
ЗАПИСНИК 
 
 

Прва седница Студентског парламента Медицинског факултета у 
Крагујевцу одржана дана 07.марта  2008. године на Медицинском факултету у 
Крагујевцу са почетком у 15:00 часова. 

Седници је присуствовало 25 чланова Студентског парламента:  
Ненад Симић, Немања Зечевић, Жељко Драшковић, Владета Лукић, Никола 

Радојичић, Урош Радивојчевић, Милош Стефановић, Богдан Симоновић, Тамара 
Николић, Јелена Чукић, Филип Ранитовић, Вук Трифуновић, Тања Јоновић, 
Драгослав Шекуларац, Горан Гардашевић, Милош Дугалић, Александар 
Марјановић, Ана Радивојевић, Марија Павловић, Тамара Марјановић, Јована 
Миливојевић, Марија Пешић, Никола Божиновић, Борјан Вученић, Ана Ранковић. 

Констатовано је да постоји кворум за одржавање седнице. 
 
 

ДНЕВНИ РЕД 
 

1.Верификација мандата 
2.Задаци парламента 
3.Избор координатора ресора 
4.Разно 

 
Тачка 1. 
 
Констатовано је да је на првој седници парламента верификовано 25 

мандата. 
 
Тачка 2. 
 
За председника Студентског парламента Медицинског факултета у 

Крагујевцу једногласно је изабран Ненад Симић који је претходно прихватио 
кандидатуру. 

Делегат Немања Зечевић  присутне је упознао са предлозима будућих 
задатака Студентског парламента Медицинског факултета у Крагујевцу: 

- одговоран рад свих чланова парламента 
- омасовљење свих студената, посебно са прве, друге и треће године 
- сав новац припада буџету Студентског парламента  
- да се оствари сарадња са другим факултетима 
- констатовање проблема студената  
- да се омогући одлазак свим спортистима на Медицинијаду  

 
Тачка 3. 
 
Предложени кандидати за потпредседника Студентског парламента 

Медицинског факултета у Крагујевцу, Ана Радивојевић и Немања Зечевић, 
прихвативши кандидатуру, изгласани су на првој седници парламента 
једногласном одлуком са двадесет и три гласа  „ЗА“ и два гласа „УЗДРЖАН“. 

 



На места координатора ресора, предложени су следећи кандидати: 
 

- центар за стручни и научно-истраживачки рад студената  (ЦНИРС) 
 Јелена Чукић 

- ресор за спорт  
 Вук Трифуновић 

- ресор за међународну и факултетску сарадњу  
Драгослав Шекуларац 

- ресор за хуманитарни рад  
Тамара Николић и Далибор Петровић 

- ресор за борбу против корупције на факултетима Милош Дугалић и  
            Марко Биџић  

- ресор за културу  
Ана Радивојевић, Милош Стефановић, Марко Биџић и Марија Павловић 

- ресор за промоцију медицине  
Тања Јоновић и Ана Ранковић 

- ресор за забавни програм  
Немања Зечевић, Никола Радојичић, Жељко Драшковић, Филип Ранитовић, 

Стеван Вучићевић, Лука Милојевић и Владета Лукић 
- ресор за статус и стандард сутената  

Урош Радивојчевић 
- ресор за праћење наставе  

Евел Хрустеновић, Тамара Марјановић и Јована Миливојевић 
 
Сви предложени кандидати прихватили су своје кандидатуре. 
Присутни чланови парламента донели су следеће одлуке: 
 
1. На место координатора  Центра за стручни и научно-истраживачки 

рад студената  (ЦНИРС-а) једногласно је изабрана Јелена Чукић,  
2. На место координатора  Ресора за спорт једногласно је изабран 

делегат Вук Трифуновић,  
3. На место координатора  Ресора  за међународну и факултетску 

сарадњу једногласно је изабран делегат Драгослав Шекуларац,  
4. На место координатора  Ресора  за хуманитарни рад једногласно је 

изабран делегат  Tамара Николић,  
5. На место координатора  Ресора за  за борбу против корупције на 

факултетима једногласно је изабран делегат Марко Биџић,  
6. На место координатора  Ресора за културу једногласно је изабрана 

делегат Радивојевић Ана,  
7. На место координатора  Ресора за промоцију медицине 

једногласно је изабран делегат  Тања Јоновић,  
8. На место координатора  Ресора за  забавни програм  једногласно је 

изабран делегат  Немања Зечевић,  
9. На место координатора  Ресора за  статус и стандард сутената 

једногласно је изабран делегат Урош Радивојчевић,  
10. На место координатора  Ресора за  праћење наставе  једногласно је 

изабран делегат Евел Хрустемовић,  
 
Такође су предложени кандидати за: 
 



1. Научно-наставно веће  
- Александар Марјановић,  
- Јелена Чукић,  
- Урош Радивојчевић и  
- Ана Ранковић 
- Данијел Цветановић 
 

2. Савет факултета  
- Немања Зечевић,  
- Никола Радојичић и 
- Милан Мирковић. 
 

3. Универзитет  
- Жељко Драшковић,  
- Ненад Симић и 
- Тања Јоновић. 
 

4. Председника спортског друштва  
      Богдан Симоновић 

 
5. Студент продекан  
Милан Мирковић 

 
Предложени делегати прихватили су своје кандидатуре и јеногласно су 

усвојени предлози кандидатура наведених функција. 
 
Тачка 4. 
 
Дати су предлози примарних корака Студентског парламента у 

новонасталом сазиву: 
- увид у буџет студентског парламента 
- осигурање студената 
- приступ већег броја студената Савезу студената 
- израда web странице парламента 
- оснивање буџета за реализацију медицинијаде 
- захтев за самостални рачун  Студентског парламента 
- организовање турнира различитих спортова 

 
Предлог за реализацију, да сваки студент има осигурање је дато на гласање 

које је усвојено са свих двадесетипет гласова „ЗА“. 
Одређено је шест људи као техничка подршка за одржавање Мини конгреса 

као и то да ће се у просторији Студентског парламента обављати предаја радова 
дана 10.03.2008 године у периоду од 12:00-14:00 часова. 

 
Седница је завршена у 16.30 часова. 
 
записничар                                                Председник Студентског парламента 
 

_______________________                                  ________________________________ 
Ана Радивојевић                                                          Ненад Симић. 


