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На основу члана 54. став (4) Закона о високом образовању („Службени гласник 
Републике Српскеˮ, број: 67/20), члана 11. став (7) Закона о студентском организовању 
(„Службени гласник Републике Српскеˮ, број: 58/16 и 63/21) и члана 34. Статута 
Универзитета у Бањој Луци, Сенат Универзитета у Бањој Луци, на 85. сједници одржаној 
29. 09. 2022. године, д о н о си 
 

 
 

         ПРАВИЛНИК 
О НАЧИНУ ИЗБОРА И БРОЈУ ЧЛАНОВА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА 

И ИЗБОРУ СТУДЕНАТА У НАУЧНO-НАСТАВНА  / УМЈЕТНИЧКО-
НАУЧНО-НАСТАВНО ВИЈЕЋЕ ФАКУЛТЕТА / АКАДЕМИЈЕ 

УМЈЕТНОСТИ 
 
 
 

ДИО ПРВИ 

Члан 1.    
 (Предмет Правилника) 

 
Овим правилником утврђују се начин, поступак, рокови, органи и састав органа за 

провођење избора чланова Студентског парламента Универзитета у Бањој Луци и чланова 
научно-наставних / Умјетничко-научно-наставног вијећа факултета / Академије умјетности 
(у даљем тексту: Вијећа чланица Универзитета) из реда студената на Универзитету у Бањој 
Луци. 

 

Члан 2. 
(Значење појмова коришћених у Правилнику) 

(1) Чланица Универзитета је сваки факултет и Академија умјетности који се налазе у 
саставу Универзитета у Бањој Луци.  

(2) Студентски парламент, као студентско представничко тијело, представља и заступа 
интересе студената, а чине га студенти који се бирају непосредно на чланицама 
Универзитета тајним гласањем. 

(3) У састав Студентског парламента улазе представници студената сразмјерно броју 
студената на факултету / Академији умјетности и то: 

а) до 1.000 студената – један представник 
б) од 1.000 до 2.000 студената – два представника и  
в) више од 2.000 студената – три представника.  
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(4) Вијеће је стручни орган чланице Универзитета у чији састав, поред наставника и 
сарадника, улазе и представници студената свих циклуса студија, које организује чланица 
Универзитета, у броју који не може бити мањи од 15% укупног броја чланова вијећа. 

(5) 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. 

(6) Гласачка листа је списак студената чланице Универзитета који имају право да се 
бирају на изборима за члана Студентског парламента и члана вијећа из реда студената, а 
коју издаје студентска служба чланице. 

(7) Сви појмови и термини који су у овом правилнику коришћени у мушком или женском 
роду подразумијевају оба рода. 

 
 
ДИО ДРУГИ 

 
Члан 3. 

(Органи за провођење избора) 
 
(1) Ректор Универзитета у Бањој Луци доноси одлуку о расписивању избора, на 

приједлог Студентског парламента.  
 
(2) Органи за провођење избора чланова Студентског парламента, чланова вијећа 

чланица Универзитета из реда студената су Централна изборна комисија (у даљем тексту: 
ЦИК) и изборне комисије на чланицама Универзитета. 

 
 

 
Члан 4. 

(Централна изборна комисија) 
 
(1) ЦИК чини проректор и 6 студената Универзитета у Бањој Луци које именује ректор. 

(2) Студенте чланове ЦИК-а предлаже Студентски парламент из реда најбољих 
студената, водећи рачуна о заступљености различитих факултета / Академије умјетности.  

(3) Мандат ЦИК-а траје годину дана од дана именовања.  

(4) Чланови ЦИК-а имају два замјеника који, у случају одсутности или спријечености 
члана којег замјењују, обављају послове из надлежности ЦИК-а. 

(5) Радом ЦИК-а руководи проректор који је уједно и предсједник ЦИК-а.  

(6) Чланови ЦИК-а имају право на новчану накнаду, а висину накнаде утврђује рјешењем 
ректор Универзитета у Бањој Луци.
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Члан 5. 
(Обавезе Централне изборне комисије) 

 
ЦИК је обавезна: 
(1) да у року од 3 дана од дана доношења одлуке о расписивању избора распише 

конкурс: 
a) за именовање чланова изборних комисија на чланицама Универзитета и да изда 
одговарајући образац пријаве и  

 б)  за пријаву студената за изборе чланова Студентског парламента и вијећа чланица 
Универзитета из реда студената и изда одговарајуће обрасце за пријаве.  

