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На основу члана члана 63. став 1, тачка 14. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 

88/2017, 27/2018 - др. закон, 73/2018, 67/2019. и 6/2020.-др.закон),  члана 76 тачка 16  и члана 

106 став 6. Статута Академије струковних студија Шабац, пречишћен текст број: 01-02/2020 од 

31. 12. 2020. године,  Савет Академије струковних студија Шабац на седници одржаној  

25.02.2021. године,  донео је; 

 

ПРАВИЛНИК О  СТУДЕНТСКОМ ПАРЛАМЕНТУ 

АКАДЕМИЈЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА  ШАБАЦ  

Основне одредбе 

Члан 1. 

Овим Правилником уређује се структура начин избора чланова  и друга питања везана за 
организацију и функционисање Студентског парламента Академије струковних студија Шабац ( 
у даљем текст: Академија). 

 

Члан 2. 

Студентски парламент је орган Академије преко кога студенти остварују своја права и штите 
своје интересе у Академији, у складу са Законом.  

Рад Студентског парламента је јаван. 

Студентски парламент Академије струковних студија Шабац (у даљем тексту: Студентски 
парламент) има  21  (двадесетједног) члана и то по 7 (седам)  чланова са сваког одсека. 
Представници студената са хендикепом и студената уписаних по афирмативној мери 
заступљени су у чланству студентског парламента. 
 

Члан 3. 

 

Избори за председника Студентског парламента и чланове Студентског парламента спроводе 
се у априлу, једном у две године непосредним и тајним изборима, поштујући равномерну 
заступљеност по одсецима Академије, студијским програмима свих нивоа студија  и годинама 
студија. 

Право да бирају и да буду бирани, за председника и чланове Студентског парламента имају 
студенти Академије, уписани на студије у школској години у којој се бира Студентски 
парламент. 

 

Члан 4. 

На одсецима на којима се реализују студијски програми  мастер струковних студија, бира се по 
1 члан из реда студената мастер струковних студија  и 6 чланова из редова студената са 
студијских програма основних струковних студија. 
Уколико се на Одсеку не реализују мастер струковне студије свих 7 чланова Студентског 
парламента бирају се из редова студената са студијских програма основних струковних студија. 
Право гласа за избор чланова Студенстког парламента имају сви студенти и то највише за 
онолико кандидата колико је предвиђено   ст. 1.  и  2. овог члана. 
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Поступак избора 
Члан 5. 

Изборе за председника Студентског парламента и чланове Студентског парламента расписује 
председник Академије одлуком којом утврђује време и место избора. 

Одлука о расписивању избора истиче се на огласним таблама Одсека, огласној табли 
Академије и на интернет страници Академије, даном доношења. 

Истовремено са објављивањем одлуке о расписивању избора на огласним таблама  Одсека и 
Академије објављује се прелиминарни бирачкии списак свих студената уписаних у текућој 
години са бројем индекса. 

 

Комисија за спровођење избора 
Члан 6. 

Истовремено са доношењем одлуке о расписивању избора председник Академије доноси 
јединствену одлуку о именовању Комисије  за сповођење избора за председника Студентског 
парламента и чланове Студентског парламента  (даље: Изборна комисија). 

Комисаја за спровођење избора броји 5 чланова , 4 из реда студената и 1 из реда наставника 
Академије, који је уједно и председник Комисије. 

За први избор Студентског парламента чланове Комисије за спровођење избора именује 
Председник Академије.  

У наредним изборима Студентског парламента Комисију за избор председника Студентског 
парламента и чланове Студентског парламента, у саставу од   5 чланова ,  четири члана именује 
Студентски парламент а једног члана из реда наставника, који је и председник Комисије, 
именује председник Академије. 

 
Начин избора чланова Комисије које именује Студентски парламент уређује се актом 
Студентског парламента (кандидат за избор члана Студентског парламента не може да буде 
члан Комисије). 

Члан 7. 

