
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

Академија васпитачко-медицинских струковних студија 

Број:01-709/22 

Датум:.07.11.2022.год. 

Крушевац 

  

На основу члана 66. 3акона о високом образовању образовању (""Сл. гласник РС", бр. 

88/2017, 73/2018, 27/2018 - др. закон, 67/2019, 6/2020 - др. закони, 11/2021 - аутентично 

тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. закон), члана 6. Закона о студентском организовању 

„Службени гласник РС“, брoj 67 од 2. јула 2021, а у складу са чланом 72. 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, уз сагласност Наставно-стручног већа Академије 

васпитачко-медицинских струковних студија дана 07.11.2022. године ступа на снагу: 

 

 

СТАТУТ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА  

АКАДЕМИЈЕ  ВАСПИТАЧКО-МЕДИЦИНСКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

  

Члан 1.  

  

Статут Студентског парламента уређује састав, организацију, начин избора, права и 

дужности чланова, надлежности (у даљем тексту: Студентски парламент).  

На питања која нису уређена овим актом примењују се одредбе Статута Академије , 

Закона о високом образовању, Закона о студентском организовању и појединачним 

правилницима Студентског парламента.  

Члан 2.  

 Студентски парламент је орган Академије преко којег студенти остварују своја права и 

штите своје интересе на Академији.  

  

Члан 3.  

 Седиште Студентског парламента је у просторијама Академије васпитачко-медицинских 

струковних студија у Крушевцу, ул. Балканска 18.  

  

Члан 4.  

 Студентски парламент има један печат који је интерног карактера и може се употребљавати 

само унутар Академије   
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Печат је кружног облика, обрубљен спољном кружном линијом пречника 32 мм, испод кога 

се налази натпис исписан ћирилицом на српском језику : Академија васпитачко 

медицинских струковних студија - Студентски парламент. 

  

Члан 5.  

 О печату Студентског парламента стара се и за његову употребу одговара председникк 

Студентског парламента.  

  Печат служи за оверу веродостојности свих аката, докумената и одлука које доноси 

Студентски парламент.  

Члан 6.  

 Студентски парламент заступа и представља председник Студентског парламента ( у 

даљем тексту: председник).  

 У оквиру својих овлашћења председник може дати заменику председника писмено 

овлашћења о преузимања дела обавеза председника. Ово овлашћење председник може 

опозвати било кад и без сагласности заменика председника.  

 У случају привремене спречености председника заменик председника преузима овлашћења 

и радње из надлежности председника без претходног писаног овлашћења уколико би 

њихово не предузимање могло да нанесе штету Студентском парламенту. На предузете 

радње председник даје сагласност по престанку околности које су изазвале привремену 

спреченост.  

Члан 7.  

 Члановима Студентског парламента гарантована је слобода мишљења и изражавања.  

 У оквиру Студентског парламента није дозвољено политичко, верско и страначко 

организовање и деловање.  

  

САСТАВ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА  

  

Члан 8.  

 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 на нивоу Академије (укупно 3).  

  

ОВЛАШЋЕЊА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА  

  

Члан 9.  

  Овлашћења студентског парламента су: 

 

1) доноси опште акте којима уређује свој рад, начин функционисања, организацију и број, 

начин и поступак избора својих чланова - пословник о раду студентског парламента и 

правилник о избору чланова студентског парламента; 

 

2) бира и разрешава представнике студената у органима установе, студентским 

конференцијама, као и у органима других установа и организација у којима су заступљени 

представници студената, у складу са њиховим статутом и законом; 
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3) бира, односно предлаже студента проректора, односно студента продекана из реда 

студената надлежног за студентска питања, у складу са статутом високошколске установе; 

 

4) бира и разрешава председника и потпредседнике студентског парламента и утврђује 

друга тела која ће се бавити посебним пословима у оквиру овлашћења студентског 

парламента; 

 

5) учествује у процесу самовредновања високошколске установе; 

 

6) обавља активности које се односе на осигурање и оцену квалитета наставе, реформу 

студијских програма, анализу и оцену ефикасности студија, утврђивање броја ЕСПБ 

бодова, развој мобилности студената, подстицање научно-истраживачког рада студената, 

сарадњу са тржиштем рада, заштиту права студената и унапређење студентског стандарда 

и даје мишљење о критеријумима за оцењивање активности и знања студената у 

наставном процесу; 

 

7) покреће иницијативу за доношење или промену прописа високошколске установе од 

интереса за студенте; 

 

8) покреће иницијативу за доношење или промену одлука других органа високошколске 

установе које се односе на положај студената у наставном процесу и управљању 

установом; 

