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На основу члана 66. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» бр. 

88/2017, 27/2018-др. закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020, 11/2021 i 67/2021 ) и члана 103. 

Статута Факултета за право безбедност и менаџмент „Константин Велики“ Ниш, 

Наставно- научно веће Факултета, на седници одржаној 26.02.2021. године донело је 

 

 

ПРАВИЛНИК  

О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

 Ради заштите права и интереса студената Факултета за право безбедност и 

менаџмент „Константин Велики“ Ниш (у даљем тексту Факултет) организује се 

Студентски парламент (у даљем тексту Парламент). 

 

Члан 2. 

 

 Овим Правилником уређује се положај, надлежност, организација и начин рада, 

избор и број чланова Парламента. 

 

 

ПОЛОЖАЈ И НАДЛЕЖНОСТ  ПАРЛАМЕНТА 

 

Члан  3. 

 

 Парламент је орган студената Факултета који се бави заштитом права и интереса 

студената Факултета у образовном процесу Факултета. 

 

Члан  4. 

 

 Парламент обезбеђује остваривање права и заштиту интереса студената 

Факултета преко органа управљања, стручних и других органа Факултета, као и преко 

институција и органа изван Факултета. 

 

ДЕЛАТНОСТ ПАРЛАМЕНТА 

 

Члан  5. 

 

Делатност Парламента је да: 

- бира и разрешава представнике студената у органима Факултета, као и у 

органима других установа у којима су заступљени представници студената, у 

складу са Статутом Факултета; 
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- даје Наставно - научном већу Факултета предлоге који се односе на осигурање 

квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу ефикасности 

студирања и утврђивање броја ЕСПБ (Европски систем преноса бодова); 

- разматра информације својих представника у органима Факултета и доноси 

одговарајуће одлуке с тим у вези; 

- успоставља сарадњу са студентским парламентима других факултета и 

универзитета, као и институцијама и органима изван Факултета, која је у 

интересу за студенте Факултета; 

- представља студенте Факултета и заступа њихове интересе пред домаћим и 

иностраним удружењима, организацијама и институцијама; 

- обавља и друге послове из области остваривања права и заштите интереса 

студената Факултета. 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА ПАРЛАМЕНТА 

 

Члан  6. 

  

Парламент има једанаест чланова и састоји се од по два представника студената 

са сваке године првог степена студија, два представника студената другог степена 

студија и једног представника особа са посебним потребама, који је студент 

високошколске установе. 

 

Члан  7. 

 

 Право да бирају и да буду бирани за чланове имају сви студенти Факултета, 

уписани на студије у школској години у којој се бира Парламент. 

 

Члан  8. 

 

 Мандат чланова Парламента траје две године. 

 

Члан  9. 

 

 Избори за Парламент одржавају се сваке друге године у априлу, тајним и 

непосредним гласањем. 

 

 Члан  10. 

 

 По расписивању избора за Парламент декан сазива кандидациони збор за сваку годину 

студија и образује изборну комисију. 

           Извоерна комисија броји 5 чланова. 

           Председник изборне комисије је наставник високошколске установе. 
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Члан 11. 

            Листу кандидата за представнике у Парламенту предлажу студенти I,  II,  III,  IV 

године основних студија и студија другог степена. 

            За сваку годину студија образује се посебна листа кандидата. 

            Студент има право да предложи кандидата, а о предложеним кандидатима 

кандидациони збор се изјашњава јавним гласањем, непосредно. 

            Чланоци изборне комисије сачињавају листу кандидата на основу резултата 

пребројаних гласова. 

            Листа кандидата сачињена је од 8 кандидата који су добили највећи бој гласова. 

  

 

Члан 12. 

            Листа кандидата садржи име и презиме студента, годину студија, број индекса и 

студијски програм на кој је кандидат уписан. 

 

 

 Члан 13. 

 

            Изборна јединица је Факултет, а бирачко место је место где ће се обавити 

гласање. 

 

 

 Члан 14. 

 

            Изборна комисија је задужена за спровођење изборних радњи: 

             - припрема изборног материјала, 

             - припрема изборних листића, гласачких кутија, 

             - утврђивање броја гласова по завршеном гласању, 

             - обезбеђивање тајности избора, 

             - саопштавање прелиминарних резултата. 

 

 

Члан 15. 

 

        Студент је дужан да прилоком гласања пружи на увид свој индекс лицима која 

обезбеђују спровођење избора. 

 

 

Члан 16. 

 

            Гласање се врши заокруживањем редног броја испред имена кандидата на 

гласачком листићу и убацивањем гласачког листића у гласачку кутију. 
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            Гласачки листић сматра се неважећим уколико није испуњен, ако је нечитко 

попуњен, ако је заокружено више редних бројева испред имена кандидата од редних 

бројева прописаних одредбом члана 6. Правилника, ако су на њему дописане речи, 

симболи и ако је битно оштећен. 

 

 

  Члан  17. 

 

            Изборна комисија саопштава прелиминарне резултате најкасније два дана након 

завршетка гласања. 

             Жалба на објављене резултате изјављује се у року од 48 сати од саопштења 

прелиминарних резултата избора. 

             Изборна комисија је дужна да у року од 5 дана од истека рока за подношење 

жалби донесе одлуку о саопштавању коначних резултата избора. 

 

 

  Члан 18. 

 

 Декан  заказује конститутивну седницу студентског парламента Факултета у року од 

10 дана, од дана саопштавања коначих резултата избора. 

            На конститутивној седници врши се делегирање представника студената у 

студентски парламент Универзитета. 

            Студентски парламент на конститутивној седници бира председника и заменика 

председника. 

            Председник се бира из редова студената друге или треће године студија, 

већином гласова присутних чланова. 

            Уколико постоји више кандидата и нико не добије потребну већину гласова у 

првом кругу, у други круг улазе два кандидата са највећим бројем гласова. 

            Заменик се бира на предлог председника већином присутних чланова. 

            Избор председника и заменика председника студентског парламента обавља се 

тајним гласањем. 

 

 

Члан 19. 

 

Парламент ради на седницама. 

Седнице Парламента сазива и њима председава Председник Парламента. 

Седница Парламента може почети и пуноважно одлучивати, ако јој присуствује 

најмање две трећине чланова, а одлуке доноси већином укупног броја чланова 

Парламента. 

На седници Парламента води се записник. 
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