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СТАТУТ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА 
Високе струковне школе – Интернационални центар за професионалне студије, Београд  

(у даљем тексту: ИЦЕПС) 

 

Члан 1. 

Овим Статутом уређују се: делатност, избор, рад, управљање и организација Студентског парламента Високе 

струковне школе – Интернационални центар за професионалне студије, Београд (у даљем тексту Студентски 

парламент). 

 

Члан 2. 

Положај Студентског парламента у оквиру Високе струковне школе – Интернационални центар за професионалне 

студије, Београд (у даљем тексту: ИЦЕПС) дефинисан је Законом о високом образовању, Статутом ИЦЕПС-а, као и 

одредбама овог Статута. 
 

Члан 3. 

Студентски парламент је орган ИЦЕПС-а преко којег студенти остварују своја права и штите своје интересе. 

 

Члан 4. 

Студентски парламент је аутономан у своме раду. 

 

Члан 5. 

Рад Студентског парламента је јаван, осим ако се на седници гласовима просте већине не одлучи да ће рад 

парламента бити затвореног типа. 

 

Члан 6. 

Делегатима Студентског парламента гарантована је слобода мишљења и изражавања, без обзира на друштвени 

статус, старост, националност, језик, расу, држављанство, пол, сексуалну опредељеност, вероисповест, политичка 

уверења и било коју другу приватну околност. 

У оквиру Студентског парламента није дозвољено политичко, верско и страначко организовање и деловање, као ни 

вређање по било ком основу. 

 

Члан 7. 

Седиште Студентског парламента је у Београду, Топличин венац 7. 

 

Члан 8. 

Питања која нису регулисана овим Статутом регулисаће се у складу са Статутом ИЦЕПС-а и актима Студентског 

парламента. 

 

Члан 9. 

Студентски парламент бави се заступањем интереса свих студената уписаних на ИЦЕПС-у. 

 

Члан 10. 

Радом Студентског парламента и његових организационих јединица остварују се: 

- заступање интереса студената у органима управљања ИЦЕПС-а, 

- организовање и координација студентске научно-истраживачке делатности, 

- праћење квалитета наставе, 

- спортске активности студената, 

- издавање студентских часописа и новина, 

- организовање културних манифестација и пројеката, 
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- организовање студентских стручних и научних размена, као и свих других видова студентске сарадње са 

другим високошколским установама, 

- организовање студентских екскурзија, 

- организовање хуманитарних и едукативних пројеката, 

- друге активности од интереса за студенте. 

 

Члан 11. 

Редовни избори за Студентски парламент спроводе се јединствено, једном годишње, на непосредним и тајним 

изборима. 

Право да бирају члана студентског парламента имају сви студенти уписани на студије у школској години у којој се 

бира Студентски парламент. 

Право да буду бирани за члана студентског парламента имају сви студенти уписани на студије у школској години у 

којој се бира Студентски парламент и који у моменту избора немају просек положених испита мањи од 7,5. 

Редовни избори за Студентски парламент одржавају се у месецу априлу, у складу са Законом о високом образовању 

и Правилником о спровођењу избора. 

 

Члан 12. 

Редовне изборе за Студентски парламент расписује директор ИЦЕПС-а. 

 

Члан 13. 

Ванредни избори за Студентски парламент расписују се актом председника парламента на захтев 2/3 просте већине 

или у случају подношења оставки најмање 2/3 чланова Студентског парламента. 

Избори (редовни или ванредни) не могу се одржати у року краћем од 28 дана од дана расписивања. 

 

Члан 14. 

За спровођење изборних радњи задужена је Изборна комисија која броји 5 чланова, а састављена је од једног 

наставника или сарадника ИЦЕПС-а и четири представника студената. 

Изборну комисију именује директор ИЦЕПС-а на предлог Студентског парламента. 

Кандидат за члана Студентског парламента не може бити и члан Изборне комисије. 

 

Члан 15. 

Изборна комисија из Члана 14. спроводи следеће изборне радње: 

- пријем пријава заинтересованих кандидата и утврђивање коначне листе кандидата, 

- организовање гласачких места, са најмање два студента који дежурају све време гласања при чему гласачка 

места морају бити отворена 8 часова, 

- пребројавање гласова по завршеном гласању, које врше искључиво чланови Изборне комисије, без 

присуства других лица, 

- објављивање прелиминарних резултата избора коме следи рок жалбе од 24 часа, 

- разматрање основаности пристиглих жалби и, уколико постоје теже повреде изборног поступка, Изборна 

комисија предлаже директору ИЦЕПС-а покретање дисциплинског поступка против починиоца прекршаја, 

- одлучује о приговорима у року од 48 сати од времена затварања гласачких места, 

- проглашење коначних резултата избора у року који не сме да буде дужи од 72 сата од времена затварања 

гласачких места. 

