СТАТУТ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА

Члан 1.
Студентски парламент је орган Школе.
Седиште Студентског парламента налази се у Школи која обезбеђује простор и потребне
услове за његов рад. Студентски парламент управља имовином у складу са законом.
Рад Студентског парламента је јаван.
Члан 2.
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.
Студентски парламент има 12 чланова. Избор чланова Студентског парламента одржава
се сваке друге године у априлу, тајним и непосредним гласањем и то најраније 15, а најкасније 30
дана од дана расписивања избора.
Мандат чланова Студентског парламента траје две године.
Члан 3.
Изборе за Студентски парламент расписује председник парламента. Уколико председник
Студентског парламента не распише изборе до 17. марта, изборе расписује Директор Школе у
року од седам дана од наведеног рока.
Студенти Школе који се кандидују за чланове Студентског парламента имају рок од 10
дана од дана расписивања избора да пријаве своју кандидатуру Комисији за изборе коју чине три
изабрана члана Студентског парламента.
Комисија за изборе на основу пријављених кандидата сачињава коначну листу кандидата
за чланове Студентском парламента. Листу потписују чланови Комисије и оверава се округлим
печатом Школе.
Имена кандидата са листе уносе се азбучним редом у гласачки листић и испред сваког
имена уписује се редни број.
За сваког студента који има право да гласа мора се обезбедити гласачки листић, оверен
округлим печатом Школе. Гласање се обавља у току једног дана. Као доказ идентитета гласач
мора предочити Комисији свој индекс, после чега чланови Комисије уписују име гласача студента и број индекса у списак студената који су изашли на гласање, гласач се потписује у
списак и добија од Комисије листић.
Гласање се врши заокруживањем три редна броја на листићу и убацивањем листића у
гласачку кутију. После завршеног гласања Комисија пребројава гласачке листиће и утврђује ранг
листу кандидата. 9 кандидата који имају највише гласова постају чланови Студентског
парламента.

Члан 4.
Студенти са хендикепом бирају једног представника за Студентски парламент, на
непосредним изборима, тајном гласањем. Избори за представника студената са хендикепом
одржавају се истовремено са изборима из члана 3. овог Правилника, по истом поступку.
Члан 5.
Студентски парламент је основан даном одржавања конститутивне седнице, а најкасније
30 дана од дана одржавања избора за студентски парламент.
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 од истека рока из става 1. члана 3 овог правилника.
Студентски парламент бира и разрешава председника и подпредседнике и утврђује друга
тела која ће се бавити посебним пословима у оквиру надлежности Студентског парламента.
Члану Студентског парламента коме је престао статус студента престаје мандат даном
престанка статуса студента, а допунски избори ће се спровести у року од 15 дана, уколико је до
истека двогодишњег мандата преостало три или више месеци.
Члан 6.
Директор, заменик директора и руководиоци студијских програма могу присуствовати
седницама Студентског парламента без права одлучивања.
Студентски парламент Школе има право да Наставном већу подноси предлоге који се
односе на подизање квалитета наставно – образовног процеса и приговора на организацију и
извођење наставе.
Члан 7.
Студентски парламент Школе има следеће надлежности:





учествује у самоевалуацији Школе;
покреће иницијативу за доношење или промену прописа од интереса за студенте;
усваја годишњи план и програм активности и извештај о свом раду;
обавља активности које се односе на: осигурање и оцену квалитета наставе, реформу
студијских програма, анализу и оцену ефикасности студија, утврђивање броја ЕСПБ
бодова, заштиту права студената и унапређење студентског стандарда и друге послове у
складу са законом и Статутом.
СТУДЕНТСКА КОНФЕРЕНЦИЈА

Члан 7.
Студенти, као партнери у процесу високог образовања, своје заједничке интересе
остварују кроз формирање Студентске конференције академија струковних студија.

Студентску конференцију чине представници студентских парламената академија
струковних студија, високих школа и високих школа струковних студија.
Студентски парламент Школе бира два представника за учествовање на Студентској
конференцији.
Два представника које одреди Студентска конференција могу учествовати, без права
одлучивања, у раду Националног савета у питањима која се односе на: утврђивање стандарда за
самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа, утврђивање стандарда и
поступка за спољашњу проверу квалитета високо школских установа , утврђивање
стандарда и поступка за акредитацију високошколских установа и студентских програма.
Студентске конференције имају право да дају мишљење о питањима која се односе на
утврђивање научне, уметничке, односно стручне области у оквиру образовно-научних и
образовно-уметничких поља.

