
З А П И С Н И К 
са IV седнице Избпрнпг и Наставнп-наушнпг већа Физишкпг факултета 

пдржане у среду 30. јануара 2013. гпдине 

 

Седници присуствује 42 шлана Избпрнпг и Наставнп-наушнпг већа. 

 
Службенп пдсутни:  прпф. др Драгпљуб Белић 

   прпф. др Владимир Милпсављевић 

   Мирпслав Ппппвић 

 

Пправданп пдсутни: прпф. др Суншица Елезпвић-Хачић 

прпф. др Милпрад Кураица 

дпц. др Владимир Ђурђевић 

дпц. др Бећкп Касалица 

дпц. др Гпран Пппарић 

дпц. др Владан Вушкпвић 

др Славица Малетић 

мр Предраг Искренпвић 

мр Саща Ивкпвић 

Биљана Никплић 

 

Непправданп пдсутни: прпф. др Иванка Милпщевић 

   дпц. др Никпла Щищпвић 

   дпц. др Ђпрђе Спаспјевић 

    

    

 

 Декан Факултета прпф. др Јаблан Дпјшилпвић птвприп је седницу у 11:15 шаспва и 

предлпжип следећи 

 

Д н е в н и     р е д  

1. Усвајаое Записника са III седнице Избпрнпг и Наставнп-наушнпг већа. 

 

Избпрнп веће 

 

2. Усвајаое извещтаја кпмисије за избпр наставника Физишкпг факултета и тп:  

a) једнпг редпвнпг прпфеспра за ужу наушну пбласт Физика јпнизпваних гаспва и плазме 

b) једнпг редпвнпг прпфеспра за ужу наушну пбласт Статистишка физика 

c) једнпг ванреднпг прпфеспра за ужу наушну пбласт Физика јпнизпваних гаспва и плазме 

d) једнпг ванреднпг прпфеспра за ужу наушну пбласт Физика атпма и мплекула 

e) једнпг ванреднпг прпфеспра за ужу наушну пбласт Примеоена физика 

3. Утврђиваое предлпга за избпр у наушна зваоа и тп:  

a) др ВЛАДИМИРА МИЛПСАВЉЕВИЋА у зваое наушни саветник.  

b) др МИРЈАНЕ САРВАН у зваое наушни сарадник 

4. Усвајаое извещтаја кпмисије за избпр др МИЛПЩА ВИЋИЋА у зваое вищег наушнпг сарадника.  
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Наставнп-наушнп веће 

 

5. Пдређиваое кпмисије за пцену испуоенпсти услпва и пправданпст предлпжене теме за израду дпктпрске 

дисертације за:  

a) ВЕСНУ БЕРЕЦ, диплпмиранпг физишара, кпја је пријавила дпктпрску дисертацију ппд наслпвпм: 

„ПРПТПНСКИМ СНПППМ ИНДУКПВАНИ ЈПНСКП – АТПМСКИ ЕНТАНГЛЕМЕНТ МЕЩАНИХ КВАНТНИХ СТАОА 

БАЗИРАН НА ЕФЕКТУ СУПЕРФПКУСИРАОА – ПРПЦЕСИРАОЕ СПИНСКПГ КУБИТА У СИЛИЦИЈУМУ“ 

b) ИВАНА СМИЉАНИЋА, диплпмиранпг физишара, кпји је пријавип дпктпрску дисертацију ппд називпм: 

„МЕРЕОЕ ЛУМИНПЗНПСТИ НА ЛИНЕАРНПМ СУДАРАШУ ILC (Luminosity Measurement at the International 

Linear Collider)“ 

c) ТАТЈАНУ АГАТПНПВИЋ-ЈПВИН, диплпмиранпг физишара, кпја је пријавила дпктпрску дисертацију ппд 

називпм: „НАРУЩEОЕ CP СИМЕТРИЈЕ У ПРПЦЕСУ Bs→J/ΨΦ“ 

6. Усвајаое извещтаја кпмисије за пцену испуоенпсти услпва и пправданпст предлпжене теме за израду 

дпктпрске дисертације и пдређиваое ментпра за:  

a) СТАНКА НИКПЛИЋА, диплпмиранпг физишара, кпји је пријавип дпктпрску дисертацију ппд називпм: 

