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The Student Parliament of AAB College, supported by the Law on Higher Education and the 

Statute of AAB College, in the meeting held on __ / __ / __, approves:   

 

 

The statute of students’ union of AAB college 
 

 

Article 1 

Purpose 

 

1. The Statute of the Students’ Union is the highest legal act of the Students Union.  

 

2. The Statute provides for the implementation of the responsibilities of the Students’ Union in 

support of the Statute of AAB College. 

 

3. The Statute determines the powers and status of the Union, the organization and functioning 

of the Union's bodies, relations within the Union, local and international cooperation, the 

Union's relations with the Rectorate, the Governing Council, students, general financial 

principles and final provisions.  

 

4. The Statute of the Students Union is approved by the Student Parliament with 2/3 of the 

votes of the total number of members. 

 

 

Article 2 

Students’ union  

1. The Students’ Union is a student organization which represents the interests of AAB College 

students inside and outside the premises, the function of which is guaranteed by the Statute of 

AAB College. 

 

2. The Students Union, through its bodies, ensures that students have all their rights and 

freedoms, regardless of race, ethnicity, gender, language, religion, sexual orientation, political 

or other opinion, national or social origin, regardless of property, birth or any other status in 

order to have equal rights and opportunities in the facilities offered by AAB College. 

 

3. The Students Union supports cooperation between students and enables the promotion, 

protection and extension of students' rights, combating discrimination, isolation and injustice 

through targeted campaigns and actions, thus ensuring student representation in all policy-

making bodies and processes; and decision-making of AAB College.   

 

4. The Students Union signs cooperation agreements with various organizations, institutions 

and companies in order to organize various student activities. 

 

5. The Students Union enables students to participate in the activities of the College through 

its bodies.  
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Article 3 

Headquarter 

The headquarters of the Students Union is on the campus of AAB College in St. "Elez Berisha", 

no. 56 Industrial Zone Prishtina - Fushë Kosovë, 10000 Prishtina, Republic of Kosovo. 

 

 

Article 4 

Statute  

The Student’s Union is a student representation organization, without legal subjectivity, which 

represents the interests of students, through its bodies. 

 

 

Article 5 

Symbols 

 

1. The Students Union has its own symbols including the logo, seal and flag. 

 

2. The symbols of the Student Union are approved and changed by the Student Parliament in 

accordance with the Statute of AAB College and the Statute of the Student Union, and do not 

resemble other symbols of organizations, institutions and companies operating in the Republic 

of Kosovo or abroad, excluding AAB College. 

 

3. The symbols of the Students Union are changed by the Student Parliament with 2/3 of the 

votes of the members of the Student Union, presenting them 10 days before the meeting 

scheduled for the voting of the change of symbols. 

 

4. The use of symbols is the exclusive right of the Student Union and no entity or person may 

use the emblem and other symbols without the prior authorization of the Presidency of the 

Student Union. 

 

5. The content, the right and the way of using the symbols of the Students Union are determined 

by special decisions of the Student Parliament.  

 

 

Article 6 

Competencies of student’s union  

1. The Student Union has its competencies and those delegated according to this Statute, the 

Statute of AAB College and other legal acts in force. 

 

2. The Students Union has full and exclusive competencies, in terms of general interest, 

respecting the standards determined in the Statute, in the following areas: 

2.1. Use of spaces provided by AAB College; 

2.2. Promotion, protection and extension of students' rights; 

2.3. Handling student complaints and requests; 

2.4. Organizing cultural, sports, and other leisure activities; 

2.5. Any matter which is not expressly excluded from their competence, or which has not 

been assigned to any other authority. 
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3. AAB College may delegate certain competencies to the Student Union based on the present 

Statute. 

