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Про шло је ви ше од 61 го ди не от ка ко је Вла да На род не Ре пу бли ке Цр не Го ре до ни-
је ла од лу ку о фор ми ра њу На уч ног дру штва Цр не Го ре, а 40 го ди на от ка ко је За-

ко ном уста но вље на Цр но гор ска ака де ми ја на у ка и умјет но сти. Не та ко ду га чак пе-
риод за ова кву ин сти ту ци ју ка да се по ре ди са дужином по сто ја ња Цр не Го ре или 
слич ним ин сти ту ци ја ма у европ ским зе мља ма. Но, не и кра так ка да се по ре ди са 
мно гим дру гим за мља ма. Од тре ну та ка ка да су у про шло сти гру пе уче них љу ди ор-
га ни зо ва ле дру штва ко ја ће, по сли је, пре ра сти у ака де ми је на у ка па до да нас, мно го 
то га се про ми је ни ло, па и сам по јам ака де ми је на у ка. Иако, пр вен стве но, ин сти ту ци-
је ко је оку пља ју ели ту на уч ну и умјет нич ку, оне да нас има ју и не ке дру ге зна чај не за-
дат ке а на ро чи то да сво јим ста во ви ма ути чу на оне ко ји по ли тич ки од лу чу ју. Вре ме-
ном, пре ра сле су у је дан од сту бо ва државности зе ма ља ко ји ма при па да ју.

Од фор ми ра ња На уч ног дру штва Цр не Го ре, из ко је га Цр но гор ска ака де ми ја на у-
ка ву че сво је ко ри је не, а ко је је на нео бја шњив на чин би ло уки ну то, што ни у ком слу-
ча ју не служи на част та да шњим моћ ни ци ма, на уч на и умјет нич ка ели та се оку пља ла 
око Цр но гор ске ака де ми је на у ка и умјет но сти као ње но иза бра но члан ство или као 
са рад нич ки ти мо ви. Ри јет ко је име ко је је заслуживало или заслужује да бу де пре по-
зна то и члан ством у Ака де ми ји би ло за о би ђе но. Но, тре ба зна ти да у животу сви не 
до би ју оно што заслужују те да се то де си ло и са не ким лич но сти ма из на ше про шло-
сти. Ни је то ума њи ло ни ти њи хов углед, а ни ти ка рак тер и углед Ака де ми је. Уоста-
лом, по пра ви лу, ри јет ко ко у животу до би је оно што заслужује.

Ду ги пе риод, у до ба бив ше Ју го сла ви је, Цр но гор ска ака де ми ја на у ка и умјет но-
сти је, у окви ру Са вје та ју го сло вен ских ака де ми ја, игра ла зна чај ну уло гу, ор га ни зу ју-
ћи мно ге сво је ак тив но сти у окви ру те за јед ни це. По сли је рас па да Ју го сла ви је, и не-
стан ка Са вје та ака де ми ја, она се зна чај но дру го ја чи је ор га ни зу је. У по сљед њих де се-
так го ди на она по ста је, као на ци о нал ни члан, члан свих зна чај них ин сти ту ци ја на у-
ке у сви је ту: IS CU, АLEE, IАP, IUА, IАC SEE, CEEN, Асо ци ја ци је ду нав ских ака де ми-
ја, ЕМА НА и са ра ђу је на осно ву би ла те рал них спо ра зу ма са ви ше од 26 на ци о нал-
них ака де ми ја. Као ма ла ака де ми ја она не може да се так ми чи са ве ли ким у ге не ри са-
њу но вих зна ња, али пре по зна та је као ве о ма ак тив на, на ро чи то ме ђу европ ским ака-
де ми ја ма, по сво јим ак тив но сти ма ко је оку пља ју на уч ни ке и умјет ни ке из ци је ло га 
сви је та и ко ји се вра ћа ју по но во да уче ству ју у до га ђа ји ма ко је она ор га ни зу је. Хи ља-
де углед них на уч ни ка, од но бе ло ва ца и но си ла ца Филд со ве на гра де па до мла дих, бо-
ра ви ло је раз ли чи тим по во ди ма у Цр но гор ској ака де ми ји на у ка и умјет но сти.

Ни шта ма ња ак тив ност ни је и на на ци о нал ном ни воу. Об ја вље них, до са да, ви ше 
од 500 по себ них из да ња свр ста ва ју Цр но гор ску ака де ми ју на у ка и умјет но сти ме ђу 
нај зна чај ни је из да ва че у Цр ној Го ри, а по ка рак те ру сво јих из да ња ме ђу нај зна чај ни је 
по све ће не цр но гор ској те ма ти ци и про бле ми ма.

Те шко је, у ова ко крат ком вре ме ну, го во ри ти о свим тим ври јед ним дје ли ма, али 
не ка се за овај до га ђај по ме не са мо два на е сто том но из да ње Цр на Го ра у XXI стоље
ћу, ко је је у из ра ди оку пи ло ви ше од 150 на уч ни ка и струч ња ка из Цр не Го ре и ино-
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стран ства, и ко је је ве о ма по зи тив но оци је ње но од на уч не и дру ге јав но сти, ка ко ин-
тер на ци о нал не та ко и на ци о нал не, ко јим смо ис ка за ли, по ред ста ња, про бле ма са ко-
ји ма се су о ча ва Цр на Го ра, и на ша ви ђења ко јим пу тем тре ба да се она раз ви ја. Пред-
ви ђа ти је ве о ма не за хвал но, али ука зи ва ти на оно што се може де си ти је оба ве за на-
ци о нал них ака де ми ја. Уби је ђе ни смо да смо ис прав но прет по ста ви ли да Цр ну Го ру 
тре ба гра ди ти као: 

– дру штво зна ња уз очу вање цр но гор ског кул тур ног про сто ра; 
– живљење уз уна пре ђи вање еко ло шког ба лан са; 
– ко хе рент но дру штво то ле ран ци је; 
– дру штво на фи ло зо фи ји раз во ја и
– бо га то и срећ но дру штво.
Са за до вољ ством смо кон ста то ва ли да је за јед ни ца европ ских, а и свјет ских на ци-

о нал них ака де ми ја, ве о ма по хвал но го во ри ла о овом до ку мен ту и о та квој ак тив но-
сти на ше ака де ми је.

О број ним ску по ви ма ко ји су оку пља ли углед не ства ра о це нај бо ље го во ре штам-
па ни збор ни ци. Њих пре ко 108, од ко јих су мно ги при ву кли уче сни ке из чи та вог 
сви је та. Де кла ра ци је са не ких од ових ску по ва при ву кле су пажњу и Европ ског пар-
ла мен та, би ле су уру че не не по сред но пред сјед ни ку Европ ског пар ла мен та и ге не рал-
ном ди рек то ру Европ ске ко ми си је, као и про из ве ле од го ва ра ју ће ак тив но сти ко ме са-
ра за на у ку Европ ске ко ми си је.

Окру гли сто ло ви, на уч не три би не, про мо ци је на ших из да ња ко је су при ву кле 
пажњу и пу ни ле на ше са ле уче сни ци ма стал не су ак тив но сти Цр но гор ске ака де ми-
је на у ка и умјет но сти.

По себ но бих се освр нуо на уло гу Ака де ми је у од но су на оне ко ји по ли тич ки од-
лу чу ју, а на ро чи то по је ди на ми ни стар ства Вла де Цр не Го ре. Да ли на ини ци ја ти ву из 
Ака де ми је или на за хтјев оних ко ји по ли тич ки од лу чу ју, Ака де ми ја је ура ди ла мно-
го из вје шта ја о зна чај ним ак тив но сти ма или до га ђа ји ма. Би ло је ту и она квих ко ји 
ни је су у да том тре нут ку при хва ће ни са оду шев љењем, али би ло је ви ше оних ко ји су 
при хва ће ни као осно ва за по ли тич ко од лу чи вање. Тре ба се са мо при сје ти ти не ких 
од ха ран ги ко је су ор га ни зо ва не про тив Ака де ми је по во дом не ких ак тив но сти, да би 
ре зул та ти, по об ја вљи ва њу до ку мен та-збор ни ка ра до ва, би ли све стра но при хва ће-
ни. Тај об лик ак тив но сти желимо да га ји мо и ви ше не го што је то на ша прак са. Мо-
рам на гла си ти да је у овим слу ча је ви ма Ака де ми ја ра ди ла прак ти ку ју ћи пу ни на уч-
ни ин те гри тет, што, тре ба при зна ти, ни је баш јед но став но у ма лој зе мљи, а на ро чи-
то ако је она на Бал ка ну.

Цр но гор ска ака де ми ја на у ка и умјет но сти је ме ђу пр ви ма у Евро пи ор га ни зо ва-
ла ак тив но сти мла дих на уч ни ка ор га ни зу ју ћи Цен тар мла дих на уч ни ка као са став-
ни дио Ака де ми је, и та иде ја је са сим па ти ја ма при хва ће на у од но су на ону ко ја су ге-
ри ше ор га ни зо ва ње ака де ми ја мла дих, као што је ура ди ло пар ве ли ких на ци о нал них 
ака де ми ја у Евро пи. На овај на чин омо гу ћи ло се мла дим на уч ни ци ма, при је све га, 
да мул ти ди сци пли нар но „ми сле”, да рас пра вља ју и ор га ни зу ју дио свог на уч ног ра да 
ван сво јих уских на у чих ин те ре са. И не ду го по сто ја ње ово га Цен тра по ка за ло је сву 
сво ју оправ да ност. Ви ше на уч них ску по ва, рас пра ва, про је ка та, ме ђу на род них ко му-
ни ка ци ја, за јед нич ких ак тив но сти са слич ним ин сти ту ци ја ма дру гих ака де ми ја, нај-
бо љи је при мјер успје шно сти ово га Цен тра. 

Цр но гор ска ака де ми ја на у ка и умјет но сти зна чај но тр пи у свом ра ду због не по-
сто ја ња у ње ном са ста ву на уч них ин сти ту та. По ку ша ји ко је смо има ли при је не ко-
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ли ко го ди на са Уни вер зи те том Цр не Го ре да од ре ђе не њи хо ве ин сти ту ци је при хва-
ти мо у наш са став про па ли су због ве о ма при зем них по ли тич ких ин те ре са. Ствар-
ност је, на ро чи то у ма лим зе мља ма, че сто да ле ко од ра ци о нал но сти, што је по ка зао и 
овај слу чај. У не ким ак тив но сти ма овај не до ста так је до не кле ком пен зо ван по сто ја-
њем од го ва ра ју ћих цен та ра.

Ака де ми ја има не ко ли ко цен та ра: Ин сти тут за је зик и књижевност, име на Пе
тар II Пе тро вић Ње гош, Цен тар за енер ги ју и еко ло ги ју – ЕНЕ КО, као и Лек си ко граф
ски цен тар. Ин сти тут Пе тар II Пе тро вић Ње гош је оства рио зна ча јну ак тив ност, а 
на ро чи то из да вач ку. По ред ви ше то мо ва кри тич ког из да ња дје ла Пе тра II Пе тро ви-
ћа Ње го ша, ви ше на уч них ску по ва, ак тив ност на из у ча вању је зи ка је у ства ри сва она 
ко ја се до ско ро, у овој обла сти, де ша ва ла у Цр ној Го ри. Де сет рјеч ни ка по је ди них кра-
је ва у Цр ној Го ри је ство ри ло мо гућ ност да се поч не ра ди ти на Рјеч ни ку цр но гор ског 
на род ног и књижевног је зи ка. ЕНЕ КО је, по сли је ам би ци о зних пла но ва, чак и ин фра-
струк тур них, за у ста вљен у сво јој из град њи од стра не јед ног бив шег ми ни стра и јед-
ног још уви јек важног по ли тич ког ли де ра ко ји ма је био ближи по ро дич ни и ло кал-
ни ин те рес од ин те ре са Цр но гор ске ака де ми је на у ка и умјет но сти и Цр не Го ре. Но, у 
окви ру ово га цен тра успје шно се ор га ни зу ју мно ге ак тив но сти иако не она кве и оно-
ли ко ко ли ко смо пла ни ра ли.

По себ на је при ча о лек си ко граф ској ак тив но сти, уоп ште, у Цр ној Го ри. Иако су 
ен ци кло пе ди је као еди ци је, па и оне нај зна чај ни је, мно го из гу би ле од сво га зна ча ја и 
ври јед но сти по ја вом ин тер не та и са вре ме них ин фор ма ци о них алат ки, ипак, оне се 
још уви јек штам па ју. Ду гач ка је при ча, и вр ло ис кри вље на у јав но сти, о по ку ша ју об-
ја вљи ва ња Ен ци кло пе ди је Цр не Го ре. Ви ше због јав но сти, по што се исти ни те ин фор-
ма ци је још уви јек „цен зу ри шу”, дужан сам да кажем не што ви ше о ово ме. По сли је 11 
не у спје шних и не про дук тив них го ди на ра да Лек си ко граф ског за во да Цр не Го ре, Цр-
но гор ској ака де ми ји на у ка и умјет но сти, ко ја се ина че зва нич но ус про ти ви ла уки да-
њу Лек си ко граф ског за во да, по вје ре на је из ра да ове пу бли ка ци је. Она је на овом про-
јек ту оку пи ла ви ше од 600 ства ра ла ца. По сли је три не пу не го ди не ра да, ка да је би ло 
на по мо лу об ја вљи ва ње пр во га од пред ви ђе на три то ма, из ми сте ри о зних раз ло га об-
у ста вље но је фи нан си ра ње и за мр знут даљ њи рад на том про јек ту, што тра је и да нас. 
На ши по ку ша ји да окон ча мо рад на овом дје лу у „при ват ној” режији би ли су оспо ре-
ни од нај од го вор ни јих ча сни ка ко ји по ли тич ки од лу чу ју. Ври је ме про ла зи, а по ма ка 
не ма, сем што по је ди не гру пе, а на ро чи то не ки ко ји за 11 го ди на ни је су ни шта ура-
ди ли, аги ту ју на раз ли чи те, али не ко рект не на чи не, пла си ра ју ћи у јав ност мно ге не и-
сти не. У та квој си ту а ци ји, ми смо фор ми ра ли Лек си ко граф ски цен тар, ко ји је до са да 
об ја вио пар лек си ко граф ских из да ња ве за них за Цр ну Го ру. Оче ку је мо да нам се тај 
про је кат по но во ак ти ви ра, као што су обе ћа ли нај од го вор ни ји, но он ће у са да шњим, 
но вим, усло ви ма зах ти је ва ти да се мно го то га ра ди од по чет ка.

Цр но гор ска ак де ми ја на у ка и умјет но сти оку пља ви ше од 250 на уч ни ка, струч ња-
ка и умјет ни ка као сво је са рад ни ке у од бо ри ма Ака де ми је или дру гим по вре ме ним и 
стал ним ти је ли ма. Рад од бо ра ни је баш нај и де ал ни ји те се мо ра ју тражити но ви сти-
му лан си за њи хо во ве ће ангажовање. Но ви ме га и дру ги про јек ти су нај бо љи мо тив 
за оку пља ње око Ака де ми је.

Цр но гор ска ака де ми ја на у ка и умјет но сти је смје ште на у јед ном од нај љеп ших ам-
би је на та у Под го ри ци, али у не а де кват ним про сто ри ја ма. По сли је ду го го ди на пре го-
во ра при ста ли смо да усту пи мо тај спе ци фич ни и нај вред ни ји про стор у Под го ри ци 
да би се на ње му из гра ди ли ре зи ден ци јал ни објек ти за нај ви ше државне функ ци о не-
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• TIME IS UP •

Universal D eclaration 
Role of National Science Academies in the 21st Century

1 1 t h  O c t o b e r  2 0 0 8 ,  P o d g o r i c a ,  M o n t e n e g r o

The human race is facing unprecedented global challenges and transformations. Climatic changes, energy shortages, food scarcity, 
new diseases and emerging social unrest are major warning signs that humankind might be on the verge of irreversible decline. 
This development has potentially dramatic consequences for the future of humanity not only in the long-term, but also for the immediate 
future of our own generation. 
Against this background, on the 11th of October 2008 in Podgorica, Montenegro, the participants of the international conference* “Role 
of National Science Academies in the 21st Century” adopted and proclaimed this Universal Declaration. 
Following this act, the conference calls upon all National Science Academies to publicize the Universal Declaration to political leaders, 
scientific organizations, civil society organizations and educational institutions. 

W
1.

 Human activities play important role in many global changes, including the declining state of the environment and related 
global consequences. We must stop this trend immediately. The contemporary philosophy of development, and even our way of 
life, has to be re-examined. There is no more time to lose by arguing and developing grandiose out-of-reach plans. 

 There is no more time to waste time. 

2.
 The unprecedented challenges to sustainable development necessitate more understanding, greater tolerance and solidarity, as 

well as urgent action on the part of political leaders, scientists and members of civil society. 
 This situation has never been faced before, nor required action on such a scale. Such challenges require new ground in human 

creativity: holistic ideas, interdisciplinary and novel scientific approaches, development of new technologies, and innovative solu-
tions in order to assure the well-being of humans. No single country, nor single group of politicians or scientists is able to address 
this complex issue in isolation. 

3.
 Political leaders must accept that National Science Academies are a necessary part of the global solution. Full use must be made 

of the Academies’ potential in producing new knowledge and building efficient non-political communications and networks 
beyond national borders. 

 In particular, National Science Academies have to play a crucial role in formulating policy advice for solving these issues. Politi-
cal leaders, National Science Academies and civil society must act together. If not, we will all lose. Humankind will lose: not 
only coming generations, but also our own. 

 We must act: 

Think Locally—Act Globally. 
W

Nothing in this Universal Declaration may be interpreted as anything but a call for immediate action. We all survive or we fade 
away—TOGETHER. Humankind lives in, or vanishes from, the same fragile, global village. 

* Organized by the:  
Inter Academy Panel, European Academy of Sciences and Arts, Network of Central and Eastern European Academies,  
South East Europe Division of World Academy of Art and Science, InterAcademy Council for South East Europe and  

Montenegrin Academy of Sciences and Arts 

Универзална декларација „Role of National Science Academies in the 21st Century”,  
усвојена на истоименој међународној конференцији,  

Подгорица, 9–12. октобар 2008.
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ре да би смо за уз врат до би ли но ву згра ду чи је кон ту ре се већ на зи ру у су сјед ству. Иа-
ко да је мо ви ше не го што до би ја мо, сма тра ли смо да је и то на ша оба ве за и дуг у гра-
ђењу са вре ме не и мо дер не Цр не Го ре. Но ви про сто ри су и но ви иза зов. Ка ко је јед-
ном при ли ком, по во дом ре кон струк ци је бри тан ског пар ла мен та, и Чер чил ре као: Но
ва згра да пар ла мен та је но ви пар ла мент. Не ће Цр но гор ска ака де ми ја би ти но ва ака-
де ми ја у но вој згра ди. Те шко је из ми сли ти но во ка да су ака де ми је у пи та њу. Оне су 
јед не од све га три ин сти ту ци је чо вје чан ства ко је су преживјеле мно га вре ме на, мно-
ге си сте ме, мно ге по ли тич ке моћ ни ке и по ли тич ка опре дје ље ња. Ту се не може из ми-
сли ти ни шта но во. Може се је ди но про ши ри ва ти ак тив ност али ра ди ти, не за бо рав-
ља ју ћи, уви јек по шту ју ћи на уч ни ин те гри тет. Та ко, у Цр но гор ској ака де ми ји ра ди мо 
на про ши ри вању на ших ак тив но сти, пр вен стве но же ле ћи да оку пи мо у но вим про-
сто ри ја ма ви ше са рад ни ка ко ји би ак тив ни је не го до са да ра ди ли на про бле ми ма ове 
ци ви ли за ци је, а на ро чи то оним ко ји су ве за ни за Цр ну Го ру. Но ва згра да ће омо гу ћи-
ти, по ред оста лог, и ак тив но сти као што је отва ра ње Га ле ри је Цр но гор ске ака де ми је 
на у ка и умјет но сти, што ће нам да ти при ли ку не са мо да омо гу ћи мо јав но сти да има 
увид у на шу имјет нич ку ко лек ци ју већ и да ор га ни зу је мо умјет нич ке по став ке зна-
чај них ауто ра или о зна чај ним до га ђа ји ма.

О међу на род ним ак тив но сти ма Цр но гор ске ака де ми је на у ка и умјет но сти мно-
го то га би се мо гло ре ћи. Ври је ме ми до зво ља ва да са мо кон ста ту јем да је она ве о ма 
плод на, ка ко у ра ду на за јед нич ким про јек ти ма са дру гим на ци о нал ним ака де ми ја ма 
та ко и у ор га ни зо ва њу мно гих ме ђу на род них ак тив но сти, као и под јед на ка у ак тив-
но сти ма у ме ђу на род ним ин сти ту ци ја ма ко је об је ди њу ју на ци о нал не ака де ми је и на-
у чне ак тив но сти уоп ште. Но ви ква ли тет у ме ђу на род ној са рад њи је и рад на про јек-
ти ма фи нан си ра ним из ино стра них на уч них фон до ва. И по ред то га што ми ври је ме 
не до зво ља ва да по ме нем све оно што се у овој ак тив но сти ра ди, дужан сам ре ћи да је 
са рад ња на на уч ним про јек ти ма на ро чи то бо га та са Ру ском ака де ми јом на у ка, Кра-
љев ском ака де ми јом еко но ми је и фи нан си ја Шпа ни је, Гло бал ним окру глим сто лом, 
као и са ака де ми ја ма у су сјед ним зе мља ма.

До са да је у Цр но гор ску ака де ми ју на у ка и умјет но сти иза бра но 86 чла но ва у рад-
ном са ста ву и 68 до пи сних, ино стра них. Ака де ми ја тре нут но бро ји 41 чла на. Углав-
ном сви они ства ра о ци ко ји су то и заслуживали, а би ли држављани Цр не Го ре, би-
ра ни су у рад ни са став. Од по нов ног ус по ста вља ња не за ви сно сти Цр не Го ре би ра мо 
за чла но ве у рад ном са ста ву са мо оне држављане Цр не Го ре ко ји су ре зи дент ни у Цр-
ној Го ри. Про цес из бо ра, као и у дру гим на ци о нал ним ака де ми ја ма, огле да ло је на уч-
ног ин те гри те та Ака де ми је. Ака де ми ја је уви јек би ла отво ре на за све из у зет не ства-
ра о це и сва ко ко би про шао из бор ну про це ду ру до бро би до шао у ње но члан ство. То 
је би ло, и оста ће, глав но и је ди но на че ло по ста ја ња чла ном Цр но гор ске ака де ми је на-
у ка и умјет но сти. Ни ка кво име но ва ње – би ло по ли тич ко, ад ми ни стра тив но или би-
ло ка ко дру го. Уоста лом, то и је сте глав но на че ло и моћ ака де ми ја: да су њи хо ви чла-
но ви иза бра ни од сво јих ко ле га и то доживотно, што им обез бје ђу је да бу ду не за ви-
сни, а про фе си о нал ни у сво јем ра ду. Они ра де ин ди ви ду ал но или за јед но, ин тер ди-
сци пли нар но и тран сди сци пли нар но са глав ним ци љем про мо ви са ња из вр сно сти у 
на у ци и трај но сти у умјет но сти, ну де ћи не за ви сне, на чиње ни ца ма за сно ва не, по гле-
де за до бро бит Цр не Го ре и чо вје чан ства уоп ште. Успјех Ака де ми је за ви си од сна ге и 
екс пер ти за ње них чла но ва и њи хо ве спо соб но сти да мо били шу на уч не екс пер те да са 
њи ма у кон ти ну и те ту да ју са вје те они ма ко ји по ли тич ки од лу чу ју, вла ди и оста лим 
уче сни ци ма у дру штве ним про це си ма. Цр но гор ска ака де ми ја на у ка и умјет но сти је 
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Universal D eclaration 

The Value of Science for Society
2 0 t h  N o v e m b e r  2 0 0 9 ,  P o d g o r i c a ,  M o n t e n e g r o

The potentiality of science has to be better understood and accepted. Society’s trust in science and scientists must be encouraged and 
safeguarded.
Many fear the possible negative impact of science on humanity and the environment. They feel that science has been disregarding the 
concerns and traditional values of society.
Against this background, the international conference* „Values and 21st Century” adopted this Declaration. The conference calls upon all 
National Science Academies to publicize it to the scientific – and educational community, as well as to the press.

W
1.

 For science to be accepted as truly universal: 

~ society’s trust in science and scientists must be promoted. The most significant factor in achieving this must be the ethical 
and moral responsibility of the individual scientist and the scientific community; 

~ scientists should serve as ethical role models for society;
~ scientists need to approach their own work with modesty and respect the dignity of the individual;
~ science needs to work with society when it comes to addressing social and environmental problems – such as poverty, short-

age of resources, climate change…; 
~ science should be transparent and know no borders.

2.
 Values for science: 

~ science should be honest and open; 
~ ethics must be made part of science training; 
~ social sciences and humanities should work together with natural sciences and technology; 
~ scientists should make every effort to protect the integrity of science.

3.
 Science for values: 

~ the benefits of scientific discoveries should belong to all humanity; 
~ science must be sensitive to universal and human values; 
~ science has the potential of affecting traditional values and even creating new values; 
~ scientific activities should be distributed to benefit all societies.

Organized by the: 
Montenegrin Academy of Sciences and Arts, Network of Central- and Eastern European Academies (CEEN), European Academy of Sciences  

and Arts, World Academy of Art & Science Division for SEE and Inter Academy Council for South East Europe

Универзална декларација „The Value of Science for Society”,  
усвојена на International Conference: Values and 21st Century,  

Подгорица, 19–21. новембар 2009.
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мно го пу та по ка за ла, па и ско ра шњим ме га про јек том Цр на Го ра у XXI стоље ћу, да је 
спо соб на да ангажује, не са мо кроз сво је члан ство већ и из ци је ле Цр не Го ре, нај бо ље 
на уч ни ке у је дин стве ном на по ру ка ко би до шла до цје ло ви тих, на зна њу и чиње ни ца-
ма ба зи ра ним, по гле да на про бле ме са ко ји ма се су о ча ва Цр на Го ра и ши ре, при то ме 
осло бо ђе на на ци о нал ног или уско ди сци пли нар ног при сту па. 

До пи сни/ино стра ни чла но ви Ака де ми је су ве о ма зна чај ни ства ра о ци из сви је та, 
они ко ји су сво јим дје лом би ли или је су у ко му ни ка ци ји са Цр ном Го ром, а ко ји су, по 
пра ви лу, већ чла но ви не ке на ци о нал не ака де ми је. 

Не би би ло ко рект но да не при ми је тим и да ни је све баш иде ал но. Но, ово ни је 
при ли ка да го во рим и о не ким про бле ми ма са ко ји ма се Цр но гор ска ака де ми ја на у-
ка и умјет но сти и на уч ни ци у Цр ној Го ри су сре ћу, као што су фи нан сиј ски, ин сти ту-
ци о нал на пре ор га ни зо ва ност, али не и ор га ни зо ва ност, на уч них ак тив но сти у Цр-
ној Го ри, при ти сци по је ди на ца да бу ду по ли тич ки име но ва ни/иза бра ни у члан ство 
Ака де ми је, о од но су по је ди них из вр ши ла ца вла сти пре ма Ака де ми ји, кри зи у ви со-
ком обра зо ва њу, ства ра њу, на мјер но или не, мно гих кон фу зи ја у јав но сти, о од но су 
ме ди ја пре ма на у ци, а на рав но и Цр но гор ској ака де ми ји на у ка и умјет но сти и дру го-
ме. Мно ги од њих ни је су спе ци фич ни за ЦА НУ и Цр ну Го ру, док су не ки ти пич ни за 
ма ле зе мље, гдје се до зво ља ва ква зи у мјет ни ци ма и ква зи на уч ни ци ма да игра ју зна-
чај ни ју уло гу од оне ко ја им при па да, вр ше ћи ве ли ки при ти сак на оне ко ји по ли тич-
ки од лу чу ју.

*

Ова ци ви ли за ци ја се су сре ла са про бле ми ма ко је ни ка да у исто ри ји ни је по зна ва-
ла или ко ји ни ка да ни је су би ли та кво га ин тен зи те та. Гло бал но за гри ја ва ње и раст по-
пу ла ци је си гур но су нај ве ћи иза зо ви пред да на шњи цом. У том кон тек сту мно го про-
бле ма је пред свјет ском за јед ни цом ко је је по треб но ри је ши ти. Енер ги ја је есен ци јал-
на за да љи наш раз вој, али са да на шњом ефи ка сно шћу у ње ном ко ри шћењу те шко да 
је мо гу ће обез би је ди ти чи сту енер ги ју и до вољ но енер ги је. Си гур но да је ну кле ар на 
енер ги ја кру ци јал на за обез бје ђи ва ње ма сов не енер ги је, и да је важна са аспек та одр-
живости, што зах ти је ва не ка дру га рје шења у си гур но сти и про це ду ра ма ње не при-
мје не, ка ко би се обез би је ди ла ње на ми ро љу би ва упо тре ба. Са ско ро по ло ви ном да-
на шње свјет ске по пу ла ци је у гра до ви ма но ви иза зо ви као што су тран спорт, са ни та-
ри је, смје штај и дру ги, по ста ли су ви тал ни за оп ста нак ове ци ви ли за ци је. По треб но 
је су прот ста ви ти се та квим иза зо ви ма про мо ви шу ћи ефи ка сни је и ху ма ни је гра до ве 
ко ри сте ћи на у ку, тех но ло ги ју и ур ба но пла ни ра ње. По ве ћа не по тре бе за хра ном ка ко 
би се за до во љи ле по тре бе рас ту ће по пу ла ци је, као и ели ми ни са ло си ро ма штво, зах-
ти је ва ју но ва истраживања и раз вој у по љо при вре ди, но ве од но се пре ме ге нет ски мо-
ди фи ко ва ним ор га ни зми ма. Гло бал ни здрав стве ни про бле ми оста ју јед но од најваж-
нијих про бле ма чо вје чан ства. Тех но ло ги је као што су ге ном ска и ре ге не ра тив на ме-
ди ци на мо ра ју би ти мно го ви ше раз ви је не ка ко би се кре и рао но ви здрав стве ни си-
стем. Мно го то га још би се мо гло на бра ја ти. 

У 21. стоље ћу ка па ци тет пла не те Зе мље да подржи људ ске ак тив но сти при ми че 
се сво јој ко нач но сти, под сје ћа ју ћи нас да смо ми дио при ро де и да тре ба да живимо у 
хар мо ни ји са њом док се бо ри мо са ра стом по пу ла ци је и сма ње њем не јед на ко сти из-
ме ђу на ро да. Одрживост, ма да умно го ме ис тро ше на фра за, по ста ла је од кру ци јал не 
важности. Због то га по треб но је да има мо аде кват не на ци о нал не по ли ти ке као и да 
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оја ча мо ме ђу на род ну на уч ну за јед ни цу ка ко би се успје шно су прот ста вља ла гло бал-
ним иза зо ви ма. Но ва зна ња су оно што оче ку је мо да ће нај ви ше до при ни је ти рје ша-
вању про бле ма са ко ји ма се су о ча ва ова ци ви ли за ци ја. У том про це су ве о ма је важна 
уло га ко ју има ју на ци о нал не ака де ми је.

Би ли смо се на ви кли на живот у ко јем смо ра ди ли и пла ни ра ли на дужи рок, за-
дуживали се цио живот да би смо ство ри ли усло ве за живот, ра де ћи и по 100 са ти не-
дјељ но и стал но ју ре ћи но ве иде је. Тај на чин живљења био је основ успје ха, на ро чи то 
нај ра зви је ни јих зе ма ља сви је та. Но, у не ко ли ко по сљед њих го ди на из гле да да смо се 
за ни је ли не ким дру гим на чи ном живљења: пла ни ра ју ћи на крат ки рок и ства ра ју ћи 
но ве ври јед но сти на спе ку ла ци ја ма. Те шко да се може до зво ли ти ви ше да се не ко ли-
ко ода бра них енорм но бо га те док се оста ли излажу опа сно сти ма и гу ра ју у изо ла ци-
ју. Не може се ви ше живјети са вер зи јом „Wаll Stre et ино ва ци ја”, на зва ном „фи нан сиј-
ским ино ва ци ја ма” да би се раз ви јао овај сви јет. Са зна ли смо по сљед њих го ди на ка-
ко се та при ча за вр ша ва. У по сљед ње ври је ме свје до ци смо мно гих за сто ја, а на ро чи-
то стаг ни ра ња лич них при ма ња, док из да ци за живот, на ро чи то за здрав стве не услу-
ге и шко ло вање, ра сту вр то гла вом бр зи ном. И то је слу чај ка ко у раз ви је ним та ко и у 
зе мља ма у раз во ју, па на рав но и у Цр ној Го ри.

Умје сто „фи нан сиј ског ино ви ра ња” по треб но је охра бри ва ти ри зи ке ко ји омо гу-
ћа ва ју успје шно пред у зет ни штво ка ко би се гра ди ле но ве ком па ни је и ства ра ле но ве 
тех но ло ги је ко је би омо гу ћи ле љу ди ма ши ром сви је та да ства ра ју ћи но ве ври јед но-
сти бу ду за по сле ни, да живе бо га ти је, здра ви је и мно го про дук тив ни је. То, у прин ци-
пу, зна чи мно го ви ше на у ке и тех но ло шких пар ко ва, ла бо ра то ри ја, би знис-ин ку ба то-
ра – мје ста гдје су пред у зет ни ци и на уч ни ци, они ко ји раз ви ја ју про из во де, удруже-
ни, мје ста гдје ино ва ци је не са мо да се раз ви ја ју већ и до но се на тр жи ште. Но ви про-
из во ди по ста ју најважнији мо тор раз во ја. За то при род не на у ке и тех но ло ги ја, а на-
ро чи то на ци о нал не ака де ми је на у ка, има ју по себ ну важност и од го вор ност у ства ра-
њу но вих ври јед но сти и кре и ра њу на ше бу дућ но сти. На рав но, без дру штве них на у-
ка те шко да би смо мо гли по сти ћи нужно по тре бан кон сен зус о при мје ни но вих зна-
ња и ври јед но сти.

Да нас су кри тич на вре ме на за на у ку и на уч ну са рад њу. Са јед не стра не, при ти-
сак на на у ку да дâ рје шења за иза зо ве са ко ји ма се су сре ће чо вје чан ство ни ка да ни је 
био ве ћи, док, са дру ге стра не, жеља оних ко ји од лу чу ју да слу ша ју са вје те на уч ни ка 
у мно гим зе мља ма ни ка да ни је би ла ма ња. Без из у зет ка ово се ма ни фе сту је на свим 
ни во има уважавања на у ке: на ци о нал но, у окви ру вла да, али и у при ват ном сек то-
ру, ин тер на ци о нал но, у окви ру ЕУ и УН фа ми ли је ин тер на ци о нал них ор га ни за ци-
ја, али та ко ђе и ме ђу не вла ди ним ти је ли ма. Они ма ко ји по ли тич ки од лу чу ју по ста-
ло је ве о ма, да не кажем је ди но, важно да до би ју „на уч ну” по др шку за оно што на мје-
ра ва ју, на ро чи то од не ке на уч не ин сти ту ци је. У то ме сми слу нео бич но је при сут на, у 
мно гим слу ча је ви ма, вид на, а опа сна, ин те ре сна са рад ња вла да са на уч ни ци ма, а на-
ро чи то оним из дру штве них и ху ма ни стич ких на у ка. Они, че сто, пу но не ма ре шта 
то на у ка може, а шта не може, као што ни они ко ји пра ве та кве ком про ми се не ра зу-
ми ју да је најважнији за да так на у ке и на уч них са вје та да бес ком про ми сно гра де до-
бро живљење ка ко у чи та вом сви је ту та ко и ло кал но, а не по ли тич ке и дру ге ка ри је-
ре. Ова квих слу ча је ва се, на рав но, може на ћи и у Цр ној Го ри.

Да нас, мо ра мо би ти свје сни чиње ни це да би људ ско дру штво по сти гло про дук-
тив ну, здра ву и одрживу ре ла ци ју са при род ним сви је том, јав ни и при ват ни сек тор 
мо ра ју при ли ком од лу чи вања узи ма ти у об зир ен ви рон мен тал ни као и ин те грал-
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ни при ступ и то без об зи ра на то да ли се ра ди о ло кал ним или гло бал ним при ли ка-
ма. Због то га је по треб но бо ље ра зу ми је ва ње на у ке и тех но ло ги је од стра не оних ко-
ји од лу чу ју. Мно го ви ше не го што то зах ти је ва ју „по ли тич ке” си ту а ци је или по ли-
тич ке при пад но сти. Че сто, под из го во ром прак ти ко ва ња де мо кра ти је, ове чиње ни-
це се пре не бре га ва ју без об зи ра на то што при род ни ка па ци тет Пла не те и на уч на са-
зна ња, на ро чи то она у при род ним и тех нич ким на у ка ма, не ма ре пу но за по ли тич ка 
про кла мо ва ња „де мо кра ти је и људ ских пра ва”. Бр зи на свје тло сти је без об зи ра на по-
ли тич ко опре дје ље ње, вла да ре или по ли тич ки си стем, дан или ноћ, или зе мљу, уви-
јек 299.792.5 km/h. Си гур но, би ло би не ис прав но за не ма ри ва ти не ка од нај ве ћих до-
стиг ну ћа да на шње ци ви ли за ци је, као што су на при мјер људ ска пра ва, али исто та-
ко си гур но је да је раз вој на у ке, а по себ но тех но ло ги је, осво јио мно ге про сто ре, а и 
отво рио мно га но ва пи та ња на ро чи то ка да су дру штве ни од но си у пи та њу. Че сто, ова 
чиње ни ца се не ра зу ми је ис прав но.

Да би на у ка игра ла у на шим животима уло гу ко ју би смо жељели, по треб но је да 
ње на пер цеп ци ја бу де под јед на ка и код ши ро ке по пу ла ци је. Јав на пер цеп ци ја уло-
ге на у ке зна чај но се ми је ња ла то ком вре ме на. У то ку 17. и 18. стоље ћа на у ка је би ла у 
цен тру дру штве них ин те ре со ва ња у сва кој по ро ди ци у Евро пи, а те ма де бат них кри-
ти ка у ви шој кла си. По сли је Ин ду стриј ске ре во лу ци је ово се раз ви ло у сли је по вје ро-
ва ње да на у ка и тех но ло ги ја мо гу обез би је ди ти сред ства да ри је ше све про бле ме дру-
штва. Че сто, на у ка је има ла не ја сан при јем код ши ро ке по пу ла ци је. Ње на по тен ци-
јал на при мје на за по бољшање усло ва живљења уви јек је би ла пре по зна та, на ро чи то у 
ско ра шњем вре ме ну у ме ди ци ни и тех но ло шким апли ка ци ја ма. Али, на род је дожи-
вио на у ку и у об ли ку оружја за ра то ве, као и ма ши не ри ју ко ја екс тра ку је ви ше ра да 
из му шка ра ца, жена и дје це, ри јет ко ува жа ва ју ћи мно га зна ња ко ја су се у ме ђу вре ме-
ну аку му ли са ла. Не тре ба се из не на ди ти ако обич ни љу ди ви де на у ку као не што што 
им може до ни је ти нај бо ље у сва ко днев ном животу, али и по тен ци јал ну опа сност за 
рат. За ври је ме дру ге по ло ви не 20. стоље ћа гло ри фи ко ва ни по глед на на у ку по сте пе-
но је усту пио мје сто ра сту ћем скеп ти ци зму и код мно гих не га тив ном при сту пу оно-
ме што на у ка може до при но си ти раз во ју дру штва. 

