
 
 

 

 

 

 
Број: 01-3.623/13 
Датум: 18.02.2013. године. 

 

На основу члана 5. Правилника о начину избора и броју чланова Студентског 
парламента и избору студената у наставно-научна/умјетничко вијеће 
факултета/академије и Сената Високе школе унутрашњих послова и Одлуке  Сената 
(број 02/04-3.302-10/13)о расписивању избора за чланове Студентског парламента, 
чланове наставни-научних/умјетничког вијећа из реда студената на Универзитету у 
Бањој Луци и чланове Сената ВШУП из реда студената ВШУП, Централна изборна 
комисија,  р а с п и с у ј е 

К О Н К У Р С 

I за именовање чланова изборних комисија на организационим јединицама 
 
1) Право да се пријаве за чланове изборне комисије на организационој јединици  
имају сви студенти те организационе јединице. 
 
2) Изборну комисију на организационој јединици чини продекан за наставу и два 
студента које именује Централна изборна комисија (у даљем тексту ЦИК) на основу 
доспјелих пријава за чланове изборне комисије организационе јединице, те њихови 
замјеници.  
 
3) Пријаве се предају студентској служби организационе јединице у року од 15 
(петнаест) дана од дана расписивања конкурса на посебном обрасцу који издаје ЦИК 
за сваку академску годину. 
 
4) Представници студената у изборној комисији на организационој јединици, као и 
њихови замјеници не могу бити кандидати на изборима за Студентски парламент, 
вијећа и Сенат ВШУП. 
 
5) Дужности изборне комисије на организационој јединици су сљедеће:  

− да на адекватан начин обавијести све студенте на организационој јединици о 
изборима за чланове Студентског парламента и чланове вијећа и чланове 
Сената ВШУП из реда студената, 

− да на дан избора контролише регуларност гласања, упути гласаче о начину 
гласања, 

− да по затварању гласачког мјеста преброји гласове и сачини извјештај који 
садржи податке о: времену отварања и затварања избора, о укупној 
излазности, броју неважећих гласачких листића, имена кандидата са листе и 



броју освојених гласова, примједбама на ток избора и друге релевантне 
податке, 

− Извјештај потписују сви чланови изборне комисије на организационој 
јединици, 

− Извјештај се доставља ЦИК-у у року од 24 часа од дана затварања гласачког 
мјеста. 

 
6)Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
 
II за избор чланова Студентског парламента, чланова наставно-
научног/умјетничког вијећа из реда студената на Универзитету у Бањој Луци  и 
чланове Сената ВШУП 
 
1)Право да бирају и да буду бирани за чланове Студентског парламента, вијећа и 
Сената ВШУП имају сви студенти организационих јединица уписани на студије у 
академској години у којој се бирају чланови Студентског парламента, вијећа и 
Сената ВШУП. 
2) Право да бирају остварују студенти који су регистровани на гласачкој листи  коју 
издаје студентска служба организационе јединице и доставља ЦИК-у и изборној 
комисији организационе јединице, најкасније три дана прије дана одржавања избора. 
3) Услови за избор чланова Студентског парламента,  вијећа и чланова Сената 
ВШУП из реда студената су: 

− Да је студент уписан на годину студија у којој се кандидује за члана 
Студентског парламента, вијећа и Сената ВШУП 

− Да није члан, замјеник члана изборне комисије на организационој јединици. 
 
4) Чланови Студентског парламента, вијећа и Сената ВШУП бирају се из реда 
најуспјешнијих студената.   
 
5) Кандидати за чланове Студентског парламента,  вијећа и чланова Сената ВШУП 
подносе пријаву за кандидатуру на посебном обрасцу који издаје ЦИК студентској 
служби организационе јединице у року од 15 дана од дана расписивања конкурса. 
 
6) Избори за чланове Студентског парламента,  вијећа и чланова Сената ВШУП из 
реда студената проводе се 20.03.2013. године, истог дана на свим организационим 
јединицама Универзитета у периоду од 08,00 до 20,00 часова.  
 
7) Студентски представници у Студентском парламенту,  вијећу, Сенату ВШУП се 
бирају непосредним тајним гласањем на организационој јединици, водећи рачуна о 
равномјерној заступљености свих година и циклуса студија, као и заступљености 
различитих студијских програма. 
 
 
       Предсједник ЦИК 
                Проф. др Божо Важић 


