
           Универзитет у Крагујевцу 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

          Број: 60 

          17.01.2018. године 

          К р а г у ј е в а ц 

З А П И С Н И К 

Са XLVIII седнице Наставно-научног већа  Природно-математичког факултета у 

текућем мандатном периоду, одржане дана 17. 1. 2018. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 

присуствовалo је 29  чланова већа и то: др Снежана Бранковић, проф. др Зорица 

Бугарчић, мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић, др Иван Дамљановић, доц. др Слађана 

Димитријевић, проф. др Мирољуб Дугић, проф. др Иван Живић,  проф. др Милош 

Ивановић, доц. др Љубинка Јоксовић, проф. др Драгица Кнежевић, доц. др Драгана 

Крстић, др Владимир Марковић, проф. др Зоран Матовић, доц. др Светлана Милошевић-

Златановић,  проф. др Драгослав Никезић, проф. др Бранка Огњановић, проф. др 

Александар Остојић, проф. др Љиљана Павловић, проф. др Биљана Петровић, проф. др 

Зорица Петровић, проф. др Бранислав Ранковић, проф. др Светислав Савовић, проф. др 

Снежана Симић, проф. др Марија Станић, проф. др Бобан Стојановић, Ненад 

Стојановић, проф. др Марина Топузовић, проф. др Љиљана Чомић и проф. др Срећко 

Трифуновић. 

Са малим закашњењем седници су приступили и проф. др Светлана Маркови и 

проф. др Бранислав Поповић тако да је укупан број чланова већа био 31. 

Руководећи радници Факултета као и друга лица присутна по позиву или 

сопственој иницијативи: проф. др Ненад Стевановић, управник Института за физику, 

доц. др Милан Станковић, управник Института за биологију и екологију, секретар 

Факултета Небојша Ђусић, дипл. правник,  и Далиборка Јовановић, економиста. 

Седницом Наставно-научног већа председавао је Декан, проф. др Срећко 

Трифуновић. Чланови Наставно-научног већа су једногласно усвојили следећи   

ДНЕВНИ РЕД 

1. Усвајање записника са претходне седнице. 

2. Утврђивање прелога кандидата за избор на функцију Ректора Универзитета у 

Крагујевцу. 

3. Утврђивање предлога чланова комисије за избор наставника у звање ванредни 

професор у Институту за хемију. 

4. Утврђивање предлога чланова комисије за избор наставника у звање доцент у 

Институту за физику. 

5. Доношење одлуке о избору сарадника у звање асистент у Институту за хемију.  

6. Доношење одлуке о избору сарадника у настави у Институту за физику.  

7. Утврђивање предлога одлука о избору научних сарадника у Институту за хемију. 

8. Доношење одлуке о избору истраживача-сарадника у Институту за хемију.  

9. Покретање поступка за избор истраживача-сарадника у Институту за хемију. 

10. Доношење одлука о избору истраживача-приправника у Институту за хемију. 

11. Утврђивање предлога чланова Комисије за оцену научне заснованости теме и 

испуњености  услова кандидата за израду докторске дисертације  у Институту за 

биологију и екологију. 
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12. Разматрање Плана научних скупова Факултета за 2018. годину. 

13. Разматрање приоритета у области организовања научних скупова у 2018. години. 

14. Разматрање Извештаја о раду за 2017. годину проф. др Ивана Гутмана, професора 

емеритуса Факултета.  

15. Утврђивање услова за упис на мастер и докторске академске студије хемије. 

16. Одређивање броја студената за упис на све нивое студија за школску 2018/19 

годину. 

17. Разно. 

I 

Записник под бројем са XLVII седнице Наставно-научног већа у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 27.12.2017. године, једногласно је усвојен. 

II 

На основу одлуке Савета Универзитета у Крагујевцу о покретању поступка за 

избор Ректора Универзитета у наредном мандатном периду бр. II-01-1107/4 од 

09.01.2018. године, чланови Наставно-научног већа Факултета приступили су 

предлагању кандидата за избор на наведену функцију. Наставно-научном већу су 

достављени предлози  Института за математику и информатику бр. 05-60/16 од 

16.01.2018. године, Института за хемију бр. 03-60/12 од 16.01.2018. године, Института 

за биологију и екологију бр. 04-60/9 од 15.01.2018. године и Института за физику бр. 02-

60/19 од  17.01.2018. године и Катедре општеобразовних предмета 06-60/18 од 

17.01.2018. године.  Сви Институту су за функцију Ректора предложили истог кандидата 

– проф. др Небојшу Арсенијевића, редовног професора Факултета медицинских наука. 

