На основу члана 56. Закона о високом образовању (”Сл. Гласник РС”, бр.
76/05,100/07 – аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), и члана 63. став 3. Статута
Високе школе ликовних и примењених уметности струковних студија и претходне
сагласност Наставног већа Школе на предлог Правилника, Студентски Парламент
дана 20.04.2011. доноси
П Р А В И Л Н И К
СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА
ВИСОКЕ ШКОЛЕ ЛИКОВНИХ И ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА
Опште одредбе

Члан 1.
Овим Правилником Студентског Парламента Високе школе ликовних и
примењених уметности струковних студија (у даљем тексту: Правилник) уређује се
начин рада, поступци избора Парламента и начин избора радних тела, учествовање
у поступку самовредновања и другим питањима која су утврђена Статутом Високе
школе ликовних и примењених уметности струковних студија у Београду (у даљем
тексту: Висока школа).
Члан 2.
Студентски Парламент (у даљем тексту: Парламент) је демократски
организована заједница која заступа интересе студената, њихова права и залаже се
за њихово остваривање као и одговорност студената за њихове поступке.
Члан 3.
Парламент је орган Високе школе са правима и обавезама које одређују
закон, Статут Високе школе, и овај Правилник.
Назив и седиште

Члан 4.
Студентски Парламент Високе школе ликовоних и примењених уметности
струковних студија у Београду je oрган Високе школе.
Скраћени назив је: Студентски Парламент ВШЛПУСС у Београду.
Члан 5.
Седиште Парламента је у седишту Високе школе ул. Панте Срећковића,
бр.2 11000 Београд.
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Начела, циљеви, права и активности

