
Република Српска 
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

Сенат Универзитета

Број: 05-6634-Х1Л1-12.5.1/10 
Дана, 28.12.2010. године

На основу члана 74. и 88. Закона о високом образовању („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 85/06 и 30/07) и члана 34. став (1) алинеја 5) Статута 
Универзитета у Бањој Луци, Сенат Универзитета на 42. сједници од 28.12.2010. године, 
доноси

О Д Л У К У

1. Др Душко Васић бира се у звање редовног професора за ужу научну област 
Хирургија, на неодређено вријеме.

2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

О б р а з л о ж е њ е
Универзитет у Бањој Луци на приједлог Наставно-научног вијећа Медицинског 

факултета расписао је дана 21.04.2010. године Конкурс за избор наставника за ужу научну 
област Хирургија.

На расписан Конкурс пријавила су се четири кандидата и то: др Душко Васић, 
Сњежана Миличевић, Здравко Марић и Бранко Деспот.

Сенат Универзитета у Бањој Луци на 35. сједници одржаној 10.05.2010. године, на 
приједлог Наставно-научног вијећа Медицинског факултета, образовао је Комисију за 
писање извјештаја за избор наставника у одређено звање. Комисија је припремила 
писмени извјештај, предложила да се изврши избор као у диспозитиву ове Одлуке и исти 
доставила Наставно-научном вијећу Медицинског факултета на разматрање и 
одлучивање.

Наставно-научно вијеће Медицинског факултета у Бањој Луци на сједници 
одржаној 14.12.2010. године констатовало је да др Душко Васић испуњава у цјелости 
услове и утврдило приједлог да се др Душко Васић изабере у звање редовног професора за 
ужу научну област Хирургија, на неодређено вријеме.

Сенат Универзитета је на 42. сједници одржаној 28.12.2010. године утврдио да је 
утврђени приједлог из претходног става у складу са одредбама Закона о високом 
образовању и Статута Универзитета.

Сагласно члану 74. Закона о високом образовању и члану 131. Статута 
Универзитета, одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке може се поднијети приговор Универзитету у
Бањој Луци у року од 15 дана од дана пријема исте.

Достављено:
1. Медицинском факултету 2х,
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На основу члана 77., 81. и 83. Закона о високом оВразОВНшу’..("блужбсни гласник
Републике Српске" број: 73/10), а у складу са чланом 131. и 136. Статута Универзитета у 
Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној дана
14.12.2010.године, д о н и ј е л о  је

О Д Л У К У
о утврђивању приједлога за избор у звање

Др Душко Васић, бира се у звање редовног професора, на ужу научну област 
Хирургија , на неодређено вријеме.

Образложење:
Универзитет у Бањој Луци на приједлог Наставно-научног вијећа Медицинског 

факултета расписао је дана 21.04.2010. године Конкурс за избор наставника на ужу научну 
област Хирургија.

На расписани Конкурс пријавило се 4 кандидат и то: др Душко Васић, Сњежана 
Миличевић, Здравко Марић и Бранко Деспот.

Сенат Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној дана 10.05.2010. године на 
приједлог Наставно-научног вијећа Медицинског факултета, образовао је Комисију за 
писање извјештаја за избор наставника у одређено звање.
Комисија је припремила писмени извјештај, предложила да се изврши избор као у 
диспозитиву ове Одлуке и исти доставила Наставно-научном вијећу Медицинског 
факултета на разматрање и одлучивање.

Наставно-научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној дана
14.12.2010. године констатовало је да др Душко Васић испуњава у цијелости услове и 
утврдило приједлог да се др Душко Васић изабере у звање редовног професора за ужу 
научну област Хирургија, на неодређено вријеме и исти доставило Универзитету у Бањој 
Луци ради даљег поступка.

Саставни дио ове Одлуке је Извјештај Комисије за разматрање конкурсног материјала 
и писања извјештаја за избор у академска звања на Универзитету.

Достављено:

1. Сенату Универзитета,
2. Струковном вијећу, ;' \  Пред
3. Кандидату, Наставно-
4. а/а ( ( X \г/  % 7"  ̂ 5 Проф. др Зд

81:гапа I 1 осј 2
Деканат: Саве Мркаља 14, 78000 Бања Лука. Босна и Хериеговина, тел. ; 387 51 231 100. фах 387 51215 -154, Стара локацнја: Мачванска 10, 78000 Бан.а 
Лука, БиХ. тел. -*-387 51 466 138 Стоматологија: Универзитетскм кампуе, Булевар војводе Петрз Бојовића 1 а. 78000 Бања Лука, БиХ, тел. +387 5 1 348 I.?. 1. 
Фармација: Укиверштегеки кампус, Булевар којколе Петра Бојовића I а, 78000 Бања Лука, БиХ тел. +387 5 1 340 150 ^уху.тГ-М.ге.ћа



Зепа! (ЈпЈуегаЈеЈа и Вапјој 1исј је па зјесЈпјсј осЈг^апој 10.05.2010. досЈЈпе (ЈопЈо 

осИики ђг; 05-2390-ХХХ\7-7.2.3/10, ко јот је ^опгпгапа КотЈзуа и заз^ауи:

1. Ог МИогас! бЈапЈзЈс, гесЈоупЈ рго^езог, и±а паиспа о!з1аз1; Шгигдјја,
МесКапзкЈ ТакиИе! Вапја 1ика, ргес!зјес1пјк;

2. Ог бауа Мјсјс, гес1оупЈ рго(езог, и±а паиспа о1з1аб1 Нјгигдјја, МесПапзкЈ [аки^е! 
Веодгас!, с1ап;

3. Ог МИап ОокЈс, гесЈоупЈ рго^езог, и±а паиспа о1з1аз1 Шгигдјја, Месјјсјпзкј (акиИе! 
Веодгас), с1ап;

га рјзапје Јгујез^аја га Ј2к>ог пазЈаупЈка МесПстзкод а̂киИе а̂ и Вапјој 1исј, 2а иги паиспи 
о1з1аз1 Нјгигдјја, ро копкигзи газрјзапот 21.04.2010. досПпе и с)пеупот Пз1и С 1аз бгрзке 2а 
121зог паз^аутка га и2и паз!аупи о1з1аз! Нјгигдјја, га \Љог капсПс1а1а:

Макоп с1е!а1јпод иујс!а и ргПогепа с1окитеп!а, М аз^ по -паиспот ујјеси 

МесИсЈпбкод а̂киИе а̂ 11п|уег2|{е!а и Вапјој 1исј, рос1побЈто з1ес!есј ЈгујезЈај т.а капсПс1а1а, Рг 
Оизка УазЈса, с!ок1ога тесПсЈпзкЈћ паика, с!о зас!а уапгесЈпод рго^езога и Јз1:ој паиспој 
о!з1аз1:Ј.

1 2 \ / Ј Е б Т А Ј
КОМ151ЈЕ О РР1ЈАУиЕМ1М КАМ010АТ1МА 2А 12ВОР II 7 .У АШ Е

I РООАС1 О КОМК11К311

Копкигз ок)јау|јеп: 21.04.2010. досЈЈпе и с)пеупот Пз1и 01аз бгрзке
\Ј±а паиспа/итје1пјска ођ 1аз1: Шгигдјја
Магју ЈакиИе^а: МесПсЈпзкЈ (акиИе! Вапја 1_ика
Вгој кап<Ј|(Ја1а којј зе бјгаји: 4
Вгој ргЈјауЏепЈИ капсЈ1сЈа1а: 4

II Р О О А С 1 О К А М Р 10А Т 1МА

1^0 з п о у т  бЈодгаТбкЈ росЈасЈ 

1т е ,  згесЈпје ј т е  '\ ргегјте: Ризко (СујјеИп) \/азЈс

Оа1и т  I т ј е з 1:о гобепја: 23.07 1954 боскоуас

(Јб1апоуе и к о ј јт а је  6Јо 2ароб1еп: Ос1 1979. досЈ. 2аров1еп и Орз1оЈ 1зо1пјсј и Ообоји 
2уапја/ гасЈпа т је б 1а: с!ок!ог орз^е тесПсЈпе, зресуаПзЈа иго1од, бе[ з1и21зе га иго1одЈји, 

с!Јгек1:ог Орз1е кзо1пЈсе „бу. Ароз1о1 1ика“ и Ообоји, МесПсЈпзкЈ (аки11е! и Вапјој 1исј, уапгес!пј 
ргоТез^ог

М аиспа/итје1пЈска о 61аб1: Шгигдјја (Мјгигзка дгапа 1Јго1одЈја)

С 1апб1л/о и п а и сп јт  ј б1:гиспјт о гд а т га с ј ја та  Ш исЈгигепјЈта

Огиз1уо с!ок!ога тесП сте  Рери1зПке бгрзке (ргесЈзјесЈпЈк), Котога  с!ок!ога тесПсЈпе 
РерибПке бгрзке (с1ап 12Угзпод осПзога), ЏсЈгигепје иго1ода Рери1зПке бгрзке, Еугорзко 
исјгигепје иго1ода (ЕА1Ј, Еигореап АззосЈа^оп о! 1Јго1оду, 4259 РМ-Ас^уе М е т 1зег)
С 1ап Ос11зога га Ијгигзке сПзсЈрПпе ргј Акас1ету| паика ј итје^позИ Рери1зПке бгрзке.

