Нацт закона о студентском организовању

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
ПРЕДМЕТ ЗАКОНА
Члан 1
Овим законом се уређује институционални оквир за студентско организовање у оквирима акредитованиџ
високошколских установа, односно акредитованих високошкослких јединица и акредитованих
самосталних високошколских установа, и на националном нивоу, односно положај, делатност,
надлежност, студентског парламента, студентских конференција, синдикалних студентских организација,
струковних студентских организација и студентских гласила као и оквир за остваривања заједничких
интереса студената на националном нивоу кроз рад наведених студентских ентитета.
На питања која нису уређена овим законом примењују се одредбе закона којим се уређују високо
образовање, студентски стандард, област младих, удруживање грађана, односно одредбе, статута и
других аката високошколских установа.
Граматички изрази употребљени у овом закону, мушког или женског рода, а који се односе на особе,
подразумевају оба пола.
КЛАСИФИКАЦИЈА ЕНТИТЕТА СТУДЕНТСКОГ ОРГАНИЗОВАЊА
Члан 2
Ентитети студентског организовања јесу:
1.
2.
3.
4.

Студентске организације;
Студентски медији;
Студентски парламенти;
Студентске конференције;
ДЕЛАТНОСТ СТУДЕНТСКОГ ОРГАНИЗОВАЊА
Члан 3

Делатност студентског организовања је од посебног значаја за Републику Србију, а посебно за
високообразовање, професионалну орјентацију, целоживотно учење и неформално образовање код
младих, провођење слободног времена младих.
Студентско организовање означава организовање студената и учешће у раду ентитета студентског
организовања према важећим законима који уређују област удруживања, младих, високог образовања,
студентског стандарда, односно одредаба високошколских установа и овог закона.
ЦИЉЕВИ СТУДЕНТСКОГ ОРГАНИЗОВАЊА
Члан 4
Циљеви студентског организовања јесу:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Стицање додатних општих и стручних компетенција студената;
Стицање употребних практичних знања студената;
Стварање нових могућности за студенте;
Већа запошљивост и запосленост свршених студената;
Мања стопа одустајања од студија;
Унапређење и модернизација високог образовања;

7.
8.

Образовање креативне популације која непрекидно усваја и ствара нова знања;
Унапређено праћење европских и светских трендова у погледу академског сектора у најширем
смислу;
9. Повећање броја становника са високим образовањем;
10. Унапређење међународне отворености система високог образовања;
11. Стварање атмосфере сарадње уместо конкуренције међу студентима;
ПРИНЦИПИ СТУДЕНТСКОГ ОРГАНИЗОВАЊА
Члан 5
Делатност студентског организовања заснива се на следећим принципима:
1) омогућавање студентима да се каналишу свој стваралачки потенцијал и на тај начин остваре
своје друштвеноодговорне и пословне амбиције;
2) поштовање људских права и грађанских слобода, укључујући забрану свих видова
дискриминације;
3) отвореност према јавности и грађанима;
4) уважавање хуманистичких и демократских вредности националне и европске традиције и
вредности културног наслеђа;
5) етичкi и морални кодекс;
6) независност од утицаја политичких странака
7) академски интегритет;
8) усклађивање са европским системом високог образовања и унапређивање академске
мобилности наставног и ненаставног особља и студената;
9) учешће студената у управљању и одлучивању, посебно у вези са питањима која су од значаја
за квалитет наставе;
10) повезаност са средњошколским организовањем
НЕЗАВИСНОСТ ОД УТИЦАЈА ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА
Члан 6
Независност од утицаја политичких странака подразумева избегавање директне инструментализације
свих студентских тела, гласила и организација.
Независност из става 1. овог члана се остварује тако што чланови политичких странака не могу бити
бирани у:
1.
2.
3.
4.

Органе студентских организација;
Органе студентских медија;
Студентске парламенте;
Студентске конференције.
АКАДЕМСКИ ИНТЕГРИТЕТ
Члан 7

На академском интегритету заснивају се: очување достојанства професије, унапређивање моралних
вредности, заштита вредности знања и подизање свести о одговорности свих чланова академске
заједнице и унапређење људских права и слобода.

