
Академија струковних студија Шабац 
 
 
На основу члана 63. став 1, тачка 1 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закон, 73/2018, 67/2019. и 6/2020.-др.закон), тачке 8. Одлуке о 
оснивању Академије струковних студија Шабац („Сл. гласник РС“, бр. 51/2019.) и члана 76, 
тачка 1 Статута Академије струковних студија Шабац, Привремени Савет Академије 
струковних студија Шабац, на 7. седници одржаној 4. фебруара 2020. године донео је 

 
 

О Д Л У К У  
О  И З М Е Н А М А  И  Д О П У Н А М А  

С Т А Т У Т А  
АКАДЕМИЈЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШАБАЦ 

 
 

Члан 1. 
У Статуту Академије струковних студија Шабац број 1-02/2019 од 29.8.2019. године, број 2-
26/2019 од 07.10.2019. године,  број 2-40/2019. од 30.10.2019. године број 2-41/2019. од 
5.11.2019. године врше се следеће измене и допуне:  
 

Члан 2. 
У члану 96 став 2 иза речи „пословођења“ ставља се тачка а речи до краја реченице се бришу.   

Ставoви 3 и 4 мењају се и гласи:    

Веће Академије чине представници одсека по принципу равномерне заступљености и  
представници органа пословођења. 

Укупан број чланова Већа Академије је 9 и то:  

 6 представника одсека и 

 3 представника органа пословођења.  

Став 8 се брише. 

У ставу 9 брише се реч „додатни“. 
 

Члан 3. 

У члану 96а став 1 мења се и гласи: 

Мандат чланова Већа Академије је 3 године. 
 

Члан 4. 

У члану 106 став 4 мења се и гласи: 

Студентски парламент има 21 (двадесетједног члана) члана и то по седам чланова са сваког 
одсека.  

Став 5 се брише.  

Став 6 мења се и гласи: 
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Представници студената са хендикепом и студената уписаних по афирмативној мери 
заступљени су у чланству студентског парламента. 

 
Члан 5. 

Члан 107 мења се и гласи:  

Председник Академије доноси одлуку о расписивању избора за чланове Студентског 
парламента и именује комисију за спровођење избора најкасније месец дана пре термина 
одређеног за одржавање  избора. 

Одлуком из става 1 овог члана утврђују се и рокови за спровођење изборних радњи. 

Комисију за избор чланова Студентског парламента чини 9 чланова: 

 по два студента са сваког Одсека 

 три члана из реда наставника Академије. 

Председника Комисије за спровођење избора за чланове Студентског парламента именује 
председник Академије уз реда наставника-чланова комисије. 

Кандидовање за избор чланова Студентског парламента врши се подношењем кандидатуре 
Комисији за спровођење избора. Уз кандидатуру се подносе потписи најмање десет 
студената који су подржали кандидатуру и доказ о статусу студената у школској годину у 
којој се бира Студентски парламент. 

Кандидатура се подноси у року који је утврђен одлуком о расписивању избора.  

Гласање за чланове Студентског парламента обавља се најкасније до 15. априла текуће 
године о чему Комисија за сопровођење избора обавештава студенте Академије путем 
интернет странице Академије и огласне табле одсека, најкасније пет дана пре дана 
одређеног за гласање. 

Гласање се врши на сваком Одсеку Академије као посебној изборној јединици.  

Изабраним члановима Студентског парламента сматарју се кандидати који су у изборној 
јединици (Одсеку) добили највећи број гласова. У случају да два кандидата имају исти број 
гласова а само један може бити изабран, гласање се понавља за те кандидате.  

Члановима Студентског парламента мандат траје две године. 

Конститутивна седница новог сазива Студентског парламента одржава се по правилу прве 
недеље октобра. На конститутивној седници Студентски парламент бира председника и 
потпредседника Студентског парламента. 

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 6. 

Члан 108 мења се и гласи: 
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Студентски парламент доноси Правилник о раду Студентског парламента којим се ближе 
уређује начин рада, начин одлучивања и друга питања од значаја за рад Студентског 
парламента. 

Правилник из става 1 овог члана, Студентски парламент доноси најкасније у року од 60 дана 
од дана конституисања. 

Правилник о раду Студентског парламента ступа на снагу по претходно добијеној 
сагласности Наставно-стручног већа Академије. 

 
Члан 7. 

У члану 110 алинеа 6 речи „Статут“ замањују се речима „Правилник о раду“.  
 

Члан 8. 

После члана 242 додаје се нови члан 242а који гласи: 

Студентски парламенти Високе медицинске и пословно-технолошке школе струковних 
студија, Високе школе струковних студија за васпитаче и Високе пољопривредне школе 
струковних студија, после уписа Академије у судски регистар, настављају рад као Студентски 
парламенти одсека до избора Студентског парламента Академије у складу са овим Статутом. 

Студентски парламенти одсека изабраће свог представника (једног од председника 
Студентског парламента одсека) ради координирања активности Студентског парламента 
свих одсека.   

Студентски парламент одсека, до избора Студентског парламента Академије у складу са 
овим статутом, бира чланове Савета из реда студената (укупно 3), по једног са сваког одсека, 
тајним  гласањем на седници Студентског парламента одсека. 

Студентски парламенти одсека донеће заједничку одлуку о начуну избора својих 
представника у стручне органе Академије. 
 

Члан 9. 
Ова одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања на огласној табли Академије. 
 
 

Број: 2-02/2020 
Дана: 04.02.2020.год. 

Шабац 
 
                                                                                                                                                                                    

                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                               ПРИВРЕМЕНОГ САВЕТА 

                                                                                                       Др Зоран Поповић, ванр.проф. 

 
                                        


