Дана 30.03.2022. године
Дел.бр. 01-472/2022
На основу члана 53. Статута Учитељског факултета на мађарском наставном језику у Суботици и
одредби Правилника о спровођењу избора за Студентски парламент Универзитета у Новом Саду и
Правилника о спровођењу избора за Студенстки парламент Учитељског факултета на мађарском
наставном језику у Суботици Председник Студентског парламента Учитељског факултета на мађарском
наставном језику у Суботици доноси:
ОДЛУКА
Члан 1.
Овом одлуком се у складу са одредбама Општих аката Универзитета и Факултета одређују термини за
спровођење избора за Студентски парламент Универзитета у Новом Саду и Студентског Парламента
Учитељског факултета на мађарском наставном језику у Суботици ( у даљем тексту: Факултет).
Члан 2.
За спровођење избора за оба парламента на Учитељском факултету на мађарском наставном језику у
Суботици брине се Изборна комисија Факултета у следећем саставу:
1. Проф.др Валерија Пинтер Крекић (Pintér Krekić Valéria), председник
2. Енико Хомоља (Homolya Enikő), члан
3. Емеше Ковач (Kovács Emese), члан
4. Ребека Бартуш (Bartus Rebeka), члан
5. Фиона Пољак (Polyak Fiona), члан
Члан 3.
Избори за чланове Студенстког парламента Факултета одржавају се дана 27.04.2022. године од
8:00 до 18:00 часова у Свечаној сали Факултета на првом спрату.
Чланови Студентског парламента Универзитета се бирају на тајним и непосредним изборима који
се организују на Факултету, истовремено са изборима за студентски парламент Факултета, са
посебне листе.
У студентском парламенту Универзитета у Новом Саду који има 33 члана, Факултет је представљен са
једним мандатом.
Студентски парламент Факултета има 19 чланова.
Члан 4.
Списак студената који води студентска служба Факултета уједно је и бирачки списак.
Студентска служба истиче оверени бирачки списак на огласној табли Факултета.
Члан 5.
Студент може извршити увид у бирачки списак на Факултету.
Уколико студент сматра да постоје неправилности у бирачком списку, студент има право да поднесе
приговор изборној комисији факултета, најкасније 3 дана пре закључења списка. Изборна комисија
факултета дужна је да донесе одлуку у року од 2 дана, а најкасније до закључења списка.

Члан 6.
Сваки студент гласа лично и у току одржавања избора може гласати само једанпут.
Гласање се врши у складу са општим актима и то:
Факултет штампа гласачке листиће двојезично на српском језику ћириличним писмом и на мађарском
језику.
Број гласачких листића је 100 и мора бити једнак најмање половини од укупног броја студената
факултета са правом гласа.
Гласачки листићи се оверавају печатом факултета.
Пре почетка избора објављује се укупан број оверених гласачких листића и уноси се у записник.
Члан 7.
Гласачки листић за чланове Студентског парламента Универзитета и Факултета садржи:
1. констатацију да се гласа за чланове Студентског парламента Универзитета са даном избора;
2. констатацију да се гласа за чланове Студентског парламента Факултета са даном избора;
3. упутство за гласање и начин гласања, којим се прецизира на који начин и за колико максимално
кандидата студент може да гласа;
4. редни број који се ставља испред имена кандидата;
5. име и презиме кандидата, студијски програм, годину студија и према жељи кандидата назив
студентске организације или групе студената чији је кандидат члан.
Члан 8.
Пре преузимања гласачких листића студент саопштава изборној комисији своје лично име и презиме.
Идентитет доказује индексом, студентском идентификационом картицом, личном картом, пасошем или
возачком дозволом.
При преузимању листића студент се потписује поред свог имена у бирачком списку, а члан изборне
комисије заокружује број испред имена.
Члан 9.
Избори за Студентски парламент могу имати два изборна круга.
