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На основу члана 6. став 1. тачка 1) Закона о  студентском организовању (''Службени 

гласник РС'', брoj 67 од 2. јула 2021. године), чл. 66. и 113. став 1.  тачка 1) Статута 

Академије струковних студија Шумадија, бр. 1246-2/2021-02 од 04.11.2021. године -

пречишћени текст (у даљем тексту: Статут Академије), Студентски парламент 

Академије струковних студија Шумадија на седници одржаној 27. децембра 2021. 

године донео је  

 

П Р А В И Л Н И К 

О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА  

 
 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Правилником о избору чланова Студентског парламента (даље: Правилник) уређује се 

организација, број чланова, начин и поступак избора чланова, конституисање 

Студентског парламента и избор представника студената у органима Академије 

струковних студија Шумадија. 

 

Члан 2. 

Студентски парламент је орган Академије струковних студија Шумадија који заступа и 

штити права и интересе свих студената и разматра питања и активности у интересу 

студената. 

 

Члан 3. 

Седиште Студентског парламента налази се у седишту Академије струковних студија 

Шумадија у Крагујевцу (даље: Академија). 

Академија обезбеђује простор, финансијска средства и потребне услове за рад 

Студентског парламента. 

 
II. ОРГАНИЗАЦИЈА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА 

 

Члан 4. 

Студентски парламент има председника Студентског парламента, заменика 

председника, секретара Студентског парламента и по једног координатора за сваки 

одсек Академије. 

Студентски парламент може образовати стална и повремена радна тела (комисија, 

одбор, тим и сл.) ради разматрања питања из своје надлежности и припремања одлука и 

спровођење активности и пројеката из надлежности Студентског парламента. 

 

III. БРОЈ ЧЛАНОВА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА И ТРАЈАЊЕ МАНДАТА 

 

Члан 5. 

Студентски парламент има 19 чланова, представника студената уписаних у одсецима  и 

високошколским јединицима Академије. 

Студенти уписани у Одсеку Крагујевац бирају четири члана Студентског парламента. 

Студенти уписани у Одсеку Аранђеловац бирају четири члана Студентског парламента. 

Студенти уписани у Одсеку Трстеник и високошколским јединицама у Бору, Прибоју и 

Тутину бирају седам чланова Студентског парламента и то: четири члана који заступају 
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студенте одсека и три члана који заступају студенте из високошколских јединица ( по 

један за сваку високошколску јединицу). 

Студенти уписани у Одсеку Крушевац бирају четири члана Студентског парламента. 

 

Члан 6. 

Мандат чланова Студентског парламента траје две године, са могућношћу једног 

поновног избора. 

Члану Студентског парламента мандат престаје престанком статуса студента, 

подношењем оставке и у случају разрешења.  

Члан Студентског парламента може бити разрешен дужности пре истека мандата ако не 

учествује или нередовно учествује у раду Студентског парламента. Одлуку о 

разрешењу члана Студентски парламент доноси на образложен предлог 1/3 чланова 

Студентског парламента. 

Уколико је мандат члана престао услед престанка статуса студента, подношења оставке 

или разрешења, расписују се допунски избори за избор новог члана Студентског 

парламента.  

 

Члан 7. 

Студентска служба одсека дужна је да обавести председника Студентског парламента 

да је члану Студентског парламента престао статус студента на Академији.  

Уколико председнику Студентског парламента престане статус студента на Академији, 

студентска служба одсека о томе обавештава секретара Академије. 

 

IV. НАЧИН И ПОСТУПАК ИЗБОРА ЧЛАНОВА  СТУДЕНТСКОГ 

ПАРЛАМЕНТА 

 

Члан 8. 

Избори за чланове Студентског парламента могу бити редовни, допунски и ванредни. 

Редовни избори за чланове Студентског парламента одржавају се у априлу месецу, 

једном у две године, поштујући равномерну заступљеност по полу, одсецима 

Академије, студијским програмима и годинама студија. 

