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РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                                                                                                                   

ВИСОКА ТЕКСТИЛНА СТРУКОВНА ШКОЛА 

ЗА ДИЗАЈН, ТЕХНОЛОГИЈУ И МЕНАЏМЕНТ 

Број: 01-243 

Датум: 26.04.2018. године 

Б е о г р а д  

Старине Новака 24 

 

 На основу члана 66. Закона о високом образовању  („Службени гласник РС“ бр. 

88/2017) и члана 68. Статута Школе бр. 01-168 од 07.03.2018.године, Наставно-стручно 

веће Школе на седници одржаној дана 26.04.2018. године, донело је  

 

 

ПРАВИЛНИК  

О БРОЈУ ЧЛАНОВА И НАЧИНУ ИЗБОРА 

 СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА 

 

Члан 1. 

Студентски парламент чини укупно 11 студената, од којих по један са сваког 

студијског програма и са сваке године студија. Студенти уписани по афирмативној мери  

заступљени су у чланству Студентског парламента. 

 Студентски парламент може имати и мањи број чланова од броја утврђеног у ставу 

1. овог члана, али не мање од 9 и то у случају да на некој години студија или студијском 

програму, у школској години у којој се врши избор, нема уписаних студената или сви 

предложени кандидати не прихвате кандидатуру. 

Мандат чланова Студентског парламента траје две године. 

 

Члан 2. 

 Избор чланова Студентског парламента одржава се сваке друге године у априлу, 

тајним и непосредним гласањем. 

 

Члан 3. 

Право да бирају и да буду бирани за члана Студентског парламента имају сви 

студенти Високе текстилне струковне школе за дизајн, технологију и менаџмент, који су  

уписани на студије у школској години у којој се бира Студентски парламент. 

 

Члан 4. 

Изборе за Студентски парламент расписује посебном одлуком председник 

Студентског парламента. 

Члан 5. 

Изборне радње спроводи Изборна комисија која има најмање три члана. Чланове 

Изборне комисије именује директор Школе. 

 

Члан 6. 

Изборна комисија из члана 5. овог Правилника спроводи следеће изборне радње: 

- организовање скупова студената за предлагање и утврђивање кандидата, 

- пребројавање гласова по завршеном гласању, 

- објављивање прелиминарних резултата избора, коме следи рок жалбе од 24 часа, 

- разматрање основаности пристиглих жалби. Уколико постоје теже повреде изборног 

поступка, Изборна комисија предлаже Директору Високе текстилне струковне школе за 

дизајн, технологију и менаџмент покретање дисциплинског поступка против починиоца, 

- проглашење коначних резултата избора. 
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