УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ “МИХАЈЛО ПУПИН” ЗРЕЊАНИН
Наставно-научном већу Факултета
Предмет: Акциони план Одбора за обезбеђење квалитета и интерну евалуацију за 2021.
годину
У складу са Акционим планом спровођења квалитета, усвојеним стандардима и
поступцима обезбеђења квалитета, Одбор за обезбеђење квалитета и интерну евалуацију
доноси Акциони план за 2021. годину и даје га на усвајање Наставно-научном већу
Факултета. Овај акциони план је уважио корекције рецензентске комисије за акредитацију
установе и студијских програма.
−
−
−

−
−
−

−
−

Током 2021. године. Активно укључивање Одбора у све активности на обезбеђењу и
унапређењу квалитета наставе и рада Факултета. Укључивање представника Одбора у
раду еквивалентних тела на Универзитету у Новом Саду.
Током 2021. године. Укључивање одбора у активности (ре)акредитације Факултета и
студијских програма.
Мај – септембар 2021. (фебруар и јун, ако је поступак аутоматизован) Планирање и
спровеђење студентске евалуације услова рада, наставе и студијских програма и
педагошког рада. Промовисањем уз сарадњу са представницима студената, утицати
да се повећа одзив студената свих година студија приликом анкетирања. Разматрање
извештаја и састављање корективних мера. Анализа организације и управљања
Факултетом и процеса рада, оцењивање рада ненаставног особља (саставни део
студентске евалуације и анкете дипломираних студената). Неопходно је да код
наставника и сарадника код којих су уочени незадовољавајући резулатиу наставном
процесу, посебно ако се они понављају, обавестити руководство да се предузму
конкретније мере и подстицаји да се стање промени. Кроз предлоге корективних мера,
иницирати разматрање захтева студената у смислу курикулума, увођењем нових
предмета и осавремењавањем наставних садржаја постојећих предмета.
Септембар 2021. Укључивање у припреме за почетак школске године (укупна
организација ресурса заснована на припремљеним плановима реализације наставе и
расподеле предмета).
Новембар 2021. Анализа успеха студената и предузимање мера да се организационо
утиче на најбољи начин тако да се постигну бољи исходи знања и већа пролазност и
успех студената.
Децембар – фебруар 2022. за претходну школску годину. Прикупљање и
комплетирање података, анализа и припрема извештаја са евентуалним препорукама
о спроведеној анкети међу дипломираним студентима. Анализа организације и
управљања Факултетом и процеса рада, оцењивање рада ненаставног особља
(саставни део студентске евалуације и анкете дипломираних студената), и
састављање корективних мера. Промовисање овог вида анкетирања, како би се
повећао одзив дипломираних студената и оних који on-line попуњавају анкету.
Децембар – фебруар 2022. за претходну календарску годину. Организовање и
спровођење анкете међу послодавцима. Анализа података, припрема и разматрање
извештаја са евентуалним препорукама и корективним марама о овом истраживању.
Децембар 2021. – фебруар 2022. Обезбеђивање инфраструктуре за прибављање
података, анализу и извештавање по анкетама студената, дипломираних студената и
послодаваца. Анализа испуњености стандардима и поступцима обезбеђења
квалитета, са предлозима за побољшање. Одбор саставља и усваја извештај за
претходну и акциони плана за предстојећу календарску годину.

Састанци Одбора за обезбеђење квалитета и интерну евалуацију одржаваће се у
складу са овим планом или када се за то укаже потреба.
У Зрењанину, 23.03.2021.

