
Универзитет у Крагујевцу 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

Број: 340 

07.07.2021. године 

К р а г у ј е в а ц 

 

З А П И С Н И К 

 

Са LIV седнице Наставно-научног већа Природно-математичког факултет а у 

текућем мандатном периоду, одржане дана 07.07.2021. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета присуствовало јe 29 чланова већа и то: 

доц. др Јована Богојески, доц. др Биљана Бојовић, проф. др Бојана Боровићанин, мр 

Љиљана Вукићевић-Ђорђевић,  доц. др Слађана Димитријевић, проф. др Мирољуб Дугић,  

проф. др Невена Ђукић, проф. др Иван Живић, проф. др Милош Ивановић, др Драгана 

Јаковљевић, др Сања Јанићевић, проф. др Верица Јевтић, проф. др Милан Јоксовић, проф. 

др Милан Ковачевић, проф. др Драгана Крстић, проф. др Светлана Марковић, проф. др 

Бранка Огњановић, проф. др Александар Остојић, проф. др Биљана Петровић, проф. др 

Виолета Петровић, проф. др Зорица Петровић, проф. др Светислав Савовић,  проф. др 

Владица Симић, проф. др Марија Станић, проф. др Милан Станковић, др Драгана 

Стевановић, проф. др Ненад Стевановић, проф. др Бобан Стојановић и Теодора 

Трифуновић. 

 

Руководећи радници Факултета, као и друга лица присутна по позиву или 

сопственој иницијативи: Секретар Факултета, Небојша Ђусић, дипл. правник, Самостални 

стручнотехнички сарадник за правне послове, Мирјана Ћурчић, дипл. правник. 

 

Седницом Наставно-научног већа Факултета председавала је проф. др Марија 

Станић, Декан Факултета. Чланови Наставно-научног већа су једногласно усвојили следећи 

 

 

ДНЕВНИ РЕД 

 

1. Усвајање Записника са претходне седнице. 

2. Утврђивање предлога одлуке за избор наставника у звање ванредни професор у 

Институту за физику. 

3. Утврђивање предлога одлуке за избор наставника у звање доцент у Институту за 

биологију и екологију. 

4. Покретање поступка за избор наставника у звање доцент у Институту за математику и 

информатику. 

5. Покретање поступка за избор сарадника у звање истраживач-сарадник у Институту за 

биологију и екологију. 

6. Покретање поступка и избор истраживача-приправника у Институту за биологију и 

екологију. 

7. Разматрање извештаја Комисија за оцену и одбрану докторских дисертација у 

Институту за биологију и екологију и Института за математику и информатику. 

8. Утврђивање предлога чланова Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације у 

Институту за биологију и екологију. 

9. Утврђивање предлога одлуке о прихватању Извештаја Комисије за оцену научне 

заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата и 

предложеног ментора у Институту за биологију и екологију. 
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10. Утврђивање предлога чланова Комисије за оцену научне заснованости теме и 

испуњености услова кандидата за израду докторске дисертације у Институту за хемију. 

11. Поверавање испита у Институту за математику и информатику. 

12. Предлог кандидата за члана Матичног научног одбора за биологију. 

13. Захтеви упућени Наставно-научном већу. 

14. Разно. 

 

I 

 

Записник под бројем 310 са LIII седнице Наставно-научног већа у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 30.06.2021. године, једногласно је усвојен. 

 

 

II 

 

На основу члана 145 став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, члана 21 став 3 и 4 

и члана 22 став 1 тачка 1) Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања 

радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу, члана 99 Статута Факултета и 

Извештаја комисије за припрему извештаја о пријављеним кандидатима у саставу: др 

Владимир Удовичић, виши научни сарадник, Универзитет у Београду, Институт за 

физику у Београду, Институт од националног значаја за Републику Србију; научна област: 

Физика; датум избора у звање: 28.02.2018. године (председник Комисије), др Драгана 

Крстић, ванредни професор, Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички факултет; 

ужа научна област: Радијациона физика; датум избора у звање: 11.09.2019. годуине и др 

Биљана Миленковић, виши научни сарадник, Универзитет у Крагујевцу, Институт за 

информационе технологије; научна област: Физика; датум избора у звање: 08.07.2020. 

године, као и дописа Универзитета бр. IV-01-390/6 од 01.07.2021. године, констатујући да у 

року од 15 дана док је био на увиду јавности није било приговора, Наставно-научно веће 

Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

II-1.  Прихвата се извештај стручне комисије и утврђује предлог одлуке да се др 

Ненад Стевановић, ванредни професор, изабере у звање ванредни професор за научну 

област Физика, ужу научну област Радијациона физика у Институту за физику Факултета, 

на пет година. 

