
 

 

Број: 01-178/5 

Датум: 21.03.2022 

 

На основу члана 86 Статута Универзитета у Новом Саду (број 01-141/1 од 28. јануара 2022. 

године), Правилника о спровођењу избора за Студентски парламент Универзитета у Новом Саду 

(број 01-178/3 од 15. марта 2022. године, у даљем тексту: Правилник) , Председник Студентског 

парламента Универзитета у Новом Саду дана 21. марта 2022. године доноси 

 

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА 

ЗА СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ 

 

I 

Овом одлуком расписују се избори за Студентски парламент Универзитета у Новом Саду (у даљем 

тексту: Студентски парламент Универзитета). 

 

II 

Избор чланова Студентског парламента Универзитета одржава се у априлу, најкасније до краја 

месеца, тајним и непосредним гласањем. 

 

III 

Студентски парламент Универзитета има 33 чланова. 

Расподела мандата у Студентском парламенту Универзитета је следећа: 

1. Факултет техничких наука        5 

2. Медицински факултет Нови Сад     3 

3. Природно-математички факултет     3 

4. Филозофски факултет       3 

5. Правни факултет у Новом Саду     2 

6. Пољопривредни факултет Нови Сад     2 

7. Технолошки факултет Нови Сад     2 

8. Економски факултет у Суботици     2 

9. Технички факултет „Михајло Пупин“ у Зрењанину   2 

10. Факултет спорта и физичког васпитања Нови Сад   2 

11. Академија уметности Нови Сад     1 

12. Грађевински факултет Суботица     1 

13. Педагошки факултет у Сомбору     1 

14. Учитељски факултет на мађаском наставном језику у Суботици 1 

15. Универзитетски центар за интердисциплинарне и  

мултидисциплинарне студије и истраживања - УЦИМСИ  1 

16. Удружење студената ромске националности    1 

17. Новосадско удружење стедената са инвалидитетом   1 



IV 

Даном расписивања избора почињу тећи рокови за вршење изборних радњи. 

Одлуке о терминима избора достављају се Универзитетској изборној комисији најкасније 7 дана 

пре одржавања избора у писаној форми, у супротном ће се избори сматрати неважећим. 

Избори за Студентски парламент Универзитета могу се одржати најраније 20 дана од дана 

расписивања избора. 

Од дана расписивања избора до дана предаје кандидатуре мора да протекне најмање 10 дана. 

Од дана истицања листе кандидата до дана одржавања избора мора да протекне најмање 10 дана. 

Избори за студентски парламент Универзитета одржавају се истовремено са изборима за 

студентски парламент факултета. 

Избори се одржавају радним даном, у периоду од 8 до 18 часова, у континуираном трајању од 

најмање 8 сати. 

Чланови Студентског парламента Универзитета се бирају тајним, непосредним изборима који се 

организују на Универзитету и на факултетима истовремено са изборима за студентски парламент 

факултета, са посебне листе. 

V 

Избори за чланове Студентског парламента Универзитета спроводе се према процедури која је 

прописана Правилником о спровођењу избора за Студентски парламент Универзитета у Новом 

Саду. 

VI 

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања. 

Објављивање ће се извршити достављањем Одлуке Студентском парламенту Универзитета, 

факултетима у саставу Универзитета, Универзитетском центру за интердисциплинарне и 

мултидисциплинарне студије и истарживања - УЦИМСИ, Удружењу ромских студената, 

Новосадском удружењу студената са ивалидитетом и објављивањем на огласној табли 

Универзитета. 

 

Бојан Рашковић 

 

______________________________ 

Председник Студентског парламента 

Универзитета у Новом Саду 


