На основу члана 56. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, број 76/05, 100/07 –
аутентично тумачење, 97/08 и 44/10) и члана 94. став 5. Статута Медицинског факултета
Војномедицинске академије („Службени војни лист“, број 17/12, у даљем тексту: Статут),
Наставно-научно веће Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета
одбране у Београду (у даљем тексту: Веће) на 2. седници одржаној 27. септембра 2012. године,
доноси

ПРАВИЛНИК О КАДЕТСКОМ ПАРЛАМЕНТУ
I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет уређивања
Члан 1.
Овим Правилником уређују се организација и рад Кадетског парламента Медицинског
факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду (у даљем тексту:
Кадетски парламент), као и начин и поступак избора чланова Кадетског парламента.
Члан 2.
Кадетски парламент је орган Медицинског факултета Војномедицинске академије
Универзитета одбране у Београду (у даљем тексту: Факултет), коме је основна делатност
заступање и заштита права и интереса свих кадета и студената и разматрање питања и
активности од интереса за кадете и студенте.
Надлежност
Члан 3.
Кадетски парламент има следеће надлежности:
1. доношење одлука, упутстава и других аката, у складу са законом, Статутом и овим
Правилником;
2. бира и разрешава председника и заменика председника Кадетског парламента;
3. бира и разрешава представнике кадета, укључујући и кадета продекана, у органима и
телима Универзитета и Факултета у којима су заступљени кадети, у складу са
Статутом;
4. оснива радне групе које се баве појединим пословима из надлежности Кадетског
парламента;
5. усвајање плана рада Кадетског парламента и извештаја о раду;
6. учествовање у самовредновању Факултета, студијског програма и квалитета наставе;
7. разматра питања и спроводи активности у вези са обезбеђењем и оценом квалитета
наставе, реформом студијских програма, анализом ефикасности студирања,
утврђивањем броја ЕСПБ, подстицањем научноистраживачког рада кадета, заштитом
права кадета и унапређењем кадетског стандарда;
8. организује и спроводи ваннаставне активности кадета;
9. остварује сарадњу са студентским организацијама других факултета;
10. обављање других активности у складу са законом, Статутом и овим Правилником.
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Радне групе
Члан 4.
(1) Кадетски парламент у случају потребе формира посебне радне групе саветодавног
карактера за разраду питања из његовог делокруга рада, а које за свој рад одговарају
Кадетском парламенту.
(2) Кадетски парламент може бити оснивач других кадетских, односно студентских
удружења, секција, клубова и гласила, у складу са законом.
Састав Кадетског парламента
Члан 5.
(1) Право да бирају и да буду бирани за члана Кадетског парламента имају сви кадети
уписани на интегрисане академске студије медицине у школској години у којој се бира
Кадетски парламент.
(2) Кадетски парламент чине по два представника са сваке године студија, осим три са
последње године, укупно тринаест, од тренутка активирања свих шест година студија
медицине.
(3) До испуњења услова наведеног у ставу 2. број представника по годинама и структура
чланова Кадетског парламента одређује се Одлуком о расписивању избора за Кадетски
парламент.
(4) Мандат чланова Кадетског парламента траје годину дана, од дана конституисања
Кадетског парламента.
II РАД КАДЕТСКОГ ПАРЛАМЕНТА
Члан 6.
(1) Кадетски парламент ради и одлучује ако је на седници присутно више од половине
укупног броја чланова, тј. седам чланова.
(2) Кадетски парламент доноси одлуке јавном гласањем, већином од броја присутних
чланова, изузев ако овим Правилником није предвиђена другачија већина.
Јавнодт рада
Члан 7.
Рад Кадетског парламента је јаван, што се остварује јавним седницама, посебним
саопштењима у средствима јавног информисања, оглашавањем преко интернет странице и
огласне табле Факултета, конференцијама и другим начинима писменог и усменог
обавештавања.
Члан 8.
(1) Кадетски парламент бира из својих редова председника, заменика председника и кадета
продекана непосредно, тајним гласањем, на предлог било ког члана, а изабран је онај
кандидат који добије већину гласова свих чланова.
(2) Пре гласања сви кандидати за председника, заменика председника и кадета продекана
излажу програм свог будућег рада.
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(3) Чланови Кадетског парламента из својих редова бирају секретара Кадетског парламента
у чијој је надлежности вођење записника седница, писање дневног реда и позива за
наредну седницу.
(4) Кадет продекан може бити заменик председника, односоно председник Кадетског
парламента.
Представници кадета у органима Универзитета и Факултета
Члан 9.
(1) Кадетски парламент бира три члана Савета Факултета, из реда кадета који су по први пут
уписали годину у школској години у којој се избор врши, чији мандат износи годину
дана, а које Кадетски парламент бира тајним гласањем, већином гласова свих чланова.
(2) У раду Већа учествује кадет продекан и представници кадета при расправљању, односно
одлучивању о питањима која се односе на осигурање квалитета наставе, реформу
студијских програма, анализу ефикасности студирања и утврђивања броја ЕСПБ.
(3) У складу са ставом 2. Кадетски парламент бира онолики број представника кадета, од
којих један мора бити кадет продекан, за Веће тако да они при разматрању питања из
области које се односе на кадете, чине 5% састава Већа, а у његовим одборима 20%
чланова.
(4) Мандант представника кадета из претходног става траје једну годину, Кадетски
парламент их бира тајним гласањем и изабраним се сматрају они кандидати који су
добили највећи број гласова присутних чланова.
(5) Кадетски парламент бира, сваке године, тајним гласањем три кадета за чланове
Кадетског парламента Универзитета, чији мандат износи годину дана од дана
конституисања Кадетског парламента Универзитета.
(6) Кадетски парламент бира, сваке године, тајним гласањем представнике кадета у
Комисији за обезбеђење квалитета Факултета, чији мандат износи годину дана.
Кадет продекан
Члан 10.
(1) Кадет продекан заступа кадете у питањима која су од значаја за све аспекте наставе,
кадетских права, организовања и активности у настави и ван ње и других питања која су
од непосредног значаја за рад и живот кадета.
(2) Кадета продекана бира и резрешава Кадетски парламент, већином гласова свих чланова.
(3) Мандат кадета продекана траје годину дана, са правом још једног избора, а престаје и
раније, престанком статуса кадета на студијском програму који се остварује на
Факултету.
(4) У случају да Веће разматра неко питање значајно за кадете, у складу са чланом 55. став 2.
Закона о високом образовању, Веће је дужано да обавести кадета продекана о седници и
обавезно му доставља материјал који добијају остали чланови Већа.
(5) Кадет продекан може да присуствује седницама Већа, као и у раду његових одбора, што
укључује и гласање, изношење мишљења, захтева и предлога по питањима из претходног
става.
(6) Кадет продекан има право да захтева да се одерђено питање од значаја за кадете стави на
дневни ред Већа, као и да затражи помоћ од декана и Секретаријата у остваривању својих
права и обавеза.
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Престанак мандата и разрешења чланова Кадетског парламента
Члан 11.
(1) Кадету престаје мандат пре рока на који је изабран:
1. ако му престане својство кадета;
2. у случају три неоправдана изостанка са седнице Кадетског парламента;
3. на лични захтев;
4. разрешењем.
(2) Члан Кадетског парламента може бити разрешен дужности ако не заступа интересе
кадета и студената, или неоправдано не врши своје дужности.
(3) Предлог за разрешење може учинити декан или четири члана Кадетског парламента.
(4) О предлогу за разрешење Кадетски парламент одлучује тајним гласањем, већином
гласова свих чланова.
(5) Члану Кадетског парламента коме је престала функција на основу става 1. престају и све
функције у другим органима и телима Факултета и Универзитета на које је предложен
или изабран од стране Кадетског парламента.
(6) Кадетски парламент организује допунске изборе за новог члана, у року од 15 дана, од
престанка мандата кадета.
(7) У случају престанка мандата из става 1. овог члана, мандат новог члана траје до истека
мандата члана коме је мандат престао пре истека времена.
III ПОСТУПАК ИЗБОРА ЗА КАДЕТСКИ ПАРЛАМЕНТ
Члан 12.
(1) Чланове Кадетског парламент бирају кадети уписани на студије у школској години у
којој се врши избор.
(2) Избор чланова Кадетског парламента врши се сваке године у априлу, најкасније до 15. у
месецу, тајним гласањем.
(3) Изборе за Кадетски парламент расписује председник Кадетског парламента а изузетно
Веће.
(4) Одлуком за расписивање избора одређује се број представника по годинама и структура
чланова Кадетског парламента и период у коме се морају одржати избори.
(5) Даном расписивања избора почињу тећи рокови за вршење изборних радњи.
(6) Гласање за избор Кадетског парламента надгледа Изборна комисија, која у свом саставу
има једаног наставника, који је уједно и председник Изборне комисије, једно лице из
Секретаријата и два кадета, а формира је Веће.
(7) Кадети који су чланови Изборне комисије не могу бити кандидати на изборима за
Кадетски парламент.
(8) Изборна комисија одлучује већином укупног броја чланова.