„ЕЛЕКТРПМАГНЕТНП ИНДУКПВАНА ТРАНСПАРЕНЦИЈА И УСППРАВАОЕ СВЕТЛПСНИХ ИМПУЛСА У 

РУБИДИЈУМСКПЈ ЋЕЛИЈИ СА БАФЕР ГАСПМ“ 

b) АЛЕКСАНДРА ТПМПВИЋА, диплпмиранпг физишара, кпји је пријавип дпктпрску дисертацију ппд називпм: 

„ЕЛЕКТРПНСКЕ ПСПБИНЕ И МПРФПЛПГИЈА ТАНКИХ ФИЛМПВА ПРГАНСКИХ МПЛЕКУЛА ДПБИЈЕНИХ 

КПМБИНАТПРИЈАЛНИМ НАПАРАВАОЕМ ИЗ ГАСНЕ ФАЗЕ“ 

c) ИВАНЕ ЂУРИЩИЋ, диплпмиранпг физишара, кпја је пријавила дпктпрску дисертацију ппд називпм: 

„ЕЛЕКТРПНСКЕ И ТРАНСППРТНЕ ПСПБИНЕ НУКЛЕИНСКИХ КИСЕЛИНА“ 

7. Усвајаое извещтаја кпмисије за преглед и пцену дпктпрске дисертације и пдређиваое кпмисије за пдбрану 

дисертације за:  

a) ЈПВИЦУ ЈПВПВИЋА, диплпмиранпг инжиоера електрптехнике, кпји је предап дпктпрску дисертацију ппд 

називпм: „РАЗВПЈ СПЕКТРПСКППСКИХ МЕТПДА ЗА ДИЈАГНПСТИКУ НИСКПТЕМПЕРАТУРНЕ ПЛАЗМЕ“ 

8. Усвајаое извещтаја кпмисије за нпстрификацију магистарске диплпме кпју је АБДУЛА МАНДУЩ стекап на 

Универзитету Witwatersrand у Јпханесбургу (Јужна Африка), пдбранпм магистарске тезе ппд називпм: „Synoptic 

and atmospheric stability classification for the United Arab Emirates“. 

9. Усвајаое пријављене теме за израду диплпмскпг рада, пдређиваое рукпвпдипца и кпмисије за пдбрану рада 

за:  

a) ДАНИЈЕЛУ ДИНШИЋ, апсплвента метепрплпгија, кпја је пријавила диплпмски рад ппд називпм: „ПРИРПДА 

ЛИНИЈСКИХ МУОА“ 

10. Разматраое захтева Сапбраћајнпг факултета Универзитета у Бепграду у вези са даваоем сагласнпсти на избпр 

др НИКПЛЕ ЦВЕТАНПВИЋА у зваое дпцента за ужу наушну пбласт Физика.  

11. Пдређиваое рецензената за рукппис „Увпд у електрпдинамику“  аутпра дпц. др Зпрана Бпрјана.  

12. Усвајаое рецензије рукпписа „Климатске прпмене у Србији“ аутпра прпф. др Иване Тпщић и прпф. др 

Мирпславе Ункащевић.  

13. Питаоа наставе, науке и финансија. 

14. Захтеви за пдпбреое пдсуства. 

15. Усвајаое извещтаја са службених путпваоа. 

16. Дпписи и мплбе упућене Наставнп-наушнпм већу. 

17. Пбавещтеоа. Текућа питаоа. Питаоа и предлпзи.  

 

За реш се јавип дпц. др Братислав Пбрадпвић са питаоем да ли је у дневни ред уврщтена ташка 

са прпщле седнице Наставнп-наушнпг већа кпја се пднпси на дппис пмбудсмана. На тп је декан, 

прпф. др Јаблан Дпјшилпвић инфпрмисап шланпве Већа да је рукпвпдствп Факултета упутилп дппис 

пмбудсману и правнпј служби Универзитета у Бепграду у кпме се траже ппјащоеоа неких ставпва 
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пбмбудсмана, па ће се п тпм питаоу расправљати на једнпј пд наредних седница Већа, када са 

Универзитета стигне пдгпвпр на дппис.  

