






Предла,-ање кандидата за Студентски парламент 

Члан 11. 

У року од пет дана од дана расписивања избора за Студентски парламент студентске 
орга1шзације 11а Факултету, групе студената или сваки студент Факултета појединачно, 
достављају Комисији предлоге кандидата за увршћивање у кандидатску листу. 

т

Предлог кандидата из претходног става досавља се груписан по годинама студија сваког 
студијског програма. У предлогу кандидата обавезно мора да буду заступљене студенткиње 
и евентуално представник студената са хендикепом. 

Рок за достављање предлога кандидата за Студентски парламент почиње тећи наредног дана од 
лана објављивања одлуке декана Факултета о расписивању избора. 

Члан 12. 

Предлог кандидата садржи име и 11ре-зиме кандидата, јединствени матични број кандидата. број 
индекса, уписани студиојски програм и годи11у студија у коју је кандидат уписан и својеручан 
потпис предложеног кандидата. 

Предлог из става l овог члана својеручно потписује подносилац прещюt'а-председник 
студентске организације, група студената или студент појединачно с тим да сваки потписник о 

т

себи даје истоветне податке који су прописани претходним савом за предложене кандидате. 

Члан 13. 

Предлози кандидата достављају се непосредно, у три примерка и зва!lично заводе у деловодном 
протоколу Факултета и достављају се Комисији и то у два примерка. 

Утврђивање т1сте кандидата за Студентски парламент 

Члан 14. 

Ком-исија у року од два дана од дана истицања рока из члана 11. став 1. овог Правилника 
утврђује листу кандидата. 

Листа ю:1ндидата утврђује се 3а сваку студијску годину акредитованог студијског програма. 

Уколико није било пријављених кандидата на студијској годи11и, Комисија доноси и објављује 
нову одлуку о броју чланова Студентског парламента по годинама студија која се утврђује на 
основу процента броја пријављених кандидата у односу на број уписаних <.,,удената на 
студијској години. 

Члан 15. 

Утврђена листа кандидата из члана 14. овог Правилника истиче се на сајту Факултета 
најкасније један дан пре дана одређеног за изборе. 

На утврђеној листи кандидата налазе се сви кандидати који су предложени у складу са чланом 
11. и 12. Овог Правилника.

Истовремено са утврђеном листом кандидата Комисија за спровођење юбора за Студентски 
парламент на сајту истиче и коначни бирачки списак свих студената Факултета с бројем 
индекса и то по азбучном реду презимена. Коначни бирачки списак се истиче посебно по 
годинама студија за сваки студијски програм. 
















