
З  А  П  И  С  Н  И  К 
са III  седнице Савета родитеља ОШ «Војвода Радомир Путник» која је одржана 30.10.2013.године  

у 17 часова у зборници школе 
 
 
Присутни чланови:Јасмина Милачић, Маја Бошковић, Катарина Дакић, Зоран Брацовић, Гордана 
Убавић, Бранислав Секуловић, Биљана Богићевић Миликић, Петар Јорданов, Бисера Ђуровић, 
Катарина Пајовић, Гордана Петровић, Биљана Серафимовић, Јелена Кујунџић, Лидија Рајић, Селена 
Терек и Немања Чепинац.  
 
Оправдали одсуство: Татјана Ђурашковић, Зорана Ачковић Пурић, Ирена Цветиновић, Александра 
Шаљић, Ружица Илић, Јелена Живановић, Верица Брадић и Сузана Протић. 
 
Седници, поред чланова Савета, присуствује Гордана Стаменковић, педагог школе.  
 
Седницу отвара и њеним радом руководи председник Савета родитеља, Биљана Богићевић 
Миликић, констатујући да седници присуствује довољан број чланова Савета потребан за рад и 
пуноважно одлучивање. 
 
Пре преласка на дневни ред председник Савета родитеља је обавестила присутне чланове о 
следећем: 
1. да је акција чишћења школског дворишта успешно спроведена током октобра месеца, да је 

највећи одзив међу родитељима најмлађих ученика I и II разреда, а најслабији међу седмацима и 
осмацима, да су ђубријере које је обезбедила Зорана Ачковић, члан Савета, постављене око 
спортских терена, да учитељи и наставници са ученицима током радне недеље организују акције 
чишћења и да ће у наредном периоду домар школе префарбати натписе на школи и офарбати 
постојеће ђубријере и голове на фудбалском терену; 

2. да је уз помоћ Катарине Дакић, члана Савета родитеља, која је обезбедила бесплатне улазнице, 
и у координацији са Иваном Пејић, руководиоцем Стручног већа наставника разредне наставе, 
осамнаест наставника школе било на МЕНСА предавању 18.10.2013. године у 18 часова у згради 
Делта Холдинга, и да су, према речима Иване Пејић, реакције наставника веома позитивне; 

3. да је заједно са директором школе и председником Школског одбора 18.10.2013. године у 11 
часова била на састанку са г-дином Владимиром Новаковићем, замеником председника ГО 
Савски венац, где се разговарало о инвестицијама у наредној школској години, могућностима 
финансирања стручног усавршавања наставника наше школе, што је према новом Закону о 
основама система образовања и васпитања у надлежности локалних јединица управе, и где сам 
тражила да се по хитном поступку финансира постављање капије на школском дворишту код 
травнатог фудбалског терена, што је одобрено и директор школе је истог дана упутила допис 
Општини, као и да Општина у сарадњи са ПУ Савски венац омогући исхрану ученика основних 
школа на Савском венцу преко њихове кухиње, која је изграђена пре две године и задовољава 
највише технолошке стандарде ; 

4. да је 24.10.2013. године обавила разговор са докторком Светланом Радуловић и медицинском 
сестом Наташом Богнер у Дому здравља у Лопудској улици у вези са недоумицама родитеља 
које су се јавиле приликом организовања редовних систематских прегледа и вакцинације ученика 
VI и VII разреда, и да су је оне информисале о следећем: да школа три недеље раније добија 
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информацију о потреби обављања систематских прегледа и вакцинације ученика, да није 
потребна сагласност родитеља за давање законом обавезних вакцина, већ само изјава ако 
родитељ из неког разлога не жели да његово дете буде вакцинисано, да Дом здравља податке о 
обављеној вакцинацији доставља Заводу за јавно здравље а податке о деци која нису примила 
вакцину надлежном центру за социјални рад, да приликом организованих систематских прегледа 
ученика у сарадњи школе и дома здравља није неопходно присуство родитеља и да су због 
недоласка ученика седмог разреда у заказаном термину у лабораторију направљени огромни 
трошкови, јер су сви припремљени реагенси морали бити бачени, као и да је најбоље да се 
вакцинација деце обавља у здравственим установама због могуће појаве анафилактичног шока; 

