I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим закпнпм се уређује институципнални пквир за студентскп прганизпваое на сампсталним
виспкпщкплским устанпвама, пднпснп пплпжај, делатнпст, надлежнпст, прганизација и нашин
финансираоа студентскпг парламента, синдикалних студентских прганизација, струкпвних
студентских прганизација и академија струкпвних студија, кап и пквир за пствариваоа
заједнишких интереса студената на наципналнпм нивпу крпз рад студентских кпнференција и
наципналних студентских прганизација.
Виспкпщкплска устанпва ппдразумева универзитете, факултете, пднпснп уметнишке академије
у саставу универзитета, академије струкпвних студија, виспке щкпле и виспке щкпле струкпвних
студија (у даљем тексту –устанпва).
На питаоа кпја нису уређена пвим закпнпм примеоују се пдредбе закпна кпјим се уређују
виспкп пбразпваое, студентски стандард, удружеоима, пднпснп пдредбе статута
виспкпщкплских устанпва.

II. СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ

Члан 2.

Студентски парламент је прган сампсталне виспкпщкплске устанпве, тј. универзитета и
академије струкпвних студија, пднпснп виспкпщкплске јединице у оенпм саставу кпја има
прган управљаоа и уписане студенте.
Брпј шланпва студентскпг парламента утврђује се Ппслпвникпм п раду студентскпг парламентау
складу са ппщтим актпм за виспкпщкплске устанпве.
Брпј шланпва студентскпг парламента мпра да буде непаран.

Члан 3.

Студентски парламенти виспкпщкплских јединица су прганизаципнп и функципналнп ппвезани
у студентски парламент сампсталне виспкпщкплске устанпве.
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Члан 4.

Седищте студентскпг парламента се налази уустанпви шији је прган.
Устанпва из става 1. пвпг шлана дужна је да пбезбеди прпстпр, финансијска средства и пптребне
услпве за рад студентскпг парламента.

Члан 5.

Делатнпст студентскпг парламента је заступаое и защтита права и интереса свих студената и
разматраое питаоа и активнпсти у интересу за студенте.

Члан 6.

Студентски парламент има следеће надлежнпсти:
1) усвајаое ппщтих аката п свпм раду,
2) бираое и разрещаваое представника студената у прганима устанпве, кап и у прганима
других устанпва и прганизација у кпјима су заступљени представници студената, у
складу са оихпвим статутпм,
3) бираое, пднпснп предлагаое ппмпћника пргана ппслпвпђеоа из реда студената
надлежнпг за студентска питаоа, у складу са статутпм сампсталне виспкпщкплске
устанпве,
4) студентски парламент виспкпщкплске јединице бира и разрещава председника и
пптпредседнике и утврђује друга тела кпја ће се бавити ппсебним ппслпвима у пквиру
надлежнпсти студентскпг парламента.
5) прганизпваое сампевалуације устанпве,
6) пбављаое активнпсти кпје се пднпсе на псигураое и пцену квалитета наставе, рефпрму
студијских прпграма, анализу и пцену ефикаснпсти студија, утврђиваое брпја ЕСПБ
бпдпва, развпј мпбилнпсти студената, ппдстицаое наушнп-истраживашкпг рада
студената, сарадоу са тржищтем рада, дефинисаое критеријума за пцеоиваое
активнпсти и знаоа студената у наставнпм прпцесу, защтиту права студената и
унапређеое студентскпг стандарда,
7) ппкретаое иницијатива за дпнпщеое или прпмену прпписа пд интереса за студенте,
8) ппкретаое иницијатива за дпнпщеое или прпмену пдлука других пргана устанпве кпје
се пднпсе на пплпжај студената у наставнпм прпцесу и управљаоу устанпвпм,
9) усвајаое гпдищоег плана и прпграма рада студентскпг парламента и усвајаое
извещтаја п свпм раду,
10) усвајаое финансијскпг плана и финансијскпг извещтаја студентскпг парламента,
11) пбављаое других активнпсти у складу са закпнпм и ппщтим актима виспкпщкплске
устанпве, пднпснп виспкпщкплске јединице.
Студентски парламент сампсталне виспкпщкплске устанпвенадлежанједа:
1) бира свпје представнике у студентскпј кпнференцији.
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Члан 7.

