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На основу чл. 66. Закона о високом образовању образовању (Сл.Гласник РС. бр 88/17, 

73/2018, 27/2018 - др. закон, 67/19, 6/2020-др закони, 11/2021-аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021-

др. закон) чл. 5. – 9. Закона о студентском организовању (Сл. Гласник РС број 67/2021) чл. 31., 

48. и 51. Статута Школе, на предлог Колегијума школе од 26.03.2018.г., Савет Високе 

техничке школе струковних студија у Новом Саду на седници одржаној дана 

29.03.2018.године донео је:      01-188-2/18 
 

ПРАВИЛНИК О СТУДЕНТСКОМ ПАРЛАМЕНТУ 

(Измене и допуне 26.10.2021.г) 

 
ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овим Правилником се уређује положај, област деловања, овлашћења, организација,  

начин финасирања и начин избора и рада Студентског парламента и органа и чланова 

Студентског парламента који учествују у раду других органа Школе (у даљем тексту: 

Студентски парламент). 
 

II СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ 
 

Члан 2. 

Студентски парламент је орган Школе, који има орган управљања и уписане студенте, 

установљен је Законом о високом образовању, Законом о студентском организовању и 

Статутом Високе техничке школе струковних студија. 
 

Члан 3. 

Седиште Студентског парламента налази се у седишту Школе у Новом Саду ул. 

Школска бр.1. 
 

Члан 4. 

 Студентски парламент доноси финасијски план за реализацију ваннаставних 

активности, који је саставни део финансијског плана Школе. 

 Средства за финасирање рада студентског парламента и ваннаставних активности 

студената, на самосталној високошколској установи утврђује се финансијским планом Школе.  

 

Члан 5. 

Студентски парламент Школе финасира се из: 

1. Буџета Републике Србије; 

2. Сопствених прихода Високе техничке школе струковних студија у Новом Саду. 

3. Домаћих и међународних пројеката и реализованих активности; 

4. Прихода од сопствене имовине; 

5. Средстава која се остварују радом задужбина и легата; 

6. Поклона, донација и прилога;  

7. Других извора. 

Члан 6. 

Основна делатност Студентског парламента је заступање и заштита права и интереса 

свих студената Школе и разматрање питања и активности од интереса за студенте. 

Рад Студентског парламента је јаван. 
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Право да бирају и буду бирани за члана студентског парламента имају сви студенти 

школе који су уписани на студије у школској години када се бира студентски парламент. 
Члановима Студентског парламента гарантована је слобода мишљења и изражавања. 
У оквиру Студентског парламента није дозвољено политичко, верско и страначко 

организовање и  деловање, као ни вређање по било ком основу. 
 

1. Овлашћења Студентског парламента 

 

Члан. 7. 

Овлашћења студентског Парламента су: 

 

1) доноси опште акте којима уређује свој рад, начин функционисања, организацију и 

број, начин и поступак избора својих чланова - пословник о раду студентског 

парламента и правилник о избору чланова студентског парламента;  

2) бира и разрешава представнике студената у органима установе, студентским 

конференцијама, као и у органима других установа и организација у којима су 

заступљени представници студената, у складу са њиховим статутом и законом;  

3) бира и разрешава председника и потпредседнике студентског парламента и утврђује 

друга тела која ће се бавити посебним пословима у оквиру овлашћења студентског 

парламента;  

4) учествује у процесу самовредновања високошколске установе;  

5) обавља активности које се односе на осигурање и оцену квалитета наставе, реформу 

студијских програма, анализу и оцену ефикасности студија, утврђивање броја ЕСПБ 

бодова, развој мобилности студената, подстицање научно-истраживачког рада 

студената, сарадњу са тржиштем рада, заштиту права студената и унапређење 

студентског стандарда и даје мишљење о критеријумима за оцењивање активности и 

знања студената у наставном процесу;  

6) покреће иницијативу за доношење или промену прописа високошколске установе од 

интереса за студенте;  

7) покреће иницијативу за доношење или промену одлука других органа 

високошколске установе које се односе на положај студената у наставном процесу и 

управљању установом;  

8) доноси годишњи план и програм рада студентског парламента и усваја извештај о 

раду;  

9) доноси финансијски план и подноси финансијски извештај студентског парламента;  

10) обавља друге активности у складу са законом и општим актима високошколске 

установе;  

11) даје мишљења о педагошком раду наставника и сарадника, у складу са општим 

актом високошколске установе;  

12) реализује ваннаставне активности студената, оснива спортске екипе, координише 

спортским екипама, организује стручна и спортска такмичења, конференције, 

студентске научне скупове, студијске и стручне посете установама и институцијама у 

земљи и иностранству, студентске екскурзије, стручне праксе, трибине, округле 

столове, хуманитарне активности, промоције научне и стручне литературе, издаје 

студентске часописе и сл.;  

13) одлучује о расподели средстава за ваннаставне активности студената, у складу са 

општим актом студентског парламента.  