Одбор за обезбеђење квалитета и
интерну евалуацију

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
Технички факултет “Михајло Пупин”
Зрењанин
РАДНИ САСТАНАК
ОДБОРА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА И ИНТЕРНУ ЕВАЛУАЦИЈУ
САСТАНАК ПО РЕДУ, ДАТУМ, ТЕРМИН И МЕСТО ОДРЖАВАЊА:
02-2020, 23.03.2021, Електронским изјашњавањем
ДНЕВНИ РЕД:
1. Разматрање и прихватање Стрaтегијe квалитета Техничког факултета
“Михајло Пупин” у Зрењанину (Са мерама и субјектима за обезбеђење
квалитета).
2. Разматрање и прихватање Мерa и субјекaтa обезбеђења и унапређења
квалитета на основу поступка самоевалуације установе и студијских
програма.
3. Разматрање и прихватање Акционог плана за спровођење Стратегије
квалитета Техничког факултета “Михајло Пупин” у Зрењанину за период
2020-2025.
4. Разматрање и прихватање Правилника о обезбеђењу квалитета и
самовредновању (Стандарди и поступци за обезбеђење и унапређење
квалитета).
5. Разматрање и прихватање Акционог плана Одбора за обезбеђење квалитета и
интерну евалуацију за 2021. годину.
6. Питања и коментари.
У прилогу дневног реда:
1. Разматрање и прихватање Стрaтегијe квалитета Техничког факултета “Михајло Пупин” у Зрењанину (Са
мерама и субјектима за обезбеђење квалитета) (Prilog-1.1_[2020v2]_Strategija-kvaliteta_za-usvajanje.pdf),
2. Разматрање и прихватање Мерa и субјекaтa обезбеђења и унапређења квалитета на основу поступка
самоевалуације установе и студијских програма (Prilog-1.2_[2020v2]_Mere-i-subjekti_za-usvajanje.pdf),
3. Разматрање и прихватање Акционог плана за спровођење Стратегије квалитета Техничког факултета
“Михајло Пупин” у Зрењанину за период 2020-2025. (Prilog-1.3_[2020v2]_Akcioni-plan_za-usvajanje.pdf),
4. Разматрање и прихватање Правилника о обезбеђењу квалитета и самовредновању (Стандарди и поступци
за обезбеђење и унапређење квалитета) (Prilog-2.1_[2020v2]_Pravilnik-Standardi_za-usvajanje.pdf).
5. Акциони план Одбора за обезбеђење квалитета и интерну евалуацију за 2021. годину (Prilog2.2_[2021v2]_Akcioni-plan-OK.doc),

У Зрењанину, 23.03.2021.

Лице одговорно за рад Одбора за обезбеђење
квалитета и интерну евалуацију
Проф. др Драган Ћоћкало с.р.

Чланова Одбора за обезбеђење квалитета и интерну евалуацију
Наставници, Сарадници и Студенти
чланови Одбора за обезбеђење квалитета
и интерну евалуацију

Потпис

Проф. др Дејан Ђорђевић

U prilogu mejl

Проф. др Ивана Берковић

U prilogu mejl

Проф. др Момчило Бјелица
Проф. др Драгана Глушац

U prilogu mejl

Проф. др Драган Ћоћкало

U prilogu mejl

Проф. др Дијана Каруовић

U prilogu mejl

Проф. др Недежда Љубојев

U prilogu mejl

Проф. др Елеонора Десница

U prilogu mejl

Проф. др Богдана Вујић

U prilogu mejl

Доц. др Золтан Кази

U prilogu mejl

Доц. др Јасмина Пекез
Доц. др Снежана Филип

U prilogu mejl

Иван Палинкаш, М.Sc.

U prilogu mejl

Ерика Хорват Антал

U prilogu mejl

Јокић Вера

U prilogu mejl

Лазар Тодоровић – студент
Радмила Вукеља – студент
Драган Лазић - студент
НАПОМЕНА: Редослед и структура у претходној табели успостављени су на основу важерћих Одлука о
именовању чланова Одбора за обезбеђење квалитета и интерну евалуацију

У Зрењанину, 23.03.2020.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
Технички факултет “Михајло Пупин”
Зрењанин

ИЗВЕШТАЈ СА РАДНОГ САСТАНКА
ОДБОРА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА И ИНТЕРНУ ЕВАЛУАЦИЈУ

САСТАНАК ПО РЕДУ, ДАТУМ, ТЕРМИН И МЕСТО ОДРЖАВАЊА:
02-2020, 23.03.2021, Електронским изјашњавањем

ДНЕВНИ РЕД:
1. Разматрање и прихватање Стрaтегијe квалитета Техничког факултета
“Михајло Пупин” у Зрењанину (Са мерама и субјектима за обезбеђење
квалитета).
−
Прихваћено без дискусије и прослеђено ННВ на усвајање.
2. Разматрање и прихватање Мерa и субјекaтa обезбеђења и унапређења
квалитета на основу поступка самоевалуације установе и студијских
програма.
−
Прихваћено без дискусије и прослеђено ННВ на усвајање.
3. Разматрање и прихватање Акционог плана за спровођење Стратегије
квалитета Техничког факултета “Михајло Пупин” у Зрењанину за период
2020-2025.
−
Прихваћено без дискусије и прослеђено ННВ на усвајање.
4. Разматрање и прихватање Правилника о обезбеђењу квалитета и
самовредновању (Стандарди и поступци за обезбеђење и унапређење
квалитета).
−
Прихваћено без дискусије и прослеђено ННВ на усвајање.
5. Разматрање и прихватање Акционог плана Одбора за обезбеђење квалитета и
интерну евалуацију за 2021. годину.
−
Прихваћено без дискусије и прослеђено ННВ на усвајање.
6. Питања и коментари
−
Није било.
У Зрењанину, 24.03.2021.

