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Записник 
са треће редовне седнице Студентског парламента  
Филозофског факултета Универзитета у Београду 

 

Седница одржана у петак 27.03.2015. са почетком у 17 часова у Свечаној сали. 
 
Дневни ред седнице:  

1. Акредитациона комисија 
2. Извештај са састанка са Данијелом 
3. Избор чланова за комисије ФФ 
4. Одбијање објављивања саопштења Студентског парламента 
5. Организовање састанка са управницима одељења 
6. Наставно-научно веће 
7. Одсуство председника Парламента од 02.04. – 09.04. 
8. Отворена врата 
9. Плато 
10. Тоалет папир и сапун 
11. Бесплатан интернет на факултету (Ви-Фи) 

Дневни ред је усвојен једногласно. 
 
Седници су присуствовали: 
Чланови парламента: 

1. Дарија Минић 
2. Петар Арсовски 
3. Горан Јанушић 
4. Исидора Толић 
5. Теодора Пазарски 
6. Лука Николић 
7. Драгана Грковић 
8. Невена Пајовић 
9. Милан Бојић 
10. Александра Радосављевић 
11. Бојана Грозданић 



12. Бранко Спаисћ 
13. Никола Грбовић 
14. Дејана Глишић  
15. Сибин Братина 
16. Жељка Гавриловић 
17. Ирена Павловић 
18. Стефан Брајковић 
19. Александар Пушкаш 

Остали присутни: Реља Пекић, Александар Половина. 
 

1. Акредитациона комисија 
На комисију за акредитацију институција је позван Председник Студентског  

парламента Бранко Спасић. Његов утисак је да се на састанку чија је тема требала да буде 
акредитација факултета више дискутовано о томе шта се дешавало у току блокаде него о 
самој акредитацији. Пошто састанак није био изузетно продуктиван, све се завршило на 
томе да ће нам одговор о томе да ли је факултет акредитован стићи до почетка априла. 
Овом састанку је претходио састанак са студентима на који представници тренутног 
Парламента нису позвани, већ су позвани претходни продекани М. Милашиновић и С. 
Рудић. Стиче се утисак да је Парламент изостављен из ових договора, тачан разлог зашто 
је то урађено није наведен, али се надамо да је у питању ненамерна грешка. 

Да се ово не би поновило Парламент је једногласно изгласао да се секретару 
факултета пошаљу мејлови и телефони свих чланова парламента. 

 
2. Извештај са састанка са Данијелом  
Код продеканке за наставу су ишли Лука Николић, Сибин Братина и Бранко 

Спасић. На састанку су теме биле априлски рок, (не)избацивање саопштења Парламента 
на сајт факултета и финансирање Парламента (набавка тонера, папира и осталог 
канцеларијског материјала).  

Продеканка за наставу је рекла да ће априлски рок остати само за усмене испите, 
али да професори у договору са студентима могу да организују и писмене испите. За 
саопштење Студентског парламента поводом финансијског плана, продеканка је рекла да 
то није до ње и проследила нас је даље. За финансирање парламента нас је упутила на 
Гвозденовића. На питање када ће Дејана Глишић бити верификована као нови Студент 
продекан, одговорила је да до ње није стигао допис да је изгласан нови Студент продекан. 
Допис је добио секретар факултета, али га није проследио њој.  

Да би смо добили више информација везаних за финансирање парламента код 
продекана за финансије Гвозденовића ће ићи Бранко Спасић, Дејана Глишић, Сибин 
Братина и Бојана Грозданић. 

 
3. Избор чланова за комисије 
Изгласано је да ће се избор чланова за комисије обавити преко интернета (18 за, 1 



уздржан)  пошто се утврди колико људи је тачно потребно за коју комисију и када се нађу 
људи који су вољни да попуне та места. 

 
4. Одбијање објављивања саопштења студентског парламента; 

 
Saopštenje Studentskog parlamenta povodom finansijskog plana 

 
Kao Studentski parlament Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, želimo da izrazimo neslaganje sa skoro 
izglasanim finansijskim planom fakulteta za tekuću godinu. Naime, na našoj prvoj i konstitutivnoj sednici održanoj 
6. marta 2015. godine, jednoglasno smo doneli odluku da je stav Parlamenta da ne podržava predloženi finansijski 
plan zbog sporne investicije koja se odnosi na preuredjivanje prostora bivše ,,Plato'' knjižare i izgradnju dva 
amfiteatra. Uprkos tome, Miloš Radovanović, predstavnik studenata u Savetu, oglušio se o odluku Studentskog 
parlamenta čiji je stav trebalo da zastupa i na vanrednoj sednici Saveta, održanoj 9. marta 2015. godine, bio uzdržan 
kada se glasalo za usvajanje finansijskog plana.  
 
