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ПРАВИЛНИК
О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА
ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ У ШАПЦУ

Правилник о раду студентског парламента
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На основу члана 56. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС” бр. 76/05
Закона о високом образовању (“Службени гласник РС”, број 75/2005, 100/2007 –
аутентично тумачење, 97/2008. и 44/2010) и члана 50. Статута Високе школе струковних
студија за васпитаче у Шапцу, Студентски парламент је на својој седници одржаној
01.12.2011. године донео
ПРАВИЛНИК
О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА
ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ У ШАПЦУ

I Опште одредбе
Члан 1.
Правилником о раду Студентског парламента Високе школе струковних студија за
васпитаче у Шапцу (у даљем тексту Школа) уређују се циљеви организовања Парламента
и начин његовог остваривања, рад органа Парламента, њихов састав и начин избора,
организација рада Парламента, основна питања унутрашњих односа у Парламенту, врста и
начин доношења парламентарних аката и остала питања неопходна за функционисање
Парламента.
Члан 2.
Студентски Парламент Школе је орган Високе школе струковних студија за
васпитаче у Шапцу.
Студентски Парламент је орган који делује самостално.
Студентски Парламент је орган преко којег студенти Школе остварују своја права
и штите своје интересе у Школи.
Студентски Парламент ради у складу са Законом, посебним законима и Статутом
Школе.
Члан 3.
Назив Парламента је: Студентски парламент Високе школе струковних студија за
васпитаче у Шапцу (у даљем тексту Студентски парламент или Парламент).
Седиште Парламента је у Шапцу, Добропољска број 5.

Члан 4.
Парламент делује на подручју Републике Србије, пре свега у Школи, а успоставља
и развија сарадњу са сродним организацијама у земљи и иностранству у складу са
Законом.
Члан 5.
Парламент користи печат и штамбиљ Високе школе струковних студија за
васпитаче у Шапцу.
Правилник о раду студентског парламента
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II Циљеви организовања Студентског парламента
Члан 6.
Студентски парламент је репрезентативно тело свих студената Школе, преко којег
студенти остварују своја права и штите своје интересе у Школи. Парламент пре свега
разматра питања у вези са обезбеђењем и оценом квалитета наставе, управљањем и
администрацијом која се односи на студенте, реформом студијског програма, анализом
ефикасности студирања, унапређивањем мобилности студената, подстицањем
истраживачког рада студената, заштитом права студената, унапређењем студентског
стандарда, као и друга питања у складу са Законом, Статутом Школе и овим правилником.
Члан 7.
Непосредно, Парламент остварује своје циљеве акцијама и пројектима које
спроводи самостално или у сарадњи са другим парламентима, невладиним организацијама
или државним институцијама.
Посредно, Парламент остварује своје циљеве путем предлога стручним органима
Школе преко својих представника у истим.
Члан 8.
У обављању својих делатности Парламент ће поштовати демократске институције
и правне принципе Републике Србије.

III Унутрашња организација Парламента и рад Парламента
Члан 9.
Унутрашња организација Парламента се утврђује према потребама обављања
делатности Парламента и дефинишу је прописи Републике Србије.

Састав Парламента
Члан 10.
Студентски парламент има 10 члана/чланица, и то:
- прва година студија – четири члана/ице са студијског програма основних
струковних студија;
- друга година студија – три члана/ице са студијског програма основних струковних
студија;
- трећа година студија – три члана/ице са студијског програма основних струковних
студија.
Мандат чланова Парламента је годину дана уз могућност поновног избора.
Чланство и рад у Парламенту су волонтерски.
Избори не могу бити одржани уколико нема пријављених кандидата за 10 места у
Парламенту.
Правилник о раду студентског парламента
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Студентски парламент у претходном сазиву је дужан да анимира студенте да се
укључе у рад Парламента и одговоран је за спровођење и успех избора.
Члан 11.
Представници студената Школе бирају се у Парламент тајним и непосредним
гласањем. Право гласа на изборима за Парламент имају сви студенти Школе у складу са
Законом, Статутом Школе и овим Правилником.
О бирачким списковима брине управа Школе.
Избор чланова Парламента Школе одражава се по правилу у априлу, на редовним
изборима, најкасније до 10. у месецу.
Мандат чланова изабраних на редовним изборима тече од 1. октобра, у складу са
Законом и Статутом Школе.
Члан 12.
Члану Парламента престаје мандат пре времена на које је изабран:
1. даном престанка статуса студента на студијском програму који се остварује у
Школи.
2. подношењем оставке;
3. ако је правоснажном судском одлуком осуђен на безусловну казну затвора од
најмање 6 месеци.
Дан престанка мандата констатује Парламент на првој наредној седници после
пријема обавештења о разлозима престанка мандата члана Студентског парламента
Школе.
Члан 13.
Кад члану Студентског парламента престане мандат пре истека времена за које је
изабран, расписују се допунски изори уколико је престанком мандата члана Парламента
онемогућен рад због недостатка кворума.