Декан је такпђе пбјаснип разлпге защтп прпщла седница Већа није настављена. Наиме, 

декански кплегијум је сампсталнп пдлушип п неким хитним питаоима кап щтп су пдпбреоа 

пдсуства. Затим, билп је неппхпднп јавити Универзитету предлпг уписне квпте за наредну щкплску 

гпдину, щтп је рукпвпдствп урадилп. Псим тпга, неке ташке дневнпг реда су у међувремену 

изгубиле на актуелнпсти, кап щтп је, на пример, презентација наушних резултата кпју је требалп да 

пдржи дпц. др Зпран Никплић у вези са предлпзима за гпдищоу награду за наушни рад.  

Накпн тпга је усвпјен предлпжени дневни ред, те се прещлп на  

 

1. ташку  

 

Усвпјен је Записник са III седнице Избпрнпг и Наставнп-наушнпг већа. 

 

Изборно веће 

 

2. ташка 

 

У вези са избпрпм наставника Физишкпг факултета, декан прпф. др Јаблан Дпјшилпвић је 

предлпжип да се првп размптре сви реферати за избпр у зваое, а затим да се приступи тајнпм 

гласаоу, и тп такп щтп ће шланпви Избпрнпг већа дпбити листиће у разлишитим бпјама са именима 

кандидата за избпр у пдређенп зваое,  щтп је усвпјенп. Затим је именпвана верификаципна 

кпмисија у саставу:  

- дпц. др Андријана Жекић 

- дпц. др Владимир Миљкпвић 

- дпц. др Зпран Бпрјан 

- др Катарина Вељпвић и 

- др Сава Галијащ 

 

Накпн тпга се приступилп разматраоу реферата за избпр у зваое наставника Факултета.  

Прпф. др Стеван Ђениже се врлп ппхвалнп изразип п кандидату др Милпраду Кураици. Наушне 

резултате, кап и дпстигнућа у настави кандидата др Суншице Елезпвић-Хачић ппхвалип је прпф. др 

Милан Кнежевић.  

У вези са избпрпм др Ивана Дпјшинпвића, најпре је декан, прпф. др Јаблан Дпјшилпвић 

пбавестип шланпве Избпрнпг већа да кандидат испуоава услпве за избпр у зваое ванреднпг 

прпфеспра и да их минималнп пребацује, кап и да је зампљен пд стране Већа редпвних 

прпфеспра да нагласи ту шиоеницу. Декан Факултета је такпђе пбавестип шланпве Већа да је прпф. 

др Милпрад Кураица, кпји је бип спрешен да присуствује седници, предлпжип да прилпжи свпје 

кпвертиране гласпве или да га Веће телефпнпм кпнтактира укпликп не буде билп квпрума за 

данащое избпре. Међутим, квпрум за пдлушиваое је ппстигнут, те се приступилп разматраоу 
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реферата кпмисије, а п кандидату др Ивану Дпјшинпвићу ппхвалнп се изразип прпф. др Стеван 

Ђениже.  

Прпф. др Стеван Ђениже је, такпђе, ппхвалип резултате и кандидата др Гпрана Пппарића, дпк 

је п кандидату др Бећку Касалици и оегпвим наушним дпстигнућима са уважаваоем гпвприп 

прпф. др Љубища Зекпвић.  

Затим се приступилп тајнпм гласаоу. Накпн щтп је верификаципна кпмисија пребрпјала 

гласпве, декан Факултета прпф. др Јаблан Дпјшилпвић је саппщтип резултате и кпнстатпвап:  

a) са 11 гласпва ЗА, 2 гласа ПРПТИВ и 1 УЗДРЖАНИМ гласпм усвпјен је извещтај кпмисије 

и утврђен предлпг за избпр др МИЛПРАДА КУРАИЦЕ у зваое редпвнпг прпфеспра за 

ужу наушну пбласт Физика јпнизпваних гаспва и плазме 

b) са 12 гласпва ЗА и 2 УЗДРЖАНА гласа усвпјен је извещтај кпмисије и утврђен предлпг за 

избпр др СУНШИЦЕ ЕЛЕЗПВИЋ-ХАЧИЋ у зваое редпвнпг прпфеспра за ужу наушну 

пбласт Статистишка физика 

c) са 14 гласпва ЗА, 4 гласа ПРПТИВ и 6 УЗДРЖАНИХ гласпва НИЈЕ усвпјен извещтај 

кпмисије и НИЈЕ утврђен предлпг за избпр др ИВАНА ДПЈШИНПВИЋА у зваое 

ванреднпг прпфеспра за ужу наушну пбласт Физика јпнизпваних гаспва и плазме, с 

пбзирпм да је за утврђиваое предлпга за избпр наставника пптребна пплпвина 

гласпва укупнпг брпја шланпва избпрнпг тела, пднпснп у пвпм слушају је пптребнп 15 

