
Записник са друге седнице Студентског парламента 

Физичког факултета  
 

Председник Студентског парламента Лука Благојевић отворио је седницу у 19:15 часова и предложио следећи  

 

Д н е в н и  р е д 

 

1. Усвајање записника са претходне седнице Парламента 

2. Усвајање предлога буџета парламента 

3. Дискусија о раду радних група: 

- Обједињавање литературе 

- Отворена врата Физичког факултета 

- Подизање капацитета студената 

- Боља места у домовима 

- Информатор о студентском организовању 

- Студентске праксе 

4. Научна конференција 

5. Оснивање Центра за научно-истраживачки рад студената 

6. Техничка побољшања квалитета студирања 

7. Разно 

 

Пошто је усвојен предложени Дневни ред, прешло се на: 

 

1. Усвајање записника са претходне седнице Парламента 

 

Записник са Прве конститутивне седнице Студентског парламента, једногласно је усвојен. 

 

 

2. Усвајање предлога буџета Парламента 

 

Прелог буџета Студентског парламента за 2016. једногласно је усвојен. 

 

 

3. Дискусија о раду радних група: 

 

Једногласно је одлучено да свака радна група треба да одабере члана који ће бити одговоран за 

рад те групе. 

Радна група „Отоврених врата Физичког факултета“ направила је страницу на Facebook-у и ускоро 

ће почети са активном промоцијом овог догађаја. 

Радна група задужена за пољшање капацитета студената организује тренинг „Презентационе 

вештине“ у уторак 1. децембра. План је да се средином децембра организује радионица писања 

мотвационих писама и CV-a. 

Радна група заружена за обједињавање литературе јако добро напредује. Прикупљено је доста 

материјала и тражи се најбољи начин да се приступ том материјалу обезбеди судентима. 



Радне групе које се баве обезбеђивањем бољих места у домовима, студентским праксама и 

израдом информатора о студентском организовању планирају своје активности. 

 

4. Научна конференција  

 

У току је организација Конгреса научно-истраживачких радова студената Физичког факултета, која 

ће се одржати 5. децембра. Истраживачи су контактирани и организација је у току. Студенти ће ускоро о 

томе бити детаљно обавештени. 

 

 

5. Центар за научно-истраживачки рад студената  

 

Једногласно је усвојен предлог о формирању Центра за научно-истраживачки рад студената 

(ЦНИРС) Физичког факултета. ЦНИРС је организација при Студентском парламенту, и идеја је да се 

оформи на сваком од факултета Универзитета у Београду, а затим и да се оснује један заједнички Центар 

на нивоу Универзитета.  

Студент продекан ће предузети даље кораке у покретању Центра, у договору са управом 

Факултета. 

 

6. Техничка побољшања квалитета студирања 

 

Предложено је да се управи факултета упути званична молба да нађе начин за решавање 

техничких проблема (сапун, интернет...). У току је спровођење online анкете која ће показати шта студенти 

мисле о овом предлогу и какви су њихови утисци о техничким условима. 

 

 

7. Разно 

 

Гласало се о покретању иницијативе за увођење паузе за ручак и новогодишње јелке у холу 

факултета. Оба предлога усвојена су једногласно. 

 

 

Седница је завршена у 21 час. 

 

 

Београд, 25.11.2015.  

 

 

Лука Благојевић, 

Председник Студентског парламента Физичког факултета 

 

 

Александра Петровић, 

Секретар Студентског парламента Физичког факултета 

 

 