Де гра да ци ја еко си сте ма, за га ђење на гло бал ној сце ни, при јет ња за гри ја ва њу Пла-
не те због људ ских ак тив но сти, кон фу зи ја око енер гет ске си ту а ци је, као и фи нан си ја 
и еко но ми је, уко ли ко је све то по чи ва ло и по чи ва на на уч ним до стиг ну ћи ма, ка ко се 
он да може прав да ти вје ро ва ње у ње ну ко ри сност? Све то је, из ме ђу оста лог, ре зул ти-
ра ло ти ме да при кра ју про шло га и по чет ком овог стоље ћа мно ги фа кул те ти уни вер-
зи те та у Евро пи би ју бит ку да при ву ку сту ден те за обла сти ака дем ских сту ди ја ко је 
мно ги пре по зна ју као узро ке свјет ских про бле ма, док не ки фи ло зо фи и пост мо дер-
ни сти за у зи ма ју ја сан не на клон при ступ пре ма на у ци да нас. Атрак тив ност при род-
них на у ка и тех но ло ги је гу би бит ку по ла ко код мла де по пу ла ци је раз ви је них зе ма-
ља, па и у Цр ној Го ри, што ће се, у сва ком слу ча ју, не га тив но од ра зи ти на да љи раз вој 
ове ци ви ли за ци је, као и рје ша вање мно гих гло бал них про бле ма. Си гур но, за то ни је-
су кри ве са мо го ре по ме ну те чиње ни це, али и оне зна чај но до при но се то ме фе но ме ну. 
Да ли је до бра илу стра ци ја ове по ја ве и оно што се де ша ва у по сљед ње ври је ме у нај-
ра зви је ни јој зе мљи сви је та гдје је, из ме ђу 1980. и 2000. го ди не, број оних са док то ра-
том на у ка и инжењера упо сле них, а ко ји су ро ђе ни у ино стран ству, по рас тао са 24% 
на 37%, а број стра на ца ко ји су на док тор ским сту ди ја ма је чак 60%. Тај тренд се на-
ста вио и у овом стоље ћу.
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Ка ко би на у ка сво јим ре зул та ти ма зна чај ни је до при но си ла рје ша вању на го ми ла-
них, а гло бал них и при је те ћих про бле ма, по треб но је и животно да се ур гент но ус-
по ста ве ефи ка сни на ци о нал ни, а на ро чи то ме ђу на род ни окви ри ка ко би се за јед нич-
ки рје ша ва ли иза зо ви овог чо вје чан ства, а на ро чи то осло ви ле кли мат ске про мје не 
и енер гет ска кри за у свим зе мља ма сви је та. По себ но, по треб на је бо ља и на пред ни-
ја на уч на и тех но ло шка ди пло ма ти ја, укљу чу ју ћи при то ме по ве ћа ну упо тре бу на-
уч них и тех но ло шких ре сур са уз фи нан сиј ске ин тер вен ци је, што се по ред по ли тич-
ких опре дје ље ња зна чај но може по сти ћи са рад њом на ци о нал них ака де ми ја на у ка. 
Њи хо ва „на уч на ди пло ма ти ја” би ла је уви јек нај бо ља прет ход ни ца у до го во ри ма око 
рје ша вања мно гих за јед нич ких про бле ма. Уло га на ци о нал них ака де ми ја на у ка, због 
сво јег ка рак те ра, по ста је у овим про це си ма нео бич но важна, а на ро чи то у ма лим зе-
мља ма чи је по ли тич ке ели те, че сто, ра ди је теже ка ства ра њу зе ма ља „на уч не по тро-
шње” умје сто зе ма ља „на уч не кре а тив но сти”. На ро чи то, она је важна у зе ма ља ма у 
ко ји ма је пар ти то кра ти ја најважнији ква ли тет. На шао бих, да ми ври је ме до зво ља ва, 
при мје ра за ове тврд ње и у Цр ној Го ри. Цр но гор ска ака де ми ја на у ка и умјет но сти ће 
чи ни ти све да до при не се рје ша вању ових про бле ма у Цр ној Го ри, а на рав но кроз ме-
ђу на род ну са рад њу, а у окви ру сво јих ка па ци те та и ма ђу на род них на уч них ин сти ту-
ци ја, и у свјет ској за јед ни ци. Чи ни ће мо све ка ко би гра ђа ни Цр не Го ре на пу ту европ-
ских и дру гих ин те гра ци ја ства ра ли но ве ври јед но сти ко је би им омо гу ћи ле рав но-
пра ван живот у свјет ској за јед ни ци. 

До зво ли те ми да ово бе сје до ва ње за вр шим ри је чи ма државника чи је мно ге ри је-
чи и да нас, мно го го ди на по сли је ње го ве смр ти, са уважавањем по на вља мо: „На ши 
про бле ми су по сље ди ца чо вје ко вих ак тив но сти, те они мо гу би ти ри је ше ни од стра-
не чо вје ка. Чо вјек може би ти ве ли ки ко ли ко жели. Ни је дан про блем људ ске суд би не 
ни је из ван људ ског би ћа. Чо вје ко во ре зо но ва ње и дух су до са да че сто ри је ши ли, на-
из глед, нер је ши ве про бле ме, и ми слим да он то може ура ди ти по но во”.



ЧЛА НО ВИ ДРУ ШТВА ЗА НА У КУ  
И УМЈЕТ НОСТ ЦР НЕ ГО РЕ

ЧЛА НО ВИ ЦР НО ГОР СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ  
НА У КА И УМЈЕТ НО СТИ
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ЧЛА НО ВИ ДРУ ШТВА ЗА НА У КУ  
И УМЈЕТ НОСТ ЦР НЕ ГО РЕ

Одје ље ње при рОд них на у ка 

Ре дов ни чла но ви
 ◆ Ра до слав Ан ђус, За ри ја Бе шић, Ви ло ти је Бле чић, Бра ни мир Гу шић, Ми лу-
тин Ђу ри шић, Дра ги ша Ива но вић, Иво По по вић Ђа ни, Љу бо мир Ра шо вић, 
Тон ко Шо љан

До пи сни чла но ви
 ◆ Вла ди слав Вла хо вић, Дра гу тин Ву ко тић, Бо жи на Ива но вић, Вла ди мир Ле-
пе тић, Ми ло рад Ми ју шко вић, Љу бо Па ви ће вић, Љу би ша Ра кић, Мар ко 
Ули ће вић

Одје ље ње дру штве них на у ка 

Ре дов ни чла но ви
 ◆ Иван Бо жић, Вла ди слав Брај ко вић, Бра ни слав Ђур ђев, Бран ко Па ви ће вић, 
Пе тар По по вић, Вла до Стру гар, Ва со Чу бри ло вић, Бра ни слав Шо шкић

До пи сни чла но ви
 ◆ Ди ми три је Ди мо Ву јо вић, Мир че та Ђу ро вић, Слав ко Ми ју шко вић, Ђо ко 
Пе јо вић

Одје ље ње умјет нО сти

Ре дов ни чла но ви
 ◆ Ми лош Ву шко вић, Јан ко Ђо но вић, Ра до ван Зо го вић, Ду шан Ко стић, Ми ха-
и ло Ла лић, Ђу за Ра до вић, Ћа мил Си ја рић

До пи сни чла но ви
 ◆ Ра до ња Ве шо вић, Цвјет ко Ива но вић, Есад Ме ку ли, Ду шан Ско вран
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Пред сјед ни штво (10. јул 1973 – 7. мај 1976)

Пред сјед ник 
 ◆ ре дов ни члан Бран ко Па ви ће вић, иза бран 10. ју ла 1973. 

Пот пред сјед ни ци 
 ◆ ре дов ни члан Ми ха и ло Ла лић, иза бран 10. ју ла 1973.
 ◆ ре дов ни члан Ра до слав Ан ђус, иза бран 10. ју ла 1973.

Се кре тар
 ◆ до пи сни члан Дра гу тин Ву ко тић, иза бран 10. ју ла 1973.

Чла но ви
 ◆ до пи сни члан Мар ко Ули ће вић, се кре тар Одје ље ња при род них на у ка
 ◆ до пи сни члан Ди ми три је Ди мо Ву јо вић, се кре тар Одје ље ња дру штве них 
на у ка

 ◆ до пи сни члан Че до Ву ко вић, се кре тар Одје ље ња умјет но сти
 ◆ ре дов ни члан Дра ги ша Ива но вић
 ◆ ре дов ни члан Љу бо мир Ра шо вић
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ЧЛА НО ВИ ЦР НО ГОР СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ  
НА У КА И УМЈЕТ НО СТИ

(по сто је ћи са став)

Одје ље ње при рОд них на у ка

Ре дов ни чла но ви
 ◆ Ра ни слав Бу ла то вић, Пе тар Ву ко слав че вић, Дра гу тин Ву ко тић, Пер ко Ву-
ко тић, Мо мир Ђу ро вић, Све то мир Ива но вић, Ми ло ји ца Ја ћи мо вић, Гор дан 
Ка ра ман, Вла до Лу бар да, Љу би ша Стан ко вић, Ми лин ко Ша ра но вић, Ву чи-
на Шће кић

Ван ред ни чла но ви
 ◆ Сло бо дан Бац ко вић, Пре драг Ми ра но вић, Го ран Ни ко лић

До пи сни чла но ви
 ◆ Љу бо мир Бер бе ро вић, Бо рис Гу сев, Ге ор ге Ду ка, Ду шан Ко со вић, Љу би ша 
Ра кић, Вик тор Ан то но вич Адов ни чиј, Фе ликс Ун гер, Фа ру дин Хо џа, Иво 
Шла ус, Мир ко Бу ла јић, Бо жи дар Ма тић, Ионел Хај дук

Одје ље ње дру штве них на у ка

Ре дов ни чла но ви
 ◆ Пе тар Вла хо вић, Дра ган К. Вук че вић, Ми о мир Да шић, Мом чи ло Зе че вић, 
Ми ли ца Ко стић, Зо ран Ла кић, Мир че та Ђу ро вић, Дра гу тин Ле ко вић, Бран-
ко Па ви ће вић, Вла до Стру гар, Дра ган Ра до њић, Бра ни слав Шо шкић, Ми јат 
Шу ко вић

Ван ред ни чла но ви
 ◆ Ђор ђе Бо ро зан

До пи сни чла но ви
 ◆ Љу би ша Ада мо вић, Пи тер Дрент, Ми ло рад Ек ме чић, Ан дреј Ми тро вић, 
Еван ге лос Му цо пу лос, Џан гир Аба со вич Ке ри мов, Ев ге ниј Љво вич Не ми-
ров ски, Сло бо дан Пе ро вић, Ана то лиј Пан те ле је вич Де ре вјан ко, Ра до ван 
Ву ка ди но вић, Хај ме Хил Алу ха
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Одје ље ње умјет нО сти

Ре дов ни чла но ви
 ◆ Ан ка Бу рић, Ра до ња Ве шо вић, Рај ко Ву ји чић, Че до Ву ко вић, Жар ко Ђу ро-
вић, Дра ган Ка ра џић, Бра ни слав Осто јић, Ол га Пе ро вић, Бран ко По по вић, 
Во ји слав Ста нић

Ван ред ни чла но ви
 ◆ Не над Ву ко вић, Па вле Пе јо вић

До пи сни чла но ви
 ◆ Цве тан Гро зда нов, Ра до мир Ива но вић, Пе тар Ом чи кус

•

Пре Ми нУ Ли ЧЛА но ви

По ча сни члан
 ◆ Јо сип Броз Ти то

Одје ље ње при рОд них на у ка

Ре дов ни чла но ви
 ◆ За ри ја Бе шић, Ви ло ти је Бле чић, Вла ди слав Вла хо вић, Вла ди мир Вој во дић, 
Бра ни мир Гу шић, Во јин Да јо вић, Зво ни мир Да мја но вић, Ми лу тин Ђу ри-
шић, Бо жи на Ива но вић, Дра ги ша Ива но вић, Вла ди мир Ле пе тић, Милорад 
Мијушковић, Љу бо Па ви ће вић, Иво Ђа ни По по вић, Љу бо мир Ра шо вић, 
Ми о мир Са ви ће вић, Мар ко Ули ће вић, Тон ко Шо љан

Ван ред ни чла но ви
 ◆ Бран ко Зо го вић, Ер нест Сти па нић

До пи сни чла но ви
 ◆ Бо ри слав Бо жо вић, Ми лан Дра го вић, Ми ло ван Јо ва но вић, Ја нез Мил чин-
ски, Ве се лин Пе рић, Јо ван Пе трић, Па вле Са вић 

Одје ље ње дру штве них на у ка

Ре дов ни чла но ви
 ◆ Иван Бо жо вић, Влај ко Бра јић, Ди ми три је Ди мо Ву јо вић, Ни ко С. Мар ти но-
вић, Слав ко Ми ју шко вић, Ми лан Ми лу ти но вић

Ван ред ни чла но ви
 ◆ Бо жи дар Глу шче вић, Ду шан Мар ти но вић, Ву ко Па ви ће вић, Ђор ђи је Пе јо вић

До пи сни чла но ви
 ◆ Та тја на Ива нов на Алек се е ва, Алојз Бе нац, Обрен Бла го је вић, Вла ди слав 
Брај ко вић, Ми лан Ва сић, Ра до ван Ву ка но вић, Пе ко Дап че вић, Бра ни слав 
Ђур ђев, Ра до мир Лу кић, Ју риј Алек се је вич Пи са ров, Пе тар По по вић, Еуген 
Пу сић, Си ма Ћир ко вић
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Одје ље ње умјет нО сти

Ре дов ни чла но ви
 ◆ Ми ло сав Ба бо вић, Но во Ву ко вић, Здрав ко Ве ли ми ро вић, Ду шан Ву ко тић, 
Ми лош Ву шко вић, Јан ко Ђо но вић, Ра до ван Зо го вић, Сло бо дан Ка ле зић, 
Ду шан Ко стић, Па вле Ми јо вић, Јев то Ми ло вић, Ву ко Ра до вић, Ђу за Ра до-
вић, Лу ка То ма но вић, Бран ко Фи ли по вић Фи ло

Ван ред ни чла но ви
 ◆ Цвјет ко Ива но вић, Алек сан дар При јић, Је ле на Ма ња Ра ду ло вић-Ву лић, Ду-
шан Ско вран

До пи сни чла но ви
 ◆ Јо сип Вид мар, Ми о драг Да до Ђу рић, Вељ ко Ко ва че вић, Бла же Ко не ски, 
Ми ро слав Кр ле жа, Ми ха и ло Ла лић, Есад Ме ку ли, Ми шел Обен, Асим Пе-
цо, Ми тар Пе ши кан, Ћа мил Си ја рић, Ни ки та Иљич Тол стој
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Пред сјед ни штвА Цр но Гор сКе АКА де Ми је  
нА У КА и УМјет но сти

7. мај 1976 – 23. ок то бар 1981.

Пред сјед ник
 ◆ ака де мик Бран ко Па ви ће вић

Пот пред сјед ни ци
 ◆ ака де мик Ми ха и ло Ла лић
 ◆ до пи сни члан Ми ло рад Ми ју шко вић 

Се кре тар
 ◆ до пи сни члан Дра гу тин Ву ко тић

Чла но ви 
 ◆ до пи сни члан Мар ко Ули ће вић, се кре тар Одје ље ња при род них на у ка 
 ◆ до пи сни члан Ди ми три је Ди мо Ву јо вић, се кре тар Одје ље ња дру штве них на у ка
 ◆ ака де мик Јан ко Ђо но вић, се кре тар Одје ље ња умјет но сти
 ◆ до пи сни члан Че до Ву ко вић, од 24. ју на 1977.
 ◆ ака де мик Дра ги ша Ива но вић
 ◆ ака де мик Љу бо мир Ра шо вић

23. ок то бар 1981 – 21. ок то бар 1983.

Пред сјед ник
 ◆ ака де мик Бра ни слав Шо шкић

Пот пред сјед ник
 ◆ ака де мик Че до Ву ко вић 

Се кре тар
 ◆ ван ред ни члан Бо жи на Ива но вић

Чла но ви 
 ◆ ван ред ни члан Љу бо Па ви ће вић, се кре тар Одје ље ња при род них на у ка 
 ◆ ака де мик Мир че та Ђу ро вић, се кре тар Одје ље ња дру штве них на у ка 
 ◆ ван ред ни члан Јев то Ми ло вић, се кре тар Одје ље ња умјет но сти
 ◆ ака де мик Ми ло рад Ми ју шко вић
 ◆ ака де мик Ди ми три је Ди мо Ву јо вић
 ◆ ван ред ни члан Ра до ња Ве шо вић 
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21. ок то бар 1983 – 29. ок то бар 1985.

Пред сјед ник 
 ◆ ака де мик Бра ни слав Шо шкић

Пот пред сјед ник
 ◆ ака де мик Че до Ву ко вић 

Се кре тар
 ◆ ван ред ни члан Мар ко Ули ће вић

Чла но ви 
 ◆ ван ред ни члан Љу бо Па ви ће вић, се кре тар Одје ље ња при род них на у ка 
 ◆ ака де мик Мир че та Ђу ро вић, се кре тар Одје ље ња дру штве них на у ка 
 ◆ ван ред ни члан Јев то Ми ло вић, се кре тар Одје ље ња умјет но сти
 ◆ ака де мик Ми ло рад Ми ју шко вић
 ◆ ака де мик Вла до Стру гар
 ◆ ван ред ни члан Ми о мир Са ви ће вић

29. ок то бар 1985 – 27. ок то бар 1989.

Пред сјед ник
 ◆ ака де мик Мир че та Ђу ро вић

Пот пред сјед ник
 ◆ ака де мик Че до Ву ко вић 

Ге не рал ни се кре тар
 ◆ ака де мик Мар ко Ули ће вић

Чла но ви 
 ◆ ван ред ни члан Ми лин ко Ша ра но вић, се кре тар Одје ље ња при род них на у ка
 ◆ ака де мик Бо жи дар Глу шче вић, се кре тар Одје ље ња дру штве них на у ка
 ◆ ва нрд ни члан Јев то Ми ло вић, се кре тар Одје ље ња умјет но сти
 ◆ ака де мик Дра гу тин Ву ко тић
 ◆ ака де мик Ду шан Ко стић
 ◆ ака де мик Бра ни слав Шо шкић 

27. ок то бaр 1989 – 19. но вем бар 1993.

Пред сјед ник
 ◆ ака де мик Дра гу тин Ву ко тић

Пот пред сјед ник
 ◆ ака де мик Ми ло рад Ми ју шко вић

Ге не рал ни се кре тар
 ◆ ван ред ни члан Бо шко Глу шче вић 
 ◆ ака де мик Мар ко Ули ће вић, од 27. но вем бра 1992. 
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Чла но ви  
 ◆ ван ред ни члан Ми лин ко Ша ра но вић, се кре тар Од је љења при род них на у ка
 ◆ ван ред ни члан Ми јат Шу ко вић, се кре тар Одје ље ња дру штве них на у ка 
 ◆ ван ред ни члан Ми ло сав Ба бо вић, се кре тар Одје ље ња умјет но сти

19. но вем бар 1993 – 28. но вем бар 1997.

Пред сјед ник
 ◆ ака де мик Дра гу тин Ву ко тић 

Пот пред сјед ник
 ◆ ака де мик Ми ло рад Ми ју шко вић

Ге не рал ни се кре тар
 ◆ ака де мик Ми јат Шу ко вић
 ◆ ака де мик Ми лин ко Ша ра но вић, од 5. де цем бра 1995. 

Чла но ви 
 ◆ ака де мик Ми лин ко Ша ра но вић, се кре тар Одје ље ња при род них на у ка
 ◆ ака де мик Гор дан Ка ра ман, се кре тар Одје ље ња при род них на у ка од 5. де-
цем бра 1995. 

 ◆ ван ред ни члан Ми о мир Да шић, се кре тар Одје ље ња дру штве них на у ка 
 ◆ ака де мик Ми ло сав Ба бо вић, се кре тар Одје ље ња умјет но сти

28. но вем бар 1997 – 7. де цем бар 2001.

Пред сјед ник
 ◆ ака де мик Дра гу тин Ву ко тић 

Пот пред сјед ник
 ◆ ака де мик Ми о мир Да шић

Ге не рал ни се кре тар
 ◆ ака де мик Ми лин ко Ша ра но вић 

Чла но ви 
 ◆ ван ред ни члан Ми лој и ца Ја ћи мо вић, се кре тар Одје ље ња при род них на у ка 
 ◆ ван ред ни члан Зо ран Ла кић, се кре тар Одје ље ња дру штве них на у ка
 ◆ ака де мик Но во Ву ко вић, се кре тар Одје ље ња умјет но сти 

7. де цем бар 2001 – 8. март 2002.

Пред сјед ник
 ◆ ака де мик Дра гу тин Ву ко тић

Пот пред сјед ник
 ◆ ака де мик Ми лин ко Ша ра но вић 
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Ге не рал ни се кре тар
 ◆ ака де мик Мо мир Ђу ро вић

Чла но ви
 ◆ ван ред ни члан Ми лој и ца Ја ћи мо вић, се кре тар Одје ље ња при род них на у ка 
 ◆ ака де мик Зо ран Ла кић, се кре тар Одје ље ња дру штве них на у ка
 ◆ ака де мик Но во Ву ко вић, се кре тар Одје ље ња умјет но сти (до 25. фе бру а ра 
2002). 

8. март 2002 – 26. де цем бар 2002.

В. д. пред сјед ни ка
 ◆ ака де мик Ми лин ко Ша ра но вић

Ге не рал ни се кре тар
 ◆ ака де мик Мо мир Ђу ро вић

Чла но ви
 ◆ ван ред ни члан Ми лој и ца Ја ћи мо вић, се кре тар Одје ље ња при род них на у ка 
 ◆ ака де мик Зо ран Ла кић, се кре тар Одје ље ња дру штве них на у ка
 ◆ ака де мик Бра ни слав Осто јић, се кре тар Одје ље ња умјет но сти 

26. де цем бар 2002 – 15. де цем бар 2006.

Пред сјед ник
 ◆ ака де мик Мо мир Ђу ро вић

Пот пред сјед ник
 ◆ ака де мик Ми јат Шу ко вић

Ге не рал ни се кре тар
 ◆ ака де мик Ра ни слав Бу ла то вић

Чла но ви
 ◆ ака де мик Ми ло ји ца Ја ћи мо вић, се кре тар Одје ље ња при род них на у ка
 ◆ ака де мик Зо ран Ла кић, се кре тар Одје ље ња дру штве них на у ка
 ◆ ака де мик Дра ган К. Вук че вић, се кре тар Одје ље ња дру штве них на у ка (од 15. 
де цем бра 2005).

 ◆ ака де мик Бра ни слав Осто јић, се кре тар Одје ље ња умјет но сти

15. де цем бар 2006 – 17. де цем бар 2010.

Пред сјед ник
 ◆ ака де мик Мо мир Ђу ро вић

Пот пред сјед ник
 ◆ ака де мик Ми јат Шу ко вић
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Ге не рал ни се кре тар
 ◆ ака де мик Ра ни слав Бу ла то вић

Чла но ви
 ◆ ака де мик Ми ло ји ца Ја ћи мо вић, се кре тар Одје ље ња при род них на у ка
 ◆ ака де мик Дра ган К. Вук че вић, се кре тар Одје ље ња дру штве них на у ка
 ◆ ака де мик Бра ни слав Осто јић, се кре тар Одје ље ња умјет но сти

17. де цем бар 2010 –

Пред сјед ник
 ◆ ака де мик Мо мир Ђу ро вић

Пот пред сјед ник
 ◆ ака де мик Ми јат Шу ко вић

Ге не рал ни се кре тар
 ◆ ака де мик Ра ни слав Бу ла то вић

Чла но ви
 ◆ ака де мик Ми ло ји ца Ја ћи мо вић, се кре тар Одје ље ња при род них на у ка
 ◆ ака де мик Дра ган К. Вук че вић, се кре тар Одје ље ња дру штве них на у ка
 ◆ ака де мик Бра ни слав Осто јић, се кре тар Одје ље ња умјет но сти
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Ро ђен је 7. де цем бра 1928. го ди не у Зе му-
ну. Основ ну шко лу и гим на зи ју по ха ђао је 
у Бе о гра ду и Ки кин ди гдје је и ма ту ри рао 
(1947). Сту ди рао је на Уни вер зи те ту у Бе о-
гра ду и ди пло ми рао на Но ви нар ској и ди-
пло мат ској ви со кој шко ли (1952). Ма ги стри-
рао је сту ди је еко ном ских на у ка на Оха јо 
уни вер зи те ту (САД) 1958. го ди не, а док то-
ри рао на Еко ном ском фа кул те ту у Бе о гра ду 
1961. го ди не.

За аси стен та у Ин сти ту ту за ме ђу на род ну 
по ли ти ку и при вре ду у Бе о гра ду иза бран је 
1957, а за пре да ва ча на Ви со кој шко ли по ли-
тич ких на у ка 1960. го ди не. Школ ске 1961/62. 
др жао је пре да ва ња на Др жав ном уни вер зи-
те ту Фло ри де (САД). За до цен та на Еко ном-
ском фа кул те ту у Бе о гра ду, за пред мет Ме-
ђу на род ни еко ном ски од но си, иза бран је 
1963, а за ре дов ног про фе со ра 1972. го ди не. 
Био је ру ко во ди лац по сли је ди плом ских сту-
ди ја из обла сти ме ђу на род не еко но ми је. Др-
жао је на ста ву на Еко ном ском фа кул те ту у 
Ти то гра ду (Под го ри ца) на ре дов ним и по-
сли је ди плом ским сту ди ја ма. Го ди не 1990. 
иза бран је за про фе со ра Европ ског цен тра за 
мир и раз вој при Уни вер зи те ту Ује ди ње них 
на ци ја.

По по зи ву је др жао пре да ва ња на ни зу 
уни вер зи те та у Ју го сла ви ји и ино стран ству 

(Окс форд, Кем бриџ, Ло мо но сов, Лон дон ска 
шко ла за еко ном ске и по ли тич ке на у ке, Хар-
вард, Бер кли, Ко лум би ја, Кра љев ски ин сти-
тут за ме ђу на род не од но се у Лон до ну, На ци-
о нал ни уни вер зи тет Мек си ка, Ди пло мат ска 
ака де ми ја у Бе чу и др.).

Уче ство вао је на број ним ме ђу на род ним 
на уч ним кон гре си ма, сим по зи ју ми ма и ко-
ло кви ју ми ма.

Ак тив но је уче ство вао у ра ду ни за ме ђу-
др жав них ор га ни за ци ја као екс перт УН, екс-
перт, члан или шеф де ле га ци ја СФРЈ у са ра-
дњи са ме ђу на род ним еко ном ским ин сти ту-
ци ја ма (UN CTAD, EEZ, SEV).

Био је члан или уред ник ви ше на уч них и 
струч них пу бли ка ци ја (Еко ном ског лек си ко
на, Еко ном ске ен ци кло пе ди је, ча со пи са Кул
ту ра).

За свој на уч ни и пе да го шки рад до био је 
раз ли чи та при зна ња, пла ке те и за хвал ни це, 
као и ви ше од ли ко ва ња. Но си лац је, из ме ђу 
оста лог, Ме да ље Оха јо уни вер зи те та, Ок то-
бар ске на гра де Бе о гра да (1988).

Об ја вио је пре ко 200 на уч них и струч них 
ра до ва из обла сти ме ђу на род не тр го ви не и 
је дан је од за го вор ни ка ин сти ту ци о на ли за-
ци је ме ђу на род них еко ном ских од но са. Нај-
ва жни је об ја вље не књи ге: Про ме не у свет
ској про из во дњи у ме ђу на род ној тр го ви ни 
(коауторство) (1960); Са вре ме ни ме ђу на род
ни од но си (1970); Те о ри ја ме ђу на род не тр го
ви не (1973).

За до пи сног чла на Цр но гор ске ака де ми-
је на у ка и умјет но сти иза бран је 26. но вем-
бра 1991. го ди не. 

Жи ви у Бе о гра ду.

ЉУ БИ ША АДА МО ВИЋ
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ТА ТЈА НА ИВА НОВ НА  
АЛЕК СЕ ЈЕ ВА 

(1928–2007)

Ро ђе на је 7. децембра 1928. го ди не у Ка-
за ну, у по ро ди ци углед них ин те лек ту а ла ца 
(отац про фе сор ве те ри не, а мај ка ље кар ми-
кро би о лог) што је пре суд но ути ца ло на ње-
но ин те ре со ва ње за на у ку. По за вр ше ној сре-
дњој шко ли (1946) сту ди ра ла је ан тро по ло-
ги ју на Би о ло шком фа кул те ту Мо сков ског 
др жав ног уни вер зи те та. По ди пло ми ра њу 
(1951) на Ка те дри за ан тро по ло ги ју, за вр ши-
ла је на Мо сков ском др жав ном уни вер зи те-
ту и од бра ни ла под ру ко вод ством по зна тог у 
сви је ту ан тро по ло га Ј. Ј. Ро гин ског (1954) ма-
ги стар ски рад (аспи ран ту ру) о ан тро по ло-
шким од ли ка ма и сло вен ско-фин ским уза-
јам но сти ма у По вол жју. Док тор ску ди сер-
та ци ју Ет но ге не за ис точ них Сло ве на по по
да ци ма ан тро по ло ги је од бра ни ла је 1969. го-
ди не, та ко ђе на Мо сков ском др жав ном уни-
вер зи те ту.

Струч но-на уч на и ис тра жи вач ка дје лат-
ност Та тја не Ива нов не Алек се је ве од ви ја-
ла се у Ин сти ту ту и Му зе ју за ан тро по ло ги ју 
Мо сков ског др жав ног уни вер зи те та и у Ин-
сти ту ту за ар хе о ло ги ју у Ру ској ака де ми ји 
на у ка чи ји је углед ни и ре дов ни члан (РАН).

На уч но и стра жи вач ки рад ака де ми ка Та-
тја не Алек се је ве за сно ван је на њеним не по-
сред ним те рен ским про у ча ва њи ма ко ја вр-
ши на те ри то ри ји Ис точ не Евро пе, Кав ка за, 
Сре дње, Цен трал не и Сје ве ро и сточ не Ази је. 

Основ на ан тро по ло шка про бле ма ти ка 
ко јој је Та тја на Алек се је ва да ла за па жен до-

при нос на ме ђу на род ном на уч ном ни воу су 
про бле ми сло вен ске ет но ге не зе и при ла го-
ђа ва ње сло вен ских по пу ла ци ја пред је ли-
ма ко је су Сло ве ни то ком исто ри је на се ли-
ли. Та ко ђе, да ла је и у број ним сво јим сту ди-
ја ма дра го цјен до при нос оби љеж ји ма са вре-
ме них цр но гор ских по пу ла ци ја.

Та тја на Алек се је ва је ушла у вр хо ве свјет-
ске ан тро по ло шке на у ке и по про у ча ва њи ма 
еко ло ги је и њеном ути ца ју на чо вје ка.

Об ја ви ла је пре ко 200 на уч них ра до ва. 
Ме ђу њима су 11 мо но гра фи ја, два ка та ло-
га кра ни о ло шког и осте о ло шког ма те ри ја-
ла Ин сти ту та и Му зе ја за ан тро по ло ги ју Мо-
сков ског др жав ног уни вер зи те та и уни вер зи-
тет ски уџ бе ник Ан тро по ло ги ја, том I и том II. 
Мно ги њени радови штам па ни су на ен гле-
ском, њемач ком, срп ском, ки не ском и мон-
гол ском је зи ку. Не ки од њених на уч них ре-
зул та та ушли су у свјет ску ан тро по ло шку ли-
те ра ту ру као За ко ни то сти Т. И. Алек се је ве.

Та тја на Алек се је ва је била вр стан уни-
вер зи тет ски на став ник на Ка те дри за ан-
тро по ло ги ју Мо сков ског др жав ног уни вер-
зи те та и у дру гим ви со ко школ ским уста но-
ва ма у Ру си ји. Била је го сту ју ћи про фе сор 
на мно гим нај у глед ни јим уни вер зи те ти ма у 
сви је ту.

Пред сје да вала је Му зеј ском са вје ту Ру ске 
ака де ми је на у ка ко ји се ста ра о дје лат но сти 
56 на уч них и ме мо ри јал них му зе ја и из да је 
Ал ма нах му зе ја Ру ске ака де ми је на у ка.

Ме ђу број ним јав ним при зна њи ма до би-
ла је Ор ден при ја тељ ства ко ји јој је ру ска вла-
да до ди је ли ла по во дом 850 го ди на Мо скве.

За до пи сног чла на Цр но гор ске ака де ми-
је на у ка и умјет но сти иза бра на је 12. де цем-
бра 2003. го ди не.

Умр ла је 22. ју на 2007. го ди не.
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РА ДО СЛАВ К. АН ЂУС 
(1926–2003)

Ро ђен је 13. ок то бра 1926. го ди не у Бе о-
гра ду. Сту ди је би о ло ги је за вр шио је на Уни-
вер зи те ту у Бе о гра ду 1950. го ди не, гдје је 
док то ри рао из обла сти фи зи о ло ги је, 1953. 
го ди не. На При род но-ма те ма тич ком фа кул-
те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду нај при је је би-
ран за аси стен та за пред ме те Фи зи о ло ги ја и 
Фи зи о ло шка хе ми ја (1951–1954), по том за до-
цен та за пред мет Фи зи о ло шка хе ми ја (1954–
1960), ван ред ног про фе со ра за пред ме те Фи-
зи о ло ги ја и Би о хе ми ја (1960–1970) и ре дов-
ног про фе со ра за пред ме те Оп шта фи зи о ло-
ги ја и Би о фи зи ка (1970).

Био је управ ник Фи зи о ло шког за во да 
При род но-ма те ма тич ког фа кул те та Уни-
вер зи те та у Бе о гра ду (1956–1979), про де кан 
При род но-ма те ма тич ког фа кул те та (1960–
1964), ди рек тор Ин сти ту та за би о ло шка ис-
тра жи ва ња (1967–1977) и ди рек тор Цен тра 
за мул ти ди сци пли нар не сту ди је Уни вер зи-
те та у Бе о гра ду (1984–1989).

Као ис тра жи вач ки сти пен ди ста Col le-
ge de Fran ce бо ра вио је у Па ри зу (1951–1952). 
Био је при вре ме ни члан на уч ног ко лек ти ва 
Na ti o nal In sti tu te for Me di cal Re se arch у Лон-
до ну (1954–1955), го сту ју ћи про фе сор De-
part ment of Sur gi cal Re se arch, School of Me-
di ci ne, Uni ver sity of Pennsylva nia, USA (1964–
1965) и De part ment of Physi o logy, Uni ver sity of 
Co lo ra do, USA (1965).

Био је ре дов ни члан Ме ђу на род не астро-
на у тич ке ака де ми је (од 1960) и Срп ске ака-
де ми је на у ка и умет но сти (иза бран 1970. го-
ди не, до пи сни члан од 1959. го ди не). Био је 

члан кон сул тант Ко ми те та за адап та бил ност 
чо ве ка, Ме ђу на род ног би о ло шког про гра-
ма; пред сјед ник Ко ми те та за кри о би о ло ги ју, 
Ме ђу на род ног ин сти ту та за ре фри ге ра ци-
ју (1967); пред сјед ник Ко ми си је за при род не 
и ег закт не на у ке, Ју го сло вен ске на ци о нал не 
ко ми си је за Унеско; пред сјед ник Ко ми те та 
за би о ло ги ју, Са ве зног са ве та за на уч ни рад 
Ју го сла ви је, као и дру шта ва: Ame ri can So ci-
ety of Con tem po rary Me di ci ne and Sur gery, So-
ci ety for Cri o bi o logy, So ci ety for Advan ced Me-
di ci ne, So ci ety for Ne u ro sci en ces (USA), Ma ri-
ne Bi o logy As so ci a tion (UK), As so ci a tion des 
Physi o lo gi stes (Pa ris), So ci e te de Bi o lo gie (Fran-
ce), Ју го сло вен ског фи зи о ло шког дру штва, 
Ју го сло вен ског би о фи зич ког дру штва, Ју го-
сло вен ског иму но ло шког дру штва, Срп ског 
би о ло шког дру штва.

До бит ник је ви ше на гра да: Го ди шње на-
гра де Фран цу ске ака де ми је на у ка, 1958. го-
ди не; Ре пу блич ке на гра де СР Ср би је, 1957. 
го ди не, Три на е сто јул ске на гра де, 1973. го ди-
не и На гра де АВ НОЈ-а, 1979. го ди не.

Био је члан ре дак ци ја на уч них ча со-
пи са: Astro na u ti ca Ac ta (IAA), Сгуobiology 
(USA), Re su sci ta tion (UK), Arch. Biol. Sci. 
(Bel  gra de), Yugo slav. Physiol. Phar ma col. Ac
ta (Bel gra de).

Ва жни ји ра до ви ко је je об ја вио ca са рад-
ни ци ма су: Elec tro re ti no grap hic Eva lu a tion 
of Spec tral Sen si ti vity in Yel low and Sil ver Eels 
(An gu il la an gu il la) (1998); Cha rac te ri stics of 
Eel Po pu la ti ons in So ut ha dri a tic Run ning Wa
ters (1998); Bur bots (Lo ta lo ta) from La ke Plav
sko (Mon te ne gro): Fe e ding Ha bits Du ring Sum
mer (1999); Ther mal Ac cli ma tion Ca pa city of the 
Bur bot (Lo ta lo ta L.) (2000); Ef ects of Xant hi
ne De ri va ti ves on Elec tro re ti no grap hic Re spon
si ve ness (2000); Hypert her mic Stress Af ects the 
Ther mal Mo du la tion of Glu co cor ti coidRe cep tor 
Af  nity (2001); Ki ne tic Pro per ti es of the Enyzme
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Sub stra te System: A Ba sis for Im me di a te Tem pe
ra tu re Com pen sa tion (2002).

За ре дов ног чла на Дру штва за на у ку и 
умјет ност Цр не Го ре иза бран је 6. мар та 1973. 

го ди не, а за дописног члана Цр но гор ске ака-
де ми је на у ка и умјет но сти  7. ма ја 1976. го-
ди не.

Умро је 10. ју ла 2003. го ди не.



39

Ро ђен је 14. де цем бра 1921. у Бу ди мљу, код 
Бе ра на. Основ ну шко лу учио је у Бу ди мљу, а 
гим на зи ју у Бе ра на ма. У го ди на ма ра та уче-
ство вао је у НОР-у, и био у њемач ком за ро-
бље нич ком ло го ру Па вло Ме лас код Со лу на. 
Био је борац Че твр те цр но гор ске про ле тер ске 
бри га де, Дру ге про ле тер ске ди ви зи је. Сеп-
тем бра 1946. пре ве ден је у ре зер ву са чи ном 
ка пе та на. Тада се уписује на Фи ло зоф ски фа-
кул тет у Бе о гра ду. Ди пло ми рао је 1950. го ди-
не. Док тор ску ди сер та ци ју од бра нио је 1958. 
го ди не. Ја ну а ра 1960. го ди не иза бран је за до-
цен та на Ка те дри за ис точ не и за пад не сло-
вен ске је зи ке и књи жев но сти. На Мо сков ском 
уни вер зи те ту Ло мо но сов био је на спе ци ја ли-
за ци ји 1965. го ди не, као сти пен ди ста Се кре-
та ри ја та за на уч ни рад СФРЈ. Го ди не 1968. иза-
бран је за ван ред ног, а 1972. за ре дов ног про-
фе со ра ру ске књи жев но сти на Од сје ку за сла-
ви сти ку.

Од из бо ра за до цен та Ми ло сав Ба бо вић 
стал но др жи курс Ру ска књи жев ност 19. ви
је ка – пе ри од кри тич ког ре а ли зма; а од из бо-
ра за ре дов ног про фе со ра и спе ци ја ли стич-
ки курс Раз вој ру ског ро ма на 19. ви је ка. Не-
ко ли ко го ди на пре да вао је ру ску књи жев-
ност на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Ско пљу и 
Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду.

Уче ство вао је са ре фе ра ти ма на мно гим 
ме ђу на род ним кон гре си ма сла ви ста. Као 
гост Вар шав ског уни вер зи те та 1977. и 1980. 
др жао је пре да ва ња на Ин сти ту ту за ру ску 
књи жев ност. По по зи ву Мо сков ског уни вер-
зи те та Ло мо но сов 1979. и 1980. одр жао је ци-

клус пре да ва ња на Ка те дри за ру ску кла сич ну 
књи жев ност. Го ди не 1980. био је гост Уни вер-
зи те та Етвеш у Бу дим пе шти и др жао пре да-
ва ња. Ор га ни зо вао је пет ме ђу на род них на-
уч них сим по зи ју ма одр жа них у Бе о гра ду.

