
 

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШАБАЦ 
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ПИБ: 111788062 
МБ:17922734 
Број: 01/104/2021 
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), на основу члана чл.6 став 1., 
2,  и 3 . Правилника о студентском парламенту бр.1-8/2021 од 25.02.2021. године 
Академије струковних студија Шабац,  председник Академије др сци.мед. Светлана 
Карић, дана 03.06. 2021. године, доноси:  
 

О Д Л У К У 
о именовању комисије за спровођење избора за Студентски парламент  

 Академије струковних студија Шабац 
 

1 
За спровођење избора за Студентски парламент Академије струковних студија Шабац 
који се одржавају 24.06.2021. године именујe се Комисија у саставу: 
 

1. Др Сања Вулетић, професор струковних студија на Одсеку студија за васпитаче 
и медицинске сестре васпитаче -  председник  комисије, 

      1.1 Др Нада Бузаџић Николајевић, професор струковних студија на Одсеку за 
пољопривредно-пословне студије и туризам, заменик председника комисије; 

    
2. Ивана Савковић, бр.индекса 9-21/2020, студент I год. OСС студијског програма 
Здравствена нега,  на Одсеку за медицинске и пословно-технолошке студије, члан 
комисије; 
     2.1.Наташа Екмешчић,  бр.индекса 9-1/2020, студент I год. OСС студијског 
програма Здравствена нега,  на Одсеку за медицинске и пословно-технолошке 
студије, заменик члана; 
 
3. Елизабета Стојановић, бр.индекса 9-30/2018, студент III год. OСС студ. програма 
Здравствена нега,  на Одсеку за медицинске и пословно-технолошке студије, члан 
комисије, 
        3.1. Мирјана Зорић Мијаиловић, бр.индекса 7-19/2018, студент III године OСС 
студијског програма Фармација,  на Одсеку за медицинске и пословно-технолошке 
студије, заменик члана; 

 
 4. Гвозденовић Наташа, бр.индекса 1/19 МВ, студент  II године OСС студијског 
програма Струковна медицинска сестра -васпитач,  на Одсеку студија за васпитаче и 
медицинске сестре васпитаче, члан комисије, 
      4.1. Опалић Јована, бр.индекса 3/19 МВ, студент II године OСС ст. програма 
Струковна медицинска сестра - васпитач, на Одсеку студија за васпитаче и 
медицинске сестре васпитаче, заменик члана; 

 
5. Рашевић Александар, бр.индекса 49/6/2019, студент  II године OСС студијског                                       
програма  Заштита биља,на Одсеку за пољопривредно-пословне студије и туризам, 
     5.1. Милошевић Горан, бр.индекса 404/2/2019, студент II год. OСС студијског 
програма Заштита биља, на Одсеку за пољопривредно-пословне студије и туризам. 
заменик члана; 



 
2. 

Комисија за спровођење избора за Студентски парламент Академије обавља следеће 
послове: 

1) Стара се о законитости спровођења избора чланова Студентског парламента 
Академије; 

2) Обавља припреме за спровођења избора; 
3) Припрема бирачке спискове најкасније пет дана пре дана одржавања избора;  
4) Утврђује број пријављених кандидата;  
5) Обезбеђује тајност гласања; 
6) Припрема гласачке листиће и гласачку кутију;  
7) Утврђује број гласова по завршеном гласању;  
8) Разматра приговоре по објављивању прелиминарних резултата избора; 
9) Објављује прелиминарне и коначне резултате избора   и 
10) Обавља и друге послове који су у функцији спровођења избора за  Студентски 

парламент Академије, а све у складу са Статутом академије струковних студија 
Шабац и Правилника о студентском парламенту бр.1-8/2021 од 25.02.2021. 
године Академије струковних студија Шабац. 
 

3. 
Ову одлуку објавити на огласној табли Академије и огласним таблама Одсека.  
 
 
 
                                                                                           ПРЕДСЕДНИК  АКАДЕМИЈЕ 

                                                                                             
                                                                                           __________________________ 
                                                                                      Др сци.мед. Светлана Карић, проф. 
 

 


