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На конститутивној седници студената ВШССОВ (Високе школе струковних 

студија за образовање васпитача у Кикинди) из Кикинде одржаној дана 

14.12.2006. године, изабран је Студентски Парламент и усвојен је његов Статут, са 

изменама и допунама на седници од 19.11.2009. године које су по објављивању на 

огласној табли ступиле на снагу и почеле да се примењује дана 27.12. 2006. године, са 

изменама у допунама које су ступиле на снагу 01.12.2009. године и изменама и допунама, 

које су усвојене на седници 09.10.2014. и ступају на снагу и почињу да се примењују од 

16.10.2014. у следећем тексту 

чистописа 

 

С Т А Т У Т 

СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ 

СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА У КИКИНДИ 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Статут Студентског Парламента Високе школе струковних студија за образовање 

васпитача у Кикинди (у даљем тексту: Статут) одређује статус, деловање и 

организацију аутономне заједнице студената Високе школе струковних студија за 

образовање васпитача у Кикинди. 

Члан 2. 

Студентски Парламент (у даљем тексту: С П) је демократско организована 

заједница која заступа интересе студената на струковним студијама за образовање 

васпитача и специјалистичким струковним студијама. 

Члан 3. 

СП је правно лице са правима и обавезама које одређују закон о Високом 

образовању, у складу са Статутом Високе школе струковних студија за образовање 

васпитача у 

Кикинди и овај Статут. 

Члан 4. 

Лого СП садржи илустрацију човечуљка обојеног плавом, зеленом, црвеном и наранџастом 

бојом, испод којег се налази следећи текст: „СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ „ВШССОВ“ 

Кикинда“, исписан латиничним штампаним словима. 
 

НАЗИВ И СЕДИШТЕ 

Члан 5. 

Седиште СП Високе школе струковних студија за образовање васпитача у 

Кикинди је у Kикинди, ул. Светосавска бр. 57. 

 

НАЧЕЛА, ЦИЉЕВИ, ПРАВА И АКТИВНОСТИ 

 

Начело аутономије 

 

Члан 6. 

СП је аутономан у свом деловању. 

 

Начело равноправности 

Члан 7. 

Студенти Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди 

равноправни су без обзира на друштвени статус, старост, националност, језик, расу, 

држављанство, пол, сексуалну опредељеност, вероисповест, политичка уверења и 

било коју другу приватну околност. 
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Начело демократичности 

Члан 8. 

СП је демократски организована заједница студената Високе школе струковних 

студија за образовање васпитача у Кикинди. 

 

Начело јавности и транспарентности 

Члан 9. 

Деловање СП је јавно. Седнице СП његових представничких тела су јавне. На 

седнице СП и представничких тела могу бити посебно позвани представници 

појединих медија. 

Изузетке одређује СП својим актима и непосредним одлукама. 

 

Циљеви 

Члан 10. 

Циљ СП је да заступа и остварује интересе студената, уређује питања од 

заједничког значаја и солидарног задовољавања заједничких потреба у складу са 

законима и да побољшају студијске и социјалне односе, као и да развијају друге 

интересне активности студената. 

СП делује у интересу остваривања мисије школе, развоја и напретка Високе школе 

струковних студија за образовање васпитача у Кикинди у развоју струке 

образовања васпитача, а пре свега у корист студената. 

 

Права 

Члан 11. 

Сви студенти Високе школе струковних студија за образовање васпитача у 

Кикинди су чланови СП, а представници чине уже руководство које доноси одлуке и 

одлучује о раду СП. 

 

Сарадња 

Члан 12. 

СП се залаже са осталим студентским организацијама у оквиру Конференције 

академија струковних студија, Универзитета у Новом Саду, Београду, Нишу и другим 

градовима да се студентима омогуће што боље услови за рад и сарадњу. 

СП се залаже за сарадњу и са другим локалним, регионалним и међународним 

формама удруживања студената. 

Однос према Студентском Парламенту Конференције академија струковних студија. 

 

Члан 13. 

СП се обавезује да ће поштовати све обавезе према Студентском Парламенту 

Конференције академија струковних студија и да ће активно учествовати у раду 

његових органа. 

