На основу члана 56. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС" број 76/05) и
Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе
струковних студија“Висан“ у Београду, на седници од 04.04. 2010. године, донео је

ПРАВИЛНИК
СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником уређују се положај, избор, рад и организација
Студентског парламента Високе здравствено-санитарне школе струковних
студија“Висан“ у Београду (у даљем тексту: Парламент).
Члан 2.
Парламент је орган студената Високе здравствено-санитарне школе
струковних студија „Висан“у Београду.

Члан 3.
Парламент се оснива ради остваривања права, заступања и заштите
интереса свих студената Школе.
Члан 4.
Рад Парламента је јаван.
Посланицима Парламента гарантована је слобода мишљења и изражавања.

У оквиру Парламента није дозвољено политичко верско и страначко организовање
и деловање.
Члан 5.
Седиште Парламента је у просторијама Школе,Тошин бунар 7а,У Београду,
где су обезбеђујени простор и потребни услови за рад Парламента.
Члан 6.
Парламент има печат округлог облика величине 32 mm са текстом: Висока
здравствено-санитарна школа струковних студија „Висан“у Београду,
Студентски парламент, а у средини је амблем.
Члан 7.
О печату Парламента стара се и за његову употребу одговара председник
Парламента.
Печат служи за оверу веродостојности свих аката и докумената које доноси
Парламент.
Парламент има штамбиљ правоугаоног облика са натписом у два реда:
Висока здравствено-санитарна школа струковних студија“Висан“Београд,
Студентски Парламент, а испод су места за број и датум.
ДЕЛАТНОСТ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА
Члан 8.
Парламент има следеће надлежности:
1. Доноси Правилник студентског парламента;
2. Бира и разрешава председника, заменика и секретара Парламента;
3. Бира и разрешава представнике студената у Савет Школе, Наставно веће
и Већа студијских програма;
4. Бира и разрешава представнике студената у органима других установа у
којима су студенти Школе заступљени;
5. Учествује у поступку самовредновања Школе односно организационих
јединица у њеном саставу;
6. Обавља активности које се односе на:
- оцењивање и обезбеђење квалитета студијских програма, наставе и
услова рада,
- реформу студијских програма,
- анализу и оцену ефикасности студија,

- утврђивање броја ЕСПБ бодова,
- анкетирање студената,
- заступање и заштиту права и интереса студената,
- унапређење студентског стандарда и
- друге активности од значаја за студенте,
7. Покреће иницијативу за доношење или примену прописа од интереса за
студенте;
8. Организује и координира студентске стручно-истраживачке делатности;
9. Организује размену студената и друге видове студентске сарадње са
другим високошколским установама;
10. Организује издавање студентских часописа и новина;
11. Организује културне и спортске манифестације и пројекте;
12. Организује хуманитарне и едукативне пројекте;
13. Усваја годишњи план и програм рада као и годишњи извештај о свом
раду;
14. Одлучује о финансијском пословању и усваја финансијски извештај;
15. Врши и остварује и друге активности од интереса са студенте Школе.
ИЗБОР СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА
Члан 9.
Студентски парламент сачињавају по три представника са сваког студијског
програма.
Редовни избори за парламент спроводе се сваке године, у месецу априлу на
непосредним и тајним изборима.
Члан 10.
Право кандидовања на изборима за Парламент имају сви студенти Школе
који су уписани на студије у текућој школској години.
Бирачки списак утврђује служба за студентска питања и доставља га
студентском парламенту и директору Школе.
На изборима се гласа за појединачне кандидате, одвојено по студијским
програмима. За члана Студентског парламента изабран је студент који је добио
највећи број гласова.
Члан 11.
Редовне изборе за Парламент расписује председник Парламента.
Одлуком о расписивању избора именује састав комисије за спровођење
избора од најмање пет чланова као и термини одржавања избора.