Допунски избори се спроводе када члану Студентског парламента престане статус 

студента, у случају оставке и разрешења члана. Новоизабраном члану мандат траје до 

истека мандата Студентског парламента у чији састав је изабран. 

Ванредни избори се спроводе након одлуке Студентског парламента о престанку свог  

мандата или подношења оставки најмање 50% чланова или одлуке органа власти 

Републике Србије. 

 

Члан 9. 

Чланове Студентског парламента бирају сви студенти Академије уписани на студије у 

школској години у којој се бира Студентски парламент. 

Чланови Студентског парламента бирају се тајним и непосредним гласањем студената. 

Гласање на изборима за чланове Студентског парламента врши се у сваком одсеку 

Академије, као посебној изборној јединици у којој се бирају чланови Студентског 

парламента који ће бити представници студената одсека и високошколске јединице. 

Изборна јединица број 1 обухвата студенте уписане у Одсеку Крагујевац. 
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Изборна јединица број 2 обухвата студенте уписане у Одсеку Аранђеловац. 

Изборна јединица број 3 обухвата студенте уписане у Одсеку Трстеник и 

високошколским јединицама у Бору, Прибоју и Тутину. 

Изборна јединица број 4 обухвата студенте уписане у Одсеку Крушевац. 

 

Члан 10. 

Право да буду бирани за члана Студентског парламента имају сви студенти Академије 

уписани на студије у школској години у којој се бира Студентски парламент, које 

кандидује студентска организација регистрована у складу са Законом о студентском 

организовању или које кандидује неформална група студената која има писмену 

подршку најмање 10% укупног броја студената Академије, у складу са овим 

Правилником. 

Представници студената са инвалидитетом и студената уписаних по афирмативним 

мерама заступљени су у чланству Студентског парламента сразмерно процентуалном 

учешћу у укупном броју студената уписаних у школској години у којој се бира 

Студентски парламент. 

 

Члан 11. 

Изборе за чланове Студентског парламента расписује председник Студентског 

парламента, најкасније 20 дана пре дана одржавања избора. 

Одлука о расписивању избора за чланове Студентског парламента садржи: број чланова 

Студентског парламента који се бира, рокове за спровођење изборних радњи, рок за 

подношење листи кандидата, време гласања и одредбу о бирачком праву. 

Одлука о расписивању избора за чланове Студентског парламента објављује се на 

огласној табли и интернет страници Академије и интернет страницама одсека. 

 

Члан 12. 

Органи за спровођење избора за чланове Студентског парламента су: Централна 

изборна комисија, изборна комисија одсека и бирачки одбори. 

 

Члан 13. 

Централну изборну комисију чине председник и четири члана.  

Председник Централне изборне комисије по функцији је помоћник председника 

Академије за наставу и акредитацију. 

Два члана Централне изборне комисије именује председник Академије из реда 

наставног особља Академије.  

Два члана Централне изборне комисије именује председник Студентског парламента из 

редова чланова актуелног сазива Студентског парламента. 

 

Члан 14. 

Централна изборна комисија обавља следеће послове: 

1) стара се да се избори за чланове Студентског парламента спроведу у складу 

са одредбама овог Правилника, 

2) именује изборне комисије одсека, 

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

кршење изборне процедуре и доноси одговарајућа решења у вези са тим; 
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4) утврђује коначне резултате избора на основу извештаја прикупљених од 

изборних комисија одсека и сачињава извештај о спроведеним изборима и 

резултатима избора; 

5) Студентском парламенту подноси извештај о спроведеним изборима и 

резултатима избора. 

Члан 15. 

Изборну комисију одсека чине председник и два члана. Председник и чланови изборне 

комисије одсека имају заменике. 

Председника изборне комисије одсека и његовог заменика Централна изборна комисија 

именује из реда наставног особља одсека,  на предлог председника Академије.  

Чланове изборне комисије одсека и њихове заменике Централна изборна комисија 

именује из редова студената одсека, на предлог председника Студентског парламента. 

 

Члан 16. 