 

Ову одлуку, заједно са комплетном конкурсном документацијом доставити 

надлежном Већу Универзитета у Крагујевцу на даљи поступак. 

 

 

III 

 

На основу члана 145 став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, члана 21 став 3 и 4 

и члана 22 став 1 тачка 1) Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања 

радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу, члана 99 Статута Факултета и 

Извештаја комисије за припрему извештаја о пријављеним кандидатима Природно-

математичког факултета у саставу: др Љиљана Томовић, редовни професор, Универзитет 

у Београду, Биолошки факултет; ужа научна област: Морфологија, систематика и 

филогенија животиња; датум избора у звање: 22. 2. 2017. године (председник Комисије), 

др Десанка Костић, доцент, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет; 
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ужа научна област: Зоологија; датум избора у звање: 1. 3. 2019. године и др Драгана 

Стојадиновић, доцент, Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет; ужа 

научна област: Зоологија; датум избора у звање: 10. 5. 2018. године, као и дописа 

Универзитета бр. IV-01-350/6 од 28.06.2021. године, констатујући да у року од 15 дана док 

је био на увиду јавности није било приговора, Наставно-научно веће Факултета је 

једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

III-1. Прихвата се Извештај комисије за припрему извештаја о пријављеним 

кандидатима и утврђује предлог одлуке да се др Растко Ајтић изабере у звање доцент за 

научну област Биологија, ужу научну област Зоологија у Институту за биологију и 

екологију Факултета, на пет година. 

 

Ову одлуку, заједно са комплетном конкурсном документацијом, доставити 

надлежном Већу Универзитета у Крагујевцу на даљи поступак. 

 

 

IV 

 

По захтеву Института за математику и информатику бр. 05-340/3  од 05.07.2021. 

године, а на основу члана 141 став 2 Статута Универзитета у Крагујевцу и члана 95 став 2 

Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 

О д л у к у 

 

IV-1. Предлаже се Декану Факултета, као надлежном органу, да донесе одлуку о 

објављивању конкурса за избор једног наставника у звање доцент за научну област 

Педагошке и андрагошке науке, ужу научну област Методика наставе математике, у 

Институту за математику и информатику Факултета. 

 

 

V 

  

По захтеву Института за биологију и екологију бр. 04-340/12 од  05.07.2021. године, 

а на основу члана 113 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је 

донело следећу 

  

О д л у к у 

 

V-1. Покреће се поступак за избор Јоване Тодосијевић, истраживача-приправника, 

у истраживачко звање истраживач-сарадник у Институту за биологију и екологију 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, за научну област 

Биологија. 

 

Одређује се Комисија ради спровођења поступка за избор Јоване Тодосијевић, 

истраживача-приправника, у звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

 

1. др Владимир Јуришић, редовни професор, Универзитет у Крагујевцу, Факултет 

медицинских наука, научна област: Медицинске науке, ужа научна област: 

Патолошка физиологија (председник Комисије); 
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2. др Невена Ђукић, ванредни професор, Универзитет у Крагујевцу, Природно-

математички факултет, научна област: Биологија, ужа научна област: Биохемија; 

3. др Емина Малишић, виши научни сарадник, Институт за онкологију и радиологију 

Србије, научна област: Медицинске науке, ужа научна област: Онкологија. 

 

 

VI 

 

По захтеву Института за биологију и екологију бр. 05-340/9 од  05.07.2021. године, а 

на основу члана 78 став 2 и члана 85 став 1 Закона о науци и истраживањима и члана 113 

Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета, једногласно је донело следеће 

О д л у к е 

VI-1. Покреће се поступак избор Дејана Арсенијевића, студента ДАС Биологија , у 

истраживачко звање истраживач-приправник у Институту за биологију и екологију 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, за научну област 

Биологија. 

 

На основу члана 85 став 1 Закона о науци и истраживањима и члана 113 Статута 

Факултета, Наставно-научно веће Факултета, једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

VI-2. Дејан Арсенијевић, студент ДАС Биологија, бира се у истраживачко звање 

истраживач-приправник у Институту за биологију и екологију Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, за научну област Биологија, на три године. 