Лице одговорно за рад Одбора за обезбеђење
квалитета и интерну евалуацију
Проф. др Драган Ћоћкало

24.3.2021.
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14 поруке(а)
Dragan Cockalo <coledrag.biz@gmail.com>
23. март 2021. 11:25
Коме: Dragan Cockalo <cole@tfzr.uns.ac.rs>, berkovic@tfzr.uns.ac.rs, bjelica@tfzr.uns.ac.rs, desnica@tfzr.uns.ac.rs,
ljiljap@tfzr.uns.ac.rs, jacap@tfzr.uns.ac.rs, ivan@tfzr.uns.ac.rs, aerika@tfzr.uns.ac.rs, aruena@tfzr.uns.ac.rs,
zana@tfzr.uns.ac.rs, vesna@tfzr.uns.ac.rs, Nadezda Ljubojev <nadezdaljubojev@gmail.com>, Laza DL
<lazadl@yahoo.com>, Zoltan Kazi <zoltan.kazi@gmail.com>, Bogdana Vujić <bogdana.vujic@tfzr.rs>, Dragana Glušac
<glusacdragana.zr@gmail.com>, Jokic Vera <veraj@tfzr.uns.ac.rs>, Dejan Djordjevic <djole@rocketmail.com>, Sanja
Stanisavljev <sanja84stanisavljev@gmail.com>
Поштовани,
овом приликом сазивам 02-2021 састанак Одбора за обезбеђење квалитета и интерну евалуацију, који ће се
одржати путем електронског изјашњавања, са следећим дневним редом:
1. Разматрање и прихватање Стрaтегијe квалитета Техничког факултета “Михајло Пупин” у Зрењанину (Са
мерама и субјектима за обезбеђење квалитета).
2. Разматрање и прихватање Мерa и субјекaтa обезбеђења и унапређења квалитета на основу поступка
самоевалуације установе и студијских програма.
3. Разматрање и прихватање Акционог плана за спровођење Стратегије квалитета Техничког факултета
“Михајло Пупин” у Зрењанину за период 2020-2025.
4. Разматрање и прихватање Правилника о обезбеђењу квалитета и самовредновању (Стандарди и поступци
за обезбеђење и унапређење квалитета).
5. Разматрање и прихватање Акционог плана Одбора за обезбеђење квалитета и интерну евалуацију за 2021.
годину.
6. Разно.
У прилогу мејла достављам одговарајуће прилоге према тачкама дневног реда.
Молим чланове Одбора да се мишљењем по тачкама дневног реда од 1 до 5, на следећи начин:
- ЗА,
- ПРОТИВ или
- УЗДРЖАН,
најкасније до петка 23.03. у 24:00. на мејл coledrag.biz@gmail.com. Уколико неко од чланова Одбора има
негатвно мишљење, молим да достави и конкретне примедбе.
Уколико имате да додате нешто под Разно, молим да предложите и одмах доставите потребни материјал за
разматрање.
Желим овом периликом да додам да ће од овог пута Одбор радити у измењеном и допуњеном саставу, кога ће
чинити: Проф. др Дејан Ђорђевић, Проф. др Ивана Берковић, Проф. др Момчило Бјелица, Проф. др Драгана
Глушац, Проф. др Драган Ћоћкало, Проф. др Дијана Каруовић, Проф. др Недежда Љубојев, Проф. др
Елеонора Десница, Проф. др Богдана Вујић, Проф. др Золтан Кази, Проф. др Јасмина Пекез, Доц. др Снежана
Филип, Иван Палинкаш, М.Сц; из редова ненаставног особља: Ерика Хорват Антал и Вера Јокић; из редова
студената: Лазар Тодоровић, Радмила Вукеља и Драган Лазић. Верификација чланова одбора биће предмет
одлучивања на наредном ННВ.
(НАПОМЕНА: Продеканке за настраву и науку, као и колегиница доц. др Весна Макитан, налазе се у позиву са
овај састанак, али нису у обавези да на њему присуствују или се изјашњавају по тачкама дневног реда, осим
ако немају неких примедби.)
Унапред се захваљујем на разумевању и сарадњи.
Срдачан поздрав,
Проф. др Драган Ћоћкало
5 прилога
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Dragan Cockalo <coledrag.biz@gmail.com>
Коме: "Prof. dr Dragan Ćoćkalo" <coledrag.biz@gmail.com>

