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I       ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 

1. Пдлука п расписиваоу кпнкурса, прган и датум дпнпщеоа пдлуке 

          1/30 пд 17.02.2021. гпдине 

2. Датум и местп пбјaвљиваоа кпнкурса 

17.02.2021. www.akademijaumetnosti.edu.rs  

3. Брпј сарадника кпји се бира, зваое и назив уже пбласти за кпју је расписан кпнкурс 

         - један сарадник у зваоу уметнишкпг сарадника за пбласт Драмске и аудипвизуелне 
уметнпсти; ужа пбласт Режија. 
 

4. Састав кпмисије са назнакпм имена и презимена свакпг шлана, зваоа, назива уже наушне 
пбласти за кпју је изабран у зваое, датум избпра у зваое и устанпва у кпјпј је шлан 
кпмисије заппслен 

            
- Драгпљуб Елшић, ред. прпф. Академије уметнпсти 
- Данилп Бећкпвић, дпцент Академије уметнпсти 
- Милпщ Радивпјевић, ред. прпф. у пензији 

 

 

II      БИПГРАФСКИ ППДАЦИ  

1. Име, име једнпг рпдитеља и презиме 

              Владимир, Драган, Петрпвић  
 

2. Зваое 

              Диплпмирани филмски редитељ 
 

3. Датум и местп рпђеоа 

              21.04.1984.   Ваљевп 
 

4. Адреса 

              Цара Никплаја Другпг 41, Бепград 
 

5. Устанпва или предузеће у кпје је сада заппслен и прпфесипнални статус 

       Предузетник 
       theNOfilm – Агенција за прпизвпдоу кинематпграфских и аудипвизуелних дела и  
       телевизијскпг прпграма,   директпр 
 

6. Гпдина уписа и заврщетка виспкпг пбразпваоа, универзитет, факултет, назив студијскпг 
прпграма (студијска група), прпсешна пцена тпкпм студија и стешени струшни пднпснп 

http://www.akademijaumetnosti.edu.rs/
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академски назив 

Гпдина уписа виспкпг пбразпваоа: щкплска 2002/2003.  

Гпдина заврщетка виспкпг пбразпваоа: 2010. 

Алфа универзитету у Бепграду 

Академији уметнпсти у Бепграду 

Филмска режија  

Прпсешна пцена тпкпм студија: 9,08  

Диплпмски испит пплпжип са пценпм 10  

Диплпмирани филмски редитељ 

 

7. Гпдина уписа и заврщетка специјалистишких, пднпснп магистарских студија, универзитет, 
факултет, назив студијскпг прпграма, прпсешна пцена тпкпм студија, наушна пбласт и 
стешени академски назив 

       Струшни назив диплпмирани филмски редитељ кпји сам стекап пре  ступаоа на снагу   
       Закпна п виспкпм пбразпваоу ("Сл.гласник РС" бр.76/05, 97/08,44/10, 93/12, 89/13,99/14,  
       45/15, 68/15, 87/16) је у складу са шланпм 149 Закпна п виспкпм пбразпваоу ("Сл. гласник  
       РС" бр.88/17) изједнашен са називпм мастер драмски и аудипвизуелни уметник, пбзирпм 
       да су студије кпје сам заврщип трајале шетири щкплске гпдине. 

 

8. Наслпв специјалистишкпг рада, пднпснп магистарске тезе, ментпр 

      / 

9. Универзитет, факултет, назив студијскпг прпграма дпктпрских студија, гпдина уписа, 
наушна пбласт и прпсешна пцена 

     / 

10. Наслпв дпктпрске дисертације, гпдина пдбране и стешенп наушнп зваое, ментпр 

     / 

11. Знаое светских језика – навпди: шита, пище, гпвпри, са пценпм пдлишнп, врлп дпбрп, 
дпбрп, задпвпљавајуће 

Енглески језик – шита, пище, гпвпри врлп дпбрп 
 

12. Прпфесипнална пријентација (пбласт, ужа пбласт и уска пријентација) 

       Уметнпст / Драмске и аудипвизуелне уметнпсти / Режија 
 

13. Местп и трајаое специјализација и студијских бправака у инпстранству 

/ 
 

14. Кретаое у прпфесипналнпм раду (устанпва, факултет, универзитет или фирма, трајаое 
заппслеоа и зваое - навести сва зваоа) 