 

VII 

 

На основу члана 39 став 5 Статута Факултета, Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 04-340/14-1 од 

05.07.2021. године у саставу: др Гордана Гајић, виши научни сарадник, Универзитет у 

Београду, Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, Институт од 

националног значај за Републику Србију; научна област: Биологија, ужа научна област: 

Екологија биљака (председник Комисије), др Милан Станковић, ванредни професор, 

Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички факултет; ужа научна област: 

Екологија, биогеографија и заштита животне средине и др Снежана Бранковић, доцент, 

Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички факултет; ужа научна област: 

Морфологија, фитохемија и систематика биљака, као и сагласности Института за биологију 

и екологију, Наставно-научно веће Факултета  је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

VII-1. Прихвата се за објављивање Извештај стручне комисије Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу за оцену и одбрану докторске 

дисертације под насловом „Алелопатски потенцијал изабраних инвазивних врста 

биљака из различитих екосистема Србије“, кандидата Филипa Грбовићa, истраживачa-

сарадникa. 

Задужује се Продекан за наставу Факултета да, након окончања процедуре 

прописане чланом 18 Правилника о раду већа Универзитета у Крагујевцу, докторску 
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дисертацију и извештај стручне комисије из става 1 ове одлуке учини доступним јавности, 

и то у електронској верзији на званичној интернет страници Факултета, најмање 30 дана 

пре усвајања извештаја комисије нас надлежном органу, као и до одбране дисертације. 

 Такође се задужује Продекан за наставу да видно означи датум објављивања 

докторске дисертације и извештаја комисије на сајту факултета, као и да по истеку рока у 

трајању од 30 дана упути писано обавештење о истеку рока увида јавности надлежним 

органима Универзитета у Крагујевцу, и примерак докторске дисертације Универзитету у 

Крагујевцу. 

 

* * * * 

 

На основу члана 39 став 5 Статута Факултета, Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 04-340/13-1 од 

05.07.2021. године у саставу: др Слободан Макаров, редовни професор, Универзитет у 

Београду, Биолошки факултет; научна област: Биологија, ужа научна област: Биологија 

развића животиња, др Александар Остојић, ванредни професор, Универзитет у 

Крагујевцу, Природно-математички факултет; научна област: Биологија,  ужа научна 

област: Екологија, биогеографија и заштита животне средине, др Снежана Танасковић, 

ванредни професор, Универзитет у Крагујевцу, Агрономски факултет у Чачку; научна 

област: Биотехничке науке, ужа научна област: Заштита биља (председник Комисије), др 

Ана Митровски Богдановић, доцент, Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички 

факултет; научна област: Биологија, ужа научна област: Зоологија и др Урош Савковић, 

научни сарадник, Универзитет у Београду, Институт за биолошка истраживања „Синиша 

Станковић“, Институт од националног значаја за Републику Србију, Универзитет у 

Београду; научна област: Биологија, ужа научна област: Еволуциона биологија, као и 

сагласности Института за биологију и екологију, Наставно-научно веће Факултета  је 

једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

VII-2. Прихвата се за објављивање Извештај стручне комисије Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу за оцену и одбрану докторске 

дисертације под насловом „Утицај исхране на животни циклус и морфолошку 

варијабилност Plodia interpunctella (Lepidoptera: Pyralidae)“, кандидата Филипа 

Вукајловића, асистента. 

Задужује се Продекан за наставу Факултета да, након окончања процедуре 

прописане чланом 18 Правилника о раду већа Универзитета у Крагујевцу, докторску 

дисертацију и извештај стручне комисије из става 1 ове одлуке учини доступним јавности, 

и то у електронској верзији на званичној интернет страници Факултета, најмање 30 дана 

пре усвајања извештаја комисије нас надлежном органу, као и до одбране дисертације. 

 Такође се задужује Продекан за наставу да видно означи датум објављивања 

докторске дисертације и извештаја комисије на сајту факултета, као и да по истеку рока у 

трајању од 30 дана упути писано обавештење о истеку рока увида јавности надлежним 

органима Универзитета у Крагујевцу, и примерак докторске дисертације Универзитету у 

Крагујевцу. 

 

* * * * 

 

 На основу члана 39 став 5 Статута Факултета, Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 05-310/23 од 28.06.2021. 

године у саставу: др Марија Станић, редовни професор, Универзитет у Крагујевцу, 
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Природно-математички факултет; ужа научна област: Математичка анализа са применама 

(председник Комисије), др Татјана Томовић, доцент, Универзитет у Крагујевцу, 

Природно-математички факултет; ужа научна област: Математичка анализа са применама 

и др Марјан Матејић, доцент, Универзитет у Нишу, Електронски факултет; ужа научна 

област: Математика, као и сагласности Института за математику и информатику, Наставно-

научно веће Факултета  је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

VII-3. Прихвата се за објављивање Извештај стручне комисије Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу за оцену и одбрану докторске 

дисертације под насловом „Неке модификације класичних мера, одговарајући 

ортогонални полиноми и квадратуре Гаусовог типа“ кандидата Невенe Васовић, 

студентa ДАС Математика. 