23. март 2021. 11:33

1. ZA.
2. ZA.
3. ZA.
4. ZA.
5. ZA.
Pozdrav,
D. Ćoćkalo
[Цитирани текст је сакривен]

Jokic Vera <veraj@tfzr.uns.ac.rs>
Одговор на: Jokic Vera <veraj@tfzr.uns.ac.rs>
Коме: Dragan Cockalo <coledrag.biz@gmail.com>

23. март 2021. 11:34

Poštovani,
dostavljam Vam “ZA”
[Цитирани текст је сакривен]

Dejan Djordjevic <djole@rocketmail.com>
Коме: Dragan Cockalo <coledrag.biz@gmail.com>

23. март 2021. 11:40

U odnosu na navedeno glasam
1. Za
2. Za
3. Za
4. Za
5. Za
dr Djordjevic.
[Цитирани текст је сакривен]

Nadezda Ljubojev <nadezdaljubojev@gmail.com>
Коме: Dragan Cockalo <coledrag.biz@gmail.com>

23. март 2021. 11:51

Postovani,
Za sastanak 02-2021 Одбора за обезбеђење квалитета и интерну евалуацију,
Glasam po svim tacakma 1-5 ZA.
Srdacno.
Nadezda Ljubojev,
уто, 23. мар 2021. у 11:25 Dragan Cockalo <coledrag.biz@gmail.com> је написао/ла:
[Цитирани текст је сакривен]

Dragana Glušac <glusacdragana.zr@gmail.com>
23. март 2021. 12:26
Коме: Dragan Cockalo <coledrag.biz@gmail.com>
Копија: Dragan Cockalo <cole@tfzr.uns.ac.rs>, Ivana Berkovic <berkovic@tfzr.uns.ac.rs>, Momcilo Bjelica
<bjelica@tfzr.uns.ac.rs>, Leonora Desnica <desnica@tfzr.uns.ac.rs>, Ljiljana Radovanovic <ljiljap@tfzr.uns.ac.rs>, jacap
<jacap@tfzr.uns.ac.rs>, ivan@tfzr.uns.ac.rs, Horvat Antal Erika <aerika@tfzr.uns.ac.rs>, Dijana Karuovic
<aruena@tfzr.uns.ac.rs>, mr Snezana Filip <zana@tfzr.uns.ac.rs>, Vesna Jevtic <vesna@tfzr.uns.ac.rs>, Nadezda
Ljubojev <nadezdaljubojev@gmail.com>, Laza DL <lazadl@yahoo.com>, Zoltan Kazi <zoltan.kazi@gmail.com>,
Bogdana Vujić <bogdana.vujic@tfzr.rs>, Jokic Vera <veraj@tfzr.uns.ac.rs>, Dejan Djordjevic <djole@rocketmail.com>,
Sanja Stanisavljev <sanja84stanisavljev@gmail.com>
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[Цитирани текст је сакривен]

