На основу члана 56. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ број
76/2005) и члана 49. Статута Мегатренд универзитета, Савет Мегатренд универзитета
на седници одржаној дана 15. јануара 2007. године, донео је

ПРАВИЛНИК О СТУДЕНТСКОМ ПАРЛАМЕНТУ
Члан 1.

Студентски парламент је орган Универзитета и високошколских установа у саставу
Универзитета, преко кога студенти остварују своја права и штите своје интересе.
Члан 2.

Прве изборе за студентски парламент који се образује на високошколској установи
расписује ректор Универзитета у року од месец дана од дана усвајања Правилника о
студентском парламенту (у даљем тексту: Правилник).
Студентски парламент високошколске установе делегира по два представника у
студентски парламент Универзитета.
Члан 3.

Студентски парламент високошколске установе састоји се од по 4 представника
студената са сваке године студија, по 2 представника студија другог степена студија и
једног представника особа са посебним потребама кога делегира Удружење студената
са хендикепом, уз услов да је студент те високошколске установе.
Мандат чланова студентског парламента траје годину дана.
Избор чланова студентског парламента одржава се сваке године у априлу,
најкасније до 10. у месецу, тајним и непосредном гласањем.
Члан 4.

По расписивању избора за студентски парламент, декан односно директор више
школе и студент продекан сазивају кандидациони збор за сваку годину студија.
Декан факултета односно директор више школе и студент продекан образују
изборну комисију.
Изборна комисија броји 5 чланова.
Председник изборне комисије је наставник високошколске установе.
Члан 5.

Листу кандидата за представнике у студентском парламенту предлажу студенти I,
II, III, IV године и студија другог степена.
За сваку годину студија образује се посебна листа кандидата.
Студент има право да предложи кандидата, а о предложеним кандидатима
кандидациони збор се изјашњава јавним гласањем, непосредно.
Чланови изборне комисије сачињавају листу кандидата на основу резултата
пребројаних гласова.
Листа кандидата сачињена је од 8 кандидата који су добили највећи број гласова.
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Члан 6.

Листа кандидата садржи име и презиме студента, годину студија, број индекса,
смер на који је кандидат уписан, просек оцена у току студија.
Члан 7.

Изборна јединица је високошколска установа у саставу Мегатренд универзитета, а
бирачко место је место где ће се обавити гласање.
Члан 8.

Изборна комисија је задужена за спровођење изборних радњи:
- припрема изборног материјала;
- припрема изборних листића, гласачких кутија;
- утврђивање броја гласова по завршеном гласању;
- обезбеђивање тајности избора;
- саопштавање прелиминарних резултата.
Члан 9.

Студент је дужан да приликом гласања пружи на увид свој индекс лицима која
обезбеђују спровођење избора.
Члан 10.

Гласање се врши заокруживањем редног броја испред имена кандидата на
гласачком листићу и убацивањем гласачког листића у гласачку кутију.
Гласачки листић сматра се неважећим уколико није попуњен, ако је нечитко
попуњен, ако је заокружено више редних бројева испред имена кандидата од редних
бројева прописаних одредбом члана 3. Правилника, ако су на њему дописиване речи,
симболи, и ако је битно оштећен.
Члан 11.

Изборна комисија саопштава прелиминарне резултате најкасније два дана након
завршетка гласања.
Жалба на објављене резултате изјављује се у року од 48 сати од саопштавања
прелиминарних резултата избора.
Изборна комисија је дужна да у року од 5 дана од истека рока за подношење жалби
донесе одлуку о саопштавању коначних резултата избора.
Члан 12.

Студент продекан заказује конститутивну седницу студентског парламента
високошколске установе у року од 10 дана од дана саопштавања коначних резултата
избора.
На конститутивној седници врши се делегирање представника студената у
студентски парламент Универзитета.
Студентски парламент на конститутивној седници бира председника и заменика
председника.
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Председник се бира из редова представника друге или треће године студија
већином гласова присутних чланова.
Уколико постоји више кандидата и нико не добије потребну већину гласова у
првом кругу, у други круг улазе два кандидата са највећим бројем гласова.
Заменик се бира на предлог председника већином присутних чланова.
Избор председника и заменика председника студентског парламента обавља се
јавним гласањем.
Члан 13.

Председник студентског парламента високошколске установе дужан је да у року од
3 дана од дана конституисања студентског парламента обавести студента проректора о
конституисању студентског парламента и достави имена делегата за студентски
парламент Универзитета.
Члан 14.

Студент проректор заказује конститутивну седницу студентског парламента
Универзитета у року од 8 дана од дана приспећа обавештења о именима делегата за
студентски парламент Универзитета.
Студентски парламент на конститутивној седници бира председника и заменика
већином гласова присутних чланова.
Избор председника и заменика председника студентског парламента Универзитета
обавља се јавним гласањем.
Члан 15.

Студентски парламент Универзитета дужан је да у року од 20 дана од дaна
конституисања донесе статут.
Статутом студентског парламента Универзитета уређује се делатност, избор, рад,
организација, избори и управљање студентским парламентом високошколских
установа односно студентским парламентом Универзитета.
Члан 16.

Овај правилник ступа на снагу даном усвајања.

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Др Драган Марковић с. р.
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