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ПИБ: 111788062 
МБ:17922734 
Број: 01/103/2021 
Датум: 03.06.2021. године 
 
На основу члана 89 ст.1 тачка 33 и чл.107 Статута Академије струковних студија Шабац 
(пречишћен текст број: 01-02/2020 од 31. 12. 2020. Године),   чл.5 Правилника о 
студентском парламенту бр.1-8/2021 од 25.02.2021. године, а све у складу са 
епидемиолошком ситуацијом у замљи изазваној заразном болешћу Корана вирусом- 
COVID 19, председник  Академије др сци.мед. Светлана Карић, проф., дана 03. 06. 2021. 
године, доноси:  

 
О Д Л У К У 

о расписивању избора за Студентски парламент  
  Академије струковних студија Шабац  

 
1. 

Расписују се избори за Студентски парламент Академије струковних студија Шабац           
(у даљем тексту: Академија). 

Студентски парламент Академије 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. 

2. 
Избори за Студентски парламент Академије одржаће се 24.06.2021. 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. 
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. 

Услед погоршане епидемиолошке ситуације, ради превентивног деловања и 
спречавања ширења вируса СОVID-19, сходно обавештењу МПНТР-а бр.612-00-
01894/2020-06 од 26.11.2020. године,  Одлуци о препорукама Кризног штаба  за 
зузбијање заразне болести COVID 19. од 25.11.2020. године, на Академији струковних 
студија Шабац, (даље: Академија) предавања и где је то могуће вежбе изводиле су се 
оn-linе, а све ради превентивног деловања и спречавања ширења вируса СОVID-19, 
услед чега из епидемиолошки  оправданих разлога није било могуће у месецу априлу 

спровести изборе за Студентски парламент. 



Како је епидемиолошка ситуација повољнија у односу на претходни период, уз 
обавезу поштовања епидемиолошки- превентивних мера у поступку избора, 
председник Академије донео је одлуку о расписивању избора за Студентски 
парламент Академије струковних студија Шабац.  

4. 

Право да бирају и да буду бирани, за председника и чланове Студентског парламента 
имају сви студенти Академије струковних студија Шабац уписани на студије у школској  
2020/2021. Години (текућој школској години у којој се бира Студентски парламент).  

                                                                       5. 
На одсецима на којима се реализују студијски програми  мастер струковних студија, 
Одсеку студија за васпитaче и медицинске сестре васпитаче и Одсеку за 
пољопривредно-пословне студије и туризам, 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  ( на Одсеку за медицинске 
и пословно-технолошке студије)  свих 7 чланова Студентског парламента бирају се из 
редова студената са студијских програма основних струковних студија.  
 

6. 

Изборе ће спровести Комисија која броји 5 (пет) чланова састављена од: 

 4  (четири) из реда студента са сваког одсека и 

 1 (једног)  члана из реда наставника Академије који је уједно и председник 
Комисије. 

 
Чланови Комисије имају заменике. 

7. 

Кандидовање за избор чланова Студентског парламента врши се подношењем 
кандидатуре Комисији за спровођење избора.  

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. 

Сваки од предложених кандидата даје сагласност у писаној форми уз достављање 

доказа о испуњености наведених услова. 

Предлози кандидата (кандидатуре) се предају  непосредно, у два примерка и званично 
заводе у деловодни протокол Академије (Одсека)  најкасније до  11. Јуна 2021. Године, 
сваког радног дана до 13 часова у просторији Студентског парламента одсека. 

Предлози се достављају Изборној Комисији у једном примерку.  

Обрасци за подношење кандидатуре су дати у прилогу ове одлуке.  

Комисија за спровођење избора ће утврдити број пријављених кандидата и објавити 
списак кандидата за чланове Студентског парламента – представнике  сваког одсека, 
најкасније до  17. Јуна 2021. Године у 14 часова, истог дана ће преко веб сајта и 
оглашавањем на улазу Академије     ( на улазима сва три Одсека) обавестити студенте о 
датуму  гласања. 

 

 

 
 



8. 
Комисија у року од два дана од дана истицања рока из претходног члана  ове Одлуке 
утврђује листу кандидата. 

Листа кандидата се утврђује посебно за сваки Одсек, по нивоима студија ( посебна за 

основне  и посебна листа за мастер студије). 

 

9. 

Утврђена листа кандидата   истиче се на огласној табли Академије најкасније три дана 

пре дана одређеног за изборе ( до 21.06.2021. Године). 

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

10. 
Изборна комисија именује бирачки одбор од 5 чланова и пет заменика чланова- за 

сваки од три Одсека. 

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

( до 21.06.2021. Године). 

11. 
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. 

12. 

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

Сваки студент добија гласачки листић за избор Студентског парламента који уједно 
представља и гласачки листић за избор  председника Студентског парламента 
Академије. 
Студент може гласати само лично и то ако са собом поседује индекс Академије и ако је 

уписан у бирачки списак. 

13. 
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. 

14. 
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.  

 
15. 

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.  

 



16. 

Даном одржавања конститутивне седнице Студентског парламента почиње да тече 
мандат члановима Студентског парламента. 
Председнику Студентског парламента и члановима Студентског парламента мандат 
траје две године. 

 
17. 

Ову одлуку истаћи на огласној табли сваког Одсека, огласној табли Академије  и на 
интернет страници Академије.  
 
 
 
                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК  АКАДЕМИЈЕ 

  
                                                                                                  _____________________________ 
                                                                                                 Др сци.мед. Светлана Карић, проф. 

 