Члан 13.
(1) Избори за Кадетски парламент морају се одржати најраније 28 дана од дана расписивања
избора.
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(2) Од дана расписивања избора до дана предаје кандидатура мора да протекне најмање 14
дана, a oд истицања листе кандидата до дана одржавања избора мора да протекне
најмање 14 дана.
Кандидатура
Члан 14.
(1) Да би неко био кандидат на изборима за члана Кадетског парламента, потребно је да
прикупи најмање пет потписа кадета.
(2) Кандидатуре се подносе Изборној комисији.
(3) Кандидатура садржи име и презиме кадета, годину студија, просечну оцену студија,
биографију и списак са потписима подршке кандидатури.
(4) Подносиоцу кандидатуре Изборна комисија издаје потврду о пријему кандидатуре са
назначеним даном и сатом пријема.
(5) Сваки кандидат има право да на пригодан начин обавести кадете о својој кандидатури,
свом програму и активностима.
Бирачки списак
Члан 15.
(1) Кадет може извршити увид у бирачки списак на Факултету.
(2) Уколико кадет сматра да постоје неправилности у бирачком списку, има право да
поднесе приговор Изборној комисији, најкасније два дана пре закључења списка.
(3) Изборна комисија дужна је да донесе одлуку у року од два дана, а најкасније до
закључења списка.
(4) Бирачки списак закључује се седам дана пре одржавања избора.
(5) Исправке бирачког списка након закључења могуће су само на основу одлуке Изборне
комисије.
Гласачки листић
Члан 16.
(1) Секретатијат штампа гласачке листиће, који се оверавају печатом Факултета.
(2) Пре почетка избора објављује се укупан број оверених гласачких листића и уноси се у
записник.
Садржај гласачког листића
Члан 17.
Гласачки листић за чланове Кадетског парламента садржи:
1. констатацију да се гласа за чланове Кадетског парламента са датумом избора;
2. упутство за гласање и начин гласања, којим се прецизира на који начин и за колико
максимално кандидата кадет може да гласа;
3. редни број који се ставља испред имена кандидата;
4. име и презиме кандидата и година студија.
Члан 18.
(1) Пре преузимања гласачког листића кадет саопштава Изборној комисији своје име и
презиме.
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(2) Кадет гласа лично, а идентитет доказује индексом, личном картом или пасошем.
(3) При преузимању листића кадет се потписује поред свог имена у бирачком списку, а члан
Изборне комисије заокружује број испред имена.
(4) Бирач може гласати само једанпут.
Изборни кругови
Члан 19.
(1) Избори за Кадетски парламент могу имати два изборна круга.
(2) За први изборни круг постоји изборни цензус који износи 50% од укупног броја кадета са
правом гласа.
(3) Уколико на изборе за Кадетски парламент не изађе потребан број кадета, избори се
понављају за тачно седам дана.
(4) За други изборни круг не постоји изборни цензус.
Члан 20.
(1) По завршеном гласању Изборна комисија приступа утврђивању резултата гласања.
(2) Изборна комисија најпре утврђује број неупотребљених гласачких листића и ставља их у
посебне коверте које печатира.
(3) На основу бирачког списка Изборна комисија утврђује број кадета који су гласали и
потом отвара бирачку кутију.
(4) Важећи листићи се одвајају од неважећих.
(5) Неважећи гласачки листић је листић са кога се не може утврдити за кога је бирач гласао,
листић који није попуњен у складу са упутством о гласању, као и онај гласачки листић на
ком је заокружено више кандидата од броја који се бира.
(6) Подаци о броју кадета који су гласали и броју неважећих гласачких листића се уносе у
записник.
Записник о гласању
Члан 21.
(1)
(2)
(3)
(4)

