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ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА 

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

Студентски парламент 

Број: 2084/4-1 

Дана, 28.11.2018. године 

Б е о г р а д 

 

На основу чланова 60. и 66. Закона о високом образовању («Службени гласник РС», број 88/2017) и 

члана 24. Статута Високе железничке школе струковних студија (број 2280/3 од 26.12.2017. године), 

Студентски парламент Високе железничке школе струковних студија на седници одржаној дана 

28.11.2018. године утврдио је Пречишћен текст Правилника Студентског парламента Високе 

железничке школе струковних студија. 

 

 

Пречишћен текст обухвата:  

- Правилник Студентског парламента Високе железничке школе струковних студија (број 

793/1 од 26.04.2018. године), и  

- Одлуку о допуни Правилника Студентског парламента Високе железничке школе струковних 

студија (број 2084/4 од 28.11.2018. године 

 

 

ПРАВИЛНИК  

СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА 

ВИСОКЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА  

 

 

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овим Правилником уређују се: делатност, избор, рад, управљање и организација Студентског 

парламента Високе железничке школе струковних студија Београд (у даљем тексту: Студентски 

парламент). 

 

Члан 2. 

Положај Студентског парламента у оквиру Високе железничке школе струковних студија дефинисан 

је Законом о високом образовању и Статутом Школе. 

 

Члан 3. 

Студентски парламент је орган студентског организовања Високе железничке школе струковних 

студија у Београду (у даљем тексту: Школа). 

 

Студентски парламент се оснива ради остваривања права, заступања и заштите интереса свих 

студената Школе.  

 

Студентски парламент сачињавају представници студената сваког студијског програма, који се 

бирају сваке друге године у априлу тајним  и непосредним гласањем са мандатом од две године.  
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Представници студената са хендикепом и студената уписаним по афирмативној мери заступљени су 

у чланству у Студентском парламенту. 

 

Члан 4. 

Рад Студентског парламента је јаван. 

 

Члановима Студентског парламента гарантована је слобода мишљења и изражавања.  

 

У оквиру Студентског парламента није дозвољено политичко, верско и страначко организовање и 

деловање. 

 

Члан 5. 

Седиште Студентског парламента је у просторијама Високе железничке школе струковних студија у 

Београду, улица Здравка Челара број 14.  

 

Школа обезбеђује простор и потребне услове за рад Студентског парламента. 

 

ДЕЛАТНОСТ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА 

 

Члан 6. 

Студентски парламент се бави заступањем и заштитом интереса свих студената Школе.  

 

Члан 7. 

Делатност и рад Студентског парламента остварује се кроз његове следеће надлежности:  

1. Доноси Правилник Студентског парламента;  

2. Бира и разрешава председника, заменика и секретара Студентског парламента;  

3. Бира и разрешава представнике студената у Савету и Наставно-стручном већу Школе;  

4. Бира и разрешава представнике студената у органима других установа у којима су 

заступљени студенти Школе;  

5. Учествује у поступку самовредновања Школе (анкете, извештаји, анализе и др.);  

6. Обавља активности око подизања и оцењивања квалитета студијских програма наставе и 

услова рада у Школи;  

7. Заступање интереса студената кроз учешће у органу управљања Савету Школе;  

8. Заступање интереса студената кроз учешће у раду стручног ограна Школе Наставно-стручног 

већа;  

9. Организовање и координација студентског научно-истраживачког рада;  

10. Организовање спортских активности студената;  

11. Издавање студентских часописа и новина (штампаних и електронских);  

12. Организовање културних манифестација и пројеката;  

13. Организовање студентских стручних и научних размена, као и свих других видова студентске 

сарадње са другим високообразовним институцијама;  

14. Организовање хуманитарних и едукативних пројеката;  

15. Анализа ефикасности студирања;  

16. Подношење приговора на организацију и начин вођења наставе и рад запослених;  

17. Организовање и спровођење избора за чланове Студентског парламента;  

18. Избор и  разрешење представника студената у комисије или стручна тела органа Школе, тамо 

где је то прописано или по указаној потреби;  
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19. Сарадња и учешће у раду Студентске конференције академија струковних студија и високих 

школа. Председник студентског парламента представља Студентски парламент Школе у 

Студентској конференцији академија струковних студија и високих школа. 

20. Унапређење студентског стандарда;  

21. Усваја годишњи план и програм рада као и годишњи извештај о свом раду;  

22. Одлучује о расподели финансијских средстава и материјала са којима располаже, прави 

планове и извештаје у вези са тим, и  

23. Друге активности од интереса за студенте Школе.  

 

ИЗБОР СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА  

 

Члан 8. 

Редовни избори за Студентски парламент спроводе се сваке друге године у априлу, тајним и 

непосредним гласањем на основу бирачког списка студената.  

 

Бирачки списак студената утврђује студентска служба Школе и доставља га Студентском парламенту 

и директору Школе.  

 

На изборима 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. 

 

На изборима се гласа за појединачне кандидате.  

 

Редовни избори за Студентски парламент одржавају се у априлу сваке друге године.  

 

Члан 9. 