Студентски парламент мпже прганизпвати референдум ради неппсреднпг изјащоаваоа
студената п некпм ппсебнпм питаоу из оегпве надлежнпсти.
Нашин и ппступак спрпвпђеоа неппсреднпг изјащоаваоа студената уређују се Правилникпм п
раду студентскпг парламента.
Члан 8.

Студентски парламент фпрмира кпмисију за студентски стандард кпја прати квалитет услуга
устанпва студентскпг стандарда и предлаже мере за оегпвп унапређеое.

Члан 9.

Нашин и ппступак избпра студентскпг парламента утврђују се Ппслпвникпм п раду СП, а ближе
се уређује ппсебним правилникпм кпји дпнпси студентски парламент.
Правп да бирају и да буду бирани за шлана студентскпг парламента имају сви студенти дате
виспкпщкплске устанпве, пднпснп виспкпщкплске јединице уписани на студије у щкплскпј
гпдини у кпјпј се бира студентски парламент.
Избпри за студентски парламент пдржавају се сваке гпдине тајним и неппсредним гласаоем.
Гласаое се врщи за ппјединце пп већинскпм систему у пквиру избпрне јединице на нивпу
устанпве.
Брпј избпрних јединица и брпј представника пп избпрним јединицама регулище се
Правилникпм п раду студентскпг парламента шиме равнпправнп заступа све студијске прпграме
и мпдуле прпппрципналнп брпју студената.
Избпри застудентски парламент се пдржавају најмаое 30, а највище 60 дана пд дана
расписиваоа избпра.
Избпри за студентски парламент виспкпщкплске устанпве, пднпснп виспкпщкплске јединице
пдржавају се у месецу нпвембру.
Избпре за студентски парламент расписује председник студентскпг парламента.
Студентски парламент виспкпщкплске устанпве се кпнституище најкасније дп првпг децембра,
а сампсталне виспкпщкплске устанпве најкасније дп 15. децембра текуће гпдине.
Кпнститутивну седницу студентскпг парламента сазива председник претхпднпг сазива
студентскпг парламента устанпве, а укпликп тп не ушини кпнститутивну седницу сазива прган
ппслпвпђеоа, најкасније у рпку пд седам дана пд истека рпка из претхпднпг става пвпг шлана.
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Укпликп председник студентскпг парламента не распище избпре дп 15. пктпбра, избпре
расписује прган ппслпвпђеоа устанпве.
Мандат шланпва студентскпг парламента ппшиое данпм кпнституисаоа студентскпг
парламента и траје гпдину дана.
У слушају да студент кпји је изабран за шлана студентскпг парламента заврщи степен студија на
кпји је уписан пре истека мандата, задржава правп да пбавља функцију, акп упище наредни
степен студија у првпм нареднпм уписнпм рпку на истпј виспкпщкплскпј устанпви, а највище 3
(три) месеца.
Члан 10.

Представнику студентскпг парламентана лишни захтев мпгу да мирују пбавезе студента у тпку
трајаоа мандата, а не дуже пд једне гпдине.
Студенти из става 1. пвпг шлана задржавају сва права кпја прпистишу из статуса студента.
Да би студентима из става 1. пвпг шлана бип пмпгућен статус мирпваоа, неппхпднп је да
ппднесу пбразлпжени захтев устанпви.
Ппступак се ближе пдређује нижим правним актпм.

Члан 11.

У струшним прганима виспкпщкплске устанпве и сампсталне виспкпщкплске устанпве и
оихпвим телима студенти шине 20% шланпва.
Студентски представници из става 1. пвпг шлана ушествују у расправи пп свим питаоима у
пквиру надлежнпсти струшних пргана и оихпвих тела.
Студентски представници из става 1. пвпг шлана имају правп гласа приликпм пдлушиваоа п
питаоима пд знашаја за студенте, а ппсебнп пна кпја се пднпсе на псигураое квалитета
наставе, правила студија, уписну пплитику виспкпщкплске устанпве, рефпрму студијских
прпграма, анализу ефикаснпсти студираоа и утврђиваое брпја ЕСПБ бпдпва, утврђиваое
предлпга измена и дппуна статута, утврђиваое предлпга кандидата за прган ппслпвпђеоа и
предлагаое финансијскпг плана вискпкпщкплске устанпве.

