврђује увидом у списак студената који су 
уписани на том департману у години у којој се врше избори, а који издаје 
студентска служба. 
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Члан 5. 
 
Кандидате за представнике департмана у Студентском парламенту предлажу 

и бирају студенти по департманима. 
Предложеним се сматра кандидат који скупи број потписа предвиђен овим 

Правилником: 
1. За департмане до 99 студената кандидат мора да прикупи 10 

потписа на департману на којем се кандидује.  
2. За департмане до 199 студената кандидат мора да прикупи 15 

потписа на департману на којем се кандидује. 
3. За департмане до 299 студената кандидат мора да прикупи 20 

потписа на департману на којем се кандидује. 
4. За департмане до 399 студената кандидат мора да прикупи 25 

потписа на департману на којем се кандидује. 
5. За департмане преко 400 студената кандидат мора да прикупи 30 

потписа на департману на којем се кандидује. 
Потпис је валидан ако уз њега стоји читко написано име и презиме 

потписаног студента, број његовог индексa, ЈМБГ и својеручни потпис.                         
Студент може подржати колико жели кандидата . 
 
 

Члан 6. 
 

Кандидат  за представника департмана у Студентском парламенту може 
бити студент који је то по Статуту Природно-математичког факултета у Нишу. 
Кандидат  за представника департмана у Студентском парламенту не може бити 
студент који има статус мировања по Статуту Природно-математичког факултета у 
Нишу, који обављају неку функцију у политичким странкама или је дисциплински 
кажњаван од стране надлежног органа Факултета. 

Кандидат има право да повуче своју кандидатуру најкасније 2 дана пре 
одржавања избора. 

Рок за преузимање кандидационих листи и подношење кандидатуре 
одређује председник Студентског парламента приликом расписивања избора, а који 
не може бити краћи од 7 дана и који се мора завршити најкасније два дана пре дана 
предвиђеног за одржавање избора. 

Кандидати своје кандидатуре предају члановима СИК-а. 
Чланови СИК-а су у обавези да приликом преузимања кандидационе листе 

ставе свој потпис и дан и време преузимања.  
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Члан 7. 
 
Предизборне активности почињу даном расписивања избора. 
Током предизборних активности, најстрожије је забрањен било који вид 

вређања, омаловажавања или застрашивања противничких кандидата. 
На дан гласања забрањен је било који вид промоције кандидата. 
У случају кршења става 2. и 3. овог члана, СИК одлучује о мерама које ће 

предузети против почиониоца. 
Дисциплинске мере које може изрећи СИК су опомена, искључивање из 

изборног процеса и поништавање избора. 
Одлуку о искључењу из избоног процеса и поништавању избора СИК доноси уз 

сагласност Декана Факултета. 
     
 
   Члан 8. 

 
СИК утврђује збирну листу која садржи имена свих кандидата са одређеног 

департмана два дана пред изборе. 
Редослед на збирној листи утврђује СИК по редоследу подношења кандидатура. 
Збирна листа се видно истиче на огласној табли Студентског парламента. 
 
Студенти своје жалбе на збирну листу кандидата подносе члановима СИК-а дан 

након објављивања листе. Чланови СИК-а истог дана решавају приспеле жалбе. 
 
 
 

 
Члан 9. 

 
Број гласачких листића који се штампају утврђује СИК.  
Сви гласачки листићи морају бити исте величине, с тим да сваки садржи: 
1. назнаку да се гласање односи на избор представника департмана у 

Студентском парламенту Природно-математичког факултета, 
2. листу кандидата са одговарајућим редним бројем испред имена 

кандидата, по редоследу који је већ утврђен на збирној изборној листи и 
број индекса кандидата, 

3. упутство о начину гласања. 
За сваки департман штампају се посебни гласачки листићи који садрже само 

имена кандидата са тог депатмана. 
Гласање се врши заокруживањем редног броја испред имена кандидата. 

Студент може заокружити најмање једног, а највише број кандидата који се бира за 
тај департман, предвиђеног чланом 4. овог Правилника. 

Уколико се за изборе представника департмана пријави тачан или мањи број 
кандидата прописан овим Правилником, СИК гласањем доноси одлуку да ће се сви 
кандидати тог департмана, на основу потврђених кандидатура од стране СИК-а, 
дикректно делегирати у нови сазив Студенстког парламента. 
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Члан 10. 
 
Бирачки списак утврђује СИК на основу евиденције студентске службе 

факултета. 
Бирачки списак садржи редни број студента, име и презиме и назив 

студијске групе на којој се студент налази. 
Бирачки списак се сортира по години студија, студијској групи и растућем 

броју индекса. 
СИК одмах решава приговоре поводом евентуалних недостатака у бирачком 

списку. 
 
 

Члан 11. 
 

СИК за спровођење избора за Студентски парламент именује бирачки одбор 
од 3 члана и 3 заменика. 

Бирачки одбор се именује најкасније 2 дана пре дана одређеног за изборе. 
СИК за спровођење избора за Студентски парламент може, посебним 

решењем по захтеву, заинтересованом учеснику у изборном поступку доделити 
статус посматрача рада бирачког одбора. 

 
 

Члан 12. 
 
Бирачки одбор има следећу надлежност: 

1. отвара бирачко место, 
2. руководи гласањем на бирачком месту, 
3. обезбеђује правилност и тајност гласања на бирачком месту, 
4. води записник о свом раду и о гласању на бирачком месту, 
5. предаје СИК-у материјал о гласању на бирачком месту, 
6. обавља друге послове утврђене овим Правилником и одлуком СИК-а. 

 
 
 
 

Члан 13. 
 

Гласање се спроводи у просторији коју за те сврхе одреди управа факултета. 
Гласање студената на изборима обавља се на бирачком месту. 
Гласање на изборима траје један дан и то од 10  до 14 часова. 
На Факултету се за избор представника департмана у Студентском 

парламенту одређује једно бирачко место. За бирачко место одређује се просторија 
која је погодна да се у њој гласање обави несметано и у одређеном времену. 
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На бирачком месту одређује се део просторије на коме ће бирачи моћи да 
попуне гласачки листић. 

Бирачки одбор на бирачком месту утврђује идентитет студента који гласа и 
даје му објашњења о начину гласања. 

 
 

Члан 14. 
 
По завршеном гласању бирачки одбор утврђује резултат гласања на 

бирачком месту и о томе саставља записник. 
У записник из става 1. овог члана уносе се нарочито: дан и место одржавања 

гласања, бирачко место, предмет гласања, име и презиме чланова бирачког одбора, 
број студената који имају право да се изјашњавају на бирачком месту, број 
студената који су гласали и резултат гласања. 

Студенти своје жалбе на процес и резултат избора  подносе члановима СИК-а 
на дан одржавања избора. Чланови СИК-а истог дана решавају приспеле жалбе. 

 
 

Члан 15. 
 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    У Нишу              Председник 
  16.04.2014.            Студентског парламента 
       
                    Олгица Јовић                                    


