Бр. 12-2001/1 од 18.07.2013. године
На основу члана 53. став 1. тачка 12. , а у вези са чланом 56. став 2. Закона о
високом образовању („Сл. гласник РС“ бр. 76/05,100/07.-аутентично тумачење,97/08,
44/10. и 93/12.) члана 62. Статута Универзитета у Београду-Факултета политичких
наука (пречишћени текст), на предлог Наставно-научног већа, Савет Универзитета у
Београду - Факултета политичких наука, на 7.седници, одржаној 18. Јула 2013. године,
донео је:
ПРАВИЛНИК
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ – ФАКУЛТЕТА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником утврђује се избор, број чланова и престанак мандата чланова
Студентског парламента Универзитета у Београду – Факултета политичких наука.
Члан 2.
Студентски парламент Универзитета у Београду – Факултета политичких наука
(у даљем тексту: Студентски парламент Факултета) има 25 чланова.
Мандат чланова Студентског парламента Факултета траје годину дана.
Члан 3.
Студентски парламент Факултета бирају студенти уписани на акредитоване
студијске програме који се остварују на Факултету у школској години у којој се врши
избор.
Студенти бирају чланове Студентског парламента Факултета на основу
слободног, општег, једнаког и непосредног бирачког права, тајним гласањем.
Нико нема право да, по било ком основу, спречава или приморава студента да
гласа, да га позива на одговорност због гласања или да од њега тражи да се изјасни за
кога је гласао или зашто није гласао.
Члан 4.
Студенти имају право да преко средстава информисања на Факултету буду
равноправно, благовремено, истинито и непристрасно обавештени о изборној кампањи
свих кандидата за чланове Студентског парламента Факултета, као и о другим
догађајима значајним за изборе.
Члан 5.
Средства информисања на Факултету дужна су да у изборној кампањи обезбеде
равноправност, благовременост, истинитост и непристрасност у обавештавању свим
кандидатима за чланове Студентског парламента Факултета, као и о другим догађајима
значајним за изборе.

Изборна кампања, у смислу овог правилника, подразумева све јавне, промотивне
и друге активности кандидата за чланове Студентског парламента Факултета.

II ИЗБОРНО ПРАВО И ИЗБОРНЕ ЈЕДИНИЦЕ
Члан 6.
Изборно право у смислу Закона о високом образовању, Статута Универзитета у
Београду – Факултета политичких наука и овог правилника обухвата право студената
да на начин и по поступку који је утврђен овим правилником: бирају и да буду бирани,
кандидују и буду кандидовани, да буду благовремено, истинито и објективно
обавештени о програмима и активностима кандидата, као и да располажу другим
правима која су предвиђена овим пословником.
Члан 7.
За избор чланова Студентског парламента на Факултету образују се четири
изборне јединице.
Изборне јединице се образују тако да свака изборна јединица одговара
одељењима Факултета у оквиру којих се изводе акредитовани студијски програми на
студијама првог, другог и трећег степена.
Број чланова Студентског парламента Факултета који се у свакој изборној
јединици бира одређује се на дан расписивања избора применом система највећег
количника.
Број чланова Студентског парламента Факултета који се у свакој изборној
јединици бира утврђује се тако што се укупан број студената на сваком од четири
одељења Факултета подели бројевима од један до закључно са бројем 25.
Добијени количници разврставају се по величини а у обзир се узима 25 највећих
количника. У свакој изборној јединици додељује се онолико мандата колико тих
количника на њу отпада.
Ако два или више одељења добију исте количнике на основу којих се додељује
последњи мандат, мандат ће се доделити одељењу које има већи број студената.
Члан 8.
Право да бира члана Студентског парламента Факултета има сваки студент
Факултета који је уписан на одговарајући акредитовани студијски програм у оквиру
изборне јединице у којој остварује изборно право.
За члана Студентског парламента Факултета може бити изабран сваки студент
Факултета који је уписан на одговарајући акредитовани студијски програм у оквиру
изборне јединице у којој остварује изборно право, који је уписао школску годину у
школској години у којој се врши кандидовање.

