На основу члана 56. став 1. тачка 3. Статута Факултета, Студентски парламент
Технолошког факултета у Лесковцу, на седници одржаној 23.09.2009. године и 30.10.
2014. године донео је

ПОСЛОВНИК О РАДУ
СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА
У ЛЕСКОВЦУ
-пречишћен текстI ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Пословником уређује се састав и надлежност Студентског парламента ( у
даљем тексту: Парламент), избор чланова Парламента, правила за рад на седницама, права
и дужности чланова и друга питања од значаја за рад Парламента.
II САСТАВ И НАДЛЕЖНОСТ
Члан 2.
Парламент врши и остварује своја права и дужности на седницама.
Седнице Парламента су, по правилу, јавне.
Члан 3.
Парламент се организује ради остваривања права и заштите интереса студената.
Избор чланова Парламента врши се сваке године у априлу, и то најкасније до 8.
априла, тајним и непосредним гласањем.
Право да бирају и да буду бирани у Парламент имају сви студенти Факултета,
уписани на студије у школској години у којој се врши избор.
Мандат чланова Парламента траје једну годину.
Одлуку о броју чланова Парламента доноси декан Факултета, најкасније до 01.
марта, на основу података о броју уписаних студената.
Начин и поступак предлагања и избора кандидата уређује се Статутом Факултета и
овим Пословником.
Бирачки списак утврђује Служба за студентска питања и доставља га Парламенту и
декану Факултета.
Члану Парламента коме је престао статус студента престаје мандат даном
престанка статуса.

Члан Парламента који се не одазове на више од три седнице и који је неактиван
може бити опозван и пре истека времена на које је биран.
Нови члан постаје наредни кандидат који је имао највећи број гласова на изборима
спроведеним за чланство Парламента за текућу школску годину.
Уколико не постоји наредни кандидат за чланство у Студентском парламенту
Технолошког факултета у Лесковцу, допунски избори се спроводе у року од 15 дана од
престанка мандата члана Парламента.
Новом члану Парламента мандат траје до истека мандата члана уместо кога је
биран.
Члан 4.
Одлуку о расписивању избора за чланове Парламента доноси Парламент,
најкасније 30 дана пре истека мандата за који су бирани.
Одлуку из става 1. овог члана, Парламент доставља декану и секретару Факултета.
Члан 5.
Парламент Факултета:
1. бира и разрешава председника и потпредседника Парламента;
2. доноси Пословник о свом раду;
3. оснива радна тела која се баве појединим пословима из надлежности Парламента ;
бира и разрешава представнике студената у органима и телима Факултета;
бира и разрешава три члана Савета Факултета;
доноси годишњи план и програм активности Парламента;
разматра питања у вези са обезбеђењем и оценом квалитета наставе, анализом
ефикасности студирања, унапређењем мобилности студената, подстицањем
научно-истраживачког рада студената, заштитом права студената и унапређењем
студентског стандарда;
8. организује и спроводи програме ваннаставних активности студената;
9. учествује у поступку самовредновања Факултета, у складу с општим актом који
доноси Веће Факултета;
4.
5.
6.
7.

10. бира и разрешава представнике студената у органима и телима других установа и
удружења у којима су заступљени представници студената Факултета, у складу с
општим актом установе , удружења, односно Универзитета и Факултета;
11. усваја годишњи извештај о раду Студента продекана;
12. усваја финансијски план и извештај о финансијском пословању Парламента;
13. усваја годишњи извештај о раду који подноси председник Парламента;
14. обавља и друге послове, у складу са законом, Статутом и општим актима
Факултета.

III ИЗБОР ЧЛАНОВА ПАРЛАМЕНТА
Члан 6.
Избор чланова Парламента врши се непосредно, тајним гласањем, на збору
студената по годинама студија.
Зборове по годинама студија сазива и њима руководи Комисија за спровођење
поступка за избор Парламента, коју именује Парламент приликом доношења одлуке о
расписивању избора.
Комисију чине два студента и један наставник.
Збор студената се одржава без обзира на број присутних студената.
Кандидате за Парламент предлажу присутни на збору, усмено на самом састанку,
када предложени кандидат даје сагласност да се нађе на изборној листи.
Изабрани су кандидати који на гласању добију највише гласова.
Члан 7.
Избор чланова Парламента врши се путем гласачких листова, на којима је утиснут
печат Факултета.
На гласачким листовима кандидати се наводе по азбучном реду презимена.
Гласачки лист садржи имена и презимена кандидата, датум гласања и напомену о
начину гласања.
По завршеном гласању, Комисија утврђује резултате гласања и сачињава записник,
а у прилогу записника су гласачки листови у затвореној коверти, овереној печатом
Факултета.
Члан 8.
Конституисање Парламента врши се верификацијом мандата изабраним члановима
на првој седници која се одржава у року од три дана од дана избора чланова.
Конститутивну седницу Парламента сазива и њоме руководи до избора
председника Парламента, председник Комисије за спровођење поступка за избор
Парламента.

