У складу са чланом 56 Закона о високом образовању (“Сл.гласник РС” 76/05,
Управни одбор Академије на седници одржаној дана 25.12.2006. године доноси
ПРАВИЛНИК О ИЗБОРУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА АКАДЕМИЈЕ
Члан 1.
Овим правилником уређује се начин и поступак избора Студентског парламента
Академије.
Члан 2.
Студентски парламент Школе је орган академије који бира
и разрешава
представнике студената у органима Академије. Студентски парламент име 7
чланова.
Избор чланова студентског парламента одржава се сваке године, прве среде у
априлу месецу, тајним и непосредним гласањем.
Члан 3.
Право да бирају и буду бирани за члана студентског парламента Академије имају
сви студенти уписани на студије у школској години у којој се бира студентски
парламент.
Члан 4.
Листу кандидата за представнике у Студентском парламенту Академије предлажу
студентске организације, односно групе студената .
Да би листа кандидата групе студената била валидна, листу кандидата, односно
кандидата мора да потпише најмање 15 студената.
Члан 5.
Предлог кандидата за студентски парламент Академије видно се истиче на
огласној табли најмање 7 дана пре дана избора за студенски парламент.
Поред имена кандидата уписује се е година студија, студијски програм на коме је
кандидат уписан и ко га је предложио.
Члан 6.
Избор за студентски парламент спороводи се непосредним тајним гласањем,
заокруживањем 7 бројева, на гласачком листићу.
Приликом гласања студент је дужан да лицима која обезбеђују гласање на увид
пружи свој индекс и докаже да је студент Академије.
Гласање се врши заокруживањем редног броја испред имена кандидата на
гласачком листићу и убацивањем гласачког листића у гласачку кутију.
Гласачки листић се сматра неважећим: ако није попуњен, ако је нечитко попуњен,
ако је заокружен већи број кандидата него што Студентски парламент има
чланова, ако су на њему дописиване речи и симболи и ако је видно оштећен.
Члан 7.
Директор Академије именује комисију за спровођење првих избора за студентски
парламент.

Комисију чини: један представник сваке студентске организације, односно групе
студената која жели да учествује на изборима за студентски парламент факултета
и студента продекана. Рад комисије је јаван.
Члан 8.
Конститутивна седница Студентског парламента одржава се у року од седам дана
од дана проглашења изборних резултата у складу са законом. Студентски
парламент чини 7 кандидата са листе, који су добили највише гласиова.
Мандат чланова студентског парламента траје годину дана.
Члан 9.
Председник студентског парламента бира се из реда чланова, јавним гласањем.
Уколико има више кандидата, за председника је изабран кандидат који добије
највише гласова.

Члан 10.
Председник и члан студентског парламента могу бити разрешени и пре истека
мандата за који су бирани.
Разрешење може бити на лични захтев, а могу бити разрешени од стране
Студентског парламента ако не испуњавају дужности председника односно члана
Студентског парламента.
Одлука о разрешењу доноси се јавним гласањем, већином чланова укупног броја
чланова.
У случају разрешења председника, на истој седници врши се избор новог
председника.

Члан 11.
Правилник о избору студентског парламента Академије ступа на снагу даном
доношења.

Председник Савета Академије
Др Агелаку Филанти