III БИРАЧКИ СПИСКОВИ
Члан 9.
На Универзитету у Београду – Факултету политичких наука води се у оквиру
евиденције јавних исправа матична књига студената која представља основу за
формирање бирачких спискова за изборе за Студентски парламент Факултета.
Студент има право увида у бирачки списак и право да захтева његове исправке
(упис, брисање, измену или допуну бирачког списка).
Студент може бити уписан само на једном месту у бирачки списак.
Члан 10.
Бирачки списак садржи: редни број, лично име, лични број, број индекса,
простор за својеручни потпис студента и простор за примедбу.
Члан 11.
Бирачки списак закључује се најкасније десет дана пре дана одржавања избора.
Бирачки списак закључује се решењем органа који води бирачки списак.
Решењем из става 2. члана утврђује се укупан број студената уписаних у
бирачки списак, у целини и по изборним јединицама, број студената у свакој свесци,
датум закључења бирачког списка, потпис овлашћеног лица и печат органа.
Орган надлежан за вођење бирачког списка саставља оверени извод из бирачког
списка за свако бирачко место. Извод се доставља изборној комисији у року од 24 часа
од часа доношења решења о закључивању бирачког списка.
За гласање које се истовремено обавља издаје се онолико оверених извода из
бирачког списка колико има гласања.

IV РАСПИСИВАЊЕ ИЗБОРА
Члан 12.
Изборе за чланове Студентског парламента Факултета расписује декан
Факултета.
Од дана расписивања избора до дана одржавања не може протећи мање од 15, ни
више од 45 дана.
Одлуком о расписивању избора одређује се дан одржавања избора као и дан од
када почињу тећи рокови за вршење изборних радњи.
Одлука о расписивању избора објављује се на огласним таблама и сајту
Факултета.

V ОРГАНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
Члан 13.
Органи за спровођење избора су изборна комисија и бирачки одбори.
Органи за спровођење избора су самостални и независни у раду и раде на основу
овог правилника и других прописа донетих на основу овог правилника.
1. Изборна комисија
Члан 14.
Изборна комисија ради у сталном саставу.
Изборна комисија ради на седницама.
Рад изборне комисије је јаван.
Изборну комисију чине председник и два члана, коју именује декан Факултета.
Председник комисије и један члан су представници научно-наставне организационе
јединице, а други члан изборне комисије је представник студентског парламента.
Изборна комисија има секретара кога именује декан Факултета.
Секретар учествује у раду комисије без права одлучивања.
Председник, чланови изборне комисије и њен секретар имају заменике.
Члан 15.
Изборна комисија:
1. стара се о законитости спровођења избора чланова Студентског парламента
Факултета;
2. одређује бирачка места, формира бирачке одборе и именује њихове чланове;
3. даје упутства бирачким одборима у погледу спровођења поступка избора
чланова Студентског парламента Факултета;
4. утврђује обрасце и организује техничке припреме за спровођење поступка
избора чланова Студентског парламента Факултета;
5. утврђује да ли су кандидатуре поднете у складу са Правилником о избору
чланова Студентског парламента Факултета;
6. доноси решење о проглашењу листа кандидата;
7. утврђује облик и изглед гласачких листића, број гласачких листића за
бирачко место и записнички их предаје бирачким одборима;
8. утврђује и објављује укупне резултате избора чланова Студентског
парламента Факултета;
9. обавља и друге послове одређене овим правилником

2. Бирачки одбор
Члан 16.
Бирачки одбор ради у сталном саставу.
Бирачки одбор у сталном саставу чине председник и четири члана.
Председник и чланови бирачког одбора имају заменике.
Чланове бирачког одбора и њихове заменике именује изборна комисија на
предлог Студентског парламента Факултета.
Бирачки одбор именује се најкасније 7 дана пре дана одређеног за одржавање
избора.
Члан 17.
Бирачки одбор непосредно спроводи гласање, обезбеђује правилност и тајност
гласања, утврђује резултате гласања на бирачком месту и обавља друге послове
одређене овим правилником.
Бирачки одбор се стара о одржавању реда на бирачком месту за време гласања.
Ближа правила о раду бирачког одбора одређује изборна комисија.
Члан 18.
Студентски парламент именује посматраче који контролишу рад Изборне
комисије и бирачких одбора.
Посматрачи су студенти Факултета, по један представник одељења.
Посматрачи свој извештај о спроведеном поступку избора предају Изборној
комисији заједно са извештајем бирачких одбора о спроведеном гласању.
Уколико Изборна комисија одбаци евентуалне
посматрачи могу да се обрате Наставно-научном већу.