Изборна комисија
Члан 14.
Изборна комисија ради у сталном саставу и састаје се у складу са општим актом
којим се ближе уређује начин избора и број чланова Студентског парламента Школе.
Изборну комисију у сталном саставу чине председник и два члана. Председник
комисије и један члан су представници студената које именује Парламент. Један члан је из
редова професора.Парламент предлаже три кандидата, а избор врши директор Школе.
Члан 15.
Изборна комисија :
1. стара се о законитости спровођења избора чланова Студентског парламента
Школе;
2. одређује бирачко место, бирачки одбор и именује њихове чланове;
Правилник о раду студентског парламента
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3. даје упутства бирачком одбору у погледу спровођења поступка избора чланова
Студентског парламента Школе;
4. утврђује обрасце и организује техничке припреме за спровођење избора за
чланове Студентског парламента Школе;
5. утврђује да ли су изборне листе сачињене и поднете у складу са овим
правилником;
6. доноси решење о проглашењу збирне изборне листе;
7. утврђује облик и изглед гласачких листића, број гласачких листића за бирачко
место и записнички их предаје бирачком одбору;
8. утврђује и објављује укупне резултате избора чланова Студентског парламента
Школе;
9. обавља и друге послове одређене овим правилником.
Члан 16.
У случају позитивног извештаја Изборне комисије констатује се избор новог
састава Парламента. У супротном, избори се понављају. Нови састав Парламента ступа на
дужност на Конститутивној седници, у складу са Статутом Школе.

Конститутивна седница
Члан 17.
Конститутивна седница новог сазива Парламента одржава се 1. октобра. Уколико 1.
октобар буде неки од дана викенда или другог празника, конститутивна седница ће се
одржати првог понедељка у октобру.
Конститутивну седницу новог сазива Парламента сазива председник Парламента из
претходног сазива. Уколико он то не учини, седницу ће сазвати директор.
Првој конститутивној седници Студентског парламента Школе до избора
председника и потпредседника Студентског парламента председава радно председништво
од три члана изабраних за Парламент. Чланове предлажу представници све три године
студирања.
Члан 18.
Рокови за вршење изборних радњи за први сазив Студентског парламента Школе
утврђени су одлуком о расписивању избора у складу са Законом и Статутом Школе.

Седнице Парламента
Члан 19.
Седнице Парламента одржавају се по потреби и могу бити редовне и ванредне.
Редовне седнице Парламента одржавају се у периоду септембар – јун.
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Члан 20.
Ванредна седница Парламента сазива се по потреби, када је то у интересу
Парламента и студената Школе.
Ванредне седнице имају исти статус као и редовне седнице, с тим што се оне могу
сазвати у року од 24 часа, у периоду јул – август.

