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Студентско организовање – јуче

• 1852. год. основан је Фонд за помоћ сиромашним 
студентима у чијем управљању су учествовали студенти.
• 1867. године основано је удружење студената 
„Побратимство“ – прво представничко тело студената.
• Почев од школске 1931/32. године, дошло је до спонтаног 
оживљавања и оснивања стручних студентских удружења 
на свим факултетима.
• 1934. године долази до јачања и уједињења студентског 
покрета у Акционом одбору стручних студентских 
удружења, који је претеча данашњег Савеза студената 
Београда.



Студентско организовање – јуче

• Крајем 60-их година 20. века студент добијају своје прве 
студенте продекане и студенте проректоре на појединим 
факултетима и универзитетима у тадашњој СФРЈ.
• Деведесетих година 20. века оснивају се броја удружења.• Деведесетих година 20. века оснивају се броја удружења.
• 2002. године Закон о универзитету гарантује учешће 
студената у управљању универзитетом и факултетом путем 
студентског парламента (као удружење).
• Законом о високом образовању из 2005. године уводи се 
студентски парламент као орган високошколских установа 
и гарантује право студената на самоорганизовање.



Студентско организовање – данас

• У циљу остваривања права и заштите интереса 
студената, студентски парламент бира и разрешава 
представнике студената у органима високошколске 
установе.
• Студенти имају свога проректора и своје продекане, • Студенти имају свога проректора и своје продекане, 
Студентски парламент Универзитета и студентске 
парламенте факултета, као и 20 % чланова у органима и 
телима Универзитета и факултета.
• Такође на националном нивоу студенти имају своје 
студентске конференције – Студентску конференцију 
универзитета Србије (СКОНУС) и Студентску конференцију 
академија струковних студија Србије (СКАССС).



Студентско организовање – данас

• Сада се, такође, студентска сцена суочава са новом 
појавом, налик оној с почетка тридесетих година прошлог 
века - са плурализмом студентских организација.
• Студентске организације препознате су једино у Закону о 
ученичком и студентском стандарду.ученичком и студентском стандарду.
• Ни Законом из 2005. године није до краја решено питање 
статуса, финансирања и надлежности студентског 
парламента.
• Као решење овог проблема академци предлажу 
доношење Закона о студентском организовању, који ће 
бити први акт ове врсте још од Уредбе о удружењима 
слушалаца универзитета из 1934. и 1937. године.



Студентско организовање – данас

Закон о студентском организовању!

• Покушаји да се такав закон донесе постоје још од 2002. 
године

• Априла 2005. године написан је преднацрт Закона о • Априла 2005. године написан је преднацрт Закона о 
студентском организовању.
• Априла 2006. године развијен је Концепт 
институционалног оквира за  студентско организовање.
• На изради ради невладин сектор.
• Један од циљева СИГМУС пројекта.



Пројекат СИГМУС

• Радни пакет:

• WP2: Мењање законског оквира о студентском 
организовању и укључености студената у процесе организовању и укључености студената у процесе 
одлучивања на универзитетима.



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!Хвала на пажњи!