5. да је 28.10.2013. године одржана седница Школског одбора, којој је присуствовала као члан, а на 
којој су утврђени процедура за усклађивање општих аката школе са овогодишњим изменама 
законских прописа и Предлог плана инвестиција у школској 2013/2014. години који се упућује 
општини, као и да је Школски одбор уврстио у дневни ред тачку «Разматрање ставова и предлога 
Савета родитеља утврђених на II седници» на основу нашег дописа и једногласно подржао све 
ставове и предлоге Савета родитеља утврђене на тој седници;    

6. да су, у складу са предлогом Савета родитеља утврђеним на II седници, Образац за евиденциују 
насиља у школи и имена чланова Тима за заштиту ученика од насиља, занемаривања и 
злостављања постављени на школски сајт 29.10.2013. године; 

7. да је потребно да се усагласи Пословник о раду Савета родитеља са изменама осталих опшптих 
аката у школи, и да сви чланови Савета родитеља до следеће седнице упуте у писменој форми 
своје предлоге за измене и допуне важећег Пословника о раду Савета родитеља из 2010. године; 

8. да је заједно са директорком школе 18.10.2013. године потписала и упутила Допис Дирекцији за 
грађевинско земљиште и изградњу Београда са захтевом да се хитно изврши реконструкција 
раскрснице улица Симе Лозанића и Бошка Петровића у Београду, у циљу изградње тротоара дуж 
улице Симе Лозанића на потезу преко пута главног улаза за ученике у школско двориште, а ради 
стварања минимално потребних услова за безбедност ученика наше школе у саобраћају, а који 
је припремила Бисера Ђуровић, члан Савета родитеља, а у складу са ставом заузетим на I 
седници Савета родитеља, као и да је стигао одговор Дирекције који је пред Вама и који је 
прилично неодређен; 

9. да је ЈП Градско зеленило посекло суве гране на захтев школе, што је сугерисано од стране 
Катарине Дакић, члана Савета родитеља, да је испоставило рачун од 55.000,00 динара, али да је 
директорка школе написала допис генералном директору Градског зеленила (г-дину Владимиру 
Богићевићу), и да је одобрено да ова акција буде донација за школу, да ће директорка школе 
упутити допис Градском зеленилу преко надлежних општинских органа за следећу годину, јер је 
план донација овог јавног предузећа за ову годину извршен, а на основу препоруке стручног лица 
из Градског зеленила да је неопходна озбиљна реконструкција стабала у школском дворишту;    

10. да се директорка школе извинила што неће присуствовати седници због састанка заказаног у 
истом термину у Општини којој присуствује председник ГО Савски венац и представници школа. 

 
Пре преласка на дневни ред, председник Савета родитеља је обавестила чланове да је примила 
већи број дописа и предложила допуну предложеног дневног реда на следећи начин:  
(1) да се под тачком 3. дневни ред допуни новом тачком која би гласила: «Разматрање намене 
средстава остварених одобравањем рабата од 20% на укупну уплаћену суму за осигурање ученика 
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школе у школској 2013/2014. години од стране ДДОР Нови Сад», што је образложила информацијом 
и захтевом директорке школе;  

(2) да  се као тачка 4.3. уведе нова тачка која би гласила: »Ескалација насиља у млађим 
разредима», а на основу већег броја дописа које је добила од родитеља ученика млађих разреда, 
након сазивања седнице; 

(3) да се као тачка 6. уведе нова тачка: «Заузимање става у вези са дневницама за учитеље 
приликом извођења полудневних излета  („учионица под ведрим небом“)», а на основу дописа 
упућеном Савету родитеља од стране Иване Пејић, руководиоца Стручног већа наставника разредне 
наставе под бр. 08/67 од 29.10.2013. године.  
 
Лидија Рајић је предложила да се дневни ред допуни новом 7. тачком: «Систематски прегледи и 
вакцинација ученика». 
 