СП се обавезује да ће поштовати и обавезе према другим организационим 

облицима повезивања студената. 

 

Делатност 

Члан 14. 

СП је организација која обавља следеће активности: 

- прихвата, организује и изводи програме интересних тј. академских активности 

студената за образовање васпитача, из области културе, спорта, међународне 

сарадње, информисања и других подручја интересног тј. академског деловања 

студената за образовање васпитача, одређених студијским програмом Високе 

школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди и другим 
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програмима који се финансирају средствима Високе школе струковних студија за 

образовање васпитача у Кикинди, из државног буџета, као и других извора; 

- прихвата, организује и изводи програме који утичу на социјално економски статус 

студената; 

- обезбеђује услове за рад и развој интересних тј. академских форми удруживања 

студената; 

- заузима студентске ставове према друштвеним питањима обавља друге задатке и 

активности одређене законом, актима СП Конференције академија струковних 

студија и овим Статутом. 

СП у складу са законом, Статутом Високе школе струковних студија за 

образовање васпитача у Кикинди и овим Статутом бира представнике студената 

који учествују у раду Савета и Наставног већа Високе школе струковних студија за 

образовање васпитача у Кикинди (3 три члана), члана Комисије за самовредновање и све 

друге представнике студената по потреби, у складу са Законом о високом образовању и 

статутом ВШССОВ у Кикинди.  

 

ОРГАНИ СП 

Члан 15. 

Органи студената Високе школе струковних студија за образовање васпитача у 

Кикинди су: 

- Студентски Парламент (у даљем тексту СП) 

- Председник Студентског Парламента (у даљем тексту Председник СП) 

- Секретар Студентског Парламента 

- Тимови по потреби Студентског Парламента 

 

СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ 

Члан 16. 

СП је највише представничко тело студената Високе школе 

струковних студија за образовање васпитача у Кикинди. 

Чланови СП посланици су представници студената свих смерова на основним и 

специјалистичким струковним студијама и одлучују по сопственој одговорности и у 

интересу групације чији су представници. 

 

Састав 

Члан 17. 

У СП се бирају представници на период од годину дана. Са смера: Струковни васпитач 

деце предшколског узраста по 2 (два) представника са сваке године, Струковни васпитач 

деце у јаслицама, здравственим и социјалним установама по 1 (један) за сваку годину, 

Струковни васпитач за традиционалне игре по 1 (један), Струковни педагошки асистент по 

1 (један) са сваке године што износи све укупно 15 (петнаест) чланова и још 2 (два) 

представника са Специјалистичких струковних студија. 

Сви смерови (основних  студија и студенти специјалистичких струковних студија) 

самостално (предлажу) бирају своје представнике у СП, већином гласова присутних 

студената, који се верификују на заједничком састанку чиме се конституише СП, након 

чега се бира предсеник и остали органи  а он их на састанку гласањем и већином одобрава 

у састав парламента. 

 

Надлежност 

Члан 18. 

Надлежности Студентског Парламента: 

- бира Председника СП, представнике студената који учествују у раду Савета и 

Научно-наставног већа Високе школе струковних студија за образовање васпитача 
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у Кикинди, члана Комисије за самовредновање, члана дисциплинске комисије и све друге 

представнике студената 

по потреби; 

- бира Секретара СП 

- усваја Статут и опште акте којима се одређује организација, начин рада и 

одлучивања, као и права и дужности студентских посланика и органа СП-а, као и 

промене и допуне ових аката; 

- усваја годишњи програм СП-а и финансијски план; 

- упознаје се са извештајем о реализацији годишњег програма и о финансијском 

пословању за претходну годину; 

- заузима студентске ставове према одређеним проблемима на различитим 

друштвеним подручјима, посебно онима који се односе на студенте; 

- даје смернице за рад изабраним представницима; 

- разматра извештаје изабраних представника; 

- разрешава дужности изабране представнике који поднесу оставку, или им се 

изгласа неповерење за њихов рад и на њихово место именује нове представнике 

- може да оснује Удружење грађана са члановима СП ради пословања са трећим ређим 

лицима као регистровано правно лице 

- обавља и друге задатке од интереса за студенте Високе школе струковних студија 

за образовање васпитача у Кикинди. 

