
З А П И С Н И К 
 
 
 

са 3. седнице Студентског парламента Медицинског факултета у Крагујевцу 
одржане дана 31.01.2006.год. на Медицинском факултету у Крагујевцу са почетком 
у 11:00 часова. 
 Седници је присуствовао 21 делегат Студентског парламента: Радан 
Шекуларац, Драган Стевановић, Владимир Перић, Марко Биџић, Јелена Јанковић, 
Марија Милчић, Бранко Анђелковић, Срђан Мујковић,  Данијела Базић, Милан 
Ковачић, Драган Столовић, Милан Зарић, Бојан Рајковић, Милица Миловановић, 
Војин Ковачевић, Тамара Стоиљковић, Евеле Хрустемовић, Милена Илић, Драган 
Кнежевић, Илија Јефтић, Ивица Обрадовић. 
 Констатовано је да постоји кворум за одржавање седнице.  
 
 
 

Д Н Е В Н И   Р Е Д 
 
 

1. Усвајање записника са претходне седнице 
2. Избор чланoва стручних тела факултета 
3. Избор члана стручног тела Универзитета 
4. Извештаји о раду Ресора 
5. Предлог измене и допуне Статута 
6. Разно 

 
 
 
Тачка 1. 
 

Записник са претходне седнице  једногласно је усвојен. 
 
 

Тачка 2. 
 
 За чланове Стручне комисије за оцену квалитета наставе на Медицинском 
факултету у Крагујевцу из реда студената предложени су Милена Илић и Драган 
Кнежевић. 
 Предложени кандидати прихватили су кандидатуру.  
 Делегати су донели једногласну одлуку да се предложени кандидати изаберу 
на  наведена позиције. 
 
 
Тачка 3. 
 



 На место стручног тела за медицинске  и биолошке науке на Универзитету 
предложен је делегат  
 Предложени кандидати прихватили су кандидатуру.  
 Делегати су донели једногласну одлуку да се предложени кандидати изаберу 
на  наведена позиције. 
 
 
Тачка 4. 
 
 Због непотпуности извештаја делегатима наложено је да на наредној 
седници доставе усмено или писмено своје извештаје о раду у претходном периоду. 
 
Тачка 5. 
 
 Предложено је да се за: 
 

 
Члан 34. 

  
Извршни одбор Студентског парламента тело је високе ефикасности и има 

улогу у решавању свакодневних студентских питања и проблема на Медицинском 
факултету, а у складу са Члановима 23. и 9. Статута.  

Сваки делегат Студентског парламента може бити члан Извршног одбора 
Студентског парламента.  

Извршни одбор Студентског парламента састоји се од по једног студента са 
сваке листе.  

Чланови Извршног одбора бирају се гласањем на седници Студентског 
парламента, између предложених кандидата.  

Студентски парламент на писани захтев најмање једанаест делегата 
Студентског парламента или на подношење оставке председника Извршног одбора 
гласа о разрешењу Извршног одбора.  

Након разрешења Извршног одбора Студентског парламента приступа се 
поновном избору Извршног одбора у складу са одредбама о избору из овог члана, 
на истој седници на којој је претходни Извршни одбор разрешен.  
 
 
унесу следеће измене и допуне: 

Члан 34. 
 

Извршни одбор Студентског парламента тело је високе ефикасности и има 
улогу у решавању свакодневних студентских питања и проблема на Медицинском 
факултету, а у складу са Члановима 23. и 9. Статута.  
 Чланови Извршног одбора су: студент продекан, председник, 
потпредседници, координатори Ресора. 

Иницијативу за разрешење неког члана Извршног одбора може покренути 
сам члан подношењем оставке, председник Извршног одбора по основу кршења 



овога Статута или  група од најмање једанаест делегата који разрешење члана 
Извршног одбора уз образложење затраже у писаној форми.  

Иницијативу за разрешење комплетног Извршног одбора може покренути 
Извршни одбор  подношењем оставке од стране свих чланова или група од најмање 
једанаест делегата који разрешење студента продекана уз образложење затраже у 
писаној форми. 

 Након разрешења једног или више чланова или комплетног Извршног 
одбора Студентског парламента, приступа се поновном избору Извршног одбора у 
складу са одредбама о избору из овог члана и чланова 27., 30.,33. и 37., у периоду 
који не сме да буде дужи од 7 дана од дана разрешења.  

 
Донета је једногласна одлука да се предложене измене и допуне усвоје. 
 
 
 

Предложено је да се за: 
 

Члан 10. 
 

Редовни избори за Студентски парламент спроводе се јединствено, једном 
годишње, на непосредним и тајним изборима, по директном пропорционалном 
систему.  

Право да бирају и да буду бирани за члана студентског парламента имају 
сви студенти Медицинског факултета Универзитета у Крагујевцу.  

На изборима (редовним или ванредним)  гласа се за листе кандидата, а не за 
појединачне кандидате. Изборни цензус износи 5%  од укупног броја студената 
који су гласали. 

Студенти се могу кандидовати као кандидати самосталне листе или као 
кандитати листе студентских организација које делују на Медицинском факултету.  

Редовни избори за Студентски парламент одржавају се у месецу априлу. 
 
 

унесу следеће измене и допуне: 
 

Члан 10. 
  

Редовни избори за Студентски парламент спроводе се јединствено, једном 
годишње, на непосредним и тајним изборима.   

Право да бирају и да буду бирани за члана Студентског парламента имају 
сви студенти Медицинског факултета Универзитета у Крагујевцу.  

На изборима (редовним или ванредним)  гласа се за листе кандидата, а не за 
појединачне кандидате. Листа кандидата мора садржати најмање 30 кандидата и то: 

• Шест година основних студије медицине: по два представника + два 
представника апсолвената и један представник постдипломаца. 

•  Три године Фармацеутског факултета: по два представника. 
•  Три године Високе медицинске школе: по два представника. 



Студенти се могу кандидовати као кандидати самосталне листе или као 
кандитати листе студентских организација које делују на Медицинском факултету.  

Редовни избори за Студентски парламент одржавају се у месецу априлу 
 
Донета је једногласна одлука да се предложене измене и допуне усвоје. 
 
 
Тачка 6. 
 
 Није било расправе по овој тачки дневног реда. 
 
Седница је завршена у 12:30h. 

 
 
 
 

Записничар, секретар         
         Председник  

Студентског парламента 
Милена Илић             

       Бранко Анђелковић 
 

 
 

 
 
  
 
  


