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Студентско организовање – пре Закона о високом 
образовању

Students’ organizing – before the Law on Higher 
Education

• Студентске организације / Students’ organizations
• 2002. године Закон о универзитету гарантује учешће • 2002. године Закон о универзитету гарантује учешће 
студената у управљању универзитетом и факултетом путем 
студентског парламента (као удружење) / Law on University 
declare students’ participation on governance at universities 
and faculties by students’ parliaments (establish like 
organization) 
• Студенти магистарских студија и докторанти нису се 
значајније укључивали у студентско организовање / 
Postgraduate students weren't involved in students’ organizing.



Студентско организовање – након Закона о високом 
образовању

Students’ organizing – after the Law on Higher 
Education

• Законом о високом образовању (2005)уводи се 
студентски парламент као орган високошколских установа студентски парламент као орган високошколских установа 
и гарантује право студената на самоорганизовање. / The 
form of the institutional student participation in HE institutions 
governance is the Student Parliament, defined in the Law on 
HE
• Такође на националном нивоу студенти имају своје 
студентске конференције – СКОНУС и СКАССС. / The Law 
on HE defined Students conference of universities and 
Students conference of academies of applied studies  as 
national students representatives bodies.



Студентско организовање – након Закона о високом 
образовању

Students’ organizing – after the Law on Higher 
Education

• По статутима појединих универзитета и факултета у 
појединим студентским парламентима постоје и појединим студентским парламентима постоје и 
предтсавници студената мастер и докторских студија. / By 
Act of universities and faculties same students’ parliaments 
have master and PhD students’ representatives.
• Постоје удружења студената доктоских студија / There are 
PhD student unions.



Улога студената посдипломских студија на 
студентско организовање

Role of postgraduate student in students’ organizing

• Саветодавна / Like help• Саветодавна / Like help

• Експертска / Like experts



Студентско организовање – сутра

• Шта се жели постићи Законом о студентском 
организовању?
• Уредити рад студентских организација?
• Дефинисати механизме за деловање и организацију 
студентских представничких тела?студентских представничких тела?
• Утврдити однос студентских организација и студентских 
представничких тела?
• Створити кровну студентску организацију?
• Уредити финансирање студентских организација и 
студентских парламената?
• Треба ли нам Закон о студентском организовању?



Хвала на пажњи!

Thank you for attention!