- oд 2012. дп 2014. гпдине уметнишки сарадник за ужу пбласт филмска режија на 
Академији уметнпсти Бепград 

- oд 2013. Псниваш и директпр  theNOfilm – Агенција за прпизвпдоу кинематпграфских и 
аудипвизуелних дела и телевизијскпг прпграма 

- oд 2014. jедан пд псниваша и уметнишки директпр филмскпг фестивала ”Ваљевски 
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филмски сусрети” 
 

15. Чланствп у струшним и наушним аспцијацијама 

- Пд 2010. гпдине шлан удружеоа Филмских уметника Србије 
- Пд 2021. шлан удружеоа ДПК Србија     

 

 

III     НАУЧНП ИСТРАЖИВАЧКИ ПДНПСНП УМЕТНИЧКИ, СТРУЧНИ И ПРПФЕСИПНАЛНИ ДППРИНПС 

1. Наушне коиге (пригинални наслпв, аутпри, гпдина издаваоа и издаваш) 

 
а) у ранијем перипду 
б) у тпку ппследоег избпрнпг перипда 

 

2. Мпнпграфије, ппсебна ппглавља у наушним коигама (наслпв, аутпри, гпдина издаваоа и 
издаваш) 

 
а) у ранијем перипду 
б) у тпку ппследоег избпрнпг перипда 

 

3. Референце међунарпднпг нивпа (публикације у међунарпдним шаспписима, међунарпдне 
излпжбе и уметнишки наступи) 

                 
        Са  филмпм     У РЕДУ, ППБЕДИП САМ…         
 
       -Ушещће на међунарпднпм филмскпм фестивалу – IV Festival de CineBalcanico, Montevideo 2020 
       -Ушещће на међунарпднпм филмскпм фестивалу - Motovun Film Festival, Motovun 2010 
       -Ушещће на филмскпм фестивалу – Филмски фестивал Херцег Нпви, Херцег Нпви 2010 
         
        Са  филмпм     … И БИ ЛИЦЕ КПЖНП 
         
       -Ушещће на међунарпднпм филмскпм фестивалу – Trash film festival, Varaždin 2009. 
       -Ушещће на међунарпднпм филмскпм фестивалу - Grossman Film & Wine Festival, Ljutomer 2009 
 
 

4. Референце наципналнпг нивпа у другим државама (публикације у страним наципналним 
шаспписима, сампсталне или кплективне излпжбе, уметнишки или сппртски наступи на 
билатералнпм нивпу) 

 

 
а) у ранијем перипду 
б) у тпку ппследоег избпрнпг перипда 

 

5. Референце наципналнпг нивпа (публикације у дпмаћим шаспписима, сампсталне или 
кплективне дпмаће излпжбе и уметнишки или сппртски наступи у земљи) 

 



Страна 4 oд 9 

Ознака: 04.L.2.01-05 Верзија: 5 

Са  филмпм     У РЕДУ, ППБЕДИП САМ…         
 

-Ушещће на филмскпм фестивалу (такмишарска селекција) - Бепградски фестивал дпкументарнпг и 
краткпметражнпг филма МАРТПВСКИ ФЕСТИВАЛ – 2010 
-Ушещће на филмскпм фестивалу – Ваљевски филмски сусрети – 2014. 
 

Са  филмпм     МИРИС ФПРМАЛИНА 
 

-Ушещће на међунарпднпм филмскпм фестивалу (такмишарска селекција) – Интернаципнални 
фестивал филма Кустендпрф - 2009. 
-Ушещће на филмскпм фестивалу (такмишарска селекција) - Бепградски фестивал дпкументарнпг и 
краткпметражнпг филма МАРТПВСКИ ФЕСТИВАЛ – 2006 
-Ушещће на филмскпм фестивалу (прпграм Млади лавпви) - Фестивал филмскпг сценарија у 
Вроашкпј Баои 2006. 
-Ушещће на филмскпм фестивалу (такмишарска селекција) – Међунарпдни фестивал студентскпг 
филма (ФСФ) у Бепграду 2005. 
 

Са  филмпм     … И БИ ЛИЦЕ КПЖНП 
 
-Ушещће на филмскпм фестивалу (прпграм Млади лавпви) - Фестивал филмскпг сценарија у 
Вроашкпј Баои 2005. 
-Ушещће на филмскпм фестивалу (такмишарска селекција) - Бепградски фестивал дпкументарнпг и 
краткпметражнпг филма МАРТПВСКИ ФЕСТИВАЛ – 2006 
-Ушещће на филмскпм фестивалу - Фестивал српскпг филма фантастике - 2006. 
 

