Правилник
о одржавању избора за Студентски парламент
Рударско-геолошког факултета
Члан 1.
Овим Правилником се уређује начин и поступак избора за Студентски
парламент Рударско-геолошког факултета.
Материјалне и техничке предуслове неопходне за спровођење избора у обавези је
да обезбеди управа факултета, у складу са Законом о високом образовању и
Статутом Рударско-геолошког факултета.
Изборе расписује председник Парламента и одређује датум одржавања
избора најкасније 15 дана пред изборе. У случају спречености председника
Парламента, изборе расписује Студент продекан.
Избор чланова Парламента одржава се у априлу, најкасније до 10. у месецу.
Конститутивна седница новог сазива Студентског парламента одржава се
01.октобра.
Члан 2.
Изборе спроводе Изборна комисија и Бирачки одбор. Комисију чине
Председник парламента, Студент продекан и по један представик сваке листе
кандидата, а Бирачки одбор по два представника сваке листе или самосталног
кандидата.
Надлежност комисије је:
- регуларност избора,
- прибављање бирачког списка,
- припрема гласачких листића,
- објављивање резултата избора најкасније 3 дана након избора,
-вођење записника који потписују сви чланови Комисије.
Надлежности Бирачког одбора
-контролисање изборног процеса на бирачком месту,
-пребројавање гласова по окончању гласања.
Рад Комисије је јаван.
Члан 3.
Избори трају један дан. Бирачко место је отворено од 09 до 18 часова.
Кампања за изборе траје од расписивања истих до 48 часова пред изборе.
На дан избора није дозвољено вршити било какве утицаје на студенте.
Гласање се обавља на бирачком месту које је посебно организовано за ту
сврху.
Гласачке листиће припрема, штампа и чува Изборна комисија.

Члан 4.
Парламент броји 11 чланова. Чланови су самостални кандидати или чланови
изборних листа који су добили потребан број гласова и студенти су Рударскогеолошког факултета.

Члан 5.

Списак студената РГФ-а свих година представља јединствени бирачки
списак, који је доступан за проверу свим студентима до закључивања бирачког
списка. Термине у којима се може извршити увид дужна је да објави Изборна
комисија. Закључивање бирачког списка Изборна комисија проглашава 24 часа пре
изборног дана, када саопштава укупан број бирача. На дан избора се не може
мењати јединствени бирачки списак.
Право гласа имају сви студенти факултета уписани у школској години у
којој се врши избор.
Гласа се непосредно тајним гласањем заокруживањем редног броја испред
имена кандидата, односно листе.
Сматраће се неважећим сваки изборни листић који није попуњен на овакав
начин или није попуњен уопште.

Члан 6.

Сваки студент Рударско-геолошког факултета има право да поднесе
приговоре Изборној комисији због повреде изборног права у току целокупног
изборног процеса. Приговори се подносе у року од 24 часа. Изборна комисија је
дужна да донесе решење о приговору у року од 48 часова од момента пријема
приговора и доставља га подносиоцу приговора и на увид јавности. Изборна
комисија може да усвоји приговор или може донети решење којим се он одбацује.

Члан 7.

На изборима за Парламент, изборне листе са именима кандидата могу
подносити студентске организације факултета, групе студената и самостални
кандидати. Листа се подноси уз потпис најмање 50 студената факултета, при чему
један студент својим потписом може подржати само једну листу или само једног
самосталног кандидата.
Формуларе за подношење листа и скупљање потписа израђује Изборна
комисија и дужна је да их изда свим заинтересованим студентима. Изборна
комисија је дужна да објави термине у којима се могу преузимати формулари за
подношење листа и скупљање потписа.
Крајњи рок за подношење листе је 7 дана пред изборе. Након тога Изборна
комисија је дужна да у року од 24 часа прогласи важећом листу, или да обезбеди
подносиоцима додатних 24 часа за исправљање неправилности на формулару за
подношење листе или формулару за сакупљање потписа. Уколико се у наведеном
року неправилности не отклоне, Изборна комисија доноси одлуку о одбијању
листе. Ово се исто односи и на самосталне кандидате.
Изборна комисија је дужна да прогласи коначне листу учесника на
изборима.
Листа садржи имена максимално 11 студената који су кандидати те листе за
улазак у парламент. Изборна листа мора имати носиоца листе, назив листе, списак
кандидата са њиховим личним подацима (име и презиме, број индекса, смер и
година студија) и сликама.
Члан 8.
Изборна комисија утврђује број мандата који припада свакој листи
пропорционалним системом.
Мандат чланова Парламента траје годину дана.
Мандат члана Парламента престаје пре истека времена на које је изабран
престанком статуса студента, на лични захтев или разрешењем, по поступку
предвиђеном овим Правилником.
У случају да је члану Парламента, изабраног као самостални кандидат,
престао мандат пре истека времена на које је изабран, председник Парламента
расписује изборе за упражњено место у року од 15 дана од престанка мандата.
У случају да је члану Парламента, изабраног са изборне листе, престао
мандат пре истека времена на које је изабран, носилац изборне листе именује новог
члана Парламента са изборне листе.

Члан 9.
На бирачком месту мора бити видно истакнута табла на којој се налази
назив сваке поднесене листе односно име и презиме самосталног кандидата,
комплетан списак кандидата од којих је листа сачињена уз које стоје и њихови
основни податци:
1. Име и Презиме,
2. Одсек на који је кандидат уписан
3. Смер на који је кандидат уписан
4. Година студија
5. Фотографија кандидата
Члан 10.
Гласачки листић садржи називе листа кандидата и самосталне кандидате.
Члан 11.
Редослед на гласачком листићу се формира на основу редоследа пристизања
кандидатура које испуњавају све услове.
Члан 12.
Приликом гласаља студент је дужан да пружи на увид било који важећи
документ са сликом члановима бирачког одбора и тиме докаже да је студент
Рударско-геолошког факултета.
Гласање се врши заокруживањем редног броја испред самосталног
кандидата или листе кандидата на гласачком листићу и убацивањем гласачког
листића у гласачку кутију.
Гласачки листић се сматра неважећим уколико није попуњен, ако је нечитко
попуњен, ако је заокружено виже листа или самосталних кандидата или ако су на
њему дописане речи, симболи, као и ако је битно оштећен.
Члан 13.
Изборна комисија саопштава прелиминарне резултате најкасније 24 часа
после затварања бирачког места и о томе сачињава посебан записник. У року од
два дана
од саопштавања прелиминарних резултата од стране изборне комисије, могуће је
уложити жалбу на објављене резултате. Изборна комисија је дужна да у року од
најдуже два дана, од истека рока за подношење жалби, одговори и донесе одлуку о
саопштавању коначних резултата.

Члан 14.
Прву конститутивну седницу сазива и предлаже најстарији члан Парламента
и руководи седницом до избора председника Студентског парламента.
Члан 15.
Изборна јединица на изборима за Студентски парламент факултета је
Рударско-геолошки факултет.
Члан 16.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.

