На основу чланова 38 и 39 Статута Електротехничког факултета у Београду, Студенски парламент
Електротехничког факултета у Београду дана 13.04.2011. доноси

Правилник о предлагању и правима и обавезама
студента продекана Електротехничког факултета у
Београду

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником се уређује поступак предлагања студента продекана Електротехничког
факултета у Београду (у даљем тексту: Факултет) Савету Факултета (у даљем тексту: Савет),
покретање иницијативе за разрешење студента продекана, као и права и обавезе студента
продекана.

Избор студента продекана
Члан 2.
Студента продекана бира Савет на предлог Студентског парламента (у даљем тексту:
Парламент).

II. НЕПОСРЕДНИ ИЗБОРИ

Расписивање
Члан 3.
Парламент својом одлуком одређује датум одржавања и расписује непосредне Изборе за
студента продекана (у даљем тексту: Избори), најмање 14 дана у току наставних недеља пре дана
одржавања Избора.
Одлука је јавно доступна свим студентима преко гласила Парламента и сајта Парламента и
Факултета у року од највише 24 сата од тренутка доношења.
Одлука се доставља управи Факултета у року од највише 24 сата од тренутка доношења.
Одлука мора да садржи:
1) тачан датум одржавања Избора,
2) рок до кога се врши подношење кандидатура (не краћи од 7 дана),

3)
4)
5)
6)
7)

начин на који се врши подношење кандидатура,
списак све потребне документације која се предаје уз кандидатуру,
именовање Конкурсне комисије,
рок у којем Конкурсна комисија објављује прелиминаран списак кандидатура,
рок у којем је могуће поднети жалбу Конкурсној комисији након објављивања прелиминарног
списка кандидата (не краћи од 24 часа у току радног дана)
8) начин на који се врши подношење жалби,
9) начин и рок у којем ће на жалбу бити одговорено,
10) рок у коме ће бити објављен коначан списак кандидата.
Прелиминаран списак кандидата, одговори на жалбе и коначан списак кандидата који испуњавају
услове се објављује у гласилима Парламента доступним свим студентима.
Редовни Избори расписују се заједно са избором чланова Парламента.
Ванредни Избори се могу расписати по потреби у случајевима предвиђеним овим Правилником.

Кандидатуре
Члан 4.
Кандидатуру за Изборе могу да поднесу сви студенти Факултета уписани у школској години у
којој се Избори спроводе, који сакупе и приложе најмање 200 потписа студената Факултета који
подржавају њихову кандидатуру (потпис је валидан ако садржи пуно име и презиме, број индекса
и својеручни потпис предлагача) и који испуњавају следеће услове:
1) да није дисциплински кажњаван и да против њега нема дисциплинског поступка у току.
2) да је студент 3. или 4. студијске године основних академских студија и да је разлика броја
уписаних школских и студијских година мања или једнака један у тренутку кандидовања.
Кандидатуре оних кандидата који не испуњавају бар један од услова наведених у овом
Правилнику, или нису поднели потпуну документацију наведену у одлуци из члана 3 овог
Правилника неће бити прихваћене.
Лице овлашћено за пријем кандидатура ће приликом предаје кандидатуре сачинити Потврду о
предатој документацији. Потврду потписује и лице овлашћено за пријем кандидатура и кандидат
који предаје кандидатуру. Потврда се израђује у два примерка – један за кандидата и један за
архиву Конкурсне комисије. Потврда мора да садржи име и презиме кандидата који предаје
кандидатуру, датум и време предаје кандидатуре, редни број пристизања кандидатуре, и тачан
списак предате документације.

Изборно право
Члан 5.
Право да изађе на Изборе и гласа има сваки студент Електротехничког факултета у Београду
уписан у школској години у којој се Избори спроводе.

Бирачки списак
Члан 6.
Бирачки списак мора да садржи име и презиме, број индекса и матични број свих студената
Факултета који су уписани у школској години у којој се избори спроводе, као и предвиђено
место за потпис студента.
Конкурсна комисија је у обавези да у року од 2 дана од тренутка расписивања избора достави
захтев Студентском одсеку за формирање бирачког списка.
Студентски одсек је у обавези да по добијању захтева Конкурсне комисије достави бирачки списак
у року од 2 радна дана.
Бирачки списак се формира искључиво на основу података које достави Студентски одсек
Факултета.
По добијању бирачког списка Конкурсна комисија га ставља на лични увид студентима, тако да
сваки студент има право да затражи од Конкурсне комисије информацију да ли се налази на
бирачком списку.
Конкурсна комисија одлучује на основу жалби студената на информације у бирачком списку у
року од 1 дана, и у року када се закључује коначан списак изборних листи закључује бирачки
списак.
Бирачки списак се чува у архиви Факултета најмање годину дана након избора.

Гласачки листић
Члан 7.
Гласачки листић садржи редне бројеве и имена кандидата са коначног списка (кандидати који
испуњавају све услове конкурса).
Редослед на гласачком листићу се формира на основу редоследа пристизања кандидатура које
испуњавају све услове.
Сви израђени гласачки листићи (искоришћени и неискоришћени) се чувају у архиви Факултета
најмање годину дана након избора.

Процес гласања
Члан 8.
Гласање се врши тајно, заокруживањем редног броја на гласачком листићу испред имена
кандидата за кога се гласа и убацивањем гласачког листића у кутију.
Може се гласати тачно за једног кандидата.

Приликом гласања студент је дужан да члановима Изборне комисије пружи на увид било који
важећи документ са сликом и матичним бројем или бројем индекса и тиме докаже да је студент
Факултета. Након идентификације студент је дужан да се потпише у бирачки списак, на за то
предвиђено место.
Гласачки листић се сматра неважећим уколико није попуњен, ако је попуњен тако да се не може
једнозначно одредити за кога је гласано, ако је заокружено више од једног кандидата, ако су на
њему дописане речи, симболи, или ако је битно оштећен.
Члан 9.
Гласање се обавља на бирачком месту које одреди управа Факултета за ту сврху.
Избори трају један дан. Бирачко место је отворено од 8 до 20 сати.
На дан избора није дозвољено вршити било какве утицаје на студенте у непосредној близини
бирачког места.
Материјалне и техничке предуслове неопходне за спровођење избора у обавези је да обезбеди
управа Факултета, у складу са Законом о високом образовању и Статутом Електротехничког
факултета, на основу захтева Конкурсне комисије.

Комисије
Члан 10.
За спровођење Избора задужене су Конкурсна комисија и Изборна комисија.
Особа са изборне листе кандидоване на Изборима не може бити члан ни Конкурсне комисије ни
Изборне комисије.
По саопштавању коначних резултата избора документације Конкурсне комисије и Изборне комисије
се спајају и чувају као јединствена документација, најмање годину дана, у архиви Факултета.
Рад Конкурсне комисије и Изборне комисије је јаван.
Члан 11.
Конкурсну комисију чине два представника Парламента и студент продекан.
Ако у тренутку расписивања Избора не постоји особа која обавља функцију студента продекана,
уместо ње Парламент у Конкурсну комисију делегира још једног свог представника.
Конкурсна комисија је надлежна да:
1) брине о спровођењу одлуке из члана 3 овог Правилника, заједно са Изборном комисијом,
2) брине о регуларности спровођења конкурса за подношење кандидатура,
3) води записник о току конкурса који потписују сви чланови Конкурсне комисије,
4) прима и одговара на уложене жалбе,
5) објављује прелиминаран и коначан списак кандидата,
6) информише све заинтересоване студенте о њиховим правима и обавезама и начину на који се
могу кандидовати