На основу члана  73 Статута Универзитета и члана 156 Статута Факултета, Наставно-

научно веће је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

II-1. Предлаже се Сенату и Савету Универзитета у Крагујевцу да се за Рекора 

Универзитета у Крагујевцу у наредном мандатном периоду изабере кандидат проф. др 

Небојша Арсенијевић, редовни професор Факултета медицинских наука у Крагујевцу. 
 

 Ову одлуку доставити Универтету у Крагујевцу. 

III 

На основу захтева Института за хемију  бр. 03-60/7 од 15.01.2018.  године и члана 

127 Статута Универзитета и члана 90 Статута Факултета. Наставно-научно веће 

Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

III-1. Утврђује се предлог комисије за припрему Извештаја по расписаном 

конкурсу за избор једног наставника у звање ванредни професор за ужу научну област 

Аналитичка хемија у Институту за хемију Природно-математичког факултета у 

Крагујевцу, у следећем саставу: 

 



1. др Предраг Ђурђевић, редовни професор у пензији Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Аналитичка хемија;  

датум избора у звање: 22.04.2008. године (председник комисије); 

2. др Katalin Meszaros Szecsenyi, редовни професор Природно-математичког 

факултета Универзитета у Новом Саду, ужа научна област: Аналитичка хемија, 

датум избора у звање: 26.03.2004. године; 

3. др Ратомир Јелић, редовни професор Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија; датум избора 

у звање: 28.09.2017. године.   

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак 

IV 

На основу захтева Института за физику  бр. 02-60/1 од 10.01.2018.   године и члана 

127 Статута Универзитета и члана 90 Статута Факултета. Наставно-научно веће 

Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

IV-1. Утврђује се предлог комисије за припрему Извештаја по расписаном 

конкурсу за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област Атомска, 

молекулска и оптичка физика у Институту за физику Природно-математичког 

факултета у Крагујевцу, у следећем саставу: 

 

1. др Владимир Ристић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Атомска, молекулска и 

оптичка физика, датум избора у звање: 30.12.2011. године (председник 

комисије); 

2. др Милан Ковачевић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Атомска, молекулска и 

оптичка физика, датум избора у звање: 23.01.2014. године; 

3. др Бранко Дрљача, ванредни професор Природно-математичког факултета у 

Косовској Митровици Универзитета у Приштини, ужа научна област: 

Теоријска физика, датум избора у звање: 24.11.2016. године. 

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак 

V 

На основу члана 99 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-

математичког факултета у саставу: др Александар Цветковић, редовни професор 

Машинског факултета у Београду, ужа научна област Математика и рачунаство; др 

Бобан Стојановић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Програмирање (председник Комисије); 

др Милош Ивановић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Рачунарске комуникације, као и 

извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/1 

од 09.01.2018. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 



О д л у к у 

V-1. Михаило Обреновић, асистент, бира се у звање  асистент за ужу научну 

област Програмирање у Институту за  математику и информатику Факултета, на три 

године. 

VI 

На основу члана 99 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-

математичког факултета у саставу: др Братислав Маринковић, научни саветник 

Института за физику Универзитета у Београду, научна област Атомска, молекулска и 

оптичка физика; др Саша Симић, доцент Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Електродинамика, физика плазме и 

астрофизика; др Виолета Петровић, ванредни професор Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Атомска, молекулска и 

оптичка физика (председник комисије), као и извештаја руководиоца техничко-

информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/9 од 12.01.2018. године, Наставно-

научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

VI-1. Христина Делибашић,  бира се у звање  сарадник у настави са 50% пуног 

радног времена за ужу научну област Атомска, молекулска и оптичка физика у 

Институту за  физику Факултета, на годину дана.   

