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На основу члана 63. Закона о високом образовању (Сл. гласник Републике Србије, бр. 

88/17, 27/18- др. закон, 73/18, 67/19 и 6/20 - др. закон), члана 77. и 110. став 6. Статута 

Академије струковних студија Шумадија, бр. 012-2/2019 од 22.11.2019. године, 

020/2019 од 19.12.2019. године, 107/2020-02 од 30.03.2020. године и 444-2/2020-02 од 

30.09.2020. године (у даљем тексту: Статут Академије), Савет Академије струковних 

студија Шумадија на седници одржаној 30.12.2020. године донео је  

 

 

П Р А В И Л Н И К 

О СТУДЕНТСКОМ ПАРЛАМЕНТУ  

АКАДЕМИЈЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШУМАДИЈА 

 
 

 

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

 

Члан 1. 

Правилником о Студентском парламенту Академије струковних студија Шумадија 

(даље: Правилник) регулише се организација, број чланова, надлежност, начин избора, 

начин рада и одлучивања Студентског парламента Академије струковних студија 

Шумадија (даље: Академија). 

 

Члан 2. 

Студентски парламент је орган Академије који чине студенти Академије и преко кога 

остварују своја права и штите своје интересе у Академији, у складу са Законом. 

 

Студентски парламент броји 19 чланова и то по 4 члана представника сваког одсека и 

по 1 члан представник сваке високошколске јединице. 

 

Чланове Студентског парламента бирају сви студенти Академије уписани на студије у 

школској години у којој се бира Студентски парламент, тајним и непосредним 

гласањем, и то: 

-изборна јединица број 1 коју чине суденти уписани у Одсеку Крагујевац, бира 4 

члана Студентског парламента, 

-изборна јединица број 2 коју чине студенти уписани у Одсеку Аранђеловац, 

бира 4 члана Студентског парламента, 

-изборна јединица број 3 коју чине студенти уписани у Одсеку Трстеник, бира 7 

чланова Студентског парламента и то: 4 члана из одсека у Трстенику и по једног члана 

из високошколских јединица из Тутина, Бора и Прибоја,  

-изборна јединица број 4 коју чине студенти уписани у одсеку Крушевац, бира 4 

члана Студентског парламента. 

 

Члан 3. 

Седиште Студентског парламента налази се у седишту Академије у Крагујевцу. 

 

Академија је дужна да обезбеди простор и потребне услове за рад Студентског 

парламента. 
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II - НАДЛЕЖНОСТ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА 

 

Члан 4. 

Надлежности Студентског парламента:  

1) бира и разрешава представнике студената у органима Академије;  

2) бира представнике студената који учествују у раду стручних 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;  

3) учествује у поступцима самовредновања Академије;  

4) покреће иницијативу за промену општих аката Академије заступајући интересе 

студената; 5) бира и разрешава председника, потпредседника и секретара Студентског 

парламента;  

6) доноси план и програм активности Студентског парламента;  

7) координира програм ваннаставних активности Академије; 

8) остварује студентску сарадњу;  

9) бира и разрешава представнике студената у органима и телима других установа, 

удружења и организација у којима су заступљени представници студената Академије;  

10) располаже средствима и ресурсима датим на коришћење студентима;  

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

12)доноси свој пословник о раду и друге опште акте у складу са законом и Статутом 

Академије 

13)обавља и друге послове предвиђене Статутом Академије. 

 

III – ФИНАНСИРАЊЕ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА 

 

Члан 5. 

Студентски парламент се финансира: 

1) из средстава предвиђених буџетом Републике Србије, 

2) из средстава предвиђених финансијским планом Академије, 

3) од поклона, донација и прилога, 

4) из других извора у складу за законом. 

 

Члан 6. 

Студентски парламент управља средствима у складу са законом и наменом за коју су 

средства прибављена. 

 

Надзор над материјалним и финансијским пословањем Студентског парламента врши 

Савет Академије. 

 

IV – ИЗБОРИ ЗА СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ 

 

Члан 7. 

Право да бирају и да буду бирани за члана Студентског парламента имају сви студенти 

Академије, уписани на студије у школској години у којој се бира Студентски 

парламент. 

 

Мандат члановима Студентског парламента траје две године. 

 

Члану Студентског парламента, коме је престао статус студента на студијском 

програму који остварује у Академији, престаје мандат даном престанка статуса, а 
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новоизабраном члану Студентског парламента мандат ће трајати у дужини преосталог 

периода мандата. 

Студентска служба одсека дужна је да обавести председника Студентског парламента 

да је члану Студентског парламента престао статус студента на студијском програму 

који се остварује на Академији. Уколико председнику Студентског парламента 

престане статус студента на Академији, студентска служба о томе обавештава 

Секретара Академије. 

 

Члан 8. 