приговоре

посматрача,

VI КАНДИДОВАЊЕ
1. Кандидовање
Члан 19.
Кандидат за члана Студентског парламента Факултета може постати сваки
студент Факултета уписан на одговарајући акредитовани студијски програм у оквиру
изборне јединице у којој остварује изборно право, који је уписао школску годину у
школској години у којој се врши кандидовање и који прикупи најмање 10 потписа
студената Факултета.
Студент Факултета може потписати предлог само за једног кандидата.

Члан 20.
Предлог канидатуре доставља се изборној комисији најкасније 10 дана пре дана
одређеног за одржавање избора и садржи:
1. потврду о изборном праву у којој је назначено лично име, лични број, број
индекса и датум уписа на акредитован студијски програм који се остварује на
Факултету у школској години у којој се врши избор;
2. писмену изјаву кандидата да прихвата кандидатуру;
3. потписе студената који су подржали кандидата.
Сваки кандидат може одустати од кандидатуре најкасније до дана утврђивања
листе кандидата.
2. Утврђивање и проглашење листе кандидата
Члан 21.
Изборна комисија утврђује облик и садржај обрасца за потпис студената који
подржавају кандидата и ставља га на располагање учесницима у изборима у року од
три дана од дана рапсисивања избора.
Сваки кандидат одређује овлашћено лице за прикупљање потписа студената који
подржавају кандидата и издаје им посебно овлашћење за прикупљање потписа.
Образац овлашћења за лица из става 2. овог члана прописује изборна комисија.
Забрањен је сваки вид вршења притиска на студенте да својим потписом подрже
изборну листу.
Студент може својим потписом подржати кандидатуру само једног кандидата.
Изборна комисија прописаће начин провере веродостојности података који су
унети у обрасце из става 1. овог члана.
Члан 22.
Изборна комисија утврђује одмах, а најкасније у року од 24 часа по пријему
предлога кандидата, да ли је предлог поднет у одређеном року и састављен према
одредбама овог правилника и, ако нема недостатака, решењем потврђује предлог.
Решење о проглашењу кандидатуре из става 1. овог члана изборна комисија
доставља без одлагања кандидату.
Члан 23.
Кад изборна комисија утврди да предлог кандидатуре није поднет благовремено
донеће решење о њеном одбацивању.
Кад изборна комисија утврди да предлог кандидатуре садржи недостатке који су
сметња за проглашење кандидатуре у складу са овим правилником, донеће у року од 24
часа од пријема изборне листе закључак, којим се кандидату налаже да најкасније у
року од 48 часова од часа достављања закључка отклони те недостатке. Тим закључком

истовремено ће се кандидату указати на радње које треба да обави у отклањању
недостатака.
Кад изборна комисија утврди да недостаци предлога кандидатуре нису
отклоњени или нису отклоњени у предвиђеном року, донеће у наредних 24 часа
решење којим се одбија проглашење кандидатуре.
Члан 24.
Листе кандидата утврђује изборна комисија и она садржи лична имена свих
кандидата за чланове Студентског парламента Факултета и податке о години студија и
акредитованом студијском програму у оквиру одељења.
Редни број кандидата на листи кандидата утврђује се према редоследу
проглашавања кандидатура.
Листе кандидата изборна комисија објављује на начин како се објављују акта
Факултета, најкасније седам дана пре дана одржавања избора.
Сваки кандидат има право да у року од 48 часова од дана објављивања листа
кандидата изврши, преко лица која овласти, увид у све предложене кандидатуре и
документацију поднету уз њих.
VII СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
1. Бирачка места
Члан 25.
Гласање за чланове Студентског парламента Факулета обавља се на бирачким
местима на Факултету које одређује изборна комисија.
Бирач гласа на бирачком месту на коме је уписан у извод из бирачког списка.
Бирачко место се отвара у 9.00 часова, а затвара у 19.00 часова. У току тог
времена бирачко место мора бити непрекидно отворено.
Студентима који су се затекли на бирачком месту у тренутку његовог затварања
омогућиће се да гласају.
Упутства о мерама којима се обезбеђује тајност гласања утврђује изборна
комисија.
2. Изборни материјал
Члан 26.
Изборна комисија је дужна да за сваки бирачки одбор благовремено припреми
материјал за гласање, а нарочито потребан број гласачких листића, извод из бирачког
списка, посебне службене коверте за гласање, као и образац записника о раду бирачког
одбора.

