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На основу члана 66. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“,  
бр. 88/2017 и 27/2018) и члана 70. Статута Високе школе примењених струковних студија  
у Врању, Студентски парламент Високе школе примењених струковних студија у Врању,  
на седници одржаној 08.06.2018. године, донео је: 

П О С Л О В Н И К  
О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА 

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1.  

Пословник о раду Студентског парламента (у даљем тексту: Пословник) уређује 
управљање, рад, начин избора Студентског парламента, органа Студентског парламента и 
чланова Студентског парламента који учествује у раду других органа Високе школе 
примењених струковних студија у Врању (у даљем тексту: Школа). 

Члан 2.  

Студентски парламент је орган Школе. 

Члан 3.  

Рад Студентског парламента је јаван. 

САСТАВ И НАЧИН ИЗБОРА 

Члан 4.  

Студентски парламент броји 25 члана, представника студијских програма на свим 
годинама и нивоима студија. 

Члан 5.  

Право да бирају и буду бирани за члана Студентског парламента имају редовни 
студенти Школе уписани на студије у школској години у којој се бира Студентски 
парламент. 

Члан 6.  

Избори за чланове Студентског парламента одржавају се сваке друге године у априлу 
месецу, тајним и непосредним гласањем. 

Члан 7.  

Изборни процес за одржавање избора у Студентском парламенту може да почне 
најкасније 30 дана пре истека мандата члановима Студентског парламента из претходног 
сазива. 

Члан 8.  

Изборе за Студентски парламент расписује преседник Студентског парламента из 
тренутног сазива. 



2 

Члан 9.  

Допунске изборе за Студенски парламент за упражњена места расписује преседник 
Студентског парламента. 

Ванредне изборе за Студенски парламент расписује директор Школе. 

Члан 10.  

Спровођење избора за чланове Студентског парламента врши Изборна комисија коју 
формира директор Школе. 

Члан 11.  

Уколико председник Студентског парламента не распише изборе до 05. априла, изборе 
расписује директор Школе најкасније до 10 априла. Избори морају бити завршени најкасније 
до 20. априла. 

Члан 12.  

Студентски парламент на основу донете Одлуке о расписивању избора за чланове 
Студентског парламента обавештава студенте да кандидатуре могу поднети у Студентском 
парламенту, обавештењем на огласној табли Студентског парламента. 

Члан 13.  

Сви кандидати који су заинтересовани за учешће на изборима за Студентски парламент 
по студијским програмима, предају Студентском парламенту писане кандидатуре у року од 2 
дана од расписивање избора. 

Члан 14.  

Након предаје кандидатуре секретар Студентског парламента сачињава Записник о 
поднетим кандидатурама за чланове Студентског парламента и исти предаје Изборној 
комисији.  

Изборна комисија након тога спроводи изборе по студијским програмима, који морају 
бити завршени најкасније до 20. априла. 

Члан 15.  

За члана Студентског парламента може бити изабран студент који је поднео 
кандидатуру и који је добио више од 50 % гласова од укупног броја студената на студијском 
програму на коме се врши гласање. 

Члан 16.  

Изборну комисију за спровођење редовних, допунских и ванредних избора за избор 
чланова Студентског парламента чине: директор Школе, помоћник директора за наставу, 
председник Савета Школе, секретар за опште послове, лице задужено за координацију рада у 
Студентском парламенту (лице предлаже Студентски парламент, а директор именује из 
редова наставног особља Школе), као и два члана Студентском парламента из тренутног 
сазива. 

Члан 17.  

Решење о именовању Изборне комисије доноси и потписује директор Школе. 
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Члан 18.  

Након спроведеног гласања по студијским програмима, Изборна комисија Записником 
констатује да су избори спроведени и да су изабрани чланови Студентског парламента. 

Члан 19.  

На истој седници спроводе се избори за председника Студентског парламента и 
председништво Студентског парламента. 

Члан 20.  

Председника Студентског парламента и председништво бирају чланови Студентског 
парламента већином гласова од укупног броја чланова Студентског парламента тајним и 
непосредним гласањем. 

Члан 21.  

Студентски парламент конституише се на конститутивној седници најкасније до 30. 
априла.  

Члан 22.  

Конститувну седницу Студентског парламента сазива председник Студентског 
парламента, или директор Школе најкасније у року од 5 дана од истека рока из претходног 
члана. 

Члан 23.  

На конститутивној седници Студентског парламента верификују се мандати новим 
члановима и бирају се органи Студентског парламента. 

Члан 24.  

Мандат чланова Студентског парламента траје две године са могућношћу поновног 
избора. 

Члан 25.  

Студентски парламент предлаже и бира три члана Студентског парламента за Савет 
Школе и њихов мандат траје две године са могућношћу поновног избора. 

Члан 26.  

Седницу на којој се врши избор за чланове Савета Школе из реда студената заказује 
председник Студентског парламента или директор Школе најкасније 10 пре истека мандата 
претходним члановима. 

Члан 27.  

На изборној листи за члана Савета Школе могу бити само чланови Студентског 
парламента који претходно предају писмену изјаву о прихватању кандидатуре. 

Члан 28.  

Председник Студентског парламента формира Комисију за спровођење избора за 
чланове Савета Школе из редова чланова Студентског парламента који се нису кандидовали 
за места члана Савета Школе. 
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Члан 29.  

За чланове Савета Школе са изборне листе изабрана су прва три кандидата са највећим 
бројем гласова и то већином од укупног броја чланова Студентског парламента непосредним 
и тајним гласањем. 

Члан 30.  

Мандат члану Савета Школе из реда студената може бити скраћен ако прекрши Статут 
Студентског парламента, Правилник о дисциплинској одговорности студената и Кодекс 
професионалне етике уз правно образложење и доказе о извршеном прекршају.  

Члан 31.  

Члан Студентског парламента који је разрешен нема право поновног кандидовања. 

Члан 32.  

Доношењем овог Пословника, престаје да важи Правилник о раду и начину спровођења 
избора у Студентском парламенту број 15/1 од 09.01.2014. године, са свим изменама и 
допунама. 

Члан 33.  

Овај Пословник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања. 

Председник Студентског парламента, 

_______________________________ 

Маја Стојановић 


