
З А П И С Н И К 
 
 
 

са 4. седнице Студентског парламента медицинског факултета у Крагујевцу 
одржане дана 19.10.2007.год. на Медицинском факултету у Крагујевцу са почетком 
у 17:00 часова. 
 Седници је присуствовало 17 делегата Стуентског парламента: Радан 
Шекуларац, Владимир Перић, Марко Биџић, Марија Милчић, Бранко Анђелковић, 
Данијела Базић, Драган Столовић, Милица Миловановић, Војин Ковачевић, Евеле 
Хрустемовић, Милена Илић, Драган Кнежевић, Илија Јефтић, Ивица Обрадовић, 
Жељко Драшковић, Ђорђе Милићевић, Урош Радивојчевић, 
 Констатовано је да постоји кворум за одржавање седнице.  
 
 
 
 
 
 
 

Д Н Е В Н И   Р Е Д 
 
 

1. Усвајање записника са претходне седнице 
2. Разрешење делегата Студентског парламента 
3. Извештај о раду координатора Ресора Студентског парламента 
4. Дефинисање задатака Студентског парламента за наредни период 
5. Упознавање делегата са текућим проблемима и пословима на Медицинском 

факултету у Крагујевцу 
6. Разно 

 
 
 
 
 
 
Тачка 1. 
 
 Записник са претходне седнице  једногласно је усвојен. 
 
Тачка 2. 
  
 Председавајући је упознао присутне делегате са бројем узастопних, 
односно, годишњих изостанака појединих делегата са седница Студентског 
парламента: 
  



 
 

По аутоматизму одузети су мандати  наведеним делегатима, на основу 
Статута и Пословника о раду Студентског парламента који се односе на 
санкционисање делегата који не посећују или нередовно посећују седнице.  

Наложено је листама које су учествовале на непосредним изборима 
одржаним октобра 2006.год. на Медицинском факултету у Крагујевцу и које су 
власници мандата у Студентском парламенту, да најкасније до следеће седнице 
предложе нове кандидате за мандатаре, а све у циљу што ефикаснијег рада 
Студентског парламента и заштите права и интереса студената . 

Уместо следећих делегата којима је одузет мандат: Татјана Трипковић 
(листа 4) и Снежана Пешић (листа 4), носилац листе 4 предложио је следеће 
кандидате:. Уместо следећих делегата којима је одузет мандат: Ивана Кучевић 
(листа 3) и Живана Минић (листа 3) носиоци листе 3 предложили су следеће 
кандидате: Јовица Думић и Звездана Турудић .  

Скупштина Студентског парламента је већином гласова ЗА изабрала 
предложене кандидате на места делегата Студентског парламента. 

 
 

Тачка 3. 
 
 На основу захтева делегата Жељка Драшковића, председавајући је 
координаторима Ресора затражио усмени извештај о раду у претходном периоду са 
обавезом подношења писменог извештаја за наредну сеницу. 
 
 
 

Име и презиме 
делегата 

Бр. изборне 
листе 

Бр. узастопних 
изостанака 

Бр. укупних 
изостанака у 

години 

Бр. одржаних 
седница у 
години 

Мила 
Михајловић 1 3 3 

4 

Слађана 
Станојевић 1 3 3 

Владимир 
Тошовић 2 3 3 

Ивана 
Кучевић 3 3 3 

Живана 
Минић 3 2 3 

Татјана 
Трипковић 4 2 3 

Снежана 
Пешић 4 4 4 

Маја 
Миладиновић 5 4 4 



 Поднети су следећи усмени извештаји: 
 
•  Центар за стручни и научно-истраживачки рад студената (скраћено  

ЦНИРС) 
         Председник ЦНИРС-а Војин Ковачевић поднео је следећи извештај: 
Од организације последњег Мини конгреса, као и суделовања у 
организацији овогодишњег Студентског конгреса Републике Србије са 
интернационалним учешћем, ЦНИРС није имао никаквих акција. 
Председник ЦНИРС-а упознао је делегате да има у плану повлачење са 
функције коју обавља а све у циљу активирања млађих студената у вршењу 
послова ЦНИРС-а. 
 

 
• Ресор за спорт 

         Председник Спортског друштва и координатор Ресора за спорт Драган 
Столовић поднео је следећи извештај: Свим спортским екипама обезбеђени су 
термини за тренинг, као и неопходни реквизити. У плану је организација 
ревијалних утакмица за дане факултета. Целокупан извештај за претходни 
период Драган Столовић је поднео и у писаном облику. Извештај је увршћен у 
архиву и јавно презентован на огласној табли Студентског парламента.   

