Висока школа струковних студија за васпитаче у Шапцу

ПРАВИЛНИК
О ИЗБОРИМА ЗА СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ

Правилник о изборима за Студентски парламент

Висока школа струковних студија за васпитаче у Шапцу

На основу члана 55 став 7 Статута Високе школе струковних студија за васпитаче у Шапцу,
Наставно-стручно веће на 66. седници одржаној 18. маја 2018. године донело је

ПРАВИЛНИК
О ИЗБОРИМА ЗА СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ
ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ У ШАПЦУ

Члан 1
Овим Правилником се уређује начин и поступак избора за Студентски парламент Високе школе
струковних студија за васпитаче у Шапцу (у даљем тексту: Студентски парламент).
Студентски парламент Школе бирају непосредно, тајним гласањем, студенти уписани у школску
годину, у којој се врши избор, на студијске програме који се остварују у Школи.

Члан 2
Избори за Студентски парламент Школе одржавају се сваке друге године, током једног радног
дана априла и то по правилу од 15. до 30. априла.
Изборе за Студентски парламент Школе расписује председник Студентског парламента, по
правилу најкасније до 1. марта.
Уколико председник Студентског парламента не распише изборе у прописаном року, изборе
расписује директор Школе.

Члан 3
Студентски парламент има 11 чланова.
На изборима за чланове Студентског парламената Школе бирају се чланови из група студената са
основних струковних студија (оба студијска програма).

Члан 4
Сви студенти приликом гласања за чланове Студентског парламента имају право да гласају за
највише 11 кандидата.
Студент лично подноси своју кандидатуру у прописаном року Студентском парламенту.
Своју кандидатуру студент потписије и на њој оставља своје име, презиме и број индекса.

Члан 5
Кандидат на изборима не може бити студент који је дисциплински кажњаван.

Правилник о изборима за Студентски парламент

Висока школа струковних студија за васпитаче у Шапцу

Члан 6
Избори се одржавају у просторији Студентског парламента.

Члан 7
За спровођење изборних радњи задужена је Изборна комисија која броји три члана и три
заменика састављена од:
•

једног представника из наставе којег делегира директор Школе

•

два представника студената, које делегира Студентски парламент, међу којима не могу бити
кандидати на изборима.

Председник Изборне комисије је представник из наставе у Школи.
Изборна комисија одлучује већином гласова.
Изборна комисија :
1. Припрема бирачке спискове најкасније пет дана пре одржавања избора;
2. Утврђује број пријављених кандидата;
3. Стара се о законитости спровођења избора чланова Студентског парламента Школе;
4. Припрема гласачке листиће и гласачку кутију;
5. Утврђује број гласова по завршеном гласању;
6. Разматра приговоре по објављивању прелиминарних резултата избора;
7. Објављује прелиминарне и коначне резултате избора.
8. Обавља и друге послове одређене овим правилником.

Члан 8
На бирачком месту мора бити видно истакнута табла на којој се налазе имена и презимена
кандидата за Студентски парламент.
Гласачки листић за чланове Студентског парламента садржи списак од најмање 11 кандидата за
чланове Студентског парламента.
Кандидати су на гласачком листићу представљени својим именом, презименом и бројем индекса.
Редослед кандидата на гласачком листићу се одређује азбучним редом презимена кандидата.

Члан 9
Приликом гласања студент је дужан да пружи на увид свој индекс и личну карту члановима
Изборне комисије.
Гласање се врши заокруживањем редног броја испред имена и презимена онолико кандидата
колико се бира и убацивањем листића у гласачку кутију.

Правилник о изборима за Студентски парламент

Висока школа струковних студија за васпитаче у Шапцу

Гласачки листић се сматра неважећим уколико није попуњен, уколико се из њега не може јасно
утврдити за кога је студент гласао или уколико је заокружен већи број кандидата него што се бира.

Члан 10
За чланове Студентског парламента Школе изабрани су кандидати са највећим бројем гласова.
У случају да два или више кандидата за избор за чланове Студентског парламента добију исти број
гласова а може се изабрати само један или мањи број од више кандидата са истим бројем
гласова, гласање се понавља за те кандидате.

Члан 11
По завршеном гласању, Изборна комисија утврђује резултате гласања на бирачком месту и о томе
саставља записник.
У записник из става 1 овог члана уносе се нарочито: дан и место одржавања гласања, предмет
гласања, број студената који имају право да се изјашњавају, број студената који су гласали и
резултат гласања.
Записник попуњавају сви чланови Изборне комисије.
Изборна комисија саопштава прелиминарне резултате најдуже у року од пет дана од истека рока
за подношење жалби, одлучи о жалбама и утврди коначне резултате.
Жалба на прелиминарне резултате избора подноси се у року од два дана од дана њиховог
објављивања.

Члан 12
Мандат чланова Студентског парламента траје две године.
Мандат члана Студентског парламента може престати престанком статуса студената, подношењем
оставке или изрицањем дисциплинске мере.
Одлуку о престанку мандата из става 2. овог члана доноси Студентски парламент Школе, без
гласања, на седници на којој је констатовано наступање случаја.
У случају престанка мандата из става 1 овог члана, председник Студентског парламента расписује
допунске изборе, у року од 10 дана од дана престанка мандата поједином члану.
Уколико председник Студентског парламента не распише изборе у прописаном року, изборе
расписује директор Школе.
Допунски избори се спроводе у складу са одредбама овог Правилника.
Мандат изабраног кандидата траје до истека мандата студента коме је престао мандат.

Члан 13
Конститутивна седница новог сазива Студентског парламента одржава се по правилу 1. новембра.
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По одржаним изборима конститутивну седницу Студентског парламента сазива и предлаже њен
дневни ред председник Студентског парламената из ранијег сазива а у његовом одсуству
изабрани члан Парламента.
На конститутивној седници Студентског парламента врши се верификација мандата а затим тајним
гласањем бира председник и заменик председника Студентског парламента.

Члан 14
Први избори за Студентски парламент одржаће се до 20. октобра.
Ступањем на снагу овог Правилника престају да се примењују одредбе акта Студентског
парламента које су у супротности са овим Правилником.
Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања на огласној табли и сајту школе.
Број: 320/4
Дана: 18.5.2018. године
Шабац
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