УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
СЕНАТ УНИВЕРЗИТЕТА

ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ ИЗБОРА И БРОЈУ ЧЛАНОВА
СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА И ИЗБОРУ
СТУДЕНАТА У НАСТАВНО-НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКО
ВИЈЕЋЕФАКУЛТЕТА/АКАДЕМИЈЕ И СЕНАТ
ВИСОКЕ ШКОЛЕ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

Бања Лука, 13.02.2013. године

На основу члана 64, 71. став (4) и 111. став (2) Закона о високом образовању
(«Службени гласник Републике Српске», број: 73/10, 104/11 и 84/12), члана 55. став (3) и
члана 128. став (2) Статута Универзитета у Бањој Луци, Сенат Универзитета у Бањој Луци
на 11. сједници одржаној 13.02.2013. године, д о н и о ј е

ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ ИЗБОРА И БРОЈУ ЧЛАНОВА СТУДЕНТСКОГ
ПАРЛАМЕНТА И ИЗБОРУ СТУДЕНАТА У
НАСТАВНО-НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКО ВИЈЕЋЕ
ФАКУЛТЕТА/АКАДЕМИЈЕ И СЕНАТ ВИСОКЕ ШКОЛЕ
УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
ДИО ПРВИ

Члан 1.
(Предмет Правилника)
Овим Правилником утврђују се начин, поступак, рокови, органи и састав органа за
провођење избора чланова Студентског парламента Универзитетa у Бањој Луци, чланова
наставно-научних/умјетничког вијећа факултета/Академије из реда студената на
Универзитету у Бањој Луци и чланова Сената Високе школе унутрашњих послова (у
даљем тексту: ВШУП) из реда студената, односно на организационим јединицама
Универзитета и ВШУП као придруженој чланици Универзитета.
Члан 2.
(Значење појмова коришћених у Правилнику)
(1) Организациона јединица је сваки факултет и Академија умјетности који се налазе у
саставу Универзитета те ВШУП као придружена чланица Универзитета.
(2) Студентски парламент као студентско представничко тијело представља и заступа
интересе студената, a чине га по три студента сваке организационе јединице, који се бирају
непосредно на организационим јединицама тајним гласањем.
(3) Наставно-научна/умјетничко вијеће факултета/Академије је стручни орган
факултета/Академије које сачињавају наставници и сарадници са пуним радним временом
на високошколској установи, са изузетком прописаним у члану 71. став (5) Закона о
високом образовању, и студенти свих циклуса студија у броју од 20% од укупног броја
чланова наставно-научног/умјетничког вијећа (у даљем тексту вијећа).
(4) Студент је свако лице које има закључен уговор о студирању са Универзитетом у
Бањој Луци и на основу тога регулисан статус студента, у складу са Законом о високом
образовању и општим актима Универзитета, као и студент који студира по Закону о
универзитету.
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(5) Право да бирају и буду бирани за члана Студентског парламента, члана вијећа и
Сената ВШУП имају студенти сва три циклуса студија, уписани на студије у школској
години у којој се бирају чланови Студентског парламента и чланови вијећа из реда
студената на Универзитету у Бањој Луци и чланови Сената ВШУП из реда студената
ВШУП.
(6) Гласачка листа је списак студената организационе јединице који имају право да
учествују на изборима за члана Студентског парламента, члана вијећа и члана Сената
ВШУП из реда студената, а који издаје студентска служба организационе јединице.
(7) Сви појмови и термини који су у овом Правилнику коришћени у мушком или
женском роду подразумјевају оба рода.
ДИО ДРУГИ
Члан 3.
(Органи за провођење избора)
Органи за провођење избора чланова Студентског парламента, чланова вијећа из реда
студената на Универзитету у Бањој Луци и чланова Сената ВШУП из реда студената (у
даљем тексту: избори) су Централна изборна комисија (у даљем тексту: ЦИК) и изборне
комисије на организационим јединицама.
Члан 4
(Централна изборна комисија)
(1) ЦИК чини Проректор за научно-истраживачки рад и развој Универзитета и 6
студената Универзитета у Бањој Луци које из реда најбољих студената именује Сенат
Универзитета у Бањој Луци, водећи рачуна о заступљености различитих
факултета/Академије умјетности/ВШУП.
(2) ЦИК има замјенике који, у случају одсутности или спријечености члана којег
замјењују, обављају послове из надлежности ЦИК-а.
(3) Радом ЦИК-а руководи Проректор за научно-истраживачки рад и развој
Универзитета, који је и уједно предсједник ЦИК-а.
Члан 5.
(Дужности Централне изборне комисије)

