
ПРАВИЛНИК О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ФАКУЛТЕТА 
МЕДИЦИНСКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ 

I 
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим правилником уређује се број, начин и поступак избора чланова Студентског парламента 
Факултета медицинских наука (у даљем тексту: Студентски парламент). 

На питања која нису уређена овим Правилником примењују се одредбе закона којим се уређује 
студентско организовање (у даљем тексту: Закон), закона којим се уређује високо образовање и Статута 
Факултета медицинских наука. 

Термини изражени у овом Правилнику у граматичко мушком роду, подразумевају природни 
мушки и женски род лица на која се односе. 

II 
САСТАВ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 

Члан 2. 
Чланови Студентског парламента 

Студентски парламент чине чланови који су представници студената са ИНТЕГРИСАНИХ 
АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА МЕДИЦИНЕ (у даљем тексту: ИАСМ), ИНТЕГРИСАНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА 
ФАРМАЦИЈЕ (у даљем тексту: ИАСФ), ИНТЕГРИСАНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА СТОМАТОЛОГИЈЕ (у даљем 
тексту: ИАСС), ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА (у даљем тексту: ДАС) и ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ 
СТУДИЈА (у даљем тексту: ОСС). 

Члан 3. 
Састав Студентског парламента 

Студентски парламент чини 55 студената: 
1) 18 студената са ИАСМ ( по 3 студента са прве, друге, треће, четврте, пете и шесте године); 
2) 15 студената са ИАСФ ( по 3 студента са прве, друге, треће, четврте, и пете године) 
3) 15 студената са ИАСС ( по 3 студента са прве, друге, треће, четврте, и пете године) 
4) 6 студената са ОСС (по 1 студент са прве, друге и треће године смера за физиотерапеута, и 

по 1 студент са прве, друге и треће године смера за струковну сестру); 
5) 1 студент са ДАС 
6) Могуће је додати највише још десет (10) придодатих чланова. 



                Представници студената са инвалидитетом и студената уписаних по афирмативним мерама 
заступљени су у чланству студентског парламента сразмерно процентуалном учешћу у укупном броју 
студената уписаних у школској години у којој се бира студентски парламент. 

III 
ПОСТУПАК ИЗБОРА ЗА СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ 

Члан 4. 

Право да буду бирани за члана Студентског парламента имају сви студенти уписани на студије у 
школској години у којој се бира Студентски парламент, које кандидује студентска организација 
регистрована у складу са Законом или које кандидује неформална група студената која има писмену 
подршку најмање 10% укупног броја студената Факултета медицинских наука. 

Право да бирају имају сва лица која у тренутку одржавања избора за Студентски парламент 
имају статус студента Факултета, у складу са Законом и законом који уређује високо образовање. 

Члан 5. 
Време одржавања избора 

Избори за чланове Студентског парламента одржавају се сваке друге године у априлу тајним и 
непосредним гласањем. 

Рок из става 1. овог члана не примењује се на допунске и ванредне изборе за Студентски 
парламент. 

Члан 6. 
Расписивање избора 

Изборе за Студентски парламент расписује председник Студентског парламента, најраније 40, а 
најкасније 7 дана пре истека рока из члана 5. овог Правилника. 

Допунски и ванредни избори за Студентски парламент се расписују најраније 30, а најкасније 7 
дана од дана њиховог одржавања. 

Одлука о расписивању избора објављује се на огласној табли или интернет сајту Факултета, 
најкасније 7 дана пре дана одржавања избора. 

Члан 7. 
Изборна места 

Избори за чланове Студентског парламента спроводе се по изборним местима. 
Изборно место је деканат Медицинског факултета. 



Члан 8. 
Органи за спровођење избора 

Изборе за чланове Студентског парламента спроводе Изборна комисија и бирачки одбор. 

Члан 9. 
Изборна комисија 

Изборна комисија има три члана, од којих су 2 студенти, а један је из редова управе Факултета. 
Члан из редова Факултета из става 1. овог члана је председник Изборне комисије. 
Заменик председника изборне комисије бира се из реда чланова Изборне комисије. 
Чланове Изборне комисије бира Студентски парламент. 

Члан 10. 
Бирачки одбор 

Бирачки одбор има 3 члана, и чине га студенти Медицинског факултета. 

Члан 11. 
Бирачки списак 

Бирачки списак, који мора бити оверен, саставља стручна служба Факултета и доставља га 
Изборној комисији. 

