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На основу тачке 8.  подтачке 3. Одлуке о оснивању Академије струковних студија 
косовско метохијска број 022- 5273/2019 од 21.11.2019. године и члана 63. Закона о високом 
образовању (Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018, Привремени савет 
Академије струковних студија косовско метохијска, на седници одржаној ________ 2020. 
године донео је следећи:  

 
П Р А В И Л Н И К  

o расподели средстава обезбеђених за финансирање рада Студентског 
парламента Академије струковних студија косовско метохијска  

 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Ради активног остваривања заједничких интереса, студентима Академије струковних 

студија косовско метохијска (у даљем тексту; Академија) jе гарантовано право на 
самоорганизовање (чл. 81. Статута Академије). Студенти аутономно оснивају студентске 
организације, бирају органе управљања, планирају програме рада, реализују пројекте и друге 
активности, остварују сарадњу са студентским и другим организацијама у земљи и 
иностранству.  

 
Члан 2.  

Академија пружа пуну подршку у раду Студентског парламента кроз обезбеђење 
адекватног простора и опреме и обезбеђивање финансирања едукативних, културних, 
спортских и осталих активности студената, пројеката и манифестација. 
 

II ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 3. 
Правилником о расподели средстава обезбеђених за финансирање рада Студентског 

парламента Академије струковних студија косовско метохијска (у даљем тексту: Правилник) 
уређују се висина и начин расподеле финансијских средстава обезбеђених за финансирање 
едукативних, културних, спортских и осталих активности студената Академије, пројеката и 
манифестација у организацији Студентског парламента Академије. 
 

Члан 4. 
Средства из члана 3. се обезбеђују од семестралне уплате, студентског web радија, 

донација, од пројеката, обука и других активности студената Академије  као и из других извора. 
Средства из претходног става се евидентирају на рачуну сопствених прихода Академије, 
посебно уплатнице са позивом на број 03- (број индекса). 
 
 

III РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ РАДА СТУДЕНТСКОГ 
ПАРЛАМЕНТА 

Члан 5. 
Од укупних средстава за реализацију рада Студентског парламента, која су планирана 
Финансијским планом издвајају се средства за:  

• набавку канцеларијског и другог материјала и друге посредне материјалне трошкове 
Студентског парламента, 



• путне трошкове, смештај гостујућих студената, 
• финансирање стручних, административних, финансијско - рачуноводствених и других 

послова.  
 

IV РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА ОСТВАРЕНИХ ОД НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИХ 
ПРОЈЕКАТА, СТРУЧНИХ ПРОЈЕКАТА, ЕЛАБОРАТА, СТУДИЈА, ЕКСПЕРТИЗА И 

ДРУГИХ ПОСЛОВА И УСЛУГА У КОЈИМА СУ УЧЕСТВОВАЛИ СТУДЕНТИ 

Члан 6. 
Студенти Академије могу остварити финансијска средства и на основу остварених 

научно-истраживачких пројеката, стручних пројеката, елабората, студија, експертиза и других 
послова и услуга које обавља Академија у којима су активно учествовали. 
 

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 7. 
Овај правилник ступа на снагу даном доношења на седници Привременог савета 

Академије струковних студија косовско метохијска. Правилник ће бити објављен на интернет 
страници и огласној табли Академије.  
 

 
 
Председник Привременог савета 

Академије струковних студија косовско метохијска 
                                                                                     
__________________________________ 

                         Проф. др Соња Вујовић                                                  
 


