
15.11.2017. у Београду  
 
Записник са треће редовне седнице студенског парламента  
                                   Филозофског факултета 

На седници су били присутни следећи чланови: 
Станко Јовановић 
Срећко Живановић 
Ксениа Стојковић 
Сибин Братина  
Стефан Брајковић 
Ања Томић 
Слободан Голубовић 
Бранко Спасић 

Седницу одржану 15.11.2017. у свечаној сали „Драгослав Срејовић“ 
отворио је председник Станко Јовановић изневши дневни ред у следећим 
тачкама : 
1. Гласање о оставци Тијане Селаковић на место члана парламента и члана 
комисије за квалитет наставе. 
2. Избор новог члана комисије за квалитет наставе, умањење школарине. 
3. Ванредни избори. 
4. Избор делегата. 
5. Финансијски план.  
 
Дневни ред је стављен на гласање и изгласан је једногласно.  
 
1. Тачка.  
Парламент је једногласно усвојио оставку Тијане Селаковић на место 
члана парламента и члана комисије за квалитет наставе.  
 
2. Тачка. 
За новог члана комисије за квалитет наставе добровољно се јавио Срећко 
Живановић, а парламент га је једногласно изгласао. 
Договорено је да се молбе за умањење школарине прикупљају од 16  до 24 
новембра, а молбе ће прикупљати архива. Остали студенти биће упознати 
са овом одлуком преко обавештења на сајту факултета.  
 



3. Тачка. 
Због проблема техничке природе, одлучено је да се допунски избори 
одрже 27.11.2017. а кандидатуре ће се примати 23 и 24.11 у просторији 
СО5 у термину од 13 до 15 часова. 

4. Тачка.  
За избор делегата на одржаној седници појавили су се следећи студенти : 
Филип Ранковић са андрагогије  
Тамара Васић са андрагогије 
Ана Вуковић са андрагогије  
Милица Митковић са андрагогије  
Петар Нуркић са филозофије 
Огњен Страдановић са филозофије  
Анђелија Павловић са психологије  
Бојана Уметић са историје уметности  
Дијана Јокић са историје уметности 
Драгана Батинић са педагогије  
Бојан Бобић са филозофије  
Владимир Ђорђевић са социологије  
 
Срећко Живановић је због не доласка  који је оправдан личним обавезама 
предложио следеће делегате : 
Јована Стипић, Јовану Џелетовић, Ивану Шавију, КристинуБонџулић сви 
предложени су са археологије.  
 
Исто то је урадила и Ксениа Стојковић и предложила Милицу Јанковић и 
Јелену Стојановић са класичних наука.  
 
Након упознавања делегата приступило се избору и гласању.  
 
Делегати за одељенска већа изабрани су следећим редом: 
 
Андрагогија : 
Филип Ранковић и Ана Вуковић , једногласно.  
 
Филозофија: 
Петар Нуркић и Огњен Страдановић, једногласно  
 



Психологија: 
Није било заинтересованих делегата.  
 
Историја уметности: 
Није било заинтересованих кандидата 
 
Педагогија: 
Драгана Батинић и Николина Радојчић, једногласно  

Класичне науке: 
Јелена Стојановић и Милица Јанковић, једногласно  
 
Историја: 
Јован Буковала, једногласно  
 
Археологија: 
Филип Ристовић и Јована Џелетовић, једногласно  
 
Социологија: 
Владимир Ђурђевић, једногласно  
 
Делегати за научно наставничко веће. За делегате су се јавили : 
Тамара  Васић 
Петар Нуркић 
Огњен Страдановић 
Владимир Ђурђевић  
Драгана Батиниић 
Јован Стипић 
Срећко Живановић 
Делегати су једногласно изгласани и већ сутра отићиће на седницу већа са 
почетком у 13 часова и 15 минута. 
 
После гласања Сибин Братина због личних обавеза је морао да напусти 
седницу и своје право гласа пренео на Стефана Брајковића. 
Сибин Братина је дао следећу изјаву: 
„Ја Сибин Братина (ФС 13/71), овим дајем дозволу Стефану Брајковићу са 
историје да гласа по свом нахођењу, уместо мене, због немогућности 
присуства седници. Сибин Братина „ 



 
После кратке паузе приступило се избору делегата за научни савет. 
За делегате су се пријавили : 
Милице Митковић са андрагогије студент 3 године  
Анђелија Павловић са психологије студент 4 године  
Бојана Уметић са историје уметности студент 6 године 
Диана Јокић са историје уметности на мастер студијама  
Јован Буковала са историје на мастер студијама  
Бојан Богић са филозофије студент 4 године  
Слободан Голубовић са филозофије студент 5 године  

Након дуге дискусије и упознавање делегата, парламент је једногласно 
донео одлуку да се избор делегата за научни савет одложи за следећу 
седницу.  
Такође је одлучено да се од 5. тачке данас одустане и да се она као и избор 
делегата размотри на следећој седници. Одлучено је да се у току данашњег 
дана сазове електронска седница ради избора чланова комисија. Одлучено 
је да ће се упутити и трећи позив делегатима за комисије.  
 
 
Записник водио секретар парламента:                                      Председник: 
Срећко Живановић                                                                Станко Јовановић 

___________________                                                     __________________ 