 

 

Article 7 

The acts of the Students Union 

1. The Student Union drafts internal acts which are approved by the Student Parliament. 

 

2. The internal acts of the Student Union are valid on all campuses of AAB College and include: 

2.1. Statute of the AAB College Students Union; 

2.2. Rules of Procedure of the Student Parliament; 

2.3. Any other act necessary for the efficient functioning of the Student Union. 

 

 

Article 8 

Funds 

1. The Student Union has the right to own and manage funds. 

  

2. The Student Union maintains and manages the register of available funds. 

 

3. The funds allocated by AAB College will be used for the interests of students, such as 

conferences, seminars, publications of student works, magazines, visits inside and outside the 

country, in order to create the best possible relations with other student organizations. 

 

 

Article 9 

The cooperation with other students’ organizations 

1. The Students' Union has the right to cooperate and establish partnerships with other 

organizations of the Republic of Kosovo and international organizations, within the scope of 

its competencies, to perform functions of common interest in accordance with the principles of 

legal acts. 

 

2. Cooperation agreements on behalf of the Student Union are signed by the President.  

 

 

Article 10 

Representation of the Union in associations 

 

1. To protect and promote common interests, the Students’ Union is organized and participates 

in associations that operate at home and abroad. 

 

2. Membership acts, financial documents of associations, information on their activities and 

budget contributions to associations, the committee of the Students’ Union must make public 

before the Student Parliament for approval. 
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3. In accordance with the law, such associations may provide their members with a number of 

services, including training, capacity building, technical assistance, research, etc. 

 

4. Associations of student organizations may cooperate with international associations. 

 

 

Article 11 

Organizational structure 

 

1. The organizational structure of the Students’ Union is as follows: 

 

1.1. Student Parliament 

1.2. The Presidency 

1.3. President of the Student Union 

1.4. President of the Faculty Students Union 

1.5. COMMITTEES 

1.6. Students Union members.  

 

 

Students’ Parliament 

Article 12 

1. The Students’ Parliament is the highest student representative body. 

 

2. The Students’ Parliament consists of: 

2.1. one (1) elected representative from each faculty on the Prishtina campus. 

2.2. two (2) elected representatives from the Ferizaj campus, and 

2.3. two (2) elected representatives from the Gjakova campus. 

2.4. one (1) reserved representative for students from non-majority communities. 

 

3. The Students’ Parliament drafts and approves the Rules of Procedure of the Student 

Parliament. 

 

4. The Students’ Parliament approves the Statute of the Students’ Union and other acts of the 

Union. 

 

5. The Students’ Parliament and the Presidency of the Union have the right to take measures 

for the implementation of legal acts within the scope of their competencies. 

 

6. The Students’ Parliament is chaired by the President of the Student Union. 

 

 

Article 13 

Students’ Parliament Meetings 

Meetings of the Student Parliament are convened by the Secretary of the Student Union, at 

least 3 days before the scheduled date of the meeting, except in emergencies. 

 

 



The statute of students’ union of AAB college     5 

Article 14 

Students’ Parliament Elections 

1. The members of the Students’ Parliament as an independent body are elected by the votes 

of the students of AAB College, in the student elections which are held every two years. 

 

2. Elections can be regular, extraordinary and early. 

 

3. Elections are organized by the Presidency of the Students’ Union. 

 

 

Article 15 

Nomination for members of the Students’ Parliament 

1. Candidates for members of the Student Parliament can be all students of the faculties of the 

campuses of AAB College (Prishtina, Ferizaj and Gjakova). 

 

2. Candidates for members of the Student Parliament must meet the pre-defined criteria as 

follows: 

2.1. The student must be in the I or II year of studies in the 3-year system, while in the 4-

year system the student must be in the I, II or III year.  

 

 

Article 16 

Election process 

1. The electoral process is announced and managed by the current Presidency of the Union. 

 

2. With the announcement of the elections by the Presidency of the Union, each student has the 

right to run by providing at least 50 signatures from the students of the respective faculty. 

 

3. The list of signatures should contain the student card number in order to avoid double 

signature. 

 

4. The list of signatures is submitted to the Presidency of the Union, which after verifying the 

regularity of the list of signatures and candidacies, decides the names of all candidates for 

voting. 

 

5. The elections on the campus in Prishtina are held at the level of the faculty and the student 

can vote only for one of the candidates of the respective Faculty. 