На Пр вом кон гре су пре во ди ла ца ру ске 
књи жев но сти, одр жа ном 1967. у Мо скви, 
Са вез пи са ца СССР на гра дио је про фе со ра 
Ба бо ви ћа по ча сном ди пло мом за пре во ди-
лач ки рад. Са вјет Ко лар че вог на род ног уни-
вер зи те та до ди је лио му је 1972. ди пло му и 
сре бр ну пла ке ту за ду го го ди шњу пре во ди-
лач ку дје лат ност. Ма ти ца срп ска иза бра ла 
га је за чла на-са рад ни ка 1965, а по во дом сто-
пе де се то го ди шњи це осни ва ња, 1976, до ди је-
ли ла му је ди пло му и сре бр ну пла ке ту. На 
Tpe ћoj олим пи ја ди из у ча ва ња ру ског је зи-
ка, у Мо скви 1978, до ди је ље на му је ди пло-
ма и злат на ме да ља, као чла ну Ме ђу на род-
ног жи ри ја. Мо сков ски уни вер зи те т Ло мо-
но сов (СССР) додијелио му је титулу doctor 
honoris causae. Све сло вен ска ака де ми ја га 
је иза бра ла 1992. го ди не за ре дов ног чла на 
и пот пред сјед ни ка свог Ју жно сло вен ског 
одје ље ња. Са вез удру же ња бо ра ца НОР-а, 
Сек ци ја бив ших логораша у Грч кој, уче сни-
ка НОР-а, до ди је лио му је пла ке ту – при зна-
ње за ак ти ван рад за На род но о сло бо ди лач-
ки по крет у ло го ри ма Грч ке.

Про фе сор Ба бо вић би ран је ви ше пу-
та у Упра ву са ве за дру шта ва за стра не је зи-
ке и књи жев но сти СФРЈ; два пу та за пред-
сјед ни ка Сла ви стич ког дру штва СР Ср би-
је, у три ман да та би ран је за пот пред сјед ни-
ка Ме ђу на род не асо ци ја ци је про фе со ра ру-
ског је зи ка и ли те ра ту ре МА ПР ЈАЛ. Био је 
члан Упра ве удру же ња књи жев них пре во-
ди ла ца Ср би је, члан Ви је ћа и Са вје та Фи ло-
ло шког фа кул те та. Био је члан уред ни штва 
Збор ни ка за сла ви сти ку од њего ва осни ва ња 
и струч ног ча со пи са Ру ски је зик за ру бе жом. 

МИ ЛО САВ БА БО ВИЋ 
(1921–1997)
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Об ја вио је 13 књи га и пре ко 300 есе ја, 
сту ди ја и чла на ка у ча со пи си ма и збор ни-
ци ма. Нај зна чај ни је књи ге су му: До сто јев
ски код Ср ба (1961); Ло пов Ле о ни да Ле о но
ва (1967); Пе сни ци и ре во лу ци ја (1968); Ру ска 
књи жев ност XIX ве ка: ре а ли зам (1971), у 2 
књи ге; Ства ра ла штво До сто јев ског (1981); 
Ру ски ре а ли сти XIX ве ка (1983), у 2 књи ге; 2 
изд. (1986); Пе сни ци и ре во лу ци ја (1990); Ње

гош и сљед бе ни ци (1993); По е ти ка Гор ског ви
јен ца (1997).

Пре вео је низ ве ли ких дје ла ру ске књи-
жев но сти – До сто јев ског, Тол сто ја, Че хо ва, 
Ле о но ва, Шо ло хо ва, Пи са ре ва и Ерен бур га.

За ван ред ног чла на Цр но гор ске ака де ми је 
на у ка и умјет но сти иза бран је 28. ок то бра 1988, 
а за ре дов ног чла на 26. но вем бра 1991. го ди не.

Умро је 5. но вем бра 1997. го ди не.
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Ро ђен је 3. септембра 1946. го ди не  у 
Ник ши ћу гдје је за вр шио основ ну шко лу 
и гим на зи ју. При род но-ма те ма тич ки фа-
кул тет, Од сјек за фи зи ку, за вр шио је у Бе-
о гра ду. Од 1969. до 1972. го ди не ра дио је у 
гим на зи ји у Ник ши ћу као про фе сор фи зи-
ке. На пост ди плом ске сту ди је, на ПМФ-у у 
Бе о гра ду (Од сјек за фи зи ку – смјер Екс пе-
ри мен тал на ну кле ар на фи зи ка), упи сао се 
1973. го ди не, ка да је по чео и да ра ди у Ин-
сти ту ту за фи зи ку Уни вер зи те та у Бе о гра-
ду (Ла бо ра то ри ја за фи зи ку ви со ких енер-
ги ја). У то ври је ме ра дио је хо но рар но као 
аси стент-при прав ник Од сје ка за фи зи ку 
ПМФ-а и Фар ма це ут ског фа кул те та. Ма-
ги стар ски рад Мул ти пли ци тет на е лек
три са них че сти ца на ста лих у ин тер ак ци
ји про то на од 200 GeV са је згри ма ну кле ар
не емул зи је од бра нио је у ја ну а ру 1976. го-
ди не, по сли је че га од ла зи на на уч ну спе ци-
ја ли за ци ју у Ује ди ње ни ин сти тут за ну кле-
ар на ис тра жи ва ња (Ла бо ра то ри ја за фи зи-
ку ви со ких енер ги ја), у Дуб ну (Ру си ја). 

На спе ци ја ли за ци ји је ра дио у ме ђу на-
род ној гру пи фи зи ча ра у обла сти ви со ко е-
нер гет ске фи зи ке (ви со ко е нер гет ске ин тер-
ак ци је че сти ца и је зга ра са је згри ма). У Дуб-
ни оста је до ав гу ста 1978. го ди не. Док тор ску 
ди се р та ци ју Ин тер ак ци ја p–ме зо на им пул са 
40 GeV/c са је згром угље ни ка од бра нио је 1979. 
го ди не на ПМФ-у у Бе о гра ду. У Ти то град 
пре ла зи 1. ок то бра 1979. го ди не гдје по чи ње 
да ра ди у Ин сти ту ту за ма те ма ти ку и фи зи-
ку. Исте го ди не је иза бран у зва ње до цен та. У 

зва ње ван ред ног про фе со ра иза бран је 1985. 
го ди не, а ре дов ног 1991. го ди не.

У Ин сти ту ту за ма те ма ти ку и фи зи ку 
ви ше го ди на био је шеф Од сје ка за фи зи ку 
(1980–1986. и 1994–1996), а од 1986. до 1990. 
и од 1998. до 2002. го ди не ди рек тор Ин сти-
ту та, од но сно де кан При род но-ма те ма тич-
ког фа кул те та. Од 1990. до 1994. го ди не био 
је про рек тор за на ста ву Уни вер зи те та Цр не 
Го ре. Од 2003. до 2008. го ди не го ди не био је 
ми ни стар про свје те и на у ке у Вла ди РЦГ, а 
од ју на 2008. је ам ба са дор Цр не Го ре у Ру ској 
Фе де ра ци ји.

На уч но и стра жи вач ки рад по све ћен је 
ви со ко е нер гет ским ин тер ак ци ја ма че сти-
ца и је зга ра са је згри ма и од ви ја се у окви ру 
ме ђу на род не ко ла бо ра ци је ко ја ра ди на ви-
ше го ди шњем про јек ту Из у ча ва ње кваркха
дрон ске струк ту ре ну кле ар не ма те ри је, на
ла же ње и из у ча ва ње свој ста ва ег зо тич них 
по ја ва у су да ри ма ре ла ти ви стич ких је зга ра. 
Био је ру ко во ди лац ви ше го ди шњег на уч ног 
про јек та Ну кле ар на фи зи ка са при мје на ма 
(1987–1990. и 1991–1995), а те ма на ко јој је ра-
дио би ла је укљу че на у ју го сло вен ски про је-
кат Екс пе ри ман тал на фи зи ка еле мен тар них 
че сти ца, сре дњих енер ги ја и те шких јо на у 
ме ђу на род ним цен три ма. Ру ко во дио је про-
јек том Ви со ко е нер гет ске ин тер ак ци је је зга ра 
(1997–1998) као и ме ђу на род ним про јек ти ма 
ко је су фи на си ра ли Унеско High energy nuc
le usnuc le us in ter ac ti ons (1998–1999) и WUS 
High energy nuc le usnuc le us and ha dronha
dron in ter ac ti ons (1999). Са да ра ди у европ-
ској ко ла бо ра ци ји H1 (DESY Ham burg). На 
овим про јек ти ма ура ђе не су че ти ри док тор-
ске ди сер та ци је и че ти ри ма ги стар ска ра да, 
чи ји је мен тор. 

Аутор и ко а у тор је 141 на уч ног ра да. На 
на уч ним кон фе рен ци ја ма и кон гре си ма је 
имао 19 са оп ште ња.

СЛО БО ДАН БАЦ КО ВИЋ
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Ко а у тор је збир ке за да та ка и јед ног уџ-
бе ни ка за сре дње шко ле, ко а у тор је пре во-
да фа кул тет ске збир ке за да та ка из фи зи ке 
За да ци из оп ште фи зи ке (И. Е. Иро дов) и ау-
тор уни вер зи тет ског уџ бе ни ка Фи зич ка ме
ха ни ка.

Од 1980. до 1985. го ди не је, као се кре-
тар На ци о нал ног од бо ра за фи зи ку, био 
члан Пред сјед ни штва Са ве за дру шта ва ма-
те ма ти ча ра и фи зи ча ра Ју го сла ви је. Био је: 
пред сјед ник Дру штва ма те ма ти ча ра и фи-
зи ча ра Цр не Го ре (1986–1998), пред сјед ник 
Про свет ног са вје та Цр не Го ре, члан Са вје-
та за на у ку Цр не Го ре, члан Из вр шног од бо-
ра РСИЗ-а за на уч не дје лат но сти Цр не Го ре. 
Био је члан Са ве зне ко ми си је за си гур ност 

ну кле ар них обје ка та. Уче ство вао је у ор га-
ни за ци ји ре пу блич ких и са ве зних так ми че-
ња из фи зи ке за уче ни ке сре дњих и основ-
них шко ла (Дру штво ма те ма ти ча ра и фи зи-
ча ра и по крет „На у ка мла ди ма”). Члан је ДА-
НУ, био је екс перт Са ве зног ми ни стар ства 
за раз вој, на у ку и жи вот ну сре ди ну у обла-
сти фи зи ке. До бит ник је ре пу блич ке на гра-
де „Ок то их” за 1999. го ди ну. У то ку 2002. го-
ди не ко ор ди ни рао је по сло ви ма на ре фор ми 
обра зо ва ња у Цр ној Го ри и био пред сјед ник 
Ко ми си је за ре фор му осмо го ди шње шко ле. 

За ван ред ног чла на ЦА НУ иза бран је 12. 
де цем бра 2003. го ди не.

Од ју на 2008. го ди не је ам ба са дор Цр не 
Го ре у Ру ској Фе де ра ци ји.
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Ро ђен је 20. ок то бра 1914. го ди не у Пле ха-
ну код Дер вен те. По за вр шет ку гим на зиј ског 
шко ло ва ња у Вин ков ци ма, Дер вен ти, Ви со-
ком и За гре бу, сту ди рао је кла сич ну фи ло ло-
ги ју, ар хе о ло ги ју и исто ри ју ста рог ви је ка на 
Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду, гдје је 
ди пло ми рао 1937. го ди не. Док тор ску ди сер та-
ци ју под на сло вом Пре хи сто риј ско на се ље Не
бо и про блем бут мир ске кул ту ре од бра нио је 
1951. на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Љу бља ни.

Био је на став ник гим на зи је у Вра њу и 
Мо ста ру, ку стос, на уч ни са рад ник и на уч-
ни са вјет ник у Зе маљ ском му зе ју у Са ра је ву, 
ди рек тор Зе маљ ског му зе ја, про фе сор Фи-
ло зоф ског фа кул те та у Са ра је ву и ру ко во-
ди лац Цен тра за бал ка но ло шка ис пи ти ва ња 
АНУ БиХ.

Ба вио се пре те жно про у ча ва њем нео-
лит ског и ене о лит ског до ба у Бо сни и Хер-
це го ви ни и За пад ном Бал ка ну, а ра дио је и 
на из у ча ва њу сте ћа ка у Ју го сла ви ји. Ве о ма 
је за слу жан за из у ча ва ње тра го ва илир ске 
кул ту ре и на тлу Цр не Го ре. Ва жни је књи-
ге су му: Бу ди мља (1950); Сту ди је о ба кар
ном и ка ме ном до бу у сје ве ро за пад ном Бал
ка ну (1964); Кул тур на исто ри ја Бо сне и Хер
це го ви не од нај ста ри јих вре ме на до тур ске 
вла да ви не (1966); Об ре I, Об ре II (1973, 1974). 
Био је глав ни уред ник и ко а у тор че тво ро-
том не Пра и сто ри је ју го сло вен ских зе ма ља 
(1979–1983).

До бит ник је На гра де АВ НОЈ-а.
Био је ре дов ни члан Ака де ми је на у ка и 

умјет но сти Бо сне и Хер це го ви не и њен пред-
сјед ник од 1977. до 1981. го ди не, до пи сни члан 
Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти и Ју го-
сло вен ске ака де ми је зна но сти и умјет но сти.

За до пи сног чла на Цр но гор ске ака де ми-
је на у ка и умјет но сти иза бран је 23. ок то бра 
1981. го ди не. 

Умро је 8. мар та 1992. го ди не.

АЛОЈЗ БЕ НАЦ 
(1914–1992)
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Ро ђен је 10. јула 1933. го ди не у Са ра је ву. 
Ди пло ми рао је би о ло ги ју на Фи ло зоф ском 
фа кул те ту у Са ра је ву, При род но-ма те ма тич-
ки од сјек, 1958. го ди не. За вр шио је пост ди-
плом ске сту ди је и док то рат би о ло шких на у-
ка 1964. го ди не, ка да је иза бран за до цен та на 
Фи ло зоф ском фа кул те ту у Са ра је ву.

Спе ци ја ли зи рао је кван ти та тив ну ге не-
ти ку и ци то ге не ти ку UNE SCO Fеllow, на Uni-
ver sity of Birgminghаm, Велика Британија.

Спе ци ја ли зи рао је ци то так со но ми ју у 
Зо о ло шком ин сти ту ту АН СССР у Ле њин-
гра ду.

За ван ред ног про фе со ра ге не ти ке, ево-
лу ци је и ху ма не ге не ти ке на При род но-ма-
те ма тич ком фа кул те ту у Са ра је ву иза бран је 
1970. го ди не, а за ре дов ног 1972. го ди не. 

Био је пот пред сјед ник а за тим пред сјед-
ник Са ве за ге не тич ких дру шта ва Ју го сла-
ви је, ди рек тор За во да за уџ бе ни ке у Са ра-
је ву. 

До пи сни члан Ака де ми је на у ка и умјет-
но сти Бо сне и Хер це го ви не по стао је 1978. 
го ди не, а ре дов ни 1983.

У пе ри о ду 1985–1988. го ди не био је рек-
тор Уни вер зи те та у Са ра је ву.

Осни вач је Цен тра за ге не тич ко ин же
њер ство и би о тех но ло ги ју у Са ра је ву.

У пе ри о ду 1990–1995. го ди не био је се-
кре тар Одје ље ња при род них и ма те ма тич-
ких на у ка АНУ БиХ.

По ча сни је члан ПЕН цен тра, Са ра-
је во. Од 1999. го ди не пот пред сјед ник је 
АНУ БиХ.

У 2000. го ди ни до био је зва ње про фе со ра 
еме ри ту са Уни вер зи те та у Са ра је ву. 

Ака де мик Бер бе ро вић је на пи сао ве ли ки 
број ори ги нал них на уч них чла на ка на бо-
сан ском и ен гле ском је зи ку из обла сти: Би о
ло ги ја (ми кро е во лу ци ја) коп не них пул мо на та 
(6), Ге не ти ка људ ских по пу ла ци ја (40), Ка ри
о ло ги ја и ци то так со но ми ја ри ба (23).

Аутор је не ко ли ко књи га из обла сти ге не-
ти ке, као што су: По зна ва ње и по сма тра ње 
хро мозо ма, Увод у те о риј ску ге не ти ку по пу
ла ци ја, Рјеч ник ге не ти ке и др.

На пи сао је ви ше оп штих и пре глед них 
чла на ка об ја вље них у до ма ћим и ино стра-
ним ча со пи си ма: Ге не ти ка по пу ла ци је, Би
о ме ди цин ски аспек ти ху ма ни за ци је од но
са ме ђу по ло ви ма, Би о ан тро по ло ги ја, На у ка 
и сви јет, The o re tic foundаtion of DNА Fin ger
prin ting identificаtion met hod и дру ги. 

Уче ство вао је на мно гим на уч ним ску-
по ви ма у Мо скви, Вар ша ви, Бу дим пе шти, 
Хам бур гу, Ли о ну, Бе о гра ду, За гре бу, Ко то ру, 
Кра њској Го ри.

До бит ник је ви ше на гра да и при зна ња, 
ме ђу ко ји ма: Ше сто а прил ску на гра ду Гра-
да Са ра је ва за на уч не и дру штве не за слу-
ге (1978), Medаille d Ho ne ur der Universitаt 
Mаnnheim (1988), Ве ли ка пла ке та са по ве-
љом Уни вер зи те та у Са ра је ву (1989), По ча-
сни док то рат књи жев но сти Grаnd Vаlley 
Stаte Uni ver sity (Аllendаle, USА, 1989), Злат-
на по ве ља ми ра, Internаtionаl Leаgue of 
Humаnists, Zаgreb (1994), На гра да Со рош 
фон да ци је БиХ за књи гу есе ја На у ка и сви
јет (1996), По ча сне по ве ље по во дом 50-го ди-
шњи це Уни вер зи те та у Са ра је ву (2003), Пла-
ке те при зна ња чла ну – осни ва чу Хел син-
шког ко ми те та БиХ (2005).

За до пи сног чла на Цр но гор ске ака де ми-
је на у ка и умјет но сти иза бран је 15. де цем-
бра 2006. го ди не

ЉУ БО МИР БЕР БЕ РО ВИЋ
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Ро ђен је 15. мар та 1905. го ди не у Мар ти-
ни ћи ма (Да ни лов град). Основ ну шко лу је 
за вр шио у мје сту ро ђе ња, а гим на зи ју у Под-
го ри ци. Ди пло ми рао је на Ге о ло шко-па ле-
он то ло шкој гру пи на Фи ло зоф ском фа кул-
те ту у Бе о гра ду.

Ра дио је као про фе сор гим на зи је у Ки-
кин ди и Бе о гра ду, аси стент на Уни вер зи те ту 
у Бе о гра ду, ку стос му зе ја у Ге о ло шко-па ле-
он то ло шком за во ду Фи ло зоф ског фа кул те та 
у Бе о гра ду, а за тим у При ро дњач ком му зе ју 
срп ске зе мље, За во ду за ге о ло шка и ге о фи-
зич ка ис тра жи ва ња у Бе о гра ду и Се кре та ри-
ја ту за при вре ду Цр не Го ре. Ви ше го ди на био 
је са мо стал ни са вјет ник Ком би на та алу ми-
ни ју ма у Ти то гра ду и са вјет ник за хи дро е-
не р гет ска рје ше ња из гра ђе них и про јек то ва-
них хи дро е нер гет ских обје ка та у Цр ној Го ри.

Ге о ло шким про у ча ва њем те ре на ди нар-
ског пла нин ског про сто ра, на ро чи то Цр не 
Го ре и су сјед них кра је ва, по чео је да се ба ви 
још као сту дент.

Бе шић је зна чај но ути цао на раз вој и уна-
пре ђе ње дру гих дје лат но сти и срод них обла-
сти на у ке: при ро дњач ких збир ки, ту ри зма, 
за шти те чо вје ко ве око ли не, спе ле о ло ги је, 
ар хе о ло ги је.

Ини ци ја тор је по кре та ња ча со пи са Ге о
ло шки гла сник Цр не Го ре, чи ји је био глав ни 
и од го вор ни уред ник ви ше го ди на. Не ко ли-
ко де це ни ја је са рад ник број них до ма ћих и 

ино стра них на уч них и струч них ча со пи са и 
дру гих пу бли ка ци ја.

Уче ство вао је са за па же ним ре фе ра ти ма 
на кон гре си ма ју го сло вен ских ге о ло га у Љу-
бља ни, За гре бу, Са ра је ву, Бу дви и Бе о гра ду, 
на Ме ђу на род ном кон гре су спе ле о ло га у Љу-
бља ни, Кон гре су Кар пат ске асо ци ја ци је ге о-
ло га у Бе о гра ду и ме ђу на род ним ге о ло шким 
кон гре си ма у Ал жи ру и Мек си ку.

Но си лац је Ор де на ра да I ре да и Ор де на 
за слу га за на род са злат ним ви јен цем. До-
бит ник је Три на е сто јул ске на гра де, По ве ље 
Удру же ња ин же ње ра и тех ни ча ра Ју го сла ви-
је, По ве ље за рад на хи дро ге о ло ги ји Ју го сло-
вен ског ко ми те та за хи дро ге о ло ги ју и ин же-
њер ску ге о ло ги ју и Ди пло ме Удру же ња спе-
ле о ло га Ју го сла ви је.

Об ја вио је у на шим и стра ним пу бли ка-
ци ја ма 70 на уч них ра до ва и мо но граф ских 
пу бли ка ци ја (зна чај ни је: Ге о ло ги ја Цр не Го
ре, књ. II, Карст Цр не Го ре (1969); Ге о ло ги ја 
Цр не Го ре. Стра ти гра фи ја и фа ци јал ни са
став Цр не Го ре, књ. I, св. 1 (1975); Ге о ло ги ја 
Цр не Го ре. Стра ти гра фи ја и фа ци јал ни са
став Цр не Го ре, књ. I, св. 2 (1980); Ге о ло ги ја 
Цр не Го ре. Ге о тек то ни ка и па ле о ге о гра фи ја 
Цр не Го ре, књ. III (1983). Њего ви ра до ви тре-
ти ра ју про бле ме пре те жно из при ми је ње не 
ге о ло ги је и тек то ни ке Ди на ри да. Об ра дио је 
ве ли ки број ге о ло шких про бле ма при вред-
ног зна ча ја. Зна ча јано је до при нио упо зна ва-
њу при род них ми не рал них бо гат ста ва Цр не 
Го ре, по себ но бок си та.

За ре дов ног чла на Дру штва за на у ку и 
умјет ност (ка сни је Цр но гор ске ака де ми је 
на у ка и умјет но сти) иза бран је 6. мар та 1973. 
го ди не. 

Умро је 30. ју ла 1989. го ди не.

ЗА РИ ЈА БЕ ШИЋ 
(1905–1989)
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Ро ђен је 14. но вем бра 1912. го ди не у Ду-
лу ту (Ми не со та, САД). Основ ну шко лу за-
вр шио је у Пи ви, гим на зи ју у Ник ши ћу, а 
Прав ни фа кул тет у Бе о гра ду 1935. го ди-
не. По за вр ше ним сту ди ја ма спе ци ја ли зу-
је еко ном ско-фи нан сиј ску гру пу пред ме та 
на Прав ном фа кул те ту у Бе о гра ду. Школ ске 
1939/ 40. го ди не бо ра ви у Па ри зу као сти пен-
ди ста фран цу ске вла де, гдје за вр ша ва док-
тор ску ди сер та ци ју.

Уче сник је НОБ-а од 1941. до 1945. го ди-
не и за то ври је ме оба вљао је ва жне ду жно-
сти. У но вем бру 1943. иза бран је за чла на Из-
вр шног од бо ра ЗАВ НО Цр не Го ре и Бо ке, по-
том за ми ни стра у пр вој цр но гор ској рат ној 
вла ди, за по моћ ни ка по вје ре ни ка за фи нан-
си је На ци о нал ног ко ми те та осло бо ђе ња Ју-
го сла ви је. Био је по моћ ник ми ни стра фи-
нан си ја у но вој вла ди ДФЈ до пред крај 1948. 
и исто вре ме но гу вер нер На род не бан ке Ју го-
сла ви је. Од кра ја 1948. па до 1956. про вео је у 
не ко ли ко за тво ра у зе мљи и на Го лом ото ку.

У Ин сти ту ту за еко но ми ку по љо при вре-
де од 1956. го ди не ра ди, пр во као на уч ни са-
вјет ник, за тим на чел ник Одје ље ња за аграр-

не од но се и еко ном ску по ли ти ку у по љо при-
вре ди.

Го ди не 1969. иза бран је за ре дов ног про-
фе со ра на Прав но-еко ном ском фа кул те ту у 
Ни шу, а по том на Еко ном ском фа кул те ту у 
Ни шу. Био је шеф Ка те дре за оп шту еко но-
ми ју и ди рек тор Ин сти ту та за еко ном ска ис-
тра жи ва ња, ко ји је осно вао при Еко ном ском 
фа кул те ту у Ни шу.

За до пи сног чла на Срп ске ака де ми је на у-
ка и умет но сти иза бран је 21. мар та 1974. го-
ди не, а за ре дов ног 7. мар та 1981. До бит ник је 
ви ше на гра да и јав них при зна ња.

На пи сао је 20 књи га у ко ји ма је об ра дио 
пет ве ли ких на уч них обла сти: еко ном ско-
фи нан сиј ска, по љо при вре да и се ло, еко ном-
ска ми сао и еко ном ске док три не, ет но граф-
ско-со ци о ло шка област и раз вој на род но о-
сло бо ди лач ке вла сти. Иза бра на дје ла Обре
на Бла го је ви ћа (1996), пу бли ко ва на су у 12 
књи га: Еко ном ске док три не, Пи ва, Еко ном
ска ми сао у Ср би ји, Еко ном ска ми сао у Цр
ној Го ри, Еко ном ска ми сао у Бо сни и Хер це го
ви ни, Фи нан си је, Опо ре зи ва ње зе мљо рад ни
ка, Шарл Фу ри је, Про бле ми се ља штва, Дур
ми тор, Мој жи вот и О на уч ном дје лу Обре
на Бла го је ви ћа.

За до пи сног чла на Цр но гор ске ака де ми-
је на у ка и умјет но сти иза бран је 26. но вем-
бра 1991. го ди не. 

Умро је 1. де цем бра 2001. го ди не.

ОБРЕН БЛА ГО ЈЕ ВИЋ 
(1912–2001)
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Ро ђен је 17. ју ла 1911. го ди не у Се ља ни-
ма у Пи ви. Основ ну шко лу је учио у Гац ку 
и Пље вљи ма. Ди пло ми рао је на Фи ло зоф-
ском фа кул те ту у Бе о гра ду (би о ло шка гру-
па) 1940. го ди не. Та да је иза бран за аси стен-
та на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду.

 Кра јем ав гу ста 1943. го ди не сту пио је у 
НОВ у ко јој је остао све до 15. ма ја 1945. го ди-
не. До де цем бра 1945. био је на чел ник у Ми-
ни стар ству про свје те Цр не Го ре.

Док тор ску ди сер та ци ју од бра нио је апри-
ла 1955. го ди не. У ма ју 1956. иза бран је за до-
цен та, а ок то бра 1961. за ван ред ног про фе со-
ра и ју на 1970. го ди не за ре дов ног про фе со ра 
бо та ни ке Уни вер зи те та у Бе о гра ду.

У свом на уч но и стра жи вач ком ра ду ори-
јен ти сан је на из у ча ва ње про бле ма из фи-
то це но ло ги је, так со но ми је ви ших би ља ка и 
фло ри сти ке. Уче ство вао је на не ко ли ко на уч-
них кон гре са у зе мљи и на сим по зи ју му Ин-
тер на ци о нал ног дру штва за про у ча ва ње ве-
ге та ци је ко ји је одр жан у Тр сту. Био је члан 
не ко ли ко ме ђу на род них на уч них дру шта ва.

Об ја вио је око 50 на уч них и струч них ра-
до ва и уџ бе ни ка и ве ћи број дру гих пу бли-
ка ци ја о фло ри и ве ге та ци ји, а по себ но о 
биљ ним ен де ми ти ма Цр не Го ре и Ср би је.

До бит ник је Три на е сто јул ске на гра де 
Цр не Го ре и Ок то бар ске на гра де Гра да Бе о-
гра да. Но си лац је Ор де на брат ства и је дин-
ства дру гог ре да, Ор де на ра да са злат ним ви-
јен цем и дру гих од ли ко ва ња.

За ре дов ног чла на Дру штва за на у ку и 
умјет ност Цр не Го ре (ка сни је Цр но гор ске 
ака де ми је на у ка и умјет но сти) иза бран је 6. 
мар та 1973. го ди не. 

Умро је 7. ок то бра 1981. го ди не.

ВИ ЛО ТИ ЈЕ БЛЕ ЧИЋ 
(1911–1981)
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Ро ђен је 23. апри ла 1915. го ди не у Ма кар-
ској. Кла сич ну гим на зи ју за вр шио је у Ду-
бров ни ку, а Фи ло зоф ски фа кул тет у Бе о гра-
ду. Док то ри рао је 1952. го ди не. Био је ре дов-
ни про фе сор Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе-
о гра ду за пред мет Исто ри ја сре дњег ви је ка.

Ра ди уса вр ша ва ња, бо ра вио је по дви је 
го ди не у Па ри зу и Ве не ци ји. То ком 1953. и 
1954. го ди не др жао је пре да ва ња на Сор бо-
ни у Па ри зу.

Уче ство вао је на на уч ним ску по ви ма у 
По зна њу, Вар ша ви, Бе о гра ду, Ри му, Љу бља-
ни, Са ра је ву, Но вом Са ду и Кру шев цу. У не-
ко ли ко на вра та др жао је пре да ва ња на Уни-

вер зи те ту у Екс ан Про ван су и у Ин сти ту ту 
сло вен ских на у ка у Па ри зу.

До бит ник је Сед мо јул ске на гра де Ср би је 
1972. го ди не. Од ли ко ван је Ор де ном ра да са 
цр ве ном за ста вом. За до пи сног чла на СА НУ 
иза бран је 1976. го ди не.

Об ја вио је ве ли ки број ис тра жи вач ких 
сту ди ја, не ко ли ко књи га од којих су најзна-
чајније: Ду бров ник и Тур ска у XIV и XV ве ку 
(1952); До хо дак цар ски. По во дом 198. чла на Ду
ша но вог за ко ни ка (1956). На пи сао је и при ло ге 
у не ко ли ко ко лек тив них дје ла син те тич ког ка-
рак те ра: Исто ри ја на ро да Ју го сла ви је, 1 (1953); 
Исто ри ја Ју го сла ви је (1972); док његов дио тек-
ста у књи зи Исто ри ја Цр не Го ре, књ. II, том 2 
(1970), пред ста вља књи гу за се бе

За ре дов ног чла на Дру штва за на у ку и 
умјет ност Цр не Го ре (ка сни је Цр но гор ске 
ака де ми је на у ка и умјет но сти) иза бран је 6. 
мар та 1973. го ди не. 

Умро је 20. ав гу ста 1977. го ди не.

ИВАН БО ЖИЋ 
(1915–1977)
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Ро ђен је 9. апри ла 1913. го ди не у Сти је ни 
Пи пер ској. Основ ну шко лу и гим на зи ју за-
вр шио је у Под го ри ци, а Ме ди цин ски фа-
кул тет у Бе о гра ду. По сли је за вр шет ка сту-
ди ја ра дио је као кли нич ки ље кар на III ин-
тер ној кли ни ци Ме ди цин ског фа кул те та у 
Бе о гра ду, а за тим и као уни вер зи тет ски аси-
стент све до апри ла 1941. го ди не.

Био је ак ти ван уче сник НОБ-а од 13. ју-
ла 1941. го ди не и на ла зио се на ра зним, вр ло 
од го вор ним ду жно сти ма у са ни тет ској слу-
жби, да би на кон ра та, на лич ни за хтјев, био 
пре ве ден у ре зер ву као ге не рал-ма јор са ни-
тет ске слу жбе.

Ра дио је на III ин тер ној кли ни ци Ме ди-
цин ског фа кул те та у Бе о гра ду, пр во као аси-
стент, за тим до цент (од 1948), ван ред ни про-
фе сор ин тер не ме ди ци не (од 1954) и ре дов-
ни про фе сор (од 1962. го ди не). На ла зио се и 

на ду жно сти ди рек то ра Ин тер не Б кли ни ке 
Ме ди цин ског фа кул те та у Бе о гра ду.

Био је пот пред сјед ник Срп ског ле кар-
ског дру штва, се кре тар Са ве за ље кар ских 
дру шта ва Ју го сла ви је, пред сјед ник Са вје та 
за ме ди цин ске на у ке у Са ве зном са вје ту за 
ко ор ди на ци ју на уч не дје лат но сти, пред сјед-
ник За јед ни це ме ди цин ских фа кул те та Ју го-
сла ви је и члан мно гих на уч них ин сти ту ци ја. 
Три пу та уза стоп но би ран је за де ка на Ме ди-
цин ског фа кул те та у Бе о гра ду.

Но си лац је Спо ме ни це 1941, Ор де на за 
хра брост, Ор де на за слу га за на род. До бит ник 
је Три на е сто јул ске на гра де и На гра де АВ-
НОЈ-а. За ре дов ног чла на Срп ске ака де ми-
је на у ка и умет но сти иза бран је 1974. го ди не.

Об ја вио је ве ли ки број ра до ва из обла сти 
ен до кри но ло ги је, алер го ло ги је и он ко ло ги-
је. Нај ва жни је су му књи ге: При мар ни рак 
плу ћа (1951); Кли нич ка ен до кри но ло ги ја (ко-
а у торство) (1962); Алер ги ја и ма лиг ни раст 
(1964); Ен до кри но ло ги ја (1974).

За до пи сног чла на Цр но гор ске ака де ми је 
на у ка и умјет но сти иза бран је 24. ју на 1977. 
го ди не. 

Умро је 12. де цем бра 1987. го ди не.

БО РИ СЛАВ БО ЖО ВИЋ 
(1913–1987)
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Ро ђен је 20. априла 1947. го ди не на Бо ко-
ву – Це ти ње. Осмо го ди шњу шко лу и гим на-
зи ју за вр шио је на Це ти њу, Фи ло зоф ски фа-
кул тет у Бе о гра ду – Гру па за оп шту и на ци-
о нал ну исто ри ју. Ди пло ми рао је 1972. го ди-
не. Ма ги стри рао је на те ми Цр на Го ра и Ду
бров ник у ври је ме Шће па на Ма лог, а док то-
ри рао на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о-
гра ду на те ми Ве ли ка Ал ба ни ја – по ри је кло 
– иде је – прак са. У Бе о гра ду је ра дио у Са-
ве зном се кре та ри ја ту за ино стра не по сло-
ве (Ди пло мат ски ар хив), Ин сти ту ту за но-
ви нар ство, на уч ни са рад ник и од го вор ни 
уред ник ча со пи са Но ви нар ство; у Ко му ни
сту, ре дак ци ја за ино стран ство, уред ник ча-
со пи са Qu e sti ons аctuelles du sociаlisme; у Ин-
сти ту ту за са вре ме ну исто ри ју ви ши на уч ни 
са рад ник и глав ни и од го вор ни уред ник ча-
со пи са Исто ри ја 20. ве ка. 

Од 2001. до 2008. го ди не на Фи ло зоф-
ском фа кул те ту у Ник ши ћу ван ред ни је и 
ре дов ни про фе сор на Ка те дри за исто ри-
ју ју жно сло вен ских на ро да од XVI ви је ка 
до 1918, од 2002. до 2007. го ди не ди рек тор 
је Исто риј ског ин сти ту та Цр не Го ре. У то 
ври је ме као на уч ни са вјет ник, глав ни и од-
го вор ни уред ник ча со пи са Исто риј ски за
пи си и из да ња Ин сти ту та био је пред сјед-
ник На уч ног ви је ћа Ин сти ту та; ру ко во ди-
лац про је ка та: Исто ри ја Цр не Го ре од 1878. 
године до са вре ме но сти; Цр на Го ра и Ал
бан ци у XIX и XX ви је ку; био је члан Се на та 
Уни вер зи те та Цр не Го ре; пред сјед ник Ко-
ми си је за исто ри ју Са вје та Ми ни стар ства 

про свје те и на у ке Цр не Го ре; уред ник из да-
ња Уни вер зи те та Цр не Го ре за дру штве не 
на у ке; пред сјед ник Са вје та Цен тра за исто-
ри ју Ју го и сточ не Евро пе – Бе о град и Cold 
war stu di es cen tre LSE – Lon don; члан са вје-
та и ре дак ци је за при ре ђи ва ње гра ђе књи-
га: Ју го сло вен ско-со вјет ски од но си 1945–
1956. и Цр на Го ра у ди пло мат ским спи си-
ма ру ског Ми ни стар ства ино стра них дје-
ла. Био је про фе сор на пост ди плом ским 
сту ди ја ма на Фи ло зоф ском фа кул те ту у 
Ник ши ћу на пред ме ту Ис точ но пи та ње и 
Прав ном фа кул те ту у Под го ри ци на пред-
ме ту Ди пло ма ти ја Цр не Го ре. Од 2007. ре-
дов ни је про фе сор на Уни вер зи те ту „До ња 
Го ри ца”. 

Пред ме ти његовог на уч ног ин те ре со ва-
ња су: по ли тич ка и ди пло мат ска исто ри ја 
Цр не Го ре; исто ри ја Евро пе у XIX и XX вије-
ку; ју го сло вен ско-ал бан ски и цр но гор ско-
ал бан ски од но си од кра ја XV до де ве де се тих 
го ди на XX ви је ка; исто ри ја и исто ри о гра фи-
ја; еду ка тив на функ ци ја исто ри је у на став-
но-обра зов ним про гра ми ма; пи та ња исто-
риј ског, ет нич ког и ду хов ног иден ти те та и 
про бле ми са вре ме не исто ри је.

На на уч ним ску по ви ма у зе мљи и ино-
стран ству под но сио је са оп ште ња ко ја су 
пу бли ко ва на у ча со пи си ма, збор ни ци ма и 
књи га ма. Об ја вио је пре ко 200 чла на ка, сту-
ди ја, рас пра ва, освр та и при ло га у пре ко 30 
по себ них из да ња у Цр ној Го ри, Ју го сла ви ји и 
ино стран ству. 

Нај ва жни је об ја вље не књи ге: Ве ли ка Ал
ба ни ја – по ри је кло – иде је – прак са (1995); 125 
го ди на Дру ге бе о град ске гим на зи је (1995); Ју
го сло вен ска др жа ва и Ал бан ци, том I (ко а у-
торство) (1998); Ју го сло вен ска др жа ва и Ал
бан ци, том II (ко а у торство) (1999); Ко со во 
и Ме то хи ја у ве ли ко ал бан ским пла но ви ма 
1878–2000 (2001); Ко со во и Ме то хи ја – жи

ЂОР ЂЕ БО РО ЗАН
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вот жи вих (ко а у то рство) (2005); Уџ бе ник за 
тре ћи раз ред гим на зи је (ко а у то рство) (2003. 
и 2008); Исто риј ски атлас (ко а у торство) 
(2009); Ју го сло вен скосо вјет ски од но си 1945–
1956 (ко а у то рство) (2010). 

За ван ред ног чла на Цр но гор ске ака де ми-
је на у ка и умјет но сти иза бран је 15. де цем бра 
2006. го ди не. Од 2007. го ди не пред сјед ник је 
Од бо ра за исто ри ју ЦА НУ. 

Жи ви и ра ди у Под го ри ци.
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Ро ђен је 10. ма ја 1939. го ди не у Ли по ву, 
код Ко ла ши на. Ви шу ре ал ну гим на зи ју за-
вр шио је у Би је лом По љу 1958. го ди не. Ди-
пло ми рао је на Прав ном фа кул те ту у Бе о-
гра ду 1962. го ди не, гдје је и док то ри рао 1971. 
го ди не.

На Прав ном фа кул те ту у Бе о гра ду би-
ран је за аси стен та (1965), по том за до цен та 
(1973), ван ред ног (1978) и ре дов ног про фе со-
ра (1983) за пред мет Рад но пра во. Др жао је 
на ста ву на Прав ном фа кул те ту у Под го ри-
ци у пе ри о ду 1974–2002. го ди не, са ма њим 
пре ки ди ма, као и на прав ним фа кул те ти ма 
у Но вом Са ду и Кра гу јев цу.

