
SVEUČILIŠTE U ZADRU 
 
KLASA: 643-02/14-01/04 
URBROJ: 2198-1-79-15/14-02 
Zadar, 14. veljače 2014. 

Z A P I S N I K 
 
II. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zadru u akad. god. 2013./2014. 
održane 14. veljače 2014. u zgradi Rektorata Sveučilišta (M. Pavlinovića bb, III. kat, dvorana 3.6) s 
početkom u 10.00 sati. 
 
Prisutni članovi Vijeća:   
1. prorektorica za znanost, tehnologiju, razvoj i materijalne resurse, izv. prof. dr. sc. Dijana Vican, 

predsjednica Vijeća 
a) Humanističko područje znanosti, umjetničko područje i interdisciplinarno područje: 

2. prof. dr. sc. Josip Lisac, 
 
b) Društveno područje znanosti: 

3. prof. dr. sc. Vjeran Katunarić, 
4. prof. dr. sc. Izabela Sorić, 

 
c) Biomedicinsko i zdravstveno, biotehničko, prirodno, tehničko i interdisciplinarno područje 

znanosti: 
5. prof. dr. sc. Damir Magaš. 

 
Odsutni članovi Vijeća: 
1. izv. prof. dr. sc. Nikola Vuletić, 
2. izv. prof. dr. sc. Toni Bielić. 
 
Zapisnik vodi: 
Danijela Gašparović, prof., voditeljica Ureda za poslijediplomske studije.  
 
 

Prorektorica izv. prof. dr. sc. Dijana Vican otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i utvrđuje 
kvorum. Nakon što konstatira kako nema primjedbi na dnevni red, predlaže sljedeće dopune: 
 

16. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. Nansi 
IVANIŠEVIĆ, studentice poslijediplomskog studija „Kultura i turizam“, pod naslovom 
"Komuniciranje između dionika u kulturi, obrazovanju i turizmu: primjer turističke kulture", 
 

17. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije 
Marka RAPANA, dipl. ing. prom., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran-
poveznica među kontinentima“, pod naslovom "Linijski putnički pomorski promet kao 
čimbenik funkcionalne integracije hrvatskih obalnih regija", 

 
18. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije 

Nikole ŠIMUNIĆA, mag. geogr., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran-
poveznica među kontinentima“, pod naslovom "Ličko-senjska županija u kontekstu 
suvremene regionalizacije", 

 
19. Prijedlog Senatu za imenovanje komentora te stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu 

sinopsisa disertacije Darka LACOVIĆA, prof. i dipl. bibl., studenta poslijediplomskog 
doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“, pod naslovom "Informacijske 
potrebe i ponašanje katoličkih svećenika pri traženju i korištenju informacija za pastoralni 
rad", 
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20. Prijedlog Senatu za imenovanje komentora te stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu 
sinopsisa disertacije Marine PUTNIK, dipl. bibl., studentice poslijediplomskog doktorskog 
studija „Društvo znanja i prijenos informacija“, pod naslovom "Iskoristivost potencijala 
narodnih knjižnica za promicanje interkulturnih vrijednosti u Republici Hrvatskoj", 
 

21. Odobrenje nastavka prekinutog studija Mirku DUIĆU, dipl. nov. i akad. montaž., 
 

22. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije 
Mirka DUIĆA, dipl. nov. i akad. montaž., studenta poslijediplomskog doktorskog studija 
„Društvo znanja i prijenos informacija“, pod naslovom "Raznolikost filmskih zbirki u 
hrvatskim narodnim knjižnicama", 

 
23. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora Sanji REITER, prof., studentici 

poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran-poveznica među kontinentima“,  
 

24. Prihvaćanje izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Jasne PANDŽIĆ, 
studentice poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod naslovom "Putopisi u Smotri 
Dalmatinskoj"i imenovanje stručnog povjerenstva za obranu magistarskog rada, 
 

25. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Renate PEROŠ, prof., 
studentice poslijediplomskog studija „Kultura i turizam“, pod naslovom "Etno-kulturna 
komunikacija kulturno-umjetničkih društava i njihov utjecaj na razvoj hrvatske nacionalne 
integracije na zadarskom području od 1860.-1914.“, 
 
 
Vijeće jednoglasno prihvaća prijedloge i utvrđuje sljedeći   
 

D n e v n i   r e d: 
 

1. Ovjerovljenje zapisnika I. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija u akad. god. 
2013./2014., 

 
2. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Ivane ANTERIĆ, 

dipl. arheol., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“, 
pod naslovom "Antropološka analiza srednjovjekovnih grobalja srednje Dalmacije", 
 

3. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Nade POROPAT 
JELETIĆ, mag. philol. ital., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 
znanosti“, pod naslovom "Teorija i praksa dvojezičnosti u Istri", 

 
4. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Ivana ŠKARE, 

dipl. ing. prom., studenta poslijediplomskog studija „Kultura i turizam“, pod naslovom 
"Analiza neverbalnih znakova u TV emisiji 'Otvoreno'", 
 

5. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije 
mr. sc. Maje JADREŠIN, studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i 
prijenos informacija“, pod naslovom "Visokoškolsko izdavaštvo: etički vidovi autorskog 
prava", 
 

6. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije 
Mate JURICA, prof., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i 
prijenos informacija“, pod naslovom "Čitanje u tiskanom i digitalnom okruženju", 

 
7. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije 

Predraga PEROŽIĆA, dipl. fil. i dipl. soc., studenta poslijediplomskog doktorskog studija 
„Društvo znanja i prijenos informacija“, pod naslovom "Modeliranje autoriziranih 
metapodataka u Općem okviru za opisivanje resursa – RDF-u", 
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8. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije 
Tanje KOCKOVIĆ ZABORSKI, prof. studentice poslijediplomskog doktorskog studija 
„Humanističke znanosti“, pod naslovom "Transformacija istarske prehrambene tradicije u 
turističkim seljačkim gospodarstvima na primjeru tartufa, pršuta i supe", 
 

9. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije 
Ive KRTALIĆ MUIESAN, mag.. studentice poslijediplomskog doktorskog studija 
„Humanističke znanosti“, pod naslovom "Promišljanje identiteta u suvremenoj Njemačkoj: 
medijski diskursi nacije i kulturne različitosti na primjeru WDR-a", 
 

10. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije 
Marijane MILOS, mag. philol. germ., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 
„Humanističke znanosti“, pod naslovom "Naratološki postupci u prikazu države, društva i 
obitelji u romanima Njemačke kronike Waltera Kempowskog", 
 

11. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Jadranke MARTIĆ, prof., 
studentice poslijediplomskog studija „Kultura i turizam“, pod naslovom "Sindikalno 
komuniciranje u sustavu Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja“, 

 
12. Suglasnost za pisanje i obranu disertacije na stranom jeziku Tamari ŠTEFANAC, dipl. komp. 

knjiž. i dipl. povj. umj., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i 
prijenos informacija“, 
 

13. Odobrenje nastavka prekinutog studija Ivoni DESPOT, univ. spec. oec., 
 

14. Odobrenje upisa na poslijediplomski doktorski studij „Arheologija istočnog Jadrana“ u akad. 
god. 2013./2014. Ivni ANZULOVIĆ, prof., 
 

15. Odobrenje upisa na poslijediplomski doktorski studij „Arheologija istočnog Jadrana“ u akad. 
god. 2013./2014. mr. sc. Ivanki MILIČEVIĆ-CAPEK, 
 

16. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. Nansi 
IVANIŠEVIĆ, studentice poslijediplomskog studija „Kultura i turizam“, pod naslovom 
"Komuniciranje između dionika u kulturi, obrazovanju i turizmu: primjer turističke kulture", 
 

17. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije 
Marka RAPANA, dipl. ing. prom., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran-
poveznica među kontinentima“, pod naslovom "Linijski putnički pomorski promet kao 
čimbenik funkcionalne integracije hrvatskih obalnih regija", 
 

18. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije 
Nikole ŠIMUNIĆA, mag. geogr., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran-
poveznica među kontinentima“, pod naslovom "Ličko-senjska županija u kontekstu 
suvremene regionalizacije", 
 

19. Prijedlog Senatu za imenovanje komentora te stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu 
sinopsisa disertacije Darka LACOVIĆA, prof. i dipl. bibl., studenta poslijediplomskog 
doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“, pod naslovom "Informacijske 
potrebe i ponašanje katoličkih svećenika pri traženju i korištenju informacija za pastoralni 
rad", 
 

20. Prijedlog Senatu za imenovanje komentora te stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu 
sinopsisa disertacije Marine PUTNIK, dipl. bibl., studentice poslijediplomskog doktorskog 
studija „Društvo znanja i prijenos informacija“, pod naslovom "Iskoristivost potencijala 
narodnih knjižnica za promicanje interkulturnih vrijednosti u Republici Hrvatskoj", 
 

21. Odobrenje nastavka prekinutog studija Mirku DUIĆU, dipl. nov. i akad. montaž., 
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22. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije 
Mirka DUIĆA, dipl. nov. i akad. montaž., studenta poslijediplomskog doktorskog studija 
„Društvo znanja i prijenos informacija“, pod naslovom "Raznolikost filmskih zbirki u 
hrvatskim narodnim knjižnicama", 
 

23. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora Sanji REITER, prof., studentici 
poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran-poveznica među kontinentima“,  
 

24. Prihvaćanje izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Jasne PANDŽIĆ, 
studentice poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod naslovom "Putopisi u Smotri 
Dalmatinskoj"i imenovanje stručnog povjerenstva za obranu magistarskog rada, 
 

25. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Renate PEROŠ, prof., 
studentice poslijediplomskog studija „Kultura i turizam“, pod naslovom "Etno-kulturna 
komunikacija kulturno-umjetničkih društava i njihov utjecaj na razvoj hrvatske nacionalne 
integracije na zadarskom području od 1860.-1914.“, 
 

26. Izvješće o poslijediplomskim studijima, 
 

27. Razno. 
 

 
Ad 1.  
 Vijeće jednoglasno prihvaća ovjeru zapisnika konstituirajuće sjednice Vijeća 
poslijediplomskih studija u akad. god. 2013./14. 
 
Ad 2.  

Vijeće, uz prijedlog da se zamijeni prvog i trećeg člana jer bi prvi član trebao biti specijalist iz 
znanstvenog polja arheologije, jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Ivane ANTERIĆ, dipl. arheol., studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“, pod naslovom "Antropološka 
analiza srednjovjekovnih grobalja srednje Dalmacije". 
 
Ad 3. 

Vijeće, uz preporuku da ubuduće kod sličnih tema član stručnog povjerenstva bude i kroatist, 
jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog povjerenstva za 
ocjenu disertacije Nade POROPAT JELETIĆ, mag. philol. ital., studentice poslijediplomskog 
doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom "Teorija i praksa dvojezičnosti u Istri". 
 
Ad 4. 

Vijeće većinom glasova (jedan suzdržan) donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za 
imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Ivana ŠKARE, dipl. ing. prom., studenta 
poslijediplomskog studija „Kultura i turizam“, pod naslovom "Analiza neverbalnih znakova u TV 
emisiji 'Otvoreno'". 
 
Ad 5. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 
povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije mr. sc. Maje JADREŠIN, studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“, pod naslovom 
"Visokoškolsko izdavaštvo: etički vidovi autorskog prava". 
 
Ad 6. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 
povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Mate JURICA, prof., studenta poslijediplomskog 
doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“, pod naslovom "Čitanje u tiskanom i 
digitalnom okruženju. 
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Ad 7. 
Vijeće, uz prijedlog da se u naslovu izostavi kratica ukoliko se radi o istoznačnici, jednoglasno 

donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu 
sinopsisa disertacije Predraga PEROŽIĆA, dipl. fil. i dipl. soc., studenta poslijediplomskog 
doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“, pod naslovom "Modeliranje autoriziranih 
metapodataka u Općem okviru za opisivanje resursa – RDF-u". 
 
Ad 8. 

Vijeće, uz prijedlog da se iz naslova izostavi „na primjeru tartufa, pršuta i supe“ te da naslov 
glasi: „Transformacija istarske prehrambene tradicije u turističkim seljačkim gospodarstvima“, 
jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i 
obranu sinopsisa disertacije Tanje KOCKOVIĆ ZABORSKI, prof. studentice poslijediplomskog 
doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom "Transformacija istarske prehrambene 
tradicije u turističkim seljačkim gospodarstvima na primjeru tartufa, pršuta i supe". 
 
Ad 9. 

Vijeće, uz prijedlog da, uz korištenje punog naziva kratice, podnaslov postane naslov te da 
glasi: „Medijski diskursi nacije i kulturne različitosti u Njemačkoj na primjeru WDR-a“ jednoglasno 
donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu 
sinopsisa disertacije Ive KRTALIĆ MUIESAN, mag.. studentice poslijediplomskog doktorskog 
studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom "Promišljanje identiteta u suvremenoj Njemačkoj: 
medijski diskursi nacije i kulturne različitosti na primjeru WDR-a". 
 
Ad 10. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 
povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Marijane MILOS, mag. philol. germ., studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom "Naratološki postupci u 
prikazu države, društva i obitelji u romanima Njemačke kronike Waltera Kempowskog". 
 
Ad 11. 

Vijeće, uz preporuku da se iz naslova izostavi riječ „Sindikalno“ te da naslov glasi: 
„Komuniciranje u sustavu Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja“, jednoglasno donosi 
odluku o imenovanju stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Jadranke MARTIĆ, prof., 
studentice poslijediplomskog studija „Kultura i turizam“, pod naslovom "Sindikalno komuniciranje u 
sustavu Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja“ u sljedećem sastavu: 

1. dr. sc. Stjepan Malović, red. prof. u miru, 
2. prof. dr. sc. Mario Plenković i 
3. prof. dr. sc. Igor Radeka. 