 

6. Branch elections are held at the branch level and the student can vote for only one of the 

candidates, regardless of the faculty or study program offered at the branch. 

 

7. Voting is organized electronically through the E-Student platform. 

 

8. The election process lasts 7 (seven) days. 

 

9. The student with the most votes is elected President of the Student Union of the respective 

Faculty and represents the students of that faculty in the Student Parliament. 
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10. The student who is ranked second in terms of votes, is elected vice president of the 

Faculty Students Union. 

 

11. The President and the Vice President of the Student Union of the respective Faculty 

represent the students in the Teaching Council of the respective Faculty. 

 

12. Two of the students with the most votes at the branch level elected representatives of the 

branch students to the Student Parliament. 

 

13. The mandate of the members of the Student Parliament is two years. 

 

 

Article 17 

Duties and responsibilities of the members of the Students’ Parliament 

1. The members of the Students’ Parliament have their duties and responsibilities, which 

according to the Statute of the Students’ Union are foreseen to be: 

1.1. Actively participate in the meetings of the Student Parliament; 

1.2. Engage in Students’ Parliament committees; 

1.3. Perform the duties assigned by the President of the Students’ Union; 

1.4. Participate in activities organized by the Students’ Union or AAB College; 

1.5. Report to the Students’ Parliament, every 3 months or at the request of members. 

 

 

Article 18 

Termination of the mandate of the members of the Student Parliament 

 1. The mandate of the members of the Students’ Parliament ends if: 

1.1. Violate the Statute of the Students’ Union of AAB College; 

1.2. Violate the Rules of Procedure of the Students’ Parliament or other acts; 

1.3. Resign; 

1.4. In case of absences and lack of continuous engagement; 

1.5. At the end of the mandate; 

1.6. In case of refusal to report to the Students’ Union (more than twice in a row); 

1.7. At the initiative of at least 6 members of the Students’ Union who document the 

inappropriate behaviour or attitude of members; 

1.8. Death case 

 

 

Article 19 

The Presidency  

The presidency of the Student Union consists of: 

1. President of the Students’ Union; 

2. Three (3) vice presidents of the Students’ Union from the campuses Prishtina, Ferizaj 

and Gjakova; 

3. Secretary of the Students’ Union.  
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Article 20 

Zgjedhja e Kryetarit/es të Unionit të Studentëve  

1. Procedura e zgjedhjes së kryetarit/es të Unionit të Studentëve përcaktohet si në vijim:  

1.1. Kryetari/ja e Unionit të Studentëve zgjedhet nga Parlamenti i Studentëve me 50 + 

1 ℅  të votave dhe mandati i tij/saj zgjat dy vite.  

1.2. Anëtarët e Parlamentit të Studentëve të cilët synojnë postin e Kryetarit/es së Unionit 

të Studentëve, propozohen nga anëtarët e tjerë të Parlamentit të Studentëve apo vet 

propozohen, me kusht që të kenë së paku 3 nënshkrime nga anëtarët, për të qenë 

kandidat për kryetar/e të Unionit.   

1.3. Kandidatët për postin e Kryetarit/es të Unionit të Studentëve e kanë të paracaktuar 

një (1) ditë për të shpalosur plan programin e tyre para anëtarëve të tjerë të Parlamentit 

të Studentëve në formë prezantimi.   

1.4. Anëtari i Parlamentit të Studentëve ka të drejtë të jap nënshkrimin për vetëm një 

kandidaturë.  

1.5. Nëse në raundin e parë, asnjëri nga kandidatët nuk i siguron 50+1% të votave, 

atëherë në raundin e dytë shkojnë për votim dy kandidatët të cilët kanë siguruar më së 

shumti vota në raundin e parë.  

1.6. Në raundin e dytë, për Kryetar të Unionit të Studentëve, zgjedhet kandidati i cili ka 

siguruar 50+1% të votave nga anëtarët e Parlamentit të Studentëve.  

