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Предмет: Образложење захтева са претходне седнице студентског парламента, а у 
вези са: 
 

1. Просторија за рад студентског парламента 
- Потребна просторија довољног капацитета, односно канцеларија са прикладним 

намештајем, за рад студентског парламента, са најмање петнаест места. 
- Да се омогући телефонска и интернет веза, у циљу ефикаснијег вршења наших 

послова. 
- Потребан нам је најмање један рачунар, један штампач и један радни сто за 

рачунар. 
- Такође би било пожељно да имамо један клима уређај.  
- Неопходан нам је један ормарић за архивирање писаних докумената. 
2. Увођење шестог испитног рока 

Предлажемо увођење јулског испитног рока на захтев великог броја студената из 
више разлога:  

- У консултацијама са Студентском Конференцијом Универзитета Србије 
(СКОНУС) добили смо информацију да већина факултета у њиховом саставу има 
јулски испитни рок као и подршку за увођење истог на нашем факултету. Такође  
исти имају октобар 2, али свесни смо компликација које тај рок носи са собом стога 
предлажемо јулски рок.  

- Поводом доношења одлуке која се односи на дозволу полагања испита из тренутне 
године иако није очишћена претходна, код великог броја студената дошло је до 
нагомилавања испита због чега сматрамо да је неопходно увођење додатног рока.  

- С обзиром да студенти у априлском року немају довољно времена за учење, због 
истовременог похађања наставе у виду обавезних предавања и вежби, самим тим 
имају слабије резултате које би надокнадили. 

- У вези са претходном тезом, студенти би направили бољи распоред учења за 
полагање испита увођењем додатног рока. 

- Јулски испитни рок би студентима између осталог представљао  један вид наставка 
јунског испитног рока где би студенти били у континуираном процесу учења. 

- Предлажемо скраћивање јунског испитног рока односно да јунски испитни рок 
траје од 01. до 25. јуна а да јулски рок буде у периоду од 01. до 10. јула. Период од 
25. јуна до 30. јуна би био резервисан за пријаву испита. 



3. Набавка нових униформи и спортске опреме 
- Неопходно је заменити одређени број постојећих униформи, како радних тако и 

свечаних, због дотрајалости, као и из хигијенских разлога. 
- Одређен број униформи има непријатан мирис, приликом кише мириси се 

интезивно осећају. 
- Због осипа и проблема на кожи на које се студенти све чешће жале, сматрамо да би 

веома било корисно да сваки студент има своју личну радну униформу коју би 
задуживао на почетку школовања. Свечане униформе би се задуживале само по 
потреби. 

- Што се тиче спортске опреме, имајући у виду недавни успех рукометне секције, 
улазак у прву студентску лигу, где су студенти наступали у својој опреми која није 
била једнообразна, где такође није постојало никакво обележје академије, 
предлажемо куповину спортске опреме (шортс, мајица, тренерка) са обележјима, 
која би се задуживала по потребама секција. Морамо напоменути да су се студенти 
који  су представљали академију осећали понижено и мање вредно  у односу на 
друге факултете који су имали адекватну опрему са личним обележјима.  

 

С поштовањем,                У Београду, 
Студентски парламент КПА             26.06.2016 год. 

 

 

 

 
 

  
 
 

 


