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О Д Л У К У 
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Расписују се избори за Студентски парламент Академије струковних студија Шабац (у даљем 
тексту: Академија). 

Студентски парламент Академије има 21 члана и то по седам чланова са сваког одсека.  

Представници студената са хендикепом и студената уписаних по афирмативној мери заступљени 
су у чланству Студентског парламента. 

2 
Избори за Студентски парламент Академије одржаће се 9. 4. 2020. године у времену од 9 до 14 
часова у одсецима Академије: 

 Одсеку за медицинске и пословно-технолошке студије са седиштем у Шапцу, ул. Хајдук 
Вељкова  10; 

 Одсеку за пољопривредно-пословне студије и туризам са седиштем у Шапцу, ул. Војводе 
Путника бр. 56: 

 Одсеку студија за васпитаче и медицинске сестре-васпитаче, са седиштем у Шапцу, ул. 
Добропољска 5. 

Сваки одсек је једна изборна јединица.  

3 

Изборне радње за избор чланова Студентског парламента Академије почињу да теку од дана 
доношења ове одлуке. 

Право да бирају и да буду бирани имају сви студенти Академије струковних студија Шабац 
уписани на студије у школској години у којој се бира Студентски парламент. 
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Кандидовање за избор чланова Студентског парламента врши се подношењем кандидатуре 
Комисији за спровођење избора.  

Кандидатуру може да поднесе сваки студент Академије струковних студија Шабац са 
одговарајућег Одсека уписан у школској 2019/2020. години уз следеће услове: 

1) Да сакупи и приложи најмање 10 потписа студената Одсека који подржавају његову 
кандидатуру -потпис је валидан ако садржи пуно име, презиме, број индекса и својеручни 
потпис који подржава кандидатуру.  

2) Кандидат уз своју кандидатуру мора да приложи  уверење да је студент Одсека Академије 
струковних студија Шабац.   
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Кандидатуре се предају Комисији заспровођење избора најкасније до уторка 31. марта 2020. 
године, сваког радног дана до 13 часова у просторији Студентског парламента одсека.  

Обрасци за сакупљање потписа су дати у прилогу ове одлуке.  

Комисија за спровођење избора ће објавити списак кандидата за чланове Студентског парламента 
- представнике одсека, најкасније до четвртка 2. априла 2020. године у 14 часова. 
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Изборе ће спровести Комисија која броји девет чланова састављена од: 
 по два студента са сваког одсека 
 три члана из реда наставника Академије   
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Ову одлуку истаћи на огласној табли сваког Одсека и на интернет страници Академије.  
 
                                                                                                                                      
 
                                                                                                  ВД ПРЕДСЕДНИКА АКАДЕМИЈЕ 
                                                                                                             
 
                                                                                                            Маријана Исаковић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