VII 

У оквиру ове тачке поведена је дискусија у којој су учествовали: проф. др Срећко 

Трифуновић, проф. др Драгица Кнежевић и Небојша Ђусић, дипл.прав. Након ове 

дискусије а, на основу члана 99 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета у саставу: др Милан Јоксовић, ванредни професор 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу,  ужа научна област: 

Органска  хемија (председник комисије); др Биљана Шмит, виши научни сарадник 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, научна област Хемија; 

др Данијела Илић Коматина, доцент Факултета техничких наука у  Косовској 

Митровици Универзитета у Приштини, ужа научна облас: Органска хемија и Биохемија, 

као и извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр. 

25/7 од 09.01.2018. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело 

следећу 

О д л у к у 

VII-1. Утврђује се предлог одлуке да се др Иван Дамљановић изабере у научно 

звање научни сарадник за научну област Хемија у Институту за хемију Факултета, на 

пет година. 
 

Ову одлуку, заједно са комплетном изборном документацијим доставити 

надлежном Матичном одбору Министарства просвете, науке и технолошког развоја на 

даљи поступак. 

На основу члана 99 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-

математичког факултета у саставу: др Зоран Матовић, редовни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Неорганска 



хемија (председник Комисије); др Срећко Трифуновић, редовни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Неорганска 

хемија; др Матија Златар, виши научни сарадник Института за хемију, технологију  

металургију у Београду, научна област Хемија, као и извештаја руководиоца техничко-

информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/8 од 09.01.2018. године, Наставно-

научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

VII-2. Утврђује се предлог одлуке да се др Марина Ћендић изабере у научно 

звање научни сарадник за научну област Хемија у Институту за хемију Факултета, на 

пет година. 
 

Ову одлуку, заједно са комплетном изборном документацијим доставити 

надлежном Матичном одбору Министарства просвете, науке и технолошког развоја на 

даљи поступак. 

VIII 

На основу члана 99 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-

математичког факултета у саставу: др Ненад Вуковић, доцент Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Биохемија (председник 

комисије);др Владимир Михаиловић, доцент Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Биохемија;др Дејан Орчић, ванредни 

професор Департмана за хемију, биохемију и заштиту животне средине Природно-

математичког факултета Универзитета у Новом Саду,  ужа научна област Биохемија, као 

и извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр. 

25/2 од 09.01.2018. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело 

следећу 

О д л у к у 

 

VIII-1. Милена Вукић,  истраживач-приправник, бира се у звање  истраживач-

сарадник за научну област Хемија у Институту за хемију Факултета, на  четири године. 

IX 

По захтеву Института за хемију  бр. 03-60/6 од  15.01.2018. године, а на основу 

члана 102 Статута Факултета, Наставно- научно веће Факултета, једногласно је донело 

следећу 

О д л у к у 

IX-1. Покреће се поступак за избор Маје Ђукић, истраживача-сарадника, у 

истраживачко звање истраживач-сарадник у Институту за хемију Природно-

математичког факултета у Крагујевцу, за научну област Хемија. 

Одређује се комисија ради спровођења поступка за избор Маје Ђукић у звање из 

става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

1. др Зоран Матовић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија (председник 

комисије); 



2. др Срећко Трифуновић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија; 

3. др Ратомир Јелић, редовни професор Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија. 

X 

На основу члана 99 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-

математичког факултета у саставу: др Љубинка Јоксовић, доцент Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Аналитичка 

хемија (председник комисије); др Ненад Вуковић, доцент Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Биохемија; др Зоран Недић, 

научни сарадник Факултета за физичку хемију Универзитета у Београду, ужа научна 

област Физичка хемија, као и извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и 

продекана за наставу бр. 25/3 од 09.01.2018. године, Наставно-научно веће Факултета је 

једногласно донело следећу 

О д л у к у 

X-1. Тиjaна Максимовић, мастер хемичар, бира се у звање истраживач-

приправник за научну област Хемија у Институту за хемију Факултета, на три године. 