До се це си је Ју го сла ви је уче ство вао је у 
по сли је ди плом ској на ста ви или од бра ни ма-
ги стар ских и док тор ских те за, на ско ро свим 
прав ним фа кул те ти ма бив ших ју го сло вен-
ских ре пу бли ка. Та ко ђе је др жао пре да ва ња 
на Ме ђу на род ним пост ди плом ским сту ди ја-
ма (ље тња шко ла) рад ног пра ва у Се ге ди ну.

Био је шеф Ка те дре за јав но пра во и по-
ли тич ке на у ке Прав ног фа кул те та у Бе о гра-
ду, про де кан Прав ног фа кул те та и пред сјед-
ник На став но-на уч ног ви је ћа; пред сјед ник 
Управ ног од бо ра и за мје ник пред сјед ни ка 
Са вје та Уни вер зи те та у Бе о гра ду; ди рек тор 
Ме ђу на род ног уни вер зи тет ског цен тра за 
дру штве не на у ке Бе о град ског уни вер зи те та; 
пред сјед ник Ко ми си је за ме ђу на род но рад но 
пра во у ССИП-у. Био је пред сјед ник со ци јал-
ног са вје та Вла де СРЈ.

Уче ство вао је са ре фе ра ти ма на ви ше ме-
ђу на род них кон гре са и ску по ва: Мек си ко, 

Мин хен, Ати на, Ме ди на, Хам бург, Ва шинг-
тон, Бри сел, Бра ти сла ва, Бе о град.

На сту диј ским бо рав ци ма у ино стран-
ству био је у: САД (1970), Пољ ској (1967), 
Нор ве шкој, Фин ској, Дан ској (1976) и Ве ли-
кој Бри та ни ји (1988).

Пред мет њего вог на уч ног ин те ре со ва ња, 
по ред рад ног пра ва, је сте и со ци јал но оси гу-
ра ње, со ци о ло ги ја ра да, ме ђу на род но и упо-
ред но право, суд ско ор га ни за ци о но пра во и 
те о ри ја пра ва, ути цај тех но ло шких про мје-
на на рад не од но се и за по шља ва ње.

Био је члан Са ве за удру же ња прав ни-
ка Ју го сла ви је и Удру же ња прав ни ка Ср би-
је и пред сјед ник Ју го сло вен ског удру же ња за 
рад но пра во и со ци јал но оси гу ра ње.

Био је члан Ре дак ци је Ар хи ва за прав не и 
дру штве не на у ке и од го вор ни уред ник ча со-
пи са Рад но и со ци јал но пра во. Члан је In ter na-
ti o nal Advi sory Bo ard, ча со пи са The In ter na ti o
nal Jo ur nal of Com pa ra ti ve La bo ur and In du strial 
re la ti ons. Од 1990. го ди не је члан уре ђи вач ког 
од бо ра In ter na ti o nal Encyclo pe dia of Laws.

Биран је за редовног члана Ака де ми је на-
у ка Ју го сло вен ског удру же ња за те о ри ју и 
прак су при вред ног и ме ђу на род ног пра ва и 
На уч ног дру штва Ср би је од 1996. го ди не.

До бит ник је ви ше дру штве них при зна ња 
(Пла ке та сту де на та Бе о град ског уни вер зи-
те та, Пла ке та Гра да Бе о гра да, Пла ке та су до-
ва удру же ног ра да СФРЈ) и од ли ко ва ња (Ор-
ден ра да за злат ним ви јен цем).

Об ја вио је 250 ра до ва од ко јих не ко ли ко 
мо но граф ских пу бли ка ци ја, ви ше из да ња 
уџ бе ни ка, а зна ча јан број ра до ва штам пан 
му је у ино стра ним ча со пи си ма.

Нај ва жни је об ја вље не књи ге: Про бле ми 
за по шља ва ња у усло ви ма тех но ло шког про
гре са (1972); Рад но пра во у прак си (1974); Рад
но пра во (до пу не књи ге др Р. Пе ши ћа) (1980, 
1983, 1985, 1987, 1991, 2001) и Но во за ко но дав
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ство (2002); Збор ник кон вен ци ја и пре по ру
ка МОРа (1996); La bo ur Law and La bo ur Re la
ti ons, IELL (Klu wer-Net her land) (1992); За по
шља ва ње u со ци јал ни про бле ми (1996) (I из-
да ње 1993).

За ван ред ног чла на Цр но гор ске ака де-
ми ја на у ка и умјет но сти иза бран је 19. но-
вем бра 1993, а за ре дов ног 8. де цем бра 2000. 
го ди не. 

Умро је 1. ок то бра 2004. го ди не.
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Ро ђен је 24. ја ну а ра 1905. го ди не у Кни-
ну. Гим на зи ју је за вр шио у Ко то ру, а Прав ни 
фа кул тет у Бе о гра ду 1927. го ди не. У Мар се-
ју је спе ци ја ли зо вао по мор ско пра во и док то-
ри рао 1933. го ди не. Иза бран је за до цен та на 
Прав ном фа кул те ту у Су бо ти ци 1937. За ван-
ред ног про фе со ра Прав ног фа кул те та у За гре-
бу иза бран је 1941, а за ре дов ног 1945. го ди не.

Као екс перт, за сту пао је на шу зе мљу на 
Ми ров ној кон фе рен ци ји у Па ри зу 1946, на 
Кон фе рен ци ји за ко ди фи ка ци ју по мор ског 
пра ва у Бри се лу и у In ter na ti o nal Law As so-
ci a tion. Био је пред сјед ник де ле га ци је Ју го-
сло вен ског удру же ња за по мор ско пра во 
на кон фе рен ци ја ма Ме ђу на род ног по мор-
ског ко ми те та (CMI) у На пу љу (1951), Ри је-

ци (1959), Ати ни (1962), Шток хол му (1963), 
Њујор ку (1965) и То ки ју (1969).

Био је ре дов ни члан Ју го сло вен ске ака-
де ми је зна но сти и умјет но сти, Aca de mie de 
Ma ri ne у Па ри зу, Aca de mie des Sci en ces, Arts 
et Bel les Let tres d’Аiх и дру гих на ших ис тра-
жних на уч них и струч них уста но ва и удру-
же ња. Био је члан Стал ног ар би тра жног су да 
у Ха гу, члан Са ве зног прав ног са вје та. Био је 
глав ни уред ник „По мор ске ен ци кло пе ди је”. 
Био је ад ми рал Бо кељ ске мор на ри це.

Пу бли ко вао је 173 на уч на и струч на ра да 
из по мор ског и са о бра ћај ног пра ва, ко ја су 
об ја вље на као мо но граф ске сту ди је, уни вер-
зи тет ски уџ бе ни ци (по зна то По мор ско пра
во), рас пра ве, сту ди је и члан ци у до ма ћим и 
стра ним ча со пи си ма и збор ни ци ма.

За ре дов ног чла на Дру штва за на у ку и 
умјет ност Цр не Го ре (ка сни је Цр но гор ске 
ака де ми је на у ка и умјет но сти) иза бран је 6. 
мар та 1973. го ди не, а члан ван рад ног са ста-
ва по стао је 7. ма ја 1976. го ди не. 

Умро је 9. сеп тем бра 1989. го ди не.
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Ро ђен је 30. марта 1947. го ди не на Це ти-
њу. Ди пло ми рао је на Ме ди цин ском фа кул-
те ту у Бе о гра ду 1971. Ма ги стар ску те зу из га-
стро ен те ро ло ги је од бра нио је 1976. Спе ци ја-
ли стич ки ис пит из ин тер не ме ди ци не по ло-
жио је 1978. Док тор ску ди сер та ци ју под на-
сло вом При лог по зна ва њу на ста ја ња хро
нич ног атро фич ног га стри ти са од бра нио је 
1981. го ди не на Ме ди цин ском фа кул те ту у 
Бе о гра ду. Ужа област ра да у ин тер ној ме ди-
ци ни је га стро ен те ро ло ги ја и ен до ско пи ја. 
Од 1990. го ди не ди рек тор је Кли ни ке за га-
стро ен те ро ло ги ју и хе па то ло ги ју Уни вер зи-
тет ског кли нич ког цен тра. Ре дов ни је про-
фе сор Ме ди цин ског фа кул те та Уни вер зи те-
та у Бе о гра ду од 1996. го ди не.

Аутор је и ко а у тор 10 уџ бе ни ка или мо но-
гра фи ја, као и 87 ра до ва штам па них у цје ли-
ни у ме ђу на род ним и до ма ћим струч но-на-
уч ним ча со пи си ма.

Од 1993. до 1996. био је пред сјед ник Ју-
го сло вен ске га стро ен те ро ло шке ен до-
скоп ске асо ци ја ци је. 1994. го ди не по стао 
је ме ђу на род ни члан Аmericаn Col le ge of 
Gаsstroenterology. До пи сни је члан Ита ли-
јан ског га стро ен те ро ло шког дру штва (SI GE) 
и по ча сни члан Сло вач ког га стро ен те ро ло-
шког удру же ња. Пред сјед ник је Удру же ња 
га стро ен те ро ло га Ју го сла ви је од 1996. го ди-
не. До пи сни је члан Ме ди цин ске ака де ми-
је Срп ског ле кар ског дру штва од 1996. го ди-
не. Члан је Европ ског удру же ња за ди ге стив-
ну ен до ско пи јуј (ES GE) од 1998. го ди не. Од 
2001. го ди не члан је Уред ни штва (Editoriаl 
Boаrd) ин тер на ци о нал ног ча со пи са World 
Journаl of Gаstroenterology.

За до пи сног чла на Цр но гор ске ака де ми-
је на у ка и умјет но сти иза бран је 19. де цем бра 
2008. го ди не.

МИР КО БУ ЛА ЈИЋ
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Ро ђен је 23. мар та 1956. го ди не у Би је љи-
ни, Бо сна и Хер це го ви на. Гим на зи ју је за вр-
шио у Ти то гра ду, а сту ди је ма шин ске тех-
ни ке на Тех нич ком фа кул те ту у Ти то гра ду 
1978. го ди не. Ма ги стри рао је 1981, а док то-
ри рао 19. ја ну а ра 1984. у обла сти ма те о риј-
ске ме ха ни ке на При род но-ма те ма тич ком 
фа кул те ту у Бе о гра ду. 

Од ди пло ми рања, 1978. го ди не, ра ди на 
Ма шин ском фа кул те ту Уни вер зи те та Цр-
не Го ре. У звање до цен та иза бран је 1984, 
ван ред ног про фе со ра 1989, а од 1994. го-
ди не на ла зи се у звању ре дов ног про фе со-
ра за пред ме те Ди на ми ка и Те о ри ја осци-
ла ци ја. Осим на ма тич ном, пре да вао је или 
пре да је и на дру гим фа кул те ти ма (При род-
но-ма те ма тич ки фа кул тет УЦГ, Ма шин ски 
фа кул тет у Кра гу јев цу, Фа кул тет за про из-
вод њу у Тре бињу), а на Ма те ма тич ком ин-
сти ту ту СА НУ био је ан га жо ван као спољ-
ни са рад ник (1995–2000). По ред ре дов ног 
на став но-на уч ног ра да уче ство вао је и у 
оста лим об ли ци ма ра да на Уни вер зи те ту и 
ван ње га. Био је шеф Ка те дре за ме ха ни ку, 
члан Се на та Уни вер зи те та Цр не Го ре, Са-
вје та за на у ку РЦГ, Са вје та за ви со ко обра-
зо вање Цр не Го ре, а од 2003. го ди не је ге не-
рал ни се кре тар Цр но гор ске ака де ми је на у-
ка и умјет но сти.

На уч но се уса вр ша вао на Ка те дри те о риј-
ске ме ха ни ке Ме ха нич ко-ма те ма тич ког фа-
кул те та Уни вер зи те та Ло мо но сов у Мо скви 
(1981–1982), гдје је ка сни је, у ви ше на вра та, 
сту диј ски бо ра вио (1986, 1988, 1995). 

Ду го го ди на је био члан Пред сјед ни штва 
Ју го сло вен ског дру штва за те о риј ску и при-
ми јење ну ме ха ни ку. Са да је члан ви ше про-
фе си о нал них удру жења: Европ ског дру-
штва за ме ха ни ку (ESM), Њемач ког дру-
штва за при ми је ње ну ма те ма ти ку и ме ха-
ни ку (GАMM), Ин тер на ци о нал не ака де ми је 
не ли не ар них на у ка у Мо скви, Ака де ми је ин-
же њер ских на у ка Цр не Го ре, Дру штва за ме-
ха ни ку Ср би је (ССМ), као и ре дак ци ја не ко-
ли ко на уч них ча со пи са.

Уче ство вао је на мно гим до ма ћим и ме-
ђу на род ним на уч ним кон фе рен ци ја ма и 
ску по ви ма и ко ор ди ни рао ра дом не ко ли ко 
на уч них про је ка та ко ји су оку пља ли зна ча-
јан број ства ра ла ца у обла сти ма ме ха ни ке и 
при ми је ње не ма те ма ти ке. 

Бу ла то ви ће во основ но на уч но ин те ре-
со ва ње је у обла сти ма ме ха ни ке: ана ли тич-
ке ди на ми ке, те о ри је ста бил но сти кре та ња и 
те о ри је осци ла ци ја. Њего ва на уч на би бли о-
гра фи ја са др жи ви ше од 110 јед ни ца, од ко-
јих су око 40 ра до ви об ја вље ни у на уч ним 
ча со пи си ма ме ђу на род ног ка рак те ра. 

Об ја вљи вао је, углав ном са мо стал но, у 
пре сти жним ру ским ча со пи си ма: При клад
ная ма те ма ти ка и ме ха ни ка; Вест ник Мо
сков ско го уни вер си те та, као и у за пад ним: 
C. R. Acad. Sci. Pa ris; ASME Jo ur nal of Ap plied 
Mec ha nics; Ac ta Mec ha ni ca; Z. an gew. Math. 
Phys. (ZAMP); Z. an gew. Math. Mech (ZAMM); 
Mec ha nics Re se arch Com mu ni ca ti ons. 

Његов глав ни до при нос ана ли тич кој ди-
на ми ци су ре зул та ти про у ча ва ња Ха мил-
тон-Ја ко би је ве јед на чи не у око ли ни рав но-
те жних по ло жа ја, у ци је лим обла сти ма мо-
гу ћих кре та ња и у бли зи ни гра ни це ових 
обла сти. У обла сти ста бил но сти кре та ња 
фор му ли сао је не ко ли ко де се ти на те о ре ма 
о ста бил но сти рав но те же и кре та ња раз ли-
чи тих кла са ме ха нич ких си сте ма, а у до ме ну 

РА НИ СЛАВ БУ ЛА ТО ВИЋ
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те о ри је осци ла ци ја про у ча вао је ди на ми ку 
ди си па тив них си сте ма. Ба вио се и пи та њи-
ма при мје не ме то да ана ли тич ке ме ха ни ке у 
мо де ли ра њу и ана ли зи ди на ми ке тех нич ких 
обје ка та и у овој обла сти ра да, у свој ству ко-
а у то ра, об ја вио ви ше ра до ва. 

До бит ник је ви ше при зна ња и на гра да: 
Сту дент ске на гра де „19. де цем бар” (1975), 
Пла ке те Уни вер зи те та „Вељ ко Вла хо вић” 
као нај бо љи ди пло ми ра ни сту дент Уни вер-

зи те та (1978), на гра де „Др Раст ко Сто ја но-
вић” Ју го сло вен ског дру штва за ме ха ни ку 
(1984), Три на е сто јул ске на гра де (1990), По ве-
ље Уни вер зи те та Цр не Го ре (1994) и По ве ље 
Ма шин ског фа кул те та УЦГ (2010).

За ван ред ног чла на Цр но гор ске ака де ми-
је на у ка и умјет но сти иза бран је 19. но вем бра 
1993. го ди не, а за ре дов ног 7. де цем бра 2000. 
го ди не. 

Жи ви и ра ди у Под го ри ци.
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Ро ђе на је 30. априла 1956. го ди не у Ник-
ши ћу. 1981. го ди не ди пло ми ра ла је гра фи ку 
на АЛУ Са ра је во у кла си проф. Хо зо Џе ва да. 
1982–83. го ди не спе ци ја ли зи ра ла је на Ака-
де ми ји Výtvarných Umění, у Пра гу, у кла си 
проф. Ла ди сла ва Че пе ла ка. 1983. го ди не ма-
ги стри ра ла је на ФЛУ, Бе о град, у кла си проф. 
Бран ка Ми љу ша. 1984. го ди не бо ра ви ла је у 
Cité In ter na ci o na le des Arts у Па ри зу. Ре дов ни 
је про фе сор на ФЛУ, Це ти ње. 

Од 1981. го ди не је члан УЛУЦГ-а. Од 1985. 
го ди не по чи ње да ра ди у на ста ви на Ви шој 
пе да го шкој шко ли у Ник ши ћу, да би на ста-
ви ла на Фа кул те ту ли ков них умјет но сти на 
Це ти њу као аси стент, до цент, за тим као ван-
ред ни па ре дов ни про фе сор Уни вер зи те та 
Црне Горе. 

Са мо стал но је из ла га ла на пре ко 40 из ло-
жби у Љу бља ни, Бе о гра ду, Но вом Са ду, Хер-
цег Но вом, Са ра је ву, Чач ку, Апа ти ну, Под го-

ри ци, Ник ши ћу, Бу дви, Тив ту, Ско пљу, Се-
у лу, Па ри зу, Њујор ку. Ко лек тив но је из ла га-
ла на ви ше од 250 из ло жби у зе мљи и ино-
стран ству по пут: Па ри за, Бе ча, Бри се ла, Ни-
ко зи је, Бу дим пе ште, Ка и ра, То ки ја, Хам бур-
га, Ри ма, Ба ри ја, Ва шинг то на, Мо скве, Кел-
на, Ин сбру ка, Љу бља не, Пра га, Фре дрик-
шта да, Хај дел бер га, За гре ба, Ри је ке, Bi el la-e, 
Gyor-a, Иби це, Со лу на, Алек сан дри је, Асу а-
на, Оде се, Кјотa.

До бит ник је 26 на гра да за гра фи ку, цр-
теж и сли ку. Три на е сто јул ску на гра ду до-
би ла је 2001. го ди не, а на гра ду „Ми лу но вић, 
Сти јо вић, Лу бар да” на тра ди ци о нал ној из-
ло жби УЛЦГ, 1997. го ди не. На гра ду Цен тра 
са вре ме не умјет но сти Цр не Го ре до би ла је 
2000. го ди не, а награду „Браћа Карић” 2007.

Ра до ви јој се на ла зе у зна чај ним му зе ји-
ма, га ле ри ја ма и ин сти ту ци ја ма, ме ђу ко ји-
ма су На ци о нал на би бли о те ка у Па ри зу и 
Алек сан дриј ска би бли о те ка, као и у при ват-
ним ко лек ци ја ма у зе мљи и ино стран ству. 

За ван ред ног чла на Цр но гор ске ака де ми-
је на у ка и умјет но сти иза бра на је 12. де цем-
бра 2003. го ди не, а за ре дов ног 19. де цем бра 
2008. го ди не.

Жи ви и ра ди у Под го ри ци.

АН КА БУ РИЋ
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Ро ђен је 19. де цем бра 1928. го ди не у Пец-
кој код Мр ко њић Гра да. Основ но и ни же 
гим на зиј ско обра зо ва ње за вр шио је у мје-
сту ро ђе ња, Учи тељ ску шко лу у Ба њалу-
ци (1950), а исто риј ске на у ке са тур ским је-
зи ком на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Са ра је-
ву (1954). Дви је го ди не на кон ди пло ми ра ња 
(1955–1957) био је про фе сор исто ри је у Дру-
гој му шкој гим на зи ји у Са ра је ву, а по том је 
иза бран за аси стен та на там но шњем Фи ло-
зоф ском фа кул те ту (1957) на ко ме је док то-
ри рао (1963) и ра дио, на пре ду ју ћи од аси-
стен та до ре дов ног про фе со ра (1975). Као 
уни вер зи тет ски на став ник уса вр ша вао се 
код по зна тих исто ри ча ра ори јен та ли ста 
проф. др Не ди ма Фи ли по ви ћа и гла со ви тог 
ака де ми ка Бра ни сла ва Ђур ђе ва.

Свој кри тич ки при ступ из во ри ма тур ске 
про ве ни јен ци је Ва сић је ис по љио већ у сво-
јој док тор ској ди се р та ци ји Мар то ло си у ју
го сло вен ским зе мља ма под тур ском вла да
ви ном. Боравио је као сти пен ди ста Хум бол-
то ве фон да ци је на Уни вер зи те ту у Мин хе ну 
од 1963. до 1965, гдје се уса вр ша вао у обла-
сти исто ри је Тур ског цар ства и ори јен тал-
не кул ту ре. На Фи ло зоф ском фа кул те ту на 
Од сје ку за исто ри ју пре да вао је Исто ри ју ју-
го сло вен ских на ро да – пе ри од тур ске вла-
да ви не и Исто ри ју Тур ског цар ства. Ис тра-
жи вао је у би бли о те ка ма и ар хи ви ма Истан-
бу ла, Ан ка ре, Мин хе на, Бе ча, Гра ца, као и у 
Хи лан да ру. 

Био је пред сјед ник Дру штва исто ри ча-
ра БиХ, од го вор ни уред ник Го ди шња ка тог 
Дру штва, члан ре дак ци је При ло га за исто ри-
ју; де кан Фи ло зоф ског фа кул те та у Са ра је ву 
(1987–1989). Ре дов ни је члан Ака де ми је на у ка 
и умјет но сти БиХ и члан Ака де ми је на у ка и 
умјет но сти Ре пу бли ке Срп ске. Од 1992. го ди-
не жи ви и ра ди у Ба њалу ци. Је дан је од осни-
ва ча ба ња луч ког Фи ло зоф ског фа кул те та и 
његов де кан у три ман дат на пе ри о да. 

Об ја вио је ви ше од 60 на уч них ра до ва, 
сту ди ја, чла на ка и дру гих при ло га, од ко јих 
многе на њемач ком, тур ском, ен гле ском, ру-
ском, фран цу ском и че шком је зи ку. Об ра ђи-
вао је те ме из по ли тич ке, дру штве не, при-
вред не и кул тур не исто ри је од XV до XIX ви-
је ка; про у ча вао је ста нов ни штво, де мо граф-
ско-ет но граф ска кре та ња, ми гра ци је, вјер-
ске про мје не, за ни мао се за про це се исла ми-
за ци је, раз ма трао пи та ња вла шке кне жев ске 
ор га ни за ци је, тур ског вој ног уре ђе ња, по-
себ но у кра ји шти ма Тур ског цар ства; успје-
шно је рас пра вљао о про бле мима хри шћан-
ских вој них ре до ва у си сте му тур ске вој не 
ор га ни за ци је, ауто но ми ја на Бал ка ну, исто-
ри је гра до ва, ши ре ња ори јен тал не кул ту ре 
на ју го сло вен ским про сто ри ма и дру ге по ја-
ве и до га ђа је то ком тур ске вла да ви не. По се-
бан је до при нос ака де ми ка Ми ла на Ва си ћа 
у про у ча ва њу исто ри је Цр не Го ре, а нарочи-
то у радовима: Ју го сло вен ске зе мље под тур
ском вла да ви ном (1962), Мар те ло си у ју го сло
вен ским зе мља ма под тур ском вла да ви ном 
(1967), Исто ри ја Цр не Го ре – по гла вље о тур
ским из во ри ма (коауторство) (1975).

За до пи сног чла на Цр но гор ске ака де ми-
је на у ка и умјет но сти иза бран је 12. де цем-
бра 2003. го ди не.

Умро је 26. децембра 2003. године.

МИ ЛАН ВА СИЋ
(1928–2003)
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Ро ђен је 11. ок то бра 1930. го ди не на Це ти-
њу. Гим на зи ју је за вр шио у Ко то ру. а филм-
ску и по зо ри шну ре жи ју ди пло ми рао на 
Ака де ми ји за по зо ри ште и филм у Бе о гра-
ду и на Ви со кој филм ској шко ли у Па ри зу – 
ШНЕС 1954. го ди не.

Био је ре дов ни про фе сор филм ске ре-
жи је, ду го го ди шњи шеф ка те дре и де кан на 
Фа кул те ту драм ских умјет но сти у Бе о гра-
ду (1985–1986) и про фе сор по по зи ву на Уни-
вер зи те ту у Мон тре а лу 1990. го ди не.

Ре жи рао је де вет игра них фил мо ва. Ау-
тор је 40 крат ких и ду го ме тра жних – до ку-
мен тар них фил мо ва, не ко ли ко до ку мен тар-
них ТВ се ри ја. При ре дио је де сет из ло жби 
сво јих умјет нич ких фо то гра фи ја.

Његови филмови пред ста вља ли су ју го-
сло вен ску ки не ма то гра фи ју на ин тер на ци-
о нал ним филм ским фе сти ва ли ма А ка те го-
ри је у зва нич ној кон ку рен ци ји: у Ка ну, Лај-
пци гу, Чи ка гу, Мо скви, Ка и ру, Сан Се ба сти-
ја ну, Рио де Жа не и ру, Аве и ру, Пнон Пе ну, 
Ра гу зи, Ва ре зеу итд.

За умјет нич ки рад до био је ви ше зна чај-
них до ма ћих и ин тер на ци о нал них на гра да и 
при зна ња ме ђу ко ји ма су: дви је Злат не аре не 

за ре жи ју у Пу ли, Злат ни тро феј – Grand Prix 
у Пор ту га лу; Ју го сло вен ска кан ди да ту ра за 
на гра ду Оскар 1973. и 1985; дви је ин тер на-
ци о нал не на гра де CI DALC за до при нос кул-
ту ри пу тем фил ма; Спе ци јал на на гра да за 
ре жи ју у Лај пци гу; На гра да свјет ске омла-
дин ске фе де ра ци је – Лај пциг; Злат на ме да-
ља (1971) и дви је сре бр не ме да ље (1967, 1970) 
на Фе сти ва лу до ку мен тар ног фил ма у Бе о-
гра ду; Ок то бар ска на гра да Бе о гра да (1974); 
дви је Три на е сто јул ске на гра де Цр не Го ре 
(1959. и 1969); Злат на по ве ља Уни вер зи те та 
умјет но сти и Фа кул те та драм ских умјет но-
сти у Бе о гра ду; Злат ни бе о чуг; По ча сна по-
ве ља Са ве за филм ских ства ра ла ца Ру ске Фе-
де ра ци је.

Нај зна чај ни ја дје ла су: (ауто ров из бор) 
игра ни фил мо ви: Дан че тр на е сти, Ле леј ска 
го ра, Дер виш и смрт, До ро теј: до ку мен тар-
ни: Зу бља гра хо вач ка, Че твр та стра на, Ек
се лен ци је, Кад ти, као лич ност, не ста јеш, 
Ка па лов ћен ска, Сан о ље по ти; ду го ме тра-
жни до ку мен тар ни фил мо ви: Шпа ни ја на
ше мла до сти, Умир кр ви, Си но ви, Уз ви ше
ње, На ши дра ги го сти, Да ро ви до му све тих 
рат ни ка; до ку мен тар не ТВ се ри је: Ри је ка Зе
та, Зе та зе мља, Пут за Пи ву, Вре ла жи во та, 
Лов ћен ви до круг и др.

За ван ред ног чла на Цр но гор ске ака де ми-
је на у ка и умјет но сти иза бран је 6. де цем бра 
1996. го ди не, а за ре дов ног чла на 12. де цем-
бра 2003. го ди не. 

Умро је 12. де цем бра 2005. го ди не.

ЗДРАВ КО ВЕ ЛИ МИ РО ВИЋ 
 (1930–2005)
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Ро ђен је 8. де цем бра 1924. го ди не у се лу 
Ри је ка Мар се ни ћа код Ан дри је ви це. Шко ло-
вао се у свом род ном мје сту, Треп чи, Пе ћи, 
Бе ра на ма и у Бе о гра ду. Уче ство вао је у НОБ-
у од 1941. до 1945. го ди не. Уче сник је у Пље-
ваљ ској би ци и у Стро ју у Ру дом, гдје је ра-
ња ван. Жи ви у Бе о гра ду од 1944. го ди не, а 
за тим од 1949. до 1956. у Це ти њу и Ти то гра-
ду, ка да се вра ћа у Бе о град.

Био је 1944. го ди не са рад ник у ли сту 
Омла ди на Бе о град, за тим ре дак тор у Уну-
тра шњој слу жби Та нју га и по моћ ник уред-
ни ка. Од 1949. го ди не уред ник је у це ти њској 
По бје ди, управ ник Це ти њског на род ног по-
зо ри шта, вла дин слу жбе ник ин фор ма ци ја, 
уред ник есе ји сти ке у бе о град ској Кул ту ри, 
са вјет ник у Са вје ту фе де ра ци је.

Члан је Са ве за књи жев ни ка Ју го сла ви је од 
1951. го ди не; члан уред ни шта ва Ства ра ња, 
уред ник На род не кул ту ре и Су сре та, пред-
сјед ник Клу ба кул тур них рад ни ка – Це ти ње, 
ре дак тор и уред ник ра зних књи жев них из да-
ња, се кре тар Удру же ња књи жев ни ка Ср би је и 
се кре тар Ак ти ва пи са ца ко му ни ста при град-

ском ко ми те ту СКЈ Бе о град. Био је члан Са-
вје та Ре пу бли ке Цр не Го ре, на шта је јав но дао 
остав ку, као и на члан ство СКЈ, 1985. го ди не.

Но си лац је Спо ме ни це 1941. го ди не, Ор-
де на за хра брост, Ор де на брат ства и је дин-
ства са злат ним ви јен цем, Ор де на Ре пу бли ке 
са злат ним ви јен цем, Ор де на за слу га за на-
род и мно гих пла ке та.

За свој умјет нич ки рад до био је сље де ћа 
при зна ња: На гра да Удру же ња књи жев ни ка 
Цр не Го ре, на гра да „Че твр ти јул” СУБ НОР-а 
Ју го сла ви је, Три на е сто јул ска на гра да Цр не 
Го ре, На гра да осло бо ђе ња Иван гра да.

Бо ра вио је у Па ри зу, СССР, Пољ ској, Сло-
вач кој, Ита ли ји, Ви јет на му, Ки ни, Ал ба ни ји 
итд.

Об ја вио: по е зи ја – Ви јо ре ња, Гај тан во де 
у до ли ни, Кр чаг на вје тру, Иза ри је чи, Ра ђа ње 
свје тла (из бор), До ба жељ но се бе (аутор ски 
из бор) и Кад ври је ме ста не (из бор); про за – 
Ко ло на и ви ди ци, Рат ни пут Пр ве про ле тер
ске бри га де, Мач што ма че ве си је че (пу то пис 
из Ви јет на ма), Ври је ме што че ка вријемe (из-
бор из есе ја и чла на ка). Књи ге су му пре во-
ђе не на ви ше стра них је зи ка.

За до пи сног чла на Дру штва за на у ку и 
умјет ност Цр не Го ре (ка сни је Цр но гор ске 
ака де ми је на у ка и умјет но сти) иза бран је 6. 
мар та 1973. го ди не, а за ре дов ног чла на ЦА-
НУ 1. мар та 1985. го ди не.

Жи ви у Бе о гра ду. 

РА ДО ЊА ВЕ ШО ВИЋ
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Ро ђен је 14. ок то бра 1895. го ди не у Љу-
бља ни. Гим на зи ју је за вр шио у Љу бља ни, по-
том је сту ди рао у Пра гу на Тех нич кој ви со-
кој шко ли. За ври је ме Пр вог свјет ског ра та 
био је на ру ском фрон ту, а ода тле је пре бје-
гао Ру си ма. По сли је ра та се вра тио у Љу бља-
ну и на кон сту ди ја у ино стран ству (Беч, Праг, 
Кра ков, Бон, Па риз), ди пло ми рао је на Фи ло-
зоф ском фа кул те ту у Љу бља ни 1929. го ди не. 
По сли је то га ра дио је као дра ма тург Сло вен-
ског на род ног гле да ли шта (1934–1942). Го ди-
не 1941. по стао је пред сјед ник фрон та Сло ве-
ни је, за тим пред сјед ник Сло ве нач ког на род-
но о сло бо ди лач ког са вје та, пред сјед ник Пре-
зи ди ју ма НР Сло ве ни је и До ма на ро да ФНРЈ.

Од 1946. го ди не ре дов ни је про фе сор 
Ака де ми је за по зо ри шну умјет ност у Љу-

бља ни, а од 1952. до 1976. го ди не пред сјед ник 
Сло вен ске ака де ми је зна но сти и умет но сти.

Вид мар је био је дан од нај и стак ну ти јих 
сло ве нач ких и ју го сло вен ских књи жев них 
кри ти ча ра. Ве о ма је пло дан његов рад на по-
љу есе ји сти ке и пу бли ци сти ке. Зна чај ни су 
њего ви есе ји о Тол сто ју, Гор ком, До сто јев-
ском, Пу шки ну, Че хо ву, Го го љу, Гри бај до ву, 
Тут че ву, за тим Шек спи ру, Ско ту, Ге теу, Мо-
ли је ру, Стен да лу, Гол сфор ду, Ма ну. 

Био је по ча сни док тор Уни вер зи те та у 
Љу бља ни, до пи сни члан СА НУ, ЈА ЗУ, АНУ-
БиХ, МА НУ, Ру мун ске ака де ми је на у ка, 
Ака де ми је умјет но сти ЊДР.

Но си лац је Спо ме ни це 1941, Ор де на за-
слу га за на род I ре да, фран цу ског Ор де на 
Ле ги је ча сти. До бит ник је Сте ри ји не на гра-
де, Пре шер но ве на гра де, На гра де АВ НОЈ-а и 
Њего ше ве на гра де за књи жев ност (1982).

За до пи сног чла на Цр но гор ске ака де ми-
је на у ка и умјет но сти иза бран је 23. ок то бра 
1981. го ди не. 

Умро је 11. апри ла 1992. го ди не.

ЈО СИП ВИД МАР 
(1895–1992)
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Ро ђен је 10. ав гу ста 1921. го ди не у се лу Из-
ла сци ма – Ре чи на ма, код Ко ла ши на. Основ-
ну шко лу за вр шио је у род ном мје сту, ни жу 
гим на зи ју у Ко ла ши ну, а ви шу у Бе ра на ма. 
Ди пло ми рао је на Тех нич кој ве ли кој шко ли 
– Ге о ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду, 1951. го-
ди не. Док то ри рао је на Љу бљан ском уни вер-
зи те ту 1965. го ди не. При пад ник је На род но-
о сло бо ди лач ког по кре та (са ста ту сом бор ца 
од 1941), члан СКОЈ-а од 1943, СКЈ од 1949. 
го ди не.

Од ди пло ми ра ња до од ла ска у пен зи ју, 
1986. го ди не, ра дио је у Елек тро при вре ди 
Цр не Го ре у Ник ши ћу.

Из у ча вао је ге о ло ги ју, ин же њер ску ге о-
ло ги ју, кpac и хи дро ге о ло ги ју Цр не Го ре и Ју-
го сла ви је. Ра дио је на про јек то ва њу под зем-
них ин јек ци о них за вје са. Уче ство вао је на 37 
до ма ћих и ино стра них кон гре са и на уч них 
ску по ва.

Про јек то вао је ве ли ке и сло же не ин јек-
ци о не за вје се у пот пу ном кра су по ко ји ма 
су успје шно за тво ре ни по но ри и еста ве ле у 
аку му ла ци ја ма Ли ве ро ви ћи, Кру пац и Сла-
но, чи је се во де чу ва ју за нај су шни је до ба го-
ди не ра ди про из во дње елек трич не енер ги је.

Његове концепције о по ди за њу си гур них 
је зе ра у љу том кра су Ник шић ког по ља по-
мо ћу вје штач ког из ди за ња кра шке из да ни су 
успје шно ре а ли зо ва не.

На ба зи ве ли ког бро ја по да та ка, из ра дио 
је кар ту па ле о ре ље фа Ник шић ког по ља, пр-
ву кар ту та кве вр сте код нас, по мо ћу ко је се 
мо же до ча ра ти његов по ста нак.

Пред ло жио је но ву кон цеп ци ју из гра дње 
ка скад них елек тра на на во до то ци ма Цр не 
Го ре, а нарочито на ријеци Морачи.

Успио је да, по пр ви пут, у мо но то ној кре-
чњач кој се ри ји Ник шић ког по ља и око ли не, 
из дво ји на ге о ло шкој кар ти до њу кре ду и два 
но ва стра ти граф ска хо ри зон та бок си та.

За ре зул та те у ра ду до био је не ко ли ко дру-
штве них при зна ња. Го ди не 1960. од ли ко ван 
је Ор де ном ра да и до био на гра ду од ХЕ Го рња 
Зе та, 1961. го ди не до био је Три на е сто јул ску 
на гра ду за на уч ни рад, 1982. го ди не од ли ко-
ван је Ор де ном Ре пу бли ке са сре бр ним ви јен-
цем, а 1985. до био је пла ке ту „Ни ко ла Те сла”.

Ура дио је 154 сту ди је и про јек та и пу бли-
ко вао дви је мо но граф ске сту ди је (Крас Ник
шић ког по ља и њего ва хи дро ге о ло ги ја (1975); 
Кра шка аку му ла ци ја Сла но (1981)) и 70 дру-
гих ра до ва.

За ван ред ног чла на Дру штва за на у ку и 
умјет ност Цр не Го ре (ка сни је Цр но гор ске 
ака де ми је на у ка и умјет но сти) иза бран је 6. 
мар та 1973, а за ре дов ног чла на Ака де ми је 1. 
мар та 1985. го ди не. 

Умро је 27. но вем бра 1994. го ди не.

ВЛА ДИ СЛАВ ВЛА ХО ВИЋ 
(1921–1994)
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Ро ђен је 28. јуна 1927. го ди не у се лу Сла ти-
ни (код Бро да ре ва). Основ ну шко лу за вр шио 
је у Сла ти ни а гим на зи ју је по ха ђао у Ко ла-
ши ну, Бе о гра ду и Вр шцу. Сту ди рао је ет но-
ло ги ју (1948–1952) на Фи ло зоф ском фа кул-
те ту у Бе о гра ду, где је и док то ри рао (1958). 
Фа кул тет ки не ског је зи ка за стран це и спе-
ци ја ли за ци ју из ан тро по ло ги је за вр шио је 
на Пе кин шком уни вер зи те ту (1955–1957) код 
про фе со ра Пеј Вен Џу на, а по том на ста вио 
код проф. Н. Н. Че бок са ро ва из Мо скве, код 
проф. др Бо жа Шкер ља у Љу бља ни, у Пољ-
ској (По знањ, Вроц лав, Кра ков) и Ита ли ји.

Слу жбо вао је на Фи ло зоф ском фа кул-
те ту у Бе о гра ду (1950–1992) гдје је про шао 
кроз сва уни вер зи тет ска зва ња, од аси стен-
та до ре дов ног про фе со ра. Го сто вао је као 
про фе сор на уни вер зи те ти ма у Ју го сла ви-
ји, Пољ ској, Ки ни, СССР, од но сно Ру си ји. 
Био је про фе сор по по зи ву и на Кул ту ро ло-
шком фа кул те ту на Це ти њу. Уте ме љио је ет-
нич ку и исто риј ску ан тро по ло ги ју на Фи ло-
зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду. Оба вљао је 
ду жност ше фа Ка те дре за ет но ло ги ју на ро-
да Ју го сла ви је и управ ни ка Оде ље ња за ет-
но ло ги ју, про де ка на Фи ло зоф ског фа кул те-
та (1975–1977), ди рек то ра Ет но граф ског ин-
сти ту та Срп ске ака де ми је на у ка и умет но-
сти (1977–1982) и био уред ник ин сти тут ских 
из да ња. Ак тив но са ра ђу је са Ет но граф ским 
му зе јем у Бе о гра ду (од 1950) и био је уред ник 
Гла сни ка Ет но граф ског му зе ја у Бе о гра ду. 

Уче ство вао је у осни ва њу Ан тро по ло-
шког дру штва Ју го сла ви је (1959), чи ји је био 

ду го го ди шњи пред сјед ник (од 1969. до 2007). 
Осно вао је (1963) и уре ђу је из да ња Ан тро по-
ло шког дру штва Ју го сла ви је. 

