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Записник 
са четврте редовне седнице Студентског парламента  
Филозофског факултета универзитета у Београду 

 

Седница одржана у петак 03.04.2015.год. са почетком у 17 часова у учионици 512. 
 
Дневни ред седнице:  

1. Извештај са НН већа  
2. Избор чланова за комисије ФФ  
3. Трибина о Венецуели  
4. Организовање састанка са управницима одељења  
5. Отворена врата  
6. Сарадња са Филолошким факултетом (о терминима)  
7. Молба  
8. Мејл студенту продекану  

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

1. Сибин Братина  
2. Дејана Глишић  
3. Никола Грбовић  
4. Дарија Минић  
5. Александар Пушкаш  
6. Ирена Павловић  
7. Невена Пајовић  
8. Милан Бојић  
9. Лука Николић  
10. Теодора Пазарски  
11. Исидора Толић  
12. Александра Радосављевић  
13. Стефан Брајковић  
14. Петар Арсовски  

Остали присутни: Дубравка Кархимановић, Урош Кириљук, Душан Арсовски, Александар 
Стојановић. 



1. Извештај са НН већа  
 

Пошто су изабрани представници студената избачени са НН већа, парламент је написао 
саопштење у коме јасно излаже ток целе ситуације (може се прочитати на фб страници 
факултета и Парламента).  
 
Саопштење Студентског парламента поводом искључивања са седнице Наставно-научног већа 

одржане 2.4.2015. године 
 

 Након формалног почетка седнице и утврђења кворума, Декан Филозофског факултета, 
проф. др Милош Арсенијевић, искључио је представнике студенткиња и студената са седнице 
 Наставно-научног већа, одржане 2.4.2015. године. Ово је образложио позивањем на Правилник о 
раду, и изјавио да ће убудуће студенти бити позивани само на седнице које се директно тичу 
студентског тела. Студентски парламент сматра да се све што има везе са радом Факултета тиче и 
студената, те да је удаљавање студентских представника и представница са седнице излишно. 
Долазак скоро свих новоизабраних студентских представника јасан је показатељ студентске 
заинтересованости и воље за учествовањем у свим видовима рада Факултета, а тиме и нужним 
побољшавањем квалитета наставе, рада и студирања на Филозофском факултету уопште.  
 Студентски парламент сматра да би интегрисање студената у сва радна тела Факултета 
било у општем интересу како студената, тако и запослених, те да би значајно допринело 
унапређењу горепоменутих аспеката. 
 

Студентски парламент Филозофског факултета 
 
 
Да се овакве ствари не би опет понављале следеће ствари су предложене:  
 
Да се пошаље мејл у коме тражимо од њих да нас позову на веће када је наше присуство 
потребно. Овај предлог је одбијен.  
 
Да сви из људи који су у парламенту иду на НН веће јер су они званични представници 
студената. Овај предлог је одбијен.  
 
Да пробамо да опет окачимо наше саопштење на сајт факултета. Овај предлог је 
прихваћен, 11 је било за, а 1 уздржан.  
 
Да тражимо тачку дневног реда на следећем НН већу. Овај предлог је једногласно усвојен.  
 
Теодора Пазарски је преузела на себе да пише мејл деканату.  
 

2. Избор чланова за комисије ФФ  

За следеће комисије су изгласани следећи представници (свака комисија има по два 
представника):  
Комисија за студентска питања: Дубравка Кахримановић и Мирта Црквењаков (11 за 1 
уздржан)  
Комисија за информатику: Дејана Глишић и Ненад Ђукановић (сви за)  



Комисија за евалуацију: Бојана Грозданић и Жељка Гавриловић (сви за)  
Статутарна комисија: Лука Николић и Стефан Брајковић (10 за)  
Комисија за библиотеку: Љубица Влаховић и Влада Смиљанић (11 за, 1 уздржан, 1 
против)  
Комисија за наставу: Ирена Павловић и Драгана Грковић (сви за)  
Дисциплинска комисија: Исидора Аћимов и Никола Грбовић (по 10 гласова), Урош 
Кириљук (5 гласова, није изабран), Андријана Перц (2 гласа, није изабрана).  
 

3. Трибина о Венецуели  

Договорено је да парламент и Центар за друштвену анализу заједнички организују ово 
трибину, да позову Амбасадорку Венецуеле и да се са њом договоре око организације 
трибине. Датум када ће се трибина одржати је 29.4.2015. Организацијом ће се бавити 
Сибин Братина и Александра Радосављевић. Учествовање у овом пројекту је изгласано 
већински, 13 је гласао за, док је један члан био уздржан.  

 

4. Ораганизовање састанка са уравницима одељења  

Договорено је да се састанак одржи 16.4.2015 у 13.00ч. Договорено је да се пошаље нови 
мејл свим управницима, а лично посетити у прва три радна дана оне који на мејл не 
одговоре. Потребно је наћи мејлове које они користе и послати мејлове и тамо. 
Договорено је да једна тема састанка буде избацивање студената са НН већа. Мејл ће 
писати Дејана Глишић  

5. Отворена врата  

Потребно је да дође неко из клубова на следећу седницу ради лакшег договора.  

6. Сарадња са Филолошким факултетом (о терминима)  

Пошто Бојана Грозданић није била присутна ова тачка је остављена за следећу седницу.  

7. Молба  

Мејл се односио на децу оболелу од рака. Договорено је да се скупљају прилози за њих на 
штанду, који ће стајати у уторак, среду и четвртак. Потребно је наћи волонтере и 
промовисати ово на фб страницама.  

8. Мејл студенту продекану  

У мејлу се тражи неко ко ће ступити у контакт са одређеном Магдаленом и помоћи јој око 
њеног дипломског рада који је везан за студентске протесте у Београду. Договорено је да 
се Сибин Братина бави тиме.  


