На основу члана 66.Закона о високом образовању и члана 61.Статута Правног
факултета Универзитета у Нишу, Студентски парламент доноси:

ПРАВИЛНИК
о броју и начину избора чланова за Студентски
парламент Правног факултета у Нишу

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником утврђује се поступак евидентирања кандидата и поступак
избора чланова у Студентски парламент Правног факултета у Нишу.
Члан 2.
Избор чланова Студентског парламента врши се сваке две године у априлу тајним
и непосредним гласањем.
Члан 3.
У Студентски парламент бира се 25 чланова од свих студената уписаних на све
нивое студија у школској години у којој се одржавају избори.
ЕВИДЕНТИРАЊЕ КАНДИДАТА И ИЗБОР
Члан 4.
Избори за Студентски парламент спроводе се на Факултету, сваке друге године у
априлу,
тајнимнепосреднимгласањем,
а
расписујеихДеканфакултетаискључивонапредлогСтудентскогпарламента.

Члан 5.
Право да бирају и буду бирани имају сви студенти факултета уписани на све нивое
студија у школској години у којој се врши избор.
Право учешћа у изборима имају регистроване студентске организације чији су
чланови студенти Факултета и чији статути одговарају принципима студентског
организовања.
Студентске организације сачињавају изборне листе које могу имати најмање 5, а
највише 25 кандидата.
Кандидати студентских организација морају бити уписани на основне, мастер или
докторске студије у школској години у којој се врши избор.
Члан 6.
Служба за студентска питања доставља јединствени бирачки списак студената
председнику Изборне комисије најкасније 5 дана пре дана одржавања избора.Изборна
комисија обавештава студенте преко сајта Правног факултета како би могли да изврше
увид у јединствени бирачки списак.
Сваки студент има право да Изборној комисији поднесе захтев за упис, брисање,
допуну или измену бирачког списка.
О захтевима студената у вези бирачког списка одлучује Декан Факултета.
Члан 7.
Изборна листе, студентске организације достављају се непосредно у 4 примерка и
заводе у деловодној књизи факултета, најкасније 10 дана пре дана одржавања избора.
Изборне листе утврђује Служба за студентска питања истиче их на месту
одређеном за одржавање избора и доставља их Студентском парламенту, председнику
Комисије за спровођење избора и Декану Факултета, најкасније 5 дана пре дана који је
одређен за одржавање избора.
Члан 8.
Мандат чланова Студентског парламента траје две године.
Члану Парламента коме престане статус студента, престаје мандат даном престанка
статуса, а студентска организација, на чијој се листи налазио, попуњава мандат.
Уколико неки члан Студентског парламента поднесе оставку или је на неки други
начин спречен да обавља функцију члана парламента, мандат попуњава студентска
организација на са чије је листе тај члан делегиран у Студентски парламент.

Члан 9.
Поступак избора спроводи Комисија коју образује Декан факултета решењем.
За гласање на бирачком месту и утврђивање резултата избора, Декан својим
решењем, из редова студената који испуњавају услове из Члана 3.овог Правилника
образујеБирачки одбор.
ЧлановиБирачкогодбора
и
Комисијезаспровођењеизбораизредовастуденатанесмејубити уједно и кандидати за избор
чланова у Студентски парламент.
Чланове Бирачког одбора и Комисије за спровођење избора из редова студната
именују студентске организације и то:
• уколико на изборима учествују до две изборне листе, свака изборна листа
делегира по 3 члана и 3 заменика члана у Бирачки одбор и Комисију за
спровођење избора, из редова студената;
• уколико на изборима учествују више од две изборне листе, свака изборна
листа делегира по 2 члана и 2 заменика члана у Бирачки одбор и Комисију
за спровођење избора, из редова студената.
У Комисију за спровођење избора и Бирачки одбор Декан факултета именује по 2
члана из редова наставника и сарадника.
Члан 10.
Гласачки листић сачињава Комисија за спровођење избора и оверава га печатом
Факултета.
Тајно гласање се спроводи заокруживањем редног броја испред имена
организације, односно, назива изборне листе, на гласачком листићу који се након тога
убацује у гласачку кутију.
Студент свој идентитет на бирачком месту доказује давањем индекса или личне
карте Бирачком одбору на увид.
Члан 11.
Свакој изборној листи припада број мандата који је сразмеран броју
добијених гласова. У расподели мандата учествују изборне листе које су освојиле најмање
20% гласова од укупног броја студената који су гласали.
Бирачки одбор расподељује мандате применом Донтовог метода пропорционалне
расподеле мандата.
Мандати се расподељују тако што се укупан број гласова који је добила свака
поједина изборна листа подели бројевима од један до закључно са бројем 25.
Добијени количници разврставају се по величини а у обзир се узима 25 највећих
количника. Најмањи количник од издвојених 25 количника представља заједнички
делитељ.
Свака изборна листа добија онолико мандата колико пута се заједнички делитељ
садржи у броју гласова који је листа освојила.

Ако две изборне листе или више изборних листа добију исте количнике на основу
којих се додељује један мандат а нема више нерасподељених мандата, мандат ће се
доделити листи која је добила укупан већи број гласова.
Члан 12.
На резултате избора сваки учесник изборног поступка може поднети приговор
Комисији за спровођење избора у року од 24 часа од тренутка објављивања резултата.
Комисија за спровођење избора одлуку по приговору доноси у року од 48 часова од
тренутка његовог подношења.

КОНСТИТУТИВНА СЕДНИЦА ПАРЛАМЕНТА
Члан 13.
Конститутивна седница новог сазива Студентског парламента одржава се у мају
месецу, након истека мандата актуелног сазива.
Конститутивну седницу сазива председник одлазећег сазива Студентског
парламента, најкасније до 31.маја.
Члан 14.
Студентске организације, које су на изборима оствариле одређени број мандата
достављају имена и презимена својих мандатара са бројевима индекса накасније 3 дана
пре одржавања конститутивне седнице, ради формирања веривикационих листа.
На конститутивној седници чланови новог сазива морају верификовати своје
мандате уписом личних података у верификациону листу и потписивањем исте.
НовисазивСтудентскогпарламентаформиранјеуколикојеверификовановише
од
половине мандатановоизабранихчланова.
Уколико се на конститутивној седници не верификује потребан број мандата,
заказује се поновна конституивна седнициа најкасније у року од 15 дана.
Конститутивном седницом председава председник одлазећег сазива Студентског
парламента до избора новог председника.
На коститутивној седници, новоформирани Студентски парламент, јавним
гласањем бира председника, који именује секретара и потпредседника, који, уз студента
продекана, чине председништво Студентског парламента.
На конститутивној седници се на период од две године бира број представника
студената у Наставно научном већу факултета одређен статутом факултета, 3
представника студената у Савету факултета и одређени број представника у Студентском
парламенту Универзитета у Нишу,уколико је достављена Одлука Студентског парламента
у Нишу о броју чланова за текућу годину.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 15.
Овај правилник ступа на снагу даном доношења.
О поштовању овог Правилника и регуларности избора стара се Комисија за
спровођење избора.

Члан 16.
Аутентично тумачење овог Правилника даје Студентски парламент у форми
одлуке.

.

У Нишу,
19.03.2018. године

Председник Студентског парламента
Правног факултета у Нишу
____________________________
Ђорђе Р. Петровић

