УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ
Чика Љубина 18 – 20, Београд
Шести спрат, канцеларија 601
Е-адресe: spff@f.bg.ac.rs; spff@stud.f.bg.ac.rs
На основу члана 6. став 1. тачка 1. Закона о студентском организовању (Сл. гласник РС
број 67/2021-3), на седници Студентског парламента Универзитета у Београду –
Филозофског факултета одржаној 26. фебруара 2022. године је донет

ПРАВИЛНИК
о избору чланова Студентског парламента Универзитета у
Београду – Филозофског факултета
I Основне одредбе
Члан 1.
Студентски парламент Универзитета у Београду – Филозофског факултета (у
даљем тексту: Студентски парламент) доноси Правилник о избору чланова
Студентског парламента (у даљем тексту: Правилник) као општи акт којим уређује
број, начин и поступак избора својих чланова.
На питања која нису уређена Правилником се примењују одредбе других општих
аката Студентског парламента, Статута Универзитета у Београду – Филозофског
факултета (у даљем тексту: Статут), Закона о студентском организовању (у даљем
тексту: Закон) и Закона о високом образовању.
Термини изражени у Правилнику у граматичко мушком роду подразумевају
мушки и женски род лица на која се односе.

II Састав Студентског парламента
Чланови Студентског парламента
Члан 2.
Студентски парламент чине чланови који су представници студената са
студијских програма који се остварује на одељењима Универзитету у Београду –
Филозофском факултету (у даљем тексту: представници студената са одељења) и

представници студената са инвалидитетом и студената уписаних по афирмативним
мерама.

Заступљеност чланова Студентског парламента који су представници студената
са одељења
Члан 3.
Заступљеност чланова Студентског парламента који су представници студената
са одељења се одређује у зависности од броја студента који су у тренутку одржавања
избора за чланове Студентског парламента уписали студијске програме који се
претежно остварују на том одељењу.
Уколико је на студијским програмима који се претежно остварују на једном од
одељења Филозофског факултета уписано:
1) до 250 студената, Студентски парламент има највише једног члана који је
представник студената са тог одељења;
2) до 500 студента, Студентски парламент има највише два члана који су
представници студената са тог одељења;
3) до 750 студената, Студентски парламент има највише три члана који су
представници студената са тог одељења;
4) више од 750 студената, Студентски парламент има највише четири члана
који су представници студената са тог одељења.

Заступљеност чланова Студентског парламента који су представници студената
са инвалидитетом и студената уписаних по афирмативним мерама
Члан 4.
Заступљеност чланова Студентског парламента који су представници студената
са инвалидитетом и студената уписаних по афирмативним мерама одређује се
сразмерно процентуалном учешћу у укупном броју студената уписаних на студијске
програме који се остварују на Универзитету у Београду – Филозофском факултету (у
даљем тексту: Филозофски факултет) у тренутку вршења избора чланова Студентског
парламента.
Уколико процентуална заступљеност студената са инвалидитетом и студената
уписаних по афирмативним мерама на студијским програмима који се остварују на
Филозофском факултету износи:
1) највише 1%, Студентски парламент има највише једног члана који је
представник студената са инвалидитетом и студената уписаних по
афирмативним мерама;

2) више од 1%, Студентски парламент има највише два члана који су
представници студената са инвалидитетом и студената уписаних по
афирмативним мерама.

Сразмерна заступљеност мање заступљеног пола приликом избора чланова
Студентског парламента
Члан 5.
Приликом избора чланова Студентског парламента (у даљем тексту: избор), води
се рачуна о сразмерној заступљености мање заступљеног пола.

III Изборни органи Студентског парламента
Члан 6.
Избор чланова Студентског парламента (у даљем тексту: избор) спроводе следећи
изборни органи Студентског парламента:
1) Изборна комисија Студентског парламента (у даљем тексту: Изборна
комисија);
2) Бирачки одбор за спровођење редовног, односно ванредног, односно
додатног избора (у даљем тексту: Бирачки одбор).

