
На основу члана 56. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ брoj 

76/2005), Савет Високе школе Српске Православне Цркве за уметности и 

консервацију у Београду, на седници одржаној 26. јануара 2008. године, доноси 

 

 

Правилник о студентском парламенту 

 

Основне одредбе 

 

Члан 1. 

 

На основу члана 56. ЗВО, овим Правилником се уређују: делатност, избор, рад, 

управљање и организација Студентског парламента Високе школе Српске 

Православне Цркве за уметности и консервацију у Београду (у даљем тексту: 

Студентски парламент). 

 

Члан 2. 

 

Положај Студентског парламента у оквиру Високе школе одређен је Статутом 

Високе школе Српске Православне Цркве за уметности и консервацију у Београду. 

 

Члан 3. 

 

Студентски парламент је институција студентског организовања у Високој школи 

Српске Православне Цркве за уметности и консервацију у Београду. 

 

Члан 4. 

 

Рад Студентског парламента је јаван. 

 

Члан 5. 

 

Представницима студената у Студентском парламенту гарантована је слобода 

мишљења и изражавања. 

 

У оквиру Студентског парламента није дозвољено политичко и страначко 

организовање и деловање. 

 

Члан 6. 

 

 

Седиште Студентског парламента је у Београду, Краља Петра, 2. 

 

Члан 7. 

 

Студентски парламент има један печат. 



 

Печат је кружног облика оивичен кружном линијом пречника 30 мм, испод које се 

налази натпис исписан ћирилицом на српском језику: Висока школа Српске 

Православне Цркве за уметности и консервацију у Београду – Студентски 

парламент. 

 

Печат служи за оверу свих веродостојних аката и докумената које доноси 

Студентски парламент. 

 

Студентски парламент има и штамбиљ правоугаоног облика са натписом у два 

реда: Висока школа Српске Православне Цркве за уметности и консервацију, 

Београд – Студентски парламент, а испод је место за број и датум. 

 

Члан 8. 

 

О печату Студентског парламента из члана 7. овог Правилника стара се председник 

Студентског парламента. 

 

У случају да печат нестане или из других разлога повлачи се из употребе, 

председник Студентског парламента подноси извештај Декану како би донео 

одлуку о проглашењу печата неважећим. 

 

Члан 9. 

 

Питања која нису регулисана овим Правилником, биће регулисана Статутом 

Високе школе Српске Православне Цркве за уметности и консервацију у Београду 

(у даљем тексту: Висока школа). 

 

Делатност Студентског парламента 

 

Члан 10. 

 

Студентски парламент се бави заступањем свих интереса студената Високе школе. 

 

Члан 11. 

 

Кроз рад Студентског парламента остварује се: 

 

1. заступање интереса студената у органима управљања Високе школе, 

2. организовање и координација студентске научно-уметничке делатности, 

3. спортске активности студената, 

4. издавање студентских часописа и новина, 

5. организовање културних догађаја, изложби и предавања, 

6. организовање студентских размена, као и свих других видова сарадње са 

другим школама и установама, 

7. организовање хуманитарних и едукативних пројеката, 



8. друге активности које су од интереса за студенте Високе школе. 

 

Избор Студентског парламента 

 

Члан 12. 

 

Редовни избори за Студентски парламент  спроводе се једанпут годишње, на 

непосредним и тајним изборима, на којима право гласа и кандидовања имају сви 

студенти Високе школе. 

 

На изборима се гласа искључиво за појединачног кандидата. 

 

Редовни избори за Студентски парламент се одржавају, сваке године, у априлу. 

 

Члан 13. 

 

Редовне изборе расписује председник Студентског парламента у складу са чланом 

12. 

 

Ванредне изборе за Студентски парламент расписује директор, после одлуке 

Студентског парламента о престанку свог мандата. 

 

Избори се не могу одржавати у року краћем од 15, нити дужем од 45 дана од дана 

расписивања. 

