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ПРАВИЛНИК
О ИЗБОРИМА ЗА СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ

Бијељина, 2013.годинe

На основу члана 64. Закона о високом образовању (Службени гласник Републике Српске- 73/10,104/11 i 84/12 )
и члана 45. Статута Универзитета Бијељина, Сенат Универзитета „Бијељина“ Бијљина на сједници одржаној дана
12.02.2013 доноси:
ПРАВИЛНИК
О ИЗБОРИМА ЗА СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ

Члан 1.
Овим правилником се утврђује начин и поступак избора за Студентски парламент Универзитета
„Бијељина“Бијељина( у даљем тексту Универзитет).
Члан 2.
Студентски парламент Универзитета је орган преко којег студенти остварују своја права и штите своје интересе
на Универзитету.
Студентски парламент Универзитета бирају студенти Универзитета уписани у школској години у којој се врши
избор.
Члан 3.
Студентски парламент Универзитета чине по један, два, односно три изабрана студента са сваког факултета у
саставу Универзитета, у зависности од укупног броја уписаних студената на датом факултету, а у циљу
обезбеђивања одговарајуће репрезентативности студената факултета.
Члан 4.
Избор чланова Студентског парламента Универзитета врши се непосредно, тајним гласањем по факултетима,
односно на Универзитету, сваке године најкасније до 30. новембра текуће године .
Члан 5.
Бирачки списак саставља стручна служба факултета, односно Универзитета и доставља га Изборној комисији
Студентског парламента Универзитета и ректору.
Изабрани су кандидати који на гласању добију највише гласова.
Уколико два или више кандидата добију исти број гласова, гласање се понавља између њих у року од следећих
седам дана.
Члан 6.
Мандат чланова Студентског парламента Универзитета траје годину дана.
Члану Студентског парламента Универзитета коме је престао статус студента престаје мандат даном престанка
статуса, а избор новог члана обавља се у року од следећих 15 дана.
Члан 7.
Студентска представничка тијела се укључују у Унију студената Републике Српске.
Рад уније студената РС регулисан је посебним законом.
Члан 8.
Листу кандидата за представнике у Студентском парламенту факултета предлажу групе студената које сакупе 50
потписа студената који подржавају листу.Потпис је валидан ако уз њега стоји и читко написано име и презиме
потписаног студента, као и број његовог индекса. Студент може подржати само једну листу.
Листа мора бити састављена од студената факултета а може имати највише онолико кандидата колико Студентски
парламент факултета броји чланова.

Приликом састављања листе, подносилац води рачуна о равномјерној заступљености кандидата по годинама студија.
Образац листе кандидата са потписима, који се овјерава печатом факултета, утврђује комисија.
Назив листе се одређује према називу подносиоца листе. Уз назив листе подносилац листе може укључити име и
презиме студента факултета-носиоца листе.
Члан 9.
Комисија утврђује збирну листу која садрзи све листе са именима свих кандидата. Збирна листа се видно истиче на
огласној табли факултета.
Број гласачких листића који се штампају утврђује Комисија
На гласачком листићу се налази списак изборних листа, по редоследу који је већ утврђен на збирној изборној
листи.Гласање се врши заокруживањем редног броја испред назива листе.
Гласање се спроводи у просторији коју за те сврхе одреди управа факултета.

Члан 10.
Комисија за спровођење избора за Студентски парламент именује бирачки одбор од 3 члана и 3 заменика.
Бирачки одбор има следећу надлежност:
−
−
−
−
−

отвара бирачко мјесто,
руководи гласањем на бирачком мјесту,
обезбјеђује правилност и тајност гласања на бирачком мјесту,
води записник о свом раду и о гласању на бирачком мјесту,
предаје Комисији за спровођење избора за Студентски парламент материјал о гласању на
бирачком мјесту,
Члан 11.

По завршеном гласању, бирачки одбор утврђује резултат гласања на бирачком мјесту и о томе саставља записник.
У записник из става 1 овог члана уносе се нарочито:дан и мјесто одржавања гласања, бирачко мјесто, предмет
гласања, име и презиме чланова бирачког одбора, број студената који имају право да се изјашњавају на бирачком
мјесту, број студената који су гласали и резултат гласања.
Члан 12.
На конститутивној седници Студентског парламента врши се верификација мандата а затим тајним гласањем
бира председник и заменик председника Студентског парламента
Члан 13.
(1) Студентски парламент Универзитета:
a) бира и разрјешава предсједника и потпредсједнике Студентског парламента Универзитета,
б) доноси општа акта о своме раду,

в) оснива радна тијела која се баве појединим пословима из надлежности Студентског парламента
Универзитета,
г) бира и разрјешава представнике студената у органима и тијелима Универзитета,
д) предлаже Управном одбору кандидата за студента проректора,
ђ) покреће поступак за разрјешење студента проректора, у складу с овим статутом,
е) доноси годишњи план и програм активности Студентског парламента Универзитета,
ж) разматра питања и спроводи активности у вези са обезбјеђењем и оцијеном квалитета наставе, реформом
студијских програма, анализом ефикасности студирања, утврђивањем броја ЕЦТС бодова, унапређењем
мобилности студената, подстицањем научно-истраживачког рада студената, заштитом права студената и
унапређењем студентског стандарда,
з) стара се, заједно са ректором, Управним одбором и Сенатом, о раду Универзитетског центра за студентско
организовање, Универзитетског центра за развој каријере студената и Универзитетског центра за
информисање, у складу с општим актом који доноси Управни одбор,
и) организује и спроводи програме ваннаставних активности студената,
ј) учествује у поступку самовредновања Универзитета, у складу с општим актом који доноси Сенат,
к) остварује студентску међууниверзитетску и међународну сарадњу,
л) бира и разрјешава представнике студената у органима и тијелима других установа и удружења у којима су
заступљени представници студената Универзитета, у складу с општим актом установе, удружења, односно
Универзитета,
љ) Сенату даје приједлоге у вези са утврђивањем предлога годишњег програма рада Универзитета
м) усваја годишњи извештај о раду студента проректора,
н) усваја финансијски план и извештај о финансијском пословању Студентског парламента Универзитета,
њ) усваја годишњи извештај о раду који подноси председник Студентског парламента Универзитета,
о) бира и разрешава чланове Комисије за студентски стандард из реда студената – станара студентских
домова, која прати квалитет услуга установа студентског стандарда и предлаже мере за њихово унапређење,
п) обавља и друге послове, у складу са законом, статутом и општим актима Универзитета.
Члан 14.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.
Предсједник Сената
Милена Јеликић Станков
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