
 

На основу члана 8. Правилника о спровођењу избора за Студентски 

парламент Грађевинског факултета у Суботици, декан Грађевинског 

факултета у Суботици дана   28.8.2020.    године донео је  

ОДЛУКУ 

О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА СУБОТИЦА 

 

 

I 

Број чланова Студентског парламента је 21 и бирају се тајним гласaњем. 

 

II 

Право да бира и буде биран за члана Студентског парламента има сваки 

студент основних академских и струковних  студија, мастер академских 

студија и докториских студија Грађевинског факултета у Суботици. 

 

III 

Кандидатуре за члана Студентског парламента предају се до 14.9.2020. до  

15:00 часова Факултетској изборној комисији. 

 

Листа кандидата истиче се дана 15.9.2020. године у 12:00 часова. 

 

Избор чланова Студентског парламента одржаће се  дана  28.9.2020. године        

од 8:00 до 18:00 часова у просторијама Факултета. 

 

IV 

За члана Студентског парламента може се кандидовати сваки студент који 

прикупи најмање 30 потписа студената који имају право гласа на изборима. 

Студент има право да потписом подржи кандидатуру максимално 21 

кандидата. 

Сваки студент гласа лично и у току одржавања избора може гласати само 

један пут. 

 



 

 

V 

Изборна комисија која спроводи изборе има пет чланова. Два члана су 

представници Факултета, а три члана су из реда студената. 

Председник и чланови Изборне комисије су: 

 

1. Борислава Вулетић 

2. Немања Ђорђевић 

3. Давид Рајлић 

4. Зорица Кнежевић 

5. Драгана Надашки 

6. Љиљана Дачић 

VI 

На дан одржавања избора за Студентски парламент одржаће се и избори за 

члана Студентског парламента Универзитета у Новом Саду испред 

Грађевинског факултета Суботица. 

 

VII 

За чланове Студентског парламента Грађевинског факултета у  Суботици 

изабрани су првих 21 кандидат који освоји највећи број гласова. 

 

За члана Студентског парламента Универзитета у Новом Саду испред 

Грађевинског факултета Суботица изабран је један студент који освоји 

највише гласова на посебној изборној листи за Универзитетски парламент. 

  

VIII 

Ова одлука се достања члановима Изборне комисије Факултета. 

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања. Објављивање ће се извршити 

достављањем одлуке члановима Изборне комисије, на интернет презентацији 

и огласним таблама Факултета. 

 

 

                     Декан:  



                                       Проф.др Мирослав Бешевић, дипл.инж.грађ. 


