ПРАВИЛНИК О РАДУ ОМЛАДИНСКОГ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ СТУДЕНТСКИ
ДОМ ФОЧА

Члан 1.
Правилником о раду Омладинског студентског парламента ( у даљем тексту: Студентски
парламент ) ЈУ Студентски дом Фоча ( у даљем тексту: Дом ) се уређује начин рада Студентског
парламента, начин избора органа управљања и остала питања од значаја за рад студентског
представничког тијела.
Члан 2.
Студентски парламент чине сви студенти корисници услуга Студентског дома.
Путем Студентског парламента студенти остварују своја права и штите своје интересе у
Студентском дому.
Статус Студентског парламента регулисан је Законом о студентском стандарду, Статутом Дома и
овим Правилником.
Члан 3.
Органи Студентског парламента су:
- скупштина,
- предсједник,
- подпредсједник и
- секретар.
Студентски парламент може оснивати посебне комисије за обављање појединих послова из своје
надлежности.
Члан 4.
Скупштина Студентског парламента има 15 чланова.
Скупштину Студентског парламента чине по 3 представника сваког студијског програма који се
бирају на непосредним изборима.
Мандат члановима скупштине траје једну академску годину.
Мандат члану скупштине, осим истеком мандатног периода на који је изабран, престаје
престанком статуса корисника – станара Дома и оставком.
Члан 5.
Интерни конкурс за избор чланова Скупштине Студентског парламента расписује директор Дома.
Изборе проводи шесточлана комисија коју именује директор Дома коју чине по један представник
сваког студијског програма ( предлаже их Студентски парламент ) и један представник Дома.
Интерни конкурс остаје отворен 5 радних дана.
Право пријаве на конкурс имају корисници услуга –станари Дома.
Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити кратку биографију и мотивационо писмо.

Члан 6.
Након затварања интерног конкурса утврђују се листе кандидата ( гласачки листић ) за чланове
Скупштине по студијским програмима и овјеравају печатом Дома.
Сваки члан Стдентског парламента гласа само за кандидате са листе студијског програма на којем
студира.
Члан 7.
Изборно мјесто ( у холу Дома ) је отворено од 08:00 до 20:00 часова.
Гласање је тајно и врши се заокруживањем имена три кандидата са листе кандидата односног
студијског програма.
За чланове Скупштине су изабрани кандидати који су добили највише гласова.
Члан 8.
Кандидати који су сматрају да су приликом избора оштећени или да избори нису проведени у
складу са правилима имају право приговора који у року од три дана од дана објављивања
резултата подносе Комисији за изборе.
Комисија за изборе је дужна у року од 24 часа од дана подношења приговора одлучити о истом.
Другостепени орган је директор и његова одлука је коначна.
Члан 9.
Скупштина је надлежна да:
-

доноси Правилник о раду Студентског парламента,
се брине о законитом обављању послова из надлежности Студентског парламента,
формира и именује чланове комисија за обављање појединих послова из своје
надлежности.
бира и разрјешава предсједника, замјеника предсједника и секретара Студентског
парламента,
усваја годишњи програм рада
даје приједлоге и сугестије поводом питања која су од значаја за положај корисника
услуга у Дому,
утврђује приједлог за именовање представника студената у Управни одбор Дома,
обавља друге послове у складу са овим Правилником.

Члан 10.
Скупштина се, у правилу, одржава једном мјесечно.
Скупштину сазива предсједник Студентског парламента.
Изузетно, на приједлог половине чланова Скупштине, предсједник је обавезан да сазове ванредну
сједницу Скупштине.
Члан 11.

Предсједника Студентског парламента бирају чланови скупштине на конститутивној сједници, из
реда чланова скупштине.
Предсједник Студентског парламента је изабран када за њега гласа натполовична већина укупног
броја чланова скупштине.
Предсједник представља и заступа Студентски парламент и обавља друге послове у складу са
овим Правилником.
Предсједник се бира на период од једне академскегодине.
Предсједник има замјеника - подпредсједника који се бира по процедури избора предсједника, а
трајање његовог мандата везано је за трајање мандата предсједника.
Предсједник и подпредсједник не могу бити са истог студијског програм
Предсједник и поодпредсједник су одговорни за извршавање одлука Скупштине.
За свој рад предсједник и замјеник предсједника одговорају Скупштини.

Члан 12.
Секретара Студентског парламента бира скупштина, на приједлог предсједника.
Секретар се бира натполовичном већином од укупног броја чланова скупштине.
Трајање мандата секретара везано је за трајање мандата предсједника .
Члан 13.
Мандат предсједнику, подпредсједнику и секретару престаје:
-истеком мандата,
-престанком статуса корисника – станара Дома,
-оставком,
-опозивом који се врши по правилима за њихово именовање.
Члан 14.
Дом обезбјеђује простор за рад Студентског парламента, суфинансира њихове активности у
складу са својим финансијским планом, расположивим средствима и одлукама Скупштине
Студентског парламента, те пружа административно-техничку помоћ Студентском парламенту.

Члан 15.
Записници са Скуштине, са именима присутних чланова и донијетим одлукама се путем
Предсједника достављају органима управљања у Дому.

Члан 16.

Скупштина студентског парламента ће на својој првој конститутивној сједници верификовати овај
Правилник.
Први избори за Студентски парламент ће се одржати у складу са овим Правилником.

Члан 17.
Правилник ступа на снагу даном доношења.

