СТАТУТ
ПАРЛАМЕНТА СТУДЕНАТА НЕЗАВИСНОГ
УНИВЕРЗИТЕТА БАЊА ЛУКА

На основу члана 11. став 6. Закона о високом образовању („Службени гласник
Републике Српске“ 73/10 и 104/11), и на основу члана 4. Правилника о студентском
организовању на Независном Универзитету Бањалука, Парламент студената
Независног универзитета Бањалука, на својој сједници одржаној дана 13.02.2012.
године, донио је
СТАТУТ
ПАРЛАМЕНТА СТУДЕНАТА НЕЗАВИСНОГ УНИВЕРЗИТЕТА БАЊА ЛУКА
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Статутом Парламента студената Независног Универзитета Бања Лука (у даљем тексту:
Статут), уређује се организација Парламента студената Независног универзитета Бања
Лука (у даљем тексту: Парламент студената – НУБЛ ), циљеви и начела, права и
дужности чланова и друга питања од значаја за рад студентског представничког тијела
на Независном универзитету Бањалука (у даљем тексту: Универзитет).
Члан 2.
Успостављање Парламента студената – НУБЛ, утврђује се Статутом Универзитета и
Правилником о студентском организовању на Универзитету, а у складу са Законом о
високом образовању.
Парламент студената је, ванстраначка, самостална и независна организација студената
свих циклуса студија Универзитета, која се бави остваривањем, те заштитом права и
интереса студената у научно-наставном, научно-истраживачком, стручном, културном,
спортском и другом раду, као и унапређењем животног стандарда и друштвеног живота
студената.
Члан 3.
Назив организације: „ПАРЛАМЕНТ СТУДЕНАТА НЕЗАВИСНОГ УНИВЕРЗИТЕТА
БАЊА ЛУКА“.
Скраћени назив: „Парламент студената – НУБЛ“.
Седиште организације: Вељка Млађеновића 12е, Бања Лука,
Подручје дјеловања: Независни универзитет Бања Лука и Унија студената Републике
Српске
Члан 4.
Парламент студената има свој печат и лого организације.
Печат је кружног облика, са утврђеним амблемом у средини (стилизовано слова ПС)
око којих се налази натпис исписан ћирилицом и латиницом на српсокм језику у два
реда : ПАРЛАМЕНТ СТУДЕНАТА НЕЗАВИСНОГ УНИВЕРЗИТЕТА БАЊА ЛУКА.

Изглед и садржај Лога Парламента студената, утврдиће се посебном одлуком Управног
одбора.
Члан 5.
Парламент студената има један печат, за који је одговоран предсједник Парламента
студената.
У случају да печат нестане или се из других разлога повлачи из употребе, предсједник
Парламента студената-НУБЛ подноси захтјев Управном одбору да донесе акт о
проглашењу печата неважећим.
Члан 6.
Основни принципи дјеловања и рада Парламента студената су:
 толеранција,
 демократија,
 разноликост,
 добровољност,
 отвореност.
Парламент студената добровољно ће се придружити Унији СтуденатаРепублике
Српске, ради усаглашавања, изграђивања и остваривања заједничких интереса
студената Републике Српске.
ЦИЉЕВИ ПАРЛАМЕНТА СТУДЕНАТА
Члан 7.
Основни циљеви и задаци Парламента студената су:
1) Повећање броја активиста и унапређење система комуникација и протока
информација међу активистима и осталим студентима на Универзитету.
2) Делегирање кандидата Парламента студената, делегата у органима
Универзитета.
3) Јачања капацитета Парламента студената.
4) Јачање имиџа, развој бренда Уније студената и стварање климе
препознатљивости.
5) Оснивање студентског информативног центра и подизање нивоа
информисаности студената о начину студирања на универзитету, трендовима
и развоју студирања, омладинским темама и општим друштвеним процесима
6) Унапређивање односа са Универзитетом.
7) Развој програма за стручну праксу студената (у договору са Универзитетом).
8) Помоћ Универзитету у даљем развоју у складу са Болоњским процесом
9) Унапређење културног живота студента на универзитету и ван њега и сам
развој и степен културе на Универзитету.
10) Подржавање промоције Универзитета (у виду сајмова, рекламне кампање и
остало).