Изборна комисија обавља следеће послове: 

- Стара се о законитом избору чланова Студентског парламента; 

- Обавља припреме за спровођење избора;   

- Припрема бирачке спискове најкасније пет дана пре дана одржавања избора; 

- Утврђује број пријављених кандидата; 

- Обезбеђује тајност гласања; 

- Припрема гласачке листиће и гласачку кутију; 

- Утврђује број гласова по завршеном гласању; 

- Разматра приговоре по објављивању прелиминарних резултата избора; 

- Објављује прелиминарне и коначне резултате избора. 

 
Изборна комисија све одлуке доноси већином гласова. 
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Предлагање кандидата 
Члан 8. 

Студент лично подноси своју кандидатуру. 

Предлог кандидата садржи име и презиме кандидата, број индекса, уписани студијски 
програм, годину студија, одсек Академије на коме студира, изборе за које се кандидује и 
својеручни потпис студента. 

Предлагање кандидата за избор председника Студентског парламента и чланова Студентског 
парламента врши се задња три радна дана у месецу марту текуће године, а сваки од 
предложених кандидата даје сагласност у писаној форми уз достављање доказа о испуњености 
услова из члана 3 став 1 овог правилника, најкасније до 5. априла текуће године. 

Кандидат који се не сагласи са кандидатуром или не достави потребне доказе брише се са 
листе кандидата. 

Предлози кандидата достављају се непосредно, у два примерка и званично заводе у 
деловодни протокол Академије и достављају се Изборној комисији у једном примерку. 

Гласање за председника Студентског парламента и чланове Студентског парламента обавља се 
најкасније до 15. априла текуће године о чему Комисија за избор председника Студентског 
парламента и чланове Студентског парламента обавештава студенте Академије путем веб сајта 
и оглашавањем на улазу у Академију, најкасније 5 дана пре дана одређеног за гласање. 

 

Члан 9. 

Комисија у року од два дана од дана истицања рока из члана 8 овог Правилника утврђује листу 
кандидата. 

Листа кандидата се утврђује посебно за сваки Одсек, по нивоима студија ( посебна за основне  
и посебна листа за мастер студије). 

Члан 10. 

Утврђена листа кандидата из члана 9 овог правилника  истиче се на огласној табли Академије 
најкасније три дана пре дана одређеног за изборе. 

Истовремено са утврђеном листом кандидата Изборна комисија истиче и коначни бирачки 
списак.  

 

Бирачки одбор 
 

Члан 11. 

Изборна комисија именује бирачки одбор од 5 чланова и пет заменика чланова. 

Бирачки одбор се именује најкасније три дана пре дана одређеног за изборе. 

Комисија може посебним решењем, по захтеву, заинтересованом учеснику у изборном 
поступку доделити статус посматрача бирачког одбора.  

 

Члан 12. 

Бирачки одбор брине о: 

- регуларности избора, 

- отвара бирачко место, 

- контролоше изборни процес на бирачком месту, 

- обезбеђује правилност и тајност гласања на бирачким месту,  
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- на дан избора на бирачком месту видно објављује списак кандидата по студијским 
програмима и годинама студија, 

- пребројава гласове по окончању гласања на бирачком месту, 

- води записник о свом раду и о гласању на бирачком месту, 

- предаје Изборној комисији материјал о гласању на бирачком месту, 

- обавља и друге послове утврђене овим Правилником и одлуком Изборне комисије. 

 

Члан 13. 

Одлуком о расписивању избора одређује се време почетка и време завршетка гласања. 

 

Члан 14. 

Гласање студената на изборима обавља се на бирачком месту уз индекс. 

У Академији се одеђују три бирачка места, на сваком одсеку Академије једно бирачко место. 

 

Члан 15. 

Гласање за избор чланова и председника Студентског парламента врши се на гласачким 
листићима. 