Избори за Студентски парламент одржавају се у априлу месецу, једном у две године, 

непосредним и тајним гласањем, поштујући равномерну заступљеност по полу, 

одсецима Академије, студијским програмима и годинама студија. 

 

Члан 9. 

Спискови студената уписаних у одсецима и високошколским јединицама уједно су и 

бирачки спискови. 

 

Спискови се воде у службама одсека Академије. 

Израду бирачких спискова врши запослени који руководи радом студентске службе 

одсека. 

Бирачки списак треба да садржи следеће податке: редни број, презиме и име студента и 

број индекса. 

 

Члан 10. 

Изборе за чланове Студентског парламента расписује Председник Академије 30 дана 

пре одржавања избора. 

 

Одлука о расписивању избора за чланове Студентског парламента садржи датум када 

почињу да теку изборне радње, датум до када избори морају бити окончани, број 

чланова Студентског парламента који се бира и одредбу о бирачком праву. 

 

Члан 11. 

Органи за спровођење избора за чланове Студентског парламента су: Централна 

изборна комисија, Изборна комисија одсека и Бирачки одбори. 

 

Централну изборну комисију именује Савет Академије. Савет Академије именује и 

Изборне комисије одсека, на предлог руководиоца одсека.  

 

Бирачки одбор именује Изборна комисија одсека. 

 

Члан 12. 

Централну изборну комисију чини 5 чланова од којих 4 члана именује Студентски 

парламент на својој седници, јавним гласањем, а једног члана из реда наставника, који 

је истовремено председник Комисије, именује председник Академије. 

 

Изборне комисије одсека чине 3 члана од којих  два члана из реда студената и један 

члан који је и председник, из реда наставника. 

 

Председник и чланови Изборне комисије одсека имају заменике. 
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Члан 13. 

Централна изборна комисија: 

1) стара се да се избори спроведу у складу са одредбама овог Правилника, 

2) као другостепени орган разматра примедбе и одлучује о приговорима на 

кршење изборне процедуре и доноси одговарајућа решења у вези са тим; 

3) утврђује коначне резултате избора на основу извештаја прикупљених од 

Изборних комисија одсека и сачињава извештај о спроведеним изборима и 

резултатима избора; 

4) Савету Академије подноси извештај о спроведеним изборима и резултатима 

избора. 

 

Члан 14. 

Изборна комисија одсека: 

1) одређује бирачка места; 

2) образује бирачке одборе и именује председника и чланове бирачких одбора; 

3) даје упутства бирачким одборима у погледу спровођења поступка избора; 

организује техничке припреме за спровођење избора; 

4) утврђује да ли су кандидатуре поднете у складу са одредбама овог 

Правилника                   и потврђује кандидатуре; 

5) утврђује и објављује резултате избора на нивоу одсека; 

6) обавља и друге послове предвиђене овим Правилником. 

 

Изборна комисија одсека у Трстенику спроводи изборе у високошколским јединицама. 

 

Члан 15. 

Бирачке одборе чине председник и два члана. 

 

Председник и чланови Бирачких одбора имају заменике. 

 

Бирачке одборе именује Изборна комисија одсека најкасније осам дана пре одржавања 

избора. 

 

Члан 16. 

Бирачки одбори непосредно спроводе гласање на бирачким местима, обезбеђују 

правилност и тајност гласања на бирачким местима и обављају и друге послове у 

складу са овим Правилником и актима донешеним на основу њега. 

 

Бирачки одбори се старају о одржавању реда на бирачким местима за време гласања. 

 

Члан 17. 

Чланови Централне изборне комисије, Изборне комисије одсека и бирачких одбора не 

могу се кандидовати за избор за члана Студентског парламента. 

 

Члан 18. 

Заинтересована лица или кандидати на изборима могу предложити посматраче који ће 

контролисати регуларност спровођења гласања. 

 

Посматрачи не могу бити именовани из реда кандидата на изборима. 

 

Решење о посматрачима на изборима, доноси Централна изборна комисија. 
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Члан 19.  

Предлагање, односно кандидовање кандидата за избор чланова Студентског 

парламента врши се три последња дана у месецу марту текуће године у којој се 

спроводе избори, а сваки од предложених кандидата даје сагласност у писаној форми уз 

достављање доказа о испуњености услова - потврда надлежне службе одсека о 

бирачком праву, најкасније до 5. априла текуће године.  

 

Кандидате предлажу студенти одсека, односно високошколских јединица на свом 

састанку. 

  

Предлози (Кандидатуре) се подносе Изборној комисији одсека. 

 

Члан 20. 

Кандидат може повући  кандидатуру најкасније до дана утврђивања збирне листе 

кандидата за чланове Студентског парламента. 

 

Члан 21. 

