
08.11.2017 у Београду 

Записник са прве (редовне) седнице студентског парламента Филозофског 
Факултета 

 

На седници парламента одржаној 08.11.2017. били су присутни: 

1. Андреа Каљевић 
2. Слободан Голубовић 
3. Сибин Братина 
4. Немања Пешић 
5. Ања Томић 
6. Милица Милићевић 
7. Тијана Селаковић 
8. Ксениа Стојковић 
9. Станко Јовановић 
10.  Бранко Спасић 
11.  Срећко Живановић 
12. Николина Радојчић 

 

Председник Станко Јовановић изнео је дневни ред у следећим тачкама: 

1. Формирање радне групе за умањивање школарине и избор делегата у 
комисији за квалитет наставе 

2. Финансијки план 
3. Избор делегата за факултетска већа и комисије 
4. Расписивање ванредних допунских избора 

Предлог о дневном реду је стављен на гласање и једногласно усвојен. 

Прва тачка: 

Радну групу за умањење школарине чиниће: Сибин Братина, Срећко 
Живановић, Немања Пешић и Марко Стричевић. 



Чланови групе су се самостално пријавили за овај рад, а остали чланови 
парламента су једногласно изгласали њихово ангажовање. 

Такође је донета одлука о изласку обавештења да ће молбе за умањење 
њколарине прикупљати архив. 

Када је реч о избору делегата за комисију о квалитету наставе Андреа 
Каљевић се пријавила за једно од два места, а друго предложила Тијану 
Селаковић. Чланови парламента су овај предлог једногласно изгласали. По 
самом завршетку седнице Тијана Селаковић је путем званичне групе 
парламента обавестила остале чланове о оставци на месту члана парламента, 
као и на месту делегата. Писмену оставку као и образложење ће доставити 
члановима парламента на следећој седници. 

Андреа као једини делегат ће сутра у 13 часова појавити на састанку 
комисије за квалитет наставе. О избору другог делегата разматраће се на 
следећој седници. 

Друга тачка: 

Парламент је једногласно донео одлуку да се у року од 48 часова сазове 
електронска седница, која ће за циљ имати формирање радне групе која ће се 
састати са председницима или представницима клубова студената и заједно 
са њима изградити финансијски план везан за клубове. Такође је једногласно 
изгласано да у наредних недељу дана чланови парламента поднесу извештај у 
којем ће навести шта сматрају да треба да уђе у финансијски план. У оквиру 
тачке, договорено је да се парламент у понедељак нараније састане са 
председницима или представницима клубова студената. 

Трећа тачка: 

Данас је био заказан састанак са свим студентима који хоће да буду делегати 
у разним факултетским већима и комисијама. Позиву парламента су се 
одазвали следећи студенти: 

Владимир Ђурђевић, социологија 

Филип Ристовић, археологија 



Филип Ранковић, андрагогија 

Јелена Стојановиц, класичне науке 

Милица Јанковић, класичне науке 

Бојан Бобић, филозофија 

Марко Стричевић, социологија 

Драгана Батинић, педагогија 

Због великог одзива потенцијалних делегата, на предлог Николине Радојчић, 
студенти су упознати са послом који требају да обављају, а њихов избор ће се 
извршити на следећој седници која је заказана за 15.11.2017. 

Четврта тачка: 

Парламент је једногласно изгласао изборну комисију за предстојеће ванредне 
допунске изборе: 

Сибин Братина, председник изборне комисије, Андреа Каљевић и Ксенија 
Стојковић. 

Записник водио секретар парламента:                         Председник парламента: 

Срећко Живановић                                                          Станко Јовановић 

______________________                                               _____________________ 

 

 