Након спроведеног гласања о предложеним допунама и изменама, једногласно је усвојен следећи 

 
Дневни ред 

1. Усвајање Записника са II седнице Савета родитеља која је одржана 3.10.2013. године; 
2. Давање мишљења о Предлогу плана инвестиција у 2014. години; 
3. Разматрање намене средстава остварених одобравањем рабата од 20% на укупну уплаћену 

суму за осигурање ученика школе у школској 2013/2014. години од стране «ДДОР Нови Сад»; 
4. Утврђивање предлога мера за унапређење безбедности ученика школе: 

4.1. Разматрање понуде предузећа „ННС систем“ за унапређење система видео-надзора у 
школи; 

4.2. Протокол о бзебедности ученика у школи (Известилац: Зоран Брацовић, члан Савета 
родитеља); 

4.3. Ескалација насиља у млађим разредима; 
5. Утврђивање предлога мера за осигурање квалитета образовно-васпитног рада : 

5.1. Организација „Отворених врата“ код предметних наставника; 
5.2. Иницијатива за увођење немачког као другог изборног страног језика од V разреда; 

6. Заузимање става у вези са дневницама за учитеље приликом извођења полудневних излета  
(„учионица под ведрим небом“); 

7. Систематски прегледи и вакцинација ученика; 
8. Питања и предлози; 
9. Саопштења. 

 
 
Ad 1. Председник Савета родитеља је предложила измену формулације става под тачком 3.1. у 

Записнику са друге седнице на следећи начин:  
-да се уклони обавезност из 1. става,  будући да је «Ђачки динар» добровољан, 
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- да је њеним случајним пропустом, из става 4. изостављен следећи део након речи 
«обезбеђења»: «а да из сопствених прихода остварених издавањем школских просторија 
финансира, у складу са могућностима». 
  
Након гласања Савет родитеља је једносгласно усвојио измене става заузетог на II седници 
3.10.2013. године тако да он гласи: 
 

С Т А В 
1. да се уведе Ђачки динар за ученике школе; 
2. у школској 2013/2014. години утврђује се износ Ђачког динара од 170,0 динара месечно 

по ученику; 
3. обавезе по основу Ђачког динара уплаћују се тромесечно, по добијеним уплатницама из 

школе; 
4. да школа из прихода отварених прикупљањем «Ђачког динара» финансира трошкове 

физичко-техничког обезбеђења, а да из сопствених прихода остварених издавањем 
школских просторија финансира, у складу са могућностима, опремања ученичких 
купатила сушачима за руке, дозерима за сапун и тоалет папир и потрошним средсвима за 
одржавање хигијене (сапун и тоалет папир) и замењује поломљену опрему у случају 
потребе.  

 
Овако измењен Записник са II седнице Савета родитеља која је одржана 3.10.2013. године 
једногласно је усвојен. 

 
Ad 2. Председник Савета родитеља је информисала присутне чланове да је Предлог плана 

инвестиција који су добили од Школског одбора утврђен на седници одржаној 28.10.2013. 
године и да је, на основу упутства добијеног од стране ГО Савски венац, потребно да Савет 
родитеља да мишљење о њему. Такође је информисала присутне чланове да је на њен 
електронски допис упућен 16.10.2013. године у којем је све чланове Савета позвала да дају 
предлоге за инвестиције у наредној години, а на захтев директоке школе, то учинила само 
Јелена Кујунџић и да је њен предлог прихваћен и усвојен од стране Школског одбора и 
обухваћен званично утврђеним Предлогом плана инвестиција под тачком 3. Након тога, 
предесник Савета родитеља је отворила дискусију у којој су учествовали: Немања Чепинац, 
Биљана Серафимовић и Бисера Ђуровић. Дати су следећи предлози: да се код 
реконструкције фискултурне сале уврсти и реконструкција свлачионица и тоалета, да се у 
план уврсти реконструкција електроинсталација у школи, да се у кабинету физике и хемије 
дода још једно грејно тело, да се скину редни бројеви са предлога инвестиција како то не би 
био редослед приоритета. Постављено је и питање да ли ће родитељи добити повратне 
информације о резултатима анкете коју је спровела ГО Савски венац а у вези са ставовима 
родитеља о потребним улагањима. Након дискусије, Савет родитеља је једногласно заузео  

 
С Т А В 

Даје се позитивно мишљење на Предлог плана инвестиција у 2014. години. 
 
Савет родитеља је једногласно утврдио  
 

П Р Е Д Л О Г 
Да се планом инвестиција обухвати и реконструкција и 
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појачавање електро-инсталације школе. 
 
Ставови и предлози по овој тачки достављају се Школском одбору и директору школе. 
 
Предлог плана инвестиција чини саставни део Записника. 
 

