
У складу са Законом о високом образовању и Статутом Природно-математичког 

факултета Универзитета у Нишу, Студентски парламент Природно-математичког 

факултета Универзитета у Нишу, на седници одржаној дана 9.6.2022. године, усвојио је: 

 

ПРАВИЛНИК О СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА ЗА СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА 

 

1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Сва питања везана за избор чланова Студентског парламента Природно-

математичког факултета у Нишу (у даљем тексту: СППМФ) регулишу се овим 

Правилником. 

Материјалне и техничке предуслове неопходне за спровођење избора у обавези је да 

обезбеди Природно-математички факултет у Нишу (у даљем тексту: Факултет) у складу са 

Законом о високом образовању и Статутом Факултета. 

Члан 2. 

Изборе расписује Студент продекан. 

Избори се одржавају најкасније 30 дана од датума расписивања избора. 

Члан З. 

Избори за СППМФ одржавају се сваке друге године у априлу. 

Избори су непосредни и тајни. 

Право да бирају и да буду бирани у СППМФ имају сви студенти Факултета, уписани 

на студије у школској години у којој се врши избор. 

Представници студената са хендикепом и студената уписаних по афирмативној мери 

заступљени су у чланству СППМФ-а. 

Члан 4. 

О спровођењу избора и поштовању изборне процедуре стара се Студентска изборна 

комисија (у даљем тексту: СИК). 

2. СТУДЕНТСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Члан 5. 

Спровођење целокупног поступка избора за СППМФ је у надлежности СИК-а.  

СИК чине Продекан за наставу, Студент продекан и два члана из реда студената које 

делегира СППМФ. 



Радом СИК-а председава Продекан за наставу, у својству председника СИК-а. 

Одлуке СИК доноси консензусом. 

Задаци и послови СИК-а су: 

1. спровођење избора за СППМФ по нормама које су прописане овим 

Правилником; 

2. пријем, обрада и усвајање или одбијање кандидатуре 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. израда формулара за подношење пријаве кандидата и других докумената од 

значаја за изборни процес; 

6. обезбеђивање равноправног представљања програма и кандидата учесника у 

изборном процесу; 

7. изриче дисциплинске мере у случају кршења изборног процеса; 

8. објављивање резултата избора; 

9. вршење других послова у складу са овим Правилником. 

Рад СИК-а је јаван. 

Све одлуке и документа везане за изборни процес, СИК објављује на за то 

предвиђеној огласној табли, коју за изборни поступак обезбеђује СППМФ. 

Рад СИК-а је независан. 

Сви облици притиска на чланове СИК-а су забрањени и кажњиви искључењем из 

изборног поступка. 

3. ИЗБОРНИ СИСТЕМ 

Члан 6. 

Сваки студент Факултета има право да кандидује, буде кандидован, бира и буде 

биран у оквиру своје изборне јединице. 

Члан 7. 

Приликом избора за СППМФ сваки департман представља једну изборну јединицу. 

Члан 8. 

Број представника у СППМФ-у по департману је 4 (сваки од 6 департмана је 

заступљен са 16,67% у сазиву СППМФ-а). 

Члан 9. 

Списак студената који води Студентска служба Факултета уједно је и бирачки 

списак. 



Члан 10. 

Студентска служба доставља СИК-у оверени списак студената Факултета, по 

департманима, најкасније 7 дана од дана расписивања избора. 

Бирачки списак садржи редни број, име и презиме студента, назив департмана на 

којем се студент налази, ниво студија и број индекса. 

Бирачки списак се сортира по департманима, нивоу студија и растућем броју 

индекса. 

Члан 11. 

Студент може извршити увид у бирачки списак на Факултету. 

Уколико студент сматра да постоје неправилности у бирачком списку, студент има 

право да поднесе приговор СИК-у најкасније 3 дана пре закључења списка. Комисија је 

дужна да донесе одлуку у року од 2 дана, а најкасније до закључења списка. 