6. Саппщтеоа на међунарпдним наушним скуппвима 

     
 

7. Саппщтеоа на дпмаћим наушним скуппвима 

 
а) у ранијем перипду 
б) у тпку ппследоег избпрнпг перипда 

 

8. Радпви у кпјима је кандидат једини аутпр и први кпаутпр 

 
 

9. Ушещће у раду жирија на дпмаћим и страним уметнишким излпжбама, кпнкурсима, 
уметнишким и сппртским такмишеоима и манифестацијама 

        
       -  2020. Члан жирија у званишнпм такмишарскпм прпграму филскпг фестивала  
            ”Ваљевски филмски сусрети” 
       -  2011. Члан жирија ” Бепградскпг фестивала дпкументарнпг и краткпметражнпг филма” 
           (Мартпвски фестивал), кап представник УФУС-а. 
       -   2012. и 2013. Члан селекципне кпмисије 59. и 60. Бепградскпм фестивалу дпкументарнпг  
           и краткпметражнпг филма (Мартпвски фестивал) 

 

10. Уређиваое шаспписа и публикација- 
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а) у ранијем перипду 
б) у тпку ппследоег избпрнпг перипда 

 

11. Пбављаое кпнсултантских ппслпва  

         
 

12. Индекс кпмпетентнпсти 

 
а) у ранијем перипду 
видети ппд: Уметнишки, струшни и прпфесипнални дппринпс Кандидата 
б) у тпку ппследоег избпрнпг перипда 
видети ппд: Уметнишки, струшни и прпфесипнални дппринпс Кандидата 

 

13. Струшни рад (прихваћени или реализпвани прпјекти, патенти, закпнски текстпви и сл.) 

           
         Филм и телевизија: 
   
        2020 – 12 РЕЧИ - Играна ТВ серија – Редитељ друге екипе (12 епизпда);  
        Прпдуценти:   Телекпм Србија и Public Film 
        2018-2019 - СИНЂЕЛИЋИ – Играна ТВ серија – Редитељ (31 епизпде);  
        Прпдуцент: Emotion Production. 
        2018 – УРГЕНТНИ ЦЕНТАР, играна ТВ серија – Редитељ (5 епизпда); 
        Прпдуцент: Emotion Production. 
        2017 – СРЕДОПВЕКПВНЕ ПРЕСТПНИЦЕ СРБИЈЕ – Дпкументарни серијал – Редитељ и 
        мпнтажер (5 епизпда); прпдукција Филмске нпвпсти 
        2016 - ЈЕСЕН САМУРАЈА, дугпметражни играни филм – редитељ друге екипе,  
        Прпдукција: Мали Будп д.п.п. 
        2016 – ИЗМЕЂУ НЕБА И ЗЕМЉЕ – Дпкументарни филм / мини серија – кпредитељ и 
        мпнтажер; прпдукција ППЕТ&ППЕТ и theNOfilm 

               2015 – ВРЕМЕ ЗЛПЧИНА – дугпметражни дпкументарни филм – Редитељ, сценариста;  
               Прпдуцент: Филмске нпвпсти. 
               2014 – МАЛИ БУДП, дугпметражни играни филм – редитељ друге екипе; 
               Прпдукција: Мали Будп д.п.п. 
               2014 – ТИТПВА СПБА ТАЈНИ: КАРДЕЉ, дпкументарна серија – Редитељ, сценариста  
               (2 епизпде); Прпдуцент: Филмске нпвпсти. 
               2012 – БАЈКЕ СА ГРЕШКПМ – дешија дпкументарнп-играна серија – Редитељ;  
               Прпдуцент: Widescreen production 
               2010 – У РЕДУ, ППБЕДИП САМ… -  дугпметражни дпкументарни филм – Редитељ, 
               сценариста; Прпдуцент: Академија уметнпсти Бепград 
               2005 – МИРИС ФПРМАЛИНА - кратки играни филм - Редитељ, сценариста; Прпдуцент:  
               Академија уметнпсти Бепград 
               2004 – …И БИ ЛИЦЕ КПЖНП - кратки играни филм - Редитељ, сценариста; Прпдуцент:  
               Академија уметнпсти Бепград 
 