Јавност рада
Члан 21.
Рад Студентског парламента је јаван.
Јавност рада Парламент обезбеђује путем сопственог информационог система,
средстава јавног информисања и посебних публикација и билтена Парламента.
Органи Парламента могу одлучити да се одређена питања, изузетно, разматрају у
тајности. Податке и информације о раду и активностима Парламента могу давати чланови
Парламента и они су одговорни за њихову тачност и истинитост. Парламент може
одредити да извесне исправе и подаци, чије би саопштење због њихове природе и значаја
било супротно интересима Парламента и студената, представљају пословну тајну.
Члан 22.
Седнице Парламента сазива председник Парламента самоиницијативно или на
захтев 1/3 чланова Парламента.
Орган Парламента који сазива седницу доставља материјал и позив за седницу.
Позив се упућује у електронском облику (електронском поштом или електронским
порукама (SMS)) или објављивањем на огласној табли Школе, са назнаком времена и
места одржавања седнице Парламента и предлогом дневног реда. Позив се доставља свим
члановима Парламента. Уз позив за седницу Парламента достављају се и одговарајући
материјали (извештаји, анализе, предлози програма, пројеката, одлука и др.)
Сазивање седнице Парламента са предложеним дневним редом објављује се на
огласним таблама Школе најмање 3 (три) дана пре њеног одржавања.
Члан 23.
Парламент може заседати и водити расправу и у случају да кворума нема, али тада
не може доносити одлуке.
Парламент одлучује већином гласова присутних чланова. У случају истог броја
гласова ''за'' и ''против'' гласање се одлаже за следећу седницу.
Предлоге на седницама Парламента износе чланови Парламента.
Поред чланова Парламента, предлоге на седницама Парламента могу износити и
други студенти уколико су предлози у складу са дневним редом и уколико добију реч.
Члан 24.
Парламент по правилу одлучује јавним гласањем.
Тајно гласање врши се путем гласачких листића које саставља Изборна комисија
састављена од стране Парламента за ту прилику.
Правилник о раду студентског парламента
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Члан 25.
Студентски парламент:
1. доноси општа акта о своме раду;
2. разматра питања и спроводи активности у вези са:
• обезбеђењем и оценом квалитета наставе;
• реформом студијског програма;
• анализом ефикасности студирања;
• утврђивањем броја ЕСПБ бодова;
• унапређењем мобилности студената;
• подстицањем научноистраживачког рада студената;
• заштитом права студената;
• унапређењем студентског статуса;
• унапређењем студентског стандарда:
- учествује у решавању проблема, покреће иницијативу и подноси
предлоге за решавање питања у вези са студентским стандардом
(домови, копирнице, библиотеке, интернет, стипендије, кредити и
др.)
- врши друге послове у оквиру делокруга свог рада;
• управљањем и администрацијом која се односи на студенте;
3. одлучује о статусним променама, промени облика и престанку рада
Парламента;
4. доноси годишњи план и програм активности Студентског парламента Школе;
5. усваја предлоге, акције и пројекте које спроводи непосредно или посредно,
самостално или у сарадњи са другим парламентима, невладиним
организацијама и државним институцијама;
6. бира и разрешава председника и потпредседника Студентског парламента;
7. бира и разрешава секретара Студентског парламента;
8. оснива специјалне комисије Студентског парламента које се баве појединим
пословима из надлежности Студентског парламента, а које се распуштају након
завршеног посла;
9. бира и опозива координаторе и чланове специјалних комисија Студентског
парламента, које по потреби формира Парламент;
10. бира и опозива делегате студената у Савету Школе;
11. бира и опозива делегате студената у Наставном већу Школе;
12. бира и опозива делегате студената у већима одељења Школе;
13. доноси и спроводи планове о активностима Парламента;
14. организује и спроводи програме ваннаставних активности студената;
15. учествује у поступку самовредновања Школе, у складу с општим актом који
доноси Наставно веће;
16. остварује студентску међушколаску и међународну сарадњу;
17. обавља и друге послове у складу са Законом, Статутом Школе и општим актима
Школе.

Правилник о раду студентског парламента
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Члан 26.
Остала питања о раду Парламента која нису регулисана овим правилником, ближе
се уређују Пословником.

