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Кикинда, Светосавска 57; тел: 0230/439-250, тел/факс: 0230/422-423; e-mail: vsssovki@vaspitacka.edu.rs; www.vaspitacka.edu.rs 

Број: 469-1 

Дана: 24.12.2021. године  

 

 На основу члана 66 Закона о високом образовању (Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 

73/2018, 27/2018 - др. закон, 67/2019, 6/2020 - др. закони, 11/2021 - аутентично 

тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. закон) и одредаба Закона о студентском 

организовању (Сл. гласник РС", бр. 67/2021) и члана 41 Статута ВШССОВ у Кикинди 

(287-3 од 24.09.2021. године) на  седници Студентског парламента ВШССОВ у 

Кикинди одржаној дана 24. 12.2021.године, донет је  

 

СТАТУТ  СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ 

СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА У КИКИНДИ  

 

Члан 1. 

 Статут Студентског Парламента Високе школе струковних студија за 

образовање васпитача у Кикинди (у даљем тексту: Статут) одређује облике студентског 

организовања, статус, деловање и  организацију аутономне заједнице студената Високе 

школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди.  

 

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 2. 

 Облици студентског организовања су:  

 1) студентска представничка тела: студентске конференције и студентски 

парламенти;  

 2) студентске организације основане у складу са Законом о високом образовању 

и законом којим се уређује оснивање удружења.  

 

Члан 3. 

 

Студентске конференције  

 Студентске конференције представљају највиши облик студентских 

представничких тела која делују на националном нивоу.  

 У складу са Законом о виском образовању то су:  

• Студентска конференција универзитета и  

• Студентска конференција академија струковних студија и високих школа.  

http://vaspitacka.edu.rs/wp-content/uploads/2021/09/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4.%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.pdf#page=2
http://vaspitacka.edu.rs/wp-content/uploads/2021/09/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4.%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.pdf#page=2
http://vaspitacka.edu.rs/wp-content/uploads/2021/09/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4.%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.pdf#page=3
http://vaspitacka.edu.rs/wp-content/uploads/2021/09/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4.%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.pdf#page=3
http://vaspitacka.edu.rs/wp-content/uploads/2021/09/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4.%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.pdf#page=4
http://vaspitacka.edu.rs/wp-content/uploads/2021/09/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4.%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.pdf#page=4
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Члан 4. 

Рад студентских конференција је јаван, а средства за рад студентских конференција 

обезбеђују се:  

• у буџету Републике Србије у складу са Законом о високом образовању,  

• на основу домаћих и међународних пројеката и реализованих активности,  

• прихода од сопствене имовине,  

• поклона, спонзорства, донација,  

• чланарина, прилога,  

• других извора у складу са законом.  

 Чланарину уплаћују сви уписани студенти на подрачун Школе приликом 

подношења документације за упис у текућу академску годину, а Школа врши трансфер 

тих средстава конференцијама.  

 Висина чланарина коју плаћају сви уписани студенти утврђује се тако што 

се број студената самосталних високошколских установа помножи са износом који, по 

прибављеном мишљењу Конференције универзитета Србије и Конференције академија 

струковних школа Србије, утврђују скупштине конференција.  

 

Члан 5. 

 Овлашћења студентских конференција  су:  

1) разматрање питања од заједничког интереса за студенте (што укључује у првом реду 

оцену студената о студијским програмима, ефикасности студирања и процену 

утврђених ЕСПБ бодова, процену предиспитних обавеза и утврђених поена везаних за 

исте, однос теоријске и практичне наставе, процену препоручене литературе и сл.) и 

унапређивање високог образовања у Републици Србији;  

2) усаглашавање ставова и координисање активности студентских парламената, 

посебно у области уписне политике, као и у области унапређења квалитета студирања 

на високошколским установама у Републици Србији;  

3) примање и разматрање притужби студентских парламената високошколских 

установа због повреде прописа из области високог образовања и студентског стандарда 

и давање мишљења и препорука у конкретним случајевима;  