Изборна комисија
Члан 7.
Изборна комисија има три члана, и то:
1) једног члана из редова ванредних и редовних професора Филозофског
факултета;
2) једног члана из реда чланова Студентског парламента;
3) једног члана из реда студената Филозофског факултета који нису чланови
Студентског парламента.
Члан Изборне комисије из става 1. тачка 1. овог члана је председник Изборне
комисије.

Овлашћења Изборне комисије
Члан 8.
Изборна комисија:

1) стара се о формално-правној регуларности и одговара за формално-правну
регуларност спровођења избора;
2) доноси одлуку о ближим условима и поступку спровођења избора, у
складу са Правилником;
3) саставља позив на изборе;
4) бира и разрешава чланове Бирачког одбора;
5) надзире рад Бирачког одбора;
6) утврђује облик гласачких листића;
7) одлучује по жалбама на одлуке Бирачког одбора;
8) утврђује укупне резултате избора;
9) обавља и друге послове у складу са Правилником и другим општим
актима Студентског парламента.

Избор чланова Изборне комисије
Члан 9.
Чланове Изборне комисије бира и разрешава Студентски парламент на предлог
најмање једног члана Студентског парламента којем је потврђен мандат (у даљем
тексту: члан Студентског парламента).
Избор чланова Изборне комисије се врши на конститутивној седници новог
сазива Студентског парламента, односно на седници Студентског парламента која је
одлуком Студентског парламента одређена за избор чланова Изборне комисије.

Мандат члана Изборне комисије
Члан 10.
Мандат члана Изборне комисије почиње тренутком избора за члана Изборне
комисије и траје до конституисања наредног сазива Студентског парламента.
Изузетно, мандат члана Изборне комисије престаје пре истека времена из става 1.
овог члана:
1) оставком;
2) губитком статуса члана Студентског парламента, односно студента
Филозофског факултета;
3) уколико је лице које је члан Изборне комисије кандидовано за избор;
4) разрешењем;
5) у другим случајевима у складу са Законом, Законом о високом
образовању, Статутом и општим актима Студентског парламента.

Оставка члана Изборне комисије
Члан 11.
Члан Изборне комисије оставку подноси у писаном облику, предајом у архиви
Филозофског факултета.
Оставка из става 1. овог члана производи правно дејство тренутком предаје у
архиви Филозофског факултета.

Разрешење члана Изборне комисије
Члан 12.
Члан Изборне комисије је разрешен доношењем решења о разрешењу члана
Изборне комисије.
Решење из става 1. овог члана доноси Студентски парламент на предлог најмање
једне трећине чланова Студентског парламента.
За доношење решења из става 1. овог члана је потребна већина гласова од
укупног броја чланова Студентског парламента.
Предлог из става 2. овог члана се може поднети уколико лице које је члан
Изборне комисије:
1) крши одредбе општих и других аката Студентског парламента,
Филозофског факултета и Универзитета у Београду, као и одредбе Закона;
2) злоупотреби свој положај.
Предлог из става 2. овог члана се подноси писаним путем, предајом
председавајућем на седници Студентског парламента или предајом у архиву
Филозофског факултета.
Предлог из става 2. овог члана садржи основ за разрешење, образложење и имена,
презимена и потписе подносилаца предлога.
Уколико је предлог из става 2. овог члана предат председавајућем на седници
Студентског парламента, одмах се приступа дискусији и одлучивању по предлогу.
Уколико је предлог из става 2. овог члана предат у архиви Филозофског
факултета, председник Студентског парламента у року од осам дана од дана предаје
предлога сазива ванредну седницу Студентског парламента на којој се дискутује и
одлучује по предлогу.
Уколико Студентски парламент одбије предлог из става 2. овог члана, нови
предлог за доношење решења о разрешењу члана Изборне комисије се може поднети
по истеку рока од три месеца од дана одбијања предлога из става 2. овог члана.