IV СЕДНИЦЕ ПАРЛАМЕНТА
Члан 9.
Парламент бира из реда својих чланова председника и заменика председника,
јавним гласањем.
Кандидате за председника и заменика председника Парламента, предлажу чланови
Парламента.
Члан 10.
Парламент пуноважно одлучује ако је на седници присутна већина чланова
Парламента.
Парламент доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова Парламента,
јавним гласањем, осим избора чланова Савета Факултета, када је гласање тајно.
Члан 11.
Седнице Парламента одржавају се по потреби, а у складу са годишњим планом и
програмом активности Парламента Факултета.
Седнице Парламента сазива председник Парламента, по сопственој иницијативи у
складу са годишњим планом и програмом активности Парламента, а дужан је да сазове
седницу и на предлог трећине чланова Парламента.
У случају одсуства или спречености председника парламента, седнице Парламента
заказује заменик председника Парламента.
Члан 12.
Позив за седницу, предлог дневног реда и одговарајући материјал доставља се свим
члановима Парламента, најкасније три дана пре дана одређеног за седницу.
Изузетно, у хитним случајевима, председник може сазвати седницу са роком за
достављање позива краћим од три дана, а дневни ред предложити на самој седници.
Члан 13.
У случају да се, од достављања предлога дневног реда и материјала до одржавања
седнице, појаве и друга питања о којима треба да одлучи Парламент, достављени дневни
ред се може изменити, односно допунити.
О измени, односно допуни дневног реда одлучује Парламент.
Предлагач је дужан да образложи предлог допуне или измене дневног реда.

Члан 14.
Седницама Парламента председава председник, а у случају његове одсутности
заменик председника.
Пре почетка рада седнице, председавајући утврђује да ли постоји потребан кворум
за пуноважно одлучивање.
После усвајања дневног реда, води се расправа о појединим питањима, редоследом
утврђеним у дневном реду. После расправе о сваком питању, доноси се одлука или
закључак.
Члан 15.
О раду Парламента води се записник.
Записник мора да садржи дневни ред седнице, констатацију о присуству чланова са
њиховим именима, одлуке, закључке, ставове, предлоге, мишљења и слично.
Записник потписују председавајући Парламента и лице које води записник.
Члан 16.
Члан Парламента има право да на седници стави примедбе на записник са
претходне седнице. О оправданости примедбе одлучује се на седници, а усвојене
примедбе уносе се у интегрални текст записника.
Члан 17.
По свакој тачки дневног реда води се дискусија, све док има пријављених
кандидата.
Нико не може говорити на седници Парламента, пре него што затражи и добије реч
од председавајућег.
Чланови Парламента се пријављују за реч када разматрање одређених питања
почне и могу се јављати све до окончања дискусије.
Изузетно, се може дати реч члану Парламента одмах када се пријави, ако жели да
укаже на кршење овог Пословника.
Дискусија може трајати највише 10 минута. Парламент може одобрити дуже време
за дискусију.
Члан 18.
Члан Парламента може говорити само о питању које је на дневном реду.
Ако се удаљи од питања, председавајући га упозорава.

Ако и после упозорења , члан Парламента настави да говори о питању које није на
дневном реду, председавајући му одузима реч.
Ако и после одузимања речи, члан Парламента настави да говори, изриче му се
мера удаљавања са седница.
Члан 19.
Упозорење и одузимање речи изриче председавајући, а удаљавање са седнице
Парламента изриче Парламент.
Члан 20.
Парламент доноси одлуке по претходном претресању питања која су на дневном
реду.
О поднетим предлозима Парламент одлучује оним редоследом којим су предлози
давани, с тим што се најпре одлучује о предлозима датим у материјалу за седницу.
Председавајући је дужан да после расправе, а пре гласања, формулише предлог о
коме се гласа, а да после гласања саопшти каква је одлука донета.
Јавно гласање врши се дизањем руке или поименично прозивком. Поименично
гласање врши се на захтев већине чланова Парламента.
Члан Парламента може гласати "за", "против", а може и да се уздржи од гласања.
Одлуке Парламента потписује председник Парламента.
V ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА ФАКУЛТЕТА
Члан 21.
Парламент бира три члана Савета тајним гласањем.
Кандидате за чланове Савета Факултета предлажу присутни на састанку
Парламента.
Предложени кандидат на самој седници даје усмену сагласност да се нађе на
изборној листи.
Поступак гласања за избор чланова Савета на седници Парламента спроводи
Изборна комисија.
Парламент јавним гласањем бира Изборну комисију од три члана, од којих је један
председник.
Избор чланова Савета врши се путем гласачких листова на којима је утиснут печат
Факултета.
Гласачки лист садржи имена и презимена кандидата, датум гласања и напомену о
начину гласања.
На гласачким листовима кандидати се наводе по азбучном реду презимена.
Сваки члан Парламента присутан на седници добија један гласачки лист.
Гласа се за три кандидата, заокруживањем редног броја испред имена кандидата.

Гласачки лист на коме је заокружен већи број кандидата или се не може утврдити
за кога је члан Парламента гласао, сматра се неважећим.
По завршеном гласању, Комисија утврђује резултат гласања и подноси извештај
Парламенту.
О утврђивању резултата гласања, Комисија сачињава записник који је саставни део
записника са седнице Парламента.
У прилогу записника су гласачки листови у затвореној коверти овереној печатом
Факултета.
Члан 22.
За члана Савета изабран је онај кандидат који добије више од половине гласова од
укупног броја чланова Парламента.
Уколико у првом гласању не буде изабран потребан број чланова Савета, гласање
се понавља за број неизабраних чланова, с тим што се код сваког наредног гласања са
листе изоставља кандидат који је добио најмањи број гласова, све док се на листи не нађе
један кандидат.
Уколико у последњем гласању не буде изабран потребан број чланова, поступак се
понавља из почетка, за број неизабраних чланова на наредној седници Парламента.
По обављеном избору три представника, Парламент доставља Савету Факултета
одлуку о изабраним члановима.
VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 23.
Стручну помоћ Парламенту пружа продекан за образовну делатност и секретаријат
Факултета.
Члан 24.
Овај Пословник ступа на снагу даном усвајања.
Даном ступања на снагу овог Пословника, престаје да се примењује Правилник о
организацији и раду Студентског парламента Технолошког факултета у Лесковцу.

Председник Студентског парламента
__________________________________
Марина Димитријевић
Студентски парламент број 10/3-II од 23.09.2009.
Студентски парламент број 10/26 од 03.11. 2014.