2. ВЈодгаИја, с!Јр1о т е  \ гуапја

Обпоупе 5ЈисПје:

Ма^ју ЈпзШисЈје: МесПсЈпзкЈ (акиИе! ЏтуеггИеЈа и ВеодгасЈи 
Мјез^о ј досПпа гаугзе1ка: Веодгас!, 1979. дос!.
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Роз1сЈЈр1от5ке зЈисШе:
№ 2^  Јпб!Ј1ис1Је: \/ојпотес11сЈпзка акасЈетуа Веодгасј,
МјебТо ј досЛпа 2а^г§еТка: Веодгас), 1986. досИпа 
Магју тадјз^агбкод гас!а:
” РгИод рогпауапји исеб1а1об!Ј ј габргоб1гапјепоб!Ј Ш тога иго!гак!а и росЈгисји епс!етбке 
пе(гора1Јје гедјопа Ообој” ,
\/ојпотес1Јс1пбка акас1етјја, Веодгас!, 1991. досИпа 
1Ј±а паиспа о!з1ав1:: НЈгигдјја (1Јго1одјја)

Оок1ога1:
Иагју јпб^исјје: Х/ојпотесИсЈпбка акас1етјја Веодгас),
Мјеб1о 1 досИпа гаугбеТка: Веодгас), 1997. ОосИпа
Иагју сИбег^асЈје: ”Обо1зепоб1Ј 1итога иго1е1уита токгаспе 1зебЈке и гедјопи епсЈетбке 
пеТгораИје”: Ос11згапа 1997. и \/ојпотес1Јс1пбкој акасЈетЈјј, Веодгас!.
Џга паиспа о!з1аб1: Шгигдјја (1Јго1одуа)

Рге1Иос1пЈ јгкзогј и паз1аупа ј паиспа гуапја (ЈпбШиспа, гуапје \ регјос!):

\/Јза тесИсЈпбка §ко1а РгЈјесЈог, Ос11икот №б{аупо-паиспод ујјеса МесПстбкод Таки1Те1:а и 
Вапјој 1исј, 6г. 0602-151/97. ос! 06.10.1997. досјјпе, јгабгап и гуапје ^јзј ргесЈауас га 
ргес1те!е; Шгигдјја ба ог1орес1|јот ј бота!орес11ја. Репос! 5 досИпа.

ОсИикот Маб1аупо-паиспод ујјеса МесИсЈпбкод (аки1!е!а и Вапјој 1исј, 1зг. 0602-191/98, ос) 
02.10. 1998. досИпе, а ит. бад1абпоб! 1ЈпЈуег2Ј{е1а и Вапјој 1_исј Ј2а1згап и гуапје с1осеп! па 
Ка!ес1гј 2а Ијгигдјји, ргесЈте! ћјгигдјја. РегЈос! 5 досИпа.
ОсПикот Маб1аупо-паиспод ујјеса МесКсЈпбкод Таки11е1а и Вапјој 1исј, 1зг. 05-227704 ос1 
19.07.2004. досИпе, а ит. бад!абпоб! 1Јп1Уег21!е1а и Вапјој 1исј, Јгабгап и гуапје уапгесЈпЈ 
ргоТебог па Ка1ес1п т.а Ијгигдјји, ргес!те! Мгигдјја. РегЈос! 6 досИпа

3. Маиспа сЈје1а1поз1: капс!ЈсЈа1а

3.1. КасЈоуЈ ргјје роз1јес!пјед \Љога

Маиспа топодгаЛ ја  пасЈопа1под гпасаја (61.33,1.3)

3 111  \/А51С О.
Орб^гикИупа игораТуа,
МесИсЈпбкЈ ТакиИе! (ЈпЈуеггЈТеТа и Вапјој 1исј
Вапја 1ика, 2003. (10 1зос1оуа)

3.1.1 Ргед1ес!пј с1апак и сазорјзи тедипагосЈпод гпасаја Ш род1ау|је и топодгаЛјЈ 
Јз1:од гапда (61.33, 1.8)

3.1.2.1. \/А51С О, ЕсЈт 2, МШсеуЈс 5.
1Јсе5Та1обТ таПдпК! Титога токгаспЈИ капа1а 1 депЈ1:а1пЈИ огдапа и гедјјј Оо1зој 
11: 1 рИЈдепЈа Оапорои1ои: 1гак, Вобпа, Јидоб1аујја 
МесИса! АгТб, АТЈпа, 2003; 61-66
(Рас! б!атрап па дгскот је^јки. (10 6ос1оуа)

3.1.2 Ргед1есЈпЈ с1апак и сазорјзи пасЈопа1под гпасаја ЈМ родау1је и топод гаћ јј Јз1:од 
гапда (с1.33,1.9)

3.1.3.1. РеТкоуЈс М, \/азЈс О.
Рег21б!еп!пе ЈпТексЈје ВК I ЈС МитапЈт роПотауЈгибЈта: (ЈсЈгигепобТ ба НитапЈт ТитогЈта 
бсг. Мес1. 1997; 28 (2):83-91 (8 1зос1оуа)
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З/КЗ 0пдта1пј паиспј гад и уосЈесет сазорјзи тебипагосЈпод гпасаја (с1.33,1.10)

3.1.4.1. Ке5егоуЈс-1Ј2е1ас В, бразјс Р, ВојапЈс N. ОЈтЛгџеуЈс Ј, 1ако В.,

Еерзапоујс 2., Ки1јЈс-КариПса N.. У а зЈс  Р. Ароз1о1оу К.:

1бо1а1Јоп оТ а Согопаујгиз Тгот КЈсЈпеу ВЈорзЈез оТ Епс1етЈс Ва1кап, МерНгораШу Ра!1еп1б 

МерИгоп, 1999; 81: 141-145 (10 босЈоуа)

3.1.4.2. 1Ј2е1ас-Ке5егоу1с В, \/А51С Р, 1копотоУ5к| Ј, ВојапЈс N. Ароб1о1оу К.

15о1а1Јоп оТ а Согопаујгиб Тгот (Јппагу ТгасТ Т и то гб  оТ Епс1етЈс Ва1кап

МерћгораТИу РаТЈепТб, МерИгоп, 2000; 86:93-94 (10 6ос!оуа)

3.1.4.3. Вапс!ика б.М, УА51С  О.

бТаТЈс с1о5ЈтеТгу брасе јт а д е  јп \л/ј с М иго!оду сПадпобИсб аге регТогтесЈ

РасПо!оду апс! Опсо!оду, 2002, 36(3); 239-44 (10 1зос1оуа)

3.1.4 О п дта !т паиспј гас! и саборјзи пасЈопа!под гпасаја (61.33,1.12)

3.1.5.1. УабЈс О, бкаго-МШс А, б!г1зас М, СигкЈс 1_ј.

НЈ5То1о5ке ј иИгабТгикТигпе 0501зЈпе кагсЈпота ток га сп е  1зезЈке и росЈгисји епсЈетбке 

пеТгораТЈје

бсг. Мес1. 1997; 28 (2): 43-50 (5 1зос1оуа)

3.1.5 Маиспј гас! па бкири тебипагосЈпод гпасаја, 51атрап и сјеИт (с1.33,1.15)

3.1.6.1. ЕсЈт 2, ОапеПбеп О, \/азЈс О, НајсЈег б, МШсеуЈс б, ОеброТ В., ЕсЈт-21оји1го V. 
ЕгекТПпа сПбТипксуа као ро51јесПса гаТпЈМ роугесЈа репјба I бкгоТита
Копдгеб гаТпе тесПсЈпе 5а тебипагосЈпЈт исебсет
Вапја 1ика, 21зогп1к гас!оуа 2001, 2:93-7 (6 6ос1оуа)

3.1.6.2. \/А51С О, ЕсЈт 2, МЈПсеуЈс б.
1Јсе5Та1о5Т таПдпЈМ Титога игодепЈ!а1п1М огдапа и с1о1зоЈ5кој гедјјј (1.1.1996-31.12.2000)
III копдгеб гаТпе тесПсЈпе 5а те б и п а го с јт т  исебсет
Вапја 1ика, 21зогпЈк гасЈоуа 2001;2:23-30 (6 1зос1оуа)

3.1.6.3. МШсеуЈс б., ЕсЈт 2, \/А51С О, НајсЈег б.
Ор!Јта1пе орсјје Пјесепја гаТпПп роугес!а 1зи!згеда
III копдгеб гаТпе тесПсЈпе 5а тебипагосЈпЈт исе§сет
Вапја 1ика, 2ђогпЈк гас!оуа, 2001;2:30-37 (6 6ос1оуа)

3.1.6.4. \/А51С О, ЕсЈт 2, МШсеуЈс б, баујс М, 1а2Јс М.
1Јго1о5ке котрПкасуе рагар1едуе
III копдгеб гаТпе тесПсЈпе 5а тебипагосЈпЈт исебсет
Вапја 1_ика, 21зогпЈк гасЈоуа 2001;2:42-52 (6 6ос!оуа)

3 1 6  5. \/А51С О
1пкопТЈпепсЈја
Тетриб ргојекаТ Е1Ј 2001/2004 
РЈ21ка1па тесПсЈпа ј геИа1зШТас1ја
Вапја 1ика, бкгЈрТа, 2002;22-24 (6 (зосЈоуа)