Члан је Ан тро по ло шког дру штва Ју го-
сла ви је од њего вог осни ва ња (1959), Ан тро-
по ло шког дру штва Евро пе (чи јем је осни ва-
њу пред сје да вао 1977), по ча сни члан Се на-
та Уни вер зи те та Адам Миц ки ј евич у По зна-
њу (Пољ ска, 1980), за тим Ет но ло шког дру-
штва Пољ ске (од 1989) и по ча сни члан Пољ-
ског ан тро по ло шког дру штва (од 1996). Члан 
је Бе ло ру ске ан тро по ло шке ака де ми је на у ка 
(од 1996).

До бит ник је ра зних до ма ћих и ме ђу на-
род них при зна ња. Ме ђу њима су: Ву ко ва на-
гра да Кул тур но-про свет не за јед ни це Ср би-
је, Пла ке та Гра да Бе о гра да, По ве ља Фи ло-
зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду, По ве ља Ет но-
граф ског ин сти ту та Срп ске ака де ми је на у ка 
и умет но сти, По ве ља Ет но граф ског му зе ја у 
Бе о гра ду, По ве ља Ан тро по ло шког дру штва 
Ју го сла ви је, за тим По ве ља Хр ват ског ан тро-
по ло шког дру штва, По ве ља Ан тро по ло шког 
дру штва Ма ке до ни је. Уз мно га струч но-на-
уч на при зна ња у зе мљи и ино стран ству од-
ли ко ван је Ор де ном ра да са злат ним вен цем 
(1980) и Ор де ном за слу га за пољ ску кул ту ру 
(1985) у Пољ ској. Био је пред сјед ник Ко ми си-
је за на уч не и умјет нич ке дје лат но сти Цр но-
гор ске ака де ми је на у ка и умјет но сти (16. де-
цембар 2004–20. јануар 2011). 

У Цр но гор ској ака де ми ји на у ка и умјет-
но сти ру ко во ди Од бо ром за ет но ло ги ју и Од-
бо ром за де мо гра фи ју Цр но гор ске ака де ми-
је на у ка и умјет но сти. Ор га ни зо вао је ви ше 
на уч них ску по ва у ЦА НУ и уред ник је ви-
ше збор ни ка ра до ва у ЦА НУ, као и руково-
дилац пројекта Популациони аспекти ка пи-
тал ног про јек та Цр но гор ске ака де ми је на у ка 
и умјет но сти Цр на Го ра у XXI сто ље ћу – у ери 
ком пе ти тив но сти.

ПЕ ТАР ВЛА ХО ВИЋ
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Ру ко во ди лац је на уч ног про јек та Ет
но ло шке од ли ке Цр не Го ре (2007–2010) и на-
уч ног про јек та Де мо граф ски и по пу ла ци о ни 
про бле ми у Цр ној Го ри (2007–2010) и за вр ша-
ва њихо ву ре а ли за ци ју.

Уре дио је и при пре мио за штам пу пре-
ко 150 све за ка ча со пи са, збо р ни ка и по себ-
них из да ња из ет но ло ги је и ан тро по ло ги је. 
Об ја вио је пре ко 360 при ло га, чла на ка и рас-
пра ва и пре ко 20 књи га у зе мљи и ино стран-
ству. Ме ђу књи га ма су: Сан џач ка вој ска и 
бит ка на Мој ков цу 1915 (1953); Бро да ре во и 
њего ва око ли на (1968); Оби ча ји, ве ро ва ња и 

пра зно ве ри це на ро да Ју го сла ви је (1972); Жи
вот и оби ча ји на ро да Ки не (1973); У вр тло
гу жи во та (1978); На ро ди и ет нич ке за јед ни
це све та (1984); На жи вот ним рас кр сни ца ма 
(1987); Kulturа lu dowа w Ser bii (Кра ков 1991); 
Чо век у вре ме ну и про сто ру (1996); Цр на Го
ра на ста рим раз глед ни ца ма (ко а у торство) 
(2007) и дру ге.

За ван ред ног чла на Цр но гор ске ака де ми-
је на у ка и умјет но сти иза бран је 28. ок то бра 
1988. а за ре дов ног чла на 19. но вем бра 1993. 
го ди не.

Жи ви у Бе о гра ду.
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Ро ђен је 27. фе бру а ра 1930. го ди не на Це-
ти њу. Гим на зи ју је за вр шио на Це ти њу 1948. 
го ди не. Ди пло ми рао је на Ме ди цин ском фа-
кул те ту у Бе о гра ду 1956. го ди не, гдје је и 
док то ри рао 1964. го ди не.

На Вој но ме ди цин ској ака де ми ји у Бе-
о гра ду  би ран је за до цен та (1964), по том 
за ван ред ног (1970) и ре дов ног про фе со ра 
(1975) за пред мет Фар ма ко ло ги ја и Ток си ко-
ло ги ја. Уче ство вао је у из во ђе њу по сли је ди-
плом ске на ста ве на ВМА и ме ди цин ским фа-
кул те ти ма (Бе о град, Са ра је во, Љу бља на, За-
греб) и Тех но ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду.

Оба вљао је раз ли чи те ко манд не и ру-
ко во де ће функ ци је у Са ни тет ској слу жби 
ЈНА. Као пу ков ник био је за мје ник на чел ни-
ка Вој но ме ди цин ске ака де ми је, као ге не рал-
ма јор био је на чел ник Вој но ме ди цин ске ака-
де ми је (1983), а уна пре ђе њем у чин ге не рал-
пот пу ков ни ка по стао је на чел ник Са ни тет-
ске слу жбе ЈНА (1988). По сље дња функ ци-
ја у вој сци би ла је за мје ник на чел ни ка Ге не-
ралшта ба ју го сло вен ске ар ми је, за ду жен за 
на у ку и ис тра жи ва ње. 

Био је пред сјед ник Удру же ња ток си ко-
ло га Ју го сла ви је, ру ко во ди лац Ко ми си је за 
отро ве Са ве зног ко ми те та за здра вље и со-
ци јал ну по ли ти ку СИВ-а, члан из да вач ких 
и уре ђи вач ких са вје та: Вој но де ло, Phartаса, 
NBC Che mi cal De fen ce and Te ho logy, Me di cal 
Corps In ter na ti o nal. Kao екс перт за ме ди цин-

ски про блем хе миј ског оруж ја, од 1972. до 
1982. го ди не био је пред став ник Ју го сла ви-
је у Ује ди ње ним на ци ја ма, Ко ми те ту за раз о-
ру жа ње у Же не ви. Свјет ска здрав стве на ор-
га ни за ци ја (WHO) иза бра ла га је за кон сул-
тан та у ток си ко ло ги ји 1975. го ди не.

Уче ство вао је са ре фе ра ти ма на ви ше ме-
ђу на род них кон гре са и сим по зи ју ма: Солт 
Лејк Си ти, Сан Ди је го, Кан зас Си ти, То рон-
то, Сток холм, Умеа, Хел син ки, Мо сква, Па-
риз, Ли он, Бри сел, Лон дон, Лидс, Един бург, 
Вар ша ва, Праг, Же не ва и дру ги.

Његов рад ни опус по кри вао је област вој-
не фар ма ко ло ги је и ток си ко ло ги је. Њего ва 
по себ на област и ин те рес укљу чу је про бле-
ме ме ди цин ске за шти те од ну кле ар но-би о-
ло шко-хе миј ског оруж ја. 

Аутор је ви ше од 150 на уч них и струч них 
ра до ва, пу бли ко ва них у до ма ћим и стра ним 
ча со пи си ма. Нај ва жни ји об ја вље ни ра до-
ви: Ток си ко ло ги ја бој них отро ва (1981); Ток
си ко ло ги ја (коауторство) (1981); Отро ви за 
при вре ме но оне спо со бља ва ње (коауторство) 
(1981); Акут на тро ва ња – пр ва по моћ и ле
че ње (1992).

Ре дов ни је члан Ме ди цин ске ака де ми је 
Срп ског ле кар ског дру штва, по ча сни члан 
Удру же ња ље ка ра Цр не Го ре, ре дов ни члан 
Бри тан ског фар ма ко ло шког удру же ња.

До бит ник је на гра де „22. де цем бар” 
(1973), ко ја му је по но во до ди је ље на (1981) за 
књи гу Ток си ко ло ги ја бој них отро ва, По ве ље 
Срп ског ле кар ског дру штва (1984).

За ван ред ног чла на Цр но гор ске ака де ми-
је на у ка и умјет но сти иза бран је 19. но вем-
бра 1993. го ди не, а за ре дов ног 6. де цем бра 
1996. го ди не. 

Умро је 7. де цем бра 2008. го ди не.

ВЛА ДИ МИР ВОЈ ВО ДИЋ 
(1930–2008)
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Ро ђен је 18. ма ја 1940. го ди не у Го рњем 
по љу код Ник ши ћа. Основ но обра зо ва ње 
за вр шио је у Ви дро ва ну, гим на зи ју и Фи ло-
зоф ски фа кул тет у Ско пљу. Ма ги стри рао је 
1979. у За дру на Фи ло зоф ском фа кул те ту, 
гдје је 1983. го ди не и док то ри рао.

Од 1966. до 1985. го ди не ра ди на Ту ри-
стич ком од сје ку Ви ше по мор ске шко ле у Ко-
то ру као са рад ник, пре да вач и про фе сор. Од 
1985. до 1988. го ди не је до цент на Кул ту ро-
ло шком фа кул те ту на Це ти њу, а од 1988. до 
1998. го ди не на Фа кул те ту ли ков них умјет-
но сти пре да је на Це ти њу, гдје је био ре дов-
ни про фе сор.

Пре да вао је на пост ди плом ским сту ди-
ја ма Фа кул те та за по мор ство у Ко то ру и на 
Фи ло зоф ском фа кул те ту у При шти ни.

Ба ви се пе да го шким, на уч но и стра жи вач-
ким, пу бли ци стич ким и ме диј ским ра дом.

Члан је цр но гор ског ПЕН цен тра, пред-
сјед ник Дру штва исто ри ча ра умјет но сти 
Цр не Го ре, члан не ко ли ко ре дак ци ја струч-

них ча со пи са као и струч них ко ми си ја из 
до ме на за шти те кул тур не ба шти не. Бо ра вио 
је у свим европ ским зе мља ма (из у зев скан-
ди нав ских), Егип ту, Па ле сти ни, Ка па до ки-
ји и африч ким зе мља ма МА ГРЕ БА. Об ја вио 
је два по себ на из да ња и три де се так на уч них 
чла на ка и рас пра ва.

Нај зна чај ни ја посебна издања су: Спо ме
ни ци кул ту ре Цр не Го ре (1997); Сту ди је из 
цр но гор ске исто ри је умјет но сти (1999); Цр
на Го ра кроз кул тур ну ба шти ну (коаутор-
ство) (2006); Сре дњо вје ков на ар хи тек ту ра и 
сли кар ство Цр не Го ре (2007), а научни радо-
ви: Све ти Три пун – осврт на култ, ико но гра
фи ју и не ке на род не оби ча је (2002); Не ки об
ли ци од бра не и за шти те у гра ди тељ ству се
о ских сре ди на, ра до ви са на уч ног ску па Се
ло у Цр ној Го ри (2004); Ки вот Све тог Вла ди
ми ра Ду кљан ског (2005); Ло вро До бри че вић 
као ми ни ја ту ри ста и илу стра тор (2006); О 
цр кви Св. Ми ха и ла у Сто ну (2009); До при
нос Па вла Ми јо ви ћа цр но гор ској исто ри ји 
умјет но сти (2010); Би ље шке из ма на сти ра 
Мо ра че (2010).

За ван ред ног чла на Цр но гор ске ака де-
ми је на у ка и умјет но сти иза бран је 8. де цем-
бра 2000. го ди не, а за ре дов ног 15. де цем бра 
2006. го ди не.

Жи ви у Ко то ру. 

РАЈ КО ВУ ЈИ ЧИЋ
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Ро ђен јe 7. но вем бра 1922. го ди не у До-
бр ској жу пи, Це ти ње. Основ ну шко лу, гим-
на зи ју и Ви шу пе да го шку шко лу за вр шио је 
на Це ти њу, а Фи ло зоф ски фа кул тет у Бе о-
гра ду. Док то рат исто риј ских на у ка сте као 
је 1961. го ди не на Фи ло зоф ском фа кул те ту 
у Бе о гра ду.

Био је уче сник На род но о сло бо ди лач ке 
бор бе од јул ског устан ка 1941. го ди не. По-
сли је Дру гог свјет ског ра та оба вљао је ви-
ше функ ци ја: по ли тич ких (пред сјед ник Сре-
ског на род ног од бо ра, се кре тар Сре ског ко-
ми те та КПЈ, по сла ник Ре пу блич ке и Са ве-
зне скуп шти не и др.), кул тур них (ди рек тор 
и од го вор ни уред ник Из да вач ког пред у зе-
ћа „На род на књи га”, уред ник ли ста Са ве за 
бо ра ца НОР-а Цр не Го ре „13. јул”); на став-
но-пе да го шких (пре да вач и ди рек тор Сре-
дње по ли тич ке шко ле, про фе сор Фи ло зоф-
ског фа кул те та), на уч них (члан Пред сјед ни-
штва и се кре тар Одје ље ња дру штве них на-
у ка ЦА НУ, као и пред сјед ник и члан ви ше 
њених од бо ра и ко ми си ја). Био је ди рек тор 
Исто риј ског ин сти ту та СРЦГ. Осим то га, 
био је члан мно гих ре пу блич ких и са ве зних 
фо ру ма из обла сти на у ке, кул ту ре и про свје-
те (Ре пу блич ки и Са ве зни са вјет за на уч ни 
рад, Ко ми тет за исто риј ске на у ке СФРЈ, Ју-
го сло вен ски од бор Уне ска, пред сјед ник Жи-
ри ја за Тринаестојул ску на гра ду, члан Жи-
ри ја за На гра ду АВ НОЈ-а, члан Са вје та Му-
зе ја Це ти ње, итд.).

Био је и пред сјед ник Са ве за дру шта ва 
исто ри ча ра Ју го сла ви је, пред сјед ник мје-

шо ви тих ко ми си ја исто ри ча ра Ју го сла ви је и 
СССР и Ју го сла ви је и Фран цу ске, као и члан 
Мје шо ви те ко ми си је исто ри ча ра Ју го сла ви-
је и Ита ли је.

Био је члан Ју го сло вен ског на уч ног дру-
штва за исто ри ју здрав стве не кул ту ре, као и 
члан више ме ђу на род них струч них удру же-
ња исто ри ча ра (за исто ри ју исто ри о гра фи је, 
за исто ри ју ме ђу на род них од но са).

Ра дио је у значајаним ар хи ви ма и би бли-
о те ка ма СФРЈ, као и они ма у Па ри зу и Ри му, 
гдје је на на уч но и стра жи вач ком ра ду про вео 
ви ше од три го ди не.

Об ра ђи вао је: про бле ме на стан ка мо дер-
не цр но гор ске др жа ве, ме ђу на род не од но се 
Цр не Го ре, ује ди ње ње Цр не Го ре и Ср би је и 
ства ра ње ју го сло вен ске др жа ве, цр но гор ско 
на ци о нал но пи та ње, исто ри ју КПЈ и гра ђан-
ских по ли тич ких пар ти ја, На род но о сло бо-
ди лач ку бор бу Цр не Го ре, те о риј ско-ме то до-
ло шке про бле ме исто риј ске на у ке.

На мно гим до ма ћим и ме ђу на род ним 
ску по ви ма и кон гре си ма под нио је ви ше на-
уч них са оп ште ња.

Био је од го вор ни уред ник или члан ре-
дак ци ја по себ них и пе ри о дич них пу бли ка-
ци ја (ви ше том на Исто ри ја Цр не Го ре, Исто
риј ски за пи си, Гла сник Одје ље ња дру штве
них на у ка ЦА НУ), уре дио је и при пре мио за 
штам пу ви ше од 20 по себ них пу бли ка ци ја и 
збор ни ка ра до ва.

Ба вио се и ор га ни за ци о но-пе да го шким 
ра дом у обла сти на у ке. Ре ор га ни зо вао је 
Исто риј ски ин сти тут СРЦГ у мо дер ну на уч-
ну ин сти ту ци ју са про фе си о нал ним на уч-
ним ка дром. 

За свој рад до био је ви ше рат них и мир-
но доп ских од ли ко ва ња: (Ор ден Ре пу бли ке 
са злат ним ви јен цем, Ор ден за слу га за на-
род са злат ном зви је здом, Ор ден за хра брост 
и др., а за на уч ни рад на гра ђен је Три на е сто-

ДИ МИ ТРИ ЈЕ ДИ МО ВУ ЈО ВИЋ 
(1922–1995)
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јул ском на гра дом (1962) и На гра дом Ан ти-
фа ши стич ког ви је ћа на род ног осло бо ђе ња 
Ју го сла ви је (1987).

Об ја вио је 9 мо но граф ских из да ња (нај-
зна чај ни ја: Ује ди ње ње Цр не Го ре и Ср би
је (1962); Цр на Го ра и Фран цу ска 1860–1914 
(1971); Цр но гор ски фе де ра ли сти 1919–1929 
(1981); Под го рич ка скуп шти на 1918 (1989); 
Фран цу ски ма со ни и ју го сло вен ско пи та ње 

1914–1918 (1994); Рат на са ра дња Цр не Го ре и 
Фран цу ске 1914–1916 (1994)), пре ко 220 чла-
на ка, при ло га, сту ди ја, рас пра ва и ре фе ра та.

За до пи сног чла на Дру штва за на у ку и 
умјет ност Цр не Го ре (ка сни је Цр но гор ске 
ака де ми је на у ка и умјет но сти) иза бран је 6. 
мар та 1973, за ре дов ног 22. ок то бра 1981. го-
ди не. 

Умро је 27. ма ја 1995. го ди не.
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Ро ђен је 18. марта 1938. го ди не у Би то љу. 
Ди пло ми рао је на Прав ном фа кул те ту Све-
у чи ли шта у За гре бу 1962. го ди не. На истом 
фа кул те ту је ма ги стри рао 1965. и док то ри-
рао 1967. го ди не. Ре дов ни је про фе сор ме ђу-
на род них по ли тич ких од но са на Фа кул те ту 
по ли тич ких зна но сти у За гре бу. Пре да ва ња 
је др жао на уни вер зи те ти ма и ин сти ту ти ма 
за ме ђу на род не од но се у 17 европ ских др жа-
ва, у 16 цен та ра аме рич ких уни вер зи те та, у 
11 др жа ва Ази је, 5 др жа ва Афри ке, 4 др жа ве 
Ла тин ске Аме ри ке, на Зе лан ду.

Те жи ште њего вог ис тра жи вач ког ра да је: 
те о ри ја ме ђу на род них од но са, те о ри ја спољ-
не по ли ти ке, ме ђу на род ни од но си, европ-
ска си гур ност, аме рич ка спољ на по ли ти ка. 
Члан је број них ме ђу на род них ор га ни за ци-
ја, ре дак ци ја иностраних ча со пи са и уче сник 
мно гих ме ђу на род них кон фе рен ци ја. Члан 
је лон дон ског Ме ђу на род ног ин сти ту та за 
стра те гиј ске сту ди је (ISА), Ме ђу на род ног ин-
сти ту та за мир у Бе чу, пред сјед ник је Цен тра 
за ме ђу на род не сту ди је и Атлант ског ви је ћа 

Хр ват ске, глав ни уред ник ча со пи са Ме ђу на-
род не сту ди је, За греб; ди рек тор Ме ђу на род-
не ље тње шко ле Ши пан од 2001. го ди не.

Аутор је број них књи га објављених у зе-
мљи и ино стран ству, као и ни за на уч них и 
струч них ра до ва. Ме ђу оста лим, об ја вио је 
сље де ћа дје ла: Ме ђу на род ни по ли тич ки од
но си (2000); Осно ве те о ри је ва њске по ли ти
ке, Ну кле ар не стра те ги је су пер си ла (1986); 
Хлад ни рат и Евро па, Пост ко му ни стич ки 
иза зо ви европ ској си гур но сти, Ди пло ма ци ја 
и по ли ти ка (1999); Си гур ност на ју го и сто ку 
Евро пе (1999).

Ду го го ди шњи је руководилац пост ди-
плом ског сту ди ја Ме ђу на род ни од но си на 
Фа кул те ту по ли тич ких зна но сти у За гре бу. 
До бит ник је број них ме ђу на род них и до ма-
ћих при зна ња: На гра де Гра да За гре ба као и 
награде „Божидара Аџија”. 

Био је ру ко во ди лац и са рад ник на број-
ним ме ђу на род ним на уч но и стра жи вач ким 
про јек ти ма. Пре да је на ре дов ним пост ди-
плом ским сту ди ја ма на Прав ном фа кул те ту, 
Фа кул те ту по ли тич ких на у ка Уни вер зи те та 
Цр не Го ре, Фа кул те ту прав них на у ка (УДГ) 
и Фа кул те ту ху ма ни стич ких на у ка (УДГ) у 
Под го ри ци.

За до пи сног чла на ЦА НУ иза бран је 19. 
де цем бра 2008. го ди не.

Живи у Загребу. 

РА ДО ВАН ВУ КА ДИ НО ВИЋ
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Ро ђен је 1. ју на 1906. го ди не у Пи пе ри ма. 
За вр шио је гим на зи ју у Под го ри ци, а по том 
сту ди рао пра во на Уни вер зи те ту у Бе о гра ду. 

Сту пио је у ре во лу ци о нар ни по крет и већ 
1924. по стао члан Са ве за ко му ни стич ке омла-
ди не Ју го сла ви је, а 1926. године члан Ко му ни-
стич ке пар ти је. Исте го ди не по стао је се кре-
тар По кра јин ског ко ми те та Са ве за ко му ни-
стич ке омла ди не за Цр ну Го ру и на тој ду жно-
сти остао до 1929. ка да је ухап шен и осу ђен на 
ро би ју. Го ди не 1936. био је члан, а јед но ври-
је ме и ор га ни за ци о ни се кре тар, По кра јин ског 
ко ми те та Ко му ни стич ке пар ти је Ју го сла ви је 
за Цр ну Го ру, Бо ку, Сан џак, Ко со во и Ме то хи-
ју. Као ис ку сан ре во лу ци о нар, уче ство вао је у 
при пре ми Три на е сто јул ског устан ка (1941) и 

учесник НОР-а гдје је заузимао значајне поли-
тичке и командне функције. 

По за вр шет ку ра та био је на ра зним ду-
жно сти ма у Ју го сло вен ској ар ми ји и пен зи о-
ни сан у чи ну ге не рал-пу ков ни ка.

Био је пред сјед ник Са ве зног од бо ра Са-
ве за удру же ња бо ра ца Ју го сла ви је и члан 
Са вје та Фе де ра ци је.

Као пи сац по све тио се вој ним аспек ти-
ма осло бо ди лач ког ра та и ре во лу ци је у Ју го-
сла ви ји. Об ја вио је књи ге: На рат ној ста зи 
(1966); Рат ни пут Тре ће ди ви зи је (1970); Дру
ги удар ни кор пус (1982) и ви ше при ло га у ра-
зним ча со пи си ма и збор ни ци ма ра до ва.

Го ди не 1951. про гла шен је за на род ног хе-
ро ја. Но си лац је Ор де на ју го сло вен ске зви је-
зде с лен том и дру гих од ли ко ва ња. За оства-
ре ње у исто ри о гра фи ји до био је Три на е сто-
јул ску на гра ду.

За до пи сног чла на Цр но гор ске ака де ми је 
на у ка и умјет но сти иза бран је 1. мар та 1985. 
го ди не. 

Умро је 26. ав гу ста 1987. го ди не.

РА ДО ВАН ВУ КА НО ВИЋ 
(1906–1987)
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Ро ђен је 15. фебруара 1939. го ди не на Пи-
шчу (Плу жи не) ис под Дур ми то ра. Основ-
ну шко лу је за вр шио на Пи шчу, гим на зи-
ју и Фи ло зоф ски фа кул тет у Са ра је ву. Сту-
ди рао је и док то ри рао по ло ни сти ку на Ја ге-
лон ском уни вер зи те ту у Кра ко ву. Зва ње ре-
дов ног про фе со ра сте као је на Уни вер зи те-
ту у Са ра је ву. Иза бран је и у зва ње ван ред-
ног про фе со ра и на Уни вер зи те ту у Вроц ла-
ву. На Уни вер зи те ту Цр не Го ре иза бран је у 
зва ње ре дов ног про фе со ра. Ра дио је: у Са ра-
је ву на Ака де ми ји сцен ских умјет но сти, на 
Фи ло зоф ском фа кул те ту и на Пе да го шкој 
ака де ми ји; на сла ви сти ци Ја ге лон ског уни-
вер зи те та у Кра ко ву (Пољ ска); на сла ви сти-
ци уни вер зи тетâ у Уп са ли и Лун ду (Швед-
ска); на сла ви сти ци Уни вер зи те та у Ге тин-
ге ну (Њемач ка); на сла ви сти ци Уни вер зи те-
та у Вроц ла ву (Пољ ска); на Фа кул те ту драм-
ских умјет но сти на Це ти њу. Пре да вао је срп-
ско хр ват ски је зик (фо не ти ку и мор фо ло ги-
ју), упо ред ну гра ма ти ку сло вен ских је зи ка, 
пољ ски је зик, сцен ски го вор и кул ту ру је зи-
ка. Био је де кан Пе да го шке ака де ми је у Са ра-
је ву, де кан Ака де ми је сцен ских умјет но сти у 
Са ра је ву. Је дан је од осни ва ча и ду го го ди-
шњи де кан Фа кул те та драм ских умјет но сти 
на Це ти њу; био је члан На став но-на уч ног 
ви је ћа Уни вер зи те та Цр не Го ре; са да је де кан 
Фа кул те та ви зу ел них умјет но сти Уни вер зи-
те та Ме ди те ран и члан Се на та. Био је пред-
сјед ник Ре пу блич ке ко ми си је БиХ за из у ча-
ва ње ју го сло вен ских је зи ка и књи жев но сти 
на стра ним уни вер зи те ти ма и члан исто и-

ме не Са ве зне ко ми си је; на свјет ском сај му 
књи га у Вар ша ви 1982. го ди не био је ко ме-
сар ју го сло вен ске из ло жбе; био је пред сјед-
ник Удру же ња на став ни ка срп ско хр ват ског 
је зи ка и ју го сло вен ских књи жев но сти БиХ 
и члан Пред сјед ни штва Сла ви ста Ју го сла ви-
је; пред сјед ник Са ра јев ског лин гви стич ког 
кру га; члан са вје та Уни вер зи те та у Са ра је-
ву; члан Жи ри ја за Сте ри ји ну на гра ду; пред-
сјед ник Управ ног од бо ра Цен тра са вре ме не 
умјет но сти Цр не Го ре. У ЦА НУ: члан је Од-
бо ра за је зик, Од бо ра за књи жев ност, Од бо-
ра за по зо ри шну и филм ску умјет ност, члан 
је Ин сти ту та за је зик и књи жев ност „Пе тар 
II Пе тро вић Његош”, пред сјед ник је Ре дак-
ци о ног од бо ра за кри тич ко из да ње Са бра-
них дје ла Пе тра II Пе тро ви ћа Њего ша. Био 
је члан Жи ри ја за Њего ше ву на гра ду. Члан 
је Са вје та за на уч но и стра жи вач ку дје лат-
ност Ми ни стар ства за на у ку Вла де Цр не Го-
ре. Уче ство вао је на мно гим на уч ним ме ђу-
на род ним кон фе рен ци ја ма и свјет ским кон-
гре си ма. 

До бит ник је ни за при зна ња и од ли ко ва-
ња, ис ти че се Пла ке та Уни вер зи те та у Са ра-
је ву и На гра да Це ти ња. 

Аутор је око три ста ра до ва. Ра зно род-
не су лин гви стич ке, књи жев но-исто риј ске и 
кул ту ро ло шке обла сти ко ји ма се ба ви у сво-
јим ра до ви ма.  

Ра до ви и књи ге: Stan zac ho wa nia serb
skochor wac ki ej pi e ś ni epic ki ej w do bie dzi si ej
szej (1966); Ni ko la Pe tro vić – królpo e ta w Pol sce 
(1967); Nazwy ple mion czarnogórskich (1967); 
На зи ви не ких цр но гор ских пле ме на у на род
ном ту ма че њу (1969); Пре во ђе ње стра них 
на зи ва, тран скрип ци ја и тран сли те ра ци ја 
(1976); Игра „Се вер – Ко би ле” (1977); Се ман
тич ке ври јед но сти ри је чи пле ме у сло вен
ским је зи ци ма (1978); Ан дри ћев Бон вал па
ша (1980); Tran skrip tion und Adap tion Frem

НЕ НАД ВУ КО ВИЋ
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der Na men im Ser bo kro a tischen (1981); Се ман
тич ка кла си фи ка ци ја и твор ба на зи ва цр но
гор ских пле ме на (1983); Вук Сте фа но вић Ка
ра џић и Са му ел Бо гу мил Лин де (1987); Срп
ско хр ват ско Његу ши, Његош, Његуш, пољ
ско Ni e gusz (1986); Њего ше во дје ло код По ља
ка (2002); То по ни ми у Пи ви Обре на Бла го је
ви ћа – зна ци сло је ви те про шло сти (2003); 
Швед ска (не)да ле ка (2004); Ри је чи с по во дом 
(2005); Иво Ан дрић и По ља ци (2006); Се ман
ти ка игре и ри је чи у игри Пр сте на у дур ми
тор ском кра ју (2009); Ме та фи зич ко по и ма
ње зла (2010). 

Пре во ди: Ар тур Лунд квист: Ва тра и лед 
(из бор из по е зи је) (1978); Пер Ла гер квист: 
Ма ри ам не (ро ман) (1984); Пер Ла гер квист: 
Џе лат (ро ман) (1996); Ха љи на По свја тов ска: 
И ни ко не зна ка ко уми ру пти це (1996); Сла-
во мир Мро жек: Еми гран ти (1999); Gun nar 
Eke lef: За што пје ваш мо ја пти цо (2001); Тра-
јан Пе тров ски: Ври је ме (2006).

За ван ред ног чла на Цр но гор ске ака де ми-
је на у ка и умјет но сти иза бран је 19. де цем бра 
2008. го ди не.

Жи ви на Це ти њу.
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Ро ђен је 3. ју на 1937. го ди не у се лу Ме ру љи, 
оп шти на Жа бљак. Основ ну шко лу за вр шио је 
у Но ва ко ви ћи ма, а ни жу и ви шу ре ал ну гим-
на зи ју у Пље вљи ма. Ди пло ми рао је на Фи ло-
зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду (ју го сло вен-
ску и оп шту књи жев ност) 1960. го ди не. Ма-
гистрирао је на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о-
гра ду 1967. го ди не, а док то ри рао 1975. го ди не.

Ра дио је као про фе сор Учи тељ ске шко ле 
у Ник ши ћу, Пе да го шке ака де ми је у Ник ши-
ћу, на Fa cul te des let tres Уни вер зи те та у Нан си-
ју (Фран цу ска), на На став нич ком и Фи ло зоф-
ском фа кул те ту у Ник ши ћу. Ре дов ни је про-
фе сор уни вер зи те та од 1983. го ди не. Пре да вао 
је књи жев ност ре а ли зма, књи жев ност за дје цу 
и омла ди ну, кул ту ру го во ра, сти ли сти ку.

Бо ра вио је ви ше пу та у ино стран ству и 
уче ство вао на ви ше ме ђу на род них на уч них 
ску по ва.

Уре ђи вао је књи жев не ча со пи се (глав ни 
и од го вор ни уред ник ча со пи са Ри јеч) и пу-
бли ка ци је из на у ке о књи жев но сти.

За свој на уч ни, књи жев ни и пе да го шки 
рад до био је низ при зна ња, ме ђу ко ји ма су: 
На гра да Удру же ња књи жев ни ка, на гра да 
„Ок то их”, Сеп тем бар ска на гра да осло бо ђе-
ња Ник ши ћа, По ве ља Уни вер зи те та Цр не 
Го ре, Пла ке та Зма је вих ига ра.

Био је члан Жи ри ја за до дје лу Њего ше ве 
на гра де (три пута), Рат ко ви ће ве на гра де (два 
пу та), Ју го сло вен ске на гра де за дјеч ју књи-
жев ност (шест пу та).

Об ја вио је више књи га од којих су најзна-
чајније: Иза гра ни ца мо гу ћег (1979); При по ви
је да ње као оп се си ја (1980); Огле ди из књи жев
но сти (1984); При по ви јет ке Сте фа на Ми
тро ва Љу би ше (1985); Увод у књи жев ност 
за дје цу и омла ди ну (1989); Пу те ви ма сти
ли стич ке иде је (2000) и Де ве та со ба (2001) и 
пре ко 200 огле да, сту ди ја, чла на ка и рас пра-
ва. У еди ци ји Кри тич ка из да ња Цр но гор-
ске ака де ми је на у ка и умјет но сти при ре дио 
је кри тич ко из да ње При ча ња Ву ка Дој че ви ћа 
С. М. Љу би ше (1988).

За ван ред ног чла на Цр но гор ске ака де ми-
је на у ка и умјет но сти иза бран је 19. но вем-
бра 1993. го ди не, а за ре дов ног 6. де цем бра 
1996. го ди не. 

Умро је 26. фе бру а ра 2002. го ди не.

НО ВО ВУ КО ВИЋ 
(1937–2002)
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Ро ђен је 28. сеп тем бра 1920. го ди не у Ђу-
ли ћи ма (Ан дри је ви ца). Гим на зи ју је за вр-
шио у Пе ћи, књи жев ност сту ди рао у Бе о гра-
ду. Уче сник је На род но о сло бо ди лач ке бор бе.

Од 1945. го ди не жи ви и ра ди у Бе о гра-
ду, а од 1953. у Цр ној Го ри. Уре ђи вао је ча со-
пис Ства ра ње до пен зи о ни са ња, 1972. го ди-
не. Био је члан Са вје та Цр не Го ре, ви ше пу-
та је би ран за пред сјед ни ка Удру же ња књи-
жев ни ка Цр не Го ре, у два на вра та је био пот-
пред сјед ник ЦА НУ и но си лац је по ве ље – 
Ис так ну ти кул тур ни ства ра лац Ми ни стар-
ства кул ту ре Цр не Го ре. До бит ник је На гра-
де АВ НОЈ-а за књи жев ност, дво стру ки је до-
бит ник Три на е сто јул ске на гра де Цр не Го ре, 
Зма је ве на гра де (Но ви Сад), На гра де Удру-
же ња књи жев ни ка Цр не Го ре, На гра де Гра-
да те а тра „Сте фан Ми тров Љу би ша” (2008), 
као о дру гих на гра да и при зна ња. Има ви-
ше до ма ћих од ли ко ва ња и Ор ден Ре пу бли-
ке Фран цу ске.

Књи жев ни рад: при по вје дач, ро ман си јер, 
драм ски пи сац и есе јист.

Дје ла су му пре во ђе на на ви ше стра них је-
зи ка. Нај зна чај ни ја дје ла су: Ви то рог (1948); 
При по вијет ке (1949); Ви си не (1952); Све моћ но 
око (1953, 2005); Без ре де ни ка (1955); Тим Ла вље 

ср це (1956); Мр тво ду бо ко (1959); Ле ти ли ца 
про фе со ра Би стро у ма (1961); Ха ло не бо (1963); 
По ру ке (1963); Раз во ђе (1968); Су ди ли ште 
(1971); Си но ви си но ва (1979); На бје ли на ма вре
ме на (1986); Ри је ка (1988); Мит ски де ка ме рон 
(1989); Де ве та зо ра (1990); Хар мо ни ја (1992); 
Сно ви ми кро ко зма (1993); Ма ка ри је (1994); Иза
бра на дје ла за дје цу I–II (1994); Са бра на дје ла I–
II  (2000); Цр но гор ско про ље ће (2006).

При ре дио је ви ше из да ња: Пе тар I Пе
тро вић: Фре ске на ка ме ну (1966); Над вре мен
ски гла со ви (1971); Из ви ри јеч (1973); Пе тар I 
Пе тро вић: По сла ни це (1993).

По све ће на су му два окру гла сто ла: 
„Књи жев но дје ло Че да Ву ко ви ћа”, ЦА НУ, 
1992, „Књи жев но дје ло Че да Ву ко ви ћа”, Спо-
мен-дом Ре же ви ћи, 1998, а док тор ска ди сер-
та ци ја Зо ри це Ра ду ло вић: Је зик и стил Че да 
Ву ко ви ћа об ја вља на је у из да њу Уни рек са из 
Ник ши ћа 1994. го ди не. Књи гу ин тер вјуа Бу-
ди сла ва Кра ља, Из ме ђу ри је чи и дје ла, об ја-
ви ло је Обод ско сло во, Под го ри ца 2000.

Књи жев на дје ла Че да Ву ко ви ћа из у зет но 
су при сут на у школ ским про гра ми ма у зе-
мљи и у ре ги о ну. 

Тим Ла вље ср це штам пан је у Бе о гра ду, 
Но вом Са ду и Чач ку, гдје је штам пан и ро-
ман Ле ти ли ца про фе со ра Би стро у ма, а на 
ита ли јан ском је зи ку је об ја вљен ро ман Тим 
Ла вље ср це. 

За до пи сног чла на Цр но гор ске ака де ми је 
на у ка и умјет но сти иза бран је 24. ју на 1977, а 
за ре дов ног 22. ок то бра 1981. го ди не.

Жи ви у Бу дви.

ЧЕ ДО ВУ КО ВИЋ
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Ро ђен је 18. ма ја 1949. го ди не на Це ти њу. 
Ди пло ми рао је на Ма шин ском фа кул те ту 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду 1972. го ди не, гдје 
је и ма ги стри рао 1976. го ди не. Док то ри рао је 
на Ма шин ском фа кул те ту Уни вер зи те та Цр-
не Го ре у Под го ри ци 1981. го ди не.

На Ма шин ском фа кул те ту у Под го ри ци 
би ран је за до цен та (1983), ван ред ног (1988) и 
ре дов ног про фе со ра (1993) за пред мет Ме ха-
ни ка флу и да, ко ји и да нас пре да је.

Бо ра вио је као Фул брај тов сти пен ди ста 
на Уни вер зи те ту у Ме ри лен ду, САД (1979/80). 
На истом Уни вер зи те ту је про вео око пет го-
ди на у пе ри о ду од 1980. до 2005. год. као го-
сту ју ћи про фе сор и ис тра жи вач. Та ко ђе се 
уса вр ша вао на сту диј ским бо рав ци ма на 
Уни вер зи те ту у Ман че сте ру и Цен тру за ну-
кле ар на ис тра жи ва ња, ЦЕА, у Гре но блу.

Члан је GAMM-a, Њемач ког дру штва за 
при ми је ње ну ме ха ни ку и ма те ма ти ку, APS-
a, Аме рич ког дру штва за фи зи ку и Ака де ми-
је ин же њер ских на у ка Цр не Го ре.

Ба ви се ис тра жи ва њем у обла сти тер-
мал не ане мо ме три је ра де ћи на раз во ју ме то-
да и ин стру ме на та за мје ре ње ка рак те ри сти-

ка тур бу лент них стру ја ња. Нај по зан ти је ре-
зул та те је оства рио у раз во ју спе ци јал не сон-
де и од го ва ра ју ћих ме то да ко ји ма је по пр-
ви пут из мје ре но тро ди мен зи о но бр зин ско 
и вр тло жно по ље. Та ко ђе ра ди и на раз во ју 
сон ди и ме то да за си мул та но мје ре ње бр зин-
ског и тем пе ра тур ског по ља у нор мал ним и 
су пер кри тич ним усло ви ма ко је ка рак те ри-
шу ви со ки при ти сци и тем пе ра ту ре. Из вео 
је пр во успје шно те сти ра ње сон ди за си мул-
та но мје ре ње бр зи не и тем пе ра ту ре у су пер-
кри тич ном угљен-ди ок си ду. 