7) доставља писани захтев Факултету за обезбеђивање материјалних и техничких предуслова за
спровођење избора,
8) доставља писани захтев Студентском одсеку за формирање бирачког списка и закључује
бирачки списак,
9) обавља и друге послове предвиђене овим Правилником.
Члан 12.
Изборна комисија се формира након објављивања коначног списка кандидата.
Изборну комисију чине чланови Конкурсне комисије и по један представник кога има право да
делегира сваки од кандидата са коначног списка.
Изборна комисија је надлежна да:
1) брине о спровођењу одлуке из члана 3 овог Правилника, заједно са Конкурсном комисијом,
2) брине о регуларности Избора,
3) припрема гласачке листиће,
4) контролише изборни процес на бирачком месту,
5) на дан избора на бирачком месту видно објављује списак кандидата по утврђеном редоследу,
6) пребројава гласове по окончању гласања,
7) прима и одговара на уложене жалбе,
8) објављује резултате најкасније 5 дана од дана одржавања Избора.
9) води записник о целокупном поступку Избора (току избора, пријему и решавању по жалбама,
и свим радњама везаним за Изборе),
10) обавља и друге послове предвиђене овим Правилником.

Резултати Избора
Члан 13.
Изборна комисија саопштава прелиминарне резултате Избора најкасније 24 часа после затварања
бирачког места и о томе сачињава посебан записник.
У року од 2 дана од саопштавања прелиминарних резултата од стране Изборне комисије, могуће је
Изборној комисији уложити жалбу на објављене резултате.
Изборна комисија је дужна да у року од најдуже два дана, од истека рока за подношење жалби,
одговори свим подносиоцима жалби. Потом доноси и саопштава Одлуку о коначним резултатима
избора.
Ако се приликом пребројавања гласова установи да је збир броја искоришћених и
неискоришћених гласачких листића различит од броја одштампаних листића Изборна комисија
једногласно доноси Одлуку о регуларности избора. Ако Изборна комисија не може да донесе
једногласну одлуку, Одлуку о регуларности избора доноси Парламент са најмање 2/3 гласова од
укупног броја чланова Парламента. Ако ни Парламент не може да донесе важећу одлуку, Одлуку
о регуларности избора доноси Савет.

Предлагање студента продекана
Члан 14.
Парламент на основу Одлуке о саопштавању коначних резултата утврђује предлог студента
продекана најкасније 10 дана од дана доношења Одлуке.
Предлаже се онај кандидат који је на Изборима освојио највећи број гласова.
Уколико је на Изборима више од једног кандидата освојило подједнак највећи број гласова,
Парламент предлаже једног од њих на основу резултата тајног гласања. У овом случају
предложиће се кандидат који је освојио већину гласова присутних чланова Парламента.
У случају да се применом става 2 и става 3 овог члана не може предложити студент продекан, на
истој седници Парламента расписују се ванредни Избори.
Изузетно, у случају да коначан списак садржи само једног кандидата, Парламент га предлаже
Савету без спровођења непосредног гласања на Изборима.
Након утврђивања предлога студента продекана, Парламент у писаној форми Савету шаље
Предлог студента продекана.
Члан 15.
Предлог студента продекана Савету мора да садржи:
1) име и презиме предложеног студента продекана,
2) број индекса предложеног студента продекана,
3) број и проценат гласова које је кандидат добио на Изборима
4) школску годину за коју се студент продекан предлаже
5) датум избора
6) биографију предложеног студента продекана
7) позив на правни основ
Предлог студента продекана прослеђује се Савету у року од највише 3 дана од дана доношења.

III. О СТУДЕНТУ ПРОДЕКАНУ

Права и обавезе
Члан 16.
Студент продекан:
1) координира рад студентских организација на Факултету;
2) информише студенте о свим факултетским одлукама и питањима од значаја за студенте;
3) Парламенту подноси извештаје о свом раду на седницама;
4) у сарадњи са студентима прикупља информације везане за студенте и студије и о томе
информише одговорна лица и органе Факултета;
5) заступа интересе студената на Факултету.

Студент продекан учествује у раду Савета без права гласа.

Мандат студента продекана
Члан 17.
Мандат студента продекана траје једну школску годину.
Редовно изабран студент продекан ступа на дужност 1. октобра школске године за коју је изабран.
Ванредно изабран студент продекан ступа на дужност даном његовог избора на седници Савета, и
врши дужност највише до краја школске године у којој је изабран.