11) Подржавање пројеката и састављање тимова за рад на пројектима.
12) Помагање студентима у рјешавању њихових проблема.
13) Повезивање Уније студената са осталим студентским организацијама других
високошколских установа у земљи и иностранству.
14) Организовање екскурзија, хуманитарних и едукативних акција, као и све
друге активности утврђене Статутом студендтског представничког тијела,
које су у складу са мисијом, визијом и циљевима Универзитета.
Члан 8.
Ради остваривања својих циљева, Парламента студената користиће све легалне облике
и методе правне борбе, посебно:


истицање захтјева послодавним органима, послодавцима, органима управљања,
државним органима и другим институцијама у којима се одлучује о питањима од
интереса за чланство,
 право инцијатива, упозорење на оправданост захтјева студената, посредовања и
арбитражу,
 преговарање, усаглашавање и договарање.
Извршни одбор Парламента студената, у складу са законом и правилима, одлучује о
припремању и спровођењу мјера и о смјерницама потребним за њихово остваривање.
Члан 7.
Рад Парламента студената је јаван и транспарентан, а органи Парламента студената,
обезбјеђују јавност рада те пуно информисање чланства и јавности о раду организације:
Јавност рада се обезбјеђује путем:
•
оглашавања о заказаним сједницама и донешеним закључцима, путем огласне
табле или интернет странице Универзитета,
•
плакатима, књигом обавештења, презентацијама и другим начинима усменог и
писменог обавјештавања
•
посебним саопштењима путем средства јавног информисања.
ЧЛАНСТВО У ПАРЛАМЕНТУ СТУДЕНАТА
Члан 8.
Парламент студената оснива се вољом њених чланова, чланПарламента студената
може постати сваки студент Независног универзитета Бања Лука који жели да помогне
у даљем раду и усавршавању ове организације.
Сви чланови Парламента студената, су равноправни у свом раду и дјеловању, у складу
са утврђеном категоријом чланства.
Члан 9.
Студент може имати статус члана Парламента студената, ако испуњава следеће услове
 да је редован или ванредни студент Универзитета, на свим циклусима студија и
факултетима Универзитета



прихвати Мисију, Визију и Стратешки план Парламента студената
Члан 10.

Парламент студената може имати слиједеће категорије чланства:
 редовне
 почасне и
 помажуће
Члан 11.
Редовним чланом постаје сваки студент који је уписан на Универзитет и у складу са
Статутом Универзитета стекао статус студента.
Члан 12.
Почасни члан је лице које скупштина Парламента студената изабере за почасног члана
због нарочитих заслуга за развој организације.
Помажући чланови су грађани и правна лица која редовним прилозима помажу рад и
активност Парламента студената у остваривању његових циљева и задатака.
Ступање у чланство је слободно и врши се на добровољној основи, ако су испуњени
услови за пријем у чланство.
Члан 13.
У знак признања за савјесно испуњавање задатака, за посебне резултате и за савјестан и
предан рад, удружење може похвалити своје чланове.
Похвале и награде издају се у виду похвалница, диплома и препорука.
Одлуку о похвалама и наградама доноси Скупштина удружења.
Члан 14.
Чланство у удружењу престаје:
 исписивањем са факултета,
 у другим околностима предвиђеним прописима Универзитета и овим Статутом.
Са одлуком о престанку активног чланства, упознаје се Скупштина Парламента, након
чега се врши евидентирање престанка чланства.
Члан 15.
Права редовних чланова су:
 да бирају органе и да буду бирани,
 да дају приједлоге, мишљења и сугестије у вези са функционисањем Парламента
студената,
 да прате рад органа управе и покрећу инцијативе за рјешавање питања од
интереса за рад и дјеловање,
 да буду редовно информисани о раду и резултатима рада,



да у заштити својих права користе помоћПарламента студената.
Члан 16.

Дужности чланова удружења су:
 да учествују у активностима и да савјесно и одговорно извршавају повјерене
послове и задатке у вези са радом и активностима Парламента студената
 да пропагирају дјелатност, а посебно значај програмских циљева,
 да редовно извршавају преузете обавезе према Парламенту и проводе одлуке,
ставове и закључке његових органа.
Члан 17.
Чланови удружења су обавезни да својим понашањем чувају углед Парламента и
Универзитета, те извршавају све обавезе које су предвиђене Статутом и другим
прописима, а посебно:
 да се активно залажу за извршавање задатака и циљева,
 да у складу са својим могућностима прихватају посебне задатке који се пред
њих поставе,
 да прате рад органа управљања, да указују на недостатке у раду органа
управљања и да покрећу инцијативу за рјешавање питања која су од интереса за
Универзитет.
ОРГАНИ ПАРЛАМЕНТА СТУДЕНАТА
Члан 18.
Органи Парламента студената су:
 Скупштина Парламента коју чине сви чланови удружења који у њу приступе,
 Предсједник и замјеник предсједника и,
 Извршни одбор
СКУПШИНА ПАРЛАМЕНТА СТУДЕНАТА
Члан 19.
Скупштина Парламента студената је највиши орган и чине је сви чланови, који
приступули у скаду са правилима утврђеним овим Статутом.
Члан 20.
Скупштина може бити:
 Оснивачка,
 Изборна,
 Редовна и
 Ванредна.
Оснивачка скупштина одржава се у новембру мјесецу и сврха јој је оснивање и почетак
рада, дефинисање програмских циљева и усвајање основних аката.