ЕТИЧКИ КОДЕКС СТУДЕНТСКОГ ОРГАНИЗОВАЊА
Члан 8
Морални и етички кодекс подразумевају да је, без обзира на карактер активности и делатности
студентских ентитета, забрањена промоција:
•
•
•
•
•
•

алкохола
дувана,
насиља,
дискриминације,
конкретних политичких партија и вера,
других штетних стилова живота и незаконитих активности.
ПРАВО НА СТУДЕНТСКО ОРГАНИЗОВАЊЕ
Члан 9

Право на учешће у раду студентских ентитета имају сви студенти у складу са чланом 4 и 5, овог закона,
Законом о удружењима, Законом о високом образовању, Законом о волонтирању.
Право на учешће у раду студентских ентитета се губи након 180 дана од престанка статуса студента осим
у случајевима коначног искључивања због повреда у вези са чланом 5 овог закона или дисциплинских
поступака у оквиру високошколске установе, када се право на учешће губи одмах са губљењем статуса
студента, односно након истека рока за жалбу по одлуци у вези са дисциплинским мерама или након
коначне одлуке по овом питању, након процесуирања жалбе, ако могућност за жалбу постоји.

СТУДЕНТСКА ГЛАСИЛА
Члан 10
Студентска гласила, у даљем тексту - гласила, представљају редакције, чији су чланови студенти, чија је
примарна делатност информисање студената путем креирања и вођења различитих средстава
информисања за студенте.
Студентска гласила могу бити удружења грађана и у том случају своје циљеве, основна начела, делатност
и области информисања и све предвиђено Законом о Удружењима уређују статутом.
Студентска гласила такође могу бити основана од стране студентских центара и високошколских установа
и у том случају своје циљеве, основна начела, делатност и области информисања и све предвиђено
Законом о Удружењима уређују решењем о обављању делатности студентског гласила, у даљем тексту решење о обављању делатности, које издаје установа која је оснивач студентског гласила.
Члан 11
Постоје следећи облици студентских гласила:
1) гласила високошколских јединица;
2) гласила самосталних високошколских установа ;
3) национална гласила.
Студентска гласила разликујемо и према начину информисања студената и то путем:
1)
2)
3)
4)
5)

Интернет публикација;
Дигиталних публикација;
Штампаних публикација;
Аудио програма (традиционални и интернет радио);
Аудио-визуелног програма (традиционалне и интернет телевизије).
Члан 12

Статус студентског гласила могу редакције које чине студенти чији је примарни циљ обухвата
информисање студената, а која су регистрована у регистру студентских гласила.
Гласила могу бити покренута у оквиру других правних субјеката, као што су високошколске установе и
студентски центри, у даљем тексту - установе, у ком случају гласила користе адресу, рачун у банци,
простор, грејање и интернет установе у оквиру које су основана и уместо статутом, основна начела
функционисања прописана су решењем о обављању делатности од стране установе у оквиру које су
основана.
Статут или решење о обављању делатности студентских гласила обухвата и поштује принципе деловања
и прописује циљеве који морају да буду сагласни са овим законом.
Да би нека редакција стекла статус Студентског гласила, њено информисање обухвата најмање једну од
следећих области:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

остваривање и заштита права и интереса студената;
очување и унапређење здравља студената;
промоција здравих стилова живота студената;
унапређење студентског стандарда;
евалуација и унапређење наставног процеса;
промоција високог образовања;
могућности за квалитетно провођење ваннаставног и слободног времена студената;

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

улога студената у одрживом развоју и заштити животне средине;
унапређење улоге студената у унапређењу запошљивости и могућности за запошљавање и
самозапошљавање студената;
улога студената у очувању културно-историјског наслеђа.
додатно, практично, стручно и неформално образовање за студенте;
повећање мобилности студентата;
промовисање волонтерске културе међу студентима;
остваривање сарадње са младима у другим земљама кроз размену искустава и добрих
примера, као и умрежавања и сарадња на пројектима.
положај студената у академском сектору и ширем друштву;
учешће студената у академским и другим друштвеним процесима;
учешће студената у процесу доношењу одлука у академском сектору;
право на једнаке шансе и правичан и равноправан третман студената.
РЕГИСТАР СТУДЕНТСКИХ ГЛАСИЛА
Члан 13