3.1.6.6. ЕсЈт 2, бТапЈзЈс М, \/А51С О, МШсеуЈс б, ЕсЈт-21ојиТго V.
МаПдпе пеор1агте то кга спе  1зезЈке ј бибгеда Пјесепе роб1јес1пј|И сЈебеТ досПпа па 1Јго1озкој 
кПпЈсЈ и Вапја1исј
III копдгеб гаТпе тесПсЈпе 5а тебипагосЈпЈт исебсет
Вапја 1ика, 21зогпЈк гасЈоуа 2001;2:87-92 (6 1оос1оуа)
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3.1.6.7. УА51С 0, ЕсЈт-21оји!го V, УазЈс М, МШсеуЈс б. 
НајсЈег б, Ого1зас 2.
Нгопјспј бакТепјбкЈ ргозТаШЈз 
1п1егпас1опа1п1 копдгез “2с!гау|је га зче”
Вапја 1ика, 21зогпЈк гас!оуа 2003:2/11:184-191 (6 1зос1оуа)

3.1.6.8. Најс1ег б, МШсеуЈс б, НајсЈег М. ЕсЈт-21оји1го V, ^А51С О, КогсЈЈс 0, ТосИс 0. 
бк1его!егарјја 1зи1зге2п111 сЈз!а 
1п!егпас10па1пј копдгез “2с1гау|је та зуе”
Вапја 1ика, 2003;4:210-13 (6 6ос!оуа)

3.1.6.9. ЕсЈт 2., УазЈс О.. ЕсЈт-21оји1го V, МШсеуЈс б, Најс1ег б, бТапЈзЈс М, Кот1јепоуЈс М. 
МаПдпЈ 1итоп 1зи1згеда ј токгаспе 1зезЈке и розНјегаТпот репос!и и КС и Вапја1исј 
1п1егпасЈопа1пЈ копдгез “2с1гау|је га зуе”
Вапја 1ика, 26огпЈк гас!оуа 2003;4:23-9. (6 1зос1оуа)

3.1.6.10. МШсеуЈс б, НајсЈег б, ЕсЈт 2, УазЈс 0.
2пасај регки!апе пеТгоз^отЈје кос! к)о1езпЈка за орзТгикЈјупот пеТгора^јот 
1 п1егпасЈопа1пЈ копдгез “2с1гау|је га зуе”
Вапја 1ика, 21зогп1к гас!оуа 2003;4:72-80 (6 1зос1оуа)

3.1.6.11. \/А51С О, ЕсЈт 7., МЈНсеуЈс б, Најс!ег б. 
Титогј Тев^ба
1пТегпас10па1пЈ копдгез “2с1гау|је та зче”
Вапја 1_ика, 21зогпЈк гас!о^а 2003;4:201-9 (6 1зос1оуа)

3.1.6.12. УазЈс О, 2агко Е, бТатзЈс М, МШсеуЈс б. 
МаПдпЈ 1итоп иго!еПјита и с1о!зојзкој гедјјј 
АсТа МЈг. Јид. бирр1етеп!ит 1 (425):235 
XXI Копдгез ћјгигда Јидоб1аујје, ВеодгасЈ, 2001 (6 6ос!оуа)

3.1.6.13. Оа(зоуЈс В, ^А51С 0.
Роуесапа исеб1а1об1: Мегреб гоб!ега и рога^пот реп'ос1и 
III копдгез га!пе тесПсЈпе ба тебипагосЈпЈт исебсет 
Вапја 1ика, 21зогп1к гас1оуа, 200; 1:311-315 (6 1зос1оуа)

3.1.6 ГСасЈоуј и гб о гт к и  гасЈоуа тебипагосЈпод паиспод бкира, §1:атрапј и арз1гак1и

3.1.7.1 \/абЈс Р, ЕсЈт 2, бТапЈбЈс М, МШсеуЈс б. 
МаНдпЈ ћлпоп иго!еПјита и с1о1зојбкој гедјјј 
Ас!а Ијгигдјса Јид. 2001; бирр1. 11, 425 (0 6ос1оуа)

3.1.7.2. ЕсЈт 2, \/А51С 0, ЕсЈт-21оји!го V.
МаПдпе пеор1а2те токгаспе 1зебЈке Нјесепе па 11го1обкој кПпЈсЈ и Вапја1исЈ 
АсТа Мг. Јид. бирр1етеп!ит 1 (441)
XXI Копдгеб ИЈгигда Јидоб1аујје, Веодгас!, 2001. (0 1зос1оуа)

3.1.7.3 \/абЈс 0, ЕсЈт 2, б1:апјзјс М, МШсеуЈс б. 
МаПдпЈ !итогЈ иго!еНЈита и с1о!зојбкој гедјјј 
Ас1а МЈгигдЈса Јид. 2001; бирр!. 11, 425 (0 ђосЈоуа)

3.1.7.4. РеТкоуЈс М, \/гИоуас М, Јапје!оуЈс б, \/А51С 0, Јоуапоујс Т, Вијко М.
ОеТесИоп о( (питап ро1уота ВК ујгиб иррег игоШеПит 1итогб оННе ра!|'еп!б \л/Ј1И епс1ет1с 
пер1пгора!11у
ХИНп 1п1егпаИопа1 Сопдгебб оТ \/Јго1оду, РагЈб, 2000;182 (0 1зос1оуа)
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3 1.7 5 \/А31С 0.

б о т е  азресТз с1озепезб оТ игоТИеНит Титогз апсЈ епсЈетЈс Ва1кап перИгораТНу

II Сопдгезз оТ Тће Ва1кап' з 1Јго1од15Т5

МакесЈопбкЈ тесПсЈпбкЈ ргед1ес! 54, бир1етеп! 41; 2000; 69 (0 (зосЈоуа)

3.1.7.6. \/А51С 0, Рап2а1оу1С 0, Ре1јс М, РасЈс М. 

Кабпа робТгаитаТбка пеТгоко1опа1па ТЈ5Ти1а 

Копдгез гаТпе тесПсЈпе за тебипагосЈпЈт и себсет , 

Вапја 1ика, 21зогпЈк гасЈоуа, 2001 ;2 (0 босЈо^а)

3.1.7.7. РеТкоуЈс М, УАб1С  0.

1пТексуе И и та п Јт  роПотауЈгибЈта кос! о6о1еНН ос! епсЈетзке пеТгораИје 

X V  копдгез исЈгигепја иго1ода Јидоз1ауЈје, ВеодгасЈ, 2000. (0 1зосЈоуа)

3.1.7.8. УА51С 0, СигкЈс Ц.

Когпа теТазТага кагсЈпота  то к га сп е  (зезЈке 

X V  копдгез исЈгигепја иго1ода Јидоз1аујје, Веодгас!, 2000. (0 (зосЈоуа)

3.1.7.9. УА51С 0, Ре1ј|’с М, РасЈс М, Јоуапо^Јс Ј, Оојкоујс б. 

Т и то гј догпјед игоТеПјита и рос1гисји епсЈетзке пеТгораТЈје 

X V  копдгез исЈгигепја иго1ода Јидоз1аујје, ВеодгасЈ, 2000. (0 1зосЈоуа)

3.2. РасЈоуј розМје роз1ес!пјед ЈгЈзога/геЈгђога

-гасЈоуј о1зјау|јеп1 и сјеМпЈ, куаНТЈкасЈја гасЈоуа и риђНкасЈјата,
-к1азЈТЈкасЈја ј ђосЈоуапје ргета с1апи 33 РгауЛпЈка

3.2.3. Ргед1ес1т с1апак и сазорјзи пасЈопа1под гпасаја Ш род1ау|је и топодгаЛјЈ ЈзТод 
гапда, (с1.33.1.9)

3.2.3.1. б. МШсеуЈс, 0. УАб1С. Ј. МЈкоНс
Куап1ЈТЈкасЈја зи ј̂екТЈупЈИ Тедо1за пакоп оТуогепе ргозТаТекТотуе ј Тгапзиге!га1пе гезексјје 
ргозТаТе бТг. 57-81
бротепјса бгеТепа Возкоујса бротепјса кпјјда 7, Ос!је1јепје тесПсЈпвкЈИ паика, Кпјјда 3 
АкасЈетуа паика ј итјеТпозТЈ Рери(зПке бгрзке Вапја 1ика 2007. (8 1зос1оуа)

К^апШ/касЈја зикјеМмпИ! 1едока пакоп о(\/огепе ргоз1а1ек1от1је / 1гап8иге(га1пе гезексјје 
ргозШе ргес/8(а^/ја озјеНјм те1ос1 ргосјепе зЈтр1ота с/опјед иппагпод (гак1а, пакоп 
ш агм т ћ те1ос!а Нјесепја деп/дпе НЈрегра/иЈе ргоз(а(е. Оокцет' гегиКаИ косЈ с/и/уе дгире 
орепзапИ7 рас1јепа(а зи одгабет' ри(ет сЈезкпрЦупе зШЈзИке (агНтеИска згесИпа, 
з(апс1агс1па сје^јјасјја) / апаНИскЈт ри(ет 8(ибеп(о^од ( (ез(а, дсЈје је  игабепо (езИгапје 
гагИке ап(т е(сШ  згесИпа икирпод /Р 88  / IпсЛекза к^аШе(а И\Уо(а. Рогебепе зи упјебпозН 
рпје орегас/је, рпНкот се^огопебе/јпИ!, озтопебе1јтЋ / б^апаез(опебе1јпИ1 коп(го1а. 
РегиКаИ габа рокагији ба је  изНјебИа зЈдпШкап(па гебикс/ја з1тр(ота бопјед иппагпод 
(гак(а к^апИПкоуапа ри(ет /Р88, као / з1дпШкап(по ро/зо/јзапје ^ а И Ш а  ш о(а , 'игагепјеј 
косЈ рас1јепа(а којј зи (геИгап/ о^огепот  ргоз(а(ек(отЈјот.