 

Члан 19. 

Одлуке СП важе за све студенте Високе школе струковних студија за образовање 

васпитача у Кикинди. Сви студенти Високе школе струковних студија за образовање 

васпитача у Кикинди имају право на увид у целокупно пословање СП-а. 

 

Сазивање скупштине   Рад СП  

Члан 20. 

СП сазива и седницом председава Председник СП, а у случају његовог одсуства секретар 

СП је председавајући за ту седницу. 

Седнице СП су редовне и ванредне. 

На редовним седницама СП се бави редовним тачкама као што су избори и 

именовања, прихватање годишњег програма рада,прихватање општих аката и 

одлука, као и прихватање финансијског плана. 

Број и време одржавања редовних седница утврђују се годишњим програмом рада 

СП. 

На ванредним седницама Скупштина се бави изгласавањем неповерења и другом 

проблематиком. 

Ванредну седницу СП може да затражи било који члан СП, а Председник одобрава и 

одређује термин по потреби. 

 

Давање предлога аката 

Члан 21. 

Студентском парламенту може да предложи акт на усвајање: 

Председник 

Посланик 

Најмање 20 студената Високе школе струковних студија за образовање васпитача у 

Кикинди, који нису чланови СП. 

 

Избори 

Члан 22. 

Постоји само једна изборна јединица Високе школе струковних студија за 



Статут студентског парламента ВШССОВ у Кикинди 2014. година 

 5 

образовање васпитача у Кикинди. Са сваке године, без обзира на смер, на скупу 

студената, јавно оглашеном на огласној табли, најмање 7 дана пре њеног 

одржавања у октобру месецу бирју се представници са смера Струковни васпитач деце 

предшколског узраста по 2 (два) представника са сваке године, Струковни васпитач деце у 

јаслицама, здравственим и социјалним установама по 1 (један) за сваку годину, Струковни 

васпитач за традиционалне игре по 1 (један), Струковни педагошки асистент по 1 (један) са 

сваке године што износи све укупно 15 (петнаест) чланова и још 2 (два) представника са 

Специјалистичких струковних студија.Посланици се бирају на следећи начин: свака 

генерација бира 5 (пет) представника, на основу предлога студената те генерације. 

Гласање је јавно и врши се дизањем руке. 

Посланици се бирају на мандатни период од једне године и могу поново бити 

бирани без ограничења броја мандата. 

 

Расписивање избора и конституисање СП 

Члан 23. 

Изборе за СП расписује Председник СП. 

Мандат студентских посланика претходног сазива завршава се конституисањем 

новог СП. 

Конститутивну седницу сазива Председник СП тако што се СП састаје најкасније 

четрнаест (14) дана од одржаних избора, у складу са чланом 22. 

 

Члан 24. 

Студентском посланику престаје мандат оставком, изгласавањем неповерења, или 

у случају да студентски посланик три пута неоправдано изостане са седнице. 

Оставка важи од дана кад је лично уручена Председнику СП, или 

предата препорученом пошиљком. 

Као оправдано одсуство са састанака СП уважава се болест, студијске обавезе, или 

приватни разлози (смрт у породици) о чему посланик даје писмени доказ 

Председнику СП. 

За изгласавање неповерења потребно је да гласа најмање  више од  1/2  од укупног броја 

посланика. 

 

ПРЕДСЕДНИК СП 

Члан 25. 

Председник СП ( у даљем тексту: Председник) представља СП. Исто лице не може 

бити бирано на ову функцију највише  од три пута мандата. 

Председник сазива, утврђује дневни ред и председава седницама СП. 

Представља СП, води и усклађује његов рад. 

Предлаже секретара СП. 

Израђује предлог годишњег програма СП и предлог финансијског плана СП. 

Предлаже годишњи програм рада и финансијски план. 

Даје СП друге предлоге у складу са Статутом. 

Стара се о извршавању одлука и обавља друге Статутом утврђене послове. 