Право уписа у регистар студентских гласила имају студентска гласила, који испуњавају критеријуме из
чланова 12, 13, 14, 15, 16 и 17. овог закона.
Уписом у регистар стиче се статус студентског гласила, као и сва права и обавезе прописане актима
високошколске установе којима се уређује њихово деловање у оквиру дате установе.
Регистар студентских гласила, чије деловање обухвата информисање студената високошколске јединице,
установљава се у оквиру исте високошколске јединице, правилником о регистру студентских гласила.
Регистар студентских гласила, чије деловање обухвата студенте самосталне високошколске установе,
установљава се правилником о регистру студентских гласила у оквиру исте самосталне високошколске
установе.
Регистар студентских гласила, чије информисање обухвата студенте више од половине самосталних
високошколских установа, установљава се правилником о регистру студентских гласила у оквиру
министарства које је надлежно за високо образовање и студентски стандард.
Захтев за упис у регистар подноси се у октобру текуће године. Решење о упису у регистар издаје се за
текућу академску годину и наредне две академске године најкасније у року од 15 дана од дана
подношења захтева и важи до издавања следећег решења.
Садржај регистра је јаван (у електронској форми).
Надлежна установа доставља податке из регистра министарству надлежном за високо образовање и
студентски стандард (у даљем тексту – министарство), које води јединствени регистар студентских
организација у Републици Србији.

Члан 14
Регистар садржи следеће податке о студентскоm гласилу:
1) решење о упису у регистар удружења код надлежне државне aгенције за послове регистрације
привредних субјеката, или решење о обављању делатности;
2) статут или решење о обаљању делатности студентског гласила;
3) програм рада за текућу академску годину;
4) начелни програм рада за наредне две академске године;

5) потврду да је заступник правног лица редован студент;
6) решење о измени података законског заступника (осим у случају новооснованог правноглица);
7) оверену изјаву о структури редакције односно чланства.
Лице овлашћено за заступање студентске организације у оквиру установе дужно је да сваку измену
података, који се воде у регистру, пријави надлежној служби за вођење регистра најкасније 15 дана од
њиховог доношења.
Садржај регистра је јаван (у електронској форми).
Установа податке из регистра доставља министарству надлежном за високо образовање (у даљем тексту
– министарство), које води јединствени регистар студентских гласила у Републици Србији.
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ЗА СТИЦАЊЕ СТАТУСА СТУДЕНТСКИХ ГЛАСИЛА
НА НИВОУ ВИСОКОШКОЛСКИХ ЈЕДИНИЦА
(факултети и академије уметности)
Члан 15
Да би редакција студентског гласила стекла услов за пријаву у регистар високошколске јединице као
студентско гласило, морају бити испуњени следећи критеријуми:
1) да статутом гласила буде јасно дефинисано да је чланство сачињено искључиво од студената
конкретне високошколске јединице;
2) да статутом гласила буде јасно дефинисано да органе управљања гласила морају да чине
студенти конкретне високошколске јединице;
3) придржавање забране партијског и верског деловања у складу са законом којим се уређује
област високог образовања;
4) поштовање демократских процедура у свом раду, а у оквиру свог чланства;
5) да гарантује равноправност свих студената без обзира на расу, пол, сексуалну оријентацију,
етничко, национално или социјално порекло, матерњи језик, вероисповест, политичко или друго
мишљење, статус стечен рођењем, инвалидитет или имовинско стање;
6) да назив гласила не садржи синтагме „студентски парламент“, „студентска конференција“,
„студентска унија“, „студентска асоцијација“, „савез студената“, „студентска организација“,
„Србије“ и „Републике Србије“;
КРИТЕРИЈУМИ ЗА СТИЦАЊЕ СТАТУСА СТУДЕНТСКИХ ГЛАСИЛА
НА НИВОУ САМОСТАЛНИХ ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА
(универзитета, академија струковних студија,
високих школа и високих школа струковних студија)
Члан 16
Да би редакција студентског гласила стекла услов за пријаву у регистар високошколске установе као
студентско гласило, морају бити испуњени следећи критеријуми:
1) да статутом гласила буде јасно дефинисано да је чланство сачињено искључиво од студената
конкретне високошколске установе;
2) да статутом гласила буде јасно дефинисано да органе управљања гласила морају да чине
студенти конкретне високошколске установе;
3) придржавање забране партијског и верског деловања у складу са законом којим се уређује
област високог образовања;