Члан 12. 

Закључивање бирачког списка СИК проглашава 24 сата пре избора када саопштава 

укупан број бирача. 

4. БИРАЧКИ ОДБОР 

Члан 13. 

Бирачки одбор се брине о спровођењу избора на бирачком месту. 

Бирачки одбор се састоји од по једног представника са сваког департмана који 

учествују на изборима. 

Члан 14. 

Бирачки одбор има следеће надлежности: 

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. 

5. ПРОЦЕДУРА ИЗБОРА, КАНДИДОВАЊЕ ЗА ИЗБОРЕ 

Члан 15. 

Кандидате за представнике департмана у СППМФ предлажу и бирају студенти по 

департманима. 

Кандидованим се сматра сваки студент који прикупи најмање 10 потписа студената 

свог департмана који имају право гласа на изборима. 

Студент има право да потписом подржи кандидатуру максимално 4 студента. 



Члан 16. 

Пријаве за изборе се подносе СИК-у најкасније до 7 дана пре одржавања избора, до 

14.00 часова последњег дана пријављивања. 

Пријава треба да садржи: 

1. име и презиме студента; 

2. број индекса; 

3. департман; 

4. ниво студија; 

5. контакт мејл; 

6. својеручни потпис; 

7. потписе студената који подржавају кандидатуру. 

Члан 17. 

По подношењу листе СИК-у, иста је дужна да у року од 24 часа прогласи пријаву 

валидном или, уколико постоје неправилности, обезбеди подносиоцу додатних 24 часа за 

исправљање неправилности. 

Члан 18. 

СИК је дужна да најкасније 48 часа пре почетка избора објави коначне листе свих 

кандидата са одређеног департмана, као и састав Бирачког одбора. 

Редослед кандидата на коначној листи утврђује СИК по редоследу подношења 

кандидатуре. 

Члан 19. 

Студенти своје жалбе на коначну листу кандидата подносе СИК-у дан након 

објављивања листе. СИК истог дана решава приспеле жалбе. 

Члан 20. 

Предизборне активности почињу даном расписивања избора. 

Сваки кандидат има право да на пригодан начин обавести студенте свог департмана 

о својој кандидатури, свом програму и активностима. 

Током предизборних активности, најстрожије је забрањен било који вид вређања, 

омаловажавања или застрашивања противничких кандидата. 

На дан избора забрањено је дељење пропагандног материјала у близини мањој од 

200 метара од Факултета. 

У случају кршења става 3 и 4 овог члана, СИК одлучује о мерама које ће предузети 

против починиоца. 

Дисциплинске мере које може изрећи СИК су опомена, искључивање из изборног 

процеса и поништавање избора. 



6. ПОСТУПАК ГЛАСАЊА 

Члан 21. 

Избори се одржавају у холу Факултета од 10.00 до 18.00 часова. 

Члан 22.  

Гласачки листић садржи следеће податке: 

1. констатацију да се гласа за чланове СППМФ-а; 

2. упутство за гласање и начин гласања, којим се прецизира на који начин и за 

колико максимално кандидата студент може да гласа; 

3. редни број, који се ставља испред имена кандидата; 

4. име и презиме, ниво и година студија кандидата. 

Члан 23. 

Број гласачких листића који се штампају одређује СИК. 

За сваки департман штампају се посебни гласачки листићи који садрже само 

кандидате са тог департмана. 

Члан 24. 

СИК је дужна да обезбеди тајност гласања, тако што физички одвоји простор за 

гласање. 

Члан 25. 

Поступак гласања почиње доказивањем бирачког права. 

Студент је дужан да на дан избора приликом гласања покаже представницима 

Бирачког одбора лични документ или индекс, на основу кога се утврђује идентитет студента 

који гласа. 

Бирачки одбор спроводи изборе на основу јединствених бирачких спискова, уз 

помоћ којих се обавља провера, односно евидентирање, студената који излазе на изборе. 

