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Записник 
са конститутивне седнице Студентског парламента  
Филозофског факултета Универзитета у Београду 

 

Седница одржана у петак 01.10.2015. са почетком у 15 часова у Свечаној сали. 
 
 
Седници су присуствовали: 
Чланови парламента: 

1. Стефан Брајковић 
2. Бранко Спасић 
3. Данило Савић 
4. Милан Бојић 
5. Соња Загорац 
6. Ирена Павловић 
7. Исидора Аћимов 
8. Душан Арсовски 
9. Лука Николић 
10. Дуња Јанковић 
11. Драгана Грковић 
12. Андрија Савић 
13. Александра Радосављевић 
14. Вигор Ђурић 
15. Сибин Братина 
16. Петар Арсовски 
17. Горан Јањушић 

Остали присутни: Исидора Толић, Дубравка Кахримановић, Никола Грбовић, Урош 
Кириљук. Студент продекан Дејана Глишић. 
 
После крате рекапитулације рада у прошлој школској години коју су извршили 
председник Бранко Спасић и студент продекан Дејана Глишић и упознавања чланова 
парламента представљен је дневни ред. 
 



Дневни ред седнице:  
1. Избор руководства парламента; 
2. Делегирање чланова у савет факултета; 
3. Став парламента о избору продекана; 
4. Дежурство на шалтерима; 
5. Број рокова; 
6. Разно. 

Дневни ред је усвојен једногласно. 
 
1. Избор руководства парламента 

Приликом избора руководства чланови руководства прошлог парламента су дали кратак 

извештај о својој позицији.  Након тога се приступило избору прдседника:  

Дејана Глишић је предложла Бранка Спасића; 

Драгана Грковић је предложила Душана Арсовског. 

је предложио Сибина Братину 

Петар Арсовски и Драгана Грковић су одбили кандидатуру. 

Након предлога пирступило се краткој расправи. 

Приликом гласања остварени су следећи резултати: Бранко Спасић 12 гласова, Душан 

Арсовски 3 гласа и Сибин Братина 2 гласа. Бранко Спасић је изабран за председника. 

Следећи на реду је био избор подпредседника студ. парламента. 

Бранко Спасић је предложио Драгану Грковић 

Дејана Глишић је предложила Душана Арсовског 

Након кратке расправе приступило се гласању Драгана Грковић 14 гласова, Душан 

Арсовски 3 гласа. Драгана Грковић је изабрана за подпредседника студ. парламента. 

Следећи је био избор секретара парламента. 

Бранко Спасић је предложио Стефана Брајковића. 

Стефан  Брајковић је једногласно изабран. За заменика секретара је једногласно изабрана 

Ирена Павловић. 

 

2. Делегирање чланова у савет факултета 

Због оставки два члана савета студ. парламент је био у обавези да изабера нове чланове. 

После елаборације студента продекана Дејане Глишић о функцијама савета и ставу да 

чланови који су избрани представљају студенте а не себе и због тога треба да гласају у 



складу са одлука студ. парламента прешло се на прелоге. 

Преложени студенти за улазак у савет Филозофксог факултета су: Никола Грбовић и 

Петар Арсовски. Изабрани су једногласно. 

 

3. Став парламента о избору продекана 

Дубравка Кахримановић члан савета Филозофског фаултета је објаснила ко су кандидати 

за продекана на факлутету. Након кратког информисања о особама студентски парламент 

је донео одлуку да подржи кандидате за продекане. Данијела Сипанића са катедре за 

Антропологију на место продекана за финансије; Исидору Јарић са катедре за социологију 

на место продекана за Наставу. за науку? 

 

4. Дежурство на шалтерима 

Због великих гужви на шалтерина прликом уписа године надлежни позивају студента 

продекана као испомоћ у раду. Пошто студент продекан у делу месеца има обавезе 

потребно је било пронаћи замену. О томе ће се одлучивати на следећој седници студ. 

парламента. 

 

5. Број рокова 

Расправљало се о броју рокова у следећој школској години, наиме Универзитет у Београду 

је предложио смањење броја редовних рокова и укидање ванредних. Због такве ситуације 

студентски парламент Филозофског факултета ће урадити све што је у његовој моћи да 

студенти Филозофског факултета не буду оштећени. 

 

6. Под тачком разно је било неколико предлога. 

Соња Загорац је предложила окупљање бруцоша у групе за алтернативна предавања како 

би се боље упознали са факултетом. О предлогу се продискутовала а одлука ће бити 

донета на следећој седници. 

Кратка расправа о новом начинуз вредновања професора. 

Кратка расправа о студентским просторијама. 

Увођење бежичног интернета за студенте факултета. 

 