Гласачки листић садржи: 

- означење да се гласање односи на избор за Студентски парламент Академије, односно 
избор председника Студентског парламента;  

- утврђену листу кандидата у складу са структуром Студентског парламента утврђеном у 
члану 4 овог Правилника, по азбучном реду презимена, бројем индекса, називом 
студијског програма, називом одсека  и одговарајућим редним бројем испред имена 
кандидата, 

- ознаку да се гласање врши заокруживањем редног броја испред имена кандидата; 

- напомену о највећем броју кандидата који се бирају из Одсека. 

Гласачки листић се оверава печатом Академије.    

Сваки студент добија гласачки листић за избор Студентског парламента који уједно представља 
и гласачки листић за избор  председника Студентског парламента Академије. 
 

Члан 16. 

Студент може гласати само лично и то ако са собом поседује индекс Академије и ако је уписан 
у бирачки списак. 

 

Члан 17. 

По завршеном гласању, бирачки одбор пребројава гласове на бирачком месту и о томе 
саставља записник. 

У записник се уносе: дан и место одржавања гласања, бирачко место, предмет гласања, име и 
презиме чланова бирачког одбора, број студената који имају право да се изјашњавају на 
бирачком месту, број студената који су гласали и број добијених гласова за сваког кандидата на 
гласачком листићу. 

Записник потписују сви чланови бирачког одбора.   

 



 

7 
 

 

 

Члан 18. 

Гласачки листић се сматра неважећим уколико није попуњен, уколико се из њега не може јасно 
утврдити за кога је студент гласао, уколико је заокружен већи број кандидата него што се бира, 
ако је битно оштећен и и ако је тако попуњен да се битно не може утврдити како се студент 
изјаснио. 

По завршемо утврђивању резултата гласања на бирачком месту, Бирачки одбор сав изборни 
материјал доставља Изборној комисији. 

 

Резултати гласања 
 

Члан 19. 

Изборна комисија утврђује резултате гласања на изборима за Студентски парламент. 

Изборна комисија објављује резултате избора  у року од три дна од дана затварања бирачког 
места. 

 

Члан  20. 

О утврђивању резултата гласања на изборима Изборна комисија саставља записник који 
асдржи: дан и место одржавања избора, предмет избора, име и презиме чланова комисије, 
број студената који имају право да се изјашњавају гласањем на изборима, број неважећих 
гласачких листића, број студената који су гласали за сваког кандидата понаособ, као и број 
студената који нису гласали на изборима. 

Записник потписују сви чланови  Комисије. 

 

Члан 21. 

Изабраним члановима Студентског парламента сматрају се кандидати који су на одговарајућој 
групи  добили највећи број гласова ( по 7 кандидата са сваког Одсека). 

Изабраним председником  Студентског парламента сматра се кандитат који је добио највећи 
број гласова на нивоу Академије , од укупно изабрана 21 члана  Студентског парламента. 

 

Члан 22. 

У случају да два или више кандидата за избор за чланова и председника Студентског 
парламента  добију исти број гласова, изабран је онај кандидат који је већ био члан 
Студентског парламента. 

У случају да из става 1 овог члана такви кандидати не постоје или имају исто време проведено 
као чланови Студентстог парламента Академије предност има старији по годинама живота. 

 

Приговор на регуларност избора 
 

Члан 23. 

На извештај, односно на резултате избора сваки учесник изборног поступка може поднети 
приговор Изборној комисији у року од 24 часа од дана његовог истицања. 

Изборна комисија доноси одлуку по приговору из става 1 у року од 24 часа од дана његовог 
истицања. 

Одлука Изборне комисије донета по приговору је коначна. 
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Конститутивна седница Студентског парламента 

Члан 24. 

По одржаним изборима председник Академије сазива конститутивну седницу Студентског 
парламента и предлаже њен дневни ред .  

Конститутивна седница новог сазива Студентског парламента одржава се прве недеље октобра. 

На конститутивној седници Студентског парламента врши се верификација мандата члановима 
и председнику Студенстког  парламента.  

Даном одржавања конститутивне седнице Студентског парламента почиње да тече мандат 
члановима Студентског парламента. 

Члан 25. 

Председнику Студентског парламента и члановима Студентског парламента мандат траје две 
године. 