4) сарадња са Конференцијом универзитета Србије и Конференцијом академија 

струковних студија и високих школа;  

5) праћење закона и других прописа, иницирање измена прописа ради унапређивања 

високог образовања и услова студирања;  

6) разматрање питања која јој доставе министарство надлежно за високо образовање 

(даље: Министарство), Национални савет за високо образовање, Конференција 

универзитета Србије и Конференција академија струковних студија и високих школа, а 

која се односе на процес наставе и услове студирања на високошколским установама;  

7) бирање и разрешавање студентских представника у Националном савету за високо 

образовање, у складу са Законом и у другим телима у складу са законом;  

8) представљање и заступање интереса студената на међународном нивоу и у 

међународним студентским организацијама;  

9) делегирање студентских представника у тела на међународном нивоу, а у складу са 

потписаним уговорима и чланствима у међународним асоцијацијама и организацијама;  

10) давање мишљења за оснивање националних савеза студентских организација;  

11) разматрање других питања од заједничког интереса за студенте.  
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ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 6. 

 

Студентски парламент  

 

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

заједница која заступа интересе студената на струковним студијама за образовање  

васпитача и мастер струковним студијама. 

 СП је највише представничко тело студената Високе школе струковних студија 

за образовање васпитача у Кикинди. 

 Чланови СП су представници студената свих студијских програма  на основним 

и мастер струковним студијама и одлучују по сопственој одговорности и у интересу 

групације чији су представници. 

 

Члан 7. 

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

наранџастом бојом, поред којег се налази следећи текст: „СТУДЕНТСКИ 

ПАРЛАМЕНТ ВШССОВ у Кикинди“, исписан ћириличним штампаним словима.  

НАЗИВ И СЕДИШТЕ  

Члан 8. 

 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 9. 

СП је аутономан у свом деловању.  

Начело равноправности 

 
Члан 10. 

  
 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. 

 
Начело демократичности  

 
Члан 11. 
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 СП је демократски организована заједница студената Високе школе струковних 
студија за образовање васпитача у Кикинди.  
 

Начело јавности и транспарентности 
 

Члан 12. 
 
 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 13. 
 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 14. 
 Сви студенти Високе школе струковних студија за образовање васпитача у 
Кикинди имају право на чланство СП, а представници чине уже руководство које 
доноси одлуке и одлучује о раду СП.  
 

Сарадња 
  

Члан 15. 
 

 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 16. 

 
 СП се обавезује да ће поштовати све обавезе према Конференцији академија 
струковних школа Србије 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 17. 
 

 СП је организација која обавља следеће активности: 



5 
 

- 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 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 (3 три члана) и Наставно-стручног  већа Високе школе 

струковних студија заобразовање васпитача у Кикинди (5  пет чланова), 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 18. 

 

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) 
- Потпредседник  Студентског Парламента 
- Секретар Студентског Парламента 

- Тимови по потреби Студентског Парламента 

 

Избор  

 

Члан 19 

 Избор чланова студентског парламента одржава се сваке друге године у априлу, 

тајним и непосредним гласањем, а изборе расписује председник 

студентскогпарламента.  

 Студентски парламент Школе се конституише најкасније до краја новембра 

месеца текуће године.  

 Мандат чланова студентског парламента почиње даном конституисања 

студентског парламента и траје две године.  

 У случају да студент који је изабран за члана студентског парламента заврши 

степен студија на који је уписан пре истека мандата, задржава право да обавља 

функцију, ако упише наредни степен студија у првом наредном уписном року, не дуже 

од три месеца.  

 

             Састав 

 

Члан 20 
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Студентски парламент броји по 3 (три) представника студента са сваке године 

студија и са сваког студијског програма. 

У СП се бирају представници свих студијских  програма :  

-Струковни васпитач деце предшколског узраста: 9 (девет)  представника, - 

-Струковни васпитач за традиционалне игре:  9 (девет)  представника,  

-Струковни мастер васпитач : 6 (шест)  представника. 