               Редитељ синхрпнизације филмпва на српски језик: 
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               2019 – КРАЉ ЛАВПВА,  Walt Disney Animaton Studios, Walt Disney Pictures 
               2019 – АЛАДИН, Walt Disney Animaton Studios, Walt Disney Pictures 
               2018 – РАЛФ РАСТУРА ИНТЕРНЕТ, Walt Disney Animaton Studios, Walt Disney Pictures 
               2017 – ФЕРДИНАНД, Blue Sky Studios 
 
               Музички спптпви и рекламе: 
             
               2004 – дп сад: кпнцеп, режија и мпнтажа прекп 30 музишких спптпва за бендпве:  
               Земља Грува, Рамбп Амадеус, Канда Кпча и Небпјща, Врелп, Кал, Лаура 200, Пппешитељи, 
              Фитнес, Вампири, Sunshine, Јпван Маљпкпвић бенд, Djixx… 
 

 

14. Признаоа, награде и пдликпваоа за прпфесипнални рад 

         -  Награда ”Давприн” за најбпљи музишки сппт -  
            извпђаш Рамбп Амадеус, песма ” Дикх ту кава” 

 
         - специјална награда жирија за кратки играни филм ” Мирис фпрмалина”  
            на 2. интернаципналнпм  филмскпм фестивалу  ” Кустендпрф” 
 
         -  Златна плакета града Бепграда за најбпљи филм 57. Бепградскпг фестивала 
            дпкументарнпг и краткпметражнпг филма за филм ” У реду, ппбедип сам…” 
 
         - ФИПРЕСЦИ Србија, награда за најбпљи филм фестивала,  
            за филм ” У реду, ппбедип сам…” 
 
         - ”Јпван Аћин” награда удружеоа филмски уметника Србије  
             за најбпљи дпкументарни филм  ” У реду, ппбедип сам…” 
 
         -  Најбпља мпнтажа: Награда за аутпрски дппринпс за филм ”Вирус” на 60. Бепградскпм  
            фестивалу дпкументарнпг и краткпметражнпг филма 

      

15. Псталп 

 
 

 

IV        ПЕДАГПШКА СППСПБНПСТ И ДППРИНПС У НАСТАВИ 

Претхпдни наставни рад (пре избпра у зваое наставника): 

1. Назив студијскпг прпграма, наставнпг предмета (мпдула, курса) гпдина студијскпг 
прпграма и фпнд шаспва 

 
 

2. Педагпщкп искуствп 

- oд 2012. дп 2014. гпдине уметнишки сарадник на катедри филмске режије Академије 
уметнпсти Бепград 
 

       -      Креатпр наставнпг плана и прпграма и предаваш на курсу филмске режије за младе 
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               средопщкплскпг узраста ”Кадар за све”  у пквиру филскпг фестивала  
               ”Ваљевски филски сусрети” 2015. и 2016. гпдине у Ваљеву. 
 
       -       Креатпр наставнпг плана и прпграма и предаваш на курсу дпкументарнпг филма 
               за младе средопщкплскпг узраста ”Кадар за све”  у пквиру филскпг фестивала  
               ”Ваљевски филски сусрети” 2017. гпдине у Ваљеву. 
 

3. Реизбпрнпст у зваое асистента (пд – дп, брпј) 

 
  

4. Пдржаваое наставе ппд ментпрствпм (пбим ангажпваоа у шаспвима / пп семестру, на 
предмету, са фпндпм шаспва) 

 
 

5. Пцена приступнпг предаваоа 

 
 

Садашои наставни рад (за избпр у вище зваое наставника – ванредни прпфеспр и редпвни 
прпфеспр) 

1. Назив студијскпг прпграма, предмета (мпдула, курса), гпдина студијскпг прпграма и фпнд 
шаспва (на пснпвним, диплпмским пднпснп специјалистишким, магистарским и дпктпрским 
студијама) 

 
 

2. Увпђеое нпвих пбласти, наставних предмета (мпдула, курсева) 

 
 

3. Учбеници (наслпв, аутпри, гпдина издаваоа, издаваш) 

 
 

4. Друга дидактишка средства (прирушници, скрипте и сл. – наслпв, аутпр, гпдина издаваоа, 
издаваш) 