На основу члана 99 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-

математичког факултета у саставу: др Милан Јоксовић, ванредни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Органска 

хемија; (председник комисије); др Иван Дамљановић, научни сарадник Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Хемија; др 

Марија Живковић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, 

ужа научна област: Органска хемија; др Дарко Ашанин, научни сарадник Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Хемија;др Тања 

Солдатовић, ванредни професор Државног универзитета у Новом Пазару, ужа научна 

област Хемија, као и извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и 

продекана за наставу бр. 25/4 од 09.01.2018. године, Наставно-научно веће Факултета је 

једногласно донело следећу 

О д л у к у 

X-2. Петар Станић, мастер хемичар, бира се у звање  истраживач-приправник 

за научну област Хемија у Институту за хемију Факултета, на три године. 

На основу члана 99 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-

математичког факултета у саставу: др Владимир Михаиловић, доцент Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Биохемија 

(председник Комисије); др Ненад Вуковић, доцент Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Биохемија; др Данијела Мишић, виши 

научни сарадник Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ 

Универзитета у Београду, научна област Биологија, као и извештаја руководиоца 

техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/5 од 09.01.2018. године, 

Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 

 



О д л у к у 

X-3. Никола Срећковић, мастер хемичар, бира се у звање  истраживач-

приправник за научну област Хемија у Институту за хемију Факултета, на три године. 

На основу члана 99 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-

математичког факултета у саставу: др Срећко Трифуновић, редовни професор 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: 

Неорганска хемија; (председник комисије); др Сања Гргурић-Шипка, редовни професор 

Хемијског факултета Универзитета у Београду, ужа научна област: Неорганска хемија; 

др Верица Јевтић, доцен Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, 

ужа научна област: Неорганска хемија, као и извештаја руководиоца техничко-

информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/6 од 09.01.2018. године, Наставно-

научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

X-4. Маријана Касаловић, мастер хемичар, бира се у звање  истраживач-

приправник за научну област Хемија у Институту за хемију Факултета, на три године. 

XI 

На основу захтева Института за биологију и екологију бр.  04-60/10  од 15.01.2018. 

године и члана 48. Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета је једногласно 

донело следећу 

О д л у к у 

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

писање извештаја о оцени научне заснованости теме докторске дисертације под називом 

„Утицај промена еколошких фактора на састав и динамику заједнице Cyanobacteria у 

малим акумулацијама“ и испуњености услова кандидата Невене Ђорђевић и 

предложеног ментора,  за израду докторске дисертације под наведеним насловом, у 

следећем саставу: 

 

1. др Снежана Симић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Екологија, биогеографија и 

заштита животне средине (предложени ментор); 

2. др Бранислав Ранковић, редовни професор Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Алгологија, 

микологија и лихенологија (председник комисије); 

3. др Гордана Субаков-Симић, ванредни професор Биолошког факултета 

Универзитета у Београду, ужа научна област: Алгологија и микологија. 

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак 

XII 

На основу предлога  колегијума Факултета бр. 01-60/13 од 16.01.2018. године, а 

на основу члана 156 Статута Факултета, Наставно-научно веће је једногласно донело 

следећу  

 



О д л у к у 

XII-1. Усваја се План научних скупова Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу за 2018. годину. 

Саставни део ове одлуке је План научних скупова Факултета из става 1 и налази 

се у прилогу. 

XIII 

 У оквиру ове тачке поведена је дискусија у којој су учествовали: проф. др Срећко 

Трифуновић, проф. др Марина Топузовић и проф. др Марија Станић. Након ове 

дискусије а, на основу предлога  колегијума Факултета бр. 01-60/14 од 16.01.2018. 

године, а на основу члана 156 Статута Факултета, Наставно-научно веће је једногласно 

донело следећу  

О д л у к у 

XIII-1. Усваја се Предлог приоритета у реализацији научних скупова Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу за 2018. годину. 

Саставни део ове одлуке је документ: Предлог приоритета у реализацији научних 

скупова Факултета у 2018. години из става 1 и налази се у прилогу. 

XIV 

На основу дописа проф. др Ивана Гутмана, као и сагласности Института за хемију 

бр. 03-60/5 од 15.01.2018. године, Наставно-научно веће је једногласно донело следећу  

О д л у к у 

XIV-1. Усваја се Извештај о раду проф. др Ивана Гутмана, професора емеритуса 

Факултета за 2017. годину. 

Саставни део ове одлуке је Извештај о раду проф. др Ивана Гутмана из става 1 и 

налази се у прилогу. 