ЦИК је дужна:
1. да распише конкурс за именовање чланова изборних комисија на организационим
јединицама и изда одговарајући образац пријаве, најкасније 7 дана од дана
расписивања избора,
2. да распише конкурс за пријаву студената за изборе, у року од 4 дана од дана
именовања ЦИК-а,
3. прикупља пријаве за чланове изборних комисија на организационим јединицама, а
затим формира изборне комисије на организационим јединицама у року од 7 дана
од затварања конкурса из тачке 1. овог члана,
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да на основу прикупљених пријава препреми адекватне гласачке листиће, водећи
рачуна о заступљености свих година, циклуса и студијских програма те да
обезбиједи да се редослијед кандидата на гласачком листићу формира према
азбучном редослиједу почетног слова презимена кандидата, уз назнаку студијског
програма, године студија и просјечне оцјене остварене током студирања,
5. да на основу прикупљених пријава формира листу пријављених кандидата и објави
је на огласној табли организационе јединице најмање пет дана прије дана
одржавања избора,
6. да у року од два дана одлучи по жалбама студената на објављену листу,
7. да изборним комисијама на организационим јединицама достави адекватан број
гласачких листића, потврду о именовању комисије на организационој јединици,
коначну листу кандидата који су на гласачком листићу, као и запечаћену гласачку
кутију,
8. да координише рад изборних комисија на организационим јединицама,
9. да прије достављања увјерења о именовању чланова Студентског парламента,
вијећа и Сената ВШУП одлучи по жалби на ускраћивање права студената да бира и,
уколико је жалба основана, омогући накнадно гласање,
10. да Сенату Универзитета, вијећу факултета/Академије умјетности, Сенату ВШУП и
предсједнику Студентског парламента достави извјештај о избору чланова
Студентског парламента, вијећа и Сената ВШУП, који су добили највећи број
гласова на изборима, у року од 5 дана од дана одржавања избора,
11. врши друге послове које омогућавају ефикасно, неометано и регуларно провођење
избора.
4.

Члан 6.
(Начин рада, одлучивања и рокови)
(1) Предсједник ЦИК-а сазива сједнице:
а) приликом расписивања конкурса за избор чланова комисија на организационим
јединицама,
б) послије затварања конкурса за избор чланова комисија на организационим
јединицама,
в) послије затварања конкурса за избор чланова Студентског парламента, чланова
вијећа и чланова Сената ВШУП,
г) након одржаних избора и пристиглих извјештаја комисија на организационим
јединицама,
д) и у другим случајевима када постоји оправдана потреба.
(2) ЦИК пуноважно доноси одлуке када је присутно више од половине од укупног
броја чланова.
(2) ЦИК доноси одлуке натполовичном већином гласова од укупног броја чланова.
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Члан 7.
(Изборна комисија на организационој јединици)
(1) Изборну комисију на организационој јединици чини продекан за наставу и два
студента које именује ЦИК на основу доспјелих пријава за чланове изборне комисије
организационе јединице, те њихови замјеници.
(2) Право да се пријаве за чланове изборне комисије на организационој јединици имају
сви студенти те организационе јединице.
(3) Пријаве се предају студентској служби организационе јединице у року од 15 дана
од дана расписивања конкурса из члана 5. став (1) овог Правилника, на посебном обрасцу
који издаје ЦИК за сваку академску годину.
(4) Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.
(5) 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.
Члан 8.
(Образац за пријаву)
Образац за пријаву за члана изборне комисије на организационој јединици садржи:
1. податке о факултету/Академији умјетности/ВШУП у меморандуму,
2. личне податке кандидата (име, презиме, ЈМБГ, број личне карте, адреса
становања, број индекса),
3. контакт-информације (број телефона, e-mail),
4. податке о години студија, просјеку оцјена и статусу студента; да није обнављао
годину више од једног пута, о чему је потребно приложити доказе од стране
надлежног органа организационе јединице.
Члан 9.
(Дужности изборне комисије на организационој јединици)
Изборна комисија на организационој јединици дужна је:
1. 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;
2. да на дан избора контролише регуларности гласања, упути гласаче о начину
гласања;
3. 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, именима кандидата са листе и броју освојених
гласова, примједбама на ток избора и друге релевантне податке;
4. извјештај потписују сви чланови изборне комисије на организационој јединици;
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5. извјештај се доставља ЦИК-у у року од 24 часа од дана затварања гласачког мјеста.
ДИО ТРEЋИ

Члан 10.
(Поступак избора)