Изборна комисија одсека обавља следеће послове: 

1) стара се да се избори за чланове Студентског парламента спроведу у складу 

са одредбама овог Правилника, 

2) именује председника и чланове бирачког одбора и њихове заменике; 

3) одређује бирачка места; 

4) организује техничке припреме за спровођење избора у изборној јединици; 

5) утврђује да ли су листе кандидата поднете у складу са одредбама овог 

Правилника; 

6) утврђује збирну листу кандидата за чланове Студентског парламента у 

изборној јединици; 

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

8) разматра примедбе и одлучује о приговорима на кршење изборне процедуре 

и доноси одговарајућа решења у вези са тим;  

9) утврђује и објављује резултате избора на нивоу изборне јединице; 

10) сачињава извештај о спроведеним изборима и резултатима избора и подноси 

га Централној изборној комисији; 

11) обавља и друге послове предвиђене овим Правилником. 

 

Члан 17. 

Најкасније осам дана пре дана одржавања избора изборна комисија одсека именује 

бирачки одбор  који спроводи гласање за избор чланова Студентског парламента у 

изборној јединици. 

Бирачки одбор чине председник и два члана  и именују се из реда студената који 

студирају у одсеку, односно високошколској јединици. Председник и чланови бирачког 

одбора имају заменике. 

 

Члан 18. 

Бирачки одбор непосредно спроводи гласање на бирачком месту, обезбеђују 

правилност и тајност гласања, стара се о одржавању реда на бирачком месту за време 

гласања, обавља и друге послове у вези са спровођењем гласања, сагласно овом 

Правилнику. 

Бирачком одбору подршку у спровођењу изборног процеса пружају стручне службе 

одсека.  
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Члан 19. 

Чланови Централне изборне комисије (из реда студената), изборне комисије одсека и 

бирачких одбора не могу бити кандидати за избор  чланова Студентског парламента. 

 

Члан 20.  

Кандидатуре за чланове Студентског парламента подносе се у форми листе кандидата и 

то појединачне листе за сваку изборну јединицу.  

Листа кандидата садржи: назив листе кандидата; име и презиме сваког од кандидата, 

број индекса, назив студијског програма на коме студира, годину студија и својеручни 

потпис кандидата/кандидаткиње са листе.  

Листа може имати највише онолико кандидата колико се  бира у одређеној изборној 

јединици и она може бити сачињена само од студената те изборне јединице. 

Назив листе кандидата одређује се према имену и презимену првог кандидата на листи 

који је уједно носилац листе кандидата. 

Листа кандидата доставља се изборној комисији одсека најкасније 10 дана пре дана 

одређеног за одржавање избора. 

Образац листе кандидата прописује Централна изборна комисија. 

 

Члан 21.  

Уз листу кандидата подносилац листе изборној комисији одсека доставља следећу 

документацију: 

1) потврду студентске службе за све кандидате са листе да испуњавају услов да имају 

статус студента одсека, односно високошколске јединице у текућој школској години 

у којој се бира Студентски парламент, 

2) писмену изјаву сваког кандидата да прихвата кандидатуру, 

3) писмену сагласност носиоца листе, 

4) доказ да листу кандидата подноси студентска организација регистрована у складу са 

Законом о студентском организовању, односно доказ да листа кандидата коју подноси 

неформална група студената има писмену подршку најмање 10% укупног броја 

студената Академије. 

Неформална група студената као доказ из става 1. тачка 4) овог члана Правилника 

подноси, на посебном обрасцу чији облик и садржај утврђује Централна изборна 

комисија, списак са потписима и бројем индекса студената који су дали потписе 

подршке кандидатима са листе. Списак са потписима студената оверава студентска 

служба која потврђује да су потписана лица студенти Академије. 

 

Члан 22. 

Изборна комисија одсека проглашава листу кандидата одмах по пријему или најкасније 

у року од 24 часа од пријема. 

Решење о проглашењу листе кандидата из става 1. овог члана изборна комисија одсека 

објављује на огласној табли и интернет страници одсека. 