Pomenutoj investiciji se protivimo jer mislimo da ulaganje u nju, u vremenu društveno-ekonomske krize, može 
dovesti fakultet u loš finansijski položaj, a samim tim u narednim godinama može doći do povećanja školarina i 
pogoršanja studentskog materijalnog položaja. Smatramo i da je izgradnja novih amfiteatara suvišna, s obzirom na 
neiskorišćen kapacitet svih slušaonica koje zgrada fakulteta poseduje. Takođe, pomenuta investicija je sporna i iz 
razloga što bi njena realizacija onemogućila pravljenje Studentskog kluba na tom mestu, projekta, za koji se ovaj 
saziv Parlamenta zalaže i za čije će stvaranje voditi kampanju. 
 
Zbog svega pomenutog, želimo da izrazimo neslaganje oko usvajanja pomenutog plana i pozivamo sve da pomognu 
Studentskom parlamentu u sprečavanju izgradnje novih amfiteatara. 

 
20. mart 2015. godine 

Studentski parlament FF 
 

Теодора Пазарски је ишла да пита зашто не желе да окаче саопштење Студентског 
парламента који се односи на финансијски план на сајт факултета. Пошто су је слали из 
једне у другу канцеларију и нису били способни да одговоре на ово питање, она је на крају 
отишла код декана који је рекао да се саопштење не може качити на сајт, без да га је 
прочитао. Он сматра да ми немамо зашто да се оглашавамо јер је тај финансијски план већ 
усвојен и по њему је, очигледно, став једног студентског тела потпуно небитан.  

Пошто је ово евидентно један облик цензуре Студентски парламент је изгласао 
следеће ствари: 
- Да се пише ново саопштење у којем ће се објаснити след догађаја који је довео до 

забране качења саопштења у вези финансијског плана на сајт. (Једногласно) 
- Да се ново саопштење дели по факултету и окачи на све огласне табле. (Једногласно) 
- Да се спорно саопштење окачи на фејсбук групу Филозофског факултета и на групу 

Парламета. (Једногласно) 
- Да се покрене петиција за замрзавање одлуке о изградњи амфитеатара. Петицију ће 

моћи да потписују само студенти и запослени на факултету. (Једногласно)  
- Да се оформи радна група за финансијски план и да се припоји радној групи за Плато 

јер имају сличне циљеве. (Једногласно) 
 
 



5. Организовање састанка са управницима одељења 
Договорено је да се позову управници одељења на разговор. План је да се погледају 

њихови распореди и да нађемо термин који свима одговара. На овом разговору ће 
студенте представљати представници Парламента, представници радне групе и по један 
студент са сваке студијске групе. Представници студијске групе могу бити из Парламента, 
а и не морају. Овај предлог је изгласан једногласно. 

 
6. Наставно-научно веће 
Договорено је да се сви људи који иду на НН веће нађу неки дан пре већа и спреме 

аргументацију за четвртак. 
 

7. Одсуство председника парламента од 02.04. – 09.04. 
У току ове тачке је договорено да следећа седница Парламента буде у петак 03. 

априла 2015.год. са почетком у 17.00ч, у Свечаној сали. 
 
8. Отворена врата 
Договорено је да се пошаље групни мејл свим клубовима у којем их обавештавамо 

да ће дан отворених врата бити 18.04.2015. На студијским групама где постоји клуб 
студената, они ће сами организовати дан отворених врата, где нема клуба студената ту ће 
организацију обавити Парламент. За ову одлуку је гласало 15 чланова, 1 против и 1 је био 
уздржан. 

 
9. Плато 
Радна група за финансије и радна група за Плато се спајају. Треба направити што 

већу кампању која би привукла што више студената. Прави се петиција где се тражи 
простор некадашње књижаре „Плато“. Потписи ће се скупљати на штандовима за које 
треба тражити дозволе. (Одлука да се прави петиција изгласана је једногласно). 

 
10. Тоалет папир и сапун 
Једногласано одлучено да се пише саопштење у коме се захтева овај хигијенски 

минимум. О овој теми ће се причати са продеканом за финансије. 
 
11. Бесплатан интернет на факултету (Ви-Фи) 
Договорено је да се потражи нека фирма која уводи интернет, која би нам 

бесплатно омогућила интернет у замену за рекламу.  
 

  

                                                  
 

 


