
ЗАПИСНИК 
 
 

Друга седница Студентског парламента Медицинског факултета у 
Крагујевцу одржана дана 12.марта  2008. године на Медицинском факултету у 
Крагујевцу са почетком у 20:00 часова. 

Седници је присуствовало 22 члана Студентског парламента:  
Ненад Симић, Немања Зечевић, Жељко Драшковић, Марко Биџић, Никола 

Радојичић, Урош Радивојчевић, Богдан Симоновић, Тамара Николић, Јелена Чукић,  
Вук Трифуновић, Тања Јоновић, Евел Хрустемовић, Драгослав Шекуларац, 
Далибор Петровић, Горан Гардашевић, Александар Марјановић, Стеван 
Вучићевић, Ана Радивојевић, Тамара Марјановић, Јована Миливојевић, Стефан 
Лалић, Ана Ранковић. 

Констатовано је да постоји кворум за одржавање седнице. 
 

Дневни ред 
 

1. Верификација нових мандата 
2. Усвајање записника са претходне седице 
3. Подношење предлога координаторима ресора 
4. Разно 

Taчка 1. 
 
Због не присуства предложених кандидата за координаторе ресора одржана 

је верификација нових мандата.  
Кандидат Евел Хрустемовић прихватио је кандидатуру  и постављен на 

месту кординатора Ресора за праћење наставе. 
Кандидат Марко Биџић за кординатора ресора за борбу против корупције на 

факултетима је одбио кандидатуру. На место координатора поменутог ресора 
предложен је Милош Дугалић, чији ће мандат бити верификован на следећој 
седници студентског парламента. 

 
Тачка 2. 
 
Записник са претходне седнице једногласно је усвојен. 
 
Тачка 3. 
 
Члан студентског парламента Горан Гардашевић дао је прдлог о изради 

Интернет презентације студентског парламента Медицинског факултета који је 
једногласно усвојен. 

Члан студентског парламента Никола Радојичић и редовни студент 
факултета Александар Арсенијевић дали су предлог за организацију турнира у 
PES-у на SONY-у, чији предлог је једногласно усвојен ради сакупљања новца за 
одлазак јеног спортисте на Медицинијаду. 



Тачка 4. 
 
Члан парламента Ана Ранковић дала је предлог на разматрања за 

организацију излета, мини екскурзија и обезбеђивања термина у различитим 
видовима забаве часови јахања, плеса и слично. Даље одлуке ће се донети на 
следећој седници. 

Дат је предлог одласка студената на сајам књига и обезбеђивање превоза. 
Као и израда web странице и отварања сопственог e- maila, који је већ у процесу.  

 
Седница је завршена у 20:50 часова 
 
 
записничар                                                Председник Студентског парламента 
 

_______________________                                  ________________________________ 
Ана Радивојевић                                                          Ненад Симић. 

 
 


