ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
БЕОГРАДСКА ПОЛИТЕХНИКА
СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ
ДАТУМ: 10.4.2017. године
Београд, Бранкова 17
На основу члана 8. Правилника о раду Студентског парламента, Kомисија за спровођење
избора за чланове Студентског прламента, на састанку одржаном дана 10.4.2017. године, донео је

ОДЛУКУ

О ТРМИНИМА ОБАВЉАЊА ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ ИЗБОРА ЧЛАНОВА
СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
БЕОГРАДСКА ПОЛИТЕХНИКА
ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ГЛАСАЊА
Члан 1.
На изборима за чланове Студентског парламента Високе школе струковних студија –
Београдска политехника који се одржавају дана 27. априла 2017. године, гласање ће бити

обављено у времену од 10,00 до 13,00 часова.

БИРАЧКО МЕСТО
Члан 2.

За бирачко место одређује се просторија К0-3, просторије студентског
парламента.

На бирачком месту видно се истиче табла на којој се налазе листе кандидата и основни
подаци из пријаве сваког кандидата по студијским програмима за које се врши избор.
СТУДЕНТИ КОЈИ ИМАЈУ ПРАВО ДА БИРАЈУ И БУДУ БИРАНИ ЗА ЧЛАНОВЕ
СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА
Члан 3.
У Студентски парламент за представника студијског програма може бити биран студент
који је у школској 2016/2017. години уписан на студијски програм.
Право гласа има студент који је у школској 2016/2017. години уписан на студијски
програм.
Студент који је у школској 2016/17. години студира на два или више студијских програма
у Школи право да бира или буде биран може осварити само на једном студијском програму. О
својој одлуци студент је дужан да обавести Комисију за спровођење избора пре спровођења
избора.
КАНДИДОВАЊЕ СТУДЕНАТА
Члан 4.

Студент се може кандидовати за представника у Студентском парламенту
подношењем пријаве која садржи: годину рођења, годину уписа на студије, број индекса, назив
студијског програма на коме студира, годину студија, искуство у студентском и омладинском
организовању, додатно образовање (семинари, летње школе, обуке и сл.), радно и волонтерско
искуство. Пријава мора бити лично потиписана. Потпис је валидан ако уз њега стоји и читко
написано име и презиме потписаног студента.

Члан 5.
Рок за подношење пријава је 14 (четрнаест) дана почев од 10. априла 2016.
године закључно са 23. априлом 2017. године.

Пријаве се достављају помоћнику секретара ВШСС-Београдска политехника, канцеларија
бр. К2-3, у ул. Катарине Амброзић бр. 3, на I спрату од 10 до 14 часова и преко сајта Школе.
УТВРЂИВАЊЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА

Члан 6.
По истеку рока за подношење пријава, Комисија утврђује листе кандидата за сваки
студијски програм дана 24. априла 2017. године.
Листе кандидата из става 1. овог члана објављују се на огласним таблама ВШСС Београдска политехника и школском сајту.
Жалбе на објављене листе кандидата могу се поднети Комисији дана 24. априла 2017.
године. Жалбе се предају помоћнику секретара ВШСС - Београдска политехника, канцеларија бр.
К2-3, у ул. Катарине Амброзић бр. 3, на I спрату од 10 до 14 часова.
Члан 7.
Комисија, по истеку рока за подношење жалби, разматра жалбе и утврђује коначну листу
кандидата дана 26. априла 2017. године коју објављује на огласним таблама ВШСС - Београдска
политехника и школлском сајту.
ГЛАСАЊЕ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА
Члан 8.
За сваки студијски програм постоји засебна гласачка кутија и гласачки списак.
Гласачки списак чине спискови студената који имају право да бирају и буду бирани у
Студентски парламент које обезбеђује Студентска служба.
На бирачком месту обезбеђују се услови за тајно гласање.
Гласањем на бирачком месту руководи Комисија и бирачки одбор који ће посебном
одлуком именовати Комисија.
Члан 9.
Студенти сваког студијског програма бирају по 2 (два) представника студијског програма у
Студентски парламент.
Студенти једног студијског програма бирају своје представнике за Студентски парламент
са своје листе кандидата.
Гласање се врши гласачким листићима, који су исте боје и величине и садрже: назив
студијског програм, име и презиме и број индекса сваког кандидата за представника датог
студијског програма у Студентском парламенту, поређаних по азбучном реду, са одговарајућим
редним бројем испред сваког имена.
Члан 10.
Приликом гласања, студент је дужан да пружи на увид свој индекс и тиме докаже да је
студент Београдске политехнике и одговарајућег студијског програма.
Гласање се врши заокруживањем редног броја испред имена кандидата на гласачком
листићу и убацивањем гласачког листића у гласачку кутију одговарајућег студијског програма.
Гласачки листић се сматра неважећим: ако није попуњен, ако је нечитко попуњен, ако је
заокружен већи број кандидата него што има представника датог студијског програма у
Студентском парламенту, ако су на њему дописиване речи и симболи и ако је битно оштећен.
УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА

