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Записник
са шесте редовне седнице Студентског парламента
Филозофског факултета Универзитета у Београду
Седница одржана у петак 24.04.2015.год. са почетком у 17 часова у учионици 512.
Дневни ред седнице:
1. Избори
2. Савет
3. Већа одељења
4. Трибина о Венецуели
5. Трибина са Државним послом (и Зораном Кесићем)
6. Бранков извештај
Седници су присуствовали:
Чланови парламента:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Остали присутни: Дубравка Кахримановић

Дејана Глишић
Бојана Гроздановић
Лука Николић
Ирена Павловић
Горан Јањушић
Невена Пајовић
Александар Пушкаш
Сибин Братина
Никола Грбовић
Драгана Грковић
Петар Арсовски
Бранко Спасић
Вигор Ђурић

1. Избори
Одлучено је да се избори одрже 13 и 14 маја (једногласно). Рок за доношење кандидатуре
је 28,29 и 30 април. Кандидатуре се подносе у време дежурства (11-13ч). За председника
изборне комисије изабрана је Дарија Минић. У комисији ће још бити Сибин Братина и
Никола Грбовић. Договорено је да се избори промовишу преко сајта факултета, фејсбук
страница и лепљењем плаката на огласне табле.
2. Савет
Дубравка је испричала шта је било на савету. Рекла је да је одлучено да изнајме фреско
центру за промоцију науке, и да су их верификовали на овој седници и ако то није могло
прошли пут.
3. Већа одељења
Изгласани су додатни представници:
Теодора Јовановић на Етнологији и Антропологији (сви за)
Ирена Павловић на Психологији (сви за)
Вигор Ђурић на Археологији (сви за)
4. Трибина о Венецији
Испричано је да је било проблема око безбедности. Све у свему трибина је организована.
Договорено је да Вигор Ђурић и Сибин Братина иду код Гвозденовића, због финансирања
парламента.
5. Трибина са Државним послом (и Зораном Кесићем)
Изгласано је да се не контактирају људи из Државног посла, и да се контактира Кесић
ради потенцијалног одржавања трибине (једногласно).
6. Бранков извештај
Бранко Спасић је испричао шта је било на састанку са деканом. Декан је поново покренуо
причу о клубу студената на шестом спрату, о којој је пре тога причано на седници Савета.
Договорено је да се просторије погледају. Став студентског парламента је да одлуку о
томе где ће бити клуб треба да донесу сви студенти ФФ, и да се од иницијативе за Плато
не одустаје без обзира на понуде.