-Dragana Glušac

Bogdana Vujić <bogdana.vujic@tfzr.rs>
23. март 2021. 12:30
Коме: Dragan Cockalo <coledrag.biz@gmail.com>, Dragan Cockalo <cole@tfzr.uns.ac.rs>, "berkovic@tfzr.uns.ac.rs"
<berkovic@tfzr.uns.ac.rs>, "bjelica@tfzr.uns.ac.rs" <bjelica@tfzr.uns.ac.rs>, "desnica@tfzr.uns.ac.rs"
<desnica@tfzr.uns.ac.rs>, "ljiljap@tfzr.uns.ac.rs" <ljiljap@tfzr.uns.ac.rs>, "jacap@tfzr.uns.ac.rs" <jacap@tfzr.uns.ac.rs>,
"ivan@tfzr.uns.ac.rs" <ivan@tfzr.uns.ac.rs>, "aerika@tfzr.uns.ac.rs" <aerika@tfzr.uns.ac.rs>, "aruena@tfzr.uns.ac.rs"
<aruena@tfzr.uns.ac.rs>, "zana@tfzr.uns.ac.rs" <zana@tfzr.uns.ac.rs>, "vesna@tfzr.uns.ac.rs" <vesna@tfzr.uns.ac.rs>,
Nadezda Ljubojev <nadezdaljubojev@gmail.com>, Laza DL <lazadl@yahoo.com>, Zoltan Kazi
<zoltan.kazi@gmail.com>, Dragana Glušac <glusacdragana.zr@gmail.com>, Jokic Vera <veraj@tfzr.uns.ac.rs>, Dejan
Djordjevic <djole@rocketmail.com>, Sanja Stanisavljev <sanja84stanisavljev@gmail.com>
POstovani
Glasam za sve tacke dnevnog reda
Bogdana

From: Dragan Cockalo <coledrag.biz@gmail.com>
Sent: utorak, 23. mart 2021. 11:25
To: Dragan Cockalo <cole@tfzr.uns.ac.rs>; berkovic@tfzr.uns.ac.rs; bjelica@tfzr.uns.ac.rs; desnica@tfzr.uns.ac.rs;
ljiljap@tfzr.uns.ac.rs; jacap@tfzr.uns.ac.rs; ivan@tfzr.uns.ac.rs; aerika@tfzr.uns.ac.rs; aruena@tfzr.uns.ac.rs;
zana@tfzr.uns.ac.rs; vesna@tfzr.uns.ac.rs; Nadezda Ljubojev <nadezdaljubojev@gmail.com>; Laza DL
<lazadl@yahoo.com>; Zoltan Kazi <zoltan.kazi@gmail.com>; Bogdana Vujić <bogdana.vujic@tfzr.rs>; Dragana
Glušac <glusacdragana.zr@gmail.com>; Jokic Vera <veraj@tfzr.uns.ac.rs>; Dejan Djordjevic
<djole@rocketmail.com>; Sanja Stanisavljev <sanja84stanisavljev@gmail.com>
Subject: Sastanаk 02-2021 Оdbora za kvalitet

Поштовани,
[Цитирани текст је сакривен]
[Цитирани текст је сакривен]

dijanakaruovic@gmail.com <dijanakaruovic@gmail.com>
Коме: Dragan Cockalo <coledrag.biz@gmail.com>

23. март 2021. 12:34

Poštovani,

Glasam ZA po svim tačkama.

Dijana

From: Dragan Cockalo
Sent: Tuesday, March 23, 2021 11:25 AM
To: Dragan Cockalo <cole@tfzr.uns.ac.rs>; berkovic@tfzr.uns.ac.rs; bjelica@tfzr.uns.ac.rs; desnica@tfzr.uns.ac.rs;
ljiljap@tfzr.uns.ac.rs; jacap@tfzr.uns.ac.rs; ivan@tfzr.uns.ac.rs; aerika@tfzr.uns.ac.rs; aruena@tfzr.uns.ac.rs;
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zana@tfzr.uns.ac.rs; vesna@tfzr.uns.ac.rs; Nadezda Ljubojev <nadezdaljubojev@gmail.com>; Laza DL
<lazadl@yahoo.com>; Zoltan Kazi <zoltan.kazi@gmail.com>; Bogdana Vujić <bogdana.vujic@tfzr.rs>; Dragana
Glušac <glusacdragana.zr@gmail.com>; Jokic Vera <veraj@tfzr.uns.ac.rs>; Dejan Djordjevic
<djole@rocketmail.com>; Sanja Stanisavljev <sanja84stanisavljev@gmail.com>
Subject: Sastanаk 02-2021 Оdbora za kvalitet

Поштовани,
[Цитирани текст је сакривен]
[Цитирани текст је сакривен]

Eleonora Desnica <eleonora.desnica@gmail.com>
Коме: Dragan Cockalo <coledrag.biz@gmail.com>

23. март 2021. 12:45

Glasam ZA sve tačke dnevnog reda.
Pozdrav
[Цитирани текст је сакривен]

Horvat Antal Erika <aerika@tfzr.uns.ac.rs>
Коме: Dragan Cockalo <coledrag.biz@gmail.com>

