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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 
одрженој дана 08.06.2018. године, донео је: 

С Т А Т У Т  
СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1.  

Статут Студентског парламента је основни општи акт Студентског парламента Високе 
школе примењених струковних студија у Врање (у даљем тексту: Школа), којим се одређује 
правни положај, делатност, организација, начин рада, управљање, руковођење, као и друга 
питања од значаја за обављање делатности и рада Студентског парламента, у складу са 
Законом о високом образовању. 

Члан 2.  

Студенстки парламент је самостална и независна организација, која штити интересе и 
права студената, учествује у наставном процесу и представља студенте Школе, бира и 
разрешава представнике студената у органима Школе, као и органима друге установе у 
којима су заступљени представници студената у складу са Статутом Школе. 

Члан 3.  

Студентски парламент је орган Школе који има орган управљања и уписане студенте, 
поседује свој буџет, печат, e-mail, са тим што се рад Студенстког парламента финансира из 
средстава Школе и Оснивача, а на основу Финансијског плана Студентског парламента који 
усваја Савет Школе. 

Члан 4.  

Рад Студентског парламента је јаван. 

Члан 5.  

Студентски парламент предузима посебне мере како би се обезбедила јавност рада као 
и информисаност студената о раду и проблемима. У сврху информисања Студентски 
парламент може користити средства јавног информисања. 

II. ИЗБОР СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА 

Члан 6.  

На конститутивној седници Студентског парламента, која се одржава до 30. априла, 
тачка Дневног реда јесте верификација мандата чланова Студентског парламента, избор 
председника Студентског парламента и Председништва Студентског парламента. 

Члан 7.  

Студентски парламент као независна организација броји 25 члана, представника 
студијских програма на свим годинама и нивоима студија. 
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Члан 8.  

Представник студијског програма Школе представља мишљење свих студената 
студијског програма. Представници студената са хендикепом и студената по афирмативној 
мери заступљени су у чланству Студентског парламента. 

Члан 9.  

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

III. УПРАВЉАЊЕ СТУДЕНТСКИМ ПАРЛАМЕНТОМ 

Члан 10.  

Студенстким парламентом управља Председништво Студентског парламента који се 
састоји од 7 чланова и то: председник, заменик председника, секретар и четири члана из 
редова Студентског парламента.  

Члан 11.  

Председништво Студентског парламента је извршни орган Студентског парламента 
Школе, које заступа права и интересе студената. 

Члан 12.  

Председник Студентског парламента предлаже остале чланове Председништва 
Студентског парламента.  

Председништво Студентског парламента је изабрано уколико је за њега гласало већина 
од укупног броја чланова Студентског парламента.  

Уколико се Председништво Студентског парламента не изабере врши се поновни 
избор. 

Члан 13.  

Заменик председника Студентског парламента помаже у раду председнику Студентског 
парламента, док је секретар Студентског парламента дужан да води правно административне 
послове и Записнике са седница Студентског парламента. 

Члан 14.  

Мандат чланова Студенстког парламента је две године од дана конституисања са 
могућношћу поновног избора. 

Члан 15.  

Студентски парламент је у обавези да делегира нове представнике на упражњена места 
до редовних избора у Студентског парламенту уз образложење које подноси члановима 
Студентског парламента или Председништву Студентског парламента. 

Члан 16.  

Избор представника по студијским смеровима врши се на две године, тајним и 
непосредним гласањем са могућношћу поновног избора. 

Члан 17.  

Студентски парламент предлаже и бира три члана за Савет Школе из реда чланова 
Студентског парламента чији мандат траје две године са могућношћу поновног избора.  
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Члан 18.  

Председник може бити разрешен дужности већином од укупног броја чланова 
Студентског парламента, уколико не извршава Одлуке које Студентски парламент доноси уз 
правно образложење у писаној форми, уколико не поштује Статут Студентског парламента, 
општа акта Школе, Кодекс професионалне етике или наруши Правилник о дисциплинској 
одговорности студената. 

Члан 19.  

У случају подношења оставке председника Студентског парламента, Студентски 
парламент бира вршиоца дужности председника Студентског парламента већином од 
укупног броја чланова Студентског парламента.  

IV. ДЕЛАТНОСТ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА 

Члан 20.  

Студентски парламент се бави заступањем интереса свих студената Школе. 

Члан 21.  

Кроз рад Студенског парламента остварују се: 
 Заступање интереса студента кроз учешће у органима управљања Школе, на 

седницама Наставно–стручног већа, на седницама Савета Школе, учешћа у раду 
Студентске конференције и учешћа у раду комисија Школе; 

 Ефикиснији образовани систем; 
 Побољшање стандарда студената; 
 Остваривање различитих облика сарадње са студентима и другим високо 

образованим институцијама у земљи и иностранству; 
 Афирмација знања и науке; и 
 Подстицање студената на ангажовање по питањима од ширег друштвеног значаја. 

V. РАД СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА 

Члан 22.  

Председник Студентског парламента сазива седнице тог тела, као и седнице 
председништва Студентског парламента по потреби. 

Члан 23.  

Дневни ред седнице Студентског парламента прелаже председник Студентског 
парламента. Дневни ред може бити допуњен на предлог чланова Студентског парламента. 

Члан 24.  

Председник Студентског парламента потписује све одлуке, захтеве и предлоге које 
Студентски парламент усвоји.  

Члан 25.  

Одлуке Студентског парламента се доносе јавним гласањем, већином од укупног броја 
чланова. Одлуке Студентског парламента важе од тренутка доношења, уколико самом 
Одлуком није другачије регулисано. 
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Члан 26.  

Статут Студентског парламента је највиши правни акт Студентског парламента Школе, 
и сви чланови Студентског парламента су дужни да се придржавају Статута Студентског 
парламента у својим активностима у Студентском парламенту. 

Члан 27.  

Статут Студентског парламента може се изменити и допунити новим члановима 
већином гласова од укупног броја чланова Студентског парламента. 

VI. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 28.  

Доношењем овог Статута Студентског парламента, престаје да важи Статут 
Студентског парламента Високе школе примењених струковних студија у Врању број 1163 
од 09.10.2013. године, са свим изменама и допунама. 

Члан 29.  

Статут Студентског парламента ступа на снагу осмог дана од дана објављивања. 

Председник Студентског парламента, 

_______________________________ 

Маја Стојановић 