 

 

Neni 21 

Kriteret për zgjedhjen e Kryetarit/es 

1. Kriteret që duhet të plotësohen nga kandidatët për postin e Kryetarit/es të Unionit të 

Studentëve janë si në vijim: 

1.1. Studenti/ja duhet të jetë në vitin e I ose II të studimeve në sistemin 3 vjeçar, ndërsa 

në sistemin 4 vjeçar studenti/ja mund të jetë edhe në vitin III në programet e studimit të 

Kolegjit AAB.  

1.2. Të jetë student/e i/e rregullt. 

1.3. Kandidatët për kryetar/e të Unionit të Studentëve nuk duhet të jenë të përfshirë në 

punë administrative brenda Kolegjit AAB. 

 

 

Neni 22 

Detyrat dhe përgjegjësitë e Kryetarit/es së Unionit të Studentëve  

 

1. Detyrat e Kryetarit/es së Unionit të Studentëve janë: 

1.1. Kryetari/ja është autoriteti kryesor drejtues i Unionit të Studentëve;  

1.2. Përfaqëson studentët e Kolegjit AAB brenda dhe jashtë institucionit; 

1.3. Organizon dhe udhëheq punën e Parlamentit të Studentëve; 

1.4. Udhëheq takimet e Parlamentit të Studentëve;  

1.5. Mbikëqyrë punën e anëtarëve të Unionit të Studentëve; 

1.6. Ekzekuton aktet e miratuara nga Parlamenti i Studentëve;  

1.7. Propozon anëtarët e komisioneve në Parlamentin e Studentëve;  

1.8. Propozon rregullore dhe akte të tjera për miratim në Parlamentin e Studentëve;  

1.9. Propozon Planin e Punës së Parlamentit e Studentëve dhe ekzekuton të njëjtin me 

anëtarët e tjerë të Unionit; 

1.10. Raporton për zhvillimet brenda Parlamentit, zbatueshmërinë e Planit të Punës, 
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rrjedhën e aktiviteteve dhe të tjera, së paku njëherë në gjashtë muaj, apo kur kërkohet 

nga anëtarët e Unionit të Studentëve; 

1.11. Kërkon që Parlamenti i Studentëve të shqyrtoj aktet e propozuara për miratim; 

1.12. Delegon përgjegjësi tek anëtarët e tjerë varësisht nga sfera e punës së anëtarëve; 

1.13. Organizon aktivitete të ndryshme në bashkëpunim me anëtarët e tjerë të Unionit 

dhe Kolegjit AAB; 

1.14. Emëron Sekretarin/en e Parlamentit të Studentëve, mandati i të cilit zgjat dy vite.  

1.15. Emëron përfaqësuesit e Unionit të Studentëve në trupat akademike të Kolegjit 

AAB.  

1.16. Përfaqëson Unionin e Studentëve në Këshillin Drejtues të Kolegjit AAB.  

 

 

Neni 23 

Përfundimi i mandatit të Kryetarit/es së Unionit të Studentëve  

1. Mandati i Kryetarit/es të Unionit të Studentëve mund të përfundojë para kohe nëse: 

  

1.1. Shkel Statutin e Unionit të Studentëve;  

1.2. Shkelin Rregulloren e Punës së Parlamentit të Studentëve ose aktet e tjera; 

1.3. Me dorëheqje;  

1.4. Në rast të mungesave dhe mos angazhimit të vazhdueshëm; 

1.5. Në rast të refuzimit për raportim para Anëtarëve të Parlamentit të Studentëve (mbi dy herë 

radhazi); 

1.6.  Me iniciativë të së paku 8 anëtarëve të Unionit të Studentëve të cilët faktojnë sjelljen ose 

qëndrimin joadekuat të Kryetarit/es sipas pikave 1.1., 1.2. dhe 1.4. të këtij neni.   

 

 

Neni 24 

Nënkryetarët e Unionit të Studentëve 

1. Nën kryetari i Unionit të Studentëve nga kampusi Prishtinë zgjedhet sipas procedurës së 

njëjtë të zgjedhjes së Kryetarit/es të Unionit të Studentëve. 