Избор представника студената у органе Школе
Члан 27.
Студентски парламент Школе бира представнике из редова студената у органе
Школе: Савет, Наставно веће, већа одељења, поједине сталне комисије и друге комисије
које Школа по потреби ствара. Број и неопходни услови избора утврђени су Статутом
Школе.
Члан 28.
Сви чланови Парламента имају право да предложе кандидата за место делегата у
органима Школе. Кандидат може, а не мора, бити члан Парламента. Избор делегата врши
се јавним гласањем чланова Парламента, у складу са Статутом.
Мандат делегата у органима Школе траје до конституисања новог сазива
Парламента.
Члан 29.
Делегат у органима Школе је дужан да редовно присуствује седницама органа у
који је изабран, штити интересе студената и Парламента, спроводи одлуке Парламента.
Након седница органа Школе, један од делегата кога именује Парламент дужан је да у
року од 3 дана поднесе у електронској форми извештај председнику Парламента, који ће
на следећој седници о извештајима обавестити сам Парламент.
Подносилац извештаја је уједно и шеф студентских делегата у конкретном органу
Школе.
Шеф студентских делегата се брине о редовном присуствовању делегата на
седницама органа Школе, о спровођењу одлука Парламента на седницама органа Школе и
заштити интереса студената и Парламента.
Члан 30.
Делегату у органима Школе коме је престао статус студента у Школи, престаје
мандат даном престанка статуса, а ванредни избор се спроводи на следећој седници
Парламента, у складу с одредбама Статута Школе и овог правилника.
Уколико делегат у органима Школе поднесе оставку, Парламент је дужан да на
следећој седници Парламента организује ванредни избор делегата. Оставка се подноси
председнику Парламента или директно Парламенту на седници.
О опозиву делегата у органима Школе одлучује Парламент већином гласова, на
предлог председника Парламента или 1/3 чланова Парламента.

Правилник о раду студентског парламента
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Председник Парламента
Члан 31.
Председника Парламента бира и разрешава Парламент из редова чланова
Парламента. У случају да је предложен један или више кандидата, спроводи се избор
јавним гласањем на седници на којој су кандидати предложени.
Право кандидовања за место председника Парламента имају студенти који
испуњавају следеће услове:
1. да је студент Школе;
2. да није обнављао/ла годину.
Мандат председника траје до конституисања новог сазива Парламента, уз
могућност поновног избора.
Председник своју дужност врши волонтерски.
Члан 32.
Председник Парламента заступа Парламент.
Председник потписује Парламент тако што уз назив Парламента и назнаку
функције коју обавља ставља свој потпис.
Председник Парламента може пренети поједина овлашћења за заступање
Парламента на друго лице. Обим и садржину овлашћења одређује председник
Парламента.
Пуномоћник потписује Парламент уз назнаку да делује као пуномоћник односно
прокуриста.
Члан 33.
Председник Парламента:
1. заступа и представља Парламент;
2. сазива седнице, припрема и руководи седницом, стара се о одржању реда
(изриче опомене и удаљава са седнице члана Парламента који се недолично
понаша (вређа друге чланове Парламента, не дозвољава нормално одвијање
седнице, прекида седницу) и потписује записник, акте и одлуке донете на
седници Парламента;
3. организује и води рад и пословање Парламента;
4. стара се о законитости рада и одговара за законитост рада Парламента;
5. предлаже план и програм рада Парламента и предузима мере за њихово
спровођење;
6. стара се о увођењу и унапређењу система квалитета рада и делатности
Парламента;
7. подноси Парламенту два пута годишње извештај о раду;
8. врши друге послове у складу са Законом, Статутом Школе и другим општим
актима Парламента.

Правилник о раду студентског парламента
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Члан 34.
Председнику мандат може да истекне и пре истека времена на које је изабран у
случајевима:
• престанка статуса студента;
• подношења оставке Парламенту;
• усвајања предлога за разрешење од стране Парламента.
Када је председник Парламента привремено спречен да врши своју дужност,
дужност председника врши потпредседник Парламента.
Председник може бити разрешен и пре истека мандата на који је изабран ако се
утврди његова одговорност за:
• неостваривање планова рада, пословања и развоја Парламента;
• неизвршавање законских обавеза Парламента;
• злоупотребу овлашћења.
Парламент покреће поступак разрешења дужности председника на образложен
предлог 1/3 чланова Парламента. За изгласавање је неопходна већина гласова
верификованих чланова Парламента. Такође, потребно је да изгласавање неповерења буде
конструктивно, тј. да се одмах предложи и изгласа нови председник Парламента.
Одлука Парламента о разрешењу је коначна.
Председник по разрешењу остаје члан Парламента ако је то у складу са Законом,
Статутом Школе и овим правилником.
Члан 35.
Остала питања о раду председника Парламента која нису регулисана овим
правилником, ближе се уређују Пословником.