 
• Ресор за међународну и међуфакултетску сарадњу 

               Координатор Ресора за међународну и међуфакултетску сарадњу 
Марија Милчић поднела је следећи извештај: Потписивање уговора о сарадњи 
са Медицинским факултетима у Љубљани (Словенија) и Смоленску (Русија). 
Неуспели покушај довођења страних предавача као гостујућих професора на 
Медицински факултет у Крагујевцу.  
           По подношењу наведеног извештаја председавајући је изнео опаску да 
потписивање наведених уговора нема апсолутно никакве везе са радом 
поменутог координатора Ресора, већ искључиво са радом Управе факултета, 
која је уосталом и пописник наведених уговора о сарадњи. Након краће 
расправе Марија Милчић поднела је неопозиву оставку на место координатора 
Ресора за међународну и међуфакултетску сарадњу. 
 

• Ресор за хуманитарни рад 
            Координатор Ресора за хуманитарни рад Милена Илић  у међувремену је 
напустила седницу због неодложних обавеза тако да је извештај овог Ресора 
изостао. 

 
• Ресор за културни и забавни програм 

            Координатор Ресор за културни и забавни програм Данијела Базић 
поднела је следећи извештај: Посета студената крагујевачком позоришту по 
цени карте по представи од 100 дин. Организација бесплатног превоза за посету 
овогодишњем сајму књига у Београду. 

 
 



• Ресор за промоцију медицине, 
                   Координатор Ресора за промоцију медицине Драган Стевановић није 

присуствовао седници Студентског парламента тако да је извештај овог Ресора 
изостао. 

          Председавајући је упознао делегате са тешкоћама са којима се сусреће 
овај Ресор, а који се заснивају на недостатку људства, односно 
незаинтересованости студената Медицинског факултета у Крагујевцу за 
активности које овај Ресор изводи. 

 
• Ресор за праћење наставе, 

               Координатор Ресора за праћење наставе Милан Зарић није 
присуствовао седници Студентског парламента тако да је извештај овог Ресора 
изостао. 
                Председавајући је упознао делегате са анкетом коју је овај ресор 
спровео међу студентима Медицинског факултета у Крагујевцу уз напомену да 
је узорак веома мали.С обзиром да је координатор овог Ресора копирање анкета 
платио сопственим средствима овакав приступ схваћен је као разумљив и 
оправдан. Председавајући је напоменуо да ниједан координатор не треба да 
плаћа овакве акције сопственим средствима и да се координатори за сва 
средства и логистику приликом акција својих Ресора обрате председнику 
Студентског парламента. 
 

• Ресор за статус и стандард студената, 
             Координатор Ресора за статус и стандард студената Илија Јефтић 
поднео је следећи извештај: Покретање иницијативе за стипендирање студената 
родитеља, покретање иницијативе за помоћ угроженим студентима, утицај на 
побољшање услова у студентским мензама. 
    

• Ресор за борбу против корупције на факултетима, 
        Координатор Ресора за борбу против корупције на факултетима Радан 

Шекуларац поднео је следећи извештај: Овај Ресор због деликатности свога 
рада сусреће се са проблемима у организацији посла која се понајвише огледају 
у чињеници да истоимени Ресор на нивоу Универзитета у Крагујевцу не 
функционише тако и да нема глобалне политике по овом питању. Наведено је и 
да овај Ресор чека погодан тренутак за реализацију анкете о испитивању 
потенцијалне корумпираности на Медицинском факултету у Крагујевцу.  

 
• ПР служба. 
                Координатору овог Ресора Мили Михајловић на истој седници, на 

основу Статута и Правилника о Раду Студентског парламента, а у оквиру тачке 
2. Дневног реда одузет је мандат, тако да је извештај овог Ресора изостао. 

 
 
          Делегат Жељко Драшковић предложио је да се споје ПР служба са Ресором за 
хуманитарни рад. Председавајући је због тона наведеног делегата овај предлог 
схватио као провокацију. Након краће расправе председавајући је овај предлог 



ставио на гласање. Предлог је са једним гласом ЗА и 16 ПРОТИВ одбијен. Након 
низа опаски на рачун председавајућег, делегат Жељко Драшковић поднео је 
неопозиву оставку.  
 Подношењем оставке наведеног делегата седница Студентског парламента  
прекинута је у 18:15h због недостатка кфорума. 
 
 
 
 
 
Записничар, секретар         
         Председник  

Студентског парламента 
Милена Илић             

       Бранко Анђелковић 
 
 