 

Члан 16. 

Делегате у Студентском парламену чине: 

- по један представник сваке студијске године основних струковних студија, 

- по један представник сваке студијске године интегрисаних академских студија и 

- по један представник сваке студијске године специјалистичких академских студија. 

Уколико са неке студијске године неког студијског програма нема кандидата, мења га први следећи кандидат по 

броју гласова. 
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Члан 17. 

Избори се одвијају тајним гласањем, заокруживањем једног редног броја испред имена листе кандидата. 

Неважећи је гласачки листић са кога се не може утврдити за кога је бирач гласао и онај гласачки листић на ком је 

заокружено више од 7 кандидата, односно гласачки листић на коме је име кандидата заокружено графитном 

оловком. 

 

Члан 18. 

За чланове Студентског парламента ИЦЕПС-а изабрани су они кандидати који су освојили највише гласова. 

Уколико два или више студената који испуне изборну квоту на основу које стекну право да постану чланови 

Студентског парламента имају исти број гласова, приступа се другом изборном кругу. 

Други изборни круг се одржава за 5 дана, од објављивања прелиминарне/коначне ранг листе претходног гласања. 

 

Члан 19. 

Мандат Студентском парламенту изабраном на редовним изборима траје једну годину. 

Студентски парламент одржава конститутивну седницу у складу са Чланом 21. Статута. 

Мандат Студентском парламенту почиње са почетком зимског семестра наредне школске године. 

Мандат Студентском парламенту изабраном на ванредним изборима почиње са одржавањем конститутивне седнице 

у складу са Чланом 13. Статута. 

Уколико је Студентски парламент изабран на ванредним изборима у току зимског семестра, наредни редовни избори 

одржавају се у летњем семестру исте школске године, у складу са Члановима 11-18. Статута. 

Уколико је Студентски парламент изабран на ванредним изборима у току летњег семестра, наредни редовни избори 

одржавају се у летњем семестру наредне школске године, у складу са Члановима 11-18. Статута. 
 

Члан 20. 

Иницијативу за разрешење делегата Студентског парламента може покренути сам делегат Студентског парламента 

подношењем оставке или група од најмање 1/3 делегата који затраже разрешење од председика Студентског 

парламента уз образложење у писаној форми. 

 

Члан 21. 

Председник Студентског парламента сазива седнице Студентског парламента најмање три пута по семестру. 

Председник студентског парламента дужан је да сазове седницу Студентског парламента на писани захтев за 

сазивање седнице од стране најмање 1/3 чланова Студентског парламента, најкасније седам дана од пријема захтева. 

Конститутивна седница мора се одржати најкасније 10 дана после проглашења званичних резултата избора за 

Студентски парламент, на предлог председника претходног сазива Студентског парламента, са првом тачком о 

избору председника Студентског парламента. 

Уколико седница не буде сазвана у остављеном року, исту ће сазвати директор ИЦЕПС-а. 

Мандат Студентском парламенту чија се конститутивна седница одржава одређује се у складу са Чланом 19. 

Статута. 

 

Члан 22. 

За одржавање седнице Студентског парламента неопходно је присуство најмање 51% делегата. 

 

Члан 23. 

Одлуке Студентског парламента доносе се јавним гласањем са 2/3 гласова делегата од присутног броја делегата. 

Председник Студентског парламента може затражити да се о некој одлуци делегати изјасне тајним гласањем.  

У том случају одлука се такође доноси простом већином од присутног броја делегата. 

За спровођење тајног гласања задужена је комисија од најмање пет чланова из редова делегата Студентског 

парламента. 

Сваки делегат Студентског парламента може на свој захтев бити члан комисије за тајно гласање. 
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Одлуке Студентског парламента важе од тренутка доношења, уколико самом одлуком није другачије регулисано. 

Одлуке Студентског парламента не могу се примењивати ретроактивно. 

 

Члан 24. 

Дневни ред седнице Студентског парламента доноси председник Студентског парламента. 

Председник Студентског парламента дужан је да на дневном реду седнице изнесе све предлоге које у писаној форми 

добије од сваког делегата Студентског парламента, а који су у сладу са начелима овог Статута. 

 

Члан 25. 

На свакој седници води се писани записник који се усваја као прва тачка дневног реда на наредној седници. 

Записник мора да садржи: редни број, датум, место и време почетка седнице, имена и презимена присутних 

делегата, констатацију о постојању потребног кворума, дневни ред, кратак садржај расправе по тачкама дневног 

реда, време завршетка седнице, потпис председавајућег и записничара. 

Записник је јаван документ, сем у случају седница затвореног типа које се одржавају на основу Члана 5. овог 

Статута. 

 

Члан 26. 

