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Записник 
Са друге седнице Студентског парламента 

 
 На основу члана 19. става 1. Правилника о Студентском парламенту 
Криминалистичко-полицијске академије (у даљем тексту: Парламент), одржана је 
седница 15.03.2017. године, са следећим дневнимм редом: 

 
1. Усвајање дневног реда са претходне седнице 
2. Отварање теретане 
3. Мајице за Гоч 
4. Разно 

 
На седници присутни, Небојша Илић, Немања Манојловић, Васо Богдановић, 

Михаило Ђорђевић, Оливера Младеновић, Никола Стаменковић, Александар 
Миљковић, Mладен Петрић, . Оправдано одсутни: Марија Миљић, Александар 
Радовановић, Стефан Димитријевић, Стефан Мичић. Неоправдано одсутни: Рада 
Јаковљевић, Милица Остовић, Марко Васовић 

 
По првој тачки дневног реда – Записник са претхоне седнице је усвојен. 
 
По другој тачки дневног реда – На иницијативу великог број студената свих 
студијских програма предложено је отварање и стављање у функцију теретане. 
Упознати смо са стањем да теретана није у функцији из разлога неатестираних 
справа. Стога предлажемо да Академија пронађе одређену фирму односно особу 
која би извршила атест, уколико је у могућности, у супротном студентски 
парламент би пробао да то учини уз вашу дозволу. Такође  у оквиру овога 
подсећамо да студентски парламент нема сопствени извор прихода па предлажемо, 
такође на иницијативу великог броја студената, да се уведе месечно плаћање 
чланарине коришћења теретане. Тај новац би се уплаћивао на жиро рачун 
Студентског парламента и користио би се за одржавање теретане и остале потребе 
и захтеве студената. Износ чланарине би утврдили након Вашег одобравања 
предлога. 
 
По трећој тачки дневог реда –  Поводом извођења теренске обуке студената 

Академије (на Гочу) ранијих година студенти су сопственим организовањем уз дозволу 
Академије куповали мајице са логом Академије и годином одржавања обуке. 
Генерацијом  2013/14 из непознатих разлога та традиција је изостала.  Молимо Вас да 
нам уколико сте у могућности пронађете особу која је ранијих година штампала мајице 
и дозволите поновно штампање истих почев од дате генерације, уколико нисте у 



могућности Студентски парламент уз Вашу би пробао да ступи у контакт са неком 
особом која се тиме бави. 
 

По четвртој тачки дневног реда – Није било расправе. 

          
      

       
  Председник студентског парламента 

Немања Манојловић 
 