 
Ad 12. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o davanju suglasnosti Tamari ŠTEFANAC, dipl. komp. 
knjiž. i dipl. povj. umj., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos 
informacija“, za pisanje i obranu disertacije na engleskom jeziku. 
 
Ad 13.  

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju nastavka prekinutog studija Ivoni DESPOT, 
univ. spec. oec. 
 
Ad 14. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju upisa na poslijediplomski doktorski studij 
„Arheologija istočnog Jadrana“ u akad. god. 2013./2014. Ivni ANZULOVIĆ, prof. 
 
 
Ad 15. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju upisa na poslijediplomski doktorski studij 
„Arheologija istočnog Jadrana“ u akad. god. 2013./2014. mr. sc. Ivanki MILI ČEVIĆ-CAPEK. 
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Ad 16. 
Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije mr. Nansi IVANIŠEVIĆ, studentice poslijediplomskog studija 
„Kultura i turizam“, pod naslovom "Komuniciranje između dionika u kulturi, obrazovanju i turizmu: 
primjer turističke kulture". 
 
Ad 17. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 
povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Marka RAPANA, dipl. ing. prom., studenta 
poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran-poveznica među kontinentima“, pod naslovom "Linijski 
putnički pomorski promet kao čimbenik funkcionalne integracije hrvatskih obalnih regija". 

 
Ad 18. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 
povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Nikole ŠIMUNIĆA, mag. geogr., studenta 
poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran-poveznica među kontinentima“, pod naslovom "Ličko-
senjska županija u kontekstu suvremene regionalizacije". 

 
Ad 19. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje komentora te 
stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Darka LACOVIĆA, prof. i dipl. bibl., 
studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“, pod naslovom 
"Informacijske potrebe i ponašanje katoličkih svećenika pri traženju i korištenju informacija za 
pastoralni rad". 
 
Ad 20. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje komentora te 
stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Marine PUTNIK, dipl. bibl., studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“, pod naslovom 
"Iskoristivost potencijala narodnih knjižnica za promicanje interkulturnih vrijednosti u Republici 
Hrvatskoj". 

 
Ad 21. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju nastavka prekinutog studija Mirku DUIĆU, 
dipl. nov. i akad. montaž. 
 
Ad 22. 

Vijeće, uz prijedlog da se pojasni riječ „raznolikost“ u naslovu koja umanjuje vrijednost rada, 
jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i 
obranu sinopsisa disertacije Mirka DUIĆA, dipl. nov. i akad. montaž., studenta poslijediplomskog 
doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“, pod naslovom "Raznolikost filmskih 
zbirki u hrvatskim narodnim knjižnicama". 
 
Ad 23. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora i 
komentora Sanji REITER, prof., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran-poveznica 
među kontinentima“.  
 
Ad 24. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu 
magistarskog rada Jasne PANDŽIĆ, studentice poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod 
naslovom "Putopisi u Smotri Dalmatinskoj" i imenovanje stručnog povjerenstva za obranu 
magistarskog rada u sljedećem sastavu: 

1. dr. sc. Stjepan Malović, red. prof. u miru, 
2. izv. prof. dr. sc. Zvjezdana Rados i 
3. prof. dr. sc. Nenad Prelog. 
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Ad 25. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o imenovanju dr. sc. Stjepana Malovića, red. prof. u miru, 
za trećeg člana stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Renate PEROŠ, prof., studentice 
poslijediplomskog studija „Kultura i turizam“, pod naslovom "Etno-kulturna komunikacija kulturno-
umjetničkih društava i njihov utjecaj na razvoj hrvatske nacionalne integracije na zadarskom području 
od 1860.-1914.“ umjesto doc. dr. sc. Vesne Kalajžić. 
 
Ad 26. 

Odgađa se za jednu od narednih sjednica. 
 
Ad 27. 

Prof. dr. sc. Damir Magaš postavlja upit o mogućnosti provedbe članka 12. Pravilnika o 
poslijediplomskim studijima (po kojemu osoba koja je ostvarila znanstveno dostignuće koje svojim 
značenjem odgovara uvjetima za izbor u znanstvena zvanja može steći doktorat znanosti i bez 
upisivanja poslijediplomskog studija).  

 
 
Sjednica završena u 11.55 sati. 
 
 
 
 
           Zapisnik sastavila:          Prorektorica : 
      
 
    Danijela Gašparović, prof.                           Izv prof. dr. sc. Dijana Vican 