(2) да на основу достављених пријава за чланове изборних комисија на чланицама 
Универзитета донесе одлуку о избору чланова изборних комисија на чланицама 
Универзитета, у року од 3 дана од затварања конкурса из тачке 1. овог члана, 

(3)  да на основу достављених пријава из става 1. тачке б) овог члана и достављених 
листа пријављених кандидата овјери листу и објави је на огласној табли чланице и на веб-
страници Универзитета најмање пет дана прије дана одржавања избора, 

(4)  да листу пријављених кандидата формира на основу пријаве студената и на исту 
унесе сљедеће податке: презиме и име студената, година студија, просјечна оцјена, а на 
основу листе пријављених кандидата ЦИК ће припремити гласачке листиће наведене у 
ставу 6. тачка б) овог члана. Листа пријављених кандидата формира се по азбучном 
редослиједу почетног слова презимена кандидата, 

(5) да у року од два дана одлучи по жалбама студената на објављене листе из става 2. и 
3. овог члана и објави коначну ранг-листу пријављених кандидата за студентске изборе, 

(6) да након истека жалбеног рока из претходног става припреми:  
а) одговарајуће гласачке листиће за избор чланова Студентског парламента и то тако 
да се редослијед кандидата на гласачком листићу формира према азбучном 
редослиједу почетног слова презимена кандидата, уз назнаку године студија и 
просјечне оцјене остварене током студирања, 
б) одговарајуће гласачке листиће за избор чланова у вијећа чланица и то тако да се 

редослијед кандидата на гласачком листићу формира према азбучном редослиједу 
почетног слова презимена кандидата, уз назнаку године студија и просјечне оцјене 
остварене током студирања, 

(7) да изборним комисијама на чланицама достави упутство о провођењу избора, 
адекватан број гласачких листића, потврду о именовању комисије на чланицама, коначну 
листу кандидата који су на гласачком листићу, као и запечаћену гласачку кутију, 

(8) да координише рад изборних комисија на чланицама Универзитета, 
(9) да одлучи по жалби на ускраћивање права студента да бира и уколико је жалба 

основана, омогући накнадно гласање, 
(10) да Сенату Универзитета, вијећу чланице Универзитета и предсједнику Студентског 

парламента достави извјештај о избору чланова Студентског парламента и вијећа чланица 
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Универзитета који су добили највећи број гласова на изборима у року од 7 дана од дана 
одржавања избора и да 

(11)  врши друге послове које омогућавају ефикасно, неометано и регуларно провођење 
избора. 
 

Члан 6. 
(Начин рада, одлучивање и рокови) 

(1) Предсједник ЦИК-а сазива сједнице: 
 

a) приликом расписивања и затварања конкурса у складу са чланом 5. став 1. 
овог правилника,  

б)   након одржаних избора и пристиглих извјештаја комисија на чланицама, 
в)   и у другим случајевима када постоји оправдана потреба. 

(2) ЦИК се сазива позивом или путем електронске поште.  

(3) У хитним случајевима, ЦИК може одржати електронску сједницу.  

(4) ЦИК пуноважно доноси одлуке када је присутно више од половине од укупног броја 
чланова. 

(5) ЦИК доноси одлуке натполовичном већином гласова од укупног броја чланова. 
 
 

Члан 7. 
(Изборна комисија на чланици Универзитета) 

(1) Изборну комисију на чланици Универзитета чини продекан за наставу и два студента 
које именује ЦИК на основу доспјелих пријава за чланове изборне комисије чланице, те 
уколико има довољан број пријављених, и њихови замјеници (у даљем тексту: изборна 
комисија). 

(2) Замјенски члан продекана за наставу је продекан за научно-истраживачки рад и 
развој. 

(3) Право да се пријаве за чланове изборне комисије имају сви студенти те чланице 
Универзитета. 

(4) Пријаве се предају студентској служби чланице Универзитета у року од 8 дана од 
дана расписивања конкурса у складу са чланом 5. став 1. овог правилника, на посебном 
обрасцу који издаје ЦИК за сваку академску годину. 

(5) Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
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(6) Представници студената у изборној комисији на чланицама, као и њихови замјеници, 
не могу бити кандидати на изборима за Студентски парламент и вијеће чланице 
Универзитета.  
 