 

Представници студената уписаних по афирмативној мери заступљени су у 

чланству студенског парламента. 

 Сви студијски програми   бирају своје представнике у СП, већином гласова 

присутнихстудената, који се верификују на заједничком састанку чиме се конституише 

СП, након чега се бира председник и остали органи а он их на састанку гласањем и 

већином одобрава у састав парламента. 

Члан 21. 

 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. 

 

 
Члан 22. 

  Обавеза Школе у оквиру које студентски парламент делује јесте да обезбеди 

простор, финансијска средства и потребне услове за рад студентског парламента.  

Члан 23. 

Овлашћења студентског парламента јесу:  

1) доноси опште акте којима уређује свој рад, начин функционисања, организацију и 

број, начин и поступак избора својих чланова - пословник о раду студентског 

парламента и правилник о избору чланова студентског парламента;  

2) бира и разрешава представнике студената у органима установе, студентским 

конференцијама, као и у органима других установа и организација у којима су 

заступљени представници студената, у складу са њиховим статутом и законом;  

3) бира, односно предлаже студента проректора, односно студента продекана из реда 

студената надлежног за студентска питања, у складу са статутом високошколске 

установе;  

4) бира и разрешава председника и потпредседнике студентског парламента и утврђује 

друга тела која ће се бавити посебним пословима у оквиру овлашћења студентског 

парламента;  

5) учествује у процесу самовредновања високошколске установе;  

6) обавља активности које се односе на осигурање и оцену квалитета наставе, реформу 

студијских програма, анализу и оцену ефикасности студија, утврђивање броја ЕСПБ 
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бодова, развој мобилности студената, подстицање научно-истраживачког рада 

студената, сарадњу са тржиштем рада, заштиту права студената и унапређење 

студентског стандарда и даје мишљење о критеријумима за оцењивање активности и 

знања студената у наставном процесу;  

7) покреће иницијативу за доношење или промену прописа високошколске установе од 

интереса за студенте;  

8) покреће иницијативу за доношење или промену одлука других органа 

високошколске установе које се односе на положај студената у наставном процесу и 

управљању установом;  

9) доноси годишњи план и програм рада студентског парламента и усваја извештај о 

раду;  

10) доноси финансијски план и подноси финансијски извештај студентског 

парламента;  

11) обавља друге активности у складу са законом и општим актима високошколске 

установе;  

12) даје мишљења о педагошком раду наставника и сарадника, у складу са општим 

актом високошколске установе;  

13) реализује ваннаставне активности студената, оснива спортске екипе, координише 

спортским екипама, организује стручна и спортска такмичења, конференције, 

студентске научне скупове, студијске и стручне посете установама и институцијама у 

земљи и иностранству, студентске екскурзије, стручне праксе, трибине, округле 

столове, хуманитарне активности, промоције научне и стручне литературе, издаје 

студентске часописе и сл.;  

14) одлучује о расподели средстава за ваннаставне активности студената, у складу са 

општим актом студентског парламента.  

 Савет Школе  усваја финансијски извештај студентског парламента из става 1. 

тачка 10. у оквиру финансијског извештаја високошколске установе.  

 

Сазивање скупштине  и рад СП  

 

Члан 24. 

 

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

Потпредседник 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 
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другом проблематиком. 

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

и одређује термин по потреби. 

 

Давање предлога аката  

 

Члан 25. 

 

Студентском парламенту може да предложи акт на усвајање: 

 - Председник 

 - Потпредседник 

 - Члан  

 - Најмање 20 студената Високе школе струковних студија за образовање васпитача 

у Кикинди, који нису чланови СП. 

 

Расписивање избора и конституисање  

 

СП Члан 26. 

 
Изборе за СП расписује Председник СП. 
Гласање је јавно и врши се дизањем руке 
 Мандат студентских посланика претходног сазива завршава се 

конституисањем новог СП. 