3.2.3.2. \/А31С 0, МЈПсеуЈс б, РеТкоуЈс М, Рајоујс В.
1пТегТШТеТ тивкагаса иггокоуап бакТепјзкЈт депЈ1;а1пЈт ЈпТексЈјата
ЗспрТа тесПса, 2006; 37(1):37-45. (8 6ос!оуа)

1п(егИ1Ие(е( ргебз(ау1ја котр/екзап рогетесај ^агпе Ш о з к е , гергобикСмпе ктксјје 
тизкагса, кој\ је  сез(о ибгигеп за роја^отЈпЈекс/ја депКа/пИп огдапа. (Ј габи зи оћгабепј 
ер/бет/о/озк/, е(1о1озк1 / ра(одепе(зк1 азрекИ /п/егШе/а којј зе сЈо^обе и ^еги за (закепЈзк/т 
т^екс/јата. Апа/тгат зи кНп/ск/ о/зНсј ЈпТекс/ја, пјИпо^а бјадпозИка \ тоба/КеИ Нјесепја, 
котрапгајисј зИспа / копТгопИгајис/ гагНсПа /Кега(игпа јзкиз^а .
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3.2.3.3. Ре^коујс М, б тК га п  А, Магкоујс Т, \/А51С 0.

Ме(гора1уа исЈгигепа за ВК  у јги зо т кос! рпта1аса 1гапбр1ап1а1:а 1зи1згеда

бсг Мес1. 2009; 40 (1): 45-52 (8 6ос!оуа)

МеТгораНја исЈгииепа за ВК VIгизот је  поуоор/запа 1зо1ез1 кос! рпта1аса 1гапзр1ап1а1а која 
зе ја^1ја и 1% с1о 10% з!исаје\/а, з1о т_а роз1јесИсе /та одкаш апје 1гапзр1ап1а1а / с1о 80% 
з/исаје^а. 8та1га зе с!а је  д/аут гаг/од јау/апја пеГгораНје ис1гигепе за ВК у/гизот 
јтипозиргез/ја. Ра(о1из{о1озка зИка 1кма 1зи1згеда кос! 01/е 1зо1езИ је  \јг!о зИспа кос! рготјепа 
киђгегпод 1к'ма из1есЈ аки!под сеИјзкод ос11Јасмапја 1гапзр1ап1а1а. 1!зод 1ода је  га сИјадпоги, 
ргезидпо с1окагмапје VIгиза то1еки1агпЈт {е/т/ката сНјадпозНке, као з!о је  итпога^апје 
пик/е/пзке к/зеНпе и геа1пот ^гетепи. Н'шк ос! осИзасмапја 1гапзр1ап1а!а, као / с(/'е/о\/а/7/'е
Iтипозиргезмпе 1егар1је зе ргаИ тјегепјет дгоја ВК  \//Ш5а и кп/1 / иппи ротоси РСР.

3.2.3.4. \/Аб1С 0, МШсеуЈс б, Рајоујс В, Ре^коујс М.

ЕрЈсИсПтШз: сИјадпога I Пјесепје.

бсг МесЈ 2007; 38 (2): 93-99. (8 6ос1о\/а)

Ер/сЛсИтШз ргес1з1а^1ја 1ара1јепје ер/сИсИтЈза гагНсИе еНо/од/је: тГекс/Ја, 1гаита, аи1оЈтипе 
до/езН, Vазки/ШзЈ, 1зег рота1од тгока дсмопто о 1с11ора(зкот ер/сИсИтШзи. КНп/ско 
/зро/ја^апје ер/сИсИтШза 2а\//5/ ос1 (огте: аки1п1, 1тготсп/, пет^еМмт, т/екИ^т о&Нк 
ер/сЈ/сИт/за сЈаји гагНсНи 31тр1ота1о1од1ји. О/јадпозНка 1зак1епјзкИ1 ер!сЛсИтШза /та ?а сНј 
ио/оуапје / 1'с1еп1Шкас1ји тгостка, осЈгебмапје пј/Ћо^е озјеИјмозИ па апИпикгокпе Нјеко^е. 
Розекпа ра^пја је  ро1ге1зпа кос1 /с1еп1Шкас1је Сћ/атусЈ/а (гасћотаИз, ротоси те(ос1а 
сНгек1пе /'типоИиогезсепсЈје, /типоезеј / 1ез1о^Ј иазпоуап/ па атр/Шкас/ј/ пик/етзке кЈзеНпе 
(РСР). /ЈИгаг^игспа сИјадпозИка / зс/пНдгаћја гасИопикИсИта зе копз1е га сИТегепс/јас/ји ос! 
1отје 1езИза. Ијесепје ер/сИсИтШза росЈгагитЈје^а т/го^апје, е1еуас1Ји зкго1ита, рптјепи 
апМз/оИка, пез1его1с1т11 апШпЛата^огт'!! Нјеко^а / апа1деИка. Ер1сНсИтШз иггокјо^ап за 
Сћ/атусНа 1гас11отаИз, Нјес/ 5е за /701//)/т Согти/ата ИиогоПто/опа. Нготст оМс/ 
ер/сИсИтШза 1и1зегки1оте еИо/од/је зе Нјесе 1гојпот рптјепот 1и1зегки1оз1аИка. РогесЈ 
перпја1пе з1тр1ота1о1од1је, иШегШИе! тизкагса ргес!з1а^1ја ог1зИјап рго1з1ет ?а 1з1о1озк1 
^аипи гергосЈик1мпи [ипксуи, зекзиа/по / икирпо кЈга^/је тизкагса

3.2.1. Опдта1т паист гасЈоуј и сазорјзи тедипагосЈпод гпасаја (с1.33.1.11.)

3.2.1.1. МШс^лс б, УА б1С  0.

(ЈИсај ћјгигзкод 1есепја 1зепјдпе Ијрегр1аг:јје ргоз1а!е па з Ј т р !о т е  ток геп ја  I рипјепја 

ток гаспе  1зе§ 1ке.

УојпобапИе^зкЈ ргед1ес1, \/о1 67, Вг 1, 55-58 (8 6ос!оуа)

Веп1дпа 111регр1а11ја ргоз1а1е је  пајсезса /зеп/дпа пеор/агта тизкагса с/ја исез1а1оз1 газ1е 
за гмо1пот с!о1з1. РгесЈз1а^1ја котр/екзап еНора!одепе1зк1 рго!з1ет за га^ојет  кИтске зИке 
која тасајпо итапјије куаШе! ш о !а  1зо1езт'ка, та з1о зи осЈдоуот/ ргуепзШепо орз1гик1мп1
1 т1а1мт з1тр1от1 (з1тр1от1 токгепја / з1тр1от1 рипјепја). 1Ј гас1и је  игасЈепа к^ап1ШкасЈја 
па^есЈепШ з1тр1ота (1п!егпас1опа1пЈ ргоз1а1а 31тр(от зког) кој/ је  ргасеп рпје /' розНје 
111гигзкод Нјесепја. Макоп зрго^есЈепШ орега!мпИ1 2а/?\/а/а, и^гбепа је  тасајпа гесЈикс!ја 
зЈтр1ота сЈопјед сИје1а иппагпод 1гак1а, рп сети 111гигзко Ијесепје '\та уес/ иНсај па 
з1тр1оте токгепја, педо па з!тр1оте рипјепја токгаспе 1зез1ке.

3.2.1.2 МШсеуЈс б, бабапоујс I, Јоуапоујс б, \/Аб1С 0

О тп Јс  I ТопосагсИп -  К о тр а га суа  I еЛкабпоб! и Пјесепји сПб1а1пе иге1его1Шја2е 

МесПсЈпбкЈ 2игпа1 1згој 1-2, \/о! 15, 111-117, багајеуо 2009. (8 восјо^а)

1Ј о1уогепој, ргозреМмпоЈ, ирогесЈпој /' ип1сеп1пспој з1исНј1, котрапгапа је  еЛказпоз1 гагНсШћ 
д1ока1ога а//а асЈгепегд1скИ1 гесер1ога (Отп1с-1атзи1оз'т /' Топосагсјт-сјохаиозт), као сИо 
коте1Л/а1мпе 1егар1је, која т от  сЈо^езИ сЈо еИттас/је иге1ега1пИ1 копкетепа1а. Екзри/гуа 
копкгетепа1а 'и сЛз1а1под иге1ега је  ро1ротодпи1а 1з1окасЈот аКа 10 асЈгепегдЈскШ 
гесер1ога, ргесЈз1а^1ја поу/ј! тос1е11егар1је иге^егоННјаге, 1е је  сНј з1исЈ1је рптагпо 1зИо ^пјете

6



3.2.2.1. Магксмс Т, бтИгап А, \/Аб1С 0. Ре^ксллс М.
РгосЈиксуа МетоПгЈпа \ (петад1ић'пасјја кос! игЈпагпЈИ зоје^а ЕзсИепсИЈа соП.
бсг Мес! 2009; 40 (1): 1-4. (5 босјоуа)

ЕвсћегШ а соН ргесЈз(а^1ја пајсезсј иггоспјк иппагпИп јп(ексјја, која ргосЈикс/јот ћетоНгЈпа / 
ћетади/иИпасЈјот (тапога зепгПмпа / тапога ге2181еп1па), т асајапо ро^есауаји 
ујги/епсци игора(одепе Е. СоН, з1о је  ро(угбепо з1аИзИбк1 т асајпот  гагНкот косЈи 
/зрИмапе, и осЈпози па к о п Ш п и  дгири. Ои/ !ак(оп Vјги/епс/је зе изрјезпо тоди копзИН га 
1с1еп(Шкас1Ји игора(одепИ1 Е. СоН, кег зегоИр/гас/је.