Задужује се Продекан за наставу Факултета да, након окончања процедуре 

прописане чланом 18 Правилника о раду већа Универзитета у Крагујевцу, докторску 

дисертацију и извештај стручне комисије из става 1 ове одлуке учини доступним јавности, 

и то у електронској верзији на званичној интернет страници Факултета, најмање 30 дана 

пре усвајања извештаја комисије нас надлежном органу, као и до одбране дисертације. 

 Такође се задужује Продекан за наставу да видно означи датум објављивања 

докторске дисертације и извештаја комисије на сајту факултета, као и да по истеку рока у 

трајању од 30 дана упути писано обавештење о истеку рока увида јавности надлежним 

органима Универзитета у Крагујевцу, и примерак докторске дисертације Универзитету у 

Крагујевцу. 

 

 

VIII 

 

На основу члана 39 став 5 Статута Факултета, члана 14 став 2 Правилника о 

пријави, изради и одбрани докторске дисертације односно докторског уметничког пројекта 

Универзитета у Крагујевцу, као и захтева Института за биологију и екологију бр. 04-340/11 

од 05.07.2021. године,  Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

VIII-1. Утврђује се предлог чланова Комисије за оцену и одбрану докторске 

дисертације под насловом „Биохемијска карактеризација изабраних биљних врста из родова 

Triticum, Avena и Triticosecale у условима топлотног стреса“, кандидата Стефана 

Марковића, асистентa (ментор докторске дисертације је др Невена Ђукић, ванредни 

професор, Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички факултет, научна област Биологија, 

ужа научна област: Биохемија. УДК: 577.11:633.1(497.11)(043.3)), у следећем саставу:  
 

1. др Јелена Лозо, редовни професор; Универзитет у Београду, Биолошки факултет; 

ужа научна област: Биохемија и молекуларна биологија (председник Комисије);  

2. др Драган Живанчев, виши научни сарадник; Институт за ратарство и 

повртарство, Институт од националног значаја за Републику Србију; научна област: 

Биотехничке науке - прехрамбено инжењерство; научна дисциплина: Технологија 

биљних производа; ужа научна дисциплина: Квалитет и безбедност хране биљног 

порекла;  
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3. др Наташа Јоковић, ванредни професор; Универзитет у Нишу, Природно-

математички факултет; ужа научна област: Експериментална биологија и 

биотехнологија. 
 

Ову одлуку доставити Универзитету на даљи  поступак. 

 

 

IX 

 

На основу члана 39 стaв 5 Статута Факултета, члана 9 став 4 и 5 Правилника о 

пријави, изради и одбрани докторске дисертације, односно докторског уметничког пројекта 

Универзитета у Крагујевцу и Извештаја стручне комисије Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу у саставу: др Владимир Јуришић, редовни 

професор, Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, научна област: 

Медицинске науке, ужа научна област: Физиологија и патофизиологија; научни саветник, 

научна област: Медицинске науке, ужа научна област: Онкологија (председник Комисије 

и предложени ментор), др Невена Ђукић, ванредни професор, Универзитет у Крагујевцу, 

Природно-математички факултет, научна област: Биологија, ужа научна област: Биохемија, 

др Емина Малишић, виши научни сарадник, Институт за онкологију и радиологију 

Србије, научна област: Медицинске науке, ужа научна област: Онкологија, др Јасмина 

Обрадовић, научни сарадник, Универзитет у Крагујевцу, Институт за информационе 

технологије, научна област: Биологија и др Драгана Шеклић, научни сарадник, 

Универзитет у Крагујевцу, Институт за информационе технологије, научна област: 

Биологија, као и извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за 

наставу Факултета бр. 25/46 од 05.07.2021. године, Наставно-научно веће Факултета је 

једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

IX-1. Утврђује се предлог одлуке о прихватању Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу о оцени научне 

заснованости теме докторске дисертације под насловом: „Учесталост и значај варијанти 

GSTM1, GSTT1 и EGFR гена код тумора мозга глијалног порекла“ и испуњености 

услова кандидата Јоване В. Тодосијевић, истраживача-приправника, и констатује да у 

року од 15 дана од дана стављања на увид јавности није било никаквих примедби. 

 

Одређује се за ментора докторске дисертације из става 1 ове одлуке проф. др 

Владимир Јуришић. 