Изборна комисија одсека проглашава кандидатуру одмах по пријему или најкасније у 

року од 24 часа од пријема кандидатуре. 
 

Решење о проглашењу кандидатуре из става 1. овог члана Изборна комисија одсека 

објављује на огласној табли одсека и веб сајтуАкадемије. 

 

Члан 22. 

Кад Изборна комисија одсека утврди да кандидатура није поднета благовремено донеће 

решење о њеном одбацивању. 

 

Кад Изборна комисија одсека утврди да кандидатура садржи недостатке који су сметња 

за проглашавање кандидатуре, донеће, у року од 24 часа по пријему кандидатуре, 

закључак којим се подносиоцу налаже да најкасније у року од 48 часова од часа 

достављања закључка отклони те недостатке. Тим закључком истовремено ће се 

подносиоцу кандидатуре указати на радње које треба да обави ради отклањања 

недостатака. 

 

Када Изборна комисија одсека утврди да недостаци кандидатуре нису отклоњени у 

року из става 2. овог члана Правилника, донеће у наредних 24 часа решење којим се 

одбија проглашење кандидатуре. 

 

Члан 23. 

Студенти имају право да буду обавештени о листи кандидата. 

 

Обавештавање студената о лкисти кандидата се врши истицањем  на огласној табли 

одсека и сајту Академије. 

 

Члан 24. 

Изборна комисија одсека дужна је да за Бирачкe одборe благовремено припреми 

материјал за гласање, а нарочито потребан број гласачких листића, бирачки списак 

студената, образац записника о раду Бирачког одбора и гласачку кутију.  

 

Члан 25. 

Примопредаја изборног материјала врши се дан пре одржавања избора, а најкасније 3 

часа пре почетка одржавања избора.   

 



7 

 

Члан 26. 

Гласање за чланове Студентског парламента обавља се на дан, у време и у 

просторијама Академије (одсека и високошколских јединица) које одреди Централна 

изборна комисије посебним решењем, а најкасније до 15. априла текуће године о чему 

обавештава студенте Академије путем веб сајта и на улазу у Академију, најкасније 5 

дана пре дана одређеног за гласање. 

 

Обавештење из става 1. овог члана, истиче се и на огласним таблама одсека. 

 

Члан 27. 

Сваки бирач гласа лично. 

 

Бирач у току одржавања избора може гласати само једанпут. 

 

Гласање је тајно. 

 

Члан 28. 

Гласачки листић за чланове Студентског парламента садржи: 

1) констатацију да се гласа за чланове Студентског парламента и назнаку изборне 

јединице; 

2) редни број који се ставља испред имена кандидата; 

3) име, презиме и број индекса кандидата; 

4) напомену о томе да се бира одређени број кандидата заокруживањем редног број 

испред имена кандидата. 

 

Редослед кандидата на листићу утврђује се по азбучном реду имена кандидата. 
 

 

Члан 29. 

Гласачки листић припрема и оверава Изборна комисија одсека. 

 

Број гласачких листића одговара броју бирача. 

 

Пре почетка гласања, Бирачки одбор пребројава листиће и њихов број се уноси у 

записник. 

 

Члан 30. 

Пре преузимања листића, студент саопштава Бирачком одбору своје лично име и 

презиме. 

 

Идентитет доказује студентском књижицом - индексом. 

 

При предаји листића, члан Бирачког одбора заокружује име бирача у списку. 

 

На дан избора не могу се вршити било какве измене у бирачком списку. 

 

Члан 31. 

По извршеном гласању, Бирачки одбор приступа утврђивању резултата гласања. 

 

Бирачки одбор најпре утврђује број неупотребљених гласачких листића и ставља их у 

посебан коверат који печати. 
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Члан 32. 

Приговор на нерегуларност у току спровођења гласања за изборе може се уложити 

Централној изборној комисији, у року од 24 часа од уочене нерегуларности.  

 

Централна изборна комисија о приговору решава у року од 24 часа од пријема 

приговора. 

 

Приговори се не могу улагати након утврђивања резултата гласања. 

 

Члан 33. 

На основу бирачког списка Бирачки одбор утврђује број бирача који су гласали. 

 

Најпре се отвара гласачка кутија и важећи гласачки листићи се одвајају од неважећих. 

 

Неважећи је гласачки листић са кога се не може утврдити за кога је бирач гласао/ла,  

затим се приступа бројању и утврђивању резултата. 

 

Члан 34. 

Сви резултати уносе се у записник. 

 

У записник се уносе и евентуале примедбе чланова Бирачког одбора. 

 

Записник о раду Бирачког одбора потписују сви чланови Бирачког одбора. 

 

Члан 35. 

У случају неуспелих избора, избори се понављају у у року од 20 дана. 

 

Члан 36. 

За чланове Студентског парламента изабрани су кандидати  који  су добили највећи 

број гласова. 