4) поштовање демократских процедура у свом раду, а у оквиру свог чланства;
5) да гарантује равноправност свих студената без обзира на расу, пол, сексуалну оријентацију,
етничко, национално или социјално порекло, матерњи језик, вероисповест, политичко или друго
мишљење, статус стечен рођењем, инвалидитет или имовинско стање;
6) да назив гласила не садржи синтагме „студентски парламент“, „студентска конференција“,
„студентска унија“, „студентска асоцијација“, „савез студената“, „студентска организација“,
„Србије“ и „Републике Србије“;
КРИТЕРИЈУМИ ЗА СТИЦАЊЕ СТАТУСА
НАЦИОНАЛНИХ СТУДЕНТСКИХ ГЛАСИЛА
Члан 17
Да би редакција студентског гласила стекла услов за пријаву у регистар министарства надлежног за
студентски стандард и високо образовање, као национално студентско гласило, са свим правима
деловања на националном нивоу мора да испуни следеће критеријуме:
1) придржавање забране партијског и верског деловања у складу са законом којим се уређује
област високог образовања;
2) поштовање демократских процедура у свом раду, а у оквиру свог чланства;
3) да гарантује равноправност свих студената без обзира на расу, пол, сексуалну оријентацију,
етничко, национално или социјално порекло, матерњи језик, вероисповест, политичко или
друго мишљење, статус стечен рођењем, инвалидитет или имовинско стање;
4) да назив гласила не садржи синтагме „студентски парламент“, „студентска конференција“,
„студентска унија“, „студентска асоцијација“, „савез студената“ и „студентска организација“.

Члан 18
Студентска гласила финансирају се:
1)
2)
3)
4)
5)

по основу поднетих пројеката и реализованих активности;
из прихода сопствене имовине;
из прихода од делатности коју обављају;
од поклона, спонзорстава, донација, чланарина и прилога;
из других извора у складу са законом.
Члан 19

Државне институције надлежне за високо образовање и информисање расписују конкурс за доделу
средстава студентским гласилима за реализацију програма, односно делова програма из области
деловања поменутих организација.
Право учешћа на конкурсу имају само гласила уписане у јединствени регистар студентских организација.
Ближе услове за финансирање програма, односно делова програма прописује државна институција.
При финансирању програма, односно делова програма студентских гласила, државна институција је
дужна да обезбеди равноправност студентских гласила.

СТУДЕНТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Члан 20
Студентска организација може бити удружење грађана и савез удружења грађана, у даљем тексту –
правно лице, које је регистровано код агенције надлежне за послове регистрације привредних субјеката
и статутом обухвата и поштује принципе деловања из члана 5 овог закона.

Постоје следећи облици студентских организација:
1) синдикалне студентске организације;
2) струковне студентске организације;
Члан 21
Синдикалне студентске организације, могу да делују на:
1) нивоу високошколске јединице
2) нивоу самосталне високошколске установе
3) националном нивоу
Члан 22
Статус синдикалне студентске организације могу стицати правна лица чија примарна делатност,
дефинисана статутом, обухвата најмање једну од следећих области:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

остваривање и заштита права и интереса студената;
информисање студената;
очување и унапређење здравља студената;
промоција здравих стилова живота студената;
унапређење студентског стандарда;
евалуација и унапређење наставног процеса;
промоција високог образовања;
унапређење могућности за квалитетно провођење ваннаставног и слободног времена
студената;
унапређење улоге студената у одрживом развоју и заштити животне средине;
унапређење улоге студената у унапређењу запошљивости и могућности за запошљавање и
самозапошљавање студената;
унапређење улоге студената у очувању културно-историјског наслеђа.
пружање додатног, практичног, стручног и неформалног образовања студентима;
повећање мобилности;
промовисање волонтерске културе међу студентима;
остваривање сарадње са младима у другим земљама кроз размену искустава и добрих
примера, као и умрежавања и сарадња на пројектима.
унапређење положаја студената у академском сектору и ширем друштву;
подстицање активног учешћа студената у академским и другим друштвеним процесима;
подстицање активног учешћа студената у процесу доношењу одлука у академском сектору;
остваривање права на једнаке шансе и правичног и равноправног третмана студената.

Члан 23
Статус струковне студентске организације могу стицати правна лица, чији су програми уже орјентисани
на једно или више струковних опредељења у оквиру високошколске установе и чија примарна делатност
дефинисана статутом, а обухвата најмање једну од следећих области:
1.
2.
3.
4.

