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ЗАПИСНИК 
 

 Дана 12.10.2016. године одржана је пета седница Студентског парламента 
Криминалистичко – полицијске академије са почетком у 17:00h. Седници су 
присуствовали следећи чланови: Немања Манојловић, Михаило Ђорђевић, Петрић 
Младен, Јаковљевић Рада, Остовић Милица, Миљић Марија, Младеновић Оливера, 
Марко Васовић, Небојша Илић, Васо Богдановић, Стаменковић Никола. Оправдано 
одсутан: Мичић Стефан. Неоправдано одсутни: Миљковић Александар, Димитријевић 
Стефан, Радовановић Александар. Разматране су следеће тачке дневног реда: 
 

1. Усвајање дневног реда са претходне седнице 
2. Студентске стипендије 
3. Увођење идентификационих картица са чипом 
4. Обезбеђење услова за тренирање рукометне секције 
5. Организовање интерног спортског турнира 
6. Радно време Студентског парламента 
7. Разно 

 
Поводом тачке 1. дневног реда, чланови парламента једногласно су усвојили 

записник са претходне седнице. 
Поводом тачке 2. дневног реда, чланови парламента одржали су расправу и 

изнели су следеће предлоге: 
 Враћање студентских стипендија буџетским студентима као што је било до 
генерације 2015/2016. И узимање у обзир генерацију 2014/2015 основних академских 
студија студијских програма  Информатике и рачунарства и Форензичког инжењерства 
који при упису нису имали право на буџет,а који би требало да остваре одређене 
бенефиције. Укидање стипендија великом броју студената представља тешкоће у 
наставку студирања. Враћање некадашњих стипендија студентима КПА би омогућило 
лакше задовољење студентских потреба, као што су смештај, исхрана и превоз.  
 Поводом тачке 3. дневног реда, чланови парламента одржали су расправу и 
изнели су следеће предлоге: 
 Ради лакше идентификације приликом уласка на Академију. Сматрамо да је 
предност увођења картица техничке природе (хабање индекса, губитак истог, лакше 
евиденције присуства на настави, ради коришћења мензе, итд.) 
 Поводом тачке 4. дневног реда, чланови парламента одржали су расправу и 
изнели су следеће предлоге: 
 Имајући у виду запажене резултате рукометне секције КПА  и поред 
неадекватних услова, молимо да се горе наведеној секцији обезбеде услови за 
тренирање (услед немогућности постављања и обележавања терена по рукометним 



стандардима у сали, може се поставити један гол по ширини сале, добијање термина, 
куповина лопти и лепка). 
 Поводом тачке 5. дневног реда, чланови парламента одржали су расправу и 
изнели су следеће:  
 На предлог студената КПА, Немања Манојловић, у сарадњи са студентским 
парламентом организује турнир у малом фудбалу и у осталим спортовима уколико се 
испуне услови. Датуми одржавања турнира биће накнадно објављени на огласној 
табли.  
 Поводом тачке 6. дневног реда, чланови парламента одржали су расправу и 
изнели су следеће: 
 Радно време ће бити уторком и четвртком у периоду од 12:00h до 14:00h, а 
уколико студенти буду имали одређена питања и предлоге ван наведеног времена 
могу се обратити на званичном мејлу студентског парламента. 
 Поводом тачке 7. дневног реда, није било расправе. 
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