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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Национално тело за акредитацију

_ _ _2.Ј

и провер у ква л итета у високом

образовању

20'},.ьrод

l 'Q

КРАГУЈЕВАЦ

Комисија за акред итацију и проверу
квал итета

Број:

612-00-00292/5/2019-03
Датум: 05. 10.2020. године
Булевар М и хајла Пупина 2
Београд

На основу члана

1. тачка 1. и члана 23. Закона о високом образовању
88/2017, 27/20 18 - др. закон и 73/2018), Комисиј а за
квалитета, дан а 01. 10.2020. године, до нела је
21.

став

(.,Службени гласник РС" број
акредитацију и п роверу

О ДЛУ КУ
о акред итацији студ ијског програма
докторских академских студија

Машинско инжењерство

Утврђује се да Факултет инжењерских наука, У ниверз итета у Крагујевцу са

седиштем у улици Сестре Јањић бр.

07151314,

испуњава

прописане

6, 34000

стандарде

докторских академских студиј а (ДАС)

-

Крагујевац, ПИБ
за

101 576499,

акредитацију

Матичн и број

студијског

програм а

Машинско 11нжењерств о и то у оквиру

образовно-научног поља техничко-технолошких на ука и научне области Машинско

инжењерство , за у пи с

50

(педесет) студен ата у седишту установе, на српском језику .

Уста нова се обавезује да у року од
и п роверу

2

године обавести Комисију за акредитацију

квалитета у високом об разова њу о ун апређењу

квал итета у складу са

препорукама наведеним у образложењу ове одлуке.
На основу ове одлуке се издаје уверење о акредитацији студијског програма.

Образ л ожење

Високошкол ска

установа

Факултет

инжењерских

Крагујевцу са седиштем у улици Сестре Јањић бр .

28.06.20 19.

наука,

6, 34000

Унив ерз итета

у

Крагујевац, је дана

године поднео захтев за акредитациј у студијског програма докторских

академских

студија

(ДАС)

-

Машинско

инжењерство

под

бројем

612-00-

00292/2019-03.
Уз захтев за акредитациј у, достављена ј е документација, која је прописана чланом

4.

Правилника о стандардима и п оступку за акредитацију висо кошколских установа и

студијских програма.

На основу чл.

и

8.

9.

Правилника о стандардима и поступку за акредитацију

високошколских установа и студијских програма, Комисија за акредитацију и проверу
квалитета,

образовала је

поткомисиј у

ради

утврђивања

чињени ца

од

значаја

за

доношење одлуке о захтеву за акредитацију. На предлог поткомисије за техничко
технолошко

поље, КАПК је усвојила предлог рецензентске комисије на седници

одржаној дана

26.12.20 19.

године, а директор Националног акредитационог тела је

именовао рецензентску комисију дана

09.01.2020.

године.

Рецензентска комисија ј е посетила установу

06.07.2020.

године.

Извештај рецензентске комисије о извршеној анализи достављене документације
са оценом,

Извештај

поткомисије и предлог одлуке, достављени су Комисији за

акредитацију и проверу квалитета .

Комисија за акредитацију и проверу квалитета, на седници одржаној О 1.10.2020.
године, утврдила је да су испуњени стандарди прописани Правилником о стандардима

.

.

и поступку за акредитациЈУ студијских про грама.

Прегледом поднетог материј ала утврђено је:

•

Захтев за акредитацију и Уводна табела садрже све тражене податке.

•

Универзитет

у

Крагујевцу,

Факултет

инжењерски х

наука

Је

акредитована високошколска установа и има студијске програме КОЈИ су
повезани са предложеним студијским програмом.

•

Студијски

програм

докторских

академских

студија

Машинско

инжењерство се поново акредитује (први пут акредитован као студијски
програм

•

године) .

Студијски програм има
године

•

2008.

(6

180

ЕСПБ бодова. Укуп н о трајање студија је

3

семестара).

Након завршених

студија стиче се академски

назив доктор н аука

-

машинско инжењерство (скраћено : др).

•

Студијски п рограм се и з води на српском језику.

После

детаљ не

.

анализе

испуњености

.

појединачних

.

стандарда

које

Је

рецензентска комисија дала у свом извештају, и з носим о есе нциј алне чињенице везано

за појединачне стандарде, који су испуњени у потпун ости и оцењени одличним, врло
добрим и добрим оценама.