пружање додатног, практичног, стручног и неформалног образовања студентима;
повећање мобилности;
промовисање волонтерске културе међу студентима;
остваривање сарадње са младима у другим земљама кроз размену искустава и добрих
примера, као и умрежавања и сарадња на пројектима.
РЕГИСТАР СТУДЕНТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
Члан 24

Право уписа у регистар студентских организација имају студентске организације, који испуњавају
критеријуме из чланова 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 и 29. овог закона.
Уписом у регистар стиче се статус студентске организације, било да је она синдикална или струковна као
и сва права и обавезе прописане актима високошколске установе којима се уређује њихово деловање у
оквиру дате установе.
Регистар студентских организација, чије деловање обухвата студенте високошколске јединице,
установљава се у оквиру исте високошколске јединице, правилником о регистру студентских
организација.
Регистар организација, чије деловање обухвата студенте једне самосталне високошколске установе,
установљава се правилником о регистру студентских организација у оквиру исте самосталне
високошколске установе.
Регистар организација, чије деловање обухвата студенте више самосталних високошколских установа,
установљава се правилником о регистру студентских организација у оквиру министарства надлежног за
високо образовање и студентски стандард.
На једној високошколској установи могу да имају седиште она студентска гласила која поседују валидно
решење о упису у регистар студентских организација.
Захтев за упис у регистар подноси се у октобру текуће године. Решење о упису у регистар издаје се за
текућу академску годину и наредне две академске године најкасније у року од 15 дана од дана
подношења захтева и важи до издавања следећег решења.
Члан 25
Регистар садржи следеће податке о студентској организацији:
1) решење о упису у регистар удружења код надлежне државне Агенције за послове регистрације
привредних субјеката;
2) статут;
3) програм рада за текућу академску годину;
4) начелни програм рада за наредне две академске године;
5) потврду да је заступник правног лица редован студент;
6) решење о измени података законског заступника (осим у случају новооснованог правноглица);
7) оверену изјаву о структури чланства.

Лице овлашћено за заступање студентске организације у оквиру установе дужно је да сваку измену
података, који се воде у регистру, пријави надлежној служби за вођење регистра најкасније 15 дана од
њиховог доношења.
Садржај регистра је јаван (у електронској форми).
Установа податке из регистра доставља министарству надлежном за високо образовање (у даљем тексту
– министарство), које води јединствени регистар студентских организација у Републици Србији.
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ЗА СТИЦАЊЕ СТАТУСА СТУДЕНТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
НА НИВОУ ВИСОКОШКОЛСКИХ ЈЕДИНИЦА
(факултети и академије уметности)
Члан 26
Да би правно лице стекло услов за пријаву у регистар високошколске јединице као синдикална
студентска организација, морају бити испуњени следећи критеријуми:
1) да статутом правног лица буде јасно дефинисано да је чланство сачињено искључиво од
студената конкретне високошколске јединице;
2) да статутом правног лица буде јасно дефинисано да органе управљања правног лица морају да
чине студенти конкретне високошколске јединице;
3) придржавање забране партијског и верског деловања у складу са законом којим се уређује
област високог образовања;
4) поштовање демократских процедура у свом раду, а у оквиру свог чланства;
5) да гарантује равноправност свих студената без обзира на расу, пол, сексуалну оријентацију,
етничко, национално или социјално порекло, матерњи језик, вероисповест, политичко или друго
мишљење, статус стечен рођењем, инвалидитет или имовинско стање;
6) да назив правног лица не садржи синтагме „студентски парламент“, „студентска конференција“,
''Србије'' и ''Републике Србије''
Члан 27
Да би правно лице стекло услов за пријаву у регистар високошколске јединице као струковна студентска
организација, неопходно је да испуни следеће критеријуме:
1) да статутом правног лица буде јасно дефинисано да је чланство сачињено искључиво од
студената конкретне високошколске јединице, у оквиру једног или више струковних
опредељења;
2) да статутом удружења буде јасно дефинисано да органе управљања правног лица морају да чине
искључиво студенти конкретне високошколске јединице;
3) придржавање забране партијског и верског деловања у складу са законом којим се уређује
област високог образовања;
4) поштовање демократских процедура у свом раду, а у оквиру свог чланства;
5) да гарантује равноправност свих студената без обзира на расу, пол, сексуалну оријентацију,
етничко, национално или социјално порекло, матерњи језик, вероисповест, политичко или друго
мишљење, статус стечен рођењем, инвалидитет или имовинско стање;
6) да назив правног лица не садржи синтагме „студентски парламент“, „студентска конференција“,
''Србије'' и ''Републике Србије''