Савет високошколске установе усваја финансијски извештај студентског парламента из 

става 1. тачка 9. у оквиру финансијског извештаја високошколске установе. 
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2. Састав чланова студентског парламента 
 

Члан 8. 

 Студентски парламент састављен је од по три представника студената са сваке године 

основних струковних студија и по једног представника са мастер и специјалистичких студија. 

Студенти са хендикепом и студенти уписани по афирмативној мери заступљени су у чланству 

Студентског парламента сразмерно процентуалном учешћу у укупном броју студената 

уписаних у школској години у којој се бира студентски парламент. 

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

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

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

тајним и непосредним гласањем. 

Студентски парламент Школе се конституише најкасније до краја новембра месеца 

текуће године. 

Мандат чланова студентског парламента почиње даном конституисања студентског 

парламента и траје две године. 

У случају да студент који је изабран за члана студентског парламента заврши степен 

студија, на који је уписан пре истека мандата, задржава право да обавља функцију, ако упише 

наредни степен студија у првом наредном уписном року на истој високошколској установи, не 

дуже од три месеца. 

Уколико услов из претходног става није испуњен, могу се расписати допунски избори 

за попуну слободних места у студентском парламенту. 

Допунски избори се могу расписати и када је потребно попунити место чланова који су 

напустили студентски парламент из других разлога.  

Мандат чланова Парламента који се изаберу на допунским изборима траје до краја 

мандата чланова уместо којих се бирају. 

Изборе за Студентски парламент расписује председник Студентског парламента.  

Уколико председник Студентског парламента не распише изборе до 15 априла, изборе 

расписује директор Школе. Избори морају бити завршени до 01.05. изборне године.  

Ближи услови избора чланова Парламента регулисан је Правилником о избору чланова 

студентског Парламента школе. 

 

3. Права и дужности чланова студентског Парламента 

 

Члан 9. 

Сваки члан има право да активно учествује у раду студентског Парламента, 

покреће иницијативе и даје предлоге, као и да буде потпуно и правовремено информисан 

о активности студентског Парламента и његових радних тела. 

 Чланови студентског Парламента су дужни да поштују одредбе овог Правилника и 

одлуке које доноси студентски Парламент. Чланови су дужни да присуствују седницама и 

да се за исте припремају. 

 

4. Органи Студентског парламента  
 

Члан 10. 

  Органи Студентског парламента су: 

  

1. Председник; 

2. Председништво. 
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Председник Студентског парламента (у даљем тексту: председник) је истовремено и 

председник председништва Студентског парламента (у даљем тексту: председник 

председништва). 

Председништво Парламента, је орган управљања и се састоји од председника 

председништва и два члана. 

Председник Парламента је уједно и председник Председништва парламента. 

Председник и чланови председништва се бирају на конститутивној седници  

Парламента, јавним или тајним непосредним гласањем. 

 

5. Председник  Парламента 

 

Члан 11. 

 Председник Парламента се бира на конститутивној седници парламента из реда 

његових чланова. 

 Гласање за избор председника парламента је тајно осим ако две трећине чланова 

одлучи да гласање буде јавно. 

Члан 12. 

Председник Парламепта: 

1. Организује, сазива и руководи седницама Парламента; 

2. Заступа и представља Парламент ван Школе; 

3. Потписује акте које доноси Парламент и стара се о њиховом спровођењу; 

4. Руководи радом Председништва парламента; 

5. Подноси извештај о раду Парламента; 

6. Доноси план рада Парламента за мандатни период од две године у року од 30 дана од 

дана избора на место Председника; 

7. Именује записничара који не мора да буде из реда чланова Парламента; 

8. Предлаже чланове Председништва; 

9. Доноси одлуку о расписивању избора за чланове Парламента. 

У случају одсуства председника Парламента, мењају га чланови Председништва Парламента.  