Члан 12. 
Бирачки одбор 

Бирачки одбор спроводи следеће изборне радње: 
1) организовање гласачког места на начин на који се обезбеђује тајност и непосредност 

гласања; 
2) легитимација изашлих бирача, која се врши увидом у студентску књижицу (индекс), и 

њихова регистрација; 
3) старање о реду на гласачком месту; 

Члан 13. 
Изборне радње Изборне комисије 

Изборна комисија спроводи следеће изборне радње: 



1) спровођење надзора над радом бирачких одбора; 
2) пријем кандидатуре за чланове Студентског парламента; 
3) утврђивање коначне листе кандидата за чланове Студентског парламента, уз вођење рачуна 

о условима за кандидовање прописаним Законом и овим правилником; 
4) штампање гласачких листића, о чијем се укупном броју сачињава посебан записник; 
5) пребројавање гласова непосредно по завршеном гласању; 
6) састављање записника који садржи: одлуку о расписивању избора, дан, време и место 

одржавања избора, укупан број бирача, записник из тачке 3. овог члана, број изашлих 
бирача, број гласова који је добила свака листа, број неважећих гласачких листића; 

7) објављивање, у року од 24 сата од затварања гласачког места прелиминарне резултате 
избора у односној изборној јединици, при чему у року од 24 сата од њиховог објављивања, 
кандидати могу поднети приговор на прелиминарне резултате, о којем Изборна комисија 
одлучује у даљем року од три дана, а ако Изборна комисија  утврди да 
постоје повреде којима се утиче на исход изборног поступка, понавља изборе; 

8) у року од три дана од дана објављивања прелиминарних резултата избора, односно од 
дана подношења приговора на прелиминарне резултате избора, објављује коначне 
резултате избора; 

9) обавља и друге послове прописане овим Правилником 

Члан 14.  
Подношење кандидатуре 

Председник студентске организације која кандидује листу лично подноси Изборној комисији 
кандидатуру и доказе о испуњености услова прописаних Законом, овим Правилником и додатним 
условима које одреди Изборна комисија; 

Уколико кандидатура не испуњава услове из става 1. овог члана, Изборна комисија одбацује 
кандидатуру као непотпуну; 
               Листа мора бити комплетна, чинећи је студенти из члана 3. овог Правилника. У случају 
некомплетне листе , Изборна комисија има право одбацивања кандидатуре. 
                

Члан 15. 
Изабрани кандидати 

Изабрани су кандидати оне листе која је освојила највећи број гласова на изборима; 

Уколико две или више листа освоји једнак број гласова, услед чега није могуће одредити 
кандидати које листе су изабрани за чланове Студентског парламента, у року од седам дана се понавља 
гласање између те две листе. 
 

 
 
 

Члан 16. 
Мандат чланова Студентског парламента 



Мандат чланова Студентског парламента почиње да тече даном верификације мандата и траје 
две године. Мандат члана Студентског парламента престаје пре истека времена на које је изабран: 

1) оставком, која се подноси председнику Студентског парламента преко писарнице факултета; 
2) губитком статуса студента, осим у случајевима прописаним Законом. 

Члан 17. 
Допунски избори за Студентски парламент 

 

 
                У случају да је члану Студентског парламента престао мандат пре истека времена на које је 
изабран, расписују се допунски избори за новог члана Студентског парламента, у складу са одредбама 
овог Правилника које уређују поступак избора за Студентски парламент, у року од 30 дана од дана 
престанка мандата. 

Допунски избори се неће одржати уколико је преостало мање од три месеца од истека рока из 
члана  5. овог Правилника. 

Члан 18. 
Распуштање Студентског парламента и ванредни избори 

 

 
                На писани предлог најмање две трећине чланова Студентског парламента, у року од 15 дана од 
пријема таквог предлога председник Студентског парламента распушта Студентски парламент и 
расписује ванредне изборе за Студентски парламент. 

Ванредни избори из става 1. овог члана спроводе се у складу са одредбама овог Правилника 
које уређују поступак избора за Студентски парламент. 
 

IV  
    ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
 

Члан 19. 
Измене и допуне Правилника 

 

                Предлог за измену, односно допуну овог Правилника може поднети сваки члан Студентског 
парламента. 
                Предлог измена, односно допуна овог Правилника је усвојен уколико за њега гласа већина од 
укупног броја  чланова Студентског парламента. 



 
 
 
 
 
 
 

Члан 20. 
Престанак важења досадашњих прописа 

 

Даном ступања на снагу овог Правилника, престају да важе све одредбе старог Правилника 
везане за начин одржавања избора. 

 
 
 
 

Члан 21. 
Ступање на снагу 

 

Овај Правилник ступа на снагу у року од 8 дана од дана објављивања на интернет страници Факултета. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У Крагујевцу,                                                                  Председник Студентског парламента 
04.10.2022.                                                                                                          Зорка Јоксимовић 