3.2.2.2. МШсеуЈс б, УА51С 0, Најс1ег б.
ШЈсај 1атбо1и5Јпа па сЈе!гизог косЈ расјјепа!а за бегпдпот ргоб1а1Јспот ћЈрегр1а2Јјот/1зр1п 
МесИсЈ.сот 2005.,12, 72-76 (5 6ос1о\/а)

Оејз(уо (атзи/озЈпа, уЈзокозе/екСмпод 1з1ока(ога аКа 1 ас/гепегдЈскИ7 гесер(ога којН7 па^јзе  
јта и ргесЈје/и ргоз(а(е, ргоз(аИспод зедтеп(а иге(ге I ига/а токгаспе дез/ке, /зро/ја^а зе 
ђт т  / т асајпјт  зтапјепјет ргШзка и ргес!је1и Vга(а токгаспе (зез/ке / росе(под сИје1а 
иге(ге. То с /о у о с И  с ! о  зтапјепја о(рога рго(оки иппа / зтапјепји педаСмпод иНсаја иуесапИ7 
1о1зиза ргоз(а(е па еНтЈпас/ји иппа, з(о рге^етга Ш ид/аха^а роз/јесИсе па суе1ој токгаспој 
кез1с1. (Ј гас1и је  /зрКапа еЛказпоз( (атзи/озта па бекизог токгаспе 1зез1ке као геииКа( 
зтапјепја те(1ап1ске / сЛпатЈске орз(гикс1је, осЈгедмапЈет тазе (зез/ке ргодгатзкот 
зетот \г пјепе сЈеђђте / уо/итепа. Макоп 24-пес1е1јпе (егар/је рас1јепа(а за (зетдпот 
\урегр/аг/јот ргоз(а(е, /гтјегепа је  (иКга^испо) з1дтТ1кап(па гесЈикс/ја тазе токгаспе 
(зез/ке за ргозјеспИ7 68 дгата па 28 дгата. ЕГека( зе кНпЈск/ /зро/јјо з1дпШкап(п1т 
зтапјепјет зЈтр(ота сЈопјед иппагпод (гак(а (рас1от \/пјес!позИ /Р55, зтапјепјет  
геисИиа/под иппа).

3.2.2. Опдта1т паист гасЈоуј и сазорјби пасЈопа1под гпасаја (61.33.1.12.)

3.2.4. Маист гасЈоуј па бкири тесЈипагосЈпод гпасаја, 51атрат и сјеПт (61.33.1.15.)

3.2.4.1. \/А51С 0, МШсеуЈс б. 
бекбиа1пе сПбИтксуе кос) тизкагаса
Огидј тебипагосЈт копдгез "Еко1одЈја, гс1гау|је, гас), зрогГ
Вапја 1ика, 21зогпЈк гас!оуа, 2008; 139-142 (6 босЈоуа)

5екзиа1по ?с1га̂ 1је тизкагса сез(о идгогачаји рогетесај! зекзиа/пе (ипксце ос! кој/Ћ зи 
пајтасајпјјј: егекШпа сИзЉпкс/ја, зтапјеп/ /КлсЈо, ди/зИак ЊЈс1а / ргегапа ејаки1ас!ја. 
Маз(апак / тећапјгат пјИпоуод гагуоја, ^егап је  2 а тподе /зготспе до1езИ 1(ак(оге шо(а. 
(Ј гади зи с!е(а1јпо апаНигап/ И(ега(игпј росЈас\: еИора(одепе(зке ует.е зекзиа/пИп сИзЉпксуа 
за Iак(опта 2мо(под з(Иа (пекгШска иро(ге!за а1ко1по1а, т:1оиро(ге1за скода, ризепје / 
дојатоз(), тподе ћгоп'\спе &о1езИ (^азки/агпе, пеиго/озке, те(а1зоИске / (чогтопа/пе 
депеге), гаИт рзИ1одеп1 рогетесајј, ро\/гес!е / орегааје и та1ој кагНс/, (е иро(ге!за пекШ 
Нјеко^а. О окит еп^апо  је  сЈа рге^епс/ја / Нјесепје о\х/У7 (зо/езИ, као I копдоуапје (ак(ога 
2мо(под зМа, ргесЈз(а^1ја пај1зо1ј1 пасјп зтапјепја исез(а1оз(1 I 1п1етНе(а зекзиа/пИп 
сИз(ипкс1ја.

3.2.4.2. \/А51С 0, МШсеуЈс б, РеЈкоуЈс М.
ЕЛказпоз! Татзи1о5Јпа и {егарјјј НгопЈспод 1зак!ег1ј5код ргоб1аШЈ5а 
ТгесЈ тебипагос1п1 копдгеб "Еко1одЈја, гс!га̂ 1је, гас!, 5рог1“
Вапја 1ика, 21зогп1к гасЈоуа, 2009; 15-22. (6 1зос1оуа)

Нгоп/сп/ (зак(епјбк1 ргоз(а(Шз ргес1з(а^1ја кНтск/ о(зНк 1згоп1спод ргоз(а(Шза кос! којед ес1ет 
(зак(епјзке еИо/од/је зИтиИзе аКа 1А ас1гепегд1ске гесер(оге и д1а(кјт т/з/с/та ргоз(а(е, 
уга(а токгаспе (зезјке / ргоз(а(1спод с!1је1а игејге, роуесауајисј ппћоу (опиз а (јте / 
озрхгиктпе / /гпаг^пе з/тр(оте сЈопјед с1Јје1а гитагпод (гак(а. (Ј зез(от језеспој з(иб'ф је  је
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ЈзрШуапа ећказпоз11атзи1озта па па^ебепи з1тр1ота1о1од1ји / к'уаНШ шо1а расјјепа1а за 
ћгоп1Сп1т каШпјзкЈт ргозШШзот. Шугбепо је  ва Татзи/озт као V1'зоко8е1ек1мп1 
ап1адоп181 аКа 1А абгепегдЈскИп гесер1ога, ргебз1а^/ја еПказап Нјек и котр/екзпот 1ге1тапи 
11гоп1спод 1зак1епјзкод ргозШШза, /зро/ја^ајисј бејз1\/о па орз1гик1мпе / ЈпШмпе з1тр1оте 
сЈопјед иппагпод 1гак1а.

3.2.4.3. \/А51С 0, МЈПсеуЈс б.

Вепјдпа Мрегр1а2Јја ргозТаТе

Огидј тебипагос1п1 копдгез "Еко1одјја, 2с1гау|је, гасј, зрог!“

Вапја 1ика, 26огпЈк гас!оуа 2008, зТг 135-138 (6 босјоуа)

Њ јсезса кеп/дпа пеор1агта коб тизкагса ргебз1а^1ја еИо1озк/ / ра1одепе1зкЈ перофипо 
пјезеп кНтск/ епИ1е1, сШегепсЈја/по с11јадпозИск/ рго/з/ет г/зод сез1од га^о ја  кагс/пота и 
1з1от огдапи аН / котр/екзап 1егар/јзк1 /гаго^, з1о ро^гбије т поз^о тобаНШа Нјесепја. 
1/зод 1едо/за об з1гапе бопјед иппагпод 1гак1а, Ш/о ба зи орз1гик1мпе Ш ЈпШмпе рпгобе, 
депјдпа 111регр1аиЈа ргоз1а1е тасајпо пагиза^а куа/Ие! шо1а /зо/езтка, с/о\/ос/ес/ бо 
одгап1сепја габпе зрозо/зпозИ из/јеб /зсгр/јепозИ, пезра^апја 1 /зод пок1ипје. Маз1аје 
ргодгезмпо пагизауапје гбга^/ја /зо/езп/ка, рогоб1спод / бгиз^епод з1а1иза. 1Ј габи зи 
/зсгрпо е/адопгат 51// па^ебеп/ азрекИ па озпоуи бозабазпјИп кИп/ск//1 /зкиз1ауа. \//зока 
исезШоз! о/зо/јепја, 1згојпе перотатсе и еНо/оду/ / ра/одепеи, пагиза^апје габпе / /з/о/озке 
акИчпозИ, 1е у/зе тобаНШа 1/јесепја, икагији с!а /зетдпа ћрегр/агјја ргебз1а^/ја гасајап 
зос/ја/по тебЈс/пзк/ рго/з/ет.

3.2.4.4. МЈНсеуЈс б, \/А51С 0, ЕсЈт-21оји!го V.