 

Члан 13.  

 Студентски парламент заседа уколико је присутно више од половине укупног броја 

чланова парламента. Одлуке се доносе већином гласова присутних чланова. 
 

Члан 14. 
Председништво представља Студентски парламент између два његова заседања. 

Председништво заседа уколико је присутно више од половине чланова председништва а 
одлуке доноси већином укупног броја чланова.  

 

Члан 15. 

Студентски парламент у случају потребе формира посебне комисије и/или тела 

надлежне за решавање конкретних проблема и задатака, које за свој рад одговарају искључиво 

Студентском парламенту. Ове комисије или тела имају право на помоћ од стране Председника 

и Председништва. 
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Члан 16. 
Мандат чланова Студентског парламента траје две године са могућношћу поновних 

избора. 

Члан 17. 

Студентски парламент разрешава свога члана пре истека мандата, и то: 

1. Услед губитка статуса студента, 

2. На лични захтев, 

3. Ако не испуњава дужности члана Студентског парламента, а на иницијативу: 

Председништва, или 1/3 чланова Студентског парламента, или ½ студената, са године 

студија, коју представља, а по одлуци Студентског парламента. 

4. Прекрши одредбе Правилника о дисциплинској одговорности студената или одредбе 

Статута Школе; 

5. Када заврши студије. 

Члан 18. 

 Поступак за разрешење Председника Парламента може покренути најмање две 

трећине чланова Парламента подношењем писменог захтева. 

 Захтев мора садржати и детаљно објашњење са навођењем доказа из који се може 

закључити да је Председник парламента прекршио или злоупотребио своја овлашћења.  

Члан 19. 

 Разрешење председника Парламента се врши одлуком двотрећинске већине укупног 

броја чланова Парламента, јавним гласањем-прозивком.  

 Нови председник Студентског Парламента бира се на истој седници на којој је стари 

разрешен дужности. 

 Новоизабрани председник парламента дужан је да најкасније на другој наредној 

седници члановима Парламента достави свој план рада. 

 Мандат новог председника траје до истека мандата смењеног председника. 

 Губитком чланства у Парламену престају и све функције које је студент обављао у 

органима Школе 
 

Члан 20. 

У Савет школе бирају се три члана представника студената у складу са Законом о 

високом образовању и Статутом Школе. Пожељно је да председник Студентског парламента 

буде и члан Савета Школе и члан наставно-стручног већа. 

Студентски парламент бира представнике студената у Наставно-стручном већу. У 

Наставно-стручном већу Школе студенти чине до 20% чланова. 

При бирању представника студената у Наставно-стручном већу Школе, Студентски 

парламент има обавезу да води рачуна о сразмерној заступљености пола и студената уписаних 

по афирмативним мерама и студената са инвалидитетом. 

Студентски представници из става 1. и 2. овог члана учествују у расправи и 

одлучивању о питањима од значаја за студенте, а посебно она која се односе на осигурање 

квалитета наставе, правила студија, план рада, календар рада, уписну политику 

високошколске установе, реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања и 

утврђивање броја ЕСПБ бодова, измена и допуна статута, предлагање кандидата за орган 

пословођења и предлагање финансијског плана високошколске установе. 

Студентски парламент бира представнике и у друге органе школе у складу са Статутом 

школе.  

Члан  21. 

Студентски парламент бира представнике за Студентску конференцију академија 
струковних студија. 
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Студентски парламент је основан даном одржавања конститутивне седнице, када се 
врши верификација маљндата чланова студентског парламента. Конститутивну седницу 
Студентског парламента, сазива Председник претходног сазива Студентског парламента, а 
уколико то не учини, конститутивну седницу сазива директор Школе најкасније у року од 
седам дана по истеку рока из чл. 7 ст. 6 Закона о студентском организовању. 

 

III   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 22. 

Конститутивном седницом председава најстарији члан Парламента. 

На конститутивној седници Студентског парламента бирају се органи Студентског 

парламента у складу са овим Правилником.  

 

Члан 23. 

 Укида се Правилник о студентском парламенту од 26.11.2007. године, са свим 

изменама и допунама. 

 

Члан 24. 

Овај Правилник усваја Савет Школе, а ступа на снагу осмог дана од дана усвајања и 

објављивања на Огласној табли Школе. 

 

Председник Савета 

 

Др Божо Илић 