Члан 8.  
(Обрасци за пријаву) 

 
Обрасци за пријаву за члана изборне комисије, Студентског парламента и вијећа чланице 
Универзитета садрже: 

а) податке о факултету / Академији умјетности, 
б) личне податке кандидата (име, презиме, број индекса, адреса становања), 
в) контакт-информације (број телефона, имејл), 
г) податке о години студија, просјеку оцјена и статусу студента, о чему је потребно 

приложити и потврду издату од факултета / Академије умјетности. 
 

Члан 9. 
(Изборне комисије на чланици Универзитета) 

 
(1) Предсједник изборне комисије на чланици Универзитета је продекан за наставу. 
 
(2) Предсједник изборне комисије на чланици у обавези је да: 

`а) координише рад са ЦИК-ом, 
б) сачини и достави извјештај о пријављеним кандидатима у року од два дана од 

дана окончања конкурса у складу са чланом 5. став 1. овог правилника,  
в) ЦИК-у достави податке о броју студената на чланици који се бирају у вијеће 

чланице Универзитета са процентуалним бројем заступљености студената на свим 
циклусима студија у вијећу, 

г) по пријему одлуке ЦИК-а о именовању чланова изборне комисије на чланици 
организује рад изборне комисије на чланици Универзитета. 

 
(3) Изборна комисија обавезна је: 

а) да на адекватан начин обавијести студенте на чланици о изборима за чланове 
Студентског парламента и чланове вијећа из реда студената; 

б) да на дан избора контролише регуларност гласања, упути гласаче о начину гласања; 
в) да по затварању гласачког мјеста преброји гласове и сачини извјештај који садржи 

податке: о времену отварања и затварања избора, о укупној излазности, о броју 
неважећих гласачких листића, о именима кандидата са листе и броју освојених 
гласова, о примједбама на ток избора и друге релевантне податке; 

г) потпише извјештај на чланици Универзитета; 
д) достави извјештај ЦИК-у у року од 24 часа од дана затварања гласачког мјеста. 
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(4) Чланови изборних комисија имају право на новчану накнаду, а висину накнаде 
утврђује ректор својим рјешењем.  
 

ДИО ТРЕЋИ 

Члан 10. 
(Поступак избора) 

(1) Изборе за чланове Студентског парламента и вијећа чланице Универзитета из реда 
студената расписује ректор Универзитета у Бањој Луци, на приједлог Студентског 
парламента, а проводе их ЦИК и изборне комисије чланица које именује ЦИК. 

(2) Избори за чланове Студентског парламента и чланове вијећа чланице Универзитета 
из реда студената одржавају се по правилу у новембру сваке академске године.  

(3) Избори се проводе истог дана на свим чланицама Универзитета у периоду од 08.00 
до 14.00 часова. 

(4) Студенти представници у Студентском парламенту бирају се на чланици 
Универзитета непосредно тајним гласањем. 

(5) Представници студената у вијећа чланица Универзитета бирају се на чланици 
Универзитета непосредно тајним гласањем, из реда редовних студената. 

 
Члан 11. 

(Бирачко право и кандидовање) 
 

(1) Право да буду бирани за члана Студентског парламента имају редовни студенти сва 
три циклуса студија који први пут уписују годину студија у којој се кандидују.  

 
(2) Право да буду бирани за члана вијећа чланица имају студенти сва три циклуса 

студија, уписани на студије у академској години у којој се бирају чланови вијећа из реда 
студената на Универзитету у Бањој Луци. 

 
(3) Право да бирају 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, а који су регистровани на гласачкој листи 
коју издаје студентска служба чланице и доставља је ЦИК-у и изборној комисији чланице 
Универзитета, најкасније три дана прије дана одржавања избора. 

 
(4) Услови за избор чланова Студентског парламента из реда студената су: 

а) да је редован студент уписан први пут на годину студија у којој се кандидује за 
члана Студентског парламента, 
б) да није члан/замјеник члана ЦИК-а или изборне комисије на чланици. 
 

(5) Услови за избор чланова вијећа чланице из реда студената су: 
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а)  да је редован студент уписан на студије у академској години у којој се бирају 
чланови вијећа из реда студената, 

        б) да није члан/замјеник члана ЦИК-а или изборне комисије на чланици 
Универзитета. 

 
      (6) Кандидати за чланове Студентског парламента и вијећа чланице подносе пријаву за 
кандидатуру на посебном обрасцу из члана 8. овог правилника у року од 8 дана од дана 
расписивања конкурса. 

 
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 два дана од дана објављивања листе пријављених 
кандидата за чланове Студентског парламента и вијећа чланица 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 чланици Универзитета. 