 
 

5. Награде и признаоа универзитета, педагпщких и наушних  аспцијација 

 
 

6. Извпђеое наставе на универзитетима ван земље 

 
 

7. Мищљеое студената п педагпщкпм раду наставника 

 
 

8. Псталп 
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V        РУКПВПЂЕОЕ – МЕНТПРСТВП У ИЗРАДИ ЗАВРШНИХ РАДПВА 

1. Рукпвпђеое – ментпрствп у изради диплпмских и специјалистишких радпва и магистарских 
теза (брпј радпва, име и презиме студента, ужа наушна пбласт и наслпв рада) 

 
 

2. Рукпвпђеое – ментпрствп дпктпрских дисертација (брпј радпва, име и презиме 
дпктпранта, ужа наушна пбласт и наслпв дисертације) 

 

 
 

3. Ушещће у кпмисијама за пдбрану диплпмских и специјалистишких радпва, магистарских 
теза и дпктпрских дисертација 

 

 

 

VI        ДППРИНПС  АКАДЕМСКПЈ И ШИРПЈ ЗАЈЕДНИЦИ 

1. Ушещће у раду пргана и тела факултета и Универзитета 

 

2. Ушещће у кпмисијама за избпр наставика и сарадника (навести брпј) 

 
 

3. Впђеое прпфесипналних (струкпвних) прганизација 

 
 

4. Прганизација, ушещће и впђеое лпкалних, регипналних, наципналних или међунарпдних 
уметнишких и сппртских менифестација 

- Један пд псниваша и уметнишки директпр филмскпг фестивала ” Ваљевски филмски   
       сусрети” 
 

       -      Креатпр наставнпг плана и прпграма и предаваш на курсу филмске режије за младе 
               средопщкплскпг узраста ”Кадар за све”  у пквиру филскпг фестивала  
               ”Ваљевски филски сусрети” у Ваљеву. 

 

5. Ушещће у раду пдбпра, закпнпдавних тела, прпфесипналних прганизација 

 
               Члан управнпг пдбпра ваљевске културне мреже – ВАКУМ, пд 2014. дп 2016. Гпдине. 
 

6. Израда прпфесипналних експертиза и рецензираое радпва и прпјеката 
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VII    АНАЛИЗА  РАДА  КАНДИДАТА  (на једнпј страници куцанпг текста) 

 

Кпмисија кпнстатује да се на расписани кпнкурс јавип један кандидат – Владимир Петрпвић. 

Кандидат Владимир Петрпвић у дпсадащоем педагпщкпм раду на Академији уметнпсти Бепград, 

кап уметнишки сарадник пд 2012-2014. ппказап је виспке прпфесипналне и педагпщке квалитете.  

У пквиру наставнпг прпцеса инпвирап је и псавременип вежбе и ппказап велику ппсвећенпст у 

припреми заврщних радпва студената режије. Кандидат Владимир Петрпвић је и кап студент 

Академије уметнпсти ппказап свестранпст у редитељскпм раду, ппсебнп свпјим кратким играним 

и дпкументарним радпвима. Кап студент псваја на свакпј гпдини студија награде и скреће пажоу 

на свпј таленат. Диплпмски дугпметражни филм „У РЕДУ, ППБЕДИП САМ“ - ппстаје један пд 

најуспјещнијих студенстких филмпва у регипну. Један је пд нащих најуспјещнијих студената 

уппщте.  

На пснпву увида у прилпжену дпкуметацију, кап и анализу референци кандидата, кпмисија је 
устанпвила да Владимир Петрпвић испуоава све закпнпм предвиђене услпве за избпр у зваое 
уметничкпг сарадника за пбласт Драмске и аудипвизуелне уметнпсти; ужа пбласт Режија. 
 

VIII   МИШЉЕОЕ П ИСПУОЕНПСТИ УСЛПВА ЗА ИЗБПР У ЗВАОЕ СВАКПГ КАНДИДАТА ППЈЕДИНАЧНП (на 1/2 
странице куцанпг текста, са називпм зваоа за кпје је кпнкурс расписан) 

 

Кандидат Владимир Петрпвић испуоава све пбавезне и све избпрне услпве за избпр у  

уметнишкпг сарадника предвиђене Закпнпм п виспкпм пбразпваоу РС и Правилникпм п 

избпру наставника Академије уметнпсти и тп: 

                                                                ПБАВЕЗНИ:  

 I Искуствп у педагпшкпм раду са студентима  

Кандидат Владимир Петрпвић је кап сарадник у настави на Академији уметнпсти, у пквиру 

прпграма Катедре за филмску режију Академије уметнпсти Бепград, бип задужен за припрему 

и извпђеое заврщних вежби студената све шетири гпдине. 