За спровођење гласања именују се бирачки одбори од три члана који се
именују посебно за сваки студијски програм.
Члан 12.
Мандат чланова Парламента траје годину дана са могућношћу једног
поновног избора.
Уколико Парламент донесе одлуку о престанку свог мандата, или уколико
већина чланова поднесе оставку, или већини чланова престане статус студената
врше се ванредни избори за Парламент.
Члан 13.
Избори за Парламент се одржавају најраније 15, а најкасније 30 дана од
дана расписивања избора.
Избори за парламент се одржавају током три узастопна радна дана у Школи,
најкасније до 15. априла.
Члан 14.
Студентски парламет бира посланике из реда студената прве и друге године
студија.
При избору и кандидовању за Парламент води се рачуна о заступљености
оба пола као и заступљености студената са хендикепом.
Избором за члана Парламента студент стиче статус посланика Парламента.
Члан 15.
Парламент се конституише најкасније 20 дана од дана одржавања избора.
На конститутивној седници врши се избор: председника Парламента,
заменика председника и секретара.
Члан 16.
Студент губи статус посланика Парламента подношењем оставке на место
посланика или престанком статуса студента Школе.
У случају подношења оставке или престанка статуса студента, Парламент
се попуњава првим следећим кандидатом са одговарајуће године студија, односно
са одговарајућег студијског програма, а допунски избори се спроводе у року од 30
дана.

ФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ПАРЛАМЕНТА
Члан 17.
Парламент се финансира:
- из средстава предвиђених буџетом Школе;
- од поклона, донација и прилога;
- из средстава која се остварују радом задужбина и легата;
- из других извора у складу са законом.
Члан 18.
Парламент управља средствима и имовином у складу са законом и наменом
за коју су средства прибављена.
Надзор на материјалним и финансијским пословањем и финансијски
извештај врши се у складу са законским прописима.
РАД СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА
Члан 19.
Седнице Парламента се сазивају најмање три пута у току семестра.
Седнице Парламента сазива председник Парламента, најкасније седам
дана пре одржавања.
Позив за седницу Парламента се објављује на огласној табли свих одсека.
Одлуке Парламента се доносе јавним гласањем већином присутних
посланика.
Парламент може доносити пуноважне одлуке ако је на седници присутна
већина чланова, а одлука је донета ако се за њу изјасни већина укупног броја
посланика.
Председник Парламента може затражити да се у некој одлуци посланици
изјасне тајно.
За спровођење тајног гласања именује се Комисија од најмање три члана из
реда посланика.
Члан 20.
Студентски Парламент има своје представнике у органима управљања и
стручним органима Школе:
- у Савету Школе три представника;

- у Наставном већу и Већу студијских програма по 2 представника са
одговарајућег студијског програма;
- у Комисији за квалитет један представник.
Члан 21.
Дневни ред седнице Парламента предлаже председник.
Председник Парламента је дужан да у дневни ред унесе све предлоге које
дају посланици.
Члан 22.
На седницама Парламента води се записник који се усваја на првој наредној
седници пре преласка на утврђивање дневног реда.
Члан 23.
Седницама Парламента председава председник који се бира из редова
посланика.
Кандидат за председника парламента може бити сваки посланик.
Листа кандидата се утврђује на констутативној седници на којој се бира
председник, заменик председника и секретар Парламента.
Председник, заменик и секретар Парламента бирају се јавним гласањем
између предложених кандидата већином гласова укупног броја посланика
Парламента.
Члан 24.
Дужност председника престаје подношењем оставке или разрешењем.
Парламент може разрешити председника гласањем већином гласова свих
посланика.
По разрешењу председника бира се нови председник Парламента на истој
седници.
Члан 25.
Председник парламента има обавезу да у року од 15 дана од дана ступања
на дужност поднесе Парламенту програм рада у писаној форми.
Члан 26.

Секретар Парламента стара се о административним пословима, архиви
Парламента и другим пословима које му повери председник.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 27.
Измене и допуне овог Правилника врше се по поступку за његово доношење
већином гласова чланова Парламента.
Члан 28.
Овај правилник ступа на снагу даном изгласавања на седници Парламента и
објављивањем на огласној табли.
ПРЕДСЕДНИК ПАРЛАМЕНТА
Гвозден Босић, с.р.