XV 

У оквиру ове тачке поведена је краћа дискусија у којој је учествовала: проф. др 

Љубинка Јоксовић. Након ове дискусије а, на основу дописа Института за хемију бр. 03-

60/3 од 15.01.2018. године и 03-60/4 од 15.01.2018. године, Наставно-научно веће је 

једногласно донело следеће  

О д л у к е 

XV-1. Усвајају се Услови за упис кандидата на  мастер академске студије хемије 

у Институту за хемију Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу. 

Саставни део ове одлуке су Услови за упис на мастер академске студије хемије 

из става 1 и налазе се у прилогу. 

XV-2. Усвајају се Услови за упис кандидата на докторске академске студије 

хемије у Институту за хемију Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу. 

Саставни део ове одлуке су Услови за упис на докторске академске студије хемије 

из става 1 и налазе се у прилогу. 



XVI 

На основу захтева Института за биологију и екологију бр. 04-60/8 од 15.01.2018. 

године, Института за хемију бр. 03-60/11 од 16.01.2018. године, Института за физику бр. 

02-60/2 од 12.01.2018. године и Института за математику и информатику бр.05-60/17 од 

16.01.2017. године и Колегијума факултета бр. 01-60/15 од 16.01.2018. године, Наставно-

научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XVI-1. Предлаже се Универзитету у Крагујевцу и Влади Републике Србије да се 

на Природно-математичком факултету у Крагујевцу у школској 2018/2019. години 

упише 320 буџетских студената на прву годину основних академских студија, 175 

студената на мастер академске студије и 29 студената на прву годину докторских 

академских студија и то: 

 

Основне академске студије 

Математика .................................................................... 50 буџетских студената 

Информатика ............................................................... 100 буџетских студената 

Биологија ....................................................................... 35 буџетских студената 

Екологија ....................................................................... 40 буџетских студената 

Физика ............................................................................ 30 буџетских студената 

Хемија ............................................................................ 65 буџетских студената 

 

Мастер академске студије 

Математика .................................................................... 30 буџетских студената 

Информатика ................................................................. 20 буџетских студената 

Биологија ....................................................................... 20 буџетских студената 

Биологија-Молекуларна биологија ............................. 20 буџетских студената 

Екологија ....................................................................... 20 буџетских студената 

Физика ............................................................................ 15 буџетских студената 

Хемија ............................................................................ 50 буџетских студената 

 

Докторске академске студије 

Математика .......................................................................... 2 буџетска студента 

Докторска школа математике ............................................ 4 буџетска студента 

Рачунарске науке ................................................................ 4 буџетска студента 

Биологија ......................................................................... 6 буџетских студената 

Физика .............................................................................. 5 буџетских студената 

Хемија .............................................................................. 8 буџетских студената 

 

Oд школске 2018/19. године  почиње реализација заједничког студијског 

програма основних академских студија психологије, на којима се планира упис 30 

буџетских студената. Природно-математички факултет учествује у реализацији овог 

програма заједно са Факултетом медицинских наука, Филолошко-уметничким 

факултетом и Факултетом педагошких наука у Јагодини Универзитета у Крагујевцу. 

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

 



XVI-2. Утврђује се предлог висине школарине за самофинансирајуће студенте за 

школску 2018/19 годину: 

 

за основне академске студије.................. 72. 000.00 динара по години студија 

за мастер академске студије ..................... 96.000,00 динара по години студија 

за докторске академске студије ............. 120.000,00 динара по години студија 

 

Утврђује се предлог висине школарине за стране студенте: 

 

за основне академске студије................................... 2.500 € по години студија 

за мастер академске студије ..................................... 3.000 € по години студија 

за докторске академске студије ............................... 3.000 € по години студија 

 

Ову одлуку доставити Савету Факултета и  Универзитету у Крагујевцу на даљи 

поступак. 

XVII 

 У оквиру ове тачке није било никакве дискусије. 

 

Седница Наставно-научног већа закључена је у 12 часова и 19  минута. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З А П И С Н И Ч А Р 

 

 

Далиборка Јовановић 

Д Е К А Н 

 

 

Проф. др Срећко Трифуновић 

 


