На основу члана 56. Закона о високом образовању («Сл.гласник 76/05) Савет Високе
техничке школе струковних студија у Суботици на седници од 29.10.2007. усвојио је
П Р А В И Л Н И К
О
СТУДЕНТСКОМ ПАРЛАМЕНТУ

I

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим Правилником се уређују положај, начин избора Студентског парламента и органа
Студентског парламента, као и чланова Студентског парламента који учествују у раду
других органа Школе, надлежност и начин финансирања Студентског парламента Високе
техничке школе струковних студија у Суботици (у даљем тексту: Студентски парламент).

II

СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ

Члан 2.
Студентски парламент је орган Високе техничке школе струковних студија у Суботици.
Члан 3.
Седиште Студентског парламента налази се у Високој техничкој школи струковних
студија у Суботици, Марка Орешковића 16.
Члан 4.
Начин финансирања Студентског парламента:
1. За рад Студентског парламента и ваннаставне делатности студената Оснивач школи
обезбеђује буџетска средства.
2. Из средстава која се остварују радом задужбина и легата.
3. Од поклона, донација и прилога.
4. Из других извора.
Члан 5.
Основна делатност Студентског парламента је заступање и заштита права и интереса свих
студената и разматрање питања и активности од интереса за студенте.

Надлежност
Члан 6.
Студентски парламент има следеће надлежности:
1. Усвајање општих аката,
2. Бирање и разрешење представника студената у органима школе, као и у органима
других установа у којима су заступљени представици студената, у складу са
Статутом установе.
3. Бира Председника и чланове Представништва Студентског парламента.

4. Учествовање у самовредновању школе, студијских програма и наставе.
5. Обављање 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.
6. Покретање иницијатива за доношење или промену прописа од интереса за студенте.
7. Усвајање годишњег плана и програма активности студентског парламента и
усвајање извештаја о раду.
8. Одлучивање о финансијском пословању Студентског парламента и усвајање
финансијског извештаја.
9. Обављање других активности у складу са законом и општим актима Школе.
Састав и начин избора
Члан 7.
Студентски парламент састављен је од по три представника сваког студијског програма, са
сваке године студија.
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 године у априлу, тајним и
непосредним гласањем.
Избори за Студентски парламент се одржавају најраније 15. а најкасније 30 дана од дана
расписивања избора.
Изборе за Студентски парламент расписује председник Студентског парламента.
Уколико председник Студентског парламента не распише изборе до 10 априла, изборе
расписује Директор школе најкасније до 15. априла
Органи Студентског парламента су:
Члан 8.
1. Председник
2. Председништово
Председник Студентског парламента (у даљем тексту: Председник) је истовремено и
Председник Председништва Студентског парламента (у даљем трексту: Председник
Председништва).
Председништво Студентског парламента се састоји од Председника Председништва и
четири члана.
Председник и чланови председништва се бирају на заседању Студентског парламента,
јавним или тајним непосредним гласањем.
Члан 9.
Студентски парламент доноси одлуке већином укупног броја чланова.
Члан 10.
Председништво представља Студентски парламент између два његова заседања.
Председник Председништва, или од председништва опуномоћени члан, представља
председништво између два његова заседања.
Члан 11.
Студентски парламент у случају потребе формира посебне комисије надлежне за
решавање конкретних проблема и задатака, које за свој рад одоговарају искључиво

Студентском парламенту. Ове комисије или тела имају право на помоћ од стране
Председника и Председништва.
Члан 12.
Мандат чланова Студентског парламента траје годину дана са могућношћу једног
поновног избора.
Члан 13.
Студентски парламент разрешава свога члана пре истека мандата, и то:
1. Услед губитка статуса редовног студента,
2. На лични захтев,
3. Ако не испуњава дужности члана Студентског парламента, а на иницијативу:
Председништва, или 1/3 чланова Студентског парламента, или 1/2 студената, са
одговарајућег студијског програма и године студија, које представља.
Губитком чланства у Студентском парламенту престају и све функције које је студент
обављао у органима Студентског парламента.
Члан 14.
Савет Школе састоји се од 17 чланова, при чему представници школе имају 11 чланова,
док су представници студената и представници оснивача заступљени са по три члана, у
складу са Законом о високом образовању.
Студентски парламент бира представнике студената у Савету Школе. При расправљању,
односно одлучивању о питањим која се односе на осигурање квалитета наставе, реформу
студијских програма, анализу ефикасности студирања и утврђивања броја ЕСПБ бодова, у
Наставном већу школе (у даљем тексту:Веће Школе), у наставним већима одсека (у даљем
тексту: Веће одсека) и њиховим телима учествују представници студената.
У насавном већу школе и Већима одсека студенти чине до 20% чланова, а њиховим телима
чине 20% чланова.
При бирању представника студената у Наставном већу школе, Студентски парламент има
обавезу да води рачуна о равномерној заступљености одсека, јер су исти истовремено
чланови и одговарајућих Већа одсека.
Члан 15.
Студентски парламент бира представнике за Студентску конференцију академија
струковних студија.
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 претходног става.
Рад Студентског парламента је јаван.

III

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 16.
До тренутка акредитације школе Савез студената Високе техничке школе струковних
студија у Суботици, наставља са радом на начин како је то било регулисано до ступања на
снагу Закона о високом образовању.

Члан 17.
Даном акредитације школе затечено чланство Савеза студената прераста у први сазив
Студентског парламента, који постаје орган школе одржавањем конститутивне седнице,
коју сазива Директор школе, најкасније месец дана од дана добијања дозволе за рад школе.
Члан 18.
На конститутивној седници Студентског парламента бирају се органи Студентског
парламанта у складу са овим Правилником.
Члан 19.
Овај сазив Студентског парламента има мандат до априла 2007. године, доноси опште акте
о свом раду и има сва права и дужности у складу са Законом о високом образвоању и овим
Правилником.
Члан 20.
Овај Правилник усваја Савет школе, а ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на
Огласној табли Школе.

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА,
Мр Пинтер Роберт

На основу члана 56. Закона о високом образовању («Сл.гласник 76/05) Савет Високе
техничке школе струковних студија у Суботици на седници од 02.02.2009. године, усвојио
је

П Р А В И Л Н И К
О
ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА
О СТУДЕНТСКОМ ПАРЛАМЕНТУ

Члан 1.
У члану 7. став 1. Правилника о Студентском парламенту, који је усвојен на седници
Савета Високе техничке школе струковних студија у Суботици, дана 29.10.2007. године,
реч: „три“ замењује се речју: „једног“

Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на Огласној табли Школе.

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА,
Мр Пинтер Роберт

На основу члана 16. Статута Високе техничке школе струковних студија у Суботици,
Савет Високе техничке школе струковних студија у Суботици на седници од 26.06.2014.
године, усвојио је

П Р А В И Л Н И К
О
ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА
О СТУДЕНТСКОМ ПАРЛАМЕНТУ

Члан 1.
У члану 7. став 1. Правилника о Студентском парламенту, који је усвојен на седници
Савета Високе техничке школе струковних студија у Суботици, дана 29.10.2007. и
02.02.2009. године, мења се и гласи: »Студентски парламент састављен је од једанаест
представника студената«.

Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на Огласној табли Школе.

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА,
Др Маравић Чисар Сања

