ПМФ то сам ја.. и ово је моја жеља!!!
Желим:
Да очистим годину у јуну.
Све најбоље у новој 2013-ој свим професорима као и председнику Савеза и
Продекану.
Мање капитализма, мржње, излазака, више среће,љубави и деце.
Да летња пракса хотелијера траје месец дана.
Да ове 2013.године положим геоморфологију.
Да положим технологију животних намирница. Маја. У случају да ово види
професор,мој број индекса је 146/11. Хвала професоре.
Да положим први колоквијум из геологије.
Драги деко Мразе, у овој години желим пуно љубави, смеха и успешну Приматијаду, и
Кристини Тот желим да се уда и роди близанце. ПС: и мир у свету.
Мојој другарици Сањи М. да заврши успешно уписану другу апсолвентску годину.
Да у Новој години будем срећна.
Да положим зоологију у јануару. Желим свима пуно Сунца.
Желим свима срећну Нову годину а највише једној слаткој девојци Ани.
Да ме Влада воли.
Да завршим факултет, упознам брдо људи и обиђем свет.
Да положим анализу 2 и ОДЈ у јануару.
Да ми сваки дан започне и заврши се са осмехом.
Да ја Владимир Вручимић смувам Молдавову сестру, да дуго живимо у слози и
хармонији.
Да завршим факултет.
Да следећа година буде 10 пута боља од ове.
Мир у свету.

Да се смањи цена теренске наставе.
Да се заљубим.
Да Рајтерка затрудни а Крејићка оде у пеМзију.
Да следеће године обедујем у стану.
Желим њега.
Желела бих у Новој 2013.години да очистим све предмете у јуну, останем на буџету,
будем здрава и имам среће у љубави.
Желимо да Викторија нађе нормалног дечка.
Желим да до априла 2013. завршим ово чудо од „факултета“.
Пустите ме да завршим факс, мама ће вам бити захвална. Риле.
Желим да положим анализе.
Никад више пахуљице.
Моја жеља је да бар један испит положим у јануару.
Професоре, директоре наука, да ли можете мене да примите?
Ведром се и свет чини бедрим. Много оптимизма у 2013-ој години. Филозофски факултет.
Желим да у овој години буде много више догађаја који ће ме учинити срећном, и да дам
све испите.
Деко, буразеру ако може у Новој години једна тројка, једна нек буде црнкиња а друга није
битна.
Желим дужи испитни рок. И да, још нешто, пракса за гастрономе је очајна,
предузмите нешто по том питању. Поздрав од тета Ђане.
Желим да одем на море... И да смање рате за терен.
Желим више праксе за туризмологе, дуже радно време Студентске службе, удобније
столице.
Драги деда Мразе, желим свима срећу и мир у свету.
Желим да се испуне све жеље са јелке.
Желим здравља, мало среће и ако се неки ферари ту промува немам ништа против.

Много лепих тренутака на овом факсу, и успешно положених испита. И још желим да моја
Цоми буде срећно заљубљена.
Пуно успеха на факсу, да завршим прву годину у року, и наравно пуно здравља и љубави.
Пуно успеха у 2013-ој.
Желим да неко украси и горњи део јелке.
Да више девојака уписује рачунарске науке.
Желим једну што сам шмекнуо још у Петници. И да коначно знам шта желим.
Желим да положим све на време, најкасније до априла.
У 2013-ој: пуно успеха, да успешно завршим трећу годину, да упишем мастер на буџету,
здравље за моју породицу и мене и мир у свету.
Тета Дара је највећа царица на факултету.
Паре, љубав, факултет.
Желим да се заљубим повратно.
Да ме С никад не заборави.
Желимо што скорији завршетак студија и запослење. Ембриолози.
Желим да сви успешно завршимо школовање и да наиђе неко нормалан.
Да професорица Беселић уведе оцене 6 и 7.
Драги деда Мразе, желим много тога али обзиром да је ова јелкица малих димензија, неће
све стати тако да ћу се сконцентрисати само на килажу. Дакле, 5 кг мање и да очистим
текућу годину. Унапред хвала, Ћао,ћао.
Желим да нађем правог пријатеља. Драгана.
Да будем здрав у 2013-ој.
Осмех на свим лицима.
Да у јуну очистим другу годину.
Желим да смо насмејани, срећни и заљубљени целе године. Нек је Нова година много
лепша. здравија и веселија.
Да столице у А1 буду удобније. Да положимо гљиве. М.П, М.С, С.Р, К.Ч.