Избор новог члана Изборне комисије
Члан 13.
Уколико је мандат члана Изборне комисије истекао пре времена на које је
изабран, у року од тридесет дана од дана престајања мандата се врши избор новог
члана Изборне комисије.

Дисциплинска одговорност члана Изборне комисије
Члан 14.
Уколико је члан Изборне комисије разрешен, председник Студентског
парламента покреће поступак против лица које је разрешено, у складу са односним
општим актима, а у случају грубог кршења општих аката из члана 11. став 4. тачка 1.
Пословника, односно грубе злоупотребе службеног положаја, покреће дисциплински
поступак против разрешеног лица, у складу са одлуком Студентског парламента.

Бирачки одбор
Члан 15.
Бирачки одбор има три члана, и то:
1) једног члана из редова асистената, асистената са докторатом и доцената на
Филозофском факултету;
2) једног члана из реда чланова Студентског парламента;
3) једног члана из реда студената Филозофског факултета који нису чланови
Студентског парламента.
Члан Бирачког одбора из става 1. тачка 1. овог члана је председник Бирачког
одбора.
Члан Бирачког одбора није члан Изборне комисије.

Овлашћења Бирачког одбора
Члан 16.
Бирачки одбор:
1) врши пријем кандидатура за избор;
2) утврђује прелиминарну листу кандидата за избор;
3) одлучује по жалбама на прелиминарну листу кандидата за избор;
4) утврђује коначну листу кандидата за избор;
5) штампа гласачке листиће;

6) организује бирачко место;
7) легитимише и региструје изашле бираче;
8) стара се за ред и одговара за ред на бирачком месту;
9) пребројава гласове изашлих бирача;
10) саставља записник о избору;
11) објављује прелиминарне резултате избора;
12) одлучује по жалбама кандидата на прелиминарне резултате избора;
13) објављује коначне резултате избора;
14) саставља коначан списак кандидата који су изабрани;
15) обавља и друге послове у складу са одлукама Изборне комисије и
Правилником.

Избор чланова Бирачког одбора
Члан 17.
Предлог кандидата за члана Бирачког одбора подноси најмање један члан
Изборне комисије.
Изборна комисија доноси одлуку о избору члана Бирачког одбора једногласно.
Изборна комисија доноси одлуку из става 2. овог члана у року од пет дана од дана
расписивања избора и она је саставни део одлуке о ближим условима и поступку
спровођења избора.

Мандат члана Бирачког одбора
Члан 18.
Мандат члана Бирачког одбора почиње тренутком избора, а траје до утврђивања
укупних коначних резултата избора.
Изузетно, мандат члана Бирачког одбора престаје пре истека времена из става 1.
овог члана:
1) оставком;
2) губитком статуса члана Студентског парламента, односно студента
Филозофског факултета;
3) уколико се лице које је члан Бирачког одбора кандидовало за изборе;
4) разрешењем;
5) у другим случајевима у складу са Законом, Законом о високом
образовању, Статутом и општим актима Студентског парламента.

Оставка члана Бирачког одбора
Члан 19.
На питања која се на оставку члана Бирачког одбора, сходно се примењују
одредбе Правилника којима се уређује оставка члана Изборне комисије.

Разрешење члана Бирачког одбора
Члан 20.
Члан Бирачког одбора је разрешен доношењем решења о разрешењу члана
Бирачког одбора.
Решење из става 1. овог члана доноси Изборна комисија на предлог најмање
једног лица, а у року од два дана од пријема предлога.
Решење из става 1. овог члана се доноси једногласно.
Предлог из става 2. овог члана се може поднети уколико лице које је члан
Бирачког одбора:
1) не поступа у складу са одлукама и упутствима Изборне комисије или крши
одредбе општих и других аката Студентског парламента, Филозофског
факултета и Универзитета у Београду, као и одредбе Закона;
2) злоупотреби свој положај.
Предлог из става 2. овог члана се подноси писаним путем, предајом у архиви
Филозофског факултета.
Предлог из става 2. овог члана садржи основ за разрешење, образложење и име,
презиме и потпис, односно имена, презимена и потписе подносиоца, односно
подносилаца предлога.
Студентски парламент даје сагласност на решење из става 1. овог члана, односно
одлуку о одбацивању предлога из става 1. овог члана на ванредној седници
Студентског парламента која се без одлагања сазива по доношењу решења, односно
одлуке, у складу са Пословником о раду Студентског парламента (у даљем тексту:
Пословник).