Члану Студентског парламента Академије и председнику Студентског парламента, коме је 
престао статус студента на студијском програму који се остварује у Академији, престаје мандат 
даном престанка статуса, а новоизабраном члану Студентског парламента и председнику 
Студентског парламента мандат ће трајати у дужини преосталог периода мандата. 

 

Члан 26. 

Члану Студентског парламента престаје мандат пре истека мандата на који је биран у следећим 
случајевима: 

- на лични захтев, подношењем оставке, 

- даном престанка својства студента, 

- изрицањем дисциплинске мере, 

- у другим случајевима. 

Одлуку о престанку мандата из става 1. овог члана доноси Студентски парламент, без гласања, 
на седници на којој је констатовано наступање случаја. 

У случају престанка мандата из става 2. овог члана, председник Студентског парламента 
расписује допунске изборе, у року од 10 дана од дана престанка мандата. 

Уколико председник Студентског парламента не распише изборе у прописаном року, изборе 

расписује председник Академије. 

Допунски избори се спроводе у складу са одредбама овог правилника. 

Мандат изабраног кандидата траје до истека мандата студента коме је престао мандат. 
 

Члан 27. 

Студентски парламент има надлежност да: 

- бира и разрешава представнике студената у органима Академије; 

- бира представнике студената који учествују у раду органа Академије када се одлучује о 
питањима која се односе на осигурање и оцену квалитета наставног процеса, реформу 
студијских програма, анализу и оцену ефикасности студија, утврђивање ЕСПБ бодова, 
заштиту права студената и унапређење студентског стандарда студената Академије; 

- учествује у поступцима самовредновања Академије; 

- покреће иницијативу за промену општих аката Академије заступајући интересе 
студената; 

- бира и разрешава председника и потпредседника Студентског парламента; 
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- доноси Правилник о раду Студентског парламента; 

- доноси план и програм активности Студентског парламента; 

- координира програм ваннаставних активности Академије; 

- остварује студентску сарадњу; 

- бира и разрешава представнике студената у органима и телима других установа, 
удружења и организација у којима су заступљени представници студената Академије; 

- располаже средствима и ресурсима датим на коришћење студентима; 

- обавља и друге послове у складу са законом, статутом и општим актима Академије; 

- доноси свој пословник о раду и друге опште акте у складу са Статутом; 

- обавља и друге послове предвиђене Статутом Академије. 

Студентски парламент може пуноважно да заседа и одлучује ако седници присуствује више од 
половине укупног броја чланова Студентског парламента.  
Студентски парламент доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова Студентског 
парламента јавним гласањем, ако законом,  статутом  и Правилником о раду Студентског 
парламента није друкчије утврђено. 

Прелазне и завршне одредбе 

Члан 28. 

Поред редовних избора за Студентски парламент који се одржавају у априлу (једном у две 
године), избори могу бити допунски и вандредни. 

Допунски избори за члана Студентског парламента се спроводе у случајевима утврђеним у 
члану 26 овог правилника.   

Вандредни избори се спроводе након одлуке Студентског парламента о престанку свог 
мандата или подношења оставки најмање 10 чланова Студентског парламента, подношења 
оставке председника Студентског парламента  или одлуке о распуштању Студентског 
парламента од стране председника Студентског парламента или одлуке извршног органа 
власти Републике Србије. 

Мандат чланова и председника Студентског парламента изабраних на ванредним изборима 
траје до конституисања Студентског парламента изабраног на редовним изборима. 

Члан 29. 

Студентски парламент доносу свој  Пословник  о раду  и друге опште акте Студенстког 
парламента који морају да буду у сагласности са законом и Статутом Академије.  

Члан 30. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Академије. 

 
Шабац, 25.02.2021. год. 
 

 

                                                                                         
 

 

 

Правилник о Студентском парламенту, објављен је на огласној табли Академије струковних 
студија Шабац, дана 26.02.2021. године, ступа на снагу 06.03.2021. године.  