Еб\Л/1_ ј Џ Рб -К отра гасЈја  ј еТЈказпоз! и ТгеТтапи акТ^под ик1апјапја к а те п а  и игеТеги 

Тгесј тебипагосјпј копдгез "Еко1одџа, 2сЈга^1је, гас!, зрогГ

Вапја Еика, 21зогпЈк гасЈоуа, 2009; 15-22 (6 6ос!оуа)

Ка/ки1о!а иго1гак1а ргебз1а^1ја котр/екзап зтбгот га сјје паз1ајапје зи обдо^огт /згојп/ 
1ак1оп, теби кој/та пајуес/ гпасај 1таји: апа1отзк1, епбокпп/, тТ1ата1огт теШоНск/ 
иггосј. 1/зод па^ебетЋ с/пјеп/са, ргеуепсјја / 1егарјја ка/ки/оге р г б з^ /ја  1егак габа1ак. 
Сез1а /зИа1ега1поз1 / ргодгез1ја ргосеза зи боба1т' о1ега^ајис1 1ак1ог. Ио1прзаЈја (Е8\Л/Ц / 
иге!егогепозкор/ја (1ЈК8) за коп1ак1пот бег/п1едгас/јот епбоиго/озка те1оба, 
иШегогепозкорЈја за коп1ак1пот бег/п1едгасЈјот копкетеп1а, ргебз1ау/јаји сез1е те1обе и 
1ге1атапи ка/ки/оге иго1гак1а. Е 8 1М. бапаз ргебз1а^1ја пајсезсе рптјепјмапи те1оби 
Нјесепја пекотрНкоуапе ка/ки/оге догпјед иппагпод 1гак1а. Одгап1сепе тодиспозИ 
иро1ге!зе 1ЈЕ8 за бег/п1едгас1јот копкгетепа1а зато и згебпјој / бопјој 1гегт/ иге1ега, 
о1к1опјепе зи и\/обепјет и ргакзи зет1пд/бпИ1 / Т/екзИзНпН'1 иге1егогепозкора. Котраг/гапјет 
ргебпозИ / пебоз1а1ака оуе б^/је те1обе и 1егар1ј/п иге1его/Шјаге коб с^/јс дгире рас1јепа1а, 
и^гбепа је  \/еса еЛказпоз1 рпт/јепјепе епбозкорзке те1обе и обпози па Е 8 И//_, која је  
гаЋНјеуа/а / 1/ес/ 1згој ропау/јатЋ 1ге1тапа.

3.2.4.5. МШсеуЈс б, б. НајсЈег, Х/азЈс 0.

2пасај регкиТапе пеТгозТотЈје косЈ расуепаТа и { е гт та 1 п о т  зТасПјити кагсЈопота  ргозТаТе, 

б јт р о г ј ји т  „Во1ез1;Ј ргозТаТе11, 21зогп1к гас!оуа, 2005; 57-63 (6 1зос1оуа)

Каб ргебз1а^1ја ге1гозрек1мпи з1ибјји р/аз/гапја регки1апе пе!гоз1оте косј 116 рас/јепа1а за 
орз1гик1мпот игораИјот, истјетЋ и репоби а^диз! 2001.- аудиз/ 2005. па 1Јго1озкој к/т/с/ 
КНп/скод сеп1га и Вапја/ис/. 1Ј гак/јиски је  /гпезепо с:1а је  регки1апа пеТгоз1от1Ја гттта/по 
ш агмпа те1оба зирга^ег/ка/пе бегмасуе која зе, оз/т и бЈјадпозИске з^гЋе, 1егареи1зк1 
копзИ / као рго/агп/ Ш беТЈпПмп/ у/с/ бегмасце иппа. Као рго1агп/ у/с/ бетасце зе рокага/а 
као пе1гоз1аупа аикзИагпа ргосебига коб те1обе Е51М.-а.

3.2.4.6. МЈПсеуЈс б, У а з Јс  0, НајсЈег б. (6 1зос1оуа)

ЕТекТЈ Тат5и1о5Јпа и ТгеТтапи 1зепјдпе ргобТаТЈспе Ијрегр1а2|је,

б јт р о г ј ји т  „ Во1е5ТЈ ргобТаТе", 21зогпЈк гас!оуа, 2005; 79-87

СНј з1иб1је је  Шо и^гб/И 1егар1јзке еТек!е коб рас1јепа1а за /зешдпогп Ћ/регр/аг/јот ргозШе и



12-пес1е1јпод 1ге1тапа кеп/дпе ргоз1аИспе ћјрегр/агјје 1ат8и1оз1пот, 5\/е котропеп1е 
8/тр1ота сЈопјед сИје1а иппагпод 1гак1а, к^апИЛс/гапе ри1ет 1Р88 зи рокагаЊ зЈдпШкаМпо 
родо1јзапје. За уесот с/игтот 1гајапја 1ге1тапа (4-12 пес!је1ја) рогИмап 1егар1јзк1 еГека! 
1атзи1оз1па је  зЈдмШап1по газ1ао. Реи'с1иа1т ипп зе з1дтШап1по зтапјјо. Татзи/оз/п мје 
иИсао па упјес/поз1 кп/под ргШзка / ри/з ћек^епсе. Иакоп 12-пес1је1јпод 1ге1тапа ВРН 
1атзи1оз1пот паз1ирНо је  зЈдп1Лкап1по зтапјепје иИгагуиспо ргоајепјепе тазе токгаспе 
кез/ке (за 64 дг па 37 дг).

4. Обгагоупа сЈје1а1поз1 капсПсЈа1а

4.1. О вга гоупа  сЈје1а1по51 ргјје роб1есЈпјед Јгвога/геЈгвога

II гуапји ујзед ргесЈауаса, исезћ/оуао и јгуобепји паз!ауе, ЈзрЛпЈт к о т јз у а т а  ј 

к о т јз јја т а  га  осИзгапи сЈЈр1отзкЈИ гас!оуа и \/1зој тесПсЈпзкој зкоН РпјесЈог, и репос!и ос! 

1997-2000. (ргесЈте^ ботаТоресПја ј НЈгигдјја за ог1оресПјот). (2 1зос1а)

1Ј пазТаупот гуапји с1осеп!, исезћ/оуао и јгуобепји пазТа^е па Ка1есЈгЈ т.а ИЈгигдјји т.а
2 з!исИјзка р год гата  М есПстзкод ТакиКеТа и Вапјој 1_иа (тесНсЈпа ј з!ота!о1одЈја) РегЈос) 

1988-2004. (2 6ос!а)

4. 2. О в га гоупа  (Јје1а1поз1: розП је розјјесјпјед Јгћога/геЈгћога (с1.35.1.8.)

ОсЛика Маз1аупо-паиспод ујјеса МесПсЈпзкод (аки11е!а и Вапјој 1исј ђг: 0602-715/10 

Ог тес!. №опа Р ј з о у ј с  

Мадјз1агзкј гас1:

Ргосјепа бибгегпе (ипксуе кос! о1зо1јеМИ о с ј  сНјак)е1ез теШ иза  ћ’ра II осЈгебЈуапјет

пјуоа сЈз^аИпа С и зе ги ти

Меп1ог ргоТ сЈг бп јегапа  РороуЈс-РејЈсЈс

К отеп1ог:  Р гоТ  сЈг О и зко  Уа зЈс  (2 1зос1оуа)

Рјезепје Маз1аупо-паиспод ујјеса МесПсЈпзкод ТакиИеТа и Р осј 1зг: 0 1 -3 -16  ос! 09.11.2010. 
досПпе о ЈгтјепЈ осЛике 6г: 0 1 -3 -99  ос! 13.07.2010. досЈ.

Ог тес). Иепас! РеТко^Јс 

МадЈзТагзкЈ гасЈ:

СЈпЈосЈ којј иИси па орогауак ап е т јје  (зо1езп|ка ИетосПјаПгЈ 1есепЈМ И и та п Јт  

ге ко тђ јп оуап јт  егЛгороеИпот 

Меп^ог ргоТ с ј г  ЦибЈса Викапоујс

К отеп1ог:  Рго1. сЈг О и зко  \/абЈс (2 ђос1оуа)

- Ес)икасјја 3 зресуаПгап^а 1Јго1одЈје и Орз1ој 1з о 1п ј с ј  Оо1зој

- С1ап игедјуаскод ос11зога, зас1а ргесЈзјесЈпЈк 1гс1ауаскод заује!а сазорјза бсгјр!а 

МесНса, (Сазорјз Огизћ/а с1ок!ога тесПсЈпе Рб , ЈгсЈа^ас МесНсЈпзкЈ (акиИе! и Вапјој 1_исј)

- \/апгес1пЈ ргоТезог-КаТесЈга га  Мгигдуи, з1исјуе тесПсЈпе, з1ота1о1одЈје, гсјгауз^уепе пједе 

(ргес1ауапја, ЈзрШ, ргес1бјес1пјк ЈбрИпе котјзјје).

- Ргес1ауас и Сеп!ги т.а ес1икасуи с1ок!ога рогосПспе тесПсЈпе и Оођоји (4 1зос1а)

- Соз1ијис|' рго(езог, МесПсЈпзкЈ Таки1!е1 Роса (3 6ос1а)

Р е се п 2 Јја:

МШсеуЈс б.
Вепјдпа ИЈрегр1а2Јја ргоз!а!е - топодгаЛ ја 

1гсЈауас: МесНсЈпзкЈ Таки11е1 ЏпЈуеггЈТеТа и Вапја 1исј 

Вапја 1ика, 2009.

РесепгепИ: ИЈкоПс М, 1пзШи! т.а иго1одуи I пеТго1одЈји КПпЈскод сеп!га бгбуе \/А51С О, 

уапгесјпј ргоТезог МесНсЈпзкод Таки11е1а (ЈпЈуеггИеТа и Вапја1исј

С1ап К отЈб Јје , ОсЈђгапа тад јз^ агзке  1еге 

1ЈП1\/бГ̂ 11е1 и 1зшспот а̂гајеуи, меснстзк! ТакиИе! 1-оса
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капсЈЈсЈа! сЈг ВаИпЈс 0.

М ад 1б!агбка \.ега: РгодпобИскЈ гпасај пеигоепсЈокгЈпе сј^егепсуасјје и 

ко1огек!а1пот асЈепокагсЈпоти 

и ргИоди Ос11ика

1Јс1гк>епЈк
Нјгигдјја \ пједа ИЈгигзкод ђо1ебпЈка
(ЈгесЈпЈк Сгик)ог Р.