 Конститутивну седницу сазива Председник СП тако што се СП састаје у 

складу са чланом 19 и 20. овог Статута. 

 
Члан 27. 

 Члану СП престаје мандат оставком, изгласавањем неповерења, или у случају да 

члан СП  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 половина од  укупног 

броја чланова . 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СП 
Члан 28. 

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

може бити бирано на ову функцију више од два мандата. 

 Председник сазива, утврђује дневни ред и председава седницама СП. 

Представља СП, води и усклађује његов рад. 
 Предлаже секретара и Потпредседника 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. 
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Председник за свој рад одговара СП. Председник је овлашћено и одговорно лице 

СП. 

 Председник може задужити поједине чланове за финансије, академске 

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

социјалне проблеме, реформу наставног плана и програма. 

 

Секретар 
 

Члан 29. 

 Чланови СП предлажу кандидата за место секретара. 
 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 30. 

 Свако политичко ангажовање на Високој школи струковних студија за 

образовање васпитача у Кикинди чланова СП санкционише се аутоматским 

одузимањем мандата. 

 
Кворум 

 
 Члан 31. 

 
 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 32. 

 

 Одлуке СП објављују на огласној табли СП као и сајту Школе. 

 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 и на сајту школе. 

 

Рок примопредаје  
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Члан 33. 

 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. 

 

 

Доношење Статута  

 

Члан 34. 

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

 

 

 Учешћа студената у органима и Школе 

  Члан 35. 

 У стручним органима Школе и њиховим телима студенти чине 20% чланова, 

водећи рачуна о сразмерној заступљености мање заступљеног пола и студената 

уписаних по афирмативним мерама.  

 Студентски представници учествују у расправи и одлучивању о питањима од 

значаја за студенте, а посебно о питањима која се односе на:  

• осигурање квалитета наставе,  

• правила студија, план рада, календар рада,  

• уписну политику Школе,  

• реформу студијских програма,  

• анализу ефикасности студирања и утврђивање броја ЕСПБ бодова,  

• измену и допуну статута,  

• предлагање кандидата за орган пословођења и  

• предлагање финансијског плана високошколске установе.  

 

Финансирања студентског парламента 
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Члан 36. 

 Студентски парламент доноси финансијски план за реализацију ваннаставних 

активности, који је саставни део финансијског плана Школе. 

 Школа обезбеђује  финансијска средства  од оснивача и из сопствених прихода.  

 

  

Студентске организације  

 

Члан 37. 

 

 Студентске организације могу се оснивати у складу са важећим Законом о 

студентском организовању и Законом о удружењима, ради обављања студентских 

активности, унапређења услова за лични и друштвени развој студената према њиховим 

потребама и могућностима и укључивања студената у друштвени живот академске 

заједнице и њиховог информисања.  

 Начин оснивања, ближе уређење, као и начин финансирања  студентских 

организација вршиће се применом одредби Законом о студентском организовању 

и Законом о удружењима. 

 Школа је дужна  да води Регистар студентских организација које на њој делују. 

Студентска организација се уписује у Регистар у року од пет дана од дана доношења 

решења о стицању статуса студентске организације.  

 Регистар садржи: назив, седиште, област деловања, статут студентске 

организације, податке о правном заступнику и то: име и презиме, податак о томе да ли 

има статус студента и која је година студија и адресу електронске поште.  

 Регистар је јаван, води се у електронском облику, објављује се на сајту Школе, а 

ближе услове и начин уписа у Регистар утврђује министарство надлежно за послове 

високог образовања.  

 

 

 
 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 38. 

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

на снагу и почиње да се примењује осмог  дана од објављивања одлуке на огласној 

табли. 

 Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи статут донет дана 14.12.2006. 

године са свим изменама и допунама. 

 На сва  питања која нису реулисана овим Статутом примењују се општа акта 

Школе, Закон о студентском организовању, као и Закон о удружењима. 

 

            

   Председник студентског парламента  

  ВШССОВ у Кикинди 

____________________________ 