 

9) доноси годишњи план и програм рада студентског парламента и усваја извештај о раду; 

 

10) доноси финансијски план и подноси финансијски извештај студентског парламента; 

 

11) обавља друге активности у складу са законом и општим актима високошколске 

установе; 

 

12) даје мишљења о педагошком раду наставника и сарадника, у складу са општим актом 

високошколске установе; 

 

13) реализује ваннаставне активности студената, оснива спортске екипе, координише 

спортским екипама, организује стручна и спортска такмичења, конференције, студентске 

научне скупове, студијске и стручне посете установама и институцијама у земљи и 

иностранству, студентске екскурзије, стручне праксе, трибине, округле столове, 

хуманитарне активности, промоције научне и стручне литературе, издаје студентске 

часописе и сл.; 

 

14) одлучује о расподели средстава за ваннаставне активности студената, у складу са 

општим актом студентског парламента. 
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ИЗБОР СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА  

  

Члан 10.  

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 11.  

 Одлуку о расписивању избора за чланове Студентског парламента доноси председник 

Студентског парламента. Избори се одржавају сваке друге године у априлу месецу.  

 Избори за чланове Студентског парламента врше се тајним и непосредним гласањем.  

 

ИЗБОР ЧЛАНОВА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА 

Члан 12. 

 

Редовни избори за чланове Студентског парламента спроводе се у априлу, једном у две 

године непосредним и тајним изборима, поштујући равноправну заступљеност по 

студијским програмима и годинама студија, на којима право гласа и кандидовања имају сви 

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

парламент бира. 

Избори за Студентски парламент одржавају се током једног радног дана у току трајања 

наставе на Академији. 

Члан 13.  

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 

избора чланова Комисије које именује Студентски парламент уређује се актом Студентског 

парламента (кандидат за избор члана Студентског парламента не може да буде члан 

Комисије). 
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  Одлука о изборима објављује се на огласним таблама и сајтовима Академије и 

одсека.  

Члан 14.  

  Задаци Изборне комисије за спровођење избора су:   

 

- 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. 

  

  

  

  

  

КОНСТИТУИСАЊЕ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА  

  

Члан 15.  

 Конститутивну седницу новоизабраних чланова Студентског парламента заказује 

председник Студентског парламента из претходног сазива у року од 15 дана од дана 

одржавања избора.  

 Дневни ред за конститутивну седницу се доставља уз позив за седницу најкасније 5 дана 

пре одржавања седнице.  

Члан 16.  

 Конститутивном седницом Студентског парламента до избора председника председава 

председник Студентског парламента из претходног сазива.  

 У случају спречености председника Студентског парламента из претходног сазива 

конститутивном седницом председава најстарији новоделегирани члан.  

  

Члан 17.  

 На конститутивној седници врши се верификација мандата члановима Студентског 

парламента, избор председника и председништва и избор представника Студентског 

парламента у органима Академије.   

  

ВЕРИФИКАЦИЈА МАНДАТА  

  

Члан 18.  

  Чланови Студентског парламента стичу права и обавезе даном верификације 

мандата.  

 Верификацију мандата врши трочлана Верификациона комисија на конститутивној 

седници на предлог председавајућег.  
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 Приликом верификације чланови су дужни да приложе као доказ потврду о регулисању 

статуса студента за текућу школску годину.  

 Изузетно студенти који прелазе са једног на други ниво студија потврду морају доставити 

до краја конкурсног рока за упис тог нивоа и године студија на Академији, односно до дана 

када би актима Академије стекли статус студената.   

 На основу извештаја Верификационе комисије председавајући констатује имена чланова 

Студентског парламента чији су мандати верификовани.  

 Студентски парламент је конституисан ако је верификована 1/2 мандата чланова од 

укупног броја чланова студентског  парламента.   

  

ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА И ПРЕДСЕДНИШТВА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА  

  

Члан 19.  

 Кандидата за председника Студентског парламента може предложити најмање један члан 

студентског парламента.  

  Члан Студентског парламента може предложити само једног кандидата.  

  Предлог кандидата подноси се усмено.  

  Кандидат је дужан да се изјасни да ли прихвата кандидатуру.  

  Након прикупљања свих предлога председавајући саставља коначну листу 

кандидата за председника Студентског парламена и то по азбучном реду презимена 

кандидата.  

    

Члан 20.  

  Гласање за избор председника је јавно.  

  Члан Студентског парламента може гласати само за једног кандидата.  

  Гласањем руководи председавајући.  

  Гласа се прозивком.  

Члан 21.  