КРИТЕРИЈУМИ ЗА СТИЦАЊЕ СТАТУСА СТУДЕНТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
НА НИВОУ САМОСТАЛНИХ ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА
(универзитета, академија струковних студија,
високих школа и високих школа струковних студија)
Члан 28.
Да би правно лице стекло услов за пријаву у регистар високошколске јединице као синдикалне
студентске организације са правом деловања на самосталној високошколској установи, неопходно је да
испуни следеће критеријуме:
1) да статутом правног лица буде јасно дефинисано да је чланство сачињено искључиво од
студената конкретне самосталне високошколске јединице;
2) да статутом удружења буде јасно дефинисано да органе управљања правног лица морају да чине
искључиво студенти конкретне самосталне високошколске установе;
3) да, у случају савеза удружења, студентске организације које формирају правно лице имају
најмање једну заједничку делатност дефинисану статутом;
4) придржавање забране партијског и верског деловања у складу са законом којим се уређује
област високог образовања;
5) поштовање демократских процедура у свом раду, а у оквиру свог чланства;
6) да гарантује равноправност свих студената без обзира на расу, пол, сексуалну оријентацију,
етничко, национално или социјално порекло, матерњи језик, вероисповест, политичко или друго
мишљење, статус стечен рођењем, инвалидитет или имовинско стање;
7) да назив правног лица не садржи синтагме „студентски парламент“, „студентска конференција“,
''Србије'' и ''Републике Србије''
КРИТЕРИЈУМИ ЗА СТИЦАЊЕ СТАТУСА СТУДЕНТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
НА НАЦИОНАЛНОМ НИВОУ
Члан 29.
Да би правно лице стекло услов за пријаву у регистар министарства надлежног за студентски стандард и
високо образовање, као Национална студентска организација са свим правима деловања на
националном нивоу, неопходно је да испуни следеће критеријуме:
1) да студентске организације које учествују у раду националне студенске организацију буду
уписане у регистар студентских организација надлежних установа;
2) да националну студентску организацију чине студентске организације чије је поље деловања у
више од две трећине управних округа у којима су седишта акредитованих високошколских
установа;
3) студентске организације које учествују у раду националне студентске организације имају
најмање једну заједничку делатност дефинисану статутом;
4) придржавање забране партијског и верског деловања у складу са законом којим се уређује
област високог образовања;
5) поштовање демократских процедура у свом раду, а у оквиру свог чланства;
6) да гарантује равноправност свих студената без обзира на расу, пол, сексуалну оријентацију,
етничко, национално или социјално порекло, матерњи језик, вероисповест, политичко или
друго мишљење, статус стечен рођењем, инвалидитет или имовинско стање;
7) да назив националне студентске организације не садржи синтагме „студентски парламент“, и
„студентска конференција“.

Члан 30.
Поштовање прописаних права и обавеза студентских организација прати правна служба надлежне
установе, односно надлежног министарства.
Студентска организација има право жалбе надлежном министарству и Апелационом суду на одлуку о
одбијању захтева за упис или продужетак решења о упису у регистар у року од 15 дана од пријема одлуке.
Студентска организација којој је одузето решење има право поновног подношења захтева за упис у
регистар након исправљања неправилности.
Члан 31.
Органи државне управе, самостална високошколска установа, односно високошколска јединица дужни
су да обезбеде равноправност свих студентских организација у складу са овим законом.
Самостална високошколска установа, односно високошколска јединица у њеном саставу дужна је да
обезбеди просторије, струју, грејање и интернет приступ свим регистрованим студентским
организацијама које имају решење о упису у регистар и да им о додели просторија изда адекватно
решење о коришћењу.
Члан 32
Студентске организације финансирају се:
6)
7)
8)
9)
10)

по основу поднетих пројеката и реализованих активности;
из прихода сопствене имовине;
из прихода од делатности коју обављају;
од поклона, спонзорстава, донација, чланарина и прилога;
из других извора у складу са законом.
Члан 33

Државне институције надлежне за високо образовање и науку расписују конкурс за доделу средстава
студентским организацијама за реализацију програма, односно делова програма из области деловања
поменутих организација.
Право учешћа на конкурсу имају само организације уписане у јединствени регистар студентских
организација.
Ближе услове за финансирање програма, односно делова програма прописује државна институција.
При финансирању програма, односно делова програма студентских организација, државна институција
је дужна да обезбеди равноправност студентских организација.

СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ
(Члан 66, Закона о високом образовању)
Члан 34
Студентски парламент је орган високошколске установе и високошколске јединице која има орган
управљања и уписане студенте.
Начин избора и број чланова студентског парламента утврђује се општим актом високошколске установе.
Право да бирају и да буду бирани за члана студентског парламента имају сви студенти високошколске
установе, односно високошколске јединице, уписани на студије у школској години у којој се бира
студентски парламент.
Представници студената са хендикепом и студената уписаних по афирмативној мери заступљени су у
чланству студентског парламента.
Мандат чланова студентског парламента траје две године. Избор чланова студентског парламента
одржава се сваке друге године у априлу, тајним и непосредним гласањем.
У циљу остваривања права и заштите интереса студената, студентски парламент бира и разрешава
представнике студената у органима високошколске установе, односно високошколске јединице, као и у
органима других установа у којима су заступљени представници студената, у складу са статутом установе.
Члан 35
Високошколске институције су у обавези да имају биографије чланова парламента и записнике са седница
на видљивом месту на интернет страници.

СТУДЕНТСКЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
(Члан 30 закона о високом образовању)
Члан 36
Ради остваривања заједничких интереса студената као партнера у процесу високог образовања
оснивају се Студентска конференција универзитета и Студентска конференција академија струковних
студија и високих школа (у даљем тексту: Студентска конференција академија и високих школа).
Студентску конференцију универзитета чине представници студентских парламената универзитета.
Студентску конференцију академија и високих школа чине представници студентских парламената
академија струковних студија, високих школа и високих школа струковних студија.
Организација и рад конференција из става 1. овог члана уређују се статутом конференције, у складу са
овим законом.
Студентске конференције имају право да дају мишљење о питањима из члана 12. став 1. тачка 10) овог
закона.
Средства за рад студентских конференција обезбеђују се у буџету Републике.
Студентске конференције имају својство правног лица које стичу уписом у судски регистар у складу са
законом.
Члан 37
Студентске конференције су у обавези да имају биографије чланова и записнике са седница на видљивом
месту на интернет страници.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 38
Самосталне високошколске установе доносе, у случају непостојања, правилник о признавању и
вредновању ваннаставног рада у области студентског организовања али и у другим областима од
интереса за додатно стицање практичног искуства, већу запошљивост и самозапошљавање младих, као и
одрживи развој и заштиту животне средине.
ЕВАЛУАЦИЈА И ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ
Члан 39
Евалуацију и дисциплинске мере према студентским ентитетима и њиховим представницима је
успоставља установа у оквиру које делује студентски ентитет.
Такође о појединачним догађајима и околностима, Министарство надлежно за област високог
образовања и студентског стандарда може да даје своје мишљење на упит.
МЕЂУНАРОДНА ДИМЕНЗИЈА СТУДЕНТСКОГ ОРГАНИЗОВАЊА
Члан 40
Ради деловања у складу са националним интересима у међународним активностима, и циљева
студентског организовања из Члана 4 овог закона , студентски ентитети организују усклађују своје
активности са актуелном стратегијом развоја образовања, законом о високом образовању, националном
стратегијом за младе и другим стратешким документима у зависности од области деловања.
У циљу што бољег и ефективнијег учешћа у међународним иницијативама студентски ентитети остварују
сарадњу са другим државним органима, образовним установама, удружењима грађана и осталим
организацијама и компанијама уколико је то потребно, а њихове представнике могу позивати и
укључивати у радне групе.
УСКЛАЂИВАЊЕ АКАТА
Члан 41
Високошколске установе и министарство надлежно за високо образовање и студентски стандард, из овог
закона дужни су да своја акта ускладе са овим законом најкасније у року од три месеца од ступања на
снагу овог закона.