Избор новог члана Бирачког одбора
Члан 21.
Уколико је мандат члана Бирачког одбора истекао пре времена на које је изабран,
Изборна комисија без одлагања бира новог члана Бирачког одбора.

IV Начин и поступак спровођења избора

Активно бирачко право студената Филозофског факултета
Члан 22.
Право да бирају чланове Студентског парламента који су представници студената
са одељења имају студенти који студирају према студијским програмима који се
претежно остварује на том одељењу.
Право да бирају чланове Студентског парламента који су представници студената
са инвалидитетом и студената уписаних по афирмативним мерама имају студенти са
инвалидитетом и студенти уписани по афирмативним мерама који су уписани на
студијске програме који се остварују на Филозофском факултету.

Пасивно бирачко право студената Филозофског факултета
Члан 23.
Право да буду бирани за чланове Студентског парламента који су представници
студената са одељења имају сви и само студенти који студирају према студијским
програмима који се претежно остварује на том одељењу, а које кандидује:
1) студентска организација чије чланове могу чини студенти који студирају
према студијским програмима који се претежно остварују на том одељењу,
односно свим студијским програмима који се остварују на Филозофском
факултету;
2) неформална група студената која има писану подршку најмање 1/10 од
укупног броја студента који су уписани на студијске програме који се
остварују на Филозофском факултету.
Право да буду бирани за чланове Студентског парламента који су представници
студената са инвалидитетом и студената уписаних по афирмативним мерама имају сви
студенти са инвалидитетом и студенти уписани по афирмативним мерама који
студирају према студијским програмима који се остварују на Филозофском факултету,
а које кандидује:
1) студентска организација студената са инвалидитетом чије чланове могу
чинити студенти који студирају према студијским програмима који се
остварују на високошколским установама у саставу Универзитета у
Београду;
2) неформална група студента из става 1. тачка 2. овог члана;

Начин спровођења избора
Члан 24.
Избори се спроводе тајним и непосредним гласањем.

IV.1 Редовни избор
Време одржавања редовног избора
Члан 25.
Редовни избор се одржава сваке друге године у априлу, а најкасније до 5. у
месецу.

Расписивање редовног избора
Члан 26.
Редовни избор расписује председник Студентског парламента доношењем одлуке
о расписивању редовног избора, најраније четрдесет, а најкасније двадесет и пет дана
пре истека рока из члана 25. Правилника.

Одлука о ближим условима и поступку спровођења редовног избора
Члан 27.
Изборна комисија доноси одлуку о ближим условима и поступку спровођења
редовног избора у року од пет дана од дана доношења одлуке о расписивању редовних
избора.
Одлуком из става 1. овог члана се утврђује, односно утврђују:
1) време и место одржавања редовног избора;
2) начин и услови кандидовања за избор;
3) број представника студената са одељења, односно представника студената
са инвалидитетом и студената уписаних по афирмативним мерама који се
бирају;
4) облик и садржај гласачких листића;
5) чланови Бирачког одбора;
6) друга питања од значаја за спровођење редовног избора, у складу са
Правилником и Законом.

Позив на редовни избор
Члан 28.