Потпредседник
Члан 36.
Потпредседника Парламента бира и разрешава Парламент из редова чланова
Парламента.
Потпредседник Парламента бира се на предлог било ког члана Парламента. У
случају да је предложен један или више кандидата, спроводе се избори јавним гласањем
на седници на којој су кандидати предложени.
Право кандидовања за место потпредседника имају студенти који испуњавају
следеће услове:
1. да је студент Школе;
2. да није обнављао/ла годину.
Мандат потпредседника траје до конституисања новог сазива Парламента, уз
могућност поновног избора.
Потпредседник своју дужност врши волонтерски.
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Члан 37.
Потпредседник помаже председнику у његовом целокупном раду. Потпредседник
води евиденцију о присутности чланова Парламента.
Када је председник Парламента привремено спречен да врши своју дужност,
дужност председника врши потпредседник Парламента.
Потпредседник подноси Парламенту два пута годишње извештај о свом раду.
Члан 38.
Потпредседнику мандат може да истекне и пре истека времена на које је изабран у
случајевима:
• престанка статуса студента;
• подношења оставке Парламенту;
• усвајања предлога за разрешење од стране Парламента.
Потпредседник може бити разрешен и пре истека мандата на који је изабран ако се
утврди његова одговорност за:
• неостваривање планова рада, пословања и развоја Парламента;
• неизвршавања законских обавеза Парламента;
• злоупотребу овлашћења.
Парламент покреће поступак за разрешење дужности потпредседника на предлог
1/3 чланова Парламента уз навођење разлога или доказа основа разрешења. За
изгласавање је неопходна апсолутна већина гласова чланова Парламента. Такође,
потребно је да то изгласавање неповерења буде конструктивно, тј. да се одмах предложи и
изгласа нови потпредседник Парламента.
Одлука Парламента о разрешењу је коначна.
Потпредседник по разрешењу остаје члан Парламента ако је то у складу са
Законом, Статутом Школе и овим правилником.
Члан 39.
Остала питања о раду потпредседника Парламента која нису регулисана овим
правилником, ближе се уређују Пословником.

Секретар Парламента
Члан 40.
Секретара Парламента бира и разрешава Парламент из редова чланова Парламента.
Секретар Парламента бира се на предлог било ког члана Парламента. У случају да
је предложен један или више кандидата, спроводе се избори јавним гласањем на седници
на којој су кандидати предложени.
Мандат секретара Парламента траје до конституисања новог сазива Парламента, уз
могућност поновног избора.
Секретар Парламента своју дужност врши волонтерски.
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Члан 41.
Секретар Парламента помаже председнику Парламента у раду када је реч о
питањима у оквиру надлежности секретара Парламента.
Секретар Парламента:
1. води записник;
2. води евиденцију о присутности чланова Парламента на седницама;
3. води рачуна о формално-правној регуларности рада Парламента;
4. води пословне књиге и друга документа Парламента уредно и у складу са
прописима, у сарадњи са стручним службама Школе;
5. обавља и друге послове утврђене Законом, Статутом Школе и овим
правилником.
Секретар Парламента подноси Парламенту два пута годишње извештај о свом раду.
Члан 42.
Секретару Парламента мандат може да истекне и пре истека времена на које је
изабран у случајевима:
• престанка статута студента;
• подношења оставке Парламенту;
• усвајања предлога за разрешење од стране Парламента.
Секретар Парламента може бити разрешен и пре истека мандата на које је изабран
ако се утврди његова одговорност за:
• злоупотребу овлашћења.
Парламент покреће поступак за разрешење дужности секретара Парламента на
образложен предлог 1/3 чланова Парламента. За изгласавање је неопходна апсолутна
већина гласова чланова Парламента. Такође, потребно је да изгласавање неповерења буде
конструктивно, тј. да се одмах предложи и изгласа нови секретар Парламента.
Одлука Парламента о разрешењу је коначна.
Секретар Парламента по разрешењу остаје члан Парламента ако је то у складу са
Законом, Статутом Школе и овим правилником.
Члан 43.
Остала питања о раду секретара Парламента која нису регулисана овим
правилником, ближе се уређују Пословником.
IV Статусне промене, промене облика и престанак рада Парламента
Члан 44.
Парламент усваја Правилник.