Члан 6.
Парламент Високе школе је аутономан орган у свом деловању у оквиру
права и обавеза утврђених законом и Статутом Високе школе.
Члан 7.
Студенти Високе школе равноправни су без обзира на друштвени статус,
старост, националност, језик, расу, држављанство, пол, сексуалну опредељеност,
вероисповест и политичка уверења.
Члан 8.
Деловање Парламента Високе школе је јавaн. Седнице Парламента, његових
тела и органа су јавне.
Члан 9.
Парламент удружује све студенте са статусом активних студената, са циљем
да заступа и остварује интересе студената, да уређује питања од заједничког значаја
и солидарног задовољавања заједничких потреба у складу са законом и Статутом
Високе школе у циљу побољшања студијских и социјалних односа, као и да развија
друге интересне активности студената.
Парламент делује у интересу развоја и напретка студија. Развија односе са
другим студентским парламентима преко својих представника у Студентској
конференцији академија струковних студија, а пре свега у корист студената Високе
школе.
Члан 10.
Сваки активан студент Високе школе има право да бира и да буде биран, за
Парламент Високе школе.
Члан 11.
Парламент Високе школе залагаће се да са осталим студентским
организацијама у другим високошколским установама омогући што боље услове за
рад и сарадњу.
Парламент Високе школе залагаће се за сарадњу и са другим локалним,
регионалним и међународним формама удруживања студената.
Члан 12.
Парламент Високе школе обавезује се да ће поштовати све обавезе према
Студентској Конференцији академија струковних студија (даље Конференција), а
истовремено се обавезује да ће активно учествовати у органима Конференције.
Парламент Високе школе обавезује се да ће поштовати и обавезу према
другим организационим облицима повезивања студената, са осталим
високошколским јединицама, у складу са актима Конференције.
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Члан 13.
Парламент Високе школе је орган преко којег студенти остварују своја
права и штите своје интересе y Школи.
Парламент Високе школе је организација која обавља пре свега следеће
активности:
1) прихвата, организује и изводи програме интересних тј. струковних
активности студената из области образовања, уметности, културе,
спорта, међународне сарадње.
2) Информише студенте о активностима и из других подручја деловања
студената одређених образовно – уметничких, истрживачких, наставних,
односно студијских програма.
3) обавља друге задатке и активности одређене законом, актима Високе
школе, Конференције и овим Правилником;
4) Парламент Високе школе у складу са законом, Статутом Високе школе
и овим Правилником бира представнике студената који учествују у раду
Савета, Наставног већа и комисија у складу са Статутом Високе школе.
Парлaмент:
1. бира и разрешава председника и потпредседника Парламента;
2. доноси Правилник Студентског парламента;
3. обрaзује или формира радна тела која се баве појединим
пословима из надлежности Парламента;
4. бира и разрешава представнике студената y органима и телима
Школе;
5. доноси план и програм активности Парламента;
6. рaзматра питања y вези са унапређењем мобилности студената,
заштитом права студената и унапређењем стyдентског стандарда;
7. организује и спроводи прогpаме ваннаставних активности
стyдената;
8. учествује y поступку самовредновања Школе;
9. остварује студентску међушколску и међународну сарадњу;
10. бира и разрешава представнике стyдената y органима и телима
удружења y кoјима су заступљени представници студената
Школе y складу ca општим актима Школе;
11. усваја финансијски план и извештај о финансијском пословању
Парламента;
12. усваја годишњи извештај o раду који подноси председник
Парламента;
13. бира и разрешава чланове својих комисија;
14. обавља и друге послове y складу са законом, Статутом и општим
актима Високе школе.
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Члан 14.
Студенти уписани y школској години на стyдијске програме који се
остварују y Високој школи бирају непосредно, тајним гласањем чланове за
Студентски парламент Школе.
Студентски парламент сачињавају по три представника сваког студијског
програма.
Студентски парламент има укупно девет чланова.
Председника и потпредседника бирају чланови Парламента на првој
конститутивној седници већином гласова укупног броја чланова Парламента.
Избор чланова Парламента Школе одржава се y априлy.
Студентски парламент, уз претходну сагласност Наставног већа Школе на
предлог Правилника, доноси Правилник Студентског Парламента којим се уређује
делокруг рада, начин избора и број чланова Студентског парламента Високе школе.
Мандат чланова Студентског парламента Високе школе траје годину дана.
Члану Студентског парламента коме је престао статус студента на
студијском прогpaму који се остварује y Високој школи престаје мандат даном
престанка статуса, a допунски избори се спроводе y року од следећих 15 дана.
Финансирање рада Студентског парламента
Члан 15.
Рaд студентског парламента финансира се из средстава која су Школи
одобрена из буџета Републике Србије за његово финансирање.
Потребан износ средстава из става 1. овог члана утврђује се на годишњем
нивоу на основу финaнсијског плана.
Избори
Члан 16.
Изборе за Парламент обавља изборна комисија. Изборна комисија осим
председника има још четири члана.
Председника изборне комисије бирају чланови комисије, из својих редова,
већином гласова.
Изборна комисија врши функцију изборних одбора.
Члан 17.
Основни задаци изборне комисије су да:
1) обезбеђује првилно спровођење свих поступака у вези са изборима;
2) проверава и прихвата кандидатуре;
3) обавља друге задатке одређене актима Парламента.
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Изборе за Парламента расписује Председник Парламента.
Мандат чланова Парламента претходног сазива завршава се
конституисањем новог Парламента.
Конститутивну седницу сазива Председник тако што се Парламент састаје
најкасније четрнаест дана од одржаних избора.
Члан 19.
Члану Парламента престаје мандат оставком или у случају да члан
Парламента три пута заредом неоправдано изостане са седнице. Оставка важи од
дана кад је лично уручена Председнику Парламента или предата препорученом
пошиљком на његово име.
Као оправдано одсуство са састанака Парламента уважава се болест,
студијске обавезе или други приватни разлози о чему члан Парламента даје
писмени доказ Председнику на следећој седници Парламента.
Председник парламента
Члан 20.
Председник Парламента представља Парламент. Исто лице не може бити
бирано на ову функцију више од два пута.
Дужности Председника:
1.сазива, утврђује дневни ред и председава седницама Парламента;
2.предлаже Парламенту годишњи програм рада и финансијски план;
3.стара се о извршавању одлука и обавља друге Правилником утврђене
послове.
4.Председник за свој рад одговара Парламенту.
Прелазне и завршне одредбе
Члан 21.
Парламент и сва радна тела које бира прихватају важеће акте на седницама
на којима је присутна већина свих чланова.
Члан 22.
Одлуке Парламента и резултати избора ступају на снагу наредног радног
дана по објављивању на огласној табли Школе.
Одлуке радних тела Парламента достављају се на верификацију Парламенту
и ступају на снагу наредног дана од дана јавног објављивања.
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Стари и нови носиоци функција Студентског парламента дужни су да обаве
примопредају у року од седам дана од објављивања изборних резултата.
У примопредајном периоду стари носилац функције обавља само већ
започете послове, а носиоцем пуних овлашћења сматра се новоизабрани носилац
функције.
Члан 24.
Овај Правилник доноси се двотрећинском већином гласова свих чланова
Студентског Парламента.
Ступање Правилника на снагу
Члан 25.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној
табли Високе Школе.

Председник Студентског Парламента