Редовне изборе за Студентски парламент расписује актом председник или у његовом одсуству 

заменик председника Студентског парламента, у складу са овим Правилником. 

 

Након одлуке Студентског парламента о престанку свог мандата, или подношења оставке већине 

чланова Студентског парламента, расписују се ванредни избори за Студентски парламент. 

 

Избори се не могу одржати у року краћем од 14 (четрнаест) нити дужем од 35 (тридесетпет) дана од 

расписивања.  

 

Члан 10. 

За спровођење изборних радњи задужена је Изборна комисија која има непаран број чланова, а 

најмање три.  

 

Изборе спроводе бирачки одбори за сваки студијски програм.  

 

Бирачки одбори имају по три члана у оквиру којих је и један професор.  

 

У саставу Изборне комисије је најмање један професор, најмање један представник претходног 

сазива Парламента, представник студентских организација и независни представник студената.  
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Професоре Школе у састав Изборне комисије и бирачких одбора делегира и задужује директор 

Школе.  

 

Кандидат на изборима за Студентски парламент не може бити члан Изборне комисије, али може 

овластити свог представника, такође студента Школе у Изборну комисију, односно бирачки одбор у 

својству посматрача.  

 

Члан 11. 

Изборна комисија из члана 10. Правилника спроводи следеће изборне радње:  

1. Пријем пријава заинтересованих кандидата и утврђивање коначне листе кандидата;  

2. Организовање гласачког места у згради Школе, са по најмање два студента који дежурају све 

време гласања уз могућност да кандидати поставе своје посматраче. Гласачка места морају бити 

отворена 4 часа;  

3. Пребројавање гласова по завршеном гласању, врше искључиво чланови Изборне комисије, без 

присуства других лица;  

4. Објављивање прелиминарних резултата избора, коме следи рок жалбе од 24 часа;  

5. Разматрање основаности пристиглих жалби. Уколико постоје теже повреде изборног поступка, 

изборна комисија предлаже директору покретање дисциплинског поступка против починиоца 

прекршаја;  

6. Проглашење коначних резултата избора.  

 

Члан 12. 

Чланове у Студентском парламенту чини најмање по 1 (један) студент са сваке године студија 

Студијског програма.  

Студентски парламент на дан 15.03.2018. године има укупно 28 чланова. Број чланова се мења у 

случају измене Дозволе за рад Школе, због укидања или увођења нових студијских програма. 

 

Члан 13. 

Избори се одвијају на свакој години студија, тајним гласањем, заокруживањем редног броја испред 

имена кандидата са листе године студија.   

 

Неважећим гласачким листићем сматра се листић где није заокружен ниједан кандидат, где је 

заокружено више кандидата него што се бира.  

 

Чланови Студентског парламента са године студија су кандидати који су освојили највише гласова на 

својој години студија.  

 

Уколико више кандидата на изборима има исти број гласова, међусобни редослед тих кандидата се 

формира жребом, након чега се првих четири кандидата проглашавају члановима Студентског 

парламента.  

 

Уколико се за неку годину кандидује мање кандидата, тада се за ту годину не одржавају избори, а 

кандидати аутоматски постају чланови Студентског парламента.  

 

Уколико се не пријави са сваког студијског програма минимално по један кандидат, недостајући 

минимални број чланова Студентског парламента (више од 50% чланова) биће изабрани између 

чланова предходног сазива Студентског парламента. 
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Члан 14. 

Мандат Студентском парламенту изабраном на редовним изборима траје две године и почиње са 

почетком зимског семестра наредне школске године.  

 

Мандат Студентском парламенту изабраном на ванредном избору траје до следећег редовног избора. 

  

Члан 15. 

Студентски парламент разрешава свог члана пре истека мандата, и то:  

- Услед губитка статуса студента;  

- Када студент заврши студије;  

- На лични захтев, подношењем оставке;  

- Ако не испуњава дужности члана, подношењем писане иницијаве за разрешење. 

 

У случају разрешења члана упражњено место Студентски парламент попуњава избором првим 

следећим кандидатом са одговарајуће године студија.  

 

РАД СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА 

 

Члан 16. 

Председник Студентског парламента сазива редовне седнице Студентског парламента најмање три 

пута по семестру.  

 

Председниик Студентског парламента може сазвати ванредну седницу Студентског парламента, када 

се за то укаже потреба.  

 

Председник Студентског парламента је дужан да сазове седницу Студентског парламента на писани 

захтев за сазивање седнице од стране најмање трећине чланова Студентског парламента, најкасније 7 

(седам) дана од пријема захтева.  

 

Конститутивна седница се мора одржати најкасније 14 (четрнаест) дана после проглашења званичних 

резултата избора за Студентски парламент, са првом тачком о избору председника Студентског 

парламента.   

 

Члан 17. 

За одржавање седнице Студентског парламента неопходно је присуство више од једне половине 

укупног броја чланова.  

 

Члан 18. 

Одлуке Студентског парламента се доносе јавним гласањем, већином од укупног броја чланова 

Студентског парламента.  