IV. ПОНОВЉЕН ИЗБОР И РАЗРЕШЕЊЕ

Одбијање Предлога
Члан 18.
Уколико Савет одбије Предлог студента продекана, Парламент ће у року од највише 10 радних
дана расписати ванредне Изборе.

Разрешење
Члан 19.
Предлог за разрешење студента продекана може доставити Савету:
1) студент продекан (на лични захтев),
2) Парламент ако престане да буде студент факултета
3) Парламент због избора или именовања на функцију, односно дужност неспојиву са
обављањем функције студента продекана,
4) Парламент изгласавањем неповерења
Уколико Савет разреши студента продекана у случају из става 1 тачка 1 овог члана, Парламент
ће у року од највише 10 дана расписати ванредне Изборе.
У случају из става 1 тачке 2 и 3 овог члана, Парламент, без расправе и гласања, прослеђује Савету
захтев за разрешење студента продекана. По доношењу одлуке Савета о разрешењу студента
продекана Парламент по хитном поступку расписује ванредне Изборе.
Изгласавање неповерења из става 1 тачка 4 овог члана може се покренути ако студент продекан:
1) не испуњава своја права и обавезе из члана 16 овог Правилника (чињењем, односно
нечињењем),
2) крши одредбе закона, других прописа и општих аката Факултета,
3) злоупотребљава свој положај,

4) предузима активности које штете интересима и угледу студената и Факултета.
Изгласавање неповерења се врши на основу резултата претходно расписаног референдума на
иницијативу трећине чланова Парламента, уз прикупљених 600 потписа студената. Да би се
изгласало неповерење потребно је да буду испуњени сви следећи услови:
1) на референдум изађе више од 2/3 броја студената који су изашли на изборе на којима је
студент продекан изабран, а изузетно најмање 400 студената у случају из члана 14, става 5.
2) да више од половине студената изашлих на референдум гласа за смену студента продекана
3) да за смену студента продекана гласа већи број студената од оног броја гласова којима је
студент продекан победио на изборима
У случају изгласавања неповерења Парламент, без расправе и гласања, прослеђује Савету захтев
за разрешење студента продекана. По доношењу одлуке Савета о разрешењу студента продекана
Парламент по хитном поступку расписује ванредне Изборе.
Изузетно од става 1 тачка 2 овог члана, студенту продекану, у случају да заврши основне
академске студије неће престати функција студента продекана док краја уписног рока на мастер
академске студије.

V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Реизбор
Члан 20.
Студент једном изабран за студента продекана не може се поново кандидовати на ту функцију.

Неспојивости функција
Члан 21.
Ако новоизабрани студент продекан има статус члана Парламента, дужан је да поднесе оставку
на место члана Парламента.

Прелазне одредбе
Члан 22.
Изузетно од члана 3 става 1 овог Правилника, рок за расписивање непосредних Избора за студента
продекана за школску 2010/2011. годину је најмање 7 дана у току наставних недеља пре дана
одржавања Избора.
Изузетно од члана 3 става 4 тачке 2 овог Правилника, рок за подношење кандидатура за студента
продекана за школску 2010/2011. годину је најмање 5 дана.

Изузетно од члана 4 става 1 тачке 2 овог Правилника, дозвољава се такође и студентима мастер
академских студија да се кандидују на место студента продекана за школску 2010/2011. годину.

Општа акта
Члан 23.
Даном ступања на снагу овог Правилника престају да важе сва претходно донета општа акта
Парламента којима се уређује поступак предлагања и избора студента продекана, покретања
иницијативе за разрешење студента продекана, као и права и обавезе студента продекана.

Усвајање и ступање на снагу
Члан 24.
За усвајање, измене и допуне овог Правилника неопходно је да гласа најмање 2/3 од укупног броја
чланова Парламента, у супротном Правилник се неће сматрати важећим.
Члан 25.
Овај Правилник ступа на снагу даном његовог изгласавања на седници Парламента.

У Београду,
13. април 2011.

Студентски парламент
Електротехничког факултета у Београду