 

II Ппзитивна пцена педагпшкпг рада у студентским анкетама тпкпм целпкупнпг  прптеклпг 

избпрнпг перипда 



Страна 10 oд 9 

Ознака: 04.L.2.01-05 Верзија: 5 

III Три репрезентативне референце у ужпј уметничкпј пбласти за кпју се бира  

Кандидат Владимир Петрпвић је дп сада урадип вище 80 режија на филму телевизији: 

дпкументарни - кратких и дугпметражних, кратки играни, тв игране серије (прекп 50 

епизпда) и тв спптпва. Тп га сврстава међу најплпдптвпрније младе редитеље у Србији. 

                                   ИЗБПРНИ (минималнп 2 пд 3):  

I Стручнп-прпфесипнални дппринпс.  

       -      Креатпр наставнпг плана и прпграма и предаваш на курсу филмске режије за младе 
               средопщкплскпг узраста ”Кадар за све”  у пквиру филскпг фестивала  
               ”Ваљевски филски сусрети” 2015. и 2016. гпдине у Ваљеву. 
 
       -       Креатпр наставнпг плана и прпграма и предаваш на курсу дпкументарнпг филма 
               за младе средопщкплскпг узраста ”Кадар за све”  у пквиру филскпг фестивала  
               ”Ваљевски филски сусрети” 2017. гпдине у Ваљеву. 

      

II Дппринпс академскпј и ширпј заједници.  

Кандидат Владимир Петрпвић припада генерацији најталентпванијих младих редитеља у 

Србији : 

          -  Награда ”Давприн” за најбпљи музишки сппт -  
            извпђаш Рамбп Амадеус, песма ” Дикх ту кава” 

 
         - специјална награда жирија за кратки играни филм ” Мирис фпрмалина”  
            на 2. интернаципналнпм  филмскпм фестивалу  ” Кустендпрф” 
 
         -  Златна плакета града Бепграда за најбпљи филм 57. Бепградскпг фестивала 
            дпкументарнпг и краткпметражнпг филма за филм ” У реду, ппбедип сам…” 
 
         - ФИПРЕСЦИ Србија, награда за најбпљи филм фестивала,  
            за филм ” У реду, ппбедип сам…” 
 
         - ”Јпван Аћин” награда удружеоа филмски уметника Србије  
             за најбпљи дпкументарни филм  ” У реду, ппбедип сам…” 
 
         -  Најбпља мпнтажа: Награда за аутпрски дппринпс за филм ”Вирус” на 60. Бепградскпм  
            фестивалу дпкументарнпг и краткпметражнпг филма 

      

 

Наппмена: Пптребнп је експлицитнп навести да  ли или не сваки кандидат ппјединачнп испуоава 
услпве за избпр у зваое. 
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IX       ПРЕДЛПГ ЗА ИЗБПР КАНДИДАТА У ПДРЕЂЕНП ЗВАОE САРАДНИКА 

 Кпмисија сматра да кандидат Владимир Петрпвић на пснпву кпмплетнпг увида у прилпжену 
кпнкурсну дпкументацију, испуоава све закпнске и друге услпве и преппрушује га за избпр у зваое  
уметнишкпг сарадника за пбласт Драмске и аудипвизуелне уметнпсти; ужа пбласт Режија, на 
Академији уметнпсти у Бепграду.  
 
 

 

ППТПИСИ ЧЛАНПВА КПМИСИЈЕ 

 
 
 
 
_______________________________________    
Драгпљуб Елшић, ред. прпф. 
 
    
_______________________________________ 
Данилп Бећкпвић, дпцент 
 
 
_______________________________________ 
Милпщ Радивпјевић, ред. прпф. у пензији 
 

Напомена: Члан кпмисије кпји не жели да пптпище извещтај јер се не слаже са мищљеоем већине шланпва 
кпмисије, дужан је да унесе у извещтај пбразлпжеое, пднпснп разлпге збпг кпјих не жели да пптпище 
извещтај 

 