Члан 45.
Престанак рада Парламента изгласава 2/3 укупног броја чланова Парламента. У
случају распуштања Парламента, председник Парламента је дужан да распише изборе у
року од 15 дана. Уколико он то не учини, изборе ће расписати директор. Одлуком о
Правилник о раду студентског парламента
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расписивању избора одређује се време и место одржавања избора и именује се Изборна
комисија у складу са Правилником Парламента.

V Акти Парламента
Члан 46.
Парламент доноси:
1. опште акте;
2. одлуке;
3. закључке;
4. препоруке.
Акте Парламента потписује председник Парламента.
На оргиналне акте које доноси Парламент ставља се печат и штамбиљ Школе.
Акти Парламента се објављују на огласној табли Парламента.
Оргинална документа се чувају у Архиви Школе.
Документа Парламента се чувају у електронској форми.
VI Финансирање делатности Парламента
Члан 47.
Парламент се финансира:
- из средстава предвиђених финансијским планом Школе;
- од поклона, донација и прилога;
- из средстава која се остварују радом задужбина и легата;
- из других извора у складу са законом.
Члан 48.
Парламент управља средствима и имовином у складу са законом и наменом за коју
су средства прибављена.
Надзор на материјалним и финансијским пословањем и финансијски извештај врши
се у складу са законским прописима и одлуком Савета школе.
Члан 49.
Средства којим располаже парламент могу се користити за побољшање рада
Школе, набављање неопходних школских средстава, организовање семинара, различитих
спортских и забавних активности.
Члан 50.
Парламент доноси финансијски план у складу са законом
Парламент мора правдати сва потрошена финансијска средства са неопходном
документацијом.
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VII Општи акти
Члан 51.
Овај Правилник Студентског парламента је основни акт Студентског парламента
Школе.
Поред овог правилника, у Парламенту се доносе и други општи акти (упутства,
пословници, одлуке и др.), који морају бити у сагласности са Законом, Статутом Школе и
овим правилником.
Члан 52.
Појединачни акти које доносе органи и овлашћена лица Парламента морају бити у
складу са Законом и општим актима.

Члан 53.
Општи акт ступа на снагу осмог дана од дана објављивања, а примењује се од дана
одређеног општим актом.
Изузетно, општи акт може ступити на снагу и пре рока утврђеног у претходном
ставу овог члана, а најраније даном објављивања.
Члан 54.
Аутентично тумачење општег акта даје орган који га доноси.
Одлука о тумачењу општег акта важи од ступања на снагу акта на који се односи
тумачење.

VIII Прелазне и завршне одредбе
Члан 55.
Измене и допуне овог правилника врше се на начин и по поступку предвиђеном за
његово доношење.
Члан 56.
Иницијативу за покретање поступка измене и допуне овог правилника и других
општих аката може дати 1/3 чланова Парламента или председник Парламента, а усваја их
Парламент.
Члан 57.
Доношење осталих општих аката и њихово усаглашавање са одредбама овог
правилника извршиће се у року од 6 (шест) месеци од дана ступања на снагу овог
правилника.
Члан 58.
Избор за органе Парламента и њихово конституисање извршиће се у складу са
одредбама овог правилника у року од 30 дана од дана ступања на снагу истог.
Правилник о раду студентског парламента
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Члан 59.
Правилник ступа на снагу тренутком усвајања Правилника од стране Парламента
апсолутном већином гласова.
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