Непосредно по доношењу одлуке о ближим условима и поступку спровођења
редовног избора, помоћу средстава којима Студентски парламент обезбеђује јавност
рада се објављује позив на редовни избор.
Позив на редовни избор садржи:
1) време и место одржавања избора;
2) обавештење о начину и условима кандидовања за избор;
3) обавештење о броју представника студената са одељења, односно
представника студената са инвалидитетом и студента уписаних по
афирмативним мерама који се бирају.
У виду прилога позива на редовни избор се доставља одлука о ближим условима
и поступку спровођења редовног избора.

Бирачки списак
Члан 29.
Бирачки списак садржи имена и презимена свих студената који студирају према
студијским програмима који се остварује на Филозофском факултету у тренутку
спровођења редовног избора, као и називе студијских програма према којима сваки од
тих студената студира.
Бирачки списак саставља стручна служба Филозофског факултета и доставља га
Бирачком одбору.

Пријем кандидатуре
Члан 30.
По истеку периода од пет дана од дана објављивања позива на редовни изборе,
врши се пријем кандидатура.
Пријем кандидатура за редовни избор се врши у периоду од седам дана.

Прелиминарна листа кандидата за редовни избор
Члан 31.
По пријему кандидатура за редовни избор, а у року од два дана, обавља се
утврђивање прелиминарне листе кандидата за редовни избор.
Приликом утврђивања прелиминарне листе кандидата за редовни избор, Бирачки
одбор води о рачуна о условима кандидовања прописаним Правилником и одлуком о
ближим условима и начину спровођења редовног избора.

По утврђивању прелиминарне листе кандидата за редовни избор, прелиминарна
листа кандидата за редовни избор се објављује помоћу средстава којима Студентски
парламент остварује јавност рада.
У периоду од два дана од дана објављивања прелиминарне листе кандидата за
редовни избор, Бирачком одбору се може поднети жалба на прелиминарну листу
кандидата.

Коначна листа кандидата за редовни избор
Члан 32.
По истеку периода из члана 31. став 4. Правилника, Бирачки одбор, у року од
двадесет и четири сата, утврђује коначну листу кандидата за редовни избор која се
објављује помоћу средстава којима Студентски парламент остварује јавност рада.
У року од два дана по истеку рока из става 1. овог члана, Изборној комисији се
може поднети жалба на коначну листу кандидата за редовни избор.
Изборна комисија одлучује по жалби на коначну листу кандидата за редовни
избор у даљем року од двадесет и четири сата по истеку рока из става 2. овог члана.
Одлука Изборне комисије по жалби на коначну листу кандидата за редовни избор
је коначна.

Бирачко место
Члан 33.
Бирачко место се налази у просторијама Филозофског факултета, на месту које
омогућује визуелни приступ сваком лицу.
На самом бирачком месту могу боравити искључиво чланови Бирачког одбора,
чланови Изборне комисије и изашли бирачи у периоду који је неопходан за гласање.
Гласачка кутија се налази на бирачком месту и провидна је.
Бирачко место је организовано на начин којим се сваком бирачу обезбеђује тајно
и непосредно гласање.

Легитимација и регистрација изашлих гласача
Члан 34.
Приликом гласања, увидом у студентску књижицу (индекс) врши се легитимација
сваког изашлог бирача.
По легитимисању изашлог бирача, бирач се региструје уписом у бирачки списак.
Бирач се уписује у бирачки списак потписом.

Пребројавање гласова
Члан 35.
По затварању бирачког места, приступа се пребројавању гласова.
Пребројавању гласова присуствује најмање један члан Изборне комисије.

Неважећи гласачки листићи
Члан 36.
Гласачки листић који је нађен у бирачкој кутији је неважећи уколико се:
1) облик и садржај гласачког листића не подудара са обликом и садржајем
гласачког листића који је утврђен одлуком о ближим условима и поступку
избора;
2) увидом у садржај гласачког листића не може недвосмислено утврдити
изборна воља бирача који је посредством њега гласао.