Надлежности Студентског парламента: 

- бира председника Студентског парламента, секретара Студентског парламента, потпредседнике 

Студентског парламента, чланове Надзорног одбора и врше верификацију мандата изабраних чланова 

Студентског парламента, 

- разрешава дужности чланове Надзорног одбора, 

- на предлог Председника делегата бира потпредседника и секретара Студентског парламента, 

- на предлог извршног одбора усваја годишњи програм Студентског парламента и финансијски план, 

- упознаје се са извештајем о финансијском пословању за претходну годину, 

- верификује акте које доноси извршни одбор, 

- прихвата Статут, опште акте којима се одређује организација, начин рада и одлучивања, као и права и 

дужности студентских посланика и органа Студентског парламента, као и промене и допуне ових аката, 

- прихвата Правилник којим уређује пројектне и сталне активности Студентског парламента, 

- бави се радом извршног одбора и осталих органа Студентског парламента, 

- прихвата резолуције становишта према одређеним проблемима на различитим друштвеним подручјима, 

посебно онима који се односе на студенте, 

- обавља друге задатке одређене актима Студентског парламента. 

Одлуке Студентског парламента важе за све чланове органа и организационих облика Студентског парламента, 

осим уколико је актима другачије уређено. Сви чланови имају, у складу са актима Студнентског парламента право 

на увид у целокупно финансијско и правно пословање Студентског парламента. 

 

Члан 27. 

Студентским парламентом председава председник Студентског парламента који се бира из редова делегата 

Студентског парламента. 

Кандидат за председника Студентског парламента може бити сваки делегат Студентског парламента. 

Председник Студентског парламента бира се јавним или тајним гласањем чланова Студентског парламента. 

Одлука се доноси после првог круга гласања, кворумском већином гласова. 

 

Члан 28. 

Студентски парламент може разрешити дужности председника Студентског парламента, гласањем кворумском 

већином. 

Иницијативу за разрешење председника Студентског парламента може покренути сам председник Студентског 

парламента подношењем оставке или група од најмање 2/3 делегата који разрешење председика Студентског 

парламента уз образложење затраже у писаној форми. 

Гласање о разрешењу председника Студентског парламента обавља се на наредној седници Студентског парламента 
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која не може бити одржана касније од седам дана од дана подношења оставке председника Студентског парламента 

или захтева за његово разрешење од стране групе од најмање 2/3 делегата. 

По разрешењу председника Студентског парламента, бира се нови председник Студентског парламента у складу са 

Чланом 25 Статута Студентског парламента, на истој седници на којој је претходни председник разрешен дужности. 

 

Члан 29. 

Председник Студентског парламента има обавезу да најкасније на другој седници од ступања на дужност поднесе 

Студентском парламенту писани програм рада на основу предлога делегата Студентског парламента. 

Председник Студентског парламента има обавезу да у року од 30 дана од престанка дужности поднесе Студентском 

парламенту писани извештај о раду. 

На писани захтев најмање 4 делегата Студентког парламента, председник Студентског парламента дужан је да 

поднесе писани извештај Студентском парламенту у вези са захтевом. 

 

Члан 30. 

Студентски парламент поред председника има и два потпредседника. 

Потпредседнике Студентског парламента предлаже председник Студентског парламента из редова делегата 

Студентског парламента. 

Избор потпредседника врши се кворумском већином. 

У одсуству или спречености обављања функције, председника Студентског парламента равноправно мења један од 

потпредсеника Студентског парламента. 

 

Члан 31. 

Студентски парламент има секретара који води записник са седнице и стара се о архиви студентског парламента. 

Секретар се бира простом већином гласова присутних чланова парламента. 

 

Члан 32. 

Извршни одбор Студентског парламента тело је високе ефикасности и има улогу у решавању свакодневних 

студентских питања и проблема на ИЦЕПС-у. 

Чланови Извршног одбора су: председник Студентског парламента, потпредседници. 

Иницијативу за разрешење неког члана Извршног одбора може покренути сам члан подношењем оставке, 

председник Извршног одбора по основу кршења овога Статута или група од најмање 1/3 делегата који разрешење 

члана Извршног одбора уз образложење затраже у писаној форми. 

Иницијативу за разрешење комплетног Извршног одбора може покренути Извршни одбор подношењем оставке од 

стране свих чланова или група од најмање 2/3 делегата који разрешење председника Студентског парламента 

затраже у писаној форми, уз образложење. 

Након разрешења једног или више чланова или комплетног Извршног одбора Студентског парламента, приступа се 

поновном избору Извршног одбора у складу са одредбама о избору из овог члана и чланова у периоду који не сме да 

буде дужи од 7 дана од дана разрешења. 
 

Члан 33. 

Сваку одлуку Извршног одбора Студентског парламента може поништити Студентски парламент. 

Студентски парламент може од Извршног одбора захтевати писани извештај о раду. 