Још боља од 2012-е.
Да терамо шегу.
Драги деда Мразе, желим ове године посебан поклон, да завршим факс у року и да ме он
коначно примети. С љубављу, твоја Н.
Желим свима које волим пуно здравља, а себи да положим физичку 1 и што више
путовања.
Желим да идем на Приматијаду.
Желим пут у Америку, путовања, здравља, пуно пара, љубави, посла.
Желимо пуно снега, али без бљузгавице, ветра и кише. Желим да су људи позитивни и
расположени.
Желим да положим све у јануару.
Желим да буде боља него 2012-а и да будем млада кад дипломирам.
Желим свима успешну 2013-у годину.
Желим да и ове године и сваке наредне будем на буџету као и да очистим годину.
Следеће године желим љубазнију и ажурнију студентску службу.
Да будем срећна. Иванини и Бојанини
Да завршим овај факс и да у идућој години будем на неком лепшем месту а не на
факултету.
Желим да се у Новој 2013-ој не пролије ни једна дечија сузица на свету, а исто тако бих
пожелела да положим све предстојеће испите и да не скапам од учења. Деда Мразе хвала
ти унапред, твоја добра девојчица Снежана.
Желим да вам се не испуне жеље.
Желим да се оженим за Нову годину.
Драги деда Мразе, моја жеља је да успешно дам све испите а факултету желим да раде
боље него до сада.
Желим мање цене теренских настава на билогији.
Желим да у 2013-ој буде WC папира у тоалету. Поздрав деканици.
Много Приматијада after party-ja.

Желим да будем туристички водич на Родосу.
Желим бебу.
Желим себи успешну годину и да у јануару дам заостали испит и да упознам симпатичног
колегу.
Желим да у Новој 2013-ој више не гледам Стаменковића.
Да смо сви живи и здрави и да не уђемо у ЕУ.
Мир и љубав за све.
Желим да у 2013-ој године заратујемо са Америком.
Желим да нам студенти буду сјајни и у 2013-ој години.
Желим да се скрати дужина летње праксе за хотелијере.
Да одем у Дојчланд. Стефан
Да не погађам стативе.
Оћу један Деп Боп.
Да укину услов 8 на колоквијумима смера аналитичар. Што је пуно,пуно је. Сви су
задовољни са 6 и 7.
Да предавања буду примењивија и интересантнија код Наташе Крејић и Зоране Лужанин.
Да Адриано и ја останемо још дуго,дуго заједно. Ивана
Да завршим факс у 2012/2013 и упишем мастер у 2013/2014.
Да буде све добро на крају.
Желим да ми мама оздрави.
Да у јануарском року положим бар два испита.
Да останем нормалан и што пре дипломирам. Финансијска инекција је увек добро дошла.
Ваш успех ме чини срећним, зато пуно успеха у 2013.години. Ваш професор Слободан
Гаџурић.
Желим да можемо положити испите преко колоквијума и без усменог.
Да ме универзум више не зајебава.

Да прође зима што пре и онда свадба. Сања
Да будемо здрави, срећни, успешни и заљубљени.
Желим да завршим овај факултет у року.
Желим да семестре оверавам преко интернета.
Желим да буде већа хигијена на факултету.
Желим да добијемо дипломе у року од највише годину дана. Заиста.
Да завршим факс до лета, да одем у Аустралију код Сање. Да живим вечно.
Да порастем како бих могао да дохватим више гране.
Желим здравља за све добре људе и мале тренутке среће. Сандра
Да одем у Беч.
Желим да се у Новој години направи читаоница.
Желим да добро учимо.
Желим 6 из еволуције. И ниже цене.
Желим да положим алге и гљиве и биохемију.
Желим да у С1 прозор може да се затвори.
Желим да докторирам.
Да се мој момак и ја волимо највише.
Желим да очистим годину у јуну.
Да положим везу и нађем новог дечка.
Да нам се жеље остваре.
Желим свима све најбоље.
Да ме неко ожени пре јануарског рока и да ПМФ до тада појача грејање.
Желим да професорица Невена Ћурчић пусти све студенте генерације 2005.
Да положим хемију ако може у јануару.
Да упишем мастер у Швајцарској и да се удам за Дарка.