Председник има овлашћење финансијског налогодавца у односу на средства и 

имовину СП, и може их пренети на лице које он овласти. 

Председник за свој рад одговара СП. 

Председник је овлашћено и одговорно лице СП. 

Председник може задужити поједине посланике за финансије, академске 

активности, семинаре, међународну активност, спорт, маркетинг и издаваштво, 

социјалне проблеме, реформу наставног плана и програма. 

 

Секретар 
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Члан 26. 

Чланови СП предлажу кандидата за место секретара. 

 

Надлежност секретара 

Члан 27. 

Секретар води и одговоран је за записнике са седница СП. 

Одговоран је за за све преписке и другу комуникацију СП. 

Дужан је да чува сва документа и да по истеку функције изврши примопредају. 

 

НЕСПОЈИВОСТ ИНТЕРЕСА И ФУНКЦИЈА 

Члан 28. 

Свако политичко ангажовање на Високој школи струковних студија за образовање 

васпитача у Кикинди посланика СП санкционише се аутоматским одузимањем 

мандата. 

 

ДРУГЕ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Кворум 

Члан 29. 

СП своје одлуке и акте доноси на седницама на којима је присутна већина свих 

чланова. 

Када СП одлучује помоћу посебне квалификоване већине која захтева веће 

присуство, пуноправност је обезбеђена ако је на седници присутна потребна 

квалификована већина свих чланова. 

 

Пуноправност одлука 

Члан 30. 

Одлуке СП објављују на огласној табли СП. 

Одлуке СП и резултати избора почињу да важе по јавном објављивању, наредног 

радног дана по прихватању одлуке. 

Одлуке о усвајању Статута и његових измена и допуна доносе се двотрећинском 

већином од укупног броја чланова СП, а ступају на снагу 8-ог дана од објављивања 

одлуке на огласној табли. 

О одлукама СП Секретар је дужан одмах да обавести заинтересоване и да одлуке 

јавно објави на огласној табли, а по потреби и на сајту школе. 

 

Рок примопредаје 

Члан 31. 

Стари и нови носиоци функција дужни су да обаве примопредају у року од седам ( 

7 ) дана од објаве изборних резултата. 

Ако примопредаја из било којих разлога није обављена у том периоду, сматра се 

обављеном, осим ако се обе стране не слажу, а о томе нови носилац функције 

припрема писмени извештај о коме расправља СП. 

У примопредајном периоду стари носилац функције обавља само већ започете 

послове, а носиоцем пуних овлашћења сматра се новоизабрани тј. новоименовани 

носилац функције. 

 

ДоношењеСтатута 

Члан 32. 

Статут СП се доноси двотрећинском ( 2/3 ) већином свих чланова СП. 

 

ИЗВОРИ МАТЕРИЈАЛНИХ СРЕДСТАВА И НАЧИН НАДГЛЕДАЊА 

РАСПОЛАГАЊА 
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Стицање средстава 

Члан 33. 

Средства за рад СП-а стичу се: 

- из буџета Школе; 

- од доходака од сопствене имовине; 

- од доходака од активности које обавља за остваривање задатака и циљева; 

- од дотација и поклона; 

- из других извора. 

 

Изјава о материјалној одговорности 

Члан 34. 

Сви налогодавци за располагање финансијским средствима СП морају по ступању 

на функцију, у року од седам (7) дана од објављивања изборних резултата тј. 

именовања, да потпишу писмену изјаву о материјалној одговорности за свој рад и 

писмену изјаву да се против њих не води никакав поступак који подлеже кривичној 

одговорности. 

У супротном надлежни орган мора поново да одлучује о именовању. 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 35. 

Овај Статут почиње да важи после усвајања на седници Скупштине СП, а ступа на 

снагу и почиње да се примењује 8-ог дана од објављивања на огласној табли, под 

условом да у огласном периоду није било писмених примедби на њега. 

Одредбе других аката СП се смисаоно и у складу са овим Статутом употребљавају 

до прихватања нових. 

 

 

Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, 

Светосавска 57, 23300 Кикинда 

Председник СП 