Председника Извршног одбора предлажу и бирају чланови извршног одбора међу собом, простом већином. 

 

Члан 34. 

Задаци извршног одбора: 

- одређује студентску политику према ИЦЕПС-у, држави и другим субјектима са којима сарађује Студентски 

парламент; 

- одређује и изводи годишњи програм рада Студентског парламента; 

- предлаже, изводи и укида пројекте и сталне активности; 
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- изражава своје ставове о одређеним проблемима; 

- прихвата општа акта којима детаљније уређује организацију и активности Студентског парламента; 

- израђује предлог годишњег програма Студентског парламента и предлог финансијског плана Студентског 

парламента; 

- потврђује завршни рачун Студентског парламента; 

- извршава обавезе према другим правним лицима чији је оснивач Студентски парламент осим ако није 

другачије одлучено овим Статутом или актом о оснивању. 

 

Члан 35. 

Надзорни одбор је надзорни орган Студентског парламента и састоји се од 3 представника студената и представника 

јавности. 

Представнике студената бира Скупштина на предлог Председника са 2/3 гласова свих делегата. 

 

Члан 36. 

Надлежност надзорног одбора: 

- надгледа пословање Студентског парламента као целине; има могућност да прегледа и проверава пословне 

књиге, документа и друге ствари, бави се месечним извештајима Председника, Извршног одбора, 

- на редовним седницама извештава о свом раду и закључцима и у ту сврху издаје и писмени извјештај, 

- може да сазове ванредну седницу Скупштине,  

- Надзорни одбор је самосталан у свом раду, 

- Надзорни одбор се у свом раду ослања на важеће законодавство и друге прописе у Републици Србији. 

 

Члан 37. 

Председник Студентског парламента представља студенте и заступа њихова мишљења, предлоге и захтеве пред 

свим органима ИЦЕПС-а који се односе на подизање квалитета образовног процеса и на приговоре на организацију 

и начин извођења наставе. 

Председник Студентског парламента преноси и објашњава студентима ставове органа ИЦЕПС-а, а који су од значаја 

за студенте. 

 

Члан 38. 

Председник Студентског парламента предлаже и разрешава Студентски парламент кворумском већином, а именује и 

поставља директор ИЦЕПС-а уколико испуњава услове прописане Статуом ИЦЕПС-а. 

Председник Студентског парламента директно је одговоран Студентском парламенту за свој рад. 

Председник Студентског парламента бира се из редова делегата Студентског парлемента. Сваки члан Студентског 

парламента може бити изабран за председника Студентског парламента. 

Мандат председника Студентског парламента траје годину дана. 

У случају расписивања ванредних избора за Студентски парламент, председник Студентског парламента остаје на 

дужности до конституисања наредног сазива Студентског парламента и избора новог председника Студентског 

парламента. 

Иницијативу за разрешење председник Студентског парламента може покренути сам председник Студентског 

парламента подношењем оставке или група од најмање 2/3 делегата који разрешење председника Студентског 

парламента уз образложење затраже у писаној форми. 

Након разрешења председник Студентског парламента покреће се поступак за избор новог председник Студентског 

парламента по процедури из овог члана, на истој седници на којој је претходни председник Студентског парламента 

разрешен. 

 

Члан 39. 

Председник Студентског парламента дужан је да пред свим органима ИЦЕПС-а износи једино званичне ставове 

Студентског парламента. 
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Члан 40. 

Председник Студентског парламента дужан је да Студентски парламент на свакој седници извештава о питањима из 

његове надлежности. 

Председник Студентског парламента дужан је да најкасније 30 дана по истеку мандата или разрешења поднесе 

Студентском парламенту писани извештај о раду. 

 

Члан 41. 

Средства за рад Студентског парламента стичу се: 

 из буџета Студентске асоцијације ИЦЕПС-а, 

 из буџета ИЦЕПС-а, 

 од доходака од сопствене имовине, 

 од доходака од активности које обавља за остваривање задатака и циљева, 

 од дотација и поклона, 

 из других извора. 

 

Члан 42. 

Налогодавац за располагање финансијским средствима Студентског парламента је Скупштина парламента. 

Налагодавац за располагање финансијским средствима Студентског парламента мора по ступању на функцију, у 

року од седам (7) дана од објављивања изборних резултата тј. именовања, да потпише писмену изјаву о 

материјалној одговорности за свој рад и писмену изјаву да се против њега не води никакав поступак који подлеже 

кривичној одговорности и предају је Надзорном одбору. 

У супротном Надлежни орган мора поново да одлучује о именовању. 

 

Члан 43. 

За измене и допуне Статута Студентског парламента неопходно је да за измене и допуне јавним путем гласа 

најмање 2/3 посланика Студентског парламента. 

 

Član 44. 

Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на интернет страници ИЦЕПС-а. 

 

Београд, 04.09. 2017. год. 
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