Об ја вио је ви ше ра до ва ко ји су пу бли ко-
ва ни у нај по зна ти јим на уч ним ча со пи си ма: 
An nual Re vi ew of fluid mec ha nics, Jo ur nal of 
fluid mec ha nics, Ex pe ri ments in flu ids, Me a su
re ment sci en ce and tec hno logy, и ци ти ран ви ше 
од 200 пу та. Та ко ђе је об ја вио и мо но гра фи ју 
Mul ti ple Hot Wi re Pro bes, у из да њу ЦА НУ. Ау-
тор је и по гла вља о мје ре њу вр тло жно сти у 
књи зи Hand bo ok of Ex pe ri men tal Fluid Mec ha
nics, Sprin ger, Ber lin-He i del berg (2007).

За до стиг ну ћа у на у ци до бит ник је Три-
на е сто јул ске на гра де (1993), а за до стиг ну-
ћа у на у ци и на ста ви Пла ке те Уни вер зи те та 
Цр не Го ре (1994).

За ван ред ног чла на Цр но гор ске ака де ми-
је на у ка и умјет но сти иза бран је 6. де цем бра 
1996. го ди не, а за ре дов ног чла на 12. де цем-
бра 2003. го ди не.

Жи ви и ра ди у Под го ри ци.

ПЕ ТАР ВУ КО СЛАВ ЧЕ ВИЋ
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Ро ђен је 15. ок то бра 1924. го ди не у Под-
го ри ци. Ди пло ми рао је на Ме ди цин ском 
фа кул те ту у Бе о гра ду 1952. го ди не, спе ци ја-
ли зи рао на Уро ло шкој кли ни ци у Бе о гра ду 
1957, док то ри рао на Ме ди цин ском фа кул те-
ту у Бе о гра ду 1976. го ди не.

За ре дов ног про фе со ра уни вер зи те-
та иза бран је 1986. го ди не. Осно вао је пр-
во Уро ло шко одје ље ње у Цр ној Го ри (1957) у 
Ник ши ћу, а за тим у Ти то гра ду (1968).

Уче ство вао је на на ци о нал ним и ин тер-
на ци о нал ним уро ло шким кон гре си ма у 
Кра ко ву, Ле њин гра ду, Со лу ну, Ки је ву, Па ри-
зу, Пе кин гу, Сан Фран ци ску, као и на свим 
кон гре си ма Удру же ња уро ло га Ју го сла ви је.

Члан је ван рад ног са ста ва СА НУ (1990), 
те члан Ме ди цин ске ака де ми је Срп ског ље-
кар ског дру штва (1998) и Ака де ми је со ци-
јал них на у ка Ру ске Фе де ра ци је (1995).

Био је члан ре дак ци ја ча со пи са Ac ta chi
rur gi ca iugo sla vi ca, Ac ta me di ca iugo sla vi ca и 
Ме ди цин ски за пи си. Члан је Ин тер на ци о-
нал ног удру же ња уро ло га (1973), Удру же ња 
уро ло га Фран цу ске (1977) и Европ ског уро-
ло шког дру штва (1975). Био је де ле гат Удру-
же ња уро ло га Ју го сла ви је у Ин тер на ци о-
нал ној уро ло шкој асо ци ја ци ји (1979), као и 
пред сјед ник Удру же ња уро ло га Ју го сла ви је 
(1981–1982). Ин тер на ци о нал ни би о граф ски 
цен тар у Кем бри џу име но вао га је за на уч ни-
ка године, 2001. го ди не.

Би ран је (1961) за пред сјед ни ка Дру штва 
ље ка ра Цр не Го ре. За до при нос раз во ју стру-
ке и на у ке до био је мно га при зна ња и на гра-
де: пла ке ту „Др Пе тар Ми ља нић” Дру штва 
ље ка ра Цр не Го ре (1979), По ве љу Са ве за ље-
кар ских дру шта ва Ју го сла ви је (1986), Пла-
ке ту Уни вер зи те та Цр не Го ре (1994), Сеп-
тем бар ску на гра ду Ник ши ћа (1964), Три на е-
сто јул ску на гра ду Цр не Го ре (1967), На гра ду 
осло бо ђе ња Ти то гра да (1981) и На гра ду АВ-
НОЈ-а (1983).

Об ја вио је више књи га: Ети о ло ги ја уро
ли ти ја зе (1977); Кли нич ке фи зич кохе миј
ске ка рак те ри сти ке уро ли ти ја зе у Цр ној 
Го ри (1993); Бе сје де и огле ди I (1994); Ода
бра ни ра до ви из уро ло ги је (1996); Бе сје де и 
огле ди II (1997); Етич ке кон тро вер зе у ме
ди ци ни (2000); Бе сје де и огле ди III (2001); Бе
сје де и огле ди IV (2004); Асо ци јал ност у ме
ди цин ској на у ци и прак си – Ја тро ге не гре
шке и пре ви ди (2007) и Вре мен ска не по ду
дар ност би о ло шког и хро но ло шког ста ре ња 
у Цр ној Го ри (2009). Об ја вио је и број не 
струч не и на уч не ра до ве, по себ но из уро-
ло ги је и ети ке у ме ди ци ни, за тим бе сје де, 
огле де и при ка зе у до ма ћим и стра ним се-
риј ским и мо но граф ским пу бли ка ци ја ма. 
Би бли о гра фи ја ра до ва Д. Ву ко ти ћа и ли те-
ра ту ре о њего вом ства ра ла штву са др жи 
465 је ди ни ца.

За до пи сног чла на Дру штва за на у ку и 
умјет ност Цр не Го ре (ка сни је Цр но гор ске 
ака де ми је на у ка и умјет но сти) иза бран је 6. 
мар та 1973. го ди не, а за ре дов ног чла на ЦА-
НУ 22. ок то бра 1981. го ди не. Био је пред сјед-
ник Цр но гор ске ака де ми је на у ка и умјет но-
сти од 1989. до 2001. го ди не.

Жи ви у Под го ри ци. 

ДРА ГУ ТИН ВУ КО ТИЋ
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Ро ђен је 7. фе бру а ра 1927. го ди не у Би ле-
ћи. Сре дњу шко лу за вр шио је у Ти то гра ду, а 
у За гре бу је сту ди рао ар хи тек ту ру. Био је ре-
дов ни про фе сор на Ака де ми ји за ка за ли ште, 
филм и ТВ у За гре бу. Је дан је од осни ва ча, 
у сви је ту по зна те, за гре бач ке шко ле ани ми-
ра ног фил ма. Као ком пле тан аутор, ре а ли-
зо вао је 35 ани ми ра них фил мо ва у тех ни ци 
кла сич не ани ма ци је и ком би но ва ној тех ни-
ци ани ми ра ног и сни ма ног фил ма. Ре а ли зо-
вао је три цје ло ве че рња игра на фил ма: Сед
ми кон ти нент, Ак ци ја сту дио и Го сти из 
Га лак си је, наш пр ви игра ни филм из обла-
сти на уч не фан та сти ке.

Фил мо ви Ду ша на Ву ко ти ћа до би ли су 
низ ви со ких ме ђу на род них и до ма ћих при-

зна ња. Го ди не 1962. до био је нај ве ћу свјет ску 
филм ску на гра ду Оскар за филм Су ро гат, 
а то је био пр ви Оскар за ани ми ра ни филм 
ко ји је Аме рич ка филм ска ака де ми ја до ди-
је ли ла јед ном ауто ру из ван САД. До ди је ље-
на му је и На гра да АВ НОЈ-а, Тринаестојул-
ска награда, На гра да осло бо ђе ња Ти то гра-
да и дру ге. 

Био је члан ме ђу на род них филм ских жи-
ри ја у Обер ха у зе ну, Мо скви, Ка ну, Лај пци гу, 
Те хе ра ну, Рио де Жа не и ру, Кра ко ву, Кар ло-
вим Ва ри ма, Пу ли и Бе о гра ду. 

По ред прак тич ног ра да на фил му, ба вио 
се и те о рет ским ра дом из обла сти ли ков не 
кул ту ре и филм ског ства ра ла штва.

Го ди не 1971. иза бран је за ре дов ног чла на 
Аме рич ке филм ске ака де ми је.

За до пи сног чла на Цр но гор ске ака де ми је 
на у ка и умјет но сти иза бран је 24. ју на 1977, а 
за ре дов ног 1. мар та 1985. го ди не. 

Умро је 8. ју ла 1998. го ди не.

ДУ ШАН ВУ КО ТИЋ 
(1927–1998)
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Ро ђен је 27. фебруара 1945. го ди не на Це-
ти њу. Основ ну шко лу учио је на Це ти њу и у 
Ко то ру, а гим на зи ју у Ти то гра ду. Ди пло ми-
рао је на Елек тро тех нич ком фа кул те ту у Ти-
то гра ду (1968). На Елек тро тех нич ком фа-
кул те ту у Бе о гра ду, смјер При мје на изо то па 
и зра че ња, ма ги стри рао је (1974) и док то ри-
рао (1982). 

На Уни вер зи те ту Цр не Го ре – на Тех нич-
ком фа кул те ту и на Ин сти ту ту за ма те ма ти-
ку и фи зи ку, са да шњем При род но-ма те ма-
тич ком фа кул те ту (ПМФ), у рад ном од но-
су је од 1968. до 2004. го ди не (ка да од ла зи 
на ду жност ам ба са до ра Ср би је и Цр не Го ре 
у Ка на ди) и по но во од 2006. до 2010. го ди не. 
Као аси стент и на став ник фи зи ке про шао је 
сва зва ња до из бо ра за ре дов ног про фе со ра 
1992. го ди не. Пре да вао је фи зи ку и атом ску 
фи зи ку на тех нич ким фа кул те ти ма и елек-
тро маг не ти зам и оп ти ку и ну кле ар ну фи зи-
ку на ПМФ-у.

Уса вр ша вао се у Ин сти ту ту за ну кле ар не 
на у ке у Вин чи (1974), у Њемач кој на Тех нич-
ком уни вер зи те ту у Дре зде ну (1974, у Бел ги-
ји на Уни вер зи те ту у Ген ту (1979–1980) као 
сти пен ди ста Ме ђу на род не аген ци је за атом-
ску енер ги ју, у САД на Уни вер зи те ту Вир-
џи ни је (1990–1991) као ис тра жи вач по Фул-
брај то вом про гра му. Кра ће је бо ра вио у Ру-
ском на уч ном цен тру „Кур ча тов ски ин сти-
тут” у Мо скви, Ин сти ту ту за фи зи ку Бје ло-
ру ске ака де ми је на у ка у Мин ску и у ви ше на-
вра та у Ин сти ту ту за ну кле ар не на у ке у Ген-
ту и Ин сти ту ту „Јо жеф Сте фан” у Љу бља ни.

Обла сти њего вог на уч ног и струч ног ан-
га жо ва ња су га ма-спек тро ме три ја, не у трон-
ска ак ти ва ци о на ана ли за и ра ди о е ко ло ги ја. 
Аутор је или ко а у тор 117 ра до ва об ја вље них 
у цје ли ни у на уч ним ча со пи си ма, збор ни ци-
ма на уч них ску по ва и мо но гра фи ја ма, 37 са-
оп ште ња на на уч ним кон фе рен ци ја ма об ја-
вље них у ви ду ре зи меа, 59 струч них ра до ва 
и 19 на уч но и стра жи вач ких про је ка та. Ру ко-
во ди лац је зна чај них ра ди о е ко ло шких про-
је ка та у Цр ној Го ри: ис тра жи ва ња при род-
ног фо на га ма-зра че ња те ре стри јал ног по-
ри је кла, де кон та ми на ци је рта Ар за од про-
јек ти ла од оси ро ма ше ног ура ни ју ма и ис-
тра жи ва ња ра до на у стам бе ним објек ти ма у 
Цр ној Го ри. Фор ми рао је Ла бо ра то ри ју за га-
ма-спек тро ме три ју на ПМФ-у и дао зна ча јан 
до при нос фор ми ра њу и угле ду Ла бо ра то ри је 
за ра ди о е ко ло ги ју Цен тра за еко ток си ко ло-
шка ис пи ти ва ња Цр не Го ре. 

До бит ник је На гра де осло бо ђе ња Ти то-
гра да (1982) и Три на е сто јул ске на гра де (2003) 
за оства ре ња у на у ци, као и на гра де „Ок то-
их” (2010) за ре зул та те у обла сти обра зо ва ња. 

Пред сјед ник је Ко ми си је за ме ђу на род ну 
и ме ђу а ка де миј ску са ра дњу ЦА НУ и пред-
сјед ник Од бо ра за обра зо ва ње ЦА НУ, и члан 
Рад не гру пе за обра зо ва ње у при род ним на-
у ка ма Европ ске фе де ра ци је на ци о нал них 
ака де ми ја на у ка (AL LEA). Био је члан Дру-
штва за за шти ту од зра че ња Ср би је и Цр не 
Го ре и члан Бри тан ског дру штва за ра ди о-
ло шку за шти ту и но си лац њего ве По ве ље 
про фе си о нал ца ра ди ја ци о не за шти те. Био 
је члан Дру штва фи зи ча ра Ју го сла ви је, Из-
вр шног од бо ра Ју го сло вен ског дру штва за 
за шти ту од зра че ња, Ју го сло вен ске ко ми си-
је за ме тро ло ги ју јо ни зу ју ћег зра че ња, Ју го-
сло вен ске ко ми си је за за шти ту од зра че ња и 
Ју го сло вен ског екс перт ског ти ма за за шти ту 
од зра че ња у би о тех но ло ги ји. 

ПЕР КО ВУ КО ТИЋ
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Оба вљао је ду жност по моћ ни ка ди рек-
то ра (1980–1982) и ди рек то ра Ин сти ту та за 
ма те ма ти ку и фи зи ку (1982–1984) и ше фа 
Од сје ка за фи зи ку ПМФ-а (1986–1988). Био 
је члан На уч но-на став ног ви је ћа Уни вер-
зи те та Цр не Го ре (1993–1999), члан Се на та 
Уни вер зи те та (1993–1999) и његов пред сјед-
ник (1996–1999). Но си лац је По ве ље Уни вер-
зи те та Цр не Го ре. 

Био је члан Из вр шног од бо ра СИЗ за на-
уч не дје лат но сти Цр не Го ре, Пе да го шког са-
вје та Цр не Го ре, Са вје та за про мје не у обра-

зо ва њу Цр не Го ре, пред сјед ник Са вје та за на-
став не пла но ве и про гра ме Цр не Го ре, члан 
Со ци јал ног и еко ном ског са вје та Цр не Го ре, 
Са вје та Цр не Го ре за за шти ту жи вот не сре-
ди не и На уч ног са вје та на ци о нал них пар ко ва 
Цр не Го ре. Сем то га био је и де ле гат у Скуп-
шти ни СФРЈ и члан нај ви ших ор га на Са ве за 
ко му ни ста Цр не Го ре и СФР Ју го сла ви је. 

За ван ред ног чла на ЦА НУ иза бран је 12. 
де цем бра 2003. го ди не, а за ре дов ног 19. де-
цем бра 2008. го ди не.

Жи ви у Под го ри ци.
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Ро ђен је 8. ја ну а ра 1958. го ди не у Ти то-
гра ду. Ди пло ми рао ја на Прав ном фа кул те ту 
Уни вер зи те та Цр не Го ре (1980). У то ку сту-
ди ја 1979/80. оба вљао је ду жност сту ден та-
про рек то ра.

Ма ги стри рао је (1983) и док то ри рао (1993) 
на Прав ном фа кул те ту у Бе о гра ду (Прав но-
со ци о ло шки смјер). 

У ман да ту 1986–1988. го ди не оба вљао 
је ду жност пред сјед ни ка Ре пу блич ке кон-
фе рен ци је Са ве за со ци ја ли стич ке омла ди-
не Цр не Го ре. Го ди не 1989–1991. оба вљао је 
ду жност Ре пу блич ког се кре та ра за од но се 
са ино стран ством у Вла ди Ре пу бли ке Цр-
не Го ре. 

На Прав ном фа кул те ту Уни вер зи те та 
Цр не Го ре би ран је за аси стен та, до цен та, 
ван ред ног про фе со ра и ре дов ног про фе со-
ра. Из во дио је на ста ву на пред ме ти ма: Со-
ци о ло ги ја, Со ци о ло ги ја пра ва, Фи ло зо фи ја 
пра ва. Био је ру ко во ди лац по сли је ди плом-
ских сту ди ја на истом фа кул те ту. Ду жност 
де ка на оба вљао је 2001–2003. го ди не.

Глав ни и уд го вор ни уред ник је у Из да-
вач кој ку ћи ЦИД, од њеног осни ва ња (1994). 
Осни вач је НВО Со ци о ло шки цен тар Цр не 
Го ре (СО ЦЕН), у окви ру ко јег је ор га ни зо ва-
но ви ше ем пи риј ских ис тра жи ва ња о тран-
сфор ма ци ји дру штва, ре ли ги о зно сти, на ци-
о нал ној и др жа во твор ној сви је сти, по ли тич-
кој кул ту ри, пар ла мен та ри зму итд. Ре зул та-
ти тих ис тра жи ва ња об ја вље ни су као по-
себ не со ци о ло шке сту ди је. Је дан је од осни-
ва ча при ват ног Уни вер зи те та „До ња Го ри-
ца”. На истом Уни вер зи те ту оба вља ду жност 
де ка на Фа кул те та прав них на у ка.

Био је уред ник Гру па ци је дру штве них на-
у ка у про јек ту ЦА НУ – Ен ци кло пе ди је Цр не 
Го ре. 

Пред мет њего вог на уч ног ис тра жи ва ња 
су со ци о ло ги ја, те о ри је гло ба ли за ци је, со ци-
о ло ги ја пра ва и прав на кул ту ра.

Об ја вље не књи ге: Со ци о ло шка ми сао у 
Ру си ји (ис ку ства XX ви је ка) (1994); Еко но
ми ја и пра во (од нос основ них пој мо ва) (1996); 
Иза нор ми (со ци о ло шки и прав ни есе ји) 
(2003). 

За ван ред ног чла на Цр но гор ске ака де ми-
је на у ка и умјет но сти иза бран је 6. де цем бра 
1996. го ди не, а за ре дов ног 12. де цем бра 2003. 
го ди не. Се кре тар је Одје ље ња дру штве них 
на у ка ЦА НУ. 

Жи ви и ра ди у Под го ри ци.

ДРА ГАН К. ВУК ЧЕ ВИЋ



82

Ро ђен је 17. ав гу ста 1900. го ди не на Це-
ти њу, гдје је за вр шио основ ну шко лу. Пр ви 
свјет ски рат је про вео у ин тер на ци ји. По за-
вр шет ку ра та упи су је се у Умјет нич ку шко-
лу у Бе о гра ду, а 1921. го ди не од ла зи у Беч на 
сту ди је ли ков них умјет но сти. По по врат ку у 
Бе о град (1924. го ди не), по све ћу је се сли кар-
ству, а ујед но, се ин тен зив но ба ви и ка ри ка-
ту ром и но ви нар ством. Од 1926. до 1933. го-
ди не ра ди као про фе сор цр та ња у Ре ал ној 
гим на зи ји у Пан че ву, а од 1933. у Пр вој му-
шкој гим на зи ји у Бе о гра ду.

Ву шко вић је био члан ли ков не гру пе „Об-
лик”, ко ја је од и гра ла зна чај ну уло гу у ли ков-
ном жи во ту Бе о гра да.

Го ди не 1936 (са Пје ром Кри жа ни ћем и 
дру гим по зна тим ка ри ка ту ри сти ма) осни-
ва ху мо ри стич ко-са ти рич ни лист Оши ша ни 
јеж, на чи јим стра ни ца ма се ја вља као ду го-
го ди шњи и ве о ма за па жен са рад ник.

У то ку Дру гог свјет ског ра та Ву шко-
вић жи ви у Бе о гра ду и по све ћу је се сли кар-
ству. По сли је осло бо ђе ња Бе о гра да ра дио је 
у ра зним ре дак ци ја ма као ка ри ка ту ри ста (за 
Глас и дру ге ли сто ве).

По ста је члан Удру же ња ли ков них умјет-
ни ка Ср би је. Из ла же са мо стал но и са дру-
гим чла но ви ма УЛУС-а.

До шао је у Цр ну Го ру 1948. го ди не, гдје је 
по ста вљен за ди рек то ра Умјет нич ке шко ле 
у Хер цег Но вом. Од 1952. го ди не Ву шко вић 
жи ви и ра ди на Це ти њу – по ста вљен је за ди-

рек то ра Умјет нич ке га ле ри је; на тој ду жно-
сти проводи ви ше од јед не де це ни је. Пен зи о-
ни сан је 1965. го ди не.  

Ву шко вић је пр ви умјет ник-ка ри ка ту ри-
ста из Цр не Го ре (у Оши ша ном је жу и дру-
гим ли сто ви ма об ја вио је око 6000 ка ри ка ту-
ра). На по ре до с ти ме, он ства ра зна тан број 
сли кар ских дје ла – пеј за жа, пор тре та и др., 
ко ја се на ла зе у на шим и стра ним га ле ри ја-
ма и збир ка ма. 

За сво ју умјет нич ку дје лат ност до био је 
ви ше дру штве них при зна ња и на гра да: На-
гра ду По ли ти ке, на Је се њој из ло жби у Бе о-
гра ду (1933), На гра ду Удру же ња ли ков них 
умет ни ка Ју го сла ви је за пор трет (1935), На-
гра ду Оп шти не Бе о гра да за пла кат (1938), 
На гра ду Пред сјед ни штва вла де НР Цр не Го-
ре (1949), На гра ду Из вр шног ви је ћа СР Цр-
не Го ре (1957), Три на е сто јул ску на гра ду СР 
Цр не Го ре (1963), На гра ду Ли ков ног са ло на 
Три на е сти но вем бар на Це ти њу (1966), итд. 
Го ди не 1971. до био је На гра ду АВ НОЈ-а за 
сли кар ство. До бит ник је По хвал ни це Са-
ве за удру же ња но ви на ра Ју го сла ви је и Сре-
бр не пла ке те за 25-го ди шњи цу ра да у но ви-
нар ству и по се бан до при нос раз во ју но ви-
нар ства и но ви нар ске ор га ни за ци је. Од ли-
ко ван је Ор де ном за слу га за на род са сре бр-
ним зра ци ма и Ор де ном ра да са злат ним ви-
јен цем. 

У то ку свог пе де се то го ди шњег умјет нич-
ког ра да имао је пет на е стак са мо стал них из-
ло жби. Њего ви ра до ви из ла га ни су на ве ли-
ком бро ју груп них из ло жби у на шој зе мљи 
и ино стран ству (Беч, Рим, Со фи ја, Фи рен-
ца, Ати на, Па риз, Бри сел, Мин хен). Био је 
ре дов ни члан Дру штва за на у ку и умјет ност 
Цр не Го ре од 6. мар та 1973. го ди не. 

Умро је 5. сеп тем бра 1975. го ди не.

МИ ЛОШ ВУ ШКО ВИЋ 
(1900–1975)
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Ро ђен је 19. сеп тем бра 1928. го ди не у Ник-
ши ћу. Основ ну шко лу и гим на зи ју за вр шио је 
у мје сту ро ђе ња, на кон че га је упу ћен на сту-
ди је у СССР и школ ске 1947/48. го ди не упи сан 
је на Уни вер зи тет В. Ва хру ше ва у Свер длов-
ску. Сту ди је је на ста вио у Бе о гра ду и ди пло-
мирао на Еко ном ском фа кул те ту 1951. го ди не.

У то ку ра та је ухап шен и ју на 1942. го ди-
не смје штен у ло гор. По по врат ку из ло го ра, 
ју ла 1943. го ди не, при мљен је у СКОЈ, а 1944. 
за чла на КПЈ.

У пе ри о ду од 1951. до 1962. го ди не ра дио 
је у При вред ном са вје ту Сре ског на род ног 
од бо ра Ник шић, за тим у Град ском на род ном 
од бо ру Ник шић и Же ље за ри у Ник ши ћу. 
Кра јем 1962. го ди не име но ван је за др жав ног 
под се кре та ра у Из вр шном ви је ћу Скуп шти-
не СР Цр не Го ре.

Био је члан Сре ског ко ми те та КПЈ, по-
сла ник Скуп шти не Цр не Го ре у два ман дат-
на пе ри о да. Би ран је за по сла ни ка Кул тур но-
про свјет ног ви је ћа Са ве зне скуп шти не гдје 
је био пред сјед ник Од бо ра за дру штве но-
еко ном ске од но се и пред сјед ник Ко ми си је 
за сту дент ска пи та ња. У пе ри о ду од 1969. до 
1974. године био је по сла ник у Ви је ћу на ро-
да Са ве зне скуп шти не, члан Са ве зне устав-
не ко ми си је, за тим члан Устав не ко ми си је 
Скуп шти не Цр не Го ре, члан Од бо ра за на у-
ку и Од бо ра за дру штве но-еко ном ске од но се 
Са ве зне скуп шти не.

Бо ра вио је на јед но мје сеч ној спе ци ја ли-
за ци ји у Фран цу ској и на по сли је ди плом-
ским сту ди ја ма у САД.

Кра јем 1964. го ди не иза бран је за ван ред-
ног про фе со ра Еко ном ског фа кул те та у Ти-
то гра ду. У два ман дат на пе ри о да (1964–1968) 
био је де кан Фа кул те та. Од 1960. до пен зи-
о ни са ња, 1992. го ди не, био је ди рек тор Ин-
сти ту та за дру штве но-еко ном ска ис тра жи-
ва ња у Ти то гра ду.

Био је пред сјед ник Дру штва еко но ми-
ста Ник ши ћа (1956), пред сјед ник Дру штва 
еко но ми ста Цр не Го ре (1964), члан Глав-
ног од бо ра Са веза еко но ми ста Ју го сла ви-
је, члан На уч не сек ци је Са ве за (1968), а ка-
сни је и њен пред сјед ник (1972–1974). Уче-
ство вао је у ра ду Ме ђу на род ног удру же ња 
„На у ка и дру штво”, на ро чи то по сли је 1974. 
го ди не, као члан њего вог Ор га ни за ци о ног 
од бо ра и Пред сјед ни штва. Ак тив но је уче-
ство вао у ра ду Ме ђу на род ног удру же ња за 
еко но ми ку са мо у пра вља ња. Био је пред-
сјед ник Ју го сло вен ског удру же ња „На у ка и 
дру штво”.

Био је члан На уч ног ви је ћа Ме ђу на род-
ног цен тра за упра вља ње пред у зе ћи ма у јав-
ном вла сни штву, На уч ног ви је ћа Кон зор-
ци ју ма еко ном ских ин сти ту та за МП При-
вред ни си стем СФРЈ, На уч ног ви је ћа Цен тра 
за еко ном ска ис тра жи ва ња ИДН Бе о град и 
Са вје та Ју го сло вен ског цен тра за са мо у пра-
вља ње Едвард Кар дељ. Био је члан ре дак ци-
је ча со пи са: Еко но мист, Еко ном ска ана ли
за и Прак са, глав ни и од го вор ни уред ник Го
ди шња ка Еко ном ског фа кул те та у Ти то гра-
ду, члан Са вје та Еко ном ске ана ли зе, Прак се и 
При вред ног пре гле да.

Упо ре до са ра дом у Ин сти ту ту за еко ном-
ска ис тра жи ва ња и на Еко ном ском фа кул те-
ту у Ти то гра ду, из во дио је ре дов ну на ста ву 
и на На став нич ком фа кул те ту у Ник ши ћу. 
Пре да вао је на по сли је ди плом ским сту ди ја-
ма на Еко ном ском фа кул те ту у Но вом Са ду 
и на Еко ном ском фа кул те ту у Ско пљу.

БО ЖИ ДАР ГЛУ ШЧЕ ВИЋ 
(1928–1992)
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Об ја вио је пре ко 80 на уч них и струч них 
ра до ва у збор ни ци ма и ча со пи си ма.

Од ли ко ван је Ме да љом ра да, Ор де ном 
за слу га за на род дру гог ре да и Ор де ном ра да 
са злат ним ви јен цем. До бит ник је за хвал ни-
це и пла ке те Са ве за еко но ми ста Ју го сла ви је, 
за хвал ни це и пла ке те Ме ђу на род ног удру-

же ња Ју го сла ви је, за хвал ни це и пла ке те Ме-
ђу на род ног удру же ња „На у ка и дру штво” и 
Злат не знач ке Же ље за ре Ник шић.

За ван ред ног чла на Цр но гор ске ака де-
ми је на у ка и умјет но сти иза бран је 1. мар та 
1985. го ди не. 

Умро је 27. ок то бра 1992. го ди не.
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Ро ђен је 5. марта 1936. го ди не у Охри ду. У 
Охри ду је за вр шио основ но и сре дње обра-
зо ва ње. Сту ди је исто ри је умјет но сти за вр-
шио је на Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни вер-
зи те та у Бе о гра ду, гдје је ди пло ми рао 1961. 
го ди не. За тим је био ку стос и ди рек тор На-
род ног му зе ја у Охри ду. Од 1970. го ди не ра-
дио је на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Ско пљу 
(Гру па за исто ри ју умет но сти) гдје је био и 
де кан од 1989. до 1991. го ди не.

Био је ми ни стар кул ту ре у пр вој вла ди 
Ре пу бли ке Ма ке до ни је иза бра ној од плу ра-
ли стич ке скуп шти не (1991/92).

За књи гу Охрид ски фре ско жи во пис из XIV 
ве ка до бит ник је др жав не на гра де „11. ок-
том ври” (1981), а за књи гу Пор тре ти за све
ти те ље из Ма ке до ни је из XI до кра ја XVI II 
ви је ка при мио је нај ви шу на гра ду гра да Ско-
пља „13. но ем ври” (1984). За сво ју на уч но и-
стра жи вач ку дје лат ност и об ја вље не ра до ве 
пр ви је до бит ник охрид ске на гра де „7. но ем-
ври” (1969). Поводом оби ље жа ва ња 150 го ди-
на од фор ми ра ња Ма ти це срп ске, 1975. го ди-
не до ди је ље на му је сре бр на ме да ља, за њего-
ву са ра дњу у го ди шња ку – Збор ник за ли ков
не умет но сти (Но ви Сад, Вој во ди на). Си нод 
Ру ске пра во слав не цр кве 1988. го ди не до ди-
је лио му је ме да љу „Св. Вла ди мир Ве ли ки”.

За мо но гра фи ју Све ти На ум Охрид ски 
Цве тан Гро зда нов је до бит ник нај ви ше на-
гра де за на у ку у Ре пу бли ци Ма ке до ни ји „Го-
це Дел чев” (1996). Дру штво ин те лек ту а ла ца 
„Ду хов ни ко на ци” Ма ке до ни је у 2005. го ди-

ни до ди је ли ло му је на гра ду „Вел ја ку ти ја” за 
књи гу Умет ност За пад не Ма ке до ни је у XIX 
ве ку (2005).

За до пи сног чла на МАНУ изабран је 
1991, а за ре дов ног 1996. године. За пред сјед-
ни ка Ма ке дон ске ака де ми је на у ка и умет-
но сти иза бран је 1. ја ну а ра 2004. Ино стра-
ни је чла н Срп ске ака де ми је на у ка и умjет-
но сти. Укра јин ска ака де ми ја на у ка од ли ко-
ва ла га је при зна њем „Злат на фор ту на”. Бу-
гар ска ака де ми ја на у ка до ди је ли ла му је нај-
ви ше од ли ко ва ње (ме да љу) „Ма рин Дри-
нов”. На Др жав ном уни вер зи те ту у Со фи ји, 
Бу гар ска, до ди је ље но му је зва ње doc tor ho-
no ris ca u sa, ко јим га је од ли ко вао и Др жав ни 
уни вер зи тет „Та рас Шев чен ко”, Ки јев, Укра-
ји на. У 2003. го ди ни од ли ко ван је Ме да љом 
Др жав ног ин сти ту та за стра те гиј ска ис тра-
жи ва ња у Ре пу бли ци Тур ској. У 2005. го ди-
ни иза бран је за чла на Удру же ња европ ских 
ин те лек ту а ла ца.

Аутор је ви ше од 230 би бли о граф ских је-
ди ни ца об ја вље них на ма ке дон ском и дру-
гим је зи ци ма у до ма ћим и стра ним струч-
ним и на уч ним ча со пи си ма. Он је от крио 
ви ше сре дњо вје ков них ан сам ба ла фре ско-
жи во пи са Ма ке до ни је и иден ти фи ко вао ви-
ше исто риј ских лич но сти пред ста вље них у 
ста рој умјет но сти Бал ка на. У њего вом цје-
ло куп ном опу су при су тан је ин те рес за про-
ни ца ње у ви зан тиј ско-сло вен ске кул тур не 
ве зе, при је све га у ли ков ној умјет но сти, по-
чев ши од Св. Ки ри ла и Ме то ди ја и Св. Кли-
мен та Охрид ског па све до XIX ви је ка. Био је 
иза бран за чла на пр вог На ци о нал ног ко ми-
те та за бал ка но ло шка ис тра жи ва ња, фор ми-
ра ног у Бе о гра ду (1981).

За дописног члана Црногорске акаде-
мије наука и умјетности изабран је 15. де-
цембра 2006. године.

ЦВЕ ТАН ГРО ЗДА НОВ
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Ро ђен је 13. маја 1936. го ди не у Ру си-
ји. Њего ва на уч на ак тив ност по чи ње 1964. 
го ди не у Дње пр о пе тров ском ин же њер-
ском ин сти ту ту же ље знич ког тран спор-
та. На ду жност за мје ни ка на уч ног ди рек то-
ра Кон струк ци о но-тех но ло шког би роа Мо-
соргстро и ма те ри алy у Мо скви, пре мје штен 
је 1973. го ди не. У Глав ном мо сков ском си-
сте му за ин ду стриј ске гра ђе вин ске ма те ри-
ја ле ис ка зао је ве ли ке ор га ни за ци о не скло-
но сти, по себ но по пи та њу из гра дње ве ли-
ких олим пиј ских обје ка та у Мо скви. Док-
тор ску ди сер та ци ју је од бра нио 1977. го ди-
не. Аутор ски тим за раз ра ду но вих тех но ло-
ги ја за про из во дњу гра ђе вин ских ма те ри ја-
ла, чи ји је био члан, до био је 1979. го ди не Др-
жав ну на гра ду СССР. У то ку исте го ди не по-
ста вљен је за ру ко во ди о ца ла бо ра то ри је Фа-
бри ке за про из во дњу мон та жних бе тон ских 
еле ме на та. Ве о ма бр зо, ла бо ра то ри ја је по-
ста ла јед ном од во де ћих у тој обла сти и оку-
пи ла је зна чај не на уч но и стра жи вач ке сна ге 
из свих са ве зних ре пу бли ка бив шег СССР.

За ди рек то ра Др жав ног на уч ног цен тра 
„Из гра дња” име но ван је 1995. го ди не.

Ака де мик Гу сев је 1990. го ди не осно вао 
Ин же њер ску ака де ми ју СССР, ка сни је Ин же-
њер ска ака де ми ја Ру си је, ко ја са да има 1200 
ре дов них и до пи сних чла но ва, са око 30 сек-
ци ја из свих обла сти ин же њер ске ак тив но сти.

Пред сјед ник је Ме ђу на род не ин же њер-
ске ака де ми је у ко ју су укљу че ни на уч ни ци 
из пре ко 40 зе ма ља сви је та.

Аутор је 380 књи га, бро шу ра и чла на ка 
у ко ји ма се ба ви рје ша ва њем про бле ма ди-
на ми ке ин тер ак ци је ви бра ци о ног ор га на 
и ком по зит не сре ди не. По сје ду је аутор ска 
пра ва на око 200 па те на та.

До пи сни је члан Ру ске ака де ми је на у ка и 
умјет но сти од 1991. го ди не, а од 1994. го ди-
не члан је Екс перт ског са вје та Вла де Ру ске 
Фе де ра ци је. По ча сни је док тор уни вер зи те-
та: Укра ји не, Ка зах ста на и Мол да ви је. Члан 
је ни за на уч но-тех нич ких са вје та ми ни стар-
ста ва и др жав них ко ми те та Ру ске Фе де ра ци-
је. По ча сни је или ино стра ни члан ни за ака-
де ми ја, из ме ђу ко јих и Ин же њер ске ака де ми-
је Ју го сла ви је. До бит ник је ви ше ор де на: Ор-
ден при ја тељ ства на ро да, Ор ден хе ро ја со ци-
ја ли стич ког ра да СССР и мно гих дру гих.

За до пи сног чла на Цр но гор ске ака де ми-
је на у ка и умјет но сти иза бран је 12. де цем-
бра 2003. го ди не.

БО РИС ВЛА ДИ МИ РО ВИЧ ГУ СЕВ
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Ро ђен је 6. апри ла 1901. го ди не у За гре-
бу, гдје је за вр шио основ ну шко лу, кла сич-
ну гим на зи ју, Ме ди цин ски фа кул тет (1926) 
и Фи ло зоф ски фа кул тет – Гру пу за исто ри ју 
и ге о гра фи ју (1928). Док то ри рао је у обла сти 
ме ди цин ских и ан тро по ге о граф ских на у ка.

Го ди не 1927. иза бран је за аси стен та, а 
1936. за до цен та на Ка те дри ото ри но ла рин-
го ло ги је Ме ди цин ског фа кул те та у За гре бу.

Го ди не 1941. укло њен је са Ме ди цин ског 
фа кул те та, а 1942. ухап шен и из ве ден пред 
уста шки при је ки суд. По сли је 11 мје се ци там-
но ва ња де пор то ван је у Њемач ку на при сил-
ни рад. За тим ра ди као ље кар у град ској по-
ли кли ни ци у Бе чу, гдје уче ству је у иле гал ном 
ра ду сло ве нач ког На род но о сло бо ди лач ког 
по кре та. По ло ви ном 1945. вра ћа се у зе мљу.

На кон осло бо ђе ња, иза бран је за ре дов-
ног про фе со ра Ме ди цин ског фа кул те та у 
За гре бу и управ ни ка Ото ри но ла рин го ло шке 
кли ни ке. У три на вра та био је де кан Ме ди-

цин ског фа кул те та. Био је ре дов ни члан ЈА-
ЗУ и њен ге не рал ни се кре тар.

Био је члан Col le gi um Oto laryngo lo gi cum 
Ani ci ti ae и аустриј ског и грч ког ото ри но ла-
рин то ло шког дру штва.

Осно вао је пр ви ауди о ло шки цен тар у 
Југославији и уда рио те ме ље мо дер ној фо-
ни ја три ји; до нај ви ших до ме та раз вио је хи-
рур ги ју гла ве и вра та код ма лиг них ту мо ра. 
Пр ви је у сви је ту дао де таљ ну па то фи зи о ло-
шку сли ку ко ро зи је је дња ка и њених ре па-
ра ци ја.

По ста вио је те ме ље ме ди цин ске ге о гра-
фи је у Ју го сла ви ји. До био је епи тет „ве ле би-
то ло га” и нај бо љег по зна ва о ца ге о мор фо ло-
ги је, гла ци ја ци је, ет но ло ги је и исто ри је пла-
нин ског ма си ва Про кле ти ја.

Но си лац је не ко ли ко ор де на и до бит ник 
На гра де За гре ба и На гра де за жи вот но дје-
ло СР Хр ват ске.

Об ја вио је 137 на уч них и струч них ра до-
ва из обла сти ме ди ци не, 92 ра да из ан тро по-
ло ги је и ет но ло ги је и 11 рас пра ва из ме ди-
цин ске ге о гра фи је.

За ре дов ног чла на Дру штва за на у ку и 
умјет ност Цр не Го ре иза бран је 6. мар та 1973. 
го ди не. 

Умро је 7. ју ла 1975. го ди не.

БРА НИ МИР ГУ ШИЋ 
(1901–1975)
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Ро ђен је 25. сеп тем бра 1914. го ди не у Ник-
ши ћу. Основ ну шко лу и гим на зи ју за вр шио је 
у Ник ши ћу. Го ди не 1934. упи сао се на Фи ло-
зоф ски фа кул тет у Бе о гра ду (Гру па за те о риј-
ску ма те ма ти ку). По што је на тој гру пи ап сол-
ви рао, на ста вио је да сту ди ра на Гру пи за фи-
зич ку хе ми ју на истом фа кул те ту. Уче ство-
вао у на пред ном сту дент ском по кре ту и био 
пред сјед ник Удру же ња сту де на та ма те ма ти ке 
и пред сјед ник Де бат ног клу ба сту де на та Фи-
ло зоф ског фа кул те та. За ври је ме ра та био је у 
Ник ши ћу, гдје је ви ше пу та за тва ран. По сли је 
осло бо ђе ња Ник ши ћа ра дио је као на став ник 
гим на зи је и био пред сјед ник Мје сног и Сре-
ског син ди кал ног ви је ћа и члан Ре пу блич ке 
упра ве син ди кал них ор га ни за ци ја.