Записник о редовном избору
Члан 37.
По окончању пребројавања гласова, сачињава се записник о редовном избору
који садржи:
1) време и место одржавања редовног избора;
2) предмет одржавања редовног избора;
3) укупан број бирача;
4) број изашлих бирача;
5) број гласова који је добио сваки кандидат;
6) број неискоришћених гласачких листића;
7) број искоришћених гласачких листића;
8) број неважећих гласачких листића;
9) имена, презимена и потписе чланова Бирачког одбора;
10) друге ставке од значаја за редовни избор.
Записник се доставља Изборној комисији у року од дванаест сати од затварања
Бирачког места.
Изборна комисија даје сагласност на записник о редовном изборy.

Записник о редовном избору се објављује помоћу средстава којима Студентски
парламент остварује јавност рада заједно са прелиминарним резултатима редовног
избора.

Прелиминарни резултати редовног избора
Члан 38.
У року од двадесет и четири сата од затварања бирачког места, помоћу средстава
којима Студентски парламент остварује јавност рада, објављују се прелиминарни
резултати редовног избора.
У периоду од два дана од тренутка објављивања прелиминарних резултата
избора, кандидати за избор могу поднети жалбу Бирачком одбору на прелиминарне
резултате и стећи увид у гласачки материјал.

Коначни резултати редовног избора
Члан 39.
У року од двадесет и четири сата од истека периода из члана 38. став 2.
Правилника, објављују се коначни резултати редовног избора, помоћу средстава
којима Студентски парламент остварује јавност рада.
У периоду од два дана од дана објављивања коначних резултата избора,
кандидати за избор могу Изборној комисији поднети жалбу на коначне резултате
редовног избора.
Изборна комисија доноси одлуку по жалби из става 2. овог члана у року од
двадесет и четири сата од истека периода из става 2. овог члана.
Одлука из става 3. овог члана је коначна.
Уколико се утврди постојање повреда изборног поступка, Изборна комисија
налаже понављање редовног избора.

Изабрани кандидати
Члан 40.
На редовном избору су изабрани они кандидати за чланове Студентског
парламента:
1) који су представници студената са одељења који су освојили највећи број
гласова у односу на остале кандидате за чланове Студентског парламента
који су представници студената са тог одељења;
2) који су представници студената са инвалидитетом и студената уписаних
по афирмативним мерама који су освојили највећи број гласова у односу

на остале кандидате за чланове Студентског парламента који су
представници студената са инвалидитетом и студената уписаних по
афирмативним мерама.

Поновљени редовни избор
Члан 41.
Уколико два или више кандидата за представнике студената са одељења, који су
кандидовани за представнике студената са истог одељења, освоје једнак број гласова,
при чему се не може утврдити који је кандидат изабран за представника студената са
тог одељења, понавља се гласање између односних кандидата.
Уколико два или више кандидата за чланове Студентског парламента који су
представници студената са инвалидитетом и студената уписаних по афирмативним
мерама освоје једнак број гласова, при чему се не може утврдити који је кандидат
изабран за члана Студентског парламента који је представник студената са
инвалидитетом и студената уписаних по афирмативним мерама, понавља се гласање
између односних кандидата.

Одлука о поступку спровођења поновљеног редовног избора
Члан 42.
У случајевима из члана 41. Правилника, а у року од двадесет и четири сата по
истеку рока из члана 39. став 3. Правилника, Изборна комисија доноси одлуку о
поступку спровођења поновљеног редовног избора.
Одлуком из става 1. овог члана се утврђује, односно утврђују:
1) време и место одржавања поновљеног редовног избора;
2) лица која учествују на поновљеном редовном избору;
3) облик и садржај гласачких листића;
4) друга питања од значаја за спровођење поновљеног редовног избора, у
складу са Правилником и Законом.