Ad 3. Након уводног излагања председника Савета родитеља, у којем је обавестила присутне 
чланове да је «ДДОР Нови Сад» одобрио школи рабат од 20% на укупну уплаћену суму за 
осигурање ученика у школској 2013/2014. години, што износи 31.000 динара, и да је потребно 
да Савет родитеља размотри намену ових средстава, отворена је дискусија у којој су 
учествовали: Катарина Дакић, Немања Чепинац и Зоран Брацовић. Дати су следећи предлози 
употребе овако добијених средстава: набавка интерактивне табле, унапређење система 
видео-надзора у школи и постављање климе у Кабинету за физику и хемију. Након дискусије 
Савет родитеља је са 13 гласова «за» утврдио следећи 

  
П Р Е Д Л О Г 

Да се целокупна средства добијена одобравањем рабата од 20%  
на укупну уплаћену суму за осигурање ученика у школској 2013/2014. години од «ДДОР Нови 

Сад» искористе за финансирање унапређење система видео-надзора у школи. 
 
Утврђен предлог се доставља Школском одбору и директору школе.  
 

Ad 4. Након уводног излагања, председник Савета родитеља је отворила дискусију за утврђивање           
предлога мера за унапређивање безбедности ученика школе. 

 
4.1.   Зоран Брацовић члан Савета родитеља је образложио понуду предузећа «NNS SYSTEM» 

под бр. 489  (коју су чланови Савета добили електронским путем) за унапређење 
система видео-надзора, која је урађена у складу са ставом Савета заузетим на 
претходној седници. Понуда се односи на комплетну реконструкцију и проширење 
покривености школе видео камерама на свим спратовима, у приземљу и дворишту. 
Одржавање на годишњем нивоу је око 200 еура. Након дискусије Савет родитеља је 
једногласно утврдио  

П Р Е Д Л О Г 
1. прихвата се Понуда бр. 489 предузећа «NNS SYSTEM» за унапређење система видео-
надзора у  школи у износу од 121.320,00 динара; 
2. укупна сума ће се једним делом – у износу од 31.000 динара финансирати из 
средстава оствених добијањем рабата од ДДОР НОви Сад, а преостали износ од 
90.320,00 динара ће финансирати родитељи у износу од 200 динара по ученику; 
3. новац за финансирање трошкова унапређења система видео надзора у износу од 
90.320,00 динара прикупиће чланови Савета родитеља на родитељским састанцима 
поводом тромесечја у нивембру месецу. 

 
Понуда бр. 489 предузећа «NNS SYSTEM»чини саставни део Записника. 
 
Утврђени предлози достављају се Школском одбору и директору школе. 
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4.2. Након уводног излагања председника Савета родитеља, Зоран Брацовић, члан 
Савета, известилац по овој тачки је предложио следеће мере: увече би обезбеђење 
требало да закључа све капије, осим службеног улаза, и да их откључа ујутру, на сваких 
сат времена потребно је да се у ноћним сатима обилази школско двориште. Председник 
Савета родитеља је отворила дискусију у којој су учествовали: Катарина Дакић, Јасмина 
Милачић, Бисера Ђуровић и Биљана Богићевић Миликић. Након дискусије Савет 
родитеља је једногласно утврдио следеће    
 

П Р Е Д Л О ГЕ 
1. да се капије на школском дворишту закључавају у периоду 22:00 – 6:00 часова; 
2. да запослени на физичко-техничком обезбеђењу у току ноћи сваког сата обилазе 
школско двориште; 
3.  да школа утврди протокол о понашању родитеља и да се њим ограничи број 
странака  - родитеља који могу отићи на спрат; 
4. да се истакну имена дежурних наставника на видним местима у приземљу школе, 
како би ученици и родитељи знали коме треба да се обрате у случају потребе; 
5. да се бољом сарадњом радника физичко-техничког обезбеђења и дежурних 
наставника обезбеди боља координација у надзору ученика у школским просторијама 
и дворишту.  
 
Утврђени предлози достављају се директору школе и Тиму за заштиту ученика од 
насиља, занемаривања и злостављања. 
 