 За председника Студентског парламента изабран је кандидат који је добио већину гласова 

од укупног броја чланова.  

 Ако су предложена два кандидата а ни један није добио потребну већину поступак избора 

се понавља.  

 Ако је предложено више кандидата а ни један није добио потребну већину поновиће се 

гласање за два кандидата који су добили највећи број гласова.  

 Ако ни у другом кругу председник није изабран поступакк избора се понавља.  Ако после 

другог круга ни један кандидат не добије потребну већину у трећем кругу председник 

постаје са већим бројем гласова.  

  

Члан 22.  

 По истом принципу бира се и заменик председника, секретар и благајник Студентског 

парламента.  

  

ИЗБОР ПРЕДСТАВНИКА СТУДЕНАТА У ОРГАНИМА АКАДЕМИЈЕ  
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Члан 23.  

 Студентски парламент бира и разрешава представнике студената у органима Академије 

најкасније до 15. априла.  

 Кандидате за представнике Студентског парламента у органима академије предлаже 

најмање један члан Студентског парламента водећи рачуна о заступљености свих одсека.  

 Члан Студентског парламента може да предложи само једног кандидата за орган за који се 

чланови делегирају.  

 Гласање за представнике Студентског парламента у органима Академије врши се јавним 

гласањем.  

  

  

ПРЕДСЕДНИК СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА  

  

Члан 24.  

  Председник Студентског парламента:  

1. Организује, сазива и руководи седницама Студентског парламента  

2. Заступа и представља Студентски парламент ван Академије  

3. Потписује акте које доноси Студентски парламент и стара се о њиховом 

спровођењу  

4. Подноси извештај о раду Студентског парламента  

5. Обавља и друге послове утврђене општим актима Академије  

  

Члан 25.  

 Председнику студентског парламента престаје функција пре истека времена на које је 

изабран у случају оставке, разрешења или престанком мандата члана Студентског 

парламента.  

 У случају подношења оставке престаје функција даном одржавања седнице на којој је 

председник поднео оставку, односно на првој наредној седници Студентског парламента 

ако је оставку поднео између две седнице.  

  Престанак функције председника констатује Студентски парламент.  

  

Члан 26.  

 Студентски парламент може разрешити дужности председника пре истека рока на које је 

изабран по поступку предвиђеном за избор председника Студентског парламента.  

  Председник студентског парламента може бити разрешен мандата ако:  

1. Буде кажњен по Правилнику о дисциплинској одговорности студената  

2. Наступи штета по Студентски парламент због необављања дужности и 

неизвршења радњи од стране председника  

3. Крши одредбе Статута Академије и општих аката Студентског парламента  

4. Злоупотреби положај председника  

Иницијативу за разрешење председника може покренути најмање 1/2 чланова 

Студентског парламента подношењем писменог захтева.  

Захтев мора садржати детаљно образложење.  
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Гласање о разрешењу обавља се на наредној седници Студентског парламента која 

мора бири одржана најмање у року од 7 дана од дана подношења иницијативе.  

Ако Студентски парламент не донесе одлуку о разрешењу председника нова 

иницијатива за разрешење може се поднети у року од најмање два месеца.  

  

Члан 27.  

 У случају престанка функције председника пре истека времена на које је биран Студентски 

парламент ће на истој, а најкасније на наредној седници започети поступак избора новог 

председника.  

 Ако је председнику Студентског парламента престао мандат пре истека рока на који је 

изабран, дужност председника Студентског парламена до избора новог председника врши 

заменик председника.  

  

Члан 28.  

 Захтев за разрешење заменика председника Студентског парламента може се поднети на 

захтев 1/2 чланова Студентског парламента и врши се по истој процедури као и за 

председника.  

  

  

  

  

  

СЕКРЕТАР СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА  

  

Члан 29.  

  Секретар Студентског парламента врши:  

1. Помаже председнику Студентског парламента у вођењу седница Студентског 

парламента  

2. Помаже заменику председника у обављању послова  

3. Води записник на седницама Студентског парламента  

4. Стара се о архиви Студентског парламента  

5. Врши и друге послове одређене актима и одлуком председника парламента  

  

Члан 30.  

  За свој рад секретар је одговоран председнику Студентског парламента.  

  

Члан 31.  

 Секретару Студентског парламента престаје функција пре истека временa на које је изабран 

оставком, разрешењем или престанком статуса студента.  

 Секретара Студентског парламента разрешава председник Студентског парламента.  

 У случају разрешењa, оставкe или престанка статуса студента новог секретара именује 

председник до истека мандата Студентском парламенту.  

    