За први изборни круг постоји изборни цензус који износи 5% од укупног броја студената са правом гласа
на сваком факултету. Уколико на изборе за Студентски парламент не изађе потребан број студената,
избори се понављају за тачно 7 дана.
За други изборни круг не постоји изборни цензус.
Члан 10.
За члана Студентског парламента Универзитета може се кандидовати сваки студент који прикупи
најмање 10% потписа од укупног броја студената који имају право гласа на изборима али не мање од 20
потписа студената.
Кандидатуре се подносе у складу са Правилником о изборима за студентски парламент Универзитета
односно Факултета.
Кандидатуре се могу подносити до 11.04.2022. године Изборној комисији Факултета.
Изборна комисија факултета по пријему кандидатуре доставља копију кандидатуре Универзитетској
изборној комисији најкасније 7 дана пре термина одређеног за одржавање избора.
Листе кандидата се истичу до 13.04.2022.године.
Подносиоцу кандидатуре Изборна комисија Факултета издаје потврду о пријему кандидатуре са
назначеним даном и часом.
По истеку рока за подношење кандидатура листа кандидата за студентски парламент Универзитета
доставља се Универзитетској изборној комисији и на видан начин истиче се на интернет страници
факултета или огласној табли факултета.
Члан 11.
За члана Студентског парламента Факултета може се кандидовати сваки студент који прикупи
најмање 20 потписа студената који имају право гласа на изборима
Кандидатуре се подносе у складу са Правилником о изборима за студентски парламент Универзитета и у
складу са Правилником о изборима за студентски парламент Факултета.
Кандидатуре се могу подносити до 11.04.2022. године Изборној комисији Факултета.

Листе кандидата се истичу до 13.04.2022.године.
Подносиоцу кандидатуре Изборна комисија Факултета издаје потврду о пријему кандидатуре са
назначеним даном и часом.
У случају кандидовања неформалне групе студената примењују се одредбе Правилника о спровођењу
избора за студенстки парламент Факултета.
Члан 12.
Сваки кандидат има право да на пригодан начин обавести студенте свог факултета о својој кандидатури,
свом програму и активностима у складу са Општима актима.
На дан избора забрањено је лепљење пропагандног материјала.
Члан 13.
По окончању избора изборна комисија приступа утврђивању резултата гласања у складу са општим
актима.
Изборна комисија Факултета сачињава Записник у три примерка од којих се једна одмах уручује
Универзитетској изборној комисији а један се поставља на оглсну таблу Факултета.
Члан 14.
Резултате избора се објављују најкасније 48 сата од затварања бирачких места, на огласној табли
факултета и интернет страници Универзитета.
Члан 15.
Приговор на регуларност изборног поступка и резултата избора може поднети сваки студент
Универзитетској изборној комисији у року од 24 часа од објављивања резултата избора. Универзитетска
изборна комисија је дужна да у року од 72 сати од истека рока за подношење приговора одлучи по
поднетим приговорима.
У наведене рокове за подношење приговора и одлучивање о приговорима не рачунају се викенд и
нерадни дани.
Члан 16.
За чланове Студентског парламента Универзитета и Факултета изабрани су они кандидати који су
освојили највише гласова.
Уколико за последњег кандидата има исти број гласова са једним или више кандидата приступа се
другом изборном кругу.
Други изборни круг се одржава за тачно 7 дана.
Члан 17.
Конститутивну седницу Студентског парламента заказује председник претходног сазива Парламента,
најкасније до краја новембра 2022.
Члан 18.
Ову Одлуку доставити Универзитетској изборној комисији и на истакнути на оглсној табли Факултета
као и на интернет страници Факлтета.
Члан 19.
За све што није регулисано овом одлуком тумачење даје Изборна комисија на основу Општих аката
Факултета и Универзитета.
председник Студентског парламента
Учитељског факултета на мађарском наставном језику
Викторија Варга (Viktória Varga)