(1) Изборе за чланове Студентског парламента, вијећа и Сенат ВШУП из реда
студената расписује Сенат Универзитета у Бањој Луци за текућу школску годину, а
проводе их ЦИК и изборне комисије организационих јединица коју именује ЦИК.
(2) Избори за чланове Студентског парламента, вијећа и Сенат ВШУП из реда
студената проводе се истог дана на свим организационим јединицама Универзитета у
периоду од 08,00 до 20,00 часова.
(3) Студенти представници у Студентском парламенту, вијећу и Сенату ВШУП се
бирају непосредно тајним гласањем на организационој јединици, из реда најуспјешнијих
студената, водећи рачуна о равномјерној заступљености свих година и циклуса студија,
као и о заступљености различитих студијских програма.
Члан 11.
(Бирачко право и кандидовање)
(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 је ЦИК-у и изборној
комисији организационе јединице, најкасније три дана прије дана одржавања избора.
(3) Услови за избор чланова Студентског парламента, вијећа и Сената ВШУП из реда
студената су:
а) да је студент уписан на годину студија у којој се кандидује за члана Студентског
парламента, вијећа и Сената ВШУП.
б) да није члан/замјеник члана изборне комисије на организационој јединици.
(4) Чланови Студентског парламента, вијећа и чланови Сената ВШУП из реда
студената бирају се из реда најуспјешнијих студената.
(5) Кандидати за чланове Студентског парламента, вијећа и 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 из члана 5 став
(2) овог Правилника.
(6) Образац пријаве за кандидатуру на изборе садржи:
а) податке о факултету/Академији умјетности/ВШУП у меморандуму,
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б) личне податке кандидата који укључују име, презиме, ЈМБГ, број личне карте,
адресу становања и број индекса,
в) контакт-информације које укључују број телефона, e-mail и друго,
г) податке о години студија, просјеку оцјена и статусу студента, активности студента
везане за наставне и ваннаставне активности и напомене.
(7) Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.
Члан 12.
(Заштита бирачког права)
(1) Студент који сматра да му је на било који начин повријеђено право да буде биран
има право жалбе ЦИК-у у року од три дана од дана објављивања листе кандидата за
чланове Студентског парламента, вијећа и Сената ВШУП из реда студената.
(2) Студент који сматра да му је на било који начин повријеђено право да бира има
право жалбе ЦИК-у на дан одржавања избора на организационој јединици.
(3) Жалба из става (1) и (2) овог члана се улаже путем протокола Универзитета.
(4) Не сматра се повредом бирачког права ако је студент након протека рока за
кандидовање остварио услове за њено подношење и таква пријава буде одбијена, као ни
нерегистровање на гласачку листу студента који је остварио услове за то након њеног
достављања ЦИК-у.
Члан 13.
(Понављање избора)
(1) ЦИК ће због нерегуларности избора одредити њихово понављање на
организационој јединици у случају:
1. ако је дошло до кршења овог Правилника,
2. ако је број неважећих гласачких листића већи од 20%,
3. ако достављени извјештај изборне комисије на организационој јединици није
прописно потписан,
4. ако број уложених жалби због повреде права студента да бира прелази број од 20%
од укупног броја студената организационе јединице,
5. у другим оправданим случајевима у којима постоји концензус свих чланова ЦИК-а.
(2) ЦИК ће одредити понављање избора и у случају да у Студентски парламент или
вијећа организационих јединица или Сенат ВШУП није изабран довољан број
представника студената или ако нису изабрани студенти са свих циклуса студија
које организује и изводи организациона јединица.
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Члан 14.
(Стицање, мандат и губитак статуса члана Студентског парламент,
вијећа и члана Сената ВШУП из реда студената)
(1) Статус члана Студентског парламента, вијећа и Сената ВШУП из реда студената
стиче:
а) предвиђени број студената који су на изборима освојили највећи број гласова и чији
је избор верификован од стране ЦИК-а;
б) именовањем од стране Централне изборне комисије усљед упражњавања мјеста
предвиђеног за члана Студентског парламента, вијећа и Сената ВШУП из реда
студената.
(2) Мандат члана Студентског парламента, вијећа и Сената ВШУП из реда студената
траје једну годину од дана именовања.
(3) Статус члана Студентског парламента, вијећа и Сената ВШУП из реда студената
престаје:
а) подношењем оставке,
б) истеком периода на који је биран,
в) престанком статуса студента,
г) мировањем статуса студента,
д) одласком на другу установу високог образовања у земљи или иностранству
посредством међународних програма за размјену студената или билатералних
уговора између универзитета на период дужи од једног семестра.
(4) У случају престанка статуса члана Студентског парламента, вијећа и Сената
ВШУП из реда студената, упражњено мјесто се попуњава именовањем првог сљедећег
кандидата са највећим бројем освојених гласова на изборима.
(5) Мандат кандидата из претходног става траје до истека периода на који је биран
кандидат коме је престао статус члана Студентског парламента, вијећа и Сената ВШУП из
реда студената.
ДИО ЧЕТВРТИ
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 15.
(Рокови провођења избора)
(1) Избори се проводе најкасније до 30. новембра текуће године.
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Члан 16.
(Измјене и тумачење)
(1) Поступак за измјену и допуну овог Правилника је истовјетан поступку његовог
доношења.
(2) Аутентично тумачење овог Правилника даје Сенат Универзитета, уз претходно
прибављено мишљење Студентског парламента.
Члан 17.
(Ступање на снагу)
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важе Правила о начину и поступку избора
чланова наставно-научних/умјетничког вијећа факултета/академије из реда студената,
број: 05-6634-XLII-13/10 од 28.12.2010. године и Одлука о начину избора и броју чланова
Студентског представничког тијела. број: 05-598/08 од 26.03.2008. године.

Члан 18.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.

Број: 02/04-3.302-15/13

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Станко Станић, с.р.
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