(3) Жалба из става 1. и 2. овог члана подноси се на протокол 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 

чланици Универзитета у случају: 

а) ако је дошло до кршења овог правилника, 
б) ако број усвојених жалби због повреде права студента да бира прелази број од 20% 
од укупног броја студената чланице. 

(2) Одлука о понављању избора је коначна.  

Члан 14. 
(Понављање гласања) 

 
(1) ЦИК ће због нерегуларности гласања одредити њихово понављање на чланици 
Универзитета у случају: 

 
 а) ако је број неважећих гласачких листића већи од 20% и уколико је тај број могао 
утицати на коначне резултате гласања, 
б) ако достављени извјештај изборне комисије на чланици није потписан од 
предсједника изборне комисије чланице Универзитета.  
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(2) Одлука о понављању гласања је коначна.  
 
 

Члан 15. 
(Стицање, мандат и губитак статуса члана Студентског 

парламента и члана вијећа из реда студената) 

(1)  Статус члана Студентског парламента и вијећа 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 и члана вијећа из реда студената. 

(2) Мандат члана Студентског парламента и вијећа чланице из реда студената траје 
једну годину од дана именовања (осим у случају из става 1. тачка б) овог члана).  

(3) Статус члана Студентског парламента и вијећа чланице 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, 
ђ) заснивањем радно-правног односа по било ком основу са Универзитетом у Бањој 

Луци, у државном органу Републике Српске и БиХ, односно јединици локалне 
самоуправе и у другој установи или предузећу чији је оснивач Република Српска 
односно Босна и Херцеговина. 

(4) У случају престанка статуса члана Студентског парламента и вијећа чланице 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 и вијећа  чланице из реда 
студената. 
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ДИО ЧЕТВРТИ 
 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 16.  

        (Измјене и тумачење) 

(1) Поступак за измјену и допуну овог правилника истовјетан је поступку његовог 
доношења. 

(2) Аутентично тумачење овог правилника даје Сенат Универзитета, уз претходно 
прибављено мишљење Студентског парламента. 

 
 

Члан 17.  

                (Ступање на снагу) 
 

(1) Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о начину избора и 
броју чланова Студентског парламента и избору студената у наставно-научна / Умјетничко 
вијеће факултета / Академије умјетности, број: 02/04-3.1466-83/17 од 25. 05. 2017. године и 
Правилник о измјенама и допунама о начину избора и броју чланова Студентског 
парламента и избору студената у наставно-научна / Умјетничко вијеће факултета / 
Академије умјетности, број: 02/04-3.2793-4/19 од 31. 10. 2019. године.  

 

(2) Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на веб-страници 
Универзитета у Бањој Луци.  
 
 
 
 
Број: 02/04-3.1907-4/22                                                 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СЕНАТА 

Р Е К Т О Р 
Дана, 29. 09. 2022. године          
                         Проф. др Радослав Гајанин с.р. 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ДОНОШЕЊА ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ ИЗБОРА И БРОЈУ 
ЧЛАНОВА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА И ИЗБОРУ СТУДЕНАТА У НАУЧНО 

– НАСТАВНА / УМЈЕТНИЧКО-НАУЧНО-НАСТАВНО ВИЈЕЋЕ ФАКУЛТЕТА / 
АКАДЕМИЈЕ УМЈЕТНОСТИ  

 
 
I ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА  
 

Правни основ за доношење Правилника о начину избора и броју чланова 
Студентског парламента и избору студената у научно-наставна / Умјетничко-научно-
наставно вијеће факултета / Алкадемије умјетности јесте ступање на снагу новог Закона о 
високом образовању („Службени гласник Републике Српскеˮ, број: 67/20) и Статута 
Универзитета, те доношење овог правилника представља усклађивање са истим. 

 
II РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА 
 

Доношењу Правилника о начину избора и броју чланова Студентског парламента и 
избору студената у научно-наставна / Умјетничко-научно-наставно вијеће факултета / 
Академије умјетности  Универзитета у Бањој Луци приступило се из разлога што су 
ступили на снагу Закон о високом образовању („Службени гласник Републике Српскеˮ, 
број: 67/20) и Статут Универзитета. 

Ступањем на снагу новог закона доносиоци подзаконских аката у обавези су 
ускладити њихове одредбе са одредбама новог Закона о високом образовању и Статутом 
Универзитета. 
 
 
III ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА 
 За доношење Правилника нису потребна додатна финансијска средства.  
 
 
  
   
 
 