 

Ову одлуку, сходно одредбама члана 40 Закона о високом образовању и члана 9 став 

1 и 2 Правилника о пријави, изради и одбрани докторске дисертације односно докторског 

уметничког пројекта Универзитета у Крагујевцу, доставити стручној служби Универзитета 

у Крагујевцу у циљу добијања позитивног мишљења члана Комисије за претходна питања. 

 

 

X 

 

На основу захтева Института за хемију бр.  03-340/6 од 05.07.2021. године и члана 

39 став 5 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело 

следећу 
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О д л у к у 

 

X-1. Утврђује се предлог за именовање председника и чланова комисије за писање 

извештаја о оцени научне заснованости теме докторске дисертације под називом 

„Структура и биолошка активност комплекса бакра(II), сребра(I) и злата(III) са 

азолима као антифунгалним агенсима“ и испуњености услова кандидата Невене Љ. 

Стевановић, студента ДАС Хемија, и предложеног ментора за израду докторске 

дисертације под наведеним насловом, у следећем саставу: 

 

1. др Милош И. Ђуран, редовни професор у пензији,  дописни члан САНУ, 

Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички факултет; ужа научна област: 

Неорганска хемија (председник Комисије); 

2. др Изток Турел, редовни професор, Универзитет у Љубљани, Факултет за хемију и 

хемијску технологију; ужа научна област: Неорганска хемија; 

3. др Јасмина Никодиновић-Рунић, научни саветник, Универзитет у Београду, 

Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство; ужа научна област: 

Молекуларна биологија; 

4. др Биљана Ђ. Глишић, доцент, Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички 

факултет; ужа научна област: Неорганска хемија (предложени коментор); 

5. др Јакоб Кљун, доцент, Универзитет у Љубљани, Факултет за хемију и хемијску 

технологију; ужа научна област: Неорганска хемија (предложени коментор). 

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

 

 

XI 

 

На основу захтева Института за математику и информатику бр. 05-340/4 од 

05.07.2021. године, а како др Мирку Леповићу, ванредном професору у Институту за 

математику и информатику, истиче изборни период 06.08.2021. године, на основу члана 

176 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 

О д л у к у 

 

XI-1. Одређује се да ће, почев од 07.08.2021. године, испите у Институту за 

математику и информатику Факултета држати следећи наставници на основним 

академским студијама математике и информатике: 

 

 

Основне академске студије Физике 

Шифра  Назив предмета Наставник, звање 

19.FIZ042 Математика 2 Др Ненад Стојановић, доцент 

19.FIZ047 Математика 3 
Др Маринко Тимотијевић, 

доцент 
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XII 

На основу Јавног позива за предлагање кандидата за чланове матичних одбора, 

сходно члану 26. став 5. Закона о науци и истраживањима и предлога Већа катедре 

Института за биологију и екологију Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр. 

04-340/10 од  05.07.2021. године, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело 

следећу 

 

О д л у к у 

 

XII-1. Прихвата се предлог Већа катедре Института за биологију и екологију 

Природно-математичког факултета у Крагујевцу и предлаже се др Снежана Симић, 

редовни професор Природно-математичког факултета у Крагујевцу, за кандидата за члана 

Матичног научног одбора за биологију. 

 

 

XIII 

 

На основу захтева Института за биологију и екологију бр. 04-340/1 од 05.07.2021. 

године, а на основу члана 176 Статута Факултета, Наставно- научно веће Факултета је 

једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

XIII-1. Даје се сагласност  се др Драгани Јаковљевић, асистенту са докторатом, у 

Институту за  биологију и екологију за постдокторско усавршавање у иностранству, на  

Институту за биљну физиологију (Пољска академија наука) у Кракову у трајању од једног 

месеца (од 02.08.2021. године до 31.08.2021. године) 

Сагласност се даје као један од неопходних докумената ради регулисања другог 

дела стипендије одобрене од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

Републике Србије. 

 

 

* * * * 

 

На захтев Природно-математичког факултета у Косовској Митровици бр. 429 од 

29.06.2021. године, као и  сагласности Института за физику, а на основу члана 90 Закона о 

високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017) и члана 176 Статута Факултета, 

Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 

О д л у к у 

 

XIII-2. Даје се сагласност др Светиславу Савовићу, редовном професору, за рад у 

допунском радном односу до 30% пуног радног времена на ОАС Физика Природно-

Основне академске Информатике 

Шифра  Назив предмета Наставник, звање 

M257 Изборни семинар Др Бранко Арсић, доцент 