 

Избори за Студентски парламент одржавају се током једног радног дана у току 

трајања наставе у Високој школи. 

 

Члан 14. 

 

За спровођење изборних радњи задужена је Изборна комисија која броји најмање 

пет чланова. 

 

Кандидат на изборима не може да буде члан Изборне комисије.. 

 

Члан 15. 

 

Изборна комисја из чл. 14 спроводи следеже изборне радње: 

 

1. прима пријаве заинтересованих кандидата, 

2. утврђује коначну листу кандидата, 

3. организује гласачко место, која мора бити отворено беспрекидно 8 сати, 

4. пребројава гласове по завршеном гласању, без присуства других лица, 

5. објављује прелиминарне резултате избора, којима следи рок жалбе од 24 

сата, 



6. разматра основаност пристиглих жалби, а ако постоји тежа повреда 

Правилника Декан одлучује о даљем следу догађаја, 

7. проглашава коначних резултата избора. 

 

Члан 16. 

 

Студентски парламент има 10 чланова. 

 

Члан 17. 

 

Избори се одвијају на свакој години студија (укључујући и апсолвенте) тајним 

гласањем, заокруживањем највише пет кандидата са сваке од година студија. 

 

Неважећим гласачким листичима сматра се листић на коме није заокружен ни један 

кандидат или више од пет. 

 

Уколико више кандиадата има исти број гласова, међусобни распоред се формира 

по годинама студирања. 

 

Члан 18. 

 

Мандат Студентском парламенту траје једну годину. 

 

Члан 19. 

 

Студент престаје да буде посланик у Студентском парламенту давањем оставке на 

то место или престанком статуса студента на Високој школи. Ако дође до тога, 

Студентски парламент наставља у крњем саставу. 

 

Рад Студентског парламента 

 

Члан 20. 

 

Председник Студентског парламента сазива седнице најмање 2 пута у семестру. 

Председник Студентског парламента је дужан да писменим путем сазове седницу 

најмање 7 дана од пријема захтева. 

 

Конститутивна седница се мора одржати најкасније 21 дан после проглашења 

званичних резултата. 

 

Члан 21. 

 

За одржавање седнице Студентског парламента неопходно је присуство најмање 

половине од укупног броја посланика. 

 

Члан 22. 



 

Одлуке Студентског парламента се доносе јавним гласењем, простом већином од 

укупног броја присутних. 

 

Ако је потребно да се о одлукама изјашњава тајним гласањем, поступак је исти. 

 

Члан 23. 

 

Дневни ред седнице Студентског парламента предлаже председник Студентског 

парламента. 

 

Председник Студентског парламента је дужан да у дневни ред унесе све предлоге 

које у писаној форми добије од студената и посланика. 

 

Члан 24. 

 

Председник Студентског парламента дужан је да по завршетку седнице састави 

писани извештај о одржаној седници, који се као прва тачка дневног реда усваја се 

на првој наредној сендици. 

 

Организација Студентског парламента 

 

Члан 25. 

 

Делатност из члана 11. Правилника, Студентски парламент обавља самостално и 

кроз рад својих секција. 

 

Члан 26. 

 

У оквиру Студентског парламента организују се: 

1. Центар за стручно-уметнички и научно-истраживачки рад студената, 

2. Стручни часопис студената, који надгледају професори, 

3. одбор за изложбе и културна дешавања, 

4. Одбор за харитативну делатност (хуманитарни рад). 

 

Члан 27. 

 

Рад секција Студентског парламента ближе је регулисан правилницима о раду 

поједних секција. 

 

Одредбе правилника о секцијама не могу бити у супротности са Статутом 

Студентског парламента. 

 

Члан 28. 

 

Секцијама Студентског парламента руководе председници секцијама. 



 

Члан 29. 

 

Студентски парламент именује и разрешава председнике и главне и одговорне 

уреднике својих секција. 

 

Председник и главни одговорни уредник секције може бити сваки студент Високе 

школе. 