 

Председник Студентског парламента или члан може затражити да се о некој одлуци чланови изјасне 

тајним гласањем о чему се изјашњава Студентски парламент.  

 

За спровођење тајног гласања задужена је комисија од најмање три члана из редова чланова 

Студентског парламента.  
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Сваки члан Студентског парламента може на свој захтев бити члан комисије за тајно гласање.  

 

Одлуке Студентског парламента важе од тренутка доношења, уколико самом одлуком није другачије 

регулисано.  

 

Одлуке Студентског парламента не могу имати ретроактивно важење.  

 

Члан 19. 

Дневни ред седнице Студентског парламента предлаже председник Студентског парламента. 

 

Председник Студентског парламента дужан је да у дневни ред седнице унесе све предлоге добијене 

од сваког члана Студентског парламента.  

 

Члан 20. 

Секретар Студентског парламента дужан је да по завршетку седнице састави писани извештај– 

Записник о одржаној седници, који се као прва тачка дневног реда усваја на првој наредној седници.  

 

УПРАВЉАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА 

 

Члан 21. 

Делатност, из члана 7. овог Правилника, Студентски парламент обавља самостално, кроз рад својих 

органа (председник, заменик председника, секретар, сталне или повремене комисије које се 

формирају према указаној потреби и друга радна тела).  

 

Сталне комисије Студентског парламента Школе су:  

- Комисија за спортске активности (фудбал, кошарка, остали спортови);  

- Комисија за приговоре студената;  

- Комисија задужена за сталну комуникацију са студентима.  

 

Свака Комисија има најмање три члана, свог председника и секретара које именије Студентски 

парламент.  

 

УПРАВЉАЊЕ СТУДЕНТСКИМ ПАРЛАМЕНТОМ  

 

Члан 22. 

Студентским парламентом председава председник Студентског парламента који се бира из редова 

чланова Студентског парламента.  

 

Кандидат за председника Студентског парламента може бити сваки члан Студентског парламента. 

 

Листа кандидата се утврђује на седници на којој се бира председник Студентског парламента.  

 

Председник Студентског парламента се бира јавним гласањем двокружним системом између 

предложених кандидата апсолутном већином.  
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Члан 23. 

Дужност председника Студентског парламента престаје истеком мандата, подношењем оставке на 

место председника Студентског парламента или разрешењем.  

 

Иницијативу за разрешење председника Студентског парламента може покренути група од најмање 

трећине чланова Студентског парламента који разрешење председника Студентског парламента 

затраже у писаној форми.  

 

Дискусија и гласање о разрешењу председника Студентског парламента обављају се на наредној 

седници Студентског парламента која не може бити одржана касније од 7 (седам) дана од дана 

покретања иницијативе за разрешење председника Студентског парламента.  

 

Студентски парламент може разрешити дужности председника Студентског парламента, гласањем, 

апсолутном већином свих чланова Студентског парламента.  

 

По разрешењу председника Студентског парламента, бира се нови председник Студентског 

парламента на истој седници на којој је претходни председник разрешен дужности.  

 

Члан 24. 

Председник Студентског парламента има обавезу да у року од 14 (четрнаест) дана од ступања на 

дужност поднесе Студентском парламенту програм рада у писаној форми и задужи се печатом 

Студентског парламента.  

 

Председник Студентског парламента има обавезу да у року од 14 (четрнаест) дана од престанка 

дужности поднесе Студентском парламенту извештај о раду у писаној форми и раздужи се са 

печатом Студентског парламента.  

 

На писани захтев најмање трећине чланова Студентског парламента, председник Студентског 

парламента дужан је да поднесе писани извештај Студентском парламенту у вези са захтевом.  

 

Члан 25. 

Секретар Студентског парламента стара се о архиви Студентског парламента и другим пословима 

које му повери председник Студентског парламента.  

 

Члан 26. 

Заменик председника Студентског парламента бира се јавним гласањем из редова чланова 

Студентског парламента.  

 

У одсуству или спречености обављања функције, председника Студентског парламента равноправно 

мења заменик председника Студентског парламента, који обавља и друге дужности.  

 

ФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА  

 

Члан 27. 

Студентски парламент се финансира:  

- из средстава предвиђеним годишњим финансијским планом (буџетом) Школе;  

- од поклона, донација и прилога,  и  
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- из средстава која се остварују из других извора у складу са Законом.  

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 28. 

О примени овог Правилника стара се председник Студентског парламента.  

 

Одредбе овог Правилника тумачи Студентски парламент.  

 

Веродостојност  Правилника оверава председник Студентског парламента својим потписом.  

 

Члан 29. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе, а може се 

допуњавати или мењати на седницама Студентског парламента.  

 

Члан 30. 

Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник Студентског парламента 

Високе железничке школе струковних студија (број 793-1 од  26.04.2018. године). 

 

Члан 31. 

Да је овај Правилник донет и објављен на огласној табли Школе дана 28.11.2018. године, својим 

потписом тврди и оверава председник Студентског парламента. 

 

 

                 ПРЕДСЕНИК 

СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА 

 

      _________________________  

                 Немања Исаковић 