Изборна Скупштина одржава се сваке године, у складу са Статутом ради избора органа
Парламента студената.
Редовна Скупштина одржава се у правилу два пута годишње и има за циљ контролу
рада путем разматрања полугодишњег и годишњег извјештаја Извршног одбора и
Предсједника.
Ванредна Скупштина сазива се изузетно, у случају непредвиђених тешкоћа у раду или
других околности када је угрожен рад и интереси Парламента.
Члан 21.
Из разлога практичности, редовна и изборна Скупштина ће се спојити.
Члан 22.
У раду Скупштине, без права одлучивања могу присуствовати и представници других
правних лица са којим Парламент студената остварује сарадњу.
Члан 23.
Позив о одржавању редовне Скупштине мора се упутити члановима најмање 7 дана
прије њеног одржавања и то заједно са формулисаним дневним редом.
Ванредна Скупштина сазива се изузетно, предсједник Извршног одбора је дужан
сазвати Ванредну сједницу Скупштине:
* на захтјев половине чланова Парламента,
* на захтјев Извршног одбора,
Ванредна Скупштина сазива се на темељу писмено образложеног захтјева, најкасније
30 дана од дана иницирања сазивања Скупштине.
Члан 24.
Радом сједнице Скупштине руководи Предсједавајући Скупштине.
У раду скупштине учествује и записничар, који заједно са Предсједавајућим
Скупштине потписује записник са сједнице.
Члан 25.
Скупштина пуноважно одлучује када сједници присуствује више од половине чланова.
Одлуке и закључци доносе се већином гласова чланова који присуствују сједници,
уколико Статутом није предвиђено да се за доношење одређених аката тражи
квалификована већина.
Гласање на сједници је јавно, изузев уколико Скупштина на самој скупштини не утврди
тајни начин гласања.
Члан 26.
Скупштина у својој надлежности:
 доноси Статут и одлучује о његовим измјенама и допунама
 бира Предсједника удружења, Предсједавајућег Скупштине,
удружења, те Предсједника и чланове Извршногодбора,
 бира почасне чланове удружења и врши њихово проглашење,
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усваја извјештаје о раду Извршног одбора,
одлучује о припајању, раздвајању, трансформацији, престанку рада и другим
статусним промјенама удружења,
доноси општа акта, с тим што за доношење појединих општих аката може
овластити и Извршни одбор те Предсједника, у складу са Статутом,
одлучује о свим питањима која нису у надлежности другог органа.
Члан 27.

Скупштина из својих редова бира предсједника и замјеника Предсједника.
Предсједник Парламента студената је и Предсједавајући Скупштине, а у обавези је да
сазива Скупштину и руководи њеним радом, потписује акте које доноси Скупштина,
прати реализацију закључака и обавља друге послове у складу са овим Статутом и
другим актима Парламента студената.
Члан 28.
Организација, начин рада и одлучивање на сједници Скупштине ближе ће се одредити
Пословником о раду органа Парламента студената.
ИЗВРШНИ ОДБОР
Члан 29.
Извршни одбор је највиши орган удружења, којег бира Скупштина јавним или тајним
гласањем из редова својих чланова и који броји 6 чланова, с тим да мора бити
заступљена свака студијска година са најмање једним представником.
Мандат Извршног одбора траје једну годину с могућношћу реизбора.
Извршни одбор за свој рад одговара Скупштини Парламента студената.
Члан 30.
Извршни одбор у својој надлежности:
 руководи радом Парламента и ради на остваривању програмских циљева и
задатака удружења,
 стара се о спровођењу Статута, одлука, закључака и других општих аката
Скупштине
 даје инцијативе за измјене и допуне Статута и утврђује приједлоге општих аката
које доноси Скупштина,
 утврђује приједлоге програма и планова и прати реализацију истих,
 подноси извјештај о свом раду Скупштини, најмање једном годишње,
 ради на стварању услова за рад и обезбјеђењу средстава
 утврђује приједлог за избор чланова у органима Универзитета које бира
Скупштина,
 врши и друге послове који су му стављени у надлежност.
Члан 31.
Извршни одбор се састаје по потреби своје одлуке доноси већином гласова укупног
броја чланова, а у случају једнаког броја гласова, глас Предсједника Извршног одбора
одлучује.