Колтетентност високошколске установе за реал иза ~{ију докторских студија

(Посебан стандард)
Факултет инжењерских наука у Крагујевцу (Факултет) је акредитован као научно

истраживачка институција, у складу са законом . Факултет има усвојен краткорочни и
дугорочни план рада у наставној , научно-истраживачкој и издавачкој делатности и у
области финансијског пословања.

У материјалу су приказани Збирни преглед б рој а одбрањених теза и објављених
публикација

и

Збирни

преглед

научноистраживачких

и

уметничко истраживачких

пројеката који се тренутн о реализују на универзитету, на основу којих је евидентан

велики број одбрањених теза, објављених радова као и пројеката који се тренутно
реализују на Факултету и нжењерских наука Ун и верзитета у Крагујев цу.
До

тренутка

подношења

факултету су одбрањене
теза,

320 1 студент

захтева

204

за

акредитацију

овог

студијског

докторске дисе ртације и одбрањено је

239

програма,

магистарских

је стехкао звање дипломираног машинског ин жењера, а

машинског инжењера,

1050

инжењера машинства и

556

на

1149

звање

мастер инжењера машинства .

Тренутно ј е на Факултету инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу у сталн ом
радном односу

до цента) и

11

70

наставника

(35

редовних професора ,

асистен ата са пуним радним временом и

9 ванредних професора, 26
1 са непуним радним временом.

Факултет инжење рски х наука у Крагујевцу има већи број наставника у сталном радном
односу који задовољавај у критеријуме да буду ментори и који су били ментори у
изради докто рских дисертација.

Структура студијског програма (Стандард

1)

Студијски програм садржи све елементе прописане Законом и стандардима. Укупан
предвиђени број ЕСПБ је

180.

У оквиру Прилога овог стандарда су достављен и Статут

Факултета инжењерских наука у Крагујевцу, Правилник о докторским академским
студијама Факултета инжењерских наука у Крагујевцу и Правил ник о упису студе ната
на студијске програме Универзитета у Крагујевцу, као и монографије о Факултету .

Из Извештај а о самовредновању се може закљу ч ити да је студијски п рограм са мањим
изменама

поново акредитован

2013.

године и да постоје св и релевантни

потребни за самовредновање студијског програма. У оквиру Стандарда

4

подаци

у Изве штају о

самовредновању је урађен а анализа и процена тренутне ситуациј е за сваки студиј ски

програм н а У станови п осебно . У оквиру Стандарда

15

у Извештају о самовредновањ у је

урађ ена анализа и процена тренутне ситуације за оба студијска програма докторски х
академских

студија на

Установи.

У

оквиру урађене

SWOT

анализе

су

наведене

одговарајуће слабе и јаке тачке са предлозима мера за побољшање .

Сврха студијског програма (Стандард

2)

Сврха студијског програма ј е образовање студе ната у области машинског инжењерства
на нивоу докторских академских студија, односно, образовање кадрова оспособље них
да самостално воде оригинална и научно релевантна истраживања и развој но вих

технологиј а и поступака који доприносе о пштем развој у друштва, као и да критички
процењ ују истраживањ а других .

Студијски програм обезбеђује ком п етенциј е за п реп ознатљиву и ј асну професију и
зан имање и јасн о ј е дефинисана и усклађе на са мисијом и циљевима Факултета
инжењерских наука.

Циљеви студијског програма (Стандард

3)

Циљеви студиј ског програма "Машин ско инжењерство" докторских студија Факултета
инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу су : развој аналитичких способности ,
критичког начин а мишљења и лидерства, развој

научне мисли

и

стваралаштва у

области машинског инжењерства, самостално и тимско планирање и реализовање

научних истраживања и даљ и раз вој про фесион ал них знања и вешти на, дисеми н ација

-

знања и резултата н ауч н и х и стражи в ања

хо ри з онтално и в е рти кално.

Циљеви студијског програма су у складу са задацим а и циљеви ма установе и јас но су
дефиниса ни .

Колшетенције диплом ираних студен ата (Стаидард

4)

Дефинисан е су оп ште и п редметн о-сп е ц и фичне компетенције и оне су у складу са
структуром и садржајем студијског програма као и са предвиђ е ни м исходима.