 

Председнику и главном одговорном уреднику мандат траје једну годину. 

Један студент може највише два пута бити изабран за председника или главног и 

одговорног уредника секције Студентског парламента. 

 

Члан 30. 

 

Председник и главни и одговорни уредник секције Студентског парламента дужни 

су да на почетку мандата, у року од 30 дана од именовања, у писаној форми доставе 

Студентском парламенту Програм рада у мандатном периоду. 

 

Председник и главни и одговорни уредник секција Студентског парламента дужни 

су да на крају свог мандата, најкасније у року од 3о дана по истеку мандата или 

разрешења, у писаној форми доставе Студентском парламенту Извештај о раду 

секције у мандатном периоду. 

 

Члан 31. 

 

Студентски парламент бира и разрешава 10 чланова. 

 

Сваки студент Високе школе може бити члан Савета Високе школе. 

 

Управљање студентским парламентом 

 

Члан 32. 

 

Студентским парламентом председава председник Студентског парламента који се 

бира из редова посланика Студентског парламента. 

 

Кандидат за председника Студентског парламента може бити сваки посланик 

Студентског парламента. Листа кандидата се утврђује на седници на којој се бира 

председник Студентског парламента. 

 

Председник Студентског парламента се бира јавним гласањем између предложених 

кандидата. 

 

Члан 33. 

 



Студентски парламент може разрешити дужности председника Студентског 

парламента, гласањем простом већином од присутног броја посланика. 

Иницијативу за разрешење председника Студентског парламента подношењем 

оставке или група од 60 % посланика. 

 

Гласање о разрешењу председника Студентског парламента обавља се на наредној 

седници Студентског парламента која не може бити одржана касније од 7 дана од 

дана подношења оставке председника Студентског парламента или захтева за  

његово разрешење од стране групе од 60% посланика. 

 

По разрешењу председника Студентског парламента, бира се нови председник 

Студентског парламента у складу са чланом 32. Правилника Студентског 

парламента, на истој седници на којој је претходни председник разрешен дужности. 

 

Члан 34. 

 

Председник Студентског парламента има обавезу да у року од месец дана од 

ступања на дужност поднесе Студентском парламенту писани Програм рада. 

 

Председник Студентског парламента има обавезу да у року од месец дана од 

престанка дужности поднесе Студентском парламенту писани Извештај о раду. 

 

Члан 35. 

 

Председник Студентског парламента стара се о печату и архиви Студентског 

парламента. 

 

Члан 36. 

 

Потпредседника Студентског парламента именује председник Студентског 

парламента из редова чланова Студентског парламента. 

 

У одсуству или спречености обављања функције, председника Студентског 

парламента, равноправно мења потпредседник Студентског парламента. 

 

Члан 37. 

 

Представнике студената у свим телима Високе школе бира и разрешава Студентски 

парламент.  

 

Студентски парламент на писани захтев најмање 10 студената гласа о разрешењу 

представника студената, а после гласања, ако је исход негативан, покреће се нови 

поступак избора. 

 

Члан 38. 

 



Представник студената дужан је да пред свим органима Високе школе износи 

званичне ставове Студентског парламента. 

 

Члан 39. 

 

Представник студената дужан је да на свакој седници извести Студентски 

парламент о питањима из његове надлежности. 

 

Представник студената дужан је да по истеку мандата најкасније месец дана од 

разрешења поднесе писмени извештај Студентском парламенту о свом претходном 

раду. 

 

Завршне одредбе 

 

Члан 40. 

 

За измене и допуне овог Правилника неопходни су гласови, јавним гласањем, 11 

студената Студентског парламента. 

 

Члан 41. 

 

Овај Правилник ступа на снагу по изгласавању на седници Студентског 

парламента, а затим и после осам дана оглашавања на огласној табли Високе школе 

СПЦ. 

 

Председник Савета 

 

Епископ Јован (Пурић) 

 


