УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ
Чика Љубина 18-20, Београд,
Сутерен, кабинет СО5, радно време 11-13ч
тел: 011/3206-128, mail: spff@f.bg.ac.rs

Записник
са седме редовне седнице Студентског парламента
Филозофског факултета универзитета у Београду
Седница одржана у петак 08.05.2015.год. са почетком у 17 часова на ходнику испред
учионице СО5.
Дневни ред седнице:
1. Реч председника
2. Избори
3. Реч колеге са Филолошког факлутета о конференцији
4. Конференција о архитектури Београда у последња два века
5. Протест
6. Петиција
Дневни ред је усвојен једногласно.
Седници су присуствовали:
Чланови парламента:
1. Никола Грбовић
2. Дарија Минић
3. Александар Пушкаш
4. Ирена Павловић
5. Невена Пајовић
6. Милан Бојић
7. Лука Николић
8. Теодора Пазарски
9. Драгана Грковић
10. Вигор Ђурић
11. Бранко Спасић
Остали присутни: Раде Кончар Котуровић, Горан Новковић.
1. Реч председника
Бранко Спасић констатовао је да чланови Парламента треба да иду на трибине које
организује Парламент, и да неодлазак на трибину о Венецуели не би требало да се понови.

Такође је говорио о већу одељења за историју, и констатовао да не смеју да се десе
пропусти као што је неодлазак студентског представника на ова већа.
2. Избори
Председница изборне комисије, Дарија Минић, је добила непотпун списак студената
(углавном фале студенти прве године), те у понедељак мора тражити нову листу.
Договорено је да се на изборима дежура у две смене.
3. Реч колеге са Филолошког факултета
Колега са Филолошког факултета дошао је са предлогом о студентској конференцији.
Договорено
је
да
пошаље
више
детаља
путем
мејла.
Такође је изнео предлог да се студентима који су похађали курсеве језика које су држали
студенти Филолошког факлутета изда сертификат о успешном похађању курса.
Једногласно је прихваћен предлог.
4. Конференција о архитектури Београда у последња два века
Бранко Спасић је предложио Парламенту да учествује у организацији горе наведене
конференције и предлог је једногласно усвојен.
5. Протест „Ето зато хоћу Плато!“
Договорено је да чланови Парламента дођу раније (око 11 часова) ради организације и
редарисања.
Предложено је да Петар Арсовски говори на протесту у име Парламента, и једногласно је
прихваћен
предлог.
6. Петиција за добијање студентских просторија ради формирања клуба
студената Филозофског факултета
Потребно
је
сакупити
све
папире
који
су
ношени
на
предавања.
Још увек нису скупљени печати свих клубова, што је потребно урадити током следеће
недеље.
Одлучено је да се спроведе анкета којом ће се сазнати ставови студената о томе шта би
желели да се организује у студентском клубу, и за анкету је задужена Драгана Грковић.