Савладавањем

студијско г

п рограма студент стиче

компетенциј е:

сп особност

реш авања

проблема

уз

следеће

предметно -специф и чне

употребу

научних

метода

и

поступака, повезивање осн ов н их зн а ња из разл ичитих области и њи хову при мену,

оспособљеност за сам осталан науч ни рад и крити чко праћење нау ч не л итературе,
способност самосталн ог стицања знања и разум евање б итних концепата у ширем
домену и нжењерски х н аука (концепти моделирања, експери менталне, симулацион е и
аналитичке анализе сло жен их п роблема. принци п а пројекто ва ња и организације) и др.

Курикулум (Стандард

5)

У курикулуму је дефинисан опи с свако г предм ета који садржи наз и в, ти п предмета,

годину и семестар студија, број ЕСПБ, име наставника, циљ курса са очекиваним
и сходима, з нањи ма и ком п етенцијама, предуслове за похађање предмета, садржај
предмета, препоруч ену литературу, методе из вођења наста ве, начин провере знања и

оцењивања и друге податке . У структури студијс ког програма докторс к их студија,
изборни п редмети заступ љен и

са

50 %

у одн осу на укупан број ЕСП Б бодова.

Докторска дисертација приказана је као заједнички п редмет на студијском програму за

све модуле. Реализациј а докторске ди сертациј е садрже следеће позициј е:
за пријаву ди сертациј е,

180

2)

Рад на тексту ди сертациј е и

ЕСПБ бодова студијског про грама,

90

3)

l)

Припрема

Рад н а припреми одбране. Од

ЕС ПБ бодова (дакле, минимално прописана

половина) се однос и на до кторску дисертациј у. Такође, и спуњен је и услов да се
активна настава састој и од нај мање

25 %

предавања и преостала настава је студијски

и страживачки рад (СИР) кој и се при п рорачуну о птерећења дели подједнако на све
наставнике ангажоване на студијс ком
активне наставе је
са

1ОО %

20

програм у.

часо ва н едељно ил и

радног времен а држе

прописаног мин имум а од

70 %).

l ОО %

600

П редвиђен

просечан број

часова

часо ва годишње. Наставн ици запослени

часова активне н аставе (далеко више од

Укуп но п ојединач н о часовн о оптерећење настав ника

недељно н а сви м В ШУ у Србији ниј е веће од

12.

Св и ангажовани наставн ици су

висококомпетентни у обл астим а свог ангажовања .

Квалитет, савремен ост и међународна усаглтиен ост студијског програма
(Стан дард

6)

Студијски програм ј е цело вит и свеобухватан , те као такав пружа могућност стицања
нај н овијих стручних и научн их сазнања. Квал итет студијског п рограма, између осталог
се

огледа

инострани х

у

његовој

савреме ности

високошкол ских

и

устан ова.

усаглашености
Прегледом

са

студијским

з ваничних

п рограм има

интернет

страница

факултета у реги о ну и у свету може се утврдити да је студијски програм докторских

1

•

академских

студија

у

великој

мери

усаглашен

са

акредитованим

студијским

програмима КОЈИ се изучавају на машинским факултетима земаља региона, али и
студијским програмима европских земаља и то:

1.
2.
3.

Политехнике Торино

(Pol itecnico di Torino ),
(Politecnico di Milano) и
Чешког техничког универзитета у Прагу (Czech
Политехнике Милан о

Упис студената (Стандард

techпical uпiversity iп Pгague) .

7)

У прву годину до кторских студија уписују се студенти који су завршили машински
факултет или други сродан технички факултет уз претходн о остварени об им студија од

300

ЕСПБ на основним академским и мастер академским студијама и

који имај у

скло н ост ка научно-истраживачком раду. У пис на докторске студије обавља се једном
годишње, по правилу у септембру месецу , на основу конкурса, на основу стеченог

успеха

на

претходн ом

школовању

и

по

извршеној

провери

з нања,

скло н ости

и

способности.

Оцењивање и напредовање студеиата (Стаидард

8)

Сваки појединачни предмет овог студијског програма им а одређени број ЕС ПБ бодова
које студент стиче када са успехом полож и испит. Број ЕСПБ бодова утврђен је н а
основу радног оптерећења студента потребног за савладавање одређеног предмета и
при меном јединствене

методологије Факултета за све

студијске

програме.