Позив на поновљени редовни избор
Члан 43.
Непосредно по доношењу одлуке о поступку спровођења поновљеног редовног
избора, помоћу средстава којима Студентски парламент обезбеђује јавност рада се
објављује позив на поновљени редовни избор.
Позив на поновљени редовни избор садржи:
1) време и место одржавања поновљеног редовног избора;

2) обавештење о лицима која учествују на поновљеном редовном избору.
У виду прилога позива на поновљени редовни избор се доставља одлука о
поступку спровођења поновљеног редовног избора.

Рок за одржавање поновљеног редовног избора
Члан 44.
Поновљени редовни избор се одржава у року од три дана од дана објављивања
позива за поновљени редовни избор.

Сходна примена Правилника на случај поновљеног редовног избора
Члан 45.
На остала питања која се односе на поступак спровођења поновљеног редовног
избора, сходно се примењују одредбе Правилника којима се уређује поступак
спровођења редовног избора.

Укупни резултати редовног избора
Члан 46.
У року од двадесет и четири сата од тренутка објављивања коначних резултата
редовног избора, односно коначних резултата поновљеног редовног избора, Изборна
комисија утврђује укупне резултате редовног избора.
Укупни резултати редовног избора се објављују помоћу средстава којима
Студентски парламент остварује јавност рада, непосредно по њиховом утврђивању.

Припремни састанак наредног сазива Студентског парламента
Члан 47.
До конститутивне седнице наредног сазива Студентског парламента у години у
којој се врши редовни избор, председник Студентског парламента организује најмање
два припремна састанка на које позива чланове тренутног и изабране чланове наредног
сазива Студентског парламента.
На састанцима из става 1. овог члана, изабрани чланови наредног сазива
Студентског парламента добијају ближа обавештења о раду, начину функционисања и
организацији Студентског парламента.

IV.2 Ванредни избор

Распуштање Студентског парламента
Члан 48.
Студентски парламент се распушта на захтев најмање две трећине чланова
Студентског парламента.
Захтев из става 1. овог члана се у писаном облику доставља председавајућим на
седници Студентског парламента или предајом у архиви Филозофског факултета.
Захтев из става 1. овог члана је образложен и садржи имена, презимена и потписе
подносилаца захтева.

Расписивање ванредног избора
Члан 49.
Ванредни избор расписује председник Студентског парламента у року од осам
дана од дана пријема захтева за распуштање Студентског парламента.

Поступак спровођења ванредног избора
Члан 50.
На остала питања која се односе на поступак спровођења ванредног избора,
сходно се примењују одредбе Правилника којима се уређује поступак спровођења
редовног избора.

IV.3 Додатни избор
Расписивање додатног избора
Члан 51.
Додатне изборе расписује председник Студентског парламента, у складу
Пословником, на предлог Студентског парламента.

Поступак спровођења додатног избора
Члан 52.
На остала питања која се односе на поступак спровођења додатног избора, сходно
се примењују одредбе Правилника којима се уређује поступак спровођења редовног
избора.

V Прелазне и завршне одредбе

Доношење Правилника
Члан 53.
Правилник доноси Студентски парламент двотрећинском већином гласова од
укупног броја чланова Студентског парламента.
Одлуку о изменама и допунама Правилника доноси Студентски парламент
двотрећинском већином гласова од укупног броја чланова.

Тумачење Правилника
Члан 54.
Аутентично тумачење Правилника доноси Студентски парламент.
На питања која се односе на доношење аутентичног тумачења Правилника,
сходно се примењују одредбе Правилника којима се уређује доношење Правилника.

Примена Правилника
Члан 55.
Избор се одржава у складу са одредбама Правилника.
Изузетно, избор по одредбама овог Правилника које представљају примену
Закона за случај спровођења избора се одржавају по истеку мандата сазива
Студентског парламента који доноси Правилник.

Ступање Правилника на снагу
Члан 56.
Правилник ступа на снагу тренутком ступања Пословника на снагу, по усвајању
Правилника на седници Студентског парламента.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СТУДЕНТСКОГ
ПАРЛАМЕНТА
____________________________
Филип Лазић