 

Уколико два или више кандидата добију исти број гласова предност има кандидат који 

има већи број ЕСПБ и  већу просечну оцену у току студија.  

 

Члан 37. 

Материјали са избора достављају се секретаријату Академије ради архивирања и 

чувања. 

 

V – КОНСТИТУИСАЊЕ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА 

 

Конститутивна седница 

 

Члан 38. 

Прва (конститутивна) седница новог сазива Студентског парламента, одржава се прве 

недеље октобра месеца текуће године у којој су одржани избори. 
 

Прву седницу новоизабраног Студентског парламента сазива председник Студентског 

парламента  из претходног сазива који руководи радом Студентског парламента до 

избора председника.  

 

У случају спречености председника Студентског парламента  из претходног сазива, 

прву седницу новоизабраног Студентског парламента сазива председник Савета 
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Академије, а радом Студентског парламента до избора председника руководи 

најстарији изабрани члан. 

 

Новоизабрани Студентски парламент на својој првој седници, конституише се 

верификацијом мандата изабраних чланова и избором председника, потпредседника и 

секретара Студентског парламента. 

 

Председник и потпредседника Студентског парламента 

 

Члан 39. 

Седницама Студентског парламента председава председник, а у његовом одсуству 

потпредседник. 

 

Председник, односно потпредседник Студентског парламента, сазива седнице, најмање 

пет дана пре њиховог одржавања, припрема материјал за седницу и стара се о реду на 

самој седници. 

 

Члан 40. 

Председника Студентског парламента бира и разрешава Студентски парламент из реда 

својих чланова, јавним гласањем. 

 

Мандат председника траје до конституисања новог сазива Студентског парламента, уз 

могућност поновног избора. 

 

Члан 41. 

Председник Студентског парламента  има следећа права и обавезе: 

- организује и сазива седнице Студентског парламента,  

- сачињава предлог дневног реда,  

- председава седницама Студентског парламента,  

-даје иницијативу за расправљање одређених питања из надлежности Студентског   

парламента,   

- стара се о примени Пословника Студентског парламента,  

- стара се о одржавању реда на седницама, 

- стара се о обезбеђењу јавности у раду Студентског парламента,  

- потписује акта које доноси Студентски парламент, 

- обавља и друге послове утврђене Пословником и општим актима Академије.  

 

Члан 42. 

Потпредседник Студентског парламента,  у случају одсутности председника, има сва 

права и обавезе утврђене чланом 41. Правилника.  

 

Члан 43. 

Председнику, односно потпредседнику Студентског парламента, престаје мандат и пре 

истека времена на које су изабрани у случајевима: 

-престанка статуса студента, 

-подношења оставке,  

-разрешења од стране Студентског парламента. 

 

Председник, односно потпредседника Студентског парламента могу бити разрешени и 

пре истека мандата на образложен предлог 1/3 чланова Студентског парламента. 
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Секретар Студентског парламента 

 

Члан 44. 

Студентски парламент на конститутивној седници бира секретара Студентског 

парламента из реда својих чланова, јавним гласањем.  

Секретар Студентског парламента: 

-води записник са седница Студентског парламента, 

-води евиденције и сачињава документа о раду Студентског парламента у сарадњи са 

стручним службама Академије, 

-обавља и друге послове које одреди Студентски парламент. 

 

 

VI – ИЗБОР ПРЕДСТАВНИКА СТУДЕНАТА У ОРГАНЕ АКАДЕМИЈЕ 

 

Члан 45. 

Студентски парламент Академије бира представнике из реда студената у органе 

Академије: Савет, Наставно - стручно веће, већа одсека, комисије и друге органе у 

складу са општим актима Академије.  

 

Број и неопходни услови избора, утврђени су Статутом Академије. 
 

Члан 46. 

Сви чланови Студентског парламента имају право да предложе кандидата за 

представника  студената у органима Академије.  

 

Предложен кандидат не мора бити из реда чланова Студентског парламента.  

 

Избор представника  студената у Савету Академије врши се тајним гласањем, док се 

избор представника у другим органима Академије врши јавним гласањем у складу са 

Пословником Студентског парламента. 
 

Мандат представницима студената у Савету траје четири године, док мандат 

представницима у другим органима Академије траје до конституисања новог сазива  

Студентског парламента. 

 

Члан 47. 

Представнику студената у органима Академије престаје дужност члана: 

 

1) истеком мандата, и 

2) пре истека мандата: 

• на лични захтев; 

• престанком статуса студента; 

• разрешењем од стране Студентског парламента. 

 

Представник студената у органима Академије може бити разрешен и пре истека 

мандата на образложен предлог 1/3 чланова Студентског парламента, по поступку по 

коме је и биран. 

 

VII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 48. 

Рад седница Студентског парламента уређује се Пословником. 
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