Од 1. ок то бра 1945. го ди не жи ви у Бе о-
гра ду и ра ди као ре фе рент за про свје ту у 
Ми ни стар ству за Цр ну Го ру Са ве зне вла де. 
По чет ком 1946. ди пло ми рао је на Фи ло зоф-
ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду. 
Од 1. ја ну а ра 1947. био је аси стент за ма те ма-
ти ку на При род но-ма те ма тич ком фа кул те-
ту у Бе о гра ду, гдје од 1949. по ста је пре да вач. 
Док то ри рао је 1956. го ди не на При род но-ма-
те ма тич ком фа кул те ту у Бе о гра ду са те зом 
из те о ри је ана ли тич ких функ ци ја Ег зи стен
ци ја гра нич них ври јед но сти ре зул та на та 
ана ли тич ких функ ци ја. Од 1958. го ди не је 
до цент, а од 1963. го ди не про фе сор При род-
но-ма те ма тич ког фа кул те та у Бе о гра ду. Био 
је шеф Ка те дре за ма те ма ти ку тог фа кул те та.

Го ди не 1958. упу ћен је у СССР пре ко 
Уне ска, са ци љем да про у чи ор га ни за ци-

ју аспи ран ту ре (по сли је ди плом ских сту ди-
ја) и на уч ног ра да у обла сти ма те ма ти ке. То-
ком шко ло ва ња 1963/64. го ди не про вео је де-
сет мје се ци на на уч ном ра ду на Ме ха нич ко-
ма те ма тич ком фа кул те ту Уни вер зи те та Ло-
мо но сов.

Уче ство вао је, 1948. и 1949. го ди не, у 
осни ва њу Дру штва ма те ма ти ча ра и фи зи ча-
ра НР Ср би је и Са ве за дру шта ва ма те ма ти-
ча ра и фи зи ча ра Ју го сла ви је. Био је ви ше пу-
та се кре тар и ге не рал ни се кре тар Са ве за и 
пред сјед ник Дру штва ма те ма ти ча ра СР Ср-
би је. Од 1980. до 1985. године био је пред-
сјед ник Са ве за дру шта ва ма те ма ти ча ра, фи-
зи ча ра и астро но ма Ју го сла ви је. Био је пред-
сјед ник Од бо ра Ин тер на ци о нал ног сим по-
зи ју ма Ком плек сна ана ли за и при мје не.

Об ја вљи вао је на уч не ра до ве из обла сти 
те о ри је ана ли тич ких функ ци ја и про сто ра 
тих функ ци ја, и из тих обла сти ру ко во дио 
ра дом 13 ма ги ста ра и 10 док то ра ма те ма тич-
ких на у ка на При род но-ма те ма тич ком фа-
кул те ту у Бе о гра ду. Уче ство вао је, са на уч-
ним са оп ште њи ма, на два свјет ска ма те ма-
тич ка кон гре са: 1962. у Шток хол му и 1966. у 
Мо скви, и при том, 1966. го ди не, на Ге не рал-
ној асем бле ји Ин тер на ци о нал не ма те ма тич-
ке уни је у Дуб ни. Уче ство вао је са на уч ним 
са оп ште њи ма на Ин тер на ци о нал ном кон-
гре су ма те ма ти ча ра у На пу љу 1959. го ди не и 
на шест ју го сло вен ских кон гре са. Уче ство-
вао је у ства ра њу пет по себ них ма те ма тич-
ких смје ро ва на Ма те ма тич кој гру пи При-
род но-ма те ма тич ког фа кул те та у Бе о гра ду. 
Фор ми рао је Ма те ма тич ку гим на зи ју у Бе о-
гра ду. На пи сао је ви ше ела бо ра та и сту ди ја 
о на уч ном и на став ном ра ду у обла сти ма те-
ма ти ке (Са ве зном од бо ру за про свје ту Са ве-
зне скуп шти не), пре по ру ка о зна ча ју ма те ма-
ти ке и под сти ца њу омла ди не на сту ди је ма-
те ма ти ке.

ВО ЈИН ДА ЈО ВИЋ 
(1914–1993)
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Од ли ко ван је Ор де ном ра да са злат ним 
ви јен цем и Ор де ном ра да са цр ве ном за ста-
вом, као и број ним по ве ља ма и пла ке та ма. 
Пен зи о ни сан је као ре дов ни про фе сор При-
род но-ма те ма тич ког фа кул те та Уни вер зи-
те та у Бе о гра ду, ја ну а ра 1980. го ди не. Об ја-
вио је 46 на уч них ра до ва, 30 сту ди ја, струч-
них ра до ва, чла на ка, три сре дњо школ ска уџ-

бе ни ка и уни вер зи тет ски уџ бе ник Те о ри ја 
функ ци ја ком плек сне про мен љи ве.

За ван ред ног чла на Цр но гор ске ака де ми-
је на у ка и умјет но сти иза бран је 22. ок то бра 
1981, а за ре дов ног чла на 28. ок то бра 1989. го-
ди не. 

Умро је 5. ју ла 1993. го ди не.
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Ро ђен је 16. апри ла 1929. го ди не у Шав-
ни ку. Сре дњу шко лу за вр шио је у Бе о гра-
ду 1947. го ди не. Сту ди је би о ло шких на у ка 
по чео је на Уни вер зи те ту у Мо скви, а за вр-
шио на би о ло шкој гру пи При род но-ма те ма-
тич ког фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра-
ду, 1951. го ди не. Док то ри рао је на ис тој гру-
пи 1957. го ди не. Од мах по сли је ди пло ми ра-
ња за по слио се у Бо та нич ком за во ду Од сје ка 
за би о ло шке на у ке у Бе о гра ду, нај при је као 
про фе сор сре дње шко ле, а од 1951. као аси-
стент. Иза бран је за до цен та у Ин сти ту ту за 
бо та ни ку При род но-ма те ма тич ког фа кул-
те та у Бе о гра ду 1958. го ди не. За ван ред ног 
про фе со ра При род но-ма те ма тич ког фа кул-
те та у Бе о гра ду, за пред мет Ки бер не ти ка би-
о ло шких си сте ма, иза бран је 1978. го ди не, а 
за ре дов ног 1983. го ди не.

Би ран је за чла на Бри тан ског дру штва за 
екс пе ри мен тал ну би о ло ги ју и Royal So ci ety 
of Arts.

У пе ри о ду 1969–1971. го ди не на ла зио се 
на по ло жа ју за мје ни ка пред сјед ни ка Са ве-
зног са вје та за ко ор ди на ци ју на уч них дје лат-
но сти. Био је ди рек тор, а за тим пред сјед ник 
Ко ле ги јал ног по сло вод ног ор га на Цен тра за 
мул ти ди сци пли нар не сту ди је Уни вер зи те та 
у Бе о гра ду у пе ри о ду 1972–1983. го ди не.

У то ку свог на став нич ког ра да на Би о ло-
шком од сје ку и Цен тру за мул ти ди сци пли-
нар не сту ди је, ра дио је као са рад ник и ру ко-
во ди лац у Ин сти ту ту за би о ло шка ис тра жи-
ва ња Уни вер зи те та у Бе о гра ду, нај при је као 
ру ко во ди лац Од сје ка за фи то фи зи о ло ги ју, а 
за тим као шеф Ла бо ра то ри је за би о ки бер не-
ти ку. Фор ми рао је про грам би о ки бер не ти ке 
на Уни вер зи те ту у Бе о гра ду.

Био је пред сјед ник Срп ског би о ло шког 
дру штва, је дан од осни ва ча и пр ви пред сјед-
ник Ју го сло вен ског дру штва за би о фи зи ку, 
пред сјед ник Скуп шти не Уни вер зи те та у Бе-
о гра ду и пред сјед ник Ко ми си је за ме ђу на-
род не ве зе Скуп шти не Уни вер зи те та.

Уче ство вао је са ви ше ре фе ра та на пре ко 
30 кон гре са и сим по зи ју ма у зе мљи и ино-
стран ству. Вр шио је низ ори ги нал них екс-
пе ри мен тал них ис тра жи ва ња ко ја се од но се 
на фо то син те зу, фи зи о ло ги ју (по себ но фи-
зи о ло ги ју би ља ка итд.). Чи тав тај ла нац по-
је ди нач них ис пи ти ва ња по ве зан је раз во јем 
и кон сти ту и са њем ори ги нал не би о ки бер не-
тич ке и би о фи зич ке те о ри је, из ло же не у док-
тор ској ди сер та ци ји (Хе мо так си је код фла
ге ла та), уџ бе ни ку Осно ви би о ки бер не ти ке, 
до са оп ште ња у збор ни ци ма Ака де ми је, ко ја 
се од но се на ге не тич ки код и ана ло ги ју из ме-
ђу чул ног и ге не тич ког ко да. У осно ви, и јед-
на и дру га ва ри јан та, ја вља ју се као еле мен-
ти Да мја но ви ће вог кон цеп та те о ри је мо зга.

За ван ред ног чла на Цр но гор ске ака де-
ми је на у ка и умјет но сти иза бран је 1. мар та 
1985, а за ре дов ног 19. но вем бра 1993. го ди не. 

Умро је 31. де цем бра 2004. го ди не.

ЗВО НИ МИР ДА МЈА НО ВИЋ 
(1929–2004)
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Ро ђен је 25. ју на 1913. го ди не у Љу бо ти њу 
(Це ти ње). Као уче ник Це ти њске гим на зи је 
хап шен је због ак тив ног уче шћа у ма ни фе-
ста ци ја ма на пред не омла ди не. На Прав ном 
фа кул те ту у Бе о гра ду на ста вља са ак тив ним 
по ли тич ким ра дом, на ро чи то међу омла ди-
ном. Го ди не 1933. по ста је члан Ко му ни стич-
ке пар ти је Ју го сла ви је.

У шпан ском гра ђан ском ра ту уче ству је 
1937–1939. го ди не. По по вла че њу из Шпа ни је 
1939. го ди не, за тво рен је у кон цен тра ци о ном 
ло го ру у Фран цу ској. Сље де ће го ди не бје жи 
у Аустри ју, а 1941. пре ба цу је се у Ју го сла ви ју.

У уста нич ким да ни ма је члан ОК Це ти-
ња и пр ви ко ман дант Лов ћен ског од ре да. 
Од фор ми ра ња Глав ног шта ба НОП-а од ре-
да за Цр ну Го ру, ав гу ста 1941. го ди не, ње-
гов је члан, за јед но ври је ме и за мје ник ко-
ман дан та Лов ћен ског од ре да. Дао је ве ли ки 
до при нос ства ра њу и учвр шћи ва њу пар ти-
зан ских је ди ни ца и раз во ју НОП-а у Цр ној 
Го ри.

По чет ком апри ла 1942. го ди не по ста-
вљен је за ко ман дан та Глав ног шта ба НОП-а 
за Цр ну Го ру и Бо ку, а ма ја исте го ди не име-
но ван је за чла на Вр хов ног шта ба НОП-а и 
НОВ-а Ју го сла ви је.

Био је ко ман дант Че твр те про ле тер ске 
(цр но гор ске) бри га де и Дру ге пр о ле тер ске 

ди ви зи је. Сеп тем бра 1943. го ди не по ста је ко-
ман дант Дру гог удар ног кор пу са, а 1. ја ну а ра 
1945. ко ман дан т Пр ве ар ми је. Ма ја 1945. го-
ди не име но ван је за ко ман дан та Че твр те ар-
ми је и ко ман дан та Вој не упра ве у Ис три.

У то ку ра та био је члан АВ НОЈ-а и члан 
Пред сјед ни штва ЦА СНО-а. До 1953. био је 
за мје ник, а 1953. и 1954. го ди не на чел ник Ге-
не рал шта ба ЈНА.

По из ла ску из ЈНА био је члан СИВ-а, ам-
ба са дор у Грч кој, итд. Био је пот пред сјед ник 
Скуп шти не СФРЈ.

По сли је ра та био је по сла ник При вре ме-
не на род не скуп шти не и Уста во твор не скуп-
шти не ДФЈ, а за по сла ни ка Са ве зне скуп-
шти не и Скуп шти не СР Цр не Го ре би ран је 
ви ше пу та. На VI и VII кон гре су СКЈ би ран 
је за чла на ЦКСКЈ.

Носио је чин ге не рал-пу ков ни ка.
По ча сни је гра ђа нин Бе о гра да и Шпан ске 

ре пу бли ке.
Но си лац је Пар ти зан ске спо ме ни це 1941, 

Ор де на сло бо де и ни за ви со ких до ма ћих и 
стра них од ли ко ва ња.

За на род ног хе ро ја про гла шен је 22. ок то-
бра 1945. го ди не. Од 1946. до 1948. го ди не по-
ха ђао је и за вр шио Ви шу вој ну ака де ми ју Во-
ро ши лов.

На пи сао је књи ге: Зна чај и сна га ма не вра, 
Ка ко смо во ди ли рат, Рат у Ко ре ји, Так ти ка 
пар ти зан ских од ре да и бри га да, Ма ле рат
не при че, Ка зи ва ње о Бе о град ској опе ра ци ји.

До пи сни је члан Цр но гор ске ака де ми је 
на у ка и умјет но сти од 23. ок то бра 1981. го-
ди не. 

Умро је 10. фе бру а ра 1999. го ди не.

ПЕ КО ДАП ЧЕ ВИЋ 
(1913–1999)
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Ро ђен је 12. децембра 1931. го ди не у Ров-
ци ма, код Бе ра на. Основ ну шко лу је за вр шио 
у мје сту ро ђе ња, гим на зи ју у Бе ра на ма (1949), 
а исто риј ске на у ке на Фи ло зоф ском фа кул-
те ту у Бе о гра ду (1954), гдје је ма ги стри рао и 
док то ри рао (1980).

Од 1954. до 1962. го ди не био је про фе сор 
гим на зи је у Бе ра на ма, а по том њен ди рек тор 
(1962–1972). Од ок то бра 1972. го ди не ра дио је 
као ру ко во ди лац сек то ра за кул ту ру и на у-
ку у Ре пу блич ком за во ду за ме ђу на род ну на-
уч ну, кул тур ну и тех нич ку са ра дњу Цр не Го-
ре у Под го ри ци и исто вре ме но био про фе-
сор на Пе да го шкој ака де ми ји у Ник ши ћу. На 
Фи ло зоф ском фа кул те ту у Ник ши ћу би ран 
је за ван ред ног (1981) и ре дов ног про фе со ра 
(1985) за пред ме те Исто ри ја ју го сло вен ских 
на ро да у но вом ви је ку и Увод у исто ри ју са 
осно ва ма по моћ них исто риј ских на у ка. Као 
уни вер зи тет ски про фе сор др жао је пре да ва-
ња, по по зи ву, у го то во свим ве ћим уни вер-
зи тет ским цен три ма у СФРЈ, а у ино стран-
ству на исто риј ским фа кул те ти ма и ка те дра-
ма уни вер зи те та у Мо скви, Ки је ву, Утрех ту, 
Кра ко ву и др. Бо ра вио је на струч ним и на-
уч ним уса вр ша ва њи ма у СССР, Фран цу ској, 
Пољ ској, Хо лан ди ји, Че хо сло вач кој, Укра ји-
ни. Са на уч ним са оп ште њи ма на сту пао је 
на ме ђу на род ним на уч ним ску по ви ма у Мо-
скви, Бе чу, Ан ка ри, Ба ри ју, Бе о гра ду, Љу-
бља ни, Ма ри бо ру, За гре бу, Тра ни ју, Со фи ји, 
Пра гу, Под го ри ци, Ба њалу ци, Ско пљу и др.

Пред мет њего вог на уч ног ин те ре со ва ња 
кре ће се од за ви чај не, на ци о нал не, до бал-

кан ске и оп ште исто ри је, као и ме то до ло ги-
је исто риј ске на у ке. Под њего вим мен тор-
ством из ра ђе но је ви ше ма ги стар ских ра до-
ва и док тор ских  ди сер та ци ја.

Одр жао је пре ко 130 јав них пре да ва ња на 
кон гре си ма, сим по зи ју ми ма, окру глим сто ло-
ви ма и се ми на ри ма за про фе со ри је исто ри је. 

У то ку ви ше од пе де сет пет го ди на струч-
ног и на уч ног ра да об ја вио је де сет књи га, 
око 250 сту ди ја, рас пра ва, чла на ка, исто риј-
ских есе ја, око 400 кри тич ких освр та, ре цен-
зи ја, по ле ми ка и ра зних дру гих струч них 
и пу бли ци стич ких тек сто ва. Аутор је пре-
ко 130 на уч них и струч них ре фе ра та и са оп-
ште ња. Би бли о гра фи ја њего вих ра до ва бро-
ји пре ко 800 је ди ни ца. 

За струч ни и пе да го шки рад од ли ко ван 
је Ор де ном Ре пу бли ке Ју го сла ви је, до бит ник 
је и ви ше дру гих дру штве них при зна ња-на-
гра да, ди пло ма, пла ке та и по хва ла.

Оба вљао је ду жност пред сјед ни ка Дру-
штва исто ри ча ра Цр не Го ре (1974–1979) и 
пред сјед ни ка Са ве за исто ри ча ра Ју го сла ви-
је (1985–1989; 1994–1999), чла на на уч них и 
на став но-на уч них ви је ћа фа кул те та и ин-
сти ту та, чла на са вје та ре пу блич ких и са ве-
зних ин сти ту ци ја у обла сти на у ке и кул ту-
ре; био је по сла ник у Скуп шти ни Ре пу бли-
ке Цр не Го ре (1963–1969), члан Ре пу блич ке 
кон фе рен ци је ССРН Ју го сла ви је (1967–1973) 
и Са ве зне кон фе рен ци је СРН (1985–1991), 
члан Ју го сло вен ског фо ру ма за људ ска пра-
ва, члан Са ве зне ко ми си је за исти ну и по-
ми ре ње. Био је пред сјед ник Удру же ња уни-
вер зи тет ских на став ни ка и дру гих на уч них 
рад ни ка Цр не Го ре (1983–1990) и члан Пред-
сјед ни штва Са ве за уни вер зи тет ских на став-
ни ка и дру гих на уч них рад ни ка Ју го сла ви-
је (1983–1990). 

Био је члан ре дак ци ја или уред ник у ви-
ше ча со пи са (То ко ви, Исто риј ски за пи си, Ов

МИ О МИР ДА ШИЋ
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дје, Ју го сло вен ски исто риј ски ча со пис, Bul le
tin sci en ti fi que, На ста ва исто ри је), уред ник 
по себ них еди ци ја, збор ни ка ра до ва и дру гих 
пу бли ка ци ја. Од 1996. го ди не био је пред-
сјед ник Уре ђи вач ког од бо ра Ен ци кло пе ди-
је Цр не Го ре до пре стан ка ра да на овом про-
јек ту. Оба вљао је ду жно сти уред ни ка у ви-
ше пу бли ка ци ја ЦА НУ – Гла сни ка Одје ље ња 
дру штве них на у ка, збор ни ка ра до ва, мо но-
гра фи ја и дру гих по себ них из да ња.

Ра до ве је об ја вљи вао и об ја вљу је у пре ко 
60 ча со пи са, но ви на и ре ви ја у зе мљи и ино-
стран ству.

Об ја вље не књи ге: Осло бо ди лач ки по
крет у До њим Ва со је ви ћи ма 1861. и 1862. и 
његов од јек у Сан џа ку (1982); Ва со је ви ћи од 
по ме на до 1860. го ди не (1986); Увод у исто
ри ју са осно ва ма по моћ них исто риј ских на
у ка (1988); Ва со је ви ћи у устан ци ма 1860–
1878. го ди не (1992); Ка ра ђор ђе ви ћи из Ва со
је ви ћа (1996); Огле ди из исто ри је Цр не Го
ре (Сту ди је о до га ђа ји ма од XVI II ви је ка до 
1918) (2000); Не за о би ла зно у исто ри о гра фи
ји Цр не Го ре (при ло зи на у ци) (2003); Ше ку лар 
и Ше ку лар ци од по ме на до 1941 (2006); Ров
ца код Бе ра на (2008); О исто ри ча ри ма ЦА
НУ (2011). 

О Да ши ће вом ра ду об ја вље не су књи ге: 
Би о би бли о гра фи ја ака де ми ка Ми о ми ра Да
ши ћа (2007); Дје ло ака де ми ка Ми о ми ра Да
ши ћа у огле да лу струч не и на уч не кри ти ке 
(2008) и Окру гли сто „Дје ло ака де ми ка Ми-
о ми ра Да ши ћа у огле да лу струч не и на уч не 
кри ти ке” (2010). Пре зи ди јум Ру ске ака де ми је 
при род них и дру штве них на у ка иза брао га 
је за свог ино стра ног чла на 5. ју на 1998. го-
ди не. За успје шну са ра дњу у обла сти исто ри-
о гра фи је и кул ту ре из ме ђу Ју го сла ви је и Ру-
си је Ру ска ака де ми ја при род них и дру штве-
них на у ка од ли ко ва ла га је Ме да љом те Ака-
де ми је за раз ви так кул ту ре и умјет но сти. У 
знак при зна ња за успје шну са ра дњу са Кра-
ков ским уни вер зи те том и Ви со ком пе да го-
шком шко лом у Кра ко ву, од ли ко ван је Ме да-
љом Уни вер зи те та у Кра ко ву.

За ван ред ног чла на Цр но гор ске ака де ми-
је на у ка и умјет но сти иза бран је 26. но вем-
бра 1991. го ди не, а за ре дов ног 6. де цем бра 
1996. го ди не.

Био је се кре тар Одје ље ња дру штве них 
на у ка и члан Пред сјед ни штва ЦА НУ (1993–
1997), а у пе ри о ду 1997–2001. го ди не био је 
пот пред сјед ник Ака де ми је.

Жи ви у Под го ри ци. 
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Ро ђен је 9. ја ну а ра 1943. го ди не у Бла го ве-
шен ску (Ру си ја).

Године 1961. је ди пло ми рао на Ин сти-
ту ту Бла го ве шенск, Одје ље ње за исто ри ју и 
фи ло ло ги ју. Године 1963. сту дент је на пост-
ди плом ским сту ди ја ма Одје ље ња ху ма ни-
стич ких на у ка Ин сти ту та за еко но ми ју и ор-
га ни за ци ју при вред не про из во дње Си бир-
ског одје ље ња Ака де ми је на у ка Со вјет ског 
Са ве за.

Од бра нио је те зу за зва ње кан ди да та на 
те му Древ не кул ту ре у сре дњеамур ском ба
се ну (ка ме но до ба) 1965. го ди не.

За пет го ди на пре шао је са мје ста мла-
дог ис тра жи ва ча на мје сто за мје ни ка на уч-
ног ди рек то ра Ин сти ту та исто ри је, фи ло ло-
ги је и фи ло зо фи је Си бир ског одје ље ња Ака-
де ми је на у ка Со вјет ског Са ве за. Док тор ску 
те зу При мор је у ста ри ни је од бра нио у 28. 
го ди ни.

Ака де мик Ана то лиј Пан те ле је вич Де-
ре вјан ко, ис так ну ти на уч ник у обла сти ар-
хе о ло ги је и древ не исто ри је, дао је зна ча-
јан до при нос из у ча ва њу ка ме ног до ба Ази-
је и Аме ри ке; по чет ном чо вје ко вом осва ја њу 
Евро а зи је, ор га ни за ци ји мул ти ди сци пли-
нар ног ис тра жи ва ња пра и сто риј ских ло ка-
ли те та на Ал та ју, у Мон го ли ји и за па ду Цен-
трал не Ази је; раз ра ди кро но стра ти гра фи је 
и ве зе из ме ђу па ле о лит ских кул ту ра у евро-
а зиј ској зо ни; ре кон струк ци ји древ не исто-
ри је Ма ри тим не ре ги је (при мор ја) и Да ле-
ког ис то ка од па ле о ли та до ра ног сре дњег 
ви је ка. Сто ти не ло ка ли те та пр во ра зред ног 

зна ча ја у Сје вер ној и Цен трал ној Ази ји от-
кри ве но је и про у ча ва но од стра не овог на-
уч ни ка. 

Члан је Пред сјед ни штва Си бир ског одје-
ље ња Ру ске ака де ми је на у ка, на чел ник Ује-
ди ње ног ака де миј ског са вје та ху ма ни стич-
ких на у ка Си бир ског одје ље ња Ру ске ака-
де ми је на у ка, за мје ник се кре та ра Одје ље ња 
исто риј ско-фи ло ло шких на у ка Ру ске ака де-
ми је на у ка ви ше од 20 го ди на, а по том се кре-
тар и ди рек тор Ин сти ту та ар хе о ло ги је и ет-
но гра фи је из Но во си бир ска.

Го ди не 1979. иза бран је за до пи сног чла-
на Ака де ми је на у ка Со вјет ског Са ве за са 36 
го ди на. Вра тив ши се у Си бир, име но ван је за 
пред сјед ни ка Др жав ног уни вер зи те та Но-
во си бир ска и иза бран за чла на Пред сјед ни-
штва Си бир ског огран ка Ака де ми је на у ка 
Со вјет ског Са ве за. Ди рек тор Ин сти ту та за 
исто ри ју, фи ло ло ги ју и фи ло зо фи ју Си бир-
ског одје ље ња Ака де ми је на у ка Со вјет ског 
Са ве за по ста је 1983. го ди не.

Го ди не 1987. иза бран је за стал ног чла на 
Ака де ми је на у ка Со вјет ског Са ве за.

Об ја вио је 76 мо но гра фи ја и пре ко 650 
на уч них чла на ка. Пре ко 100 чла на ка и 16 мо-
но гра фи ја об ја вље но је на 14 стра них је зи ка. 
Под њего вим вод ством од бра ње не су многе 
док тор ске ди сер та ци је.

На гра ђи ван је за сво је за слу ге од стра не 
др жав не и ме ђу на род не на уч не за јед ни це. 
До бит ник је број них ме да ља и пла ке та Со-
вјет ског Са ве за и Ру си је. Члан је Мон гол ске 
ака де ми је на у ка, при дру же ни члан Њемач-
ког ар хе о ло шког ин сти ту та, по ча сни док тор 
на у ка не ко ли ко ру ских и стра них уни вер зи-
те та, до бит ник Ле њи но ве Ком со мол ске на-
гра де за на у ку и тех но ло ги ју.

За до пи сног чла на Цр но гор ске ака де ми-
је на у ка и умјет но сти иза бран је 19. де цем бра 
2008. го ди не.

АНА ТО ЛИЈ ПАН ТЕ ЛЕ ЈЕ ВИЧ  
ДЕ РЕ ВЈАН КО
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Ро ђен је 5. сеп тем бра 1933. го ди не у Ан-
дри је ви ци. Ви шу ре ал ну гим на зи ју за вр-
шио је у Бе ра на ма 1953. го ди не. Ди пло ми-
рао је на Ме ди цин ском фа кул те ту у Бе о гра-
ду 1959. го ди не. Спе ци ја ли зо вао је груд ну и 
кар ди о ва ску лар ну хи рур ги ју на Хи рур шком 
одје ље њу бол ни це „Др Дра ги ша Ми шо вић” 
и Вој но ме ди цин ској ака де ми ји у Бе о гра ду 
1967. го ди не, а за тим дви је го ди не ра дио на 
Хи рур шком одје ље њу бол ни це у Бе ра на ма. 
Ра дио је на Он ко ло шком ин сти ту ту у Бе о-
гра ду од 1969. го ди не, на Кли ни ци за хи рур-
ги ју Кли нич ко-бол нич ког цен тра „Др Дра-
ги ша Ми шо вић” у Бе о гра ду у пе ри о ду 1973–
1999. го ди не, на кон че га је у Кли нич ком цен-
тру Цр не Го ре у Под го ри ци био (три го ди не) 
ди рек тор Хи рур шке кли ни ке.

На Ме ди цин ском фа кул те ту у Бе о гра-
ду, на Хи рур шкој ка те дри, иза бран је за аси-
стен та (1969), за тим за до цен та (1976), ван-
ред ног (1982) и ре дов ног про фе со ра (1988). 
Њего ва док тор ска ди сер та ци ја Хе мо ди нам
ски по ре ме ћа ји у оклу зив ном син дро му пе ри
фер них ар те ри ја (1972) је пр ва ди сер та ци ја 
на Хи рур шкој ка те дри Ме ди цин ског фа кул-
те та у Бе о гра ду.

На Он ко ло шком ин сти ту ту увео је: опе-
ра ци ју ма лиг но ма у ре ги о нал ној ис хе ми ји; 
ин тра ар те риј ско да ва ње ци то ста ти ка уз по-
моћ ва ску лар не пум пе; уочио сук ци о ни фе-

но мен код сар цо ма на ар те ри о гра фи ји. По-
стао је шеф екс пе ри мен тал не хи рур ги је на 
Кли ни ци за хи рур ги ју „Др Дра ги ша Ми шо-
вић” у Бе о гра ду, гдје је увео: по себ не опе ра-
тив не по ступ ке при акут ном пан кре а ти ти-
су; де зоп струк ци ју би ли јар них пу те ва и пр-
ве опи са не у ме ди цин ској ли те ра ту ри па пи-
ло то ми је у акут ном пан кре а ти ти су; ре до ван 
опе ра тив ни про грам ла па ро скоп ске опе ра-
ци је; у екс пе ри мен тал ном про гра му ра дио 
је ре сек ци је свје жег ин фарк та ми о кар да; пр-
ви аор то ко ро нар ни бај пас код свје жег ин-
фарк та; пр ве екс пе ри мен тал не опе ра ци је у 
Бе о гра ду.

Био је члан: Срп ског ле кар ског дру-
штва, Удру же ња хи рур га Ср би је и Цр не Го-
ре, Euro pean As so ci a tion for En do sco pic Sur-
gery (EAES), Euro pean As so ci a tion of Sur gery 
(EAS), So ci ety of Ame ri can Ga stro in te sti nal 
En do sco pic Sur gery (SA GES).

Ha сту диј ским бо рав ци ма био је у: Cli-
ni que Je an ne D’arc, Lyon; Im pe rial Col led ge 
School of Me di ci ne, Lon don; Кли нич ком цен-
тру Сло ве ни је, Љу бља на.

Об ја вио је 113 ра до ва у струч ним ча со-
пи си ма и уче ство вао на кон гре си ма у зе мљи 
и ино стран ству. Нај ва жни ји об ја вље ни ра-
до ви: Ма ла хи рур ги ја (1980, 1983, 1985); Ур
гент на хи рур ги ја (1984); Опе ра тив на хи рур
ги ја (1987); Осно ви хи рур ги је (оп шти и спе ци
јал ни део) (1993, 1999); Ур гент на и рат на хи
рур ги ја (1998); Са вре ме на кли нич ка хи рур ги
ја, ЦА НУ (2003).

За до пи сног чла на Цр но гор ске ака де ми-
је на у ка и умјет но сти иза бран је 6. де цем бра 
1996. го ди не. 

Умро је 3. де цем бра 2009. го ди не.

МИ ЛАН ДРА ГО ВИЋ 
(1933–2009)
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Ро ђен је 8. марта 1935. го ди не у Ooststel-
lin wer f-u (Хо лан ди ја). Гим на зи ју је за вр шио 
у Le e u war de n-u 1952. а за тим ди пло ми рао 
1958. го ди не пси хо ло ги ју на Vri je Uni ver si te-
it у Ам стер да му. Док то рат на у ка до био је на 
истом Уни вер зи те ту 1960. го ид не. Слу жио 
је као офи цир у Royal Net he re lands Navy од 
1958. до 1959. го ди не.

Као ко ри сник Фул брај то ве сти пен ди је 
на ста вио је 1961. и 1962. го ди не струч но уса-
вр ша ва ње на New York Uni ver si tety (USA). 
Од 1967. до 2000. про фе сор је пси хо ди јаг-
но сти ке и рад не и ор га ни за ци о не пси хо ло-
ги је на Vri je Uni ver si te it у Ам стер да му, а са-
да је eme ri tus pro fes sor пси хо ло ги је на истом 
Уни вер зи те ту. Био је го сту ју ћи про фе сор на 
Was hing ton Uni ver sity, St. Lo u is, SAD 1966, на 
Uni ver sity of Was hing ton, Se at tle (SAD), 1977, 
на Uni ver si tas In do ne sia, Ja car ta, 1986. и на Ze-
ji ang Uni ver sity, Han gzhou, Chi na од 1995. до 
2000. го ди не.

Он је (ко)аутор или (ко)еди тор 34 мо но-
гра фи је, књи га и уџ бе ни ка, пре ко 250 чла-
на ка у на уч ним ча со пи си ма и књи га ма и 14 
те сто ва са при руч ни ци ма. Глав на под руч-
ја њего вог ин те ре со ва ња и ис тра жи ва ња су 
ме то до ло ги ја, те о ри ја те сти ра ња и мје ре-
ња, те о ри ја ин те ли ген ци је, про цје не лич но-
сти, ли дер ство и од лу чи ва ње, те о ри ја ор га-
ни за ци је и ме ђу кул ту рал не сту ди је. До са да 

је био пр ви су пер ви зор про мо тор 39 док то-
ра на у ка. 

Од 1982. до 1987. го ди не вр шио је ду-
жност рек то ра Vri je Uni ver si te it, од 1987. до 
2000. ге не рал ног се кре та ра и од 1990. до 
1996. го ди не пред сјед ни ка Netherlаnds Aca-
demy of Arts and Sci en ces. У 2000. го ди ни иза-
бран је за пред сјед ни ка All Euro pean Aca de-
mi es (AL LEA, the Euro pean Fe de ra tion of Na-
ti o nal Aca de mi es of Sci en ces and Hu ma ni ti es) 
и 2003. го ди не по но во би ран за дру ги ман-
дат од три го ди не.

За свој на уч ни рад при мио је два по ча сна 
док то ра та: The Uni ver sity of Ghent, Bel gi um 
(1981) и The Uni ver sity of Pa ris, Sor bon ne (1996). 
Го ди не 1980. иза бран је за ре дов ног чла на The 
Royal Net he re lands Aca demy of Arts and Sci en-
ces, а 1989. за чла на Aca de mia Euro pa ea.

Но си лац је раз ли чи тих и ви со ких при-
зна ња, укљу чу ју ћи Hev mans Award of the 
Net he re lands In sti tu te of Psycho lo gists за из-
ван ре дан до при нос пси хо ло ги ји (1986), као 
и Тhe Ari sto tle Pri ze of the Euro pean Fe de-
ra tion of Psycho lo gi cal As so ci a ti ons за из у зе-
тан до при нос европ ској пси хо ло ги ји (1995). 
The In ter na ti o nal As so ci a tion of Aca de mi es of 
Sci en ces у Ки је ву (Укра ји на), до ди је ли ла му 
је 2002. го ди не од ли ко ва ње за из у зе тан до-
при нос за ин тер на ци о нал ну са ра дњу у обла-
сти на у ке, а 2003. го ди не при мио је The Num-
mum Aca de mi ae Sci en ti a ri um Словачке за из-
у зе тан до при нос про мо ци ји на у ке. За по ча-
сног пред сјед ни ка AL LEA (All Euro pean Aca-
de mi es) име но ван је 2006.

За до пи сног чла на Цр но гор ске ака де ми-
је на у ка и умјет но сти иза бран је 15. де цем-
бра 2006. године.

ПИ ТЕР ДРЕНТ
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Ро ђен је 29. фебруара 1952. го ди не у Ре пу-
бли ци Мол да ви ји. Ди пло ми рао је на Др жав-
ном уни вер зи те ту Мол да ви је, Фа кул те ту за 
хе ми ју 1974. го ди не, гдје је и за вр шио пост-
ди плом ске сту ди је и до био ти ту лу док то ра 
фи зич ко-хе миј ских на у ка 1979. го ди не. На 
пост док тор ском сту ди ју бо ра вио је на Ин-
сти ту ту за хе миј ску фи зи ку, Ру ске ака де ми-
је на у ка 1985–1986. го ди не. На Уни вер зи те-
ту Lа Sаpienzа, Рим, Ита ли ја за вр шио је шко-
ло ва ње из ен ви рон мен тал ног ин же њер ства 
1990. го ди не. Оба вио је сту диј ске бо рав ке из: 
Еко ло шког ме наџ мен та на ER RO, Хо лан ди ја, 
Environmentаl impаct as ses sment на Цен-
трал ноевроп ском уни вер зи те ту, Бу дим пе-
шта, Ен ви рон мен тал ног обра зо ва ња на Уни-
вер зи те ту Ка ли фор ни је, Ri ver si de, pro grams 
CRDF, Вест Вир џи ни ја, као и из Ана ли за во-
да и от па да, Аме рич ко хе миј ско дру штво, 
New Or le ans.

Титулу doctor habilitas у на у ци за шти те 
жи вот не сре ди не и ки не ти ке и ка та ли зе до-
био је на Уни вер зи те ту Оде са у Укра ји ни.

Про фе сор је на Др жав ном уни вер зи те-
ту у Мол да ви ји. Од 2000. го ди не ре дов ни је 
члан Ака де ми је на у ка Мол да ви је.

За на уч ни рад на гра ђи ван је мно гим на-
гра да ма од ко јих су нај зна чај ни је: Др жав на 
на гра да за мла де на уч ни ке (1983), Др жав на 
на гра да за на у ку, тех но ло ги ју и про из во дњу 
Ре пу бли ке Мол да ви је (1995), По ча сна осо ба 
у на у ци (1996).

Но си лац је Ме да ље за про на ла за штво 
Бел ги је (2003), као и на гра де Ака де ми је на-

у ка Мол да ви је (2005) – На уч ник го ди не, и 
„Мe da il le d’Or po ur les emi nents ser vi ces ren-
dus a la ca u se du Pro gres”, ICE PEC Бел ги ја.

Члан је Пе да го шке ака де ми је Ру си је, Ин-
тер на ци о нал не ака де ми је Ин фор ма ти ке, 
Цен трал ноевроп ске ака де ми је на у ка и умјет-
но сти. Члан је Аме рич ког хе миј ског дру-
штва. До ди је љен му је doc tor ho no ris cusаe 
Универзитета Gh. Аsаchi, lаsа Румунија.

Ака де мик Ге ор ге Ду ка има бо га то ис ку-
ство и ка ри је ру у ор га ни зо ва њу на уч ноис-
тра жи вач ког ра да. Био је шеф Од сје ка за фи-
зич ку хе ми ју Др жав ног уни вер зи те та Мол-
да ви је, ди рек тор Ис тра жи вач ког цен тра за 
еко ло ги ју и при ми је ње ну хе ми ју Др жав ног 
уни вер зи те та у Мол да ви ји, шеф Од сје ка за 
ин ду стриј ску и еко ло шку хе ми ју Др жав ног 
уни вер зи те та у Мол да ви ји, де кан Фа кул те-
та за еко ло ги ју, Ин тер на ци о нал ног уни вер-
зи те та Мол да ви је. Пред сјед ник је На уч ног 
са вје та за но ми на ци ју док то ра на у ка у Мол-
да ви ји, пред сјед ник је Ко ми си је за кул ту ру, 
на у ку, обра зо ва ње и мас-ме ди је пар ла мен-
та Ре пу бли ке Мол да ви је. По ча сни је пред-
сјед ник Асо ци ја ци је за на у ку и раз вој Мол-
да ви је; био је ми ни стар еко ло ги је, гра ђе ви-
нар ства и те ри то ри јал ног раз во ја Ре пу бли ке 
Мол да ви је, ми ни стар на у ке Ре пу бли ке Мол-
да ви је. Са да је пред сјед ник Ака де ми је на у-
ка Мол да ви је.

Члан је мно гих из да вач ких са вје та на уч-
них ча со пи са ка ко у Мол да ви ји та ко и ван 
ње. Био је ор га ни за тор мно гих ме ђу на род-
них кон фе рен ци ја.