 

Члан 23. 

Када изборна комисија одсека утврди да листа кандидата није поднета благовремено 

донеће решење о њеном одбацивању. 

Када изборна комисија одсека утврди да листа кандидата садржи недостатке који су 

сметња за проглашавање листе, донеће, у року од 24 часа по пријему листе, закључак 
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којим се подносиоцу налаже да најкасније у року од 48 часова од часа достављања 

закључка отклони те недостатке. Тим закључком истовремено ће се подносиоцу листе 

кандидата указати на радње које треба да обави ради отклањања недостатака. 

Ако изборна комисија утврди да недостаци листе кандидата нису отклоњени у року из 

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

проглашење листе кандидата. 

 

Члан 24. 

Изборна комисија одсека утврђује збирну изборну листу која садржи све појединачне 

листе са личним именима свих кандидата за чланове Студентског парламента и 

подацима о броју индекса, називу студијског програма на коме кандидат студира, 

називу одсека, односно високошколске јединице у којој студира.  

Збирна изборна листа објављује се на огласној табли и сајту одсека најкасније два дана 

пре дана одређеног за одржавање избора. 

Редослед изборних листа, са именима свих кандидата, на збирној изборној листи 

утврђује се према редоследу њиховог проглашавања. 

 

Члан 25. 

Изборна комисија одсека дужна је да за бирачки одбор благовремено припреми 

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

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

 

Члан 26. 

Спискови студената уписаних у одсецима и високошколским јединицама Академије 

уједно су и бирачки спискови. 

Бирачки спискови се воде у студентским службама одсека Академије. 

Израду бирачких спискова врше запослени у студентским службама одсека. 

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

број индекса и назив студијског програма. 

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

 

Члан 27. 

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

одлуком о расписивању избора.  

Изборна комисија одсека посебном одлуком одређује просторију у којој ће се 

спровести гласање (бирачко место), о чему обавештава студенте одсека и 

високошколске јединице путем огласне табле и интернет странице одсека, најкасније 

пет (5) дана пре дана одређеног за гласање. 

На бирачком месту мора бити видно истакнута збирна изборна листа.  

Изборна комисија одсека обезбеђују услове за тајност гласања на бирачком месту. 

 

Члан 28. 

Гласачке листиће припрема и оверава изборна комисија одсека. 

Гласачки листић за чланове Студентског парламента садржи: 

• констатацију да се гласа за чланове Студентског парламента и назнаку изборне 

јединице; 
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• списак изборних листи по редоследу који је утврђен по датуму проглашења 

листи, са одговарајућим редним бројем испред имена и презимена носиоца листе  

и списком кандидата од којих је сачињена листа;  

• напомену о томе да се гласа за једну листу кандидата, заокруживањем редног 

броја испред имена и презимена носиоца листе кандидата. 

Гласачки листић се оверава печатом одсека. 
 

 

Члан 29. 

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

(3) часа пре почетка одржавања избора.   

Пре почетка гласања, бирачки одбор пребројава листиће и њихов број уноси у записник 

о раду бирачког одбора. 

 

Члан 30. 

Сваки бирач гласа лично. 

Гласање је тајно. 

Бирач у току одржавања избора може гласати само једанпут. 

 

Члан 31. 

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 бирачком списку. 

Студент може гласати за једну листу кандидата од понуђених. 

 

Члан 32. 

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. 

 

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, 

затим се приступа бројању и утврђивању резултата. 

Неважећи је гласачки листић са кога се не може утврдити за коју листу је бирач гласао. 

 

Члан 34. 

Сви резултати уносе се у записник о раду бирачког одбора. 

У записник из става 1. овог члана уносе се нарочито: дан и место гласања, бирачко 

место, предмет гласања, имена и презимена чланова бирачког одбора, број студената 

који имају право да гласају на одређеном бирачком месту, број студената који су 

гласали и резултате гласања. 

У записник се уносе и евентуале примедбе чланова бирачког одбора. 