 

2. Përfaqësuesit e zgjedhur në Parlamentin e Studentëve nga dega e Ferizajt dhe Gjakovës, 

sipas detyrës zyrtare janë nën kryetar të Unionit të Studentëve me rotacionin, me mandat një 

vjeçar.   

 

 

Neni 25 

Detyrat dhe përgjegjësitë e Nënkryetarëve të Unionit të Studentëve  

1. Detyrat dhe përgjegjësitë e nënkryetarëve të Unionit të Studentëve:  

 

1.1. Zëvendësojnë Kryetarin/en në takime në rast mungese ose me autorizim nga 

Kryetari/ja; 

1.2. Angazhohen në hartimin e Planit të Punës dhe akteve tjera të Parlamentit;  

1.3. Raportojnë para Kryesisë dhe Parlamentit të Studentëve në periudha tre mujore 

ose sipas kërkesës të anëtarëve të tjerë;  

1.4. Ekzekutojnë aktet e miratuara nga Parlamenti i Studentëve; 

1.5. Propozojnë rregullore dhe akte tjera për miratim nga Parlamenti i Studentëve;  
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1.6. Kryejnë përgjegjësi tjera të përcaktuara nga Kryetari/ja; 

1.7. Veprojnë në koordinim të plotë me Kryetarin/en e Unionit të Studentëve.  

 

Neni 26 

Përfundimi i mandatit të Nënkryetarëve të Unionit të Studentëve 

Procedura e përfundimit të mandatit të Nënkryetarëve të Unionit të Studentëve është e njëjtë 

me procedurën e përfundimit të mandatit të Kryetarit/es sipas Nenit 23 të këtij Statuti. 

 

 

Neni 27 

Sekretari/ja i/e Unionit të Studentëve  

1. Sekretari/ja e Unionit të Studentëve emërohet nga Kryetari/ja e Unionit të Studentëve. 

2. Mandati i Sekretarit/es të Unionit të Studentëve është dy (2) vite.  

 

Neni 28  

Detyrat dhe përgjegjësitë e Sekretarit/es të Unionit të Studentëve 

 

1. Detyrat dhe përgjegjësitë e Sekretarit/es së Unionit të Studentëve janë:  

1.1 Thërret takimet e Parlamentit të Studentëve;  

1.2 Cakton Pikat e Rendit të Ditës dhe merret me evidencën e pjesëmarrjes së anëtarëve 

në takime;   

1.3 Organizon dhe udhëheq me punët administrative, financiare, logjistike, etj., të 

Parlamentit të Studentëve;  

1.4 Raporton para Parlamentit të Studentëve vetëm me kërkesë nga Kryetari/ja ose 

anëtarët. 

 

Neni 26 

Komisionet e Parlamentit të Studentëve 

 

1. Parlamenti i Studentëve ka të drejtë të themeloj komisione të cilat e lehtësojnë punën e 

Parlamentit.  

 

2. Në kuadër të Parlamentit të Studentëve veprojnë komisionet e përhershme dhe komisionet e 

përkohshme. 

 

3. Komisionet e përhershme të Parlamentit të Studentëve janë: 

3.1. Komisioni për Ankesa; 

3.2. Komisioni për Disiplinë;  

4. Parlamenti i Studentëve ka të drejtë të themeloj edhe komisione të përkohshme varësisht 

nga nevojat për plotësimin e Planit të Punës. 

 

 

Dispozitat përfundimtare 

Neni 27 

Në pajtim me këtë Statut dhe Statutin e Kolegjit AAB hartohen të gjitha aktet tjera të 

përgjithshme dhe të veçanta të Unionit të Studentëve. 
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Neni 28 

1. Statuti i Unionit të Studentëve mund të ndryshohet sipas procedurës së miratimit të tij. 

 

2. Ky Statut hynë në fuqi nga dita e miratimit të tij në Parlamentin e Studentëve.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kryetare e Unionit të Studentëve  

 

Gentiana Uruqi 

______________________ 