Да дипломирам у јуну.
Да положим све што се положити може.
Желим да завршим прву годину биологије (алге и гљиве), да будем здрава и срећна и
окружена људима које волим, да имам дуг и срећан живот са каријером
дипломираног биолога.
Успех у важним стварима у 2013.години.
Да се убудуће греје зграда у зимским хладним данима и лепо дружење на факсу.
Да Савез студената још дуго организује добро дружење.
Да студенти поштено полажу испите.
Желим да се кутија у којој се налази јелка склони после празника из ходника.
Желим да сваки електрон нађе свог пара.
Само да заувек остане овако и још мало боље.
Да заувек будемо заједно. ММ
Да остворим сопствену Академију Наука у Новом Милошеву и да поздравим плавушу са
шалтера.
Желим да положим анализу.
Желим правника из дома, и да положим све испите.
Желим стипендију која ми је неоправдано укинута.
Желим да се направи читаоница.
Да положим све испите са оценом 6, не тражим превише зато сматрам да можеш то
да ми омогућиш.
Да успешно завршим факултет и да будем са дечком дуго.
Желим да Марија и ја очистимо семестар.
Да се Панић опамети.
Желим да у јануару положим ФКМ и нуклеарну.
Запитајте се да ли треба задржати професорку Светлану Вукосав као предавача.
Да се не дижу цене у кафани и да ме не боли глава ујутру.

Желим факултету топле радијаторе, да положим биохемију и да мама што пре
оздрави.
Желим да будем здрава и срећна.
Да сам срећна, позитивна, здрава и да ми се деси нешто посебно.
Да се удам у Приједору.
Желим да испите можемо на време да положимо и да сви будемо срећни.
Желим да преживим смак света.
Желимо да Драгана и Филип буду заједно.
Желим да се смање усмени испити на биологији,може то све преко колоквијума.
Да се заљубим у неког ко је заљубљен у мене.
Волите неког и нека неко воли вас.
Да се упознам са мистериозним дечком из мензе.
Да останем овакав.
Желим да будем успешан као и до сад. Ја волим ПМФ.
Надам се да ћу остварити све што сам наумила.
Да је Макса увек са нама.
Желимо другу боју јелкице. Географија.
Добро здравље.
Пуну врећу слаткиша, стаклене ципелице и сребрну хаљину. Мала сирена
Пуно чоколаде, смеха, неодољивих погледа и да положим вожњу. Тамара
Деко,пошаљи неку лову у пакету са Милицом Соларевић
Да млади имају лепше услове за живот,да им осмех краси лице, да буду безбрижни и
срећни.
Више љубави,она сама по себи није чудо али чини чудеса. За чудесни ПМФ.
Оно што желим другом да се оствари мени.

Желим жабу, да се заљубим, да будем асистент на факултету, да проучавам репродукцију
жаба и откријем нове научне чињенице.
Пуно здравља, пара и љубави.
Желим да се Неши остваре његове жеље. Шпиџа, краљ
Да завршим факултет у наредних 20 година.
Да ја и моја цимерка коначно нормално живимо и да ја и моји другари завршимо све у
року.
Да наставим да будем у равнотежи, пуно љубави и успешних експеримената. Марија
Од деда Мраза желимо да нам вечерас дође породични тикет за Копаоник.
Да будем срећна и заљубљена, да ме приме на мастер у иностранство, да будем здрава и
сви моји најближи.
Желим само здравље а за остало што желим ћу се сама потрудити.
Да одемо у Беч на лето.
Да све моје колеге заврше факултет исте године и нађу посао у струци. Желим да моја
будућа кума у току следеће године устане из колица.
ДА И ДАЉЕ СТВАРАМО АМБИЈЕНТ ЗА ОСТВАРЕЊЕ ВРХУНСКИХ
РЕЗУЛТАТА У НАУЦИ И ДА ШКОЛУЈЕМО НАЈБОЉЕ СТУДЕНТЕ И
ВРХУНСКЕ СТРУЧЊАКЕ. ДЕКАН ПМФ-А.
Свима здравље и срце лавље. Сања
Дај Боже да положим механику. Ивана
Да 2013.година буде срећна и берићетна, да моји најближи и ја будемо здрави и успешни и
да сретнем љубав свог живота.
Желимо да положимо физичку хемију 2.
Хоћу да нађем једног њега.
Мастер диплома до септембра и да више путујемо.
Да сваки дан буде насмејан.
Да испуним све жеље,самим тим бићу срећан.
Да видим 1000 звезда падалица.

