
З А П И С Н И К 
 
 
 

са 1. седнице Студентског парламента медицинског факултета у Крагујевцу 
одржане дана 06.11.2006.год. на Медицинском факултету у Крагујевцу са почетком у 
19:00 часова. 
 Седници је присуствовало 17 делегата Стуентског парламента: Радан Шекуларац, 
Драган Стојановић, Владимир Перић, Марко Биџић, Јелена Јанковић, Марија Милчић, 
Бранко Анђелковић, Војин Ковачевић, Ђорђе Милићевић, Илија Јефтић, Ивица 
Обрадовић, Срђан Мујковић,  Данијела Базић, Милан Ковачић, Драган Столовић, Милан 
Зарић, Бојан Рајковић. 
 Констатовано је да постоји кворум за одржавање седнице.  
 

Дневни ред 
 

1. Усвајање основних докумената о раду Студентског парламента 
2. Именовање делегата 
3. Подела основних звања делегатима 
4. Конституисање Извршног тела 
5. Дефинисање приоритетних задатака Студентског парламента за наредни период 
6. Апсолвентска екскурзија 
7. Текућа питања 

 
 
Тачка 1. 
 
 Записник са претходне седнице је једногласно усвојен. 
 
Тачка 2. 
 

Председавајући Студентском парламенту прочитао је делегатима Преднацрт 
Статута Студентског парламента Медицинског факултета у Крагујевцу. Отворена је 
дискусија, након које је овај акт усвојен једногласно. 

Председнике је, затим, прочитао Преднацрт Пословника о раду Студентског 
парламента Медицинског факултета у Крагујевцу. Отворена је дискусија, након које је 
овај акт усвојен једногласно. 

 
Тачка 3. 
 Председавајући је прочитао имена делегата које су именовале листе чиме је 
истима отпочео мандат. За делегате именовани су следећи студенти: Мила Михајловић 
(2001/138), Бојан Рајковић (2001/102), Слађана Станојевић (2001/95), Милан Ковачић 
(2000/169), Ивица Обрадовић (2002/227), Илија Јефтић (2001/78), Војин Ковачевић 
(2001/01), Срђан Мујковић (2000/40), Милица Миловановић (2001/04), Владимир 
Тошовић (2001/09), Милан Зарић (2001/06), Драган Столовић (2002/37), Бранко 
Анђелковић (2001/73), Јелена Јанковић (2001/80), Марко Биџић (2002/121), Владимир 
Перић (2003/180), Ивана Кучевић (2000/43), Жељко Драшковић (), Марија Милчић (), 
Живана Минић (2001/64), Драган Стојановић (), Радан Шекуларц (), Ђорђе Милићевић 
(98/70), Татјана Трипковић (99/40), Снежана Пешић (2000/113), Милена Илић (2003/57), 
Драган Кнежевић (2003/103), Урош Радивојчевић (2003/104), Маја миладиновић (), 
Данијела Базић (2006/205), Христина Игрутиновић (2006/204), Евеле Хрустемовић (), 
Тамара Стоиљковић (). 



 
Тачка 4. 
 
 На место председника Студентског парламента предложен је Бранко Анђелковић, 
који је прихватио кандидатуру. Делегати су једногласно донели одлуку о именовању 
Бранка Анђелковића на место председника Студентског парламента Медицинског 
факултета у Крагујевцу. 
 На места два потпредседника предложени су Јелена Јанковић и Војин Ковачевић, 
који су прихватили кандидатуру. Делегати су једногласно донели одлуку о именовању 
Јелене Јанковић и Војина Ковачевића на места два потпредседника Студентског 
парламента Медицинског факултета у Крагујевцу.  
 На место секретара Студентског парламента предложена је Милена Илић, која 
због одутности није била у могућности да се изјасни о кандидатури тако да је избор 
секретара одложен за следећу седницу. 
 На места чланова Савета факултета из реда студената предложени су: Илија 
Јефтић, Ивица Обрадовић, Јелена Јанковић, који су прихватили кандидтуру. Делегати су 
једногласно донели одлуку о именовању Илије Јефтића, Ивице Обрадовића, Јелене 
Јанковић на место места чланова Савета факултета из реда студената Медицинског 
факултета у Крагујевцу. 
 На места чланова Наставно-научног већа факултета из реда студената 
предложени су: Владимир Перић, Срђан Мујковић, Милан Ковачић, Милена Илић, 
Данијела Базић.  Исти су прихватили кандидтуру. Делегати су једногласно донели 
одлуку о именовању Владимира Перића, Срђана Мујковића, Милана Ковачића, Милене 
Илић, Данијеле Базић на место места чланова Наставно-научног већа факултета из реда 
студената Медицинског факултета у Крагујевцу.  
 Након краће дискусије одложен је избор на места координатора Ресора уз 
образложење да је сврсисходније да се делегатима омогући време до нередне седнице да 
размисле о позицијама које би могли најефикасније обављати.  
  
Тачка 5. 
 
 Након краће дискусије донета је једногласна одлука да се за Извршно тело 
кандидује по један делегат са сваке листе која је учествовала на изборима ѕа Студентски 
парламент. 
 На место чланова Извршног одбора предложени су: Драган Столовић (листа 3.), 
Ивица Обрадовић (листа 2.), Ђорђе Милићевић (листа 4.). Остале листе су тражиле 
накнадно време да се изјасне о својим кандидатима. Председавајући је тим листама дао 
временски рок до наредне седнице да се изјасне. 
 Донета је једногласна одлука да се на место чланова Извршног одбора именују: 
Драган Столовић (листа 3.), Ивица Обрадовић (листа 2.), Ђорђе Милићевић (листа 4.).  
 
Тачка 6. 
 
 Донета је једногласна одлука да делегати индивидуално доставе председнику  
Студентског парламента своје предлоге о приоритетним задацима које би Студентски 
парламент требало да оствари. Договорено је да се што већи број студената консултује о 
проблемима који владају на факултету, као и о могућим предлозима за побољшање 
услова студирања. 
 
 
 
 



Тачка 7. 
 
 Након дискусије донета су следеће одлуке: 

• Да се за апсолвентске екскурзије распише конкурс због прикупљања што већег 
броја понуда. 

• Да понуде туристичких агенција може предати искључиво студент Медицинског 
факултета у Крагујевцу са назначеним именом, презименом, бројем досијеа, 
бројем контакт телефона и текстом понуде. 

• Да се понуде могу рекламирати код студената искључиво након расписивања 
тендера и то у форми флајера. 

• Да се након завршетка предаје понуда закаже састанак апсолвената и 
туристичких агенција понуђача на коме би агенције презентовале своје понуде. 

• Да једино студенти 6. године основних студија медицине и 3. године Високе 
медицинске школе имају право гласа при доношењу одлуке о дестинацији и 
условима за апсолвентске екскурзије. 

• Да се дисквалификује свако ко покуша да прекрши наведена правила о избору 
апсолвентске екскурзије. 
 

 
Тачка 8. 
 
 Предложено је да се направи делегација која ће вршити промоцију Студентског 
парламента у наредном периоду. За ову делегацију предложени су: Бранко Анђелковић, 
Јелена Јанковић, Војин Ковачевић, Владимир Перић, Илија Јефтић. Делегати су донели 
једногласну одлуку да се предлог прихвати. 
 
 
Седница је завршена у 21:15 часова. 
 
 
 
 
 
 
Записничар        Председник  

Студентског парламента 
 
Јелена Јанковић              Бранко Анђелковић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


