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На основу члана 70. Статута Академије васпитачко-медицинских струковних студија 
(Пречишћен текст број: 01-591/19 од 29.11.2019. године) и текста Одлуке о изменама и 
допунама Статута Академије васпитачко-медицинских струковних студија број:01-116/20 од 
20.02.2020. године, број: 01-239/20 од 21.05.2020. године, број:01-316/20 од 17.06.2020. 
године, број:01-303/22 од 31.05.2022. године и 01-596/22 од 10.10.2022. године, Наставно-
стручно веће Академије васпитачко-медицинских струковних студија  на седници одржаној 
дана 07.11.2022. године, донело је : 
 

 
ПРАВИЛНИК О БРОЈУ ЧЛАНОВА И НАЧИНУ ИЗБОРА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА 

 
 

Члан 1. 
 

 Овим Правилником уређује се начин избора, број чланова, као и друга питања везана 
за организацију и функционисање Студентског парламента Академије васпитачко-
медицинских струковних студија. 
 

Члан 2. 
 
 Студентски парламент броји 15 студената Академије и то по три студената основних 
струковних студија  из сваког одсека Академије (укупно 12)  и по један представник мастер 
струковних студија из сваког одсека на којима се изводе мастер стрковне студије (укупно 3). 
 
Право да буду бирани за члана студентског парламента имају сви студенти високошколске 
установе уписани на студије у школској години у којој се бира студентски парламент, које 
кандидује студентска организација регистрована у складу са овим законом или које 
кандидује неформална група студената која има писмену подршку најмање 10% укупног 
броја студената високошколске установе, у складу са општим актом студентског 
парламента. 

Члан 3. 
 

 Избори за Студентски парламент могу бити редовни, допунски и вандредни. 
 

Редовни избори за Студентски парламент спроводе се у априлу, једном у две године. 
Допунски избори се спроводе када члану Студентског парламента престане статус 

студената и то у року од 15 дана од престанка статуса.  
Вандредни избори се спроводе након одлуке Студентског парламента о престанку 

свог мандата или подношења оставки најмање 10 чланова Студентског парламента или 
одлуке о распуштању Студентског парламента од стране председника Студентског 
парламента или одлуке извршног органа власти Републике Србије. 

 
ПОСТУПАК ИЗБОРА 

Члан 4. 
 

Предлагање кандидата за избор 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 претходног члана Статута 
најкасније до 5. априла текуће године (кандидат који се не сагласи са кандидатуром или не 
достави потребне доказе брише се са листе кандидата). 
Гласање за 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. 
Комисију за чланове Студентског парламента чини 5 чланова, четири члана које именује 
Студентски парламент и помоћник председника Академије за наставу (односно запослени 
на Академији, кога именује председник Академије)који је и председник Комисије. Начин 
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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 5. 

 
Изборна комисија обавља следеће послове: 
 
- 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. 

 
Члан 6. 

 
Гласачки листић за чланове Студентског парламента Академије је подељен на 2 дела сваки 
део почиње напоменом о највећем броју кандидат који се бирају из поједине групе и то: 
Први део: 
-кандидати за представнике студената основних струковних студија из сваког одсека 
Академије  (сви студенти приликом гласања за чланове Студентског парламента имају право 
да гласају за највише 3 кандидата), 
Други део: 
-кандидати за представника студијског програма мастер струковних студија из сваког 
одсека на којима се изводе мастер стрковне студије (сви студенти приликом гласања за 
чланове Студентског парламента имају право да гласају за највише 1 кандидата). 
Кандидати су на гласачком листићу представљени својим именом, презименом, бројем 
индекса и називом студијског програма. 

Члан 7. 
 

Приликом гласања студент је дужан да пружи на увид свој индекс и личну карту члановима 
Изборне комисије. 
Гласање се врши заокруживањем редног броја испред имена и презимена онолико 
кандидата колико се бира и убацивањем листића у гласачку кутију. 
Гласачки листић се сматра неважећим уколико није попуњен, уколико се из њега не може 
јасно утврдити за кога је студент гласао или уколико је заокружен већи број кандидата него 
што се бира.  
У случају да два или више кандидата за избор за чланове Студентског парламента или за 
председника  Студентског парламента добију исти број гласова, а може се изабрати само  
гласање се понавља за те кандидате. 

Члан 8. 
 

Мандат председнику Студентског парламента и члановима Студентског парламента траје 
две године. 
 
Мандат члана Студентског парламента и представника у Студентском парламенту може 
престати престанком статуса студента, подношењем оставке или изрицањем дисциплинске 
мере. 
 
Одлуку о престанку мандата из става 2. 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. 
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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 9. 
 

 
Конститутивном седницом Студентског парламента до избора председника председава 
председник Студентског парламента из претходног сазива. 
 
На конститутивној седници Студентског парламента врши се верификација мандата. 
 
Даном одржавања конститутивне седнице Студентског парламента почиње да тече мандат 
члановима Студентског парламента. 
 

Члан 10. 
Представници Студентског парламента имају право да присуствују седницама Наставно-
стручног већа Академије и по потреби седницама и других стручних органа, када се 
разматрају питања од значајна за студирање, у складу са законом и овим Статутом.  
 
Рад Студентског парламента се финансира из средстава која су Академији одобрена из 
буџета Републике Србије за његово финансирање.  
 
За наменско трошење средстава Студентски парламент (председник Студентског 
парламента) одговара Савету Академије. 
 

Члан 11. 
Овај Правилник ступа на снагу даном усвајања од стране Наставно-стручног већа 
Академије васпитачко-медицинских струковних студија. 
 

 
 
 