Желим само њега поред себе, знам да је то немогуће али то ми је једина жеља.
Много добрих журки, положених испита, љубави плус и да се одлучим у коју боју да се
офарбам.
Здравље, љубав, срећа, радост, бинго добитак, да Бог да стигла стипендија. Бачки
Брестовац, Ђелић М.
Желим да завршим факс, упижем мастер, и да успем у вези са С.
Пуно искреног смеха и дивних тренутака са драгим особама.
Да ми родитељи буду здрави и да факултет успешно завршим.
Да се преселим у стан од следеће школске године.
Да положим би-о. Мимице позз.
Желим да положим геологију и да ми географи имамо напокон салу за одбрану
дипломског.
Море љубави, језеро среће, реку здравља, поток задовољства,и ниједну кап туге.
Да све буде добро.
Пакетић љубави, очишћену годину, трубаче за диппмски и да научим мађарски.
Желим да се смање усмени испити на биологији, не мо'ш постићи све..
Да се Енина жеља испуни☺ и да задржим свог „њега“..
Да упишем буџет...
Драги Деда Мразе, од тебе тражим да нам направиш једну читаоницу, да имамо где
да радимо и учимо. Ове године сам био стварно добар и надам се да ћеш испунити
моју жељу. Данијел

Да Математика добије нову читаоницу, да департмани више међусобно сарађују, да
се организују акције које ће подстицати студенте да заволе оно што су уписали а
професори да усавремене наставу!
Ако не буде смак света, онда ћу пожелети жељу, ако је сада пожелим можда се неће
остварити...
Желим да све положим ☺

Желим да завршим овај факс и да ме запамте по добру...
Искрено желим да ми се испуне све жеље које желим ☺
Желим да дам физичку и аналитичку у јанурау ☺
Да се сви лепо проведу за НГ!
Желим свима добро здравље и срећу!
Све најбоље у 2013-тој и да вам буде лепша него претходна. Још бољу и успешнију
сарадњу на обострано задовољство... Савез Студената и Студентски парламент
ПМФ-а :)
Да смо живи и здрави и факс да завршим до марта 19.
Волео бих да завршим факс у 2013.години
Највећа жеља да што пре завршим све и не гледам овај факултет. Испуни ми жељу Деда
Мразе.
Једну моторну тестеру (не мора штеловка може и макита ).
Ја, Новица Урошевић, желим да ми се оствари жеља коју само Попо и Бог отац знаду.
Да завршим факултету у року и постанем свестрани хемичар ☺
Уско грло, уско грло...
Пуно здравља свима и мир у свету...
Да моја другарица и ја одемо у Италију, очистимо годину и једног малог слатког и једну
чоколаду ☺
У новој 2013. желим да се вратим на буџет!
Да не буде баксузна 13-а ☺

Желим да дамо све испите и славимо до бесвести ☺
Желим да одем и останем заувек ... RIO DE JANEIRO... VAMOS A LA PLAJA...
Желим да будем бољи!
Желим потомке...
Да не буде смак света, да нисам органску безвезе положила ☺

Да од завршеног факултета добијем нешто пошто су ме лепо опљачкали. Унапред хвала.
Да ПРИМАТИЈАДА што пре дођееееее!!!
Желим да мој Милош оздрави!
Бразил, Шпанију, Колумбију, Кубу и Америку ☺
Да све буде лепше и боље и да моја сестра и ја нађемо посао у струци ☺
Да Тирменштајн добије шта је заслужио.
Да у 2013. годину завршим факултет и упишем у некој другој земљи...
Волим те Мајо! З.
3+...
Да одем у Кардиф! ☺
Да у јанурау имамо разлога да славимо ☺
Желим да постанем асистент на нашем дивном факултету!
Да нам цела година буде испуњена љубављу, знањем и умећем. Нина и Вики.
Да у следећој години освојим VIP beachmasters!!!
Да сви будемо ведри, насмејани, лепи, здрави и задовољни! Срећна
Да буде правде, реда и доступних информација на факултету, јер је организација јако
лоша.
Љубав ☺
Желим да знам на чему сам и до чега ми је стало.
Желим да упознам чувени трио ММС!
Да ми Шеле буде стилиста! Марија
Хранилицу за пилад (Немачку) ☺
Здравље мојим најближима!