Гласачке листиће припрема и оверава изборна комисија.
Изборна комисија утврђује број гласачких листића у складу са бројем студената
уписаних у бирачки списак.
Гласачки листићи штамапају се на једном месту.
Сваки кандидат има право да достави изборној комисији име лица које има
право да присуствује штампању, оверавању и бројању гласачких листића и достављању
бирачком одбору.
Члан 27.
Примопредаја изборног материјала врши се најкасније два часа пре часа
одржавања избора.
На дан избора пре почетка гласања бирачки одбор утврђује да ли је
припремљени изборни материјал за бирачко место потпуно исправан, да ли је бирачко
место уређено на начин којим се обезбеђује тајност гласања и да ли гласање може
почети што уноси у записник о свом раду.
Члан 28.
Гласачки листић садржи:
1) ознаку да се гласа за избор чланова Студентског парламента Факултета;
2) ознаку изборне јединице;
3) редни број који се ставља испред имена кандидата;
4) име и презиме кандидата, према редоследу утврђеном на листи кандидата,
годину студија кандидата и назив акредитованог студијског програма кандидата;
5) напомену да се гласа за највише онолико кандидата колико се у изборној
јединици додељује мандата, заокруживањем редног броја испред имена кандидата.
Члан 29.
Листа кандидата мора за време гласања бити видно истакнута на бирачком
месту.
Садржај, облик и начин истицања листе кандидата из става 1. овог члана
прописује изборна комисија.
Члан 30.
Кандидати за чланове Студентског парламента Факултета имају право увида у
изборни материјал, а нарочито у изводе из бирачких спискова, записнике бирачких
одбора, записнике изборне комисије и гласачке листиће. Увид се врши у службеним
просторијама изборне комисије. Увид у изборни материјал може се извршити у року од
три дана од дана одржавања избора.

3. Гласање
Члан 31.
Бирачки одбор проверава гласачку кутију у присуству студента који први дође
на бирачко место. Резултат контроле уписује се у контролни лист који потписују
чланови бирачког одбора и студент који је први дошао на бирачко место.
У гласачку кутију убацује се контролни лист, а затим се она у присуству првог
студента печати, што се уноси у записник у раду бирачког одбора.
Члан 32.
Студент најпре саопштава бирачком одбору своје лично име, а индексом,
личном картом или другом исправом доказује свој идентитет.
Студент не може гласати без подношења доказа о свом идентитету.
Члан 33.
Чланови бирачког одбора не смеју ни на који начин утицати на одлуку студента.
Чланови бирачког одбора дужни су да у потпуности обезбеде тајност гласања.
Члан 34.
Студент гласа лично на бирачком месту.
Студент гласа за највише онолико кандидата колико се у изборној јединици
додељује мандата.
Гласа се заокруживањем редних бројева испред имена кандидата или
заокруживањем имена кандидата.
Студент сам пресавија гласачки листић тако да се не види за које кандидате је
гласао, убацује га у гласачку кутију и одмах напушта бирачко место.

VIII УТВРЂИВАЊЕ И ОБЈАВЉИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА
1. Утврђивање резултата избора
Члан 35.
По завршетку гласања бирачки одбор приступа утврђивању резултата гласања на
бирачком месту.
Бирачки одбор утврђује број неупотребљених гласачких листића и ставља их у
посебан коверат који печати, са назнаком на омоту да се ради о неупотребљеним
гласачким листићима.