Члан 12.

Студентски парламент дпнпси финансијски план за реализацију студентских активнпсти, кпји је
саставни деп финансијскпг плана виспкпщкплске институције.
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Финансијским планпм виспкпщкплска устанпва за текућу гпдину издваја се најмаое 2% пд
висине укупнпг бучета виспкпщкплске устанпве за финансираое активнпсти студентскпг
парламента.
Студентки парламент ппднпси финансијски извещтај виспкпщкплскпј устанпви дп 1. децембра.

Члан 13.

Рад студентскпг парламента је јаван.

III. СТУДЕНТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Члан 14.

Ппстпје следећи пблици студентских прганизација:
1) синдикалне студентске прганизације;
2) струкпвне студентске прганизације.

Члан 15.

Статус синдикалне студентске прганизације мпгу стицати удружеоа грађана и савези удружеоа
грађана кпји имају статус правнпг лица и шија примарна делатнпст, дефинисана статутпм,
пбухвата најмаое једну пд следећих пбласти: пствариваое и защтита права, интереса и
здравља студената; унапређеое наставе; унапређеое живптнпг стандарда; унапређеое
друщтвенпг живпта студената; унапређеое улпге студената у пдрживпм развпју и защтити
живптне средине; унапређеое пплпжаја студената у друщтву; унапређеое активнпг ушещћа
студената у прпцесу дпнпщеоу пдлука; инфпрмисаое студената; пствариваое права на једнаке
щансе и правишнпг третмана студената.

Члан 16.

Статус струкпвне студентске прганизације мпгу стицати удружеоа грађана и савези удружеоа
грађана кпји имају статус правнпг лица и шија примарна делатнпст дефинисана статутпм,
пбухвата најмаое једну пд следећих пбласти: пружаое дпдатнпг, струшнпг и нефпрмалнпг
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пбразпваоа студентима устанпва; ппвећаое мпбилнпсти и прпмпвисаое вплпнтерске културе
међу студентима; пствариваое сарадое са младима у другим земљама и размена искуства и
примера, кап и умрежаваоа и сарадоа на прпјектима.

Члан 17.

У регистар синдикалних студентских прганизација и струкпвних студентских прганизација мпгу
да се пријаве удружеоа грађана и савези удружеоа грађана укпликп испуоавају критеријуме
прпписане шланпвима 18, 19,20. и 21. пвпг закпна.
Регистар студентских прганизација кпје делују уустанпви устанпвљава се на датпј устанпви
правилникпм п регистру.
Правп уписа у регистар имају самп удружеоа грађана и савези удружеоа грађана(у даљем
тексту – правна лица) кпји испуоавају критеријуме из шланпва 18, 19, 20. и 21. пвпг закпна.
Уписпм у регистар стише се статус студентске прганизације дате устанпве, кап и сва права и
пбавезе прпписане ппщтим актима устанпве кпјима се пмпгућује оихпвп делпваое у пквиру
дате устанпве.
На датпј устанпви мпгу делпвати самп пне студентске прганизације кпје ппседују валиднп
рещеое п упису у регистар те устанпве.
Захтев за упис у регистар ппднпси се у пктпбру текуће гпдине. Рещеое п упису у регистар издаје
се за текућу академску гпдину најкасније у рпку пд 15 дана пд дана ппднпщеоа захтева и важи
дп издаваоа следећег рещеоа.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА РЕГИСТАР
Члан 18.
(Критеријуми за стицаое статуса синдикалне студентске прганизације)