4.3. Након уводног излагања председника Савета родитеља, отворена је дискусија у којој 
су учествовали: Катарина Дакић, Јасмина Милачић, Бисера Ђуровић и Биљана 
Богићевић Миликић и педагог Гордана Стаменковић. Након дикусије једносгласно су 
утврђени следећи 

П Р Е Д Л О ЗИ 
1. да Савет родитеља добија тромесечне Извештаје о раду Тима за заштиту 

ученика од насиља, занемаривања и злостављања који ће садржати податке о 
облицима насиља и конкретним мерама које су предузете; 

2. да Тим за заштиту ученика од насиља, занемаривања и злостављања у што 
краћем року организује радионице за наставнике разредне наставе на којим ће 
их детаљно упознати са процедуроим за спречавање насиља у школи и мерама 
које се предузимају у сваком конкреном случају, како би се обезбедило једнако 
поступање школе у истим сиуацијама; 

3. да наставници разредне наставе, након радионице, у новембру месецу посвете 
часове одељењског старешине упознавању ученика са облицима насиља, 
мерама које школа предузима у случајевима испољавања насиља,  
формуларом за пријаву насиља, као и да позову и охрабре све ученике да 
благовремено обавезно пријављују све облике насиља о којима имају сазнање. 

 
Утврђени предлози достављају се директору школе и Тиму за заштиту ученика од 
насиља, занемаривања и злостављања. 

 
Ad 5. Након уводног излагања, председник Савета родитеља је отворила дискусију за разматрање 

предлога мера за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада. 
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5.1. Председник Савета родитеља је информисала присутне чланове да је ову тачку 
уврстила у дневни ред данашње седнице на основу многобројних позива родитеља ученика 
који нису чланови Савета, и који су истакли да досадашња пракса организације «Отворених 
врата» код предментних наставника изазива бројне проблеме. Отворила је дискусију у којој је 
истакнуто следеће: да постојећи начин организације – 1 сат месечно у истом термину за све 
наставнике - не омогућава једнаку доступност свим заинтересованим родитељима (многи 
родитељи, због велике гужве, не могу да се обрате свим наставницима које су имали потребе 
да консултују) и нарушава, у одређеним случајевима, приватност разговора о детету. 
Наравно, и сами родитељи су свесни чињенице да предугим задржавањем код једног 
наставника онемогућују друге родитеље да се тим наставницима обрате, што, наравно, 
указује на потребу да се време пријема по родитељу временски ограничи, кадгод је то 
могуће. Након дискусије Савет родитеља је једногласно утврдио следеће 

 
П Р Е Д Л О Г Е 

1. да предметни наставници, у складу са својим обавезама, утврде своје индивидуалне 
недељне термине «Отворених врата» у трајању од 45 минута; 
2. да се, ако је могуће, поштује принцип приватности разговора о детету; 
3. да, ако је могуће, у току једног месеца постоје и преподневни и поподневни термини; 
4. да се распоред термина објави на школском сајту и огласној табли у приземљу школе. 
 
Утврђени предлози се достављају Школском одбору, директору школе и Наставничком већу. 
 
5.2. Председник Савета је информисала присутне чланове да је Савету родитеља 
24.10.2013. године под бројем 08/58 упућена Иницијатива за увођење немачког језика као 
другог изборног страног језика од  V разреда у школској 2014/2015. години од стране 
Катарине Пајевић, члана Савета родитеља, а у име родитеља IV1 и у име родитеља свих 
заинтересованих родитеља ученика III и IV разреда, а на основу података прикупљених у 
октобру 2013. године од чланова Савета а на захтев председника Савета родитеља, који 
показују да је укупно 57,3% ученика III разреда и 63% ученика IV разреда заинтересовано за 
учење немачког језика као другог страног изборног језика од V разреда, што представља 
значајну већину. Након дискусије, председник Савета родитеља је ставила Иницијативу на 
гласање и са 12 гласова «ЗА» и «2» против Савет родитеља је заузео 
 

С Т А В 
Подржава се Иницијатива родитеља  

за увођење немачког језика као другог  изборног страног језика од  V разреда  
у школској 2014/2015. години. 

  
Иницијатива родитеља за увођење немачког језика као другог изборног страног језика од  V 
разреда у школској 2014/2015. години од 24.10.2013. године под бројем 08/58 чини саставни 
део Записника. 

