ЗАПИСНИК

са конститутивне седнице студентског парламента Факултета за међународну економију у
Београду (у даљем тексту Факултет) која је одржана 08.04.2016. године у просторијама
Факултета, у улици Булевар уметности број 29, са почетком у 11,00 часова.
На конститутивној седници су присутни следећи студенти - чланови студентског
парламента:
Ранђић Катарина
Чворић Мима
Чаркић Марија
Јовaновић Тамара
Добродолац Мина
Васовић Уна
Ђурић Драгица
Томашевић Невена
Пећанац Драган
Никић Марко
Јовановић Љубица
Живковић Славица

прва година
прва година
прва година
прва година
друга година
друга година
друга година
трећа година
трећа година
четврта година
четврта година
четврта година

Састанку нису присуствовали: Павличић Невена, студент друге године, Боскић Алекса,
студент треће године, Дражић Горан, студент треће године, Станаревић Јелена, студент четврте
године, Ратковић Гордана и Станковић Марија, студенти мастер студија.
Састанком је председавaо Марко Никић – студент продекан у претходном сазиву, који је
констатовао да су испуњени услови да се конститутивна седница одржи и исти је утврдио
следећи

ДНЕВНИ РЕД
1. Избор председника, потпредседника и записничара студентског парламента Факултета
као и два делегата у Универзитетски парламент
2. Предлог студената за чланове Наставно-научног већа Факултета и потврђивање
кандидата – чланова Савета и Комисије за контролу квалитета Факултета
Дневни ред је једногласно усвојен.

Тачка 1.
На предлог Марка Никића студента – продекана у протеклом сазиву приступило се гласању
по тачки 1 дневног реда.
Једногласно су непосредним гласањем изабрани за:
- записничара студентског парламента Уна Васовић,
- потпредседницу студентског парламента Мина Добродолац
- председника студентског парламента Факултета Драган Пећанац.
Такође, за делегате у Универзитетском парламенту су изгласани:
- Невена Томашевић студент треће године и
- Марко Никић студент четврте године.
Студентима је и саопштено да је на предлог руководства Факултета а у договору са
претходним студентом продеканом Марком Никићем за новог студента продекана постављен
студент треће године Драган Пећанац.
Тачка 2.
На предлог Марка Никића студента – продекана у протеклом сазиву приступило се гласању
по тачки 2 дневног реда.
За чланове научно-наставног већа, Студентски парламент је предложио следеће студенте:
- Драган Пећанац, Г 027/13
- Мина Добродолац, 2014/300033
- Невена Томашевић, Е017/13
- Оливера Пантелић, Ф 1011/14
- Мима Чворић, Ф 1086/15.
Чланови Студентског парламента су потврдили чланство Марка Никића у Савету Факултета.
Чланови Студентског парламента су потврдили чланство у Комисији за контролу квалитета
из реда студената до истека мандата од годину дана и то:
- Марка Никића, Е046/12,
- Наташе Стевановић Г002/13
- Тамаре Ђурић Е035/14
- Оливере Пантелић Ф1011/14
Конститутивна седница је завршена у 12,30 часова.

Записничар

Студент продекан у прошлом сазиву

Драган Пећанац

Марко Никић