Да би правнп лице стеклп услпв за пријаву у регистар устанпве кап синдикална студентска
прганизација, мпрају бити испуоени следећи критеријуми:
1) да статутпм правнпг лица буде јаснп дефинисанп да је шланствп сашиоенп
искљушивп пд студената те виспкпщкплске устанпве;
2) да статутпм правнпг лица буде јаснп дефинисанп да пргане управљаоа правнпг
лица мпрају да шине студенти те устанпве;
3) да статут правнпг лица пбухвата најмаое једну пд следећих пбласти делпваоа:
•
•
•

защтита интереса студената и пствариваое права на једнаке щансе и
правишан третман студената;
евалуација и унапређеое наставнпг прпцеса, кап и прпмпвисаое
виспкпг пбразпваоа;
унапређеое живптнпг стандарда и здравља студената;
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•
•
•

унапређеое улпге студената у пдрживпм развпју и защтити живптне
средине;
инфпрмисаое студената;
ппдизаое капацитета студентскпг прганизпваоа

4) придржаваое забране партијскпг и верскпг делпваоа у складу са закпнпм кпјим се
уређује пбласт виспкпг пбразпваоа;
5) ппщтпваое демпкратских прпцедура у свпм раду, а у пквиру свпг шланства
гарантпваое равнпправнпсти свих студената без пбзира на расу, ппл, сексуалну
пријентацију, етнишкп, наципналнп или спцијалнп ппреклп, језик, верписппвест,
пплитишкп или другп мищљеое, статус стешен рпђеоем, ппстпјаое сензпрнпг или
мптпрнпг хендикепа или импвинскп стаое;
6) да назив удружеоа не садржи синтагме „студентски парламент“ и „студентска
кпнференција“;
7) да је правнп лице регистрпванп у Републици Србији у регистру удружеоа кпји впди
Агенција за привредне регистре.

Члан 19.
(Критеријуми за стицаое статуса струкпвне студентске прганизације)
Да би правнп лице мпглп да се пријави у регистар устанпве кап струкпвна студентска
прганизација мпра да испуни следеће критеријуме:
1) да статутпм буде јаснп дефинисанп да је шланствп сашиоенп искљушивп пд студената
устанпве;
2) да статутпм удружеоа буде јаснп дефинисанп да пргане управљаоа правнпг лица
мпрају двптрећинскпм већинпм да шине студенти те устанпве;
3) да статутпм буде пбухваћена најмаое једна пд следећих пбласти делпваоа:
•
•
•
•

пружаое дпдатнпг, струшнпг и нефпрмалнпг пбразпваоа студентима
устанпва;
ппвећаое мпбилнпсти;
прпмпвисаое вплпнтерске културе међу студентима;
пствариваое сарадое са младима у другим земљама и размена искуства
и примера кап и умрежаваоа и сарадоа на прпјектима;

4) придржаваое забране пплитишкп-странашкпг и верскпг делпваоа у складу са закпнпм
кпјим се уређује пбласт виспкпг пбразпваоа;
5) ппщтпваое демпкратских прпцедура у свпм раду, а у пквиру свпг шланства
гарантпваое равнпправнпсти свих студената без пбзира на расу, ппл, сексуалну
пријентацију, етнишкп, наципналнп или спцијалнп ппреклп, језик, верписппвест,
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пплитишкп или другп мищљеое, статус стешен рпђеоем, ппстпјаое сензпрнпг или
мптпрнпг хендикепа или импвинскп стаое;
6) да назив правнпг лица не садржи синтагме „студентски парламент“ и „студентска
кпнференција“.

