
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 
ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Дана 27. марта 2015. године 
Број:  
 

 

 

На седници Изборне комисије Филозофског факултета, одржаној у петак, 27. марта 2015. 
године, на основу увида у документацију, донета је следећа 

 

         ОДЛУКА 
 
Да се све пристигле кандидатуре за Студентски парламент Филозофског факултета прихватају 

као потпуне и важеће.  
 
Утврђена је следећа  

 
Листа кандидата 

за Студентски парламент Филозофског факултета 
 

1. Далибор Мирић, Одсек за српску књижевност и језик, трећа година 
2. Александра Мандић, Одсек за српску књижевност и језик, трећа година 
3. Ксенија Војинов, Одсек за српску књижевност и језик, трећа година 
4. Дамјана Јованчевић, Одсек за српску књижевност и језик, трећа година 
5. Тања Голић, Одсек за филозофију, четврта година 
6. Николина Шешлија, Одсек за француски језик и књижевност, трећа година 
7. Никола Девеџић, Одсек за историју, прва година 
8. Милан Кончар, Одсек за историју, прва година 
9. Виктoр Јеремић, Одсек за историју, прва година 
10. Сара Малеш, Одсек за француски језик и књижевност, трећа година 
11. Исидора Филипов, Одсек за медијске студије, четврта година 
12. Дајана Марковић, Одсек за медијске студије, трећа година 
13. Исидора Марковић, Одсек за медијске студије, трећа година 
14. Душан Пиксиадес, Одсек за историју, трећа година 
15. Младен Саватовић, Одсек за медијске студије, трећа година 
16. Александар Остојић, Одсек за филозофију, прва година 
17. Милица Кузманов, Одсек за медијске студије, трећа година 
18. Сања Мишановић, Одсек за медијске студије, трећа година 
19. Јована Марковић, Одсек за германистику, прва година 
20. Душан Мишковић, Одсек за историју, прва година 
21. Ксенија Јовановић, Одсек за социологију, трећа година 

 
 
 
 
 

 



Листа кандидата 
за Студентски парламент Универзитета у Новом Саду 

 
1. Далибор Мирић, Одсек за српску књижевност и језик, трећа година 
2. Александра Мандић, Одсек за српску књижевност и језик, трећа година 
3. Исидора Марковић, Одсек за медијске студије, трећа година 
4. Душан Пиксиадес, Одсек за историју, трећа година 
5. Исидора Филипов, Одсек за медијске студије, четврта година 
 

 

Списак студената који води студентска служба факултета уједно је и бирачки списак. Студент 
може извршити увид у бирачки списак у просторијама студентске службе. Уколико студент 
сматра да постоје неправилности у бирачком списку, има право да поднесе приговор 
Изборној комисији факултета, најкасније 3 дана пре одржавања избора. Изборна комисија 
факултета дужна је да донесе одлуку у року од 2 дана. Исправке бирачког списка након 
закључења могуће су само на основу одлуке Универзитетске изборне комисије. 

Сви бирачи имају право на увид у документацију коју су предали кандидати за чланове 
Студентског парламента Филозофског факултета и Студентског парламента Универзитета у 
Новом Саду и то у просторији Студентског парламента (5/приземље).  

 

Председник изборне комисије 
Милица Трифунов  

 
__________________________ 

 

 

 У Новом Саду, 27. марта 2015. године 

 