Сваки

предмет из студијског програма има јасан и објављен начин стицања поена. Начин
стицања

поена током

извођења

н аставе

укључује број

пое на

кој е студент стиче

извршавањем предиспитних обавеза и полагањем испита. Оцена студе н та ј е зас нован а

на ук упном броју поена кој е је студент стекао испуњавањем предиспитни х обавеза и
полагањем испита, а према квалитету стечених з нања. Предиспитне обавезе учествују
са н ајмање ЗО, а највише

70

поена. Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем

испита студент може остварити највише
је остварено

51 %

1ОО

поена. Услов за излазак н а завр шни испит

максималног боја поена које студент може да оствари током

предиспитних активн ости. Завршни испит је обавезан.
Дисертација је резултат самостал ног истраживачког рада у изабраној ужој научној
области

и

представља завршни део студијског програма коме се

при ступа после

положених испита и темељног прегледа у ужој научној области која одређује предмет
докто рске дисертације . Одбрани се приступа после прихватања за публиковање и ли

публиковања рада у часопису са
дисертације

и

где је

SCI

листе, а који је повезан са садржајем докторске

кандидат први

аутор.

Укупни

остварени

научни

допринос

докторске дисертације оцењује се н а основу броја релевантних научних публикација,

патен ата и техничких решења.

Начин и поступак припреме и одбране до кторске

дисертације уређен ј е Правил ником о докторским студијама Факултета инжењерских
наука, Статутом факултета и Правилником.

Наставио особље (Стандард

9)

На студијском програму сви наставници

(63

наставника) су са пуним радним односом.

Број наставника ус клађен ј е са потребама студијског програма. Већина наставника
(в ише од

50 %)

у кључе но је у научнои страживачке пројекте. Компетентност наставника

••
огледа се у одговарај ући м избор има у наставна звања и у броју приложених референци.
Сви наставници имају избор у одговарајућа н аставна звања и имају довољан број
референци.

Наставници су изабра н и

у складу са пропи сима који регулишу избор

наставника.

Услове стандарда за ме нто ра н а докторским студијама испуњава укупно

Факултета инжењерских наука, што чини

87%

55

наставника

св и х наставника докторских студија.

Број предложених ментора м оже да покр ије плани рани број студената на студијском
програму

а њихове комп етен ције приказан е у Књ изи наставника одговарају

(50),

стандардима

за

поље

тех ни чко-технолош ких

наука.

А нализа

Књиге

наставника

показује да ментори имају зав идно искуство у руковођењу докторских дисертација.
Према приложеној докуме нтацији, утврђено ј е да у периоду од априла

јануара

2016.

године до

године, на Факултету и нжењерск их наука је одобрена израда укупно

2019.

докторских дисертација . У истом п ериоду, н а Факултету је одбрањено укупно
докторских дисертација. У п оследњих

наука објавили су укуп но
чини скоро

70

678

1О

25
35

годин а, наставни ци Факултета инжењерских

радова у међу н ародним часоп исима са

SCI

листе, што

радова просечно на годи ш њем нивоу. Према приложеној документацији,

на Факултету

инжењерских

истраживања,

14

н аука реализује

се:

5

пројеката

из

фундаменталних

пројеката из интердисци пл ин арних истраживања,

развојних истраживања и

9 међународних

5

пројеката из

пројеката.

Сви ментори студијског програма докторски х студија Машинско инжењерство су
укључени у рад на једн о м и л и више н аучн о- истраживачких пројеката: на домаћим
пројектима

технолошког

развоја

интердисциплинарним пројекти ма
пројектима

-2

- 36 ме нтора,
- 26 ментора, н а

на

домаћим

домаћим

ментора и н а међународним п ројектима

- 22

интегралним

и

фундаменталним

ментора.

Искуство у вођењу докторски х дисертациј а, вели ки број објављених научних радова у
међународним часописи ма са

SCI

листе у последњих

1О

година, као и учешће у већем

броју домаћих и међународних научно-истраживачких пројеката, су доказ о адекватној
компетентности

ментора

за

оспособљавање

студената

докторских

студија

за

самостални научни рад.