Члан 20.
(Критеријуми за стицаое статуса савеза синдикалних или струкпвних прганизација на
нивпу универзитета или академија струкпвних студија)
Да би савез удружеоа дпбип статус синдикалне прганизације са правпм делпваоа на
универзитету или академији, мпра да испуни следеће критеријуме:
1) да синдикална прганизација има статус правнпг лица и ппседује рещеое п упису у
регистар надлежне устанпве;
2) да студентске прганизације кпје фпрмирају студентску прганизацију са правпм
делпваоа на универзитету или академији , буду уписане у регистар устанпва на кпјима
делују;
3) да универзитетскп телп сашиоавају студентске прганизације регистрпване на
најмаое 2/3 виспкпщкплских јединица тпг универзитета или академије, кап и већину
групација пп кпме су виспкпщкплске устанпве груписане, псим у слушају интегрисаних
устанпва;
4) да студентске прганизације кпје фпрмирају универзитетскп телп имају најмаое једну
заједнишку делатнпст дефинисану статутпм;
5) ппщтпваое демпкратских прпцедура у свпм раду, а у пквиру свпг шланства
гарантпваое равнпправнпсти свих студената без пбзира на расу, ппл, сексуалну
пријентацију, етнишкп, наципналнп или спцијалнп ппреклп, језик, верписппвест,
пплитишкп или другп мищљеое, статус стешен рпђеоем, ппстпјаое сензпрнпг или
мптпрнпг хендикепа или импвинскп стаое;
6) да назив универзитетскпг тела не садржи синтагме „студентски парламент“ и
„студентска кпнференција“.

Члан 21.
(Критеријуми за стицаое статуса савеза синдикалних или струкпвних прганизација
на наципналнпм нивпу)
Да би студентска прганизација дпбила статус крпвнпг тела с правпм делпваоа на наципналнпм
нивпу мпра да испуни следеће критеријуме:
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1) да наципналнп телп има статус правнпг лица и да има рещеое уписа у јединствени
регистар устанпве;
2) да студентске прганизације кпје фпрмирају наципналнп телп буду уписане у регистар
пдређене устанпве, кпји дефинище ппље делпваоа на универзитету илиакадемији;
3) да наципналнп телп шини најмаое 2/3 студентских прганизација шије је ппље
делпваоа на нивпу акредитпваних универзитета или академија;
4) студентске прганизације кпје фпрмирају наципналнп телп имају најмаое једну
заједнишку делатнпст дефинисану статутпм;
5) ппщтпваое демпкратских прпцедура у свпм раду, а у пквиру свпг шланства
гарантпваое равнпправнпсти свих студената без пбзира на расу, ппл, сексуалну
пријентацију, етнишкп, наципналнп или спцијалнп ппреклп, језик, верписппвест,
пплитишкп или другп мищљеое, статус стешен рпђеоем, ппстпјаое сензпрнпг или
мптпрнпг хендикепа или импвинскп стаое;
6) да назив наципналнпг тела не садржи синтагме „студентски парламент“ и
„студентска кпнференција“.

Члан 22.

Ппщтпваое прпписаних права и пбавеза студентских прганизација прати правна служба
устанпве, пднпснп надлежнпг министарства.
Студентска прганизација има правп жалбе Апелаципнпм суду на пдлуку п пдбијаоу захтева за
упис или прпдужетак рещеоа п упису у регистар у рпку пд 15 дана пд пријема пдлуке.
Студентска прганизација кпјпј је пдузетп рещеое има правп ппнпвнпг ппднпщеоа захтева за
упис у регистар накпн исправљаоа неправилнпсти.

Члан 23.

Органи државне управе, сампстална виспкпщкплска устанпва, пднпснп виспкпщкплска
јединица дужни су да пбезбеде равнпправнпст свих студентских прганизација у складу са пвим
закпнпм.
Сампстална виспкпщкплска устанпва, пднпснп виспкпщкплска јединица у оенпм саставу дужна
је да пбезбеди прпстприје и пдгпварајуће услпве за рад свим регистрпваним студентским
прганизацијама кпје имају рещеое п упису у регистар и да им п дпдели прпстприја изда
адекватнп рещеое п кприщћеоу дп нареднпг кпнкурснпг рпка.
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Члан 24.

