ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА
ПОСЛОВНО–ИНДУСТРИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ КРУШЕВАЦ
На основу члана 56. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05), и
члана 60. Статута, Студентски парламент Високе школе за пословно – индустријски
менаџмент у Крушевцу, на седници одржаној 04.04.2008. године, донео је

СТАТУТ
студентског парламента
I Основне одредбе
Члан 1.
Ради заштите права и интереса студената Високе школе струковних студија за
пословно – индустријски менаџмент у Крушевцу (у даљем тексту: Школа), у школи се
организује Студентски парламент.
Члан 2.
Овим статутом ближе се одређује положај, делатност, организација, надлежност
и одговорност Студентског парламента.
II Положај студентског парламента
Члан 3.
Студенски парламент је орган студената Школе који се бави заштитом права и
интереса студената у образованом процесу Школе.
Члан 4.
Студентски парламент штити права и интересе студената у свим облицима
наставе у образовном процесу Школе, као и у ненаставним активностима и у
свакодневном животу студената.
Члан 5.
Студентски парламент штити права и интересе студената пред органима
управљања, стручним и другим органима Школе, као и према институцијама и
органима изван школе.
III Делокруг студентског парламента
Члан 6.
Студентски парламент:
1)
бира и разрешава председника и потпредседника Студентског парламента
чији мандати трају годину дана;
2)
доноси Статут Студентског парламента;
3)
образује или формира радна тела која се баве појединим пословима из
надлежности Студентског парламента;
4)
бира и разрешава три представника студената у Савету школе, чији
мандат траје једну годину;
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5)

6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

бира и разрешава два представника студената који ће присуствовати
седницама Насавног већа и заступати интересе студената који се односе
на осигурање квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу
ефикасности студирања и утврђивање броја ЕСПБ бодова;
доноси план и програм активноси Студентског парламента;
разматра питања у вези са унапређењем мобилности студената, заштитом
права студената и унапређењем студентског стандарда;
организује и спроводи програме ваннаставних активности студената;
учествује у поступку самовредновања Школе;
остварује студентску међушколску и међународну сарадњу;
бира и разрешава представнике студената у органима и телима других
установа и удружења у којима су заступљени представници студената
Школе у складу са општим актом установе, удружења, односно Школе;
усваја финансијски план и извештај о финансијском пословању
Студентског парламента:
бира и разрешава чланове комисија које разматрају питања од интереса за
Студентски парламент;
бира и разрешава 2 представника у комисији за квалитет;
обавља и друге послове у слкаду са Законом, Статутом и општим актима
Школе.

IV Организација студентског парламента
Члан 7.
Студентски парламент има седам чланова.
Право да бирају и да буду бирани за члана имају сви студенти Високе школе
струковних студија, уписани на студије у школској години у којој се бира парламент.
Члан 8.
Избори за Студентски парламент спроводе се јединствено, једном годишње, на
непосредним и тајним изборима.
Избор чланова Студентског парламента Школе одражава се у априлу,
најкасније до 10. у месецу.
Конститутивна седница новог сазива Студентског парламента Школе одржава
се до 15. априла.
Мандат чланова Студенског парламента Школе траје годину дана.
Члану Студентског парламента Школе коме је престао статус студента на
студијском програму који се остварује у Школи престаје мандат даном престанка
статуса, а допунски избори се спроводе најкасније у року од следећих 15 дана.
Члан 9.
Студентски парламент ради на седницама.
Седнице Студентског парламента сазива и њима председава председник
Студентског парламента.
Седница Студентског парламента може почети и на њој се може пуноправно
одлучивати ако јој присуствује најмање три четвртине од укупног броја чланова.
Члан 10.
Акти Студентског парламента доносе се већином од укупног броја чланова.
На седницама Студентског парламента води се записник.
V Надлежност Студентског парламента
Члан 11.
Студентски парламент је надлежан да:
1) заступа права и интересе студената пред органима Школе;
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2) заступа права и интересе студената пред просветним институцијама у
Републици;
3) представља студенте Школе у сарадњи са међународним студентским
организацијама;
4) представља студенте Школе и заступа њихова права и интересе пред домаћим и
иностраним удружењима, организацијама и институцијама;
5) унапређује права и заштиту интереса студената у Школи, у Републици и у
међународној сарадњи.
VI Надлежност Студентског парламента
Члан 12.
Студентски парламент сносиће целокупну одговорност у случају намерног или
нехотичног нарушавања имиџа Школе као и ометање рада Школе у интересу остварења
његових циљева.
VII Завршне одредбе
Члан 13.
Овај Статут ступа на снагу осам дана по објављивању на огласној табли Школе.

Крушевац,
04.04.2008. године

Председник студентског парламента:
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