1г:с1ауас: МесЈЈсЈпбкЈ (акиИе! Вапја 1ика, 2008;

Аи!оп род1ау|ја: МШсеуЈс б., \/А51С 0.
Род1ау|је 15: Ок>о1јепја игодепЈ!а1под б1б !е та  ј ргоб!а!е, 491-522 (6 босјоуа)

Нјгигдјја /' пједа [игигзкод (Јо/езтка је  1 Уатст исЈгћетк \г /игигдце 1 а 81ис1еп1е \Ј\зоке 
тесИстзке зко1е и зк!ори МесИстзкод Љки/Ша 1Јпмег2:Не1а и Вапјој Тиа.
Род1а^1је Одо/јепја игодепНа1под з1з1ета / ргоз1а1е о/зи/1Уа1а 1ета1зке од1аз1г
- игобепе апотаИје иго1гак1а (дидгеда, иге1ега, токгаспе кез/ке, иге1ге)
- Јп1екс1је  иппагпод з1з1ета
- ка1ки1о!а иппагпод 1гак1а
-око/јепја депИа/под з1з1ета тизкагса (Птога, рагаћтога, 1ис1госе1а, \/апкосе!а, 
зрегта1осе1а, 1опЈја 1езИза, 1п11ата1огпа о1зо1јепја, о!зо1јепје ргоз1а1е)
-1итоп игодепИа1пИ1 огдапа (кикгегпод рагепћЈта, токгаспе дез/ке, иге1ге, ргоз1а1е, 
1езИза,реп1за).
ИајтасаЈПЈја ра1о1од1ја игодепНа/под з1з1ета и ргл/от сЧје!и род1а^1ја ргесЈз1ау1јепа је  
рогетесај/та етдпопа/под га^оја  / депе1зкод паз/еба, пајсезс/т апотаИјата коб 
со^јека, т  кга1ак рпкаг МазМкасЈје, кНп/ске зИке, б/јадпозНскИ1 те1оба / ћигигзкИ! 
1п1еп/епс1ја и пјИ^оуот Ијесепји. (7 оз1а11т ок1азНта зи ргебз1ау!Јепе робје1е, ра1одепе2а, 
кИтска зИка / 1егар1ја /пГексуа, ка1ки1охе иппагпод з1з1ета / 1итога игодепИа1под з1з1ета. 
81з1етаИсап /' заге! рпкаг орзете та1епје обдо^ага патјепј, као ибИзетк з1ибепИта 
\/1зоке тебЈстзке зко1е.

ЏсЈгћетк
2сЈгауз1л/епа пједа и уапгесЈтт иб1оуЈта (6 6ос1оуа)
(ЈгесЈпЈк Огибог Р.
1гс1ауас: МесЈЈсЈпбкЈ [аки11е{ Вапја 1_ика, 2010.

Род1ау|је : ЈпЈексЈје и ^апгесЈтт рпПката, Аи1оп: \/А51С 0, МШсеуЈс б б!г 27-37
\/апгебпе рпНке (тазо^пе пезгесе, ка1аз1го(е, кпт ) ргебз1а^1јаји бодабаје / око1позИ које 
паз1аји за /// 1зе! ироиогепја, боуобес/ бо ^еНкИз 1јибзкИ1 / та1епја1пИ1 ди!зИака. Розе1зап 
гбга^з^еп/ рго!з1ет и ^апгебп/т из/оу/та ргебз1ау1јаји /пГекс/је које рорптаји кагак1ег 
ер/бет/ја /// рапбет/ја. НЈгигзке тГексуе као розе1зап кИтск/ о1зИк /пТекс/ја и ^апгебп/т 
из/оу/та ргебз1а^1јаји боба1пи, 011з11јпи рпје1пји ро 2бга^1је / шо1 роупјебепН!. 
Ргеб/зроп/гајис! 1ак1оп т[екс1Ја обгебепј \/апгебтт ргШката и „га1и као 1гаита1зкој 
ер1бетјј1“ иИси па г а ^ о ј /' тазо^поз! ЈпТексЈја зресШспИп кагак1епз11ка које зи бе1а1јп1је 
е1а!зопгапе. ЗНјебЈ ор/з пајсезсИ! га1пИ1 т1екс1Ја, кго! пј/Ћо^ тасај, робје1и, озпо\/пе 
кИп/ске кагак1епзИке / пасте пј/Ћоуе б/јадпозИке /' Ијесепја и га1п1т из/оу/та. Те1апиз / 
зерза зи \/е//А7 /гагоу/ / га  т/гпоборзке из1о^е (ипкаотзапЈа гбга^з^епе з/иИзе, кој'\ и 
га1п1т и з ^ т а  рге1з1а^1јаји ^еНки оразпоз!. Зтјегп/се га ргеуепаји /пГекс/ја и ^апгебтт 
из/оу/та ба1е зи ор/з/та 1игигзке бок1ппе ?1зп'пја^апја гапа, роз1о^апја рппара азерзе / 
апИзерзе.

Род1ау|је: РоугесЈе I гсЈгаузЈуепа пједа игодет!а1под 1гак1а и уапгесЈтт ргШката
АиЈоп: МШсеуЈс б, УА51С 0. б!г. 177-186
Ро^гебе игодепИа/под 1гак1а зе икгајаји теби пај1е1е ро\/гебе 11зод апа1отзкИ1 
кагак1епзИка '\гигзкИ7 /' 1ородга1зкИ1 обпоза огдапа, 1е ћетобтатзк!/! '\ игобтатзк/!! 
гдмапја и иппатот з1з1ети. ИаЈсезсе зи кот1зто^апе за ро\/гебата коз1апИп I бгидИ! 
теко1кмпИ1 з1гик1ига, ргасепе о!зИп1т к/л/агепјјта / 1зтт га^ојет  /пГексуе. Ое1а1јпи робје1и 
ро\/геба ргета тећапити паз1апка / га^оја ројебтИ1 огдапа игодепИа!под з1з1ета, зНјеб!
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ор/5 сНјадпозНск/Ћ роз1ирака / 1егар1јзкИп ћ/гигзкИ! тодиспозИ гћппЈауапја и уапгесЈпЈт 
ргШката.

Ш гћ етк
Сепја1гјја ј пједа 5*апјЈН обођа (6 1зос1оуа)

ЏгесЈпЈк Мапс V.

1г:с1ауас: МесИсЈпзкЈ ТакиИе! и РосЈ, 2009.

АиТог род1ау|ја: УА51С 0, РасЈс М.

Род1ау|је: 06о1јепја иго1о§код зјб1ета, з!г 137-162
1Ј род1а^1ји зи о&габепе озпо^е ЛгЈоЊдуе иппагпод з1з1ета, пајсезса з1апја / о1зо1јепја и 
ргакзЈ: с/еЛп/запјет ројта, ер/сЈет/о/од/је, еНо/од/је, ра1одепеге, кИпЈске зПке / 1егар1је. 
Розекпа рагпја роз^есепа је  ра1о1од1Ј1 з1апје ш о !п е  сЈо1л тизкагса иго1озке рпгосЈе: 
иппагпа ЈпкопИпепсца, иппагпа ге1епс1ја, /пТексуе, деп/дпа Iтјрегр/аг/ја ргоз1а1е, кагс/пот 
ргоз1а1е, као \ ак1мпозИта уегапЈт га пједи.

5. 51гиспа с1је1а*по51 капс!ЈсЈа1а

5 1 бјгиспа (Јје1а1поз1 рпје розЈесЈпјед Јгвога/геЈгвога

Оорппоз гагуоји иго1одуе и Орз!ој 1зо1пј с ј  и Оо1зоји: га^уој епсЈозкорбкЈМ теТосЈа 
сПјадпобћке ј Пјесепја иго1обкЈИ о1зо1јепја, Као ргес!бјес1пЈк иго1ода РерибПке бгрбке и 1от 
регјосји огдапЈго^ао иго1обке бабТапке ба тесЈипагосЈпЈт исебсет, осјггао ујбе ргес!ауапја и 
росЈгигтсата Огибћ/а с!ок!ог атесПсЈпе Рб.

5. 2. 5Јгиспа <Јје1а1по51 робПје робЈјесЈпјед Јгћога/геЈгћога

5.2.1. 51гиспј гасЈоуЈ и саборјби пасЈопа1под гпасаја

5.2.1.1. Рајоујс В, Рас1оуЈс М, РасЈипоуЈс М, \/А51С 0.
\/агЈкосе1а ј тТегКПТе! тибкагса.
бспрТа МесПса 2006; 37 (2): 69-73. (2 восја)

5.2.1.2 Магкоујс Т., бтЈТгап А, \/А51С 0, Ре!коуЈс М.
1ЈсебТа1обТ ј апТЈтЈкго1зпа 0бјеТ1јЈУ0бТ игЈпагпЈМ бојеуа ЕбсћегЈсћЈа соП ј К1еђбЈе11а рпеитопјае
којј ргоисЈикији 1зеТа-1ак1а т а 2:е бЈгокод брек!га кос! уап!зо1пЈскЈ1п расЈјепаТа.
бспрТа МесНса 2007; 38 (1): 25-29 (2 ђос!а)

5.2.1.3. МШсеуЈс б, \/А51С 0, ЕсЈт-21оји1го V, Торјс Ј, Јакоу|јеуЈс В, РеТко^Јс М.
Ијесепје уе21коуадта1пЈН ТЈбТи1а Тгапбуе21ка1п1т ј Тгапба1зс1отЈпа1п1т риТет ба отепТит 
Ларот
бсг Мес! 2009; 40 (1): 19-24. (2 1зосЈа)

5.2.1 4 УА51С 0 
Вепјдпа М1регр1а2Јја ргобТаТе
МесНсЈ.Сот, Вгој 25, бТг.21-22, Вапја 1ика, 2008. (2 6ос1а)

5.2.1.5. \/А51С 0.
В1ока!оп ас1гепегд1скЈИ гесерТога и Тегарјјј ВНР-а
МесИсЈ.Сот 1зг. 38, Вапја 1_ика 2010 (2 1зос1а)

5.2.1.6. МШсеуЈс б, УА51С 0.
ОЈјадпобТЈка ј Тегарјја СагсЈпота јп бЈТи токгаспе 1зезЈке
бспрТа МесПса, \/о1. 38, Вгој 1 (бирр I), 2007. Арб1гак! (0 6ос1оуа)
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5.2.1.7. МЈПсеуЈс б, УАб1С 0
О П ете  Р б А  зкгјтпда кагсЈпота  ргозТаТе 

бспрТа МесПса, \/о\. 38, Вгој 1 (бирр I), 2007.

