
 

Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет 

СТУДЕНТСКИ  ПАРЛАМЕНТ  
 

 
На основу члана 10. Правилника о раду Студентског парламента Фармацеутског 
факултета, доносим 
 
 

ОДЛУКУ  

О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ 
ФАРМАЦЕУТСКОГ ФАКУЛТЕТА 

 
 
I 

Расписују се избори за Студентски парламент Фармацеутског факултета за школску 
2014/2015. годину. На изборима се непосредним тајним гласањем бирају: 

1. Представници године и студијског програма; 
2. Листа кандидата, која по пропорционалном систему делегира чланове са 

изборне листе у састав Студентског парламента; 
3. Један делегат Фармацеутског факултета у Студентском парламенту 

Универзитета у Београду. 

Право гласа имају сви студенти Факултета уписани у школској 2013/2014. години. 
 

II 

Избори се одржавају 15. и 16. априла 2014. године, у простору хола Факултета.  

Изборно место мора бити отворено од 09:00 до 15:00 часова, оба изборна дана. 

 

III 

Кандидатуру за представника године и делегата у Студентском парламенту 
Универзитета може поднети сваки студент Фармацеутског факултета. Студент не може 
бити представник исте године више од једанпут.  

Изборне листе са именима најмање 15 и највише 20 кандидата могу подносити 
студентске организације Факултета, као и групе студената. Листа се подноси уз 
потписе најмање 30 студената Факултета. Један студент, својим потписом, може 
подржати само једну изборну листу. Уз потпис мора бити наведен и број индекса.  

Изборна листа мора имати носиоца листе и списак кандидата са њиховим личним 
подацима (име и презиме, број индекса, студијски програм и година студија). Уз 
изборну листу морају се доставити потписане сагласности на кандидовање сваког члана 
листе, уз фотокопију прве две стране индекса.  

Кандидатуре за представника године и делегата у Студентском парламенту 
Универзитета морају садржати личне податке кандидата (име и презиме, број индекса, 
студијски програм и година студија) и фотокопију прве две стране индекса. 

 
 



 

IV 

Рок за подношење листа кандидата, кандидатура за представника године и студијског 
програма и делегата у Студентском парламенту Универзитета у Београду је 08. април 
2014. године у 14 ч.  

Све кандидатуре достављају се Студентском парламенту путем Архиве Факултета. 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. 

 
V 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 
 
 
У Београду, 
27. март 2014. године 
 
 

Председник Студентског парламента 
Фармацеутског факултета 

 

Ивана Илић 