Организа ц иона и .материјална средства (Стаидард

10)

За извођење студијског програма постоје одговарајући људски, просторни, техничко
технолошки и други ресурси који су потребни студијском програму и предвиђеном
броју студената.
Факултет

има

два

ам фитеатра,

две

вели ке

слушаонице,

више

лабораторија,

библиотечки простор и читао ни цу. За сваког студента студијског програма Факултет

обезбеђује место у наведени м просторијама у складу са важећ им нормативом.
Остварена је покривеност свих

предмета одговарајућом

уџбеничком

литературом,

училима и помоћним наставним средствима. Део наставног материјала доступан је и у

електронском обл и ку на веб сајту Факултета. Библиотека обезбеђује корисницима
приступ преко интернета Кобсо н мрежи. Факултет располаже са шест рачунарских сала
са

130 рачунаром

који имају приступ интернету. На Факултету је разведено укупно

174

примарних мрежних прикључака.

Факултет

испуњава

услове

за

обављање

научн ои страживачког

рада

акредитована као научно и стр аж и вачка уста н ова, у складу са законом.

тако

што је

'

•
Коитрола квалитета (Стаидард

Статутом

Факултета

11)

инжењерских

наука

је

предвиђено

да

се

самовредновање

Факултета и његових студијских програма спроводи најмање једанпут у три године.

Контрола квалитета студијског програма докторских студија подразум ева редовно и
систематично праћење, као и предузимање мера за унапређење квалитета у следећим
његовим

елементима:

курикулум ,

настава ,

резултати

научноистраживачког

рада

проистекли из докторских ди сертација, наставници, ментори и ефикасност студија.

Такође, факултет обезбеђује праћ ење квалитета докторских дисертација и спречавање
плагијаризма (Правилник о поступку провере п лагијаризма).

Студенти

су

укључени

у

састав

Комисије

за

обезбеђење

квалитета

Факултета

инжењерских наука у Крагујевцу.

Установа је до нела Стратегију обезбеђења квалитета и Политику обезбеђења квал итета
и документа су јавно доступна преко сајта устан ове.

Јавност у раду (Стаидард

12)

Студијски програм докторски х академских студија . ,Машинско инжењерство" садржи
све елементе ј авног рада, јер обезбеђује ј ав ну доступност студиј ског програма (Књига
предмета на до кторским студиј ама) , п оседује ди гитал ни репозиториј ум у којем се

трајно ч увају електронске верз ије одбрањен их докторских ди сертација, заједн о са
извештајем комисије за оцену рада, подацима о ментору и саставу комисије и подацима
о радовима кандидата чије је јавно презентовање било предуслов за одбрану, на својој

званич н ој веб страници.
Листа ментора са подацима о њиховим квалификацијама и ангажовању на студијском
програму може се видети на следећем линку:

http://www.fink.rs/

Препоручује ес Универзитету у Крагуј ев цу, Факултету инжењерских наука да:

-

Упореди

курикулум

студијског

програма

са

курикулумима

одговарајућих

стра них високошколских установа које су водеће у тој области у свету (нпр.
припадају

универзитетима

који

се

н алазе

у

првих

1ОО

универзитета

на

Шан гајској л исти ).

Омогући студентима приступ софтверу за спречавање плагијаризма, како за
писање дисертација, тако и за п исање радова.

Предв и ди

годишњи

буџет

за

финансирање

трошкова

путовања

студената

докторских студија на међународне конференције.

Континуирано повећавава број библиотечки х јединица.

-

Допуни прециз нијом формулацијама Опис сврхе студијског програма, у складу
са исходима КОЈИ су

Прецизније

наведени у књизи предмета.

дефинише

компетенција,

ау

Опис

складу

са

знања,

вештина,

структуром

и

Посеб н о доп унити сп е цифичн е компете нциј е .

развијених

садржајем

способности

студијског

и

програма.

•
'
-

Размотр и могућност акредита ције ДАС М а ши нско ин жењерство на енглеском
језику

у

н аредном

периоду,

и мајућ и

у

в иду

референце

наставног

особља

ангажован ог н а ДАС .

-

Обезбеди континуира ну обуку за студе н те у циљу ефе ктивнијег коришћења

информационих ресурса као и новим серв и сима КОБСОН-а .

-

Обезбеди чешће и

перманентно образовање и усавршавање управљачког и

ненаставн ог особља .