На основу извода из бирачког списка, бирачки одбор утврђује укупни број
студената који су гласали.
Кад се гласачка кутија отвори, после провере контролног листа, важећи гласачки
листићи одвајају се од неважећих.
Бирачки одбор констатује број неважећих гласачких листића, уноси га у
записник и неважеће гласачке листиће печати у посебан коверат, са назнаком да се ради
о неважећим гласачким листићима, а потом утврђује број важећих листића и број
гласова који је добио сваки кандидат појединачно, што такође уноси у записник.
Важећи гласачки листићи стављају се у посебан коверат са назнаком да се ради о
важећим гласачким листићима.
Неважећи гласачки листић јесте непопуњени гласачки листић, листић који је
попуњен тако да се не може утврдити за ког кандидата се гласало и листић на коме је
заокружено више кандидата од броја кандидата који се у тој изборној јединици бира.
Кад се утврди да је број гласачких листића у гласачкој кутији већи од броја
бирача који су гласали или у гласачкој кутији није нађен контролни лист, бирачки
одбор се распушта и именује нови, а гласање на бирачком месту се понавља.
Члан 36.
Бирачки одбор, по утврђивању резултата гласања, у записник о свом раду
уноси: број примљeних гласачких листића, број неупотребљених гласачких листића,
број неважећих гласачких листића, број важећих гласачких листића, број гласова датих
сваком кандидату појединачно, број студената према изводу из бирачког списка и број
студената који су гласали.
У записник о раду бирачког одбора уносе се и примедбе и мишљења чланова
бирачког одбора, као и све друге чињенице од значаја за гласање.
Записник о раду бирачког одбора потписују сви чланови бирачког одбора.
Ако записник не потпишу сви чланови бирачког одбора, у записник ће се унети
констатација и евентуални разлози за непотписивање записника.
Члан 37.
Записник о раду бирачког одбора израђује се на посебном обрасцу који се
штампа у два примерака.
Први примерак записника с утврђеним изборним материјалом доставља се
изборној комисији.
Други примерак записника истиче се на бирачком месту на јавни увид.
Сви кандидати имају право да, у року од 24 часа од дана достављања материјала
с бирачког места изборној комисији, од изборне комисије добију оверену фотокопију
записника с бирачког места.

Члан 38.
Кад утврди резултате гласања, бирачки одбор ће без одлагања доставити
изборној комисији јединице записник о утврђивању резултата гласања на бирачком
месту, извод из бирачког списка, важеће гласачке листиће, неупотребљене гласачке
листиће и неважеће гласачке листиће у запечаћеним посебним ковертама, као и
преосталу изборну документацију и материјал.
О примопредаји изборне документације из става 1. овог члана саставља се
записник који потписује представник изборне комисије и најмање два члана бирачког
одбора који су предали изборну документацију.
Члан 39.
По пријему изборног материјала са бирачких места изборна комисија, у року од
24 часа од затварања бирачких места, утврђује:
1) број студената уписаних у бирачки списак;
2) укупан број студената који су гласали;
3) број примљених гласачких листића на бирачким местима;
4) број неупотребљених гласачких листића;
5) број употребљених гласачких листића;
6) број неважећих гласачких листића;
7) број важећих листића;
8) број гласова који је добио сваки кандидат.
Члан 40.
Изборна комисија, на основу изборних материјала бирачких одбора у изборној
јединици, утврђује резултате избора и проглашава који су кандидати изабрани за
чланове Студентског парламента Факултета у тој изборној јединици.
За чланове Студентског парламента Факултета изабрани су кандидати са
највећим бројем гласова бирача који су гласали у изборној јединици.
Ако два или више кандидата освоје исти број гласова, а за расподелу је преостао
само један мандат, у року од седам дана одржаће се поновљени избори на којима се
гласа о два или више кандидата који су освојили исти број гласова.
2. Објављивање резултата избора
Члан 41.
Изборна комисија објављује на огласним табалама и сајту Факултета податке о
укупним резултатима избора за студентски парламент Факултета.

Резултате избора изборна комисија објављује у року од 24 часа од часа
завршетка гласања.
Члан 42.
Изборна комисија издаје уверење члану Студентског парламента Факултета да је
изабран.