23. март 2021. 12:59

za
From: Dragan Cockalo
Sent: Tuesday, March 23, 2021 11:25 AM
To: Dragan Cockalo ; berkovic@tfzr.uns.ac.rs ; bjelica@tfzr.uns.ac.rs ; desnica@tfzr.uns.ac.rs ;
ljiljap@tfzr.uns.ac.rs ; jacap@tfzr.uns.ac.rs ; ivan@tfzr.uns.ac.rs ; aerika@tfzr.uns.ac.rs ; aruena@tfzr.uns.ac.rs ;
zana@tfzr.uns.ac.rs ; vesna@tfzr.uns.ac.rs ; Nadezda Ljubojev ; Laza DL ; Zoltan Kazi ; Bogdana Vujić ; Dragana
Glušac ; Jokic Vera ; Dejan Djordjevic ; Sanja Stanisavljev
Subject: Sastanаk 02-2021 Оdbora za kvalitet
[Цитирани текст је сакривен]

Ivana Berkovic <ivana.berkovic62@gmail.com>
Коме: Dragan Cockalo <coledrag.biz@gmail.com>

23. март 2021. 13:22

Glasam ZA sve.
Pozdrav,
Ivana
[Цитирани текст је сакривен]

Ivan Palinkas <ivanpalinkas@gmail.com>
Коме: Dragan Cockalo <coledrag.biz@gmail.com>

23. март 2021. 14:10

Poštovani,
povodom 02-2021 sastanka Odbora za kvalitet:
po tački 1. glasam Za.
po tački 2. glasam Za.
po tački 3. glasam Za.
po tački 4. glasam Za.
po tački 5. glasam Za.
po tački 6. glasam Za.
S poštovanjem,
Ivan Palinkaš
Katedra za Mašinsko inženjerstvo
Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin
Univerzitet u Novom Sadu
Department of Mechanical Engineering
Technical faculty "Mihajlo Pupin" Zrenjanin
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University of Novi Sad
ivan@tfzr.uns.ac.rs
www.tfzr.uns.ac.rs

On Tue, Mar 23, 2021 at 12:21 PM Dragan Cockalo <coledrag.biz@gmail.com> wrote:
[Цитирани текст је сакривен]

Snezana Filip <filipsnezana@gmail.com>
23. март 2021. 14:57
Коме: Dragan Cockalo <coledrag.biz@gmail.com>
Копија: Dragan Cockalo <cole@tfzr.uns.ac.rs>, berkovic@tfzr.uns.ac.rs, r Momcilo Bjelica <bjelica@tfzr.uns.ac.rs>,
Eleonora Desnica <desnica@tfzr.uns.ac.rs>, ljiljap@tfzr.uns.ac.rs, jacap@tfzr.uns.ac.rs, ivan@tfzr.uns.ac.rs,
aerika@tfzr.uns.ac.rs, aruena@tfzr.uns.ac.rs, dr Snezana Filip <zana@tfzr.uns.ac.rs>, vesna@tfzr.uns.ac.rs, Nadezda
Ljubojev <nadezdaljubojev@gmail.com>, Laza DL <lazadl@yahoo.com>, Zoltan Kazi <zoltan.kazi@gmail.com>,
Bogdana Vujić <bogdana.vujic@tfzr.rs>, Dragana Glušac <glusacdragana.zr@gmail.com>, Jokic Vera
<veraj@tfzr.uns.ac.rs>, Dejan Djordjevic <djole@rocketmail.com>, Sanja Stanisavljev <sanja84stanisavljev@gmail.com>
Poštovani,
glasam ZA, sve tačke dnevnog reda.
Pozdrav,
S. Filip

Virus-free. www.avast.com
уто, 23. мар 2021. у 12:21 Dragan Cockalo <coledrag.biz@gmail.com> је написао/ла:
[Цитирани текст је сакривен]

Zoltan Kazi <zoltan.kazi@gmail.com>
Коме: Dragan Cockalo <coledrag.biz@gmail.com>

23. март 2021. 19:37

Glasam: 1. ZA, 2. ZA, 3. ZA, 4. ZA, 5. ZA.
Kazi Zoltan

Virus-free. www.avast.com
On Tue, Mar 23, 2021 at 11:25 AM Dragan Cockalo <coledrag.biz@gmail.com> wrote:
[Цитирани текст је сакривен]
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