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На основу члана 56. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ бр.
76/2005...89/2013) и члана 66. Статута Школе бр. 01-90/1-1 од 28.02.2013.године, Наставно
веће Школе на седници одржаној дана 30.01.2014. године донело је Правилник о изменама
и допунама Правилника о броју чланова и начину избора студентског парламента, тако да
пречишћен текст гласи:
ПРАВИЛНИК
О БРОЈУ ЧЛАНОВА И НАЧИНУ ИЗБОРА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА
(пречишћен текст – Одлука о изменама и допунама бр. 01-19/3-4 од 09.05.2017. године)
Члан 1.
Студентски парламент чини укупно 14 студената, од којих по 3 са сваког
студијског програма основних студија у седишту Школе, односно у оквиру студијског
програма по 1 са сваке године студија, по 1 студент са сваког студијског програма
специјалистичких студија, 2 студента из ВЈ Јагодина, а 1 студент се бира из реда студената
са посебним потребама (представник свих студијских програма и година студија заједно).
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 студијског
програма, у школској години за коју се врши избор, нема уписаних студената или сви
предложени кандидати не прихвате кандидатуру.
Мандат чланова Студентског парламента траје годину дана.
Члан 2.
Избори за Студентски парламент могу бити редовни, допунски и ванредни.
Редовни избори за Студентски парламент спроводе се јединствено, једном
годишње, у априлу месецу.
Допунски избори се спроводе када члану Студентског парламента престане статус
студента и то у року од 15 дана од престанка статуса.
Ванредни избори се спроводе након одлуке Студентског парламента о престанку
свог мандата, или подношењу оставки најмање 7 чланова Студентског парламента или
одлуке о распуштању Студентског парламента од стране председника Студентског
парламента.
Члан 3.
На изборима се гласа за појединачне кандидате, а не за листе.
Студенти се кандидују као самостални кандидати.
Избори су непосредни и тајни.
На изборима право кандидовања и право гласа имају сви студенти Високе
текстилне струковне школе за дизајн, технологију и менаџмент који у години избора имају
активан статус.
Члан 4.
Изборе за Студентски парламент расписује посебном одлуком председник
Студентског парламента, осим првих избора које расписује и спроводи Комисија коју
именује директор Школе, сагласно члану 153. Статута Школе.
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Избори за Студентски парламент одржавају се у терминима утврђеним одлуком о
расписивању избора.
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, које врше искључиво чланови Изборне
комисије, без присуства других лица,
- 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.
Члан 7.
Листа кандидата се формира по години студија (укључујући и апсолвенте)
студијског програма.
Предлагање кандидата се врши на скупу студената, јавним гласањем.
Гласање се врши заокруживањем редног броја испред имена кандидата са листе
године студија.
Неважећим гласачким листићем сматра се листић где није заокружен ниједан
кандидат, где је заокружено више од једног кандидата и листић где је гласач нешто
дописао.
За члана Студентског парламента изабран је кандидат који је освојио највише
гласова на својој години студија.
Уколико више кандидата на изборима има исти број гласова, међусобни редослед
тих кандидата се формира по азбучном реду, након чега се први кандидат проглашава
чланом Студентског парламента.
Члан 8.
Конститутивна седница се мора одржати у року од 5 дана после проглашења
званичних резултата избора за Студентски парламент, са првом тачком о избору
председника Студентског парламента.
Мандат Студентском парламенту изабраном на редовним изборима траје једну
годину, а почиње да тече од конституисања.
Члан 9.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од објављивања на огласној табли
Школе.
Правилник је објављен на дан доношења.
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
НАСТАВНОГ ВЕЋА
ДИРЕКТОР
др Горан Савановић
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