гласпва ЗА, ппщтп Избпрнп веће ванредних прпфеспра брпји 29 шланпва 

d) једнпгласнп, са 24 гласа ЗА усвпјен је извещтај кпмисије и утврђен предлпг за избпр др 

ГПРАНА ПППАРИЋА у зваое ванреднпг прпфеспра за ужу наушну пбласт Физика атпма 

и мплекула 

e) са 20 гласпва ЗА, 1 гласпм ПРПТИВ и 3 УЗДРЖАНА гласа усвпјен је извещтај кпмисије и 

утврђен предлпг за избпр др БЕЋКА КАСАЛИЦЕ у зваое ванреднпг прпфеспра за ужу 

наушну пбласт Примеоена физика 

 

3. ташка 

 

Избпрнп веће је ппкренулп ппступак за избпр у наушна зваоа и тп:  

 

a) др ВЛАДИМИРА МИЛПСАВЉЕВИЋА у зваое наушни саветник.  

Кпмисија: др Стеван Ђениже, редпвни прпфеспр ФФ 

  др Срђан Буквић, редпвни прпфеспр ФФ 

  др Милан Димитријевић, научни саветник АОБ 

 

b) др МИРЈАНЕ САРВАН у зваое наушни сарадник 

Кпмисија: др Бећкп Касалица, дпцент ФФ 

  др Љубиша Зекпвић, редпвни прпфеспр ФФ 

  др Миљенкп Перић, редпвни прпфеспр за Факулт. за физичку хемију 
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4. ташка 

 

Накпн гласаоа у кпме су ушествпвали редпвни и ванредни прпфеспри Факултета, једнпгласнп, 

са 21 гласпм ЗА (у мпменту гласаоа у сали се налазип 21 шлан, пд укупнп 29 кпликп шини избпрнп 

телп), Избпрнп веће је усвпјилп извещтај кпмисије и утврдилп предлпг за избпр др МИЛПЩА 

ВИЋИЋА у зваое вищег наушнпг сарадника.  

 

Наставнп-наушнп веће 

 

5. ташка 

 

Пдређена је кпмисија за пцену испуоенпсти услпва и пправданпст предлпжене теме за израду 

дпктпрске дисертације за:  

a) ВЕСНУ БЕРЕЦ, диплпмиранпг физишара, кпја је пријавила дпктпрску дисертацију ппд 

наслпвпм: „ПРПТПНСКИМ СНПППМ ИНДУКПВАНИ ЈПНСКП – АТПМСКИ ЕНТАНГЛЕМЕНТ 

МЕЩАНИХ КВАНТНИХ СТАОА БАЗИРАН НА ЕФЕКТУ СУПЕРФПКУСИРАОА – 

ПРПЦЕСИРАОЕ СПИНСКПГ КУБИТА У СИЛИЦИЈУМУ“ 

Кпмисија: др Мирпљуб Дугић, редпвни прпфеспр ПМФ у Крагујевцу 

  др Маја Бурић, редпвни прпфеспр ФФ 

др Зпран Никплић, дпцент ФФ 

  др Гпран Пппарић, дпцент ФФ 

 

b) ИВАНА СМИЉАНИЋА, диплпмиранпг физишара, кпји је пријавип дпктпрску дисертацију 

ппд називпм: „МЕРЕОЕ ЛУМИНПЗНПСТИ НА ЛИНЕАРНПМ СУДАРАШУ ILC (Luminosity 

Measurement at the International Linear Collider)“ 

Кпмисија: др Иванка Бпжпвић-Јелисавчић, виши научни сарадник ИНН „Винча“ 

  др Иван Аничин, редпвни прпфеспр ФФ у пензији 

  др Јпван Пузпвић, ванредни прпфеспр ФФ 

  др Љиљана Симић, научни саветник ИФ 

 

c) ТАТЈАНУ АГАТПНПВИЋ-ЈПВИН, диплпмиранпг физишара, кпја је пријавила дпктпрску 

дисертацију ппд називпм: „НАРУЩEОЕ CP СИМЕТРИЈЕ У ПРПЦЕСУ Bs→J/ΨΦ“ 

Кпмисија: др Иванка Бпжпвић-Јелисавчић, виши научни сарадник ИНН „Винча“ 

  др Иван Аничин, редпвни прпфеспр ФФ у пензији 

  др Јпван Пузпвић, ванредни прпфеспр ФФ 

  др Љиљана Симић, научни саветник ИФ 

 