  
 Ставови заузети по овом питању достављају се Школском одбору. 
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Ad   6.   Председник Савета родитеља је информисала присутне чланове о следећем: да се Стручно 

веће наставника разредне наставе обратило Савету родитеља са захтевом да се Савет 
изјасни у вези са дневницама учитеља за извођење полудневних излета, будући да је 
Годишњим планом рада предвиђено њихово извођење и да Савет родитеља у претходном 
сазиву, на својој августовској седници није дао сагласност на извођење једнодневних излета 
за ученике I и II разреда већ је инсиситраи на полудневним, да наставници желе да знају 
мишљење Савета како би читав процес био транспарентан, да је у претходној школској 
години износ дневнице за наставнике приликом извођења екскурзија и наставе у природи био 
700 динара по ученику. Отворена је дискусија и дати су предлози да дневница износи: 50 
динара по ученику, званична дневница увећана за 50%, 200 динара по ученику и 300 динара 
по ученику. Председник Савета родитеља је предлоге ставио на гласање и Савет родитеља 
је једногласно утврдио   

 
П Р Е Д Л О Г 

Дневница за извођење полудневних излета («учионица под ведрим небом») 
за наставнике разредне наставе у школској 2013/2014. години  

износи 300 динара по ученику. 
 
Допис руководиоца Стручног већа наставника разредне наставе од 29.10.2013. године 
заведено под бр. 08/67 је саставни део Записника. 
  
Утврђени предлог се доставља Школском одбору, директору школе и руководиоцу Стручног 
већа наставника разредне наставе. 

 
Ad 7. Након уводног излагања, отворена је дискусија у којој су учествовали: Биљана Серафимовић, 

Лидија Рајић и Биљана Богићевић Миликић. Дати су предлози: да родитељи благовремено 
добију информацију о вакцини и произвођачу, да се директор школе обрати директору Дома 
здравља и да се направи Протокол о сарадњи, да се систематски прегледи обављају у 
просторијама школе и, ако је могуће, после наставе. Разматрано је питање прошлогодишњег 
наплаћивања услуга од стране Дома здравља за лекарска уверења, а да ученици претходно 
нису прегледани. Након дискусије Савет родитеља је једногласно утврдио  

 
П Р Е Д Л О Г Е 

1. Да се за извођење ученика из школе приликом систематских прегледа и вакцинације, 
као и у свим другим случајевима, прибави унапред сагласност родитеља; 

2. Да директор школе ступи у контакт са директором Дома здравља Савски венац и 
направи Протокол о сарадњи две установе у области заштите и очувања здравља 
ученика школе. 

 
Утврђени предлози се достављају директору школе. 
 

Ad 8. Након дискусије, чланови Савета родитеља су поставили следећа питања: 
 

- Да ли може да се истакне радно време ненаставног особља у школи? 
- Да ли може да се утврди и истакне време рада са странкама ненаставног особља у 

школи? 
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- Зашто ПОД театар одводи децу млађих разреда у целодневној настави на часове глуме 
у току редовне наставе у периоду од 8:00 до 15:05 часова? 

- Зашто ПОД театар шаље родитељима уплатнице за плаћање часове глуме за коју 
родитељи нису дали сагласност? 

- Да ли домар школе, а што би се финансирало из сопствених средстава школе, може да 
обави ситне поправке као што су: постављање недостајуће ноге на клупи у женској 
свлачионици, брава на вратима у женској свлачионици, рупе на плафону у мушкој 
свлачионици, регулациони вентили на радијаторима и сл?  

 
Постављена питања се упућују директору школе. 

 
Ad  9. Председник Савета родитеља је, на молбу директорке школе, саопштила да ће: 
 

- 12.11.2013. године у 17 часова бити одржан родитељски састанак за родитеље ученика 
од V до VIII разреда на тему “Злостављање путем ИКТ” који ће водити Биљана Грујић, 
криминолог из Новог Сада, а која је извела опсежно истраживање на ову тему. Потребно 
је да свако одељење одреди по два до три заинтересована родитеља који би 
присуствовали овом састанку. О тачном месту одржавања састанка родитељи ће бити 
накнадно обавештени, преко разредних старешина. 

 
Све предлоге, ставове и питања председник Савета родитељa ће упутити Школском одбору, 
директору школе и другим стручним телима школе. 
 
Седница је завршена у 19:50 часова. 
 
 
          Председник  
Записник водила               Савета родитеља 
 
Гордана Стаменковић       Биљана Богићевић Миликић 
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