бТгиспЈ гасЈ, ођјау|јеп и сазорјби пасЈопа1под гпасаја АрзТгак! (0 1зос1оуа)

5.2.1.8. УА51С О, МШсеуЈс б, РеТко^Јс М.

ВЈо1озке озо1з1пе 1итога игоТеПјита ток га сп е  безЈке и гапзТЈта епсЈетзке пе!гора!уе 

бсгјр1а МесПса, \/о1. 38, Вгој 1 (бирр I), 2007. АрзТгак! (0 босЈоуа)

5.2.1.9. Е с Јт  2, \/Аб1С О, МШсеуЈс б, 2јдјс М. НајсЈег б, ТосПс О.

МаПдпе пеор1агте ТезИба Пјесепе па иго!обкој кПпЈсЈ и Вапјој 1_ис1

бсгЈрТа МесПса, \/о1. 38, Вгој 1 (би р р !), 2007. АрбТгак! (0 1зос1оуа)

5.2.1.10. УАб1С М, [_а21С В, УАб1С О, РеТкоуЈс М.

Магкегј ТгапбигубкЈИ ТгапбтЈбЈупПп 6о1еб!Ј кос! с1о1згоуо1јтИ с!ауа1аса кгуј 

и репосји ос! 2000. сЈо 2006. досПпе

бспр!а МесПса, \/о1. 38, Вгој 1 (бирр I), 2007. Арз1гак{ (0 ђосЈоуа)

5.2.1.11. РеТкоуЈс М, б тИ гап  А, ^Аб1С О,

1)себ!а1об1 тагкега  ИераИШба В \ С  и бе ги ти  51ис1епа1а 

МесПсЈпбкод ТакиИеТа и Вапјој 1исј

бспр!а МесПса, \/о1. 38, Вгој 1 (бирр I), 2007. Арб!гак{ (0 6ос!оуа)

5.2.1.12. УАб1С О, МШсеуЈс б, УАб1С М. Најс!ег, РеТко^Јс М.

Нгопјспј 1закТегЈјбкЈ ргобТаТШб-сПјадпобИскЈ I ТегарубкЈ рго1з1ет

бсгЈрТа МесПса, \/о1. 38, Вгој 1 (бирр I), 2007. Арз!гакТ (0 !зос!оуа)

5.2.2. ГСасЈоуЈ и г!зотЈки гасЈоуа за тебипагос!под зТгиспод зкира

5.2.2.1. МШсеуЈс б, НајсЈег б, УАб1С  О.

2пасај регкиТапе пеТгоб!отуе кос! расуепаТа и ТегтЈпа1пот зТасПјити кагсЈпота ргобТаТе 

б Јтр о гуи т:  Во1ебТЈ ргобТаТе, 2(зогпЈк гас!оуа, ТезПс, 2005. бТг. 57-63 (2 восЈа)

5.2.2.2. \/Аб1С О. МШсеуЈс б. НајсЈег б.

КотрПкасуе 1закТегу'бкод ргобТаТШба

б Јтр о гуи т :  Во1ебТЈ ргобТаТе, 21зогпЈк гасЈоуа, ТебПс, 2005. бТг. 101-109 (2 босја)

5.2.2.3.б. МШсеуЈс, О. \/абЈс, б. Најс!ег

ЕТекТЈ Татби1обЈпа и ТгеТтапи [зепјдпе ргобТаИспе Ијрегр1а2:јје

б Јтр о гуи т :  Во1ебТЈ ргобТаТе, 2ђогпЈк гасЈоуа, ТебПс, 2005. бТг. 79-87 (2 6ос!а)

5.2.2.4. УАб1С О, \/Аб1С М, МШсе̂ Јс б, НајсЈег б.

РгЈгосЈа Титога игоТеПја и гагЈбТЈта епс1етбке пеТгораТуе 

XVII Копдгеб иго1ода бгбуе I Сгпе Ооге, ВеодгасЈ, 2005

5.2.2.5. УАб1С О, УАб1С М, МШсеуЈс б, НајсЈег б.

ВакТегубке ЈпТексуе и ЈпТегТШТеТи тибкагса  

XVII Копдгеб иго1ода бг!зуе I Сгпе Ооге, Веодгас!, 2005

5.2.2.6. МШсеуЈс б, НајсЈег б, ^Аб1С О.

АпаНга Титога догпјед игоТеПјита и регЈос)и 1999-2004.

XVII Копдгез иго1ода бг!зуе I Сгпе Ооге, Веодгас!, 2005

5.2.2.7. б. НајсЈег, б. МШсеуЈс, О. УАб1С, V. Кгјуокиса 

2пасај регкиТапе пеТгобТотуе кос! 6о1ебпЈка за орзТгикТЈупот игораТуот и Т е гт та 1 п о т  

бТас1бТасПјити таП дпе  1зо1ебТЈ

XVII Копдгеб иго1ода бг1зуе I Сгпе Ооге, Веодгас), 2005 (0 1зос1а)

(0 6ос1а)

(0 1зос1а)

(0 (зосја)
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III 2 А К 1- Ј 1Ј С М 0  М18и Е Ш Е

(0 6 га21о2епје  ргЈјес11ода  К о тЈз Јје , ба р п је сЛ о д о т јес!под капс1Јс1а1а 2 а ЈгЈзог ј п а г п а к о т  
га  које г^ а п је  зе ргесЛаге.)

I I  з к 1асЈи за 2 а к о п о т  о ^ јз о к о т  окзгагоуапји, 51а М о т  11пм ег2 Ј!е{а \ Р г а ^ П т к о т  
о роз^ирки I и з ^ ј т а  јгбога  а к а сЈе тзк о д  озо!з1ја  11пм ег2 Ј{е1а и Вапјој 1 исј, К о тЈз Јја  је  
апаН2 Јга1а бјодга^зке ј бЛзПодга^зке росЈа!ке капсЈЈсЈа1а Р изка  \/азЈс, уапгесЈпод рго^езога 
МесПсЈпзкод (акиКе*а и Вапјој 1_исј.

N 8 озпо^и ргПогепе с Јо к и те п 1асЈје, као \ па озпо^и ро гп а^а п ја  капсИсЈа^а, 
осЈпозпо куа№е1а п једо^е  паиспочз^гагм аске аМ мпозК, ођ га го^пе  ј з^гиспе сЈје1а1поз^ј, 
капсЈЈсЈа! јзрипја^а и з ^ е  га  јгб ог и г^ а п је  гесЈо^под ргоЈвзога.

К о тЈзЈја , за р озек )п Јт гасЈо^о1јз ћ / о т , ргесЛаге М а и с п о -п а з ^ п о т  ^јјеси 
МесЈЈсЈпзкод ?акиКе*а и Вапјој 1 исј ј бепа^и 11пм ег2 Ј1е1а и Вапјој 1 исј, сЈа сЈг зсј. те с Ј  
Р изка  \/азЈса, ЈгаЈзеге и г^ а п је  гесЈоупод р го ^ е зо га т МесЈЈсЈпзкод ^акиКе^а 11г т е г 2 Ке1а 
и Вапјој 1 исј га  иги паиспи о 61а з1 Н јгигдјји.

С 1апо^ј К о т јз ј је :

РгесЈзјесЈпЈк

1 . О г МПогасЈ 31апЈвЈс, гесЈоупЈ рго^езог 
и га  п а и сп а  о 1з1а з1; Н јгигдјја , 
МесЈЈапзкЈ (а к и 11е 1 В а п ја  1 ика,

2 . С 1ап
Ог  б а у а  МЈсЈс, гесЈоупЈ рго^езог, 

п а и сп а  о 1з1а з1 Н јгигд јја , 
'М ^ Јс Јп в к ЈЛ а к д И е !: ВердгасЈ, с 1ап;О '

..
ПЈ V  ,'_4 " I  ^  -Д

1 ' Г . ;  ,« е ;  :?з?

^ ; ^ . , р М Ј 1ап 0 окЈс, гес1оупЈ рго^езог, 
■г: ' и га  п а и сп а  о!з1а з1; Н јгигд јја , 

М есЈЈсЈпзкЈЈакиИе! Веодгас^, с 1ап;

IV  \2 0 \/0 Ј Е Н 0  2 А К и Џ С М О  М 1б и Е М Ј Е

(О ђ га 21о2епје  с 1апо^а К о тЈз Ј је  о га г1о2 Ј т а  јг ^ а ја п ја  2 ак1ји сп о д  т ј з 1јеп ја , за 
р п је с Л о д о т  јесЈпод капсЈЈсЈа!а 2а јгкзог ј п а г п а к о т  га  које г^ а п је  зе  ргесЛаге.)

Вапја  1 ика:
1 .

С 1а п о7 Ј К о т јз ј је :

X
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