6. ташка 

 

Усвпјен је извещтај кпмисије за пцену испуоенпсти услпва и пправданпст предлпжене теме за 

израду дпктпрске дисертације и пдређен ментпр за:  
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a) СТАНКА НИКПЛИЋА, диплпмиранпг физишара, кпји је пријавип дпктпрску дисертацију 

ппд називпм: „ЕЛЕКТРПМАГНЕТНП ИНДУКПВАНА ТРАНСПАРЕНЦИЈА И УСППРАВАОЕ 

СВЕТЛПСНИХ ИМПУЛСА У РУБИДИЈУМСКПЈ ЋЕЛИЈИ СА БАФЕР ГАСПМ“ 

Ментпр:  др Бранислав Јеленкпвић, научни саветник ИФ 

 

b) АЛЕКСАНДРА ТПМПВИЋА, диплпмиранпг физишара, кпји је пријавип дпктпрску 

дисертацију ппд називпм: „ЕЛЕКТРПНСКЕ ПСПБИНЕ И МПРФПЛПГИЈА ТАНКИХ 

ФИЛМПВА ПРГАНСКИХ МПЛЕКУЛА ДПБИЈЕНИХ КПМБИНАТПРИЈАЛНИМ 

НАПАРАВАОЕМ ИЗ ГАСНЕ ФАЗЕ“ 

Ментпр: др Владимир Јпванпвић, научни сарадник ИФ 

 

c) ИВАНЕ ЂУРИЩИЋ, диплпмиранпг физишара, кпја је пријавила дпктпрску дисертацију 

ппд називпм: „ЕЛЕКТРПНСКЕ И ТРАНСППРТНЕ ПСПБИНЕ НУКЛЕИНСКИХ КИСЕЛИНА“ 

Ментпр:  др Радпмир Жикић, виши научни сарадник ИФ 

 

7. ташка 

 

Усвпјен је извещтај кпмисије за преглед и пцену дпктпрске дисертације и пдређена кпмисија 

за пдбрану дисертације за:  

a) ЈПВИЦУ ЈПВПВИЋА, диплпмиранпг инжиоера електрптехнике, кпји је предап 

дпктпрску дисертацију ппд називпм: „РАЗВПЈ СПЕКТРПСКППСКИХ МЕТПДА ЗА 

ДИЈАГНПСТИКУ НИСКПТЕМПЕРАТУРНЕ ПЛАЗМЕ“ 

Кпмисија: др Никпла Кпоевић, прпфеспр емеритус ФФ 

  др Срђан Буквић, редпвни прпфеспр ФФ 

  др Милпрад Кураица, ванредни прпфеспр ФФ 

  др Стеван Стпјадинпвић, ванредни прпфеспр ФФ 

  др Миливпје Ивкпвић, виши научни сарадник ИФ 

 

8. ташка 

 

Усвпјен је извещтај кпмисије за нпстрификацију магистарске диплпме кпју је АБДУЛА АЛ 

МАНДУЩ стекап на Универзитету Witwatersrand у Јпханесбургу (Јужна Африка), пдбранпм 

магистарске тезе ппд називпм: „Synoptic and atmospheric stability classification for the United Arab 

Emirates“ и дпнета пдлука да се предлпжи Кпмисији за признаваое виспкпщкплских диплпма 

Универзитета у Бепграду да диплпму призна кап равнпправну магистарскпј диплпми Физишкпг 

факултета, кап и сва права кпје таква диплпма и струшни назив магистар метепрплпшких наука 

дају. 
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9. ташка 

 

Усвпјена је пријављена тема за израду диплпмскпг рада, пдређен рукпвпдилац  и кпмисија за 

пдбрану рада за:  

a) ДАНИЈЕЛУ ДИНШИЋ, апсплвента метепрплпгије, кпја је пријавила диплпмски рад ппд 

називпм: „ПРИРПДА ЛИНИЈСКИХ МУОА“ 

Кпмисија: прпф. др Млађен Ћурић, рукпвпдилац рада 

  прпф. др Дејан Јанц 

  др Катарина Вељпвић 

 

10. ташка 

 

Наставнп-наушнп веће је ДАЛП САГЛАСНПСТ на избпр др НИКПЛЕ ЦВЕТАНПВИЋА у зваое 

дпцента за ужу наушну пбласт Физика на Сапбраћајнпм факултету Универзитета у Бепграду.  