IX ПРЕСТАНАК МАНДАТА И ПОНОВНИ ИЗБОРИ
1. Престанак мандата
Члан 43.
Члану Студентског парламента престаје мандат пре времена на које је изабран:
1. даном престанка статуса студента на студијском програму који се остварује
на Факултету;
2. подношењем оставке;
3. ако му је изречена правоснажна дисциплинска мера у складу са
Правилником о дисиплинској одговорности студената Универзитета у
Београду;
4. ако му је изречена правоснажна мера у складу са Кодексом професионалне
етике на Универзитету у Београду;
5. ако је правноснажном судском одлуком осуђен на безусловну казну затвора
у трајању од најмање шест месеци.
Дан престанка мандата констатује Студентски парламент Факултета на првој
наредној седници после пријема обавештења о разлозима престанка мандата члана
Студентског парламента Факултета.
2. Поновни избори и попуњавање упражњених места
Члан 44.
Поновни избори спроводе се ако изборна комисија поништи изборе због
неправилности у спровођењу избора, у случајевима утврђеним овим правилником.
Поновни избори спроводе се најкасније седам дана од дана поништења, на
начин и по поступку утврђеним за спровођење избора.
Поновне изборе расписује изборна комисија.
Поновни избори се спроводе по листи кандидата која је утврђена за изборе који
су поништени.

Члан 45.
Када члану Студентског парламента Факултета престане мандат пре истека
времена на које изабран, изборна комисија решењем додељује мандат кандидату који је
од преосталих кандидата у изборној јединици у којој је мандат упражњен добио највећи
број гласова.
X ЗАШТИТА ИЗБОРНОГ ПРАВА
Члан 46.
Сваки студент и кандидат за члана Студентског парламента Факултета може
изборној комисији уложити приговор због повреде изборног права или изборног
поступка.
Сваки члан бирачког одбора може уложити приговор изборној комисији због
повреде изборног права или изборног поступка до које је дошло на бирачком месту.
Приговор се подноси у року од 24 часа од дана кад је донета одлука, односно
извршена радња или учињен пропуст.
Члан 47.
Изборна комисија донеће решење у року од 48 часова од пријема приговора и
доставити га подносиоцу приговора.
Ако изборна комисија усвоји приговор поништиће одлуку или радњу.
Ако изборна комисија по приговору не донесе решење у роковима предвиђеним
овим правилником, сматраће се да је приговор усвојен.
Члан 48.
Против решења изборне комисије, па и оног којим је усвојен приговор, може се
изјавити жалба Наставно-научном већу Факулета. Жалба се подноси преко изборне
комисије у року од 48 часова од пријема решења.
Изборна комисија дужна је да у року од 24 часа од пријема жалбе достави
Наставно-научном већу Факултета приговор и све потребне списе.
Наставно-научно веће Факултета одлучује о жалби на првој наредној седници.
Одлука донета у поступки жалби је правоснажна и против ње се не могу поднети
захтеви за ванредно преиспитивање одлуке.
Ако Наставно-научно веће Факултета усвоји жалбу и поништи изборну радњу,
односно изборе, одговарајућа изборна радња, односно избори поновиће се најкасније за
седам дана од дана поништења.

XI ТРОШКОВИ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА
Члан 49.
Средства за изборни материјал, изборну кампању кандидата и друге трошкове
спровођења избора обезбеђују се Финансијским планом Универзитета у Београду –
Факултета политичких наука.
Декан Факултета утврђује висину финансијских средстава и расподељује их
кандидатима.
XII КОНСТИТУИСАЊЕ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ФАКУЛТЕТА
Члан 50.
Конститутивна седница новог сазива Студентског парламента Факултета
одржава се првог понедељка у октобру.
Конститутивну седницу новог сазива Студентског парламента Факулета сазива
декан Факултета, односно продекан кога овласти декан Факултета.
Првој конститутивној седници Студентског парламента Факултета до избора
председника и потпредседника Студентског парламента Факултета председава радно
председништво од три члана који имају најбољи просек оцена у току студирања.
XIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 51.
Правилник о избору чланова Студентског парламента Универзитета у Београду
– Факултета политичких наука доноси Савет Факултета на предлог Наставно-научног
већа Факултета по претходно обављеном мишљењу Студентског парламента
Факултета.
Члан 52.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о избору
чланова Студентског парламента Универзитета у Београду-Факултета политичких
наука бр. 12-444/1 од 27. 02. 2007. године.
Члан 53.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној
табли Факултета.
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА ФАКУЛТЕТА
Проф.др Зоран Стојиљковић