Записник о раду бирачког одбора потписују сви чланови бирачког одбора. 
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Члан 35. 

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

изборној комисији одсека у року од 24 часа од часа завршетка гласања.  

Изборна комисија одсека о приговору решава у року од 24 часа од пријема приговора. 

 

Члан 36. 

За чланове Студентског парламента изабрани су кандидати са листе кандидата која је 

освојила највећи број гласова у изборној јединици. 

Ако две или више листа кандидата добију исти број гласова, избори се понављају 

најкасније у року од седам дана од дана објављивања коначних резултата избора. 

 

Члан 37. 

На основу извештаја прикупљених од изборних комисија одсека, Централна изборна 

комисија објављује на интернет страницама Академије и одсека коначне резултате 

избора за чланове Студентског парламента.  

 

Члан 38. 

Материјали са избора за чланове Студентског парламента чувају се у архиви 

Академије. 

 

V. КОНСТИТУИСАЊЕ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА 

 

Члан 39. 

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

најкасније до краја  октобра месеца текуће календарске године у којој су одржани 

избори. 

Прву седницу новоизабраног Студентског парламента сазива и предлаже њен дневни 

ред  председник Студентског парламента  из претходног сазива.  

У случају спречености председника Студентског парламента  из претходног сазива, 

прву седницу новоизабраног Студентског парламента сазива председник Савета 

Академије. 

Радом Студентског парламента до избора председника руководи најстарији изабрани 

члан. 

 

Члан 40. 

На конститутивној седници врши се верификација мандата изабраних представника 

студената и избор председника, потпредседника, секретара Студентског парламента, по 

једног координатора Студентског парламента за сваки одсек Академије и координатора 

за спорт. 

Верификација мандата врши се на основу Извештаја Централне изборне комисије о 

спроведеним изборима за чланове Студентског парламента. 

Студентски парламент је конституисан уколико је верификована већина мандата од 

укупног броја чланова. 

Чланови Студентског праламента стичу права и обавезе у  Студентском парламенту 

даном верификације мандата. 
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Члан 41. 

Председник и потпредседник Студентског парламента бирају се јавним гласањем из 

реда изабраних чланова Студентског парламента. Кандидате за председника и 

потпредседника предлажу чланови Студентског парламента.  

За председника и потпредседника Студентског парламента изабран је кандидат који је 

добио већину гласова укупног броја чланова Студентског парламента.  

Ако ни један предложени кандидат није добио потребну већину гласова, гласање се 

понавља.  

Пре поновног гласања предлагач може повући предлог или може дати нови предлог за 

председника или потпредседника Студентског парламента.  

 

Члан 42. 

Студентски парламент  бира из реда својих чланова: 

- секретара Студентског парламента, 

- по једног координатора Студентског парламента за сваки одсек.  

 

Члан 43. 

Студентски парламент бира и једног координатора за спорт, који је уједно делегат у 

Скупштини Спортског савеза студената струковних студија Србије. 

 

Координатор за спорт бира се из редова студената Академије са уписаном школском 

годином у којој се одржавају избори за чланове Студентског парламента. 

 

Мандат координатора за спорт траје колико и мандат чланова Студентског парламента 

који га је изабрао. 

 

VI. ИЗБОР ПРЕДСТАВНИКА СТУДЕНАТА У ОРГАНИМА АКАДЕМИЈЕ  

 

Члан 44. 

Студентски парламент Академије бира представнике из реда студената у органе 

Академије: Савет Академије, Наставно - стручно веће Академије, наставно - стручна 

већа одсека, комисије и друге органе у складу са Статутом и општим актима Академије.  

 

Члан 45. 

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 о раду Студентског парламента. 

Мандат представницима студената у Савету траје четири године, док мандат 

представницима студената у другим органима Академије траје до конституисања новог 

сазива  Студентског парламента. 

 

Члан 46. 

Представнику студената у органима Академије престаје дужност члана: 

1) истеком мандата, и 

2) пре истека мандата: 

• на лични захтев; 
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