 

11. ташка 

 

Пдређени су рецензенти за рукппис „Увпд у електрпдинамику“  аутпра дпц. др Зпрана 

Бпрјана.  

Рецензенти:  прпф. др Милан Кнежевић 

   прпф. др Впја Радпванпвић 

 

12. ташка 

 

Наставнп-наушнп веће је усвпјилп рецензију мпнпграфије „Климатске прпмене у Србији“ 

аутпра прпф. др Иване Тпщић и прпф. др Мирпславе Ункащевић и преппрушилп оену щтампу у 

пптребнпм брпју примерака.  

 

13. ташка 

 

Питања науке 

Прпдекан за науку прпф. др Маја Бурић ппдсетила је шланпве Већа да је шетвртак 31. јануар  

крајои рпк за предају гпдищоих извещтаја п прпјектима.  

Ускпрп заппшиое нпви циклус ТЕМПУС прпјеката. Претпријављиваое прпјеката ппшиое 17. 

фебруара 2013. гпдине.  

У припреми је предлпг нпвпг Правилника п избпру у наушна зваоа, а на расправи се налазе и 

Минимални услпви за избпр у зваоа наставника. Материјал је ппслат са Универзитета са мплбпм 

да факултети п оему дају свпје мищљеое дп 6. фебруара. Наставнп-наушнп веће је у ту сврху 

именпвалп кпмисију кпја ће размптрити пва дпкумента у саставу:  

прпф. др Маја Бурић 

дпц. др Зпран Никплић 
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прпф. др Јпван Пузпвић 

прпф. др Зпран Радпвић 

прпф. др Ивана Тпшић 

прпф. др Милан Дамоанпвић 

 

Питања наставе 

Прпдекан за наставу дпц. др Иван Дпјшинпвић пбавестип је шланпве Већа п дпдатним  

анажпваоима истраживаша у настави. Бранислава Мисаилпвић је ангажпвана за вежбе из 

предмета Физика у щкпли I и II, дпк су за вежбе из Физике атпма и мплекула и Пснпве атпмске 

физике дп ппвратка Мирпслава Ппппвића ангажпвани Милпщ Бургер и Милпщ Скпшић.  

Накпн кратке дискусије и гласаоа, са 34 гласа ЗА, 4 гласа ПРПТИВ и 4 УЗДРЖАНА гласа 

усвпјен је Правилник п ваннаставнпј активнпсти студената 240+.  

 

14. ташка 

 

Наставнп-наушнп веће је пдпбрилп плаћена пдсуства:  

a) прпф. др Маји Бурић у перипду пд 4. дп 11. фебруара 2013. гпдине ради ппсете 

Универзитету Парис – Југ, Француска 

b) прпф. др Иванки Милпщевић у перипду пд 2. дп 9. марта 2013. гпдине ради ушещћа на 

кпнференцији IWEPNM 2013 кпја се пдржава у Кирбергу, Аустрија 

c) Зпрану Ппппвићу у перипду пд 2. дп 9. марта 2013. гпдине ради ушещћа на 

кпнференцији IWEPNM 2013 кпја се пдржава у Кирбергу, Аустрија 

 

15. ташка 

 

Ппвпдпм дпписа дпц. др Гпрана Пппарића, Наставнп-наушнп веће је дпнелп пдлуку да ппдржи 

прганизацију скупа 3rd National Conference on Electronic, Atomic, Molecular and Photonic Physics 

(CEAMPP 2013) шије пдржаваое се планира за август 2013. гпдине у Бепграду.  

 

 

Седница је заврщена у 13 шаспва.  

 

 

Бепград, 4.2.2013.      ДЕКАН ФИЗИШКПГ ФАКУЛТЕТА  
        Прпф. др Јаблан Дпјшилпвић, с.р 

 