Регистар садржи следеће ппдатке п студентскпј прганизацији:
1) рещеое п упису у регистар удружеоа кпд надлежне државне Агенције за
ппслпве регистрације привредних субјеката;
2) декларацију п прихватаоу права и пбавеза прпписаних Закпнпм п студентскпм
прганизпваоу;
3) статут;
4) прпграм рада за текућу академску гпдину;
5) пптврда да је заступник правнпг лица редпван студент устанпве,
6) рещеое п измени ппдатака закпнскпг заступника (псим у слушају нпвппснпванпг
правнпг лица)
7) списак шланпва
8) пптврда рукпвпдећег лица студентске службе на пснпву списка шланпва да су
наведени шланпви активни студенти устанпве.
Лице пвлащћенп за заступаое студентске прганизације у пквиру устанпве дужнп је да сваку
измену ппдатака кпји се впде у регистру пријави надлежнпј служби за впђеое регистра
најкасније 15 дана пд оихпвпг дпнпщеоа.
Садржај регистра је јаван(у електрпнскпј фпрми).
Устанпва ппдатке из регистра дпставља министарству унадлежнпм за виспкп пбразпваое (у
даљем тексту – министарствп), кпје впди јединствени регистар студентских прганизација у
Републици Србији.

Члан 25.

Синдикалне студентске прганизације, струкпвне студентске прганизације финансирају се:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

пп пснпву ппднетих прпјеката и реализпваних активнпсти;
из прихпда сппствене импвине;
из прихпда пд делатнпсти кпју пбавља;
пд ппклпна, сппнзпрстава, дпнација, шланарина и прилпга;
пд других извпра у складу са закпнпм.
1 % бучета устанпве на кпјпј делује.
Члан 26.

Државне институције надлежне за пбразпваое и науку расписују кпнкурс за дпделу средстава
синдикалним и струкпвним студентским прганизацијама за реализацију прпграма, пднпснп
делпва прпграма из пбласти делпваоа ппменутих прганизација.
Правп ушещћа на кпнкурсу имају самп прганизације уписане у јединствени регистар
студентских прганизација.
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Ближе услпве за финансираое прпграма, пднпснп делпва прпграма прпписује државна
институција.
При финансираоу прпграма, пднпснп делпва прпграма студентских прганизација, државна
институција је дужна да пбезбеди равнпправнпст студентских прганизација.

IV. СТУДЕНТСКЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ

Члан 27.
Ради пствариваоа заједнишких интереса студената на наципналнпм нивпу,кппрдинираоа рада
и утврђиваоа заједнишке пплитике студентских парламената
у Србији и заступаоу
оихпвихинтереса у Нарпднпј скупщтини, кпд Владе Републике Србије и у Наципналнпм савету
за виспкп пбразпваое, пснивају се Студентска кпнференција универзитетâ Србије и Студентска
кпнференција академија струкпвних студија Србије.
Студентску кпнференцију
универзитета.

универзитетâ

шине

представници

студентских

парламената

Студентску кпнференцију академских струкпвних студија и студентских парламената виспких
щкпла струкпвних студија шине представници студентских парламената академија струкпвних
студија.
Организација и рад студентских кпнференција из става 1. пвпг шлана уређују се статутпм
кпнференције.
Студентске кпнференције имају свпјствп правнпг лица кпје стишу уписпм у судски регистар у
складу са закпнпм.

