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Број: 03/09-06-17 

Датум: 09.06.2017. год. 

 

На основу члана 65 Закона о високом образовању Републике Србије (Сл. гласник РС 88/2017) и чланова 29 и 30 

Статута Високе струковне школе – Интернационални центар за професиионалне студије, Београд (у даљем тексту: 

ИЦЕПС), Наставно-стручно веће и директор ИЦЕПС-а доносе 

 

 

ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА ИЦЕПС-а 
 

Опште одредбе 

Члан 1 

Овим пословником уређује се рад Савета ИЦЕПС-а (у даљем тексту: Савет) и начин остваривања права и дужности 

чланова Савета. 

 

Конституисање Савета 

Члан 2 

Конститутивну седницу Савета новог сазива заказује и руководи њеним радом најстарији члан Савета из реда 

наставника ИЦЕПС-а.   

На првој седници новог сазива Савета, обавља се:  

- верификација мандата чланова Савета 

- јавним гласањем бира се председник Савета, већином гласова од укупног броја чланова  

- усваја се Пословник о раду Савета. 

Верификацијом мандата стиче се својство члана Савета, а тиме право и дужност учешћа у раду Савета. 

 

Члан 3 

Савет ИЦЕПС-а има 5 чланова и то: 

- 1 члан је представник наставника ИЦЕПС-а кога бира Наставно-стручно веће ИЦЕПС-а јавним гласањем 

- 1 члан је представник ненаставног особља ИЦЕПС-а кога бира ненаставно особље ИЦЕПС-а јавним или 

тајним гласањем 

- 2 члана су представници оснивача ИЦЕПС-а које бирају оснивачи јавним гласањем 

- 1 члан је представници студената, које бира Студентски парлмент. 

Мандат чланова Савета траје четири године, са могућношћу поновног избора. Мандат почиње да тече од дана 

одржавања конститутивне седнице Савета, са изузетком мандата чланова Савета који се бирају из реда студената, 

чији је мандат одређен Статутом Студентског парламента и траје најдуже две године. 

 

Председник Савета 

Члан 4 

Председник Савета се бира на првој, конститутивној седници. 

Председник се бира из реда представника наставника ИЦЕПС-а. 

Члан Савета може предложити само једног кандидата за председника.  

Председник Савета се бира јавним гласањем, а изабран је кандидат који добије просту већину гласова укупног 

броја чланова Савета. 

 

Члан 5 

Ако је за председника Савета предложен само један кандидат, па тај кандидат не добије потребну већину гласова, 

поступак предлагања кандидата за председника Савета се понавља бирањем између прва два кандидата по броју 

гласова. 

 

Члан 6 

Председнику Савета престаје функција пре истека времена на које је изабран, престанком чланства у Савету, 

оставком или разрешењем. 
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У случају подношења оставке, председнику Савета престаје функција даном одржавања седнице на којој је поднео 

оставку, односно на првој наредној седници Савета ако је оставку поднео у времену између две седнице. 

Поступак за разрешење председника Савета може покренути најмање једна трећина чланова Савета. 

Одлука о разрешењу председника Савета доноси се простом већином гласова укупног броја чланова Савета јавним 

гласањем. 

 

Члан 7 

Председник Савета: 

1. сазива и руководи седницом Савета 

2. стара се о обезбеђењу јавности рада Савета 

3. потписује акте које доноси Савет 

4. обавља и друге послове утврђене општим актима ИЦЕПС-а и овим Пословником. 

 

Права и дужности чланова Савета 

Члан 8 

Члан Савета је дужан да штити углед и интересе ИЦЕПС-а и да редовно учествује у раду Савета. 

 

Члан 9 

Члан Савета има право да тражи обавештења и објашњења од председника Савета, директора и секретара о 

питањима која се односе на послове из њихове надлежности. 

Члан Савета има право и дужност да учествује у раду радних тела Савета, да покреће иницијативе за решавање 

појединих питања из надлежности Савета и да на други начин доприноси остваривању задатака Савета. 

 

Седнице Савета 

Члан 10 

Седницу Савета припрема председник, по обављеним консултацијама са директором ИЦЕПС-а. 

Седницу Савета сазива председник Савета на сопствену иницијативу, на предлог директора или на предлог 

минимално два члана Савета. 

У случају одсуства председника Савета, седницу Савета сазива најстарији члан Савета. 

Седница Савета се сазива најмање пет дана пре њеног одржавања, с тим да се седница Савета може сазвати и у 

краћем року ако председник Савета или минимално два члана Савета процене овакву потребу (тј. да би разматрање 

одређеног питања по протеку предвиђеног рока за заказивање седнице могло да проузрокује штетне последице). 

Уз позив за седницу Савета доставља се одговарајући материјал и записник са претходне седнице. 

Позив и пратећи материјал за седницу Савета се доставља електронским путем. 

 

Члан 11 

Савет ради и одлучује на седници којој присуствује већина укупног броја чланова Савета. 

 

Члан 12 

По утврђивању присуства потребног броја чланова Савета за пуноважан рад и одлучивање, председник Савета 

приступа утврђивању дневног реда, а сваки члан Савета може предложити Савету допуну дневног реда уз 

образложење. 

По утврђивању дневног реда, приступа се усвајању записника са претходне седнице, а сваки члан Савета има право 

да стави примедбе на записник. 

О прихватању примедбе на записник одлучује Савет гласањем, а усвојени записник потписују председник и 

записничар. 

 

Члан 13 

Савет доноси одлуке о питањима из своје надлежности простом већином гласова укупног броја чланова Савета. 

Гласање је, по правилу, јавно, осим када се одлучује о избору директора или када се чланови Савета простом 

већином гласова договоре да гласање буде тајно. 
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Члан 14 

Председник Савета може изрећи меру упозорења или одузимања речи члану Савета који се огреши о добре 

академске обичаје понашања. 

 

Члан 15 

O току седнице Савета се води записник. 

Записничар је члан Савета из редова ненаставног особља. 

Записник садржи следеће: 

- датум и време одржавања седнице Савета 

- констатовање да ли су присутни сви чланови и имена одсутних чланова ако их има 

- дневни ред 

- усвојене одлуке 

- резултат гласања о свакој тачки дневног реда уколико је било гласања 

- потпис председника Савета. 

На тражење учесника у раду Савета, у записник се уносе и предлози и образложења. 

 

Члан 16 

Седница Савета се може водити и електронским путем уколико то захтевају потребе ИЦЕПС-а у смислу веће 

ефикасности рада, односно уколико је о одређеним питањима из надлежности Савета корисно донети одлуке у 

кратком року у коме је немогуће сазвати редовну седницу. 

О потреби заказивања електронске седнице Савета, одлучује председник Савета. 

Уз позив, електронска седница садржи и пропратни електронски материјал. 

 

Члан 17 

Усвојени записници са седнице Савета, са целокупном документацијом, трајно се чувају у архиви ИЦЕПС-а. 

 

Прелазне и завршне одредбе 

Члан 18 

Овај Пословник о раду Савета ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на званичном сајту ИЦЕПС-а. 

Даном ступања на снагу овог Пословника престаје да важи претходно важећи Пословник. 

 

Доставити: 

1. председник Савета 

2. директор 

3. архива 

 

Београд, 

 

 

  

Висока струковна школа – Интернационални центар за 

професиионалне студије, Београд 

председник Савета 

 

 

_______________________ 

проф. др Јована Булатовић 
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