
З А П И С Н И К 
 
 
 

са 2. седнице Студентског парламента медицинског факултета у Крагујевцу 
одржане дана 04.12.2006.год. на Медицинском факултету у Крагујевцу са почетком 
у 18:00 часова. 
 Седници је присуствовало 22 делегата Стуентског парламента: Радан 
Шекуларац, Драган Стевановић, Владимир Перић, Марко Биџић, Јелена Јанковић, 
Марија Милчић, Бранко Анђелковић, Ђорђе Милићевић, Срђан Мујковић,  
Данијела Базић, Милан Ковачић, Драган Столовић, Милан Зарић, Бојан Рајковић, 
Mила Михајловић, Милица Миловановић,Милена Илић, Драган Кнежевић, Урош 
Радивојчевић, Евел Хрустемовић, Тамара Стоиљкловић, Христина Игрутиновић. 
 Констатовано је да постоји кворум за одржавање седнице.  
 
 

Дневни ред 
 

1. Усвајање записника са претходне седнице 
2. Дефинисање задатака Студентског парламента на основу писаних предлога 

делегата 
3. Измена и допуна Статута (формирање Ресора за борбу против корупције на 

факултетима, Ресора за статус и стандард студената и ПР службе 
Студентског парламента) 

4. Избор координатора ресора 
5. Избор секретара 
6. Текућа питања 

 
 
 
Тачка 1. 
 

Записник са претходне седнице  једногласно је усвојен. 
 

 
Тачка 2. 
  
 Председавајући је присутне упознао са предлозима будућих задатака 
Студентског парламента који су достављени од стране делегата Студентског 
парламента. Истакнуто је да сви делегати нису доставили своје предлоге иако су то 
били у обавези.  
 Председавајући је истакао да су предлоге доставили: Марија Милчић, Јелена 
Јанковић, Драгана Стевановић, Радан Шекуларац, Милан Ковачић, као и Жељко 
Драшковић непосредно пред почетак седнице. 



 Након дефинисања задатака договорено је да се одмах почне са њиховом 
реализацијом и да се Управа факултета упозна са плановима рада Студентског 
парламента. 
 
 
Тачка 3.  
 
 Председавајући је упознао делегате да је у Студентском парламенту 
Универзитета у Крагујевцу отпочео са радом Ресор за борбу против корупције на 
факултетима и Ресор за статус и стандард студената . Истакнута је неопходност 
формирања ових Ресора и на Медицинском факултету у оквиру Студентског 
парламента. 
 Такође је истакнуто да Студентски парламент формира службу која ће бити 
задужена за односе са јавношћу.  
 На основу  наведених констатација предложена је измена и допуна Статута 
Студентског парламента у члану 24.: Да се у поменути члан као допуна дода “Ресор 
за борбу против корупције на факултетима”, “Ресор за статус и стандард 
студената” и “ПР служба” . 
 Донета је једногласна одлука да се усвоје преложене измене и допуне 
Статута Студентског парламента. 
 
 
Тачка 4. 
  
На места кординатора Ресора предложени су следећи делегати: 
 

 - Центар за стручни и научно-истраживачки рад студената (скраћено 
ЦНИРС)- Војин Ковачевић 

 - Ресор за спорт- Драган Столовић  
 - Ресор за међународну и међуфакултетску сарадњу- Марија Милчић  
 - Ресор за хуманитарни рад- Милена Илић 
 - Ресор за културни и забавни програм- Данијела Базић 
 - Ресор за промоцију медицине- Драган Стевановић 
 - Ресор за праћење наставе- Милан Зарић  
 - Ресор за статус и стандард студената 

 - Ресор за борбу против корупције на факултетима- Јелена Јанковић и 
Радан  Шекуларац 

 - ПР служба- Мила Михајловић 
 

Сви предложени кандидати прихватили су кандидатуру. Кандидат Илија 
Јефтић (кординтор Ресор за статус и стандард студената Студентског 
парламента Универитета у Крагујевцу)  прихватио је кандидатуру писмено због 
обавеза на факултету (карантин) и проследио је председавајућем пре седнице. 
Присутни делегати  донели су следеће одлуке: 

 



1. На место координатора Центра за стручни и научно-истраживачки 
рад студената (скраћено ЦНИРС) једногласно је изабран Војин 
Ковачевић 

2. На место координатора Ресора за спорт једногласно је изабран 
Драган Столовић 

3. На место координатора Ресора за међународну и међуфакултетску 
сарадњу једногласно је изабрана Марија Милчић 

4. На место координатора Ресора за хуманитарни рад једногласно је 
изабрана Милена Илић 

5. На место координатора Ресора за културни и забавни програм 
једногласно је изабрана Данијела Базић 

6. На место координатора Ресора за промоцију медицине једногласно је 
изабран Драган Стевановић 

7. На место координатора Ресор за праћење наставе једногласно је 
изабран Милан Зарић 

8. На место координатора Ресора за статус и стандард студената 
једногласно је изабран Илија Јефтић 

9. На место координатора ПР службе једногласно је изабрана Мила 
Михајловић 

 
На место координатора Ресора за борбу против корупције на факултетима 

била су предложена два кандидата. Након првог круга гласања оба кандидата су 
имала индентичан бр. гласова . Гласање је поновљено. Након другог круга гласања 
оба кандидата су поново имала индентичан бр. гласова. Гласање је и по трећи пут 
поновљено и кандидати су остварили следеће резултате:  “за” Јелену Јанковић 
гласало је 9 делегата, а “за”  Радана Шекуларца 10 делегата. Остали делегати нису 
гласали тако да се њихов глас важи као “уздржан” .  

На основу резултата гласања донета је следећа одлука: Да се на место 
координатора  Ресора за борбу против корупције на факултетима изабере Радан 
Шекуларац. 

Председавајући је обећао да ће кординатору Ресора за борбу против 
корупције пружити апсолутну подршку у обављању свих послова везаних за ову 
област. Такође, председавајући је понудио изабраним кординаторима Ресора 
логистичку помоћ за све идеје које буду у могућности да се остваре.  

 
 
Тачка 5. 

 
 Поновљен је предлог са прве седнице,  да се на место секретара изабере 
Милена Илић. Предложена је прихватила кандидатуру.  
 Делегати су једногласно донели одлуку да се на место секретара 
Студентског парламента изабере Милена Илић. 
 
 
Тачка 6. 
 



 У оквиру ове тачке председавајући је подсетио координаторе на обавезу да 
до наредне седнице доставе извештаје и планове рада Ресора на чијим се челима 
налазе.  
Седница је завршена у 20:05 часова. 
 
 
 
 
Записничар        Председник  

Студентског парламента 
 
Јелена Јанковић              Бранко Анђелковић 
 


