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Након одржаних редовних избора за сазив Студентског парламента Биолошког

факултета Универзитета у Београду за мандатни период  2022/24.  одржаних дана 15.

априла 2022. године дајемо

И З В Е Ш Т А Ј 

          Редовни студентски избори за мандатни период 2022/24. одржани су у складу са

прописима  и  није  забележено  кршење  Пословника  о  организацији  и  раду  СПБФ.

Изборну  комисију  за  редовне  изборе  за  сазив  Студентског  парламента  Биолошког

факултета  сачињавала  су  један  члан  Студентског  парламента  Биолошког  факултета,

Стефана Ђокић, и два члана Савеза студената Биолошког факултета, Михајло Турудија и

Василије Живаљевић. На изборнима бирани су представници сва три модула друге, треће

и четврте године, као и шест представника студената. Гласању је приступило 92 студента.

Број важећих листића је 92, док неважећих листића нема. 

Након пребројавања гласова резултати избора су следећи:

Друга  година основних академских студија:

● Лидија Машић (БИО) - 4 гласа, Катарина Крговић (МБФ) - 9 гласова, Раде Драгаш

(ЕKO) - 4 гласа 

Констатујемо да су Лидија Машић, Катарина Крговић и Раде Драгаш  ушли у

сазив СПБФ-а за мандатни период 2022/24. као представници  модула друге године ОАС. 

Трећа  година основних академских студија: 



● Андријана Јакшић (БИО) - 9 гласова, Теодора Савић (МБФ) - 15 гласова, Кристина

Клипа (ЕKO) - 6 гласова 

Констатујемо да су Андријана Јакшић, Теодора Савић и Кристина Клипа ушлe у

сазив СПБФ-а за мандатни период 2022/24. као представници  модула треће године ОАС.

Четврта  година основних академских студија: 

● Бранка  Лазић  (БИО)  -  6  гласова,  Теодора  Мартић (МБФ) -  7  гласова,  Милица

Бојовић  (ЕKO) - 8 гласова 

Констатујемо да су Бранка Лазић, Теодора Мартић и Милица Бојовић  ушле у

сазив СПБФ-а за мандатни период 2022/24. као представници  модула четврте године

ОАС. 

Представници студената:

● Сергеј Антанасковић - 43 гласа, Едвин Шаиновић - 34 гласа, Нађа Павловић - 24

гласа,  Милан  Стефановић  -  30  гласова,  Анастасиа  Благић  -  32  гласа,  Милена

Ђукић - 30 гласова 

Констатујемо  да  су  Сергеј  Антанасковић,  Едвин  Шаиновић,  Нађа  Павловић,

Милан  Стефановић,  Анастасиа  Благић  и   Милена  Ђукић  ушли  у  сазив  СПБФ-а  за

мандатни период 2022/24. као представници  студената. 

 Овим изборима,  сазив СПБФ-а ОАС за мандатни период 2022/24.  је делимично

одабран. Након ванредних избора СПБФ-а, који ће се одржати наредне академске године

у октобру месецу  2022.  године  и  на  којима ће  бити изабрани  представници  сва  три

модула прве године ОАС и представници свих студијских програма МАС, сазив ће бити

комплетирaн. 

Свим члановима СПБФ-а мандат почиње да важи од октобра 2022. године. 
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