Имајући у виду да је високошколска установа Ун и верзитет у Крагујевцу,

Факултет
програма

инжењерск их
докторск их

наука

испунила

академских

студија

ста ндарде
{ДАС)

-

за

акредитацију

Машинско

студијског

инжењерство ,

прописане Правилником о стандардима и поступку за акреди тациј у високошколских

установа и студијских програма, одлучено је као у диспозитиву.

Достављено:

-

ПРЕДСЕДНИК

високо ш колској устан ови
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КРАГУЈЕВАЦ

прове ру квал11тета у високом образоваљу

Број:

6 12-00-00292/6/2019-03
05. 10.2020. годин е
Булевар Михајла П упин а 2
Датум :

Бе ог ра д

Н а осно ву члана

23. став 8. тачка 1. Закона о високом об разовању ( .. Службени
88/2017, 27/2018 - др. зако н , 73/20 18, 67/2019 и 6/2020 - др. закони) и
Одлуке Ком исије за акредитацију и прове ру квал итета б рој 6 12-00-00292/5/2019-03 од
05. 10.2020. године, Н аци онално тело за акредитацију и проверу квал итета у в и соком
гласник РС". бр.

об разо вању издаје

У ВЕРЕЊЕ
о
АКРЕДИТАЦИЈИ СТУДИЈ СКОГ ПРОГРАМА

докторск11х академских студ ија (ДАС)

-

Машинско инже њерство, за који је

захтев за акредитациј у п однела високо школска устан ова Факултет инжењерских
11а ука , Универз11тета у Крагујевцу са седиштем у ул ици Сестре Ј ањић бр.
Крагујевац, ПИБ

101576499, Матични

број

6, 34000

07151314.

Како је уста н ова испунила све ста ндарде за акредитацију студијског програма
прописане

Прав илником

програм а ("Службени

о

стандардима

глас ник

академских студија (ДАС)

-

РС", б рој

и

поступку

13/20 19),

за

акредитациј у

студиј ск и х

студијски програм докторских

Машинско инжењерст во је ак редитован у ок виру

образовно-научн ог поља тех ничко-технолош к их н аука и н аучне области Маши н ско
ин жењерство, за упис

50

(педесет) студената у седиш ту устан ове, на ср пском језику.

Достављен о:

-

Ви соко ш колској уста нови
Архиви

PEIIYJiJIHKA CPJiliJA
KOMHCIIJA 3A AKPE,[(liTAU:liJY II
IIPOBEPY KBAJIHTETA
Jipoj: 612-00-00595/2013-04
24.05.2013. rO,[(HHe
Jieorpa.LJ:

YBEPEILE
0 AKPE,[(liTAU:liJli CTY,[(liJCKOr IIPOrPAMA
,[(OKTOPCKIIX CTY,[(liJA

YHliBEP3liTET Y KPArYJEBU:Y- <I>AKYJITET liiDKEibEPCKliX HAYKA
ca ce,[(MIDTeM y CecTpe Jmnnli 6, KPAfYJEBAI(, IU1E: 101576499, MaTMqHM 6poj:
07151314, MCIIYHMO je CTaH,[(ap,[(e IIpOIIMCaHe fipaBMJIHMKOM 0 CTaH,[(ap,[(MMa M IIOCTyiiKY 3a
aKpe,[(MTaiJ;Jijy BMCOKOillKOJICKMX ycTaHOBa M CTy.[(MjCKMX IIpOrpaMa (,CJiy)l(6eHM rJiaCHMK
PC" 6poj 106/06, 112/08), 3a aKpe.LJ:MTa:u:Mjy CTY.LJ:MjcKor rrporpaMa .LJ:OKTopcKe cry.[(uje MAillliHCKO HHlKEibEPCTBO y OKBMPY rro.Jha TeXHMqKO-TeXHonomKMX HaYKa M TO 3a
yrrMc 50 (rre.n:eceT) cTy):(eHaTa y ce.n:MmTy YcTaHOBe.
0BO ysepeiDe M3.[(aje ce Ha OCHOBY qnaHa 16. CTaB 5. TaqKa 1) 3aKOHa 0 BMCOKOM
o6pa3oBaiDy (,Cny)l(6eHM rnacHMK PC" 6poj 76/05, 100/07, 97/08, 44110).

,D;ocTaB.JheHo:
- BMCOKOillKOJICKOj ycTaHOBM
- apxMBM KAITK