Члан 28.
Надлежнпсти студентских кпнференција су:
1. разматраое питаоа пд заједнишкпг интереса за унапређиваое виспкпг
пбразпваоа у Републици Србији;
2. усаглащаваое ставпва и кппрдинираое активнпсти студентских парламената,
ппсебнп у пбласти уписне пплитике, кап и у пбласти унапређеоа квалитета
студираоа на виспкпщкплским устанпвама у Републици Србији;
3. примаое и разматраое притужбе студентских парламената виспкпщкплских
устанпва збпг ппвреда пдредаба пвпг закпна, Закпна п виспкпм пбразпваоу, кап
и свих псталих важећих закпнских прпписа у Републици Србији кпји се пднпсе на
виспкп пбразпваое и студентски стандард и даје мищљеоа и преппруке у
кпнкретним слушајевима;
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4. сарадоа са Кпнференцијпм универзитетâ Србије и Кпнференцијпм академијпм
струкпвних студија у вези са питаоима предлагаоа наушних пбласти у пквиру
ппља из шлана 27. Закпна п виспкпм пбразпваоу;
5. даваое мищљеоа Министарству прпсвете и науке РС, Наципналнпм савету за
виспкп пбразпваое, Кпнференцији универзитетâ Србије и Кпнференцији
академијпм струкпвних студија у складу са Закпнпм п виспкпм пбразпваоу (п
пбезбеђиваоу, кпнтрпли и унапређеоу пбразпвнп-наушних активнпсти на
универзитетима у Републици, щтп укљушује у првпм реду пцену студената п
студијским прпграмима, ефикаснпсти студираоа и прпцену утврђених ЕСПБ
бпдпва, прпцену предиспитних пбавеза и утврђених ппена везаних за исте,
пднпс тепријске и практишне наставе, прпцену преппрушене литературе итд.);
6. праћеое спрпвпђеоа закпна и других прпписа, иницираое дпнпщеоа или
измена прпписа ради унапређиваоа виспкпг пбразпваоа и услпва студираоа у
Републици Србији и даваое мищљеое п пдредбама нацрта закпна и других
прпписа кпји се тишу виспкпг пбразпваоа;
7. разматраое питаоа и извещтаја кпје јпј дпставе Министарствп прпсвете и науке
РС, Наципнални савет за виспкп пбразпваое, Кпнференција универзитета Србије
и Кпнференција академијпм струкпвних студија, а пднпсе се на прпцес наставе и
услпва студираоа на универзитетима у Србији;
8. бираое и разрещаваое студентских представника у Наципналнпм савету за
виспкп пбразпваое, у складу са Закпнпм п виспкпм пбразпваоу;
9. представљаое и заступаое интереса студената на међунарпднпм нивпу и у
међунарпдним студентским прганизацијама;
10. делегираое студентских представника у тела на међунарпднпм нивпу, а у
складу са пптписаним угпвприма и шланствима у међунарпдним аспцијацијама
и прганизацијама;
11. делегираое студентских представника у сва тела на наципналнпм нивпу, а у
складу са важећим закпнским прпписима Републике Србије и
12. разматраое других питаоа пд заједнишкпг интереса за студенте, у складу са
важећим закпнским прпписима Републике Србије

Члан 29.

Студентске кпнференције финансирају се:
1. из бучета Републике Србије
2. пп пснпву ппднетих прпјеката и реализпваних активнпсти;
3. из прихпда сппствене импвине;
4. из прихпда пд делатнпсти кпју пбавља;
5. пд ппклпна, сппнзпрства, дпнација, шланарина и прилпга;
6. пд других извпра у складу са закпнпм.
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Члан 30.
Рад студентских кпнференција је јаван.

V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 31.

Устанпве из шлана 2. става 1. дужне су да свпја акта ускладе са пвим закпнпм најкасније у рпку
пд три месеца пд ступаоа на снагу пвпг закпна.

Члан 32.

Први избпри за студентски парламент у складу са пвим закпнпм пдржаће се пп истеку мандата
студентскпг парламента изабранпг пп ранијим прпписима.

Уустанпви у кпјпј не ппстпји кпнституисан студентски парламент, први избпри за студентски
парламент пдржаће се најкасније 30 дана пд дана утврђиваоа правила за спрпвпђеое избпра
из шлана 31. став 1. пвпг закпна.
Кпнститутивну седницу студентскпг парламента из става 2. пвпг шлана сазива прган
ппслпвпђеоа устанпве.
Мандат студентскпг парламента из става 2. пвпг шлана траје дп кпнституисаоа студентскпг
парламента изабранпг на првим редпвним избприма пдржаним у априлу наредне гпдине.

Члан 33.

Студентска кпнференција се пснива у рпку пд 60 дана пд дана кпнституисаоа три шетвртине
студентских парламената акредитпваних сампсталних виспкпщкплских устанпва.
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Члан 34.

Министар надлежан за виспкп пбразпваое је дужан да утврди садржај и нашин впђеоа
јединственпг регистра студентских прганизација најкасније 30 дана пд ступаоа на снагу пвпг
закпна.

Члан 35.

Овај закпн ступа на снагу псмпг дана пд пбјављиваоа у „Службенпм гласнику Републике
Србије“.
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