Пре преузимања листића студент се потписује поред свог имена у бирачком списку, 

а члан Бирачког одбора заокружује број испред имена. 

Сви чланови Бирачког одбора потписују гласачки листић пре употребе. 

Студент потом добија гласачки листић и обавља гласање. 

Гласање је тајно. 

Гласање се врши заокруживањем броја испред имена кандидата на гласачком 

листићу. 

Студент има право да гласа за максимално четири кандидата. 



Члан 26. 

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, директно 

делегирати у нови сазив СППМФ-а. 

Члан 27. 

Сваки члан Бирачког одбора може овластити своје заменике да га замењују на 

бирачком месту, с тим да у једном тренутку на бирачком месту уместо члана Бирачког 

одбора може бити само један његов заменик. 

Члан 28. 

Свако нарушавање утврђеног поступка гласања је забрањено и кажњиво 

удаљавањем са бирачког места. 

7. ПОСТУПАК ПРЕБРОЈАВАЊА ГЛАСОВА И ОБЈАВЉИВАЊЕ 

РЕЗУЛТАТА 

Члан 29. 

Након затварања бирачких места врши се пребројавање гласачких листића. СИК 

сачињава записник који садржи следеће податке: 

1. број студената уписаних у бирачки списак; 

2. број студената изашлих на изборе; 

3. број штампаних гласачких листића; 

4. број неупотребљених гласачких листића; 

5. број гласачких листића у кутији; 

6. број неважећих гласачких листића; 

7. број гласова за сваког кандидата; 

8. имена представника у СППМФ-у са сваког департмана на основу резултата 

избора. 

Члан 30. 

Неважећим листићем се сматра онај гласачки листић са кога се једнозначно не може 

утврдити за кога је студент гласао. 

Члан 31. 

Избори се поништавају ако укупан број студената изашлих на изборе није једнак 

броју листића у кутијама. 

Члан 32. 

У случају поништења, избори се понављају најкасније 14 дана након избора, и то 

само за департмане на којима су уочене неправилности. 



Члан 33. 

Резултате избора објављује СИК најкасније 48 сати од затварања бирачких места, на 

интернет страници и огласној табли Факултета. 

Члан 34. 

Приговор на регуларност изборног поступка и резултате избора може поднети сваки 

студент СИК-у у року од 24 часа од објављивања резултата избора. СИК је дужна да у року 

од 72 сата од истека рока за подношење приговора одлучи по поднетим приговорима. 

У наведене рокове за подношење приговора и одлучување о приговорима не 

рачунају се викенд и нерадни дани. 

Члан 35. 

За чланове СППМФ-а изабрана су она 4 кандидата која су освојила највише гласова. 

Уколико у оквиру предвиђене квоте за чланове СППМФ-а више кандидата има исти 

број гласова  приступа се другом изборном кругу. 

Други изборни круг се одржава за тачно 7 дана. 

Члан 36. 

У случају да члан СППМФ-а, из било ког разлога, не жели више бити члан СППМФ-

а, он престаје да буде члан СППМФ-а и на његово место долази студент који је по броју 

гласова следећи. 

8. ЗАШТИТА БИРАЧКОГ ПРАВА 

Члан 37. 

Изборна права студента су: 

1. да бира и буде биран; 

2. да кандидује и буде кандидован; 

3. да буде правовремено, истинито, потпуно и објективно информисан о 

програмима и активностима свих кандидата. 

Сваки студент Факултета, као и кандидат, има право да поднесе приговоре СИК-у 

због повреде изборног права у току целокупног изборног процеса. 

Приговори се подносе у року од 24 часа од момента доношења одлуке СИК-а, 

односно извршења радње коју подносиоци приговора сматрају неправилном. 

СИК разматра приговор и доноси одлуку о њему у року од 24 часа од момента 

подношења приговора. 

Члан 38. 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења. 
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