Изборна комисија утврђује резултате гласања и уноси их у записник.
У записник се уносе и евентуалне примедбе Изборне комисије.
Записник потписује председник Изборне комисије.
Записник о току гласања и утврђивању резултата сачињава се у два примерка од којих
један задржава Изборна комисија, а један се поставља на огласну таблу Факултета.
Резултати избора и приговор на резултате
Члан 22.

(1) Резултате избора објављује Изборна комисија најкасније 24 сата од затварања бирачких
места, на огласној табли Факултета.
(2) Приговор на регуларност изборног поступка и резултате избора може поднети сваки
кадет Изборној комисији у року од 24 часа од објављивања резултата избора.
(3) Изборна комисија је дужна да у року од 48 сати од истека рока за подношење приговора
одлучи по поднетим приговорима.
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Члан 23.
(1) За чланове Кадетског парламента изабрани су они кандидати који су освојили највише
гласова.
(2) Уколико за последње место у оквиру квоте, два или више кандидата имају исти број
гласова, приступа се другом изборном кругу.
(3) Други изборни круг се одржава за тачно седам дана и не постоји изборни цензус.
Члан 24.
(1) Конституисање Кадетског парламента врши се на првој седници која се мора одржати у
року од 15 дана од објављивања резултата избора.
(2) Прву конститутивну седницу Кадетског парламента сазива председник из претходног
сазива и председава седницом до избора новог председника Кадетског парламента.
Ступање на снагу
Члан 25.
(1) Правилник ступа на снагу даном објављивања на огласној табли Факултета.
(2) Даном почетка примене овог Правилника престаје да важи Правилник о Студентском
парламенту усвојен на 513. седници Наставно-научног већа Војномедицинске академије,
одржаној 26. новембра 2009. године.

ПРЕДСЕДНИК
НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
бригадни генерал
проф. др Маријан Новаковић
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