На уч ни ин те рес му се огле дао у обла сти 
еко ло шке хе ми је, ко ор ди на ци ји ком по не на-
та са пар ци јал ним тран сфе ром оп те ре ће ња 
у ре докс про це си ма, тран сфор ма ци ји во до-
ник-пе рок си да у жи вот ној сре ди ни (оке а ни-
мо ра-је зе ра-ри је ке, ат мос фе ра-хи дрос фе ра, 
тло-хи дрос фе ра), оп ти ми за ци ји хе миј ских 

ГЕ ОР ГЕ ДУ КА
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и еко ло шких тех но ло ги ја, ме наџ мен ту от па-
дом, тех но ло ги ја ма пу ри фи ка ци је ва зду ха, 
као и еко ло шком обра зо ва њу.

Био је екс перт и ко ор ди на тор у зна чај ним 
ме ђу на род ним ми си ја ма и ме ђу на род ним 
про јек ти ма (INTАS EU програм, REC – Мол-
давија, World bank, NSF – Молдавија).

Ака де мик Ге ор ге Ду ка је аутор 36 мо но-
гра фи ја, 82 па тен та и 350 чла на ка у обла сти 

фи зич ке хе ми је, еко ло шке хе ми је и хе миј ске 
тех но ло ги је. Ра до ве је об ја вљи вао у нај е ми-
нент ни јим свјет ским ча со пи си ма и по зна-
тим ме ђу на род ним кон фе рен ци ја ма.

За до пи сног чла на Цр но гор ске ака де ми-
је на у ка и умјет но сти иза бран је 15. де цем-
бра 2006. го ди не.
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Ро ђен је 6. ок то бра 1909. го ди не у се лу То-
ми ћи ма у Црм ни ци. Основ ну шко лу за вр-
шио је у род ном мје сту, а гим на зи ју на Це ти-
њу и у Под го ри ци. Ди пло ми рао је на Прав-
ном фа кул те ту у Бе о гра ду 1939. го ди не. Уче-
ство вао је у на пред ном сту дент ском по кре-
ту и у иле гал ном ра ду на под руч ју Црм ни це, 
због че га је ви ше пу та хап шен и про га њан. 
По сли је це ти њских де мон стра ци ја, у ко ји-
ма је уче ство вао као је дан од ор га ни за то ра 
(1935), био је при мо ран да на кра ће ври је ме 
еми гри ра у Ал ба ни ју.

Го ди не 1941. уче ству је у јул ском устан-
ку у свом кра ју. По том је ин тер ни ран и у ло-
го ри ма Ита ли је био до је се ни 1943. го ди не. 
Та да са гру пом ан ти фа ши ста бје жи из ло-
го ра. Би ва ухва ћен и по но во ин тер ни ран у 
Њемач ку, у ло гор Мо збург.

По сли је ра та, на Це ти њу, Ђо но вић је 
био ди рек тор Цен трал не би бли о те ке, за тим 
глав ни и од го вор ни уред ник књи жев ног ча-
со пи са Ства ра ње, а био је ан га жо ван и као 
уред ник у Из да вач ком пред у зе ћу „На род на 
књи га”.

Ђо но вић по том пре ла зи у Бе о град, гдје је 
уред ник књи жев ног при ло га у днев ном ли-
сту Бор ба, уред ник за са вре ме ну до ма ћу ли-
те ра ту ру у Из да вач ком пред у зе ћу „Про све-
та” итд. Од 1956. го ди не био је по моћ ник 
управ ни ка На род не би бли о те ке СР Ср би је и 
на тој ду жно сти остао до од ла ска у пен зи ју, 
1966. го ди не.

Као књи жев ник и но ви нар, Ђо но вић је 
био на сту диј ским пу то ва њи ма у Фран цу-
ској, Њемач кој, Ита ли ји, Че хо сло вач кој и 
Со вјет ском Са ве зу.

У Бе о гра ду је при па дао гру пи пи са ца со-
ци јал ног смје ра, оку пље них око Но ве ли те
ра ту ре, Сто же ра и дру гих ча со пи са. Са ра-
ђи вао је и у Кри ти ци, Књи жев ни ку, за гре-
бач ком Са вре ме ни ку, са ра јев ском Пре гле ду, 
це ти њским За пи си ма итд. Уче ство вао је, по-
вре ме но, у уре ђи ва њу пред рат них на пред-
них ча со пи са Сто жер и Раз врш је.

Не ко ли ко њего вих пје са ма и про зних ра-
до ва пре во ђе но је и на стра не је зи ке (ру ски, 
ен гле ски, њемач ки, фран цу ски, че шки).

За књи жев ни рад до био је ви ше дру штве-
них при зна ња и на гра да: Са ве зну на гра ду 
Вла де ФНРЈ за дје ло Гор ски то ко ви (1947), 
Три на е сто јул ску на гра ду СР Цр не Го ре за 
књи жев ност (1964) и дру ге.

Био је члан Са вје та Ре пу бли ке СР Цр не 
Го ре.

Об ја вио је ве ли ки број књи жев них ра-
до ва: пје са ма, при по вје да ка, хро ни ка, пу-
то пи са и чла на ка са ра зно вр сном те ма ти-
ком, а огле дао се и као драм ски пи сац. Об-
ја вио је збир ке пје са ма: Жи ви пор тре ти 
(1927); Гор ски то ко ви (1947); Ка ме на по чи
ва ла (1954); Жеђ дру мо ва (1961); књи ге пу-
то пи сне про зе (На Влта ви (1948); Хро ни ке и 
пу то пи си (1950)); књи ге при по вје дач ке, ме-
мо ар ске про зе. Ода бра не ра до ве под на сло-
вом Страх од за бо ра ва об ја ви ла је ЦА НУ, 
1988. го ди не.

За ре дов ног чла на Дру штва за на у ку и 
умјет ност Цр не Го ре (ка сни је Цр но гор ске 
ака де ми је на у ка и умјет но сти) иза бран је 6. 
мар та 1973. го ди не. 

Умро је 4. ју на 1991. го ди не.

ЈАН КО ЂО НО ВИЋ 
(1909–1991)
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Ро ђен је 4. ав гу ста 1908. го ди не у Срем-
ским Кар лов ци ма. Основ ну шко лу је за вр-
шио у Пер ле зу (Ба на). Гим на зи ју је учио у 
Кар лов ци ма и Вр ба су. Исто риј ске на у ке и 
ори јен тал ну фи ло ло ги ју је ди пло ми рао на 
Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе-
о гра ду, 1934. го ди не.

За ре дов ног чла на Исто риј ског дру штва 
у Но вом Са ду иза бран је 1936. го ди не. У де-
цем бру 1937. до био је сти пен ди ју тур ске вла-
де. По ред сту ди ја на Фи ло зоф ском фа кул те-
ту (Еде би у ат фа кул те си) ра дио је на про у ча-
ва њу тур ске ар хив ске гра ђе у Ар хи ву Пред-
сјед ни штва вла де у Ца ри гра ду. На ин тер вен-
ци ју ју го сло вен ске вла де од у зе та му је сти-
пен ди ја и апри ла 1939. го ди не по ста вљен је 
за ку сто са – при прав ни ка Зе маљ ског му зе-
ја у Са ра је ву.

За ври је ме ра та био је у за ро бље ни штву 
у Њемач кој. По сли је по врат ка у зе мљу по-
но во је ра дио у Зе маљ ском му зе ју у Са ра је-
ву. Од 1950. го ди не био је ван ред ни про фе-
сор на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Са ра је ву, а 
од 1957. ре дов ни про фе сор до пен зи о ни са ња 
1974. Био је и де кан Фи ло зоф ског фа кул те та 
у Са ра је ву школ ске 1964/1965. го ди не.

До бит ник је ви ше при зна ња, ме ђу ко ји ма 
су На гра да ЗАВ НО БиХ-а за књи гу Уло га цр
кве у ста ри јој исто ри ји срп ског на ро да и На-
гра да АВ НОЈ-а. Од осни ва ња На уч ног дру-
штва Бо сне и Хер це го ви не његов је ре дов ни 
члан, а од 1955. до 1959. пред сјед ник. Ре дов ни 
је члан АНУ БиХ, а од 1968. до 1971. њен пред-
сјед ник. Био је и ре дов ни члан Вој во ђан ске 
ака де ми је на у ка и умет но сти, до пи сни члан 
Ју го сла вен ске ака де ми је зна но сти и умјет но-
сти у За гре бу, Сло вен ске ака де ми је зна но сти 
ин умет но сти у Љу бља ни и Ма ке дон ске ака-
де ми је на на у ки те и умет но сти те у Ско пљу.

Ба вио се исто ри јом ју го сло вен ских на ро-
да под тур ском вла да ви ном, на ро чи то исто-
ри јом Цр не Го ре у XVI и XVII ви је ку. На пи-
сао је пре ко 200 исто ри о граф ских ра до ва 
(књи га, сту ди ја, рас пра ва, чла на ка), аутор је 
и син те зе исто ри је срп ских и ју жно сло вен-
ских зе ма ља под тур ском вла шћу. Ва жни је 
књи ге су му: Пр ва го ди на ра то ва ња Мех ме да 
Со ко ло ви ћа у Ба на ту и пр ва оп са да Те ми шва
ра (1934); Тур ска власт у Цр ној Го ри у XVI и 
XVII ве ку (1953); Уло га цр кве у ста ри јој исто
ри ји срп ског на ро да (1964); Раз ви так чо ве чан
ства и дру штво (1980); За го нет ке ци ви ли за
ци је у ста ри јој исто ри ји чо ве чан ства (1981).

За ре дов ног чла на Дру штва за на у ку и 
умјет ност Цр не Го ре (ка сни је Цр но гор ске 
ака де ми је на у ка и умјет но сти) иза бран је 6. 
мар та 1973. го ди не, а до пи сни члан је по стао 
7. ма ја 1976. го ди не. 

Умро је 26. фе бру а ра 1993. го ди не.

БРА НИ СЛАВ ЂУР ЂЕВ 
(1908–1993)
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Ро ђен је 4. ок то бра 1933. на Це ти њу. За-
вр шио је Умјет нич ку шко лу у Хер цег Но вом 
1952. го ди не и Ака де ми ју ли ков них умјет но-
сти у Бе о гра ду 1956. го ди не у кла си про фе-
со ра Мар ка Че ле бо но ви ћа.

У Па риз од ла зи 1956. го ди не гдје има сво-
ју пр ву са мо стал ну из ло жбу у га ле ри ји Da niel 
Cor di er 1958. У Њујор ку крат ко бо ра ви 1962. 
го ди не, а за тим 1974. го ди не од ла зи у Цен-
трал ну Афри ку гдје на ста је се ри ја цр те жа под 
на зи вом Пиг ме ји. По ред уља на плат ну и цр-
те жа, од 1967. по чи ње да ра ди гра фи ку, да би у 

пе ри о ду од 1978. до 1980. ди на ми зи рао рад на 
цр те жу, гра фи ци и ко ла жу, а од 1986. и скулп-
ту ри, од но сно асам бла жу. У но ви је ври је ме 
ра дио је и сце но гра фи ју на Ваг не ро ву му зи ку.

За свој умјет нич ки рад до био је: Три на е-
сто јул ску на гра ду СР Цр не Го ре, 1971; на гра-
ду „Пе тар Лу бар да”, 1985. и 2000. го ди не; На-
гра ду за умјет ност Ми ни стар ства кул ту ре 
Ре пу бли ке Фран цу ске и др. Члан је УЛУЦГ 
од 1975. го ди не.

Имао је пре ко 60 са мо стал них из ло жби 
(Па риз, Њујорк, Бри сел, Франк фурт, Ро тер-
дам) и пре ко два де се так ко лек тив них из ло-
жби по свим зна чај ни јим ли ков ним цен три-
ма сви је та.

За до пи сног чла на Цр но гор ске ака де ми-
је на у ка и умјет но сти иза бран је 23. ок то бра 
1981. го ди не. 

Умро је 27. но вем бра 2010. го ди не.

МИ О ДРАГ ДА ДО ЂУ РИЋ 
(1933–2010)
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Ро ђен је 5. ма ја 1905. го ди не у се лу Кра-
ље код Ан дри је ви це. Основ ну шко лу је за вр-
шио у мје сту ро ђе ња, гим на зи ју у Бе ра на ма, 
а Ме ди цин ски фа кул тет 1931. го ди не у Бе о-
гра ду. По за вр ше ном ље кар ском ста жу, го-
ди ну је про вео на ра ду у Па сте ро вом ин сти-
ту ту у Па ри зу и Се ро ло шком од сје ку овог 
ин сти ту та у Гар шу као сти пен ди ста фран цу-
ске вла де. Го ди не 1933. иза бран је за аси стен-
та, 1939. за до цен та, 1947. за ван ред ног про-
фе со ра, а 1954. за ре дов ног про фе со ра Ме ди-
цин ског фа кул те та у Бе о гра ду и управ ни ка 
Ин сти ту та за ми кро би о ло ги ју.

Је дан је од осни ва ча ми кро би о ло шке на-
у ке у Југославији. На ро чи то су му зна чај ни 
ра до ви из до ме на ту бер ку ло стат ске те ра пи-
је, ко ји су има ли по се бан зна чај за прак тич-
ну при мје ну у ли је че њу ту бер ку ло зе.

За до пи сног чла на Срп ске ака де ми је на-
у ка и умет но сти иза бран је 1961, а за ре дов-
ног 1972. го ди не. Био је до жи вот ни по ча сни 
члан Па сте ро ва ин сти ту та у Па ри зу.

До бит ник је Сед мо јул ске на гра де Ср би-
је 1960. и Ок то бар ске на гра де Бе о гра да 1969. 
го ди не.

Об ја вио је пре ко 200 на уч них ра до ва, два 
уни вер зи тет ска уџ бе ни ка: Осно ви иму но ло
ги је (1950) и Ми кро би о ло ги ја (1951).

За ре дов ног чла на Дру штва за на у ку и 
умјет ност Цр не Го ре иза бран је 6. мар та 1973, 
а од 7. ма ја 1976. је до пи сни члан Цр но гор ске 
ака де ми је на у ка и умјет но сти. 

Умро је 16. ју ла 1982. године.

МИ ЛУ ТИН ЂУ РИ ШИЋ 
(1905–1982)
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Ро ђен је 24. но вем бра 1928. го ди не у Бог-
ми ло ви ћи ма (Да ни лов град). Основ ну шко лу 
учио у Но вом Па за ру и Тре би њу, а гим на зи-
ју у Тре би њу, Да ни лов гра ду, Ник ши ћу и Бе-
о гра ду, гдје је ма ту ри рао 1948. го ди не. Сту-
ди рао је ју го сло вен ску књи жев ност на Фи-
ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду.

Уче сник је На род но о сло бо ди лач ког ра та. 
Го ди не 1949. и 1950. про вео је на Го лом ото ку.

Крат ко ври је ме ра дио је као но ви нар у ли-
сту Омла дин ски по крет (1954). По сли је то га 
се за по шља ва као но ви нар ли ста Је дин ство 
у При шти ни, а по том као ца ри ник у Бе о гра-
ду, 1955–1958. го ди не, ка да пре ла зи на рад у 
Цен трал но ве ће – Са ве за сле пих Ју го сла ви је, 
на мје сто уред ни ка из да вач ке дје лат но сти и 
уред ни ка ли ста Наш гла сник. У овој уста но-
ви осно вао је Звуч ну би бли о те ку за сли је пе у 
ко јој су за сту пље на нај зна чај ни ја дје ла свјет-
ске и ју го сло вен ске књи жев но сти.

По сли је ра да у тој уста но ви за по шља ва 
се као са рад ник, а по сли је као уред ник ли ста 
Же ље знич ке но ви не у Бе о гра ду, гдје је ра дио 
од 1959. до 1980. го ди не, ка да је пен зи о ни сан. 

Об ја вио је пре ко ше зде сет књи га по е зи-
је за од ра сле и дје цу, про зе, књи жев не кри-
ти ке и есе ји сти ке и хро ни ка са исто риј ском 
те ма ти ком. Аутор је број них пу то пи са из зе-
мље и ино стран ства и ви ше сце на ри ја за до-
ку мен тар не фил мо ве. Об ја вио је пре ко 3000 
је ди ни ца – кри ти ка, огле да, есе ја, ре цен зи-
ја, по ле мич ких тек сто ва, пу то пи са и слич но. 
Сво је тек сто ве об ја вљи вао је у нај по зна ти јим 
књи жев ним и дру гим гла си ли ма у зе мљи: 

Књи жев но сти, Де лу, Са вре ме ни ку, Ле то пи
су Ма ти це срп ске, Ства ра њу, Жи во ту, Од је
ку, Те ле гра му, Оку, Ов дје, По ли ти ци, Бор би, 
Осло бо ђе њу, По бје ди, НИНу, Ду ги, Про свјет
ном ра ду.

Об ја вио је ви ше из бо ра по е зи је, са ти ре 
и књи жев не кри ти ке. При ре дио је и на пи-
сао пред го во ре за збор ни ке: По е зи ја Су тје
ске (1983) и Цр но гор ски пје сни ци о же ље зни
ци (1987).

Нај зна чај ни ја из да ња: Про ле го ме на за 
ноћ, Пти це и не са ни це, Хип но тич ки гонг, 
Чу вар маг но ве ња, Пче ли ња ци ма ште, Иви
цом не сна (по е зи ја), Мје ре и ту ма че ња, Ви
зу ре свје то ва, Гр лом у сно ви ђе, Ври јед но сти 
и мје ре (кри ти ка).

Уче ство вао је на мно гим ме ђу на род ним 
ску по ви ма и фе сти ва ли ма у свој ству пи сца 
и књи жев ног кри ти ча ра. За сту пљен је по е-
зи јом у мно гим свјет ским и дру гим ан то ло-
ги ја ма. Пре во ђен на ви ше стра них је зи ка, у 
књи га ма или при ло зи ма.

За књи жев ни рад до био је број не на гра де 
и при зна ња. Ме ђу њима су: Три на е сто јул ска 
на гра да, На гра да за жи вот но дје ло на ми је ње-
но дје ци, на гра да „Мар ко Ми ља нов” за нај-
бо љу књи гу го ди не у Цр ној Го ри, На гра да за 
нај бо љу са ти рич ну књи гу го ди не на ју го сло-
вен ском про сто ру, на гра да „Ста ра ма сли на” 
за укуп но дјеч је ства ра ла штво, на гра да УК-
ЦГ „Ма ка ри је во сло во” за укуп но књи жев но 
ства ра ла штво. Вла да Цр не Го ре до ди је ли ла 
му је ста тус ис так ну тог кул тур ног ства ра о ца. 

О њего вом књи жев ном ства ра ла штву 
одр жан је сим по зи јум 1998. го ди не у Плу жи-
на ма, у окви ру фе сти ва ла „Пје снич ка ри јеч 
на из во ру Пи ве” на ко ме је узе ло уче шћа 16 
по зна тих књи жев них кри ти ча ра. О Ђу ро ви-
ће вом дје лу го во ре но је на мно гим ме ђу на-
род ним на уч ним ску по ви ма и дру гим књи-
жев ним три би на ма у зе мљи и ино стран ству.
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Члан је Удру же ња књи жев ни ка Цр не Го-
ре и Цр но гор ског удру же ња пи са ца за дје цу 
и мла де. Пред сјед ник је Од бо ра за књи жев-
ност Цр но гор ске ака де ми је на у ка и умјет но-
сти у ви ше ман да та. 

За ван ред ног чла на ЦА НУ иза бран је 6. 
де цем бра 1996. го ди не, а за ре дов ног чла на 
12. де цем бра 2003. го ди не. 

Жи ви у Под го ри ци.
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Ро ђен је 25. ав гу ста 1924. го ди не у Да ни-
лов гра ду. Сре дњу шко лу је за вр шио на Це ти-
њу 1945. го ди не, а Еко ном ски фа кул тет у Бе-
о гра ду 1949. Пост ди плом ске сту ди је на Ин-
сти ту ту дру штве них на у ка за вр шио је 1951. 
го ди не, а док то ри рао је на Еко ном ском фа-
кул те ту у Бе о гра ду 1956. го ди не.

Од 1951. до 1960. го ди не ра дио је у На уч-
ном дру штву и Исто риј ском ин сти ту ту Цр не 
Го ре, као ру ко во ди лац одје ље ња и уред ник 
ча со пи са. За ван ред ног про фе со ра на Еко-
ном ском фа кул те ту за пред мет По ли тич ка 
еко но ми ја иза бран је 1960. го ди не. Од (осни-
ва ња) 1960. до 1964. го ди не био је де кан Еко-
ном ског фа кул те та, а за тим шеф Ка те дре за 
еко ном ску те о ри ју.

За ре дов ног про фе со ра уни вер зи те та 
иза бран је 1971. го ди не. Ака дем ске 1970/71. 
го ди не бо ра вио је на на уч ном уса вр ша ва-
њу у САД. Био је пр ви рек тор Уни вер зи те та 
„Вељ ко Вла хо вић” у Ти то гра ду (1974–1978) и 
пот пред сјед ник Пред сјед ни штва За јед ни це 
уни вер зи те та Ју го сла ви је.

Био је се кре тар Одје ље ња дру штве них 
на у ка (1981–1985) и члан Пред сјед ни штва 
ЦА НУ. Исто вре ме но је био и члан Са вје та 
ака де ми ја на у ка и умјет но сти Ју го сла ви је и 
пред сјед ник Ко ми си је за ме ђу на род ну са ра-
дњу (1981–1985).

Пред сјед ни к Цр но гор ске ака де ми је на у ка 
и умјет но сти био је од 1985. до 1989. го ди не. 

Об ја вио је ве ћи број на уч них ра до ва, сту-
ди ја и при ло га из ра зних области еко но ми-
је. Об ра ђи вао је про бле ме при вред не исто-

ри је и еко ном ског раз во ја Цр не Го ре, со ци о е-
ко ном ских струк ту ра, по је ди них ма кро е ко-
ном ских про бле ма, за тим про це се и по ја ве 
са вре ме ног ка пи та ли зма и пи та ња еко ном-
ске те о ри је ве за не за на ста ву по ли тич ке еко-
но ми је и упо ред них при вред них си сте ма.

Био је уред ник ви ше пе ри о дич них пу-
бли ка ци ја (Исто риј ски за пи си, Гла сник 
Одје ље ња дру штве них на у ка ЦА НУ, Уни вер
зи тет да нас, Го ди шњак Еко ном ског фа кул
те та у Ти то гра ду), као и члан из да вач ких 
са вје та и дру гих ти је ла. Био је члан ре дак ци-
ја збор ни ка ра до ва не ко ли ко на уч них ску по-
ва ко је је ор га ни зо ва ла ЦА НУ и Са вјет ака-
де ми ја на у ка и умјет но сти СФРЈ. Био је пред-
сјед ник Са вје та ча со пи са Прак са. Ру ко во дио 
је ма кро про јек том Раз вој про из вод них сна га 
Цр не Го ре, ко ји је ре а ли зо ван у окви ру про-
гра ма ЦА НУ.

Оба вљао је и број не дру штве не функ ци је: 
на род ни по сла ник Скуп шти не СР Цр не Го-
ре (1967–1971), члан ЦК СК Цр не Го ре (1974–
1978) и члан ЦК СК Ју го сла ви је (1979–1982), 
члан Од бо ра за на гра ду АВ НОЈ-а и пред сјед-
ник Жи ри ја за до дје лу Три на е сто јул ске на-
гра де, пред сјед ник Еко ном ског са вје та Цр не 
Го ре, члан Еко ном ског са вје та Ју го сла ви је, 
пред сјед ник Дру штве ног са вје та за пи та ње 
дру штве ног уре ђе ња Цр не Го ре, пред сјед-
ник СИЗ-а за на уч не дје лат но сти Цр не Го ре, 
пред сјед ник Са вје та Еко ном ског фа кул те та 
у Ти то гра ду и др. Ре дов ни је члан Ју го сло-
вен ске ака де ми је еко ном ских на у ка. За на-
уч ни и струч ни рад до био је ви ше дру штве-
них при зна ња (Три на е сто јул ску на гра ду, на-
гра ду „Ок то их”), од ли ко ва ња и пла ке та.

Нај ва жни је об ја вље не књи ге: Тр го вач
ки ка пи тал у Цр ној Го ри у дру гој по ло ви ни 
XIX и по чет ком XX ви је ка (1958); Нов ча ни 
за во ди у Цр ној Го ри (1959); О ак ци о нар ским 
дру штви ма у Цр ној Го ри (1959); Цр но гор ске 
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фи нан си је 1860–1915 (1960); Про мје не у дру
штве ноеко ном ској струк ту ри Цр не Го ре 
(1964); Функ ци о нал на спо соб ност сред ста
ва за рад рад них ор га ни за ци ја у Цр ној Го ри 
(1967); По ли тич ка еко но ми ја дио I–III (1975); 
Са вре ме ни ка пи та ли зам (1978); Иза бра на 
дје ла, том I–III (2008).

При ли ком осни ва ња Дру штва за на у ку и 
умјет ност Цр не Го ре (6. мар та 1973) иза бран 
је за до пи сног чла на, а за ре дов ног чла на Цр-
но гор ске ака де ми је на у ка и умјет но сти 22. 
ок то бра 1981. го ди не. 

Жи ви у Под го ри ци. 
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Ро ђен је 7. ма ја 1941. го ди не у Гр ли ћу, Да-
ни лов град. Гим на зи ју је за вр шио у Са ра је-
ву 1959. го ди не, а сту ди је на Елек тро тех нич-
ком фа кул те ту у Бе о гра ду 1964. го ди не. Ма-
ги стри рао је и док то ри рао на Im pe rial Col le-
ge of Sci en ce and Tec hno logy у Лон до ну 1970, 
од но сно 1973. го ди не.

Ра дио је као ин же њер про јек тант у Елек-
тро при вре ди Цр не Го ре, у Ти то гра ду, од 
1965. до 1969. го ди не. На Im pe rial Col le ge у 
Лондону бо ра вио је од 1969. до 1973. го ди не. 
За аси стен та на Елек тро тех нич ком фа кул те-
ту у Ти то гра ду иза бран је 1972. го ди не, а за 
ре дов ног про фе со ра 1985. године. 2006. го-
ди не иза бран је за про фе со ра еме ри ту са на 
Уни вер зи те ту Цр не Го ре.

Био је шеф Од сје ка за елек тро тех ни ку на 
Тех нич ком фа кул те ту у Ти то гра ду (1973–
1978), а на кон фор ми ра ња Елек тро тех нич-
ког фа кул те та његов пр ви де кан. Од осни-
ва ња Уни вер зи те та „Вељ ко Вла хо вић” био је 
ан га жо ван у ра ду мно гих њего вих ор га на. У 
СФРЈ и СРЈ био је члан мно гих ин сти ту ци-
ја, од Ко ми си је за са ра дњу са Уне ском, Са вје-
та за ин фор ми са ње, СМЕ ИТЈ и мно гих дру-
гих. Члан је мно гих на уч них ор га ни за ци ја, 
до ма ћих и ме ђу на род них, уред ник или члан 
ре дак ци ја на уч них ча со пи са за област елек-
тро тех нич ких на у ка. Био је глав ни уред ник 
„Елек тро тех ни ке” (Бе о град, 1988. до 2005. 
го ди не). По кре нуо је из да ва ње The jo ur nal of 
elec tri cal en gi ne e ring (Под го ри ца). По ред сти-
пен ди је The Bri tish co un cila (1969/70) и Фул
брај то вог про гра ма (1981/1982) ко ри стио је 

и ви ше крат ко трај них гран то ва. Са ра ђи вао 
је, по по зи ву, у мно гим ис тра жи вач ким цен-
три ма. Ра дио је као кон сул тант за Фе ран ти – 
Ве ли ка Бри та ни ја, We sting ho u se – САД, Ge-
ne ral Elec tric – САД, Cromp ton Gri e ves LTD – 
Ин ди ја, Ра де Кон чар – За греб, Gec Als hton – 
Фран цу ска, Ми нел – Бе о град, Ки не ско ми-
ни стар ство енер ги је и во да, Ми ни стар ство 
енер ги је Ре пу бли ке Мол да ви је, IS CU Ази ја и 
мно ге дру ге.

За слу жни је члан не ко ли ко стру ков них 
удру же ња и до бит ник је ви ше про фе си о нал-
них при зна ња, пла ке та и на гра да, ме ђу ко ји-
ма и Де цем бар ске на гра де за на у ку гра да Ти-
то гра да (1985), Пла ке те Уни вер зи те та Цр не 
Го ре, Злат не знач ке Ин тер на ци о нал не ин же-
њер ске ака де ми је. За слу жни је члан СМЕИ-
ТЈ и СИТЈ, Ди пло ме AFES, Full co lo ur IC и 
дру гих. 

Мо мир Ђу ро вић је об ја вио пре ко 250 на-
уч них и струч них ра до ва, од че га ве ћи ну 
у ме ђу на род ним пу бли ка ци ја ма, као и ве-
ли ки број тек сто ва из обла сти по пу ла ри-
за ци је на у ке. Об ја вио је 12 по себ них из да-
ња. Об ја вљи вао је у ча со пи си ма: Proc. IEE, 
IEE Trans on Mag ne tism, Energy In ter na ti o
nal, PAS IEEE, EM DI EE, IEEE Tran sac ti ons on 
Energy con ver sion, IEE Po wer re wi ev, Re ne wa
ble energy, Елек тро тех ни ка (За греб), Елек
тро тех ни ка (Бе о град) и дру гим. По по зи ву 
или као увод ни чар одр жао је пре ко 50 пре-
да ва ња на ме ђу на род ним кон фе рен ци ја ма, 
у ака де ми ја ма на у ка и уни вер зи те ти ма ши-
ром свије та.

У обла сти елек тро тех нич ких на у ка дао 
је зна ча јан до при нос бо љем ра зу ми је ва њу 
фи зич ких фе но ме на ве за них за рас по дје-
лу елек трич них и маг нет ских по ља у обла-
сти елек трич них ма ши на. Ра дио је на но вим 
ти по ви ма елек трич них ма ши на (ин дук ци-
о ни ге не ра то ри), мо ни то рин гу и упра вља-
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њу елек трич ним мо то ри ма, као и у обла сти 
ал тер на тив них из во ра енер ги је (вје тро ге не-
ра то ри - ин дук ци о ни ге не ра тор). Уре дио је 
мно ге мо но гра фи је и збор ни ке ра до ва. Ру-
ко во дио је или уче ство вао у зна чај ном бро-
ју ме ђу на род них про је ка та.

Био је или је и са да члан: Са ве за елек тро и 
ма шин ских ин же ње ра Ју го сла ви је (СМЕ ИТЈ 
пред сјед ник 1979–2003), Ме мо ри јал ног дру-
штва „Ни ко ла Те сла” (Lac ka wan na), Свјет-
ске мре же об но вљи ве енер ги је (WREN), IEE, 
AM SE. Осни вач је и ре дов ни члан Ју го сло-
вен ске ака де ми је тех нич ких на у ка (пот пред-
сјед ник 1999–2006), Европ ске ака де ми је на у-
ка и умјет но сти – Салц бург (Европ ска ге не-
ра ци ја, ак тив ни члан, де кан Одје ље ња тех-
нич ких на у ка и жи вот на сре ди на), Свјет ске 
ака де ми је умјет но сти и на у ка – САД, по ча-
сни члан Ака де ми је на у ка Ал ба ни је, ино-

стра ни члан Ака де ми је на у ка Мол да ви је, 
ино стра ни члан Ака де ми је на у ка Бо сне и 
Хер це го ви не, по ча сни члан Ру мун ске ака-
де ми је, Кра љев ске ака де ми је док то ра (на ци-
о нал на ака де ми ја Ка та ло ни је), Ме ђу на род-
не ака де ми је елек тро тех нич ких на у ка (Мо-
сква), члан Ака де ми је инжењерских на у-
ка Цр не Го ре, ла у ре ат Злат не ме да ље Ме ђу-
на род не ака де ми је ин же њер ства – Мо сква 
(сре бр на и злат на, 17. у сви је ту). 

Doc tor ho no ris ca u sae до био је од Уни вер-
зи те та при ми је ње них на у ка у Мол да ви ји.

Члан је Рим ског клу ба.
За ван ред ног чла на Цр но гор ске ака де ми-

је на у ка и умјет но сти иза бран је 19. но вем бра 
1993. го ди не, а за ре дов ног 7. де цем бра 2000. 
го ди не (ге не рал ни се кре тар 2001/2002, пред-
сјед ник од 2002. го ди не).

Жи ви у Под го ри ци.
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Ро ђен је 4. ок то бра 1928. го ди не у При би-
лов ци ма, оп шти на Ча пљи на. Основ ну шко-
лу за вр шио је у Ча пљи ни, а гим на зи ју у Мо-
ста ру 1947. го ди не. Од ок то бра 1944. до ју ла 
1945. го ди не био је у НОВ-у. На Све у чи ли-
шту у За гре бу је ди пло ми рао 1952, а докто-
рирао 1958. године (Уста нак у Бо сни 1875–
1878). Исте го ди не иза бран за аси стен та на 
но во о тво ре ном Фи ло зоф ском фа кул те ту у 
Са ра је ву. 

До цент је по стао 1959, а ре дов ни про фе-
сор 1967. го ди не на Фи ло зоф ском фа кул те-
ту у Са ра је ву за пред мет Оп шта исто ри ја но-
вог ве ка, а од 1984. го ди не и за пред мет Увод 
у исто риј ске на у ке.

Од сеп тем бра 1992. до ок то бра 1995. го-
ди не, био је ре дов ни про фе сор Фи ло зоф ског 
фа кул те та у Бе о гра ду.

У школ ској го ди ни 1971/72. и 1982/83. био 
је го сту ју ћи про фе сор на уни вер зи те ти ма у 
Ани Ар бо ру (Ми чи ген) и Ло ран су (Кан зас). 
Го сто вао је и на уни вер зи те ти ма у Њујор ку, 
Лос Ан ће ле су, Стан фор ду и у Вар ша ви.

За до пи сног чла на Ака де ми је на у ка и 
умјет но сти БиХ иза бран је 1973, а за ре дов-
ног 1981. го ди не. Члан Срп ске ака де ми је на-
у ка и умет но сти је од 16. но вем бра 1978; 
члан је ван рад ног са ста ва Ака де ми је на у ка 
и умјет но сти Ре пу бли ке Срп ске.

Био је члан Ко ми си је за со ци јал не по кре-
те Свјет ског кон гре са исто ри ча ра. Био је и 
члан Сла ви стич ке ко ми си је са слич ним оба-
ве за ма. Го ди не 1992. иза бран је за чла на Сло-
вен ске ака де ми је у Мо скви. Био је и члан По-

ли тич ког са вје та Срп ске де мо крат ске стран-
ке у Са ра је ву 1991. го ди не.

Уре ђи вао је Го ди шњак Дру штва исто ри
ча ра БиХ; био је члан ре дак ци је Ју го сло вен
ског исто риј ског ча со пи са.

Ак тив но је уче ство вао на че ти ри свјет ска 
кон гре са исто ри ча ра и на ви ше ме ђу на род них 
на уч них ску по ва. Ар хив ска ис тра жи ва ња 
оба вљао је го то во у свим ју го сло вен ским ар-
хи ви ма, као и у Бе чу, То ри ну, Мо скви, Ати ни, 
Па ри зу, Лон до ну, Ва шинг то ну, Бу дим пе шти.

У СА НУ је оба вљао функ ци ју пред сјед-
ни ка Од бо ра за исто ри ју Бо сне и Хер це го ви-
не (осно ва ног 1993) и уред ни ка Збор ни ка за 
исто ри ју Бо сне и Хер це го ви не.

Го ди не 1963. до ди је ље на му је 27-јул ска 
на гра да БиХ за на у ку. На гра да Из да вач ког 
пред у зе ћа „Про све та” за 1972. го ди ну, НИН-
ова на гра да 1990, а Спе ци јал на Ву ко ва на-
гра да 1991. го ди не. Исте го ди не, пред рас пад 
СР БиХ, до био је и На гра ду ЗАВ НО-а БиХ, а 
на гра ду за жи вот но дје ло „Вла ди мир Ћо ро-
вић”, Гац ко, 2001. го ди не.

Ба ви се про бле ми ма на ци о нал не и оп ште 
исто ри је но вог ви је ка – од кра ја XVI II вијека 
до 1918. го ди не.

Нај зна ча ја ни ја об ја вље на дје ла: Уста
нак у Бо сни 1875–1878 (1961); пре ве де но на 
њемач ки; Рат ни ци ље ви Ср би је 1914 (1973); 
два из да ња; у: Исто ри ја срп ског на ро да (то
мо ви 5–6) – Исто ри ја срп ског на ро да у Бо
сни и Хер це го ви ни у XIX и XX ви је ку (до 1918); 
Ства ра ње Ју го сла ви је 1790–1918, у два то ма 
(1989); Ср би на исто риј ском рас кр шћу, збор-
ник сту ди ја (1999); Огле ди из исто ри је, збор-
ник сту ди ја (1999); Ди ја лог про шло сти и са
да шњости (2002).

За до пи сног чла на Цр но гор ске ака де ми-
је на у ка и умјет но сти иза бран је 19. но вем-
бра 1993. го ди не. 

Жи ви у Бе о гра ду.

МИ ЛО РАД ЕК МЕ ЧИЋ
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Ро ђен је 21. ја ну а ра 1935. го ди не, у Би-
ле ћи. Гим на зи ју је учио у Кра гу јев цу, Би ле-
ћи и Бе ра на ма гдје је ма ту ри рао 1953. го ди-
не. Ди пло ми рао је на Фи ло зоф ском фа кул-
те ту у Бе о гра ду, Гру па исто ри ја, 1959. го ди-
не, гдје је и ма ги стри рао (1962). Док то ри рао 
је 1972. го ди не на Фи ло зоф ском фа кул те ту у 
Љу бља ни на те ми о од но су Сло ве на ца пре-
ма ства ра њу за јед нич ке ју го сло вен ске др жа-
ве 1918. го ди не.

Од 1959. го ди не ра дио је у Ин сти ту ту за 
из у ча ва ње рад нич ког по кре та, а од 1964. го-
ди не у Одје ље њу за исто риј ске на у ке Ин сти-
ту та дру штве них на у ка у Бе о гра ду. У Ин сти-
ту ту за са вре ме ну исто ри ју у Бе о гра ду ра ди 
од 1969. го ди не, гдје је за на уч ног са вјет ни ка 
иза бран 1985. го ди не. За ре дов ног про фе со-
ра на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са-
ду иза бран је 1989. го ди не.

Ви ше пу та је бо ра вио у ино стран ству 
(САД, Ка на да, Фран цу ска, Ен гле ска, Аустри-
ја, Че шка, Сло вач ка, Ру си ја и др.) ра ди на уч-
них ис тра жи ва ња и као пре да вач по по зи ву. 
Ра дио је у нај ва жни јим европ ским и аме рич-
ким ар хи ви ма ко ји по сје ду ју гра ђу о ју го сло-
вен ској др жа ви.

Ве ли ки дио свог струч ног ан га жо ва ња 
по све тио је ра ду на ви ше ен ци кло пе диј ских 
и лек си ко граф ских про је ка та (Дру го из да ње 
Ен ци кло пе ди је Ју го сла ви је, се кре тар-уред ник 
Ре дак ци је за Ср би ју од 1978. до 1991; на уч-

ни се кре тар Уре ђи вач ког од бо ра Срп ске ен
ци кло пе ди је Ма ти це срп ске и СА НУ од 1996. 
до 2009; са вјет ник или кон сул тант на про-
јек ти ма Ма ле срп ске ен ци кло пе ди је, Лек си ко
на Ср би је и др.).

Глав ни је и од го вор ни уред ник Ју го сло
вен ског исто риј ског ча со пи са од 1996. до 
2002. го ди не.

До бит ник је сло ве нач ке на ци о нал не на-
гра де „Скла да Бо ри са Ки дри ча” за 1988. го-
ди ну.

Об ја вио је око 200 чла на ка, сту ди ја и 
при ло га, као и сље де ћа по себ на из да ња: Сло
вен ска људ ска стран ка и ју го сло вен ско ује
ди ње ње 1918–1921 (1973); Slo ven ska ljud ska 
stran ka in ju go slo van sko ze di nje nje 1918–1921 
(1977); На исто риј ској пре крет ни ци, Сло
вен ци у по ли ти ци ју го сло вен ске др жа ве 1918–
1929 (1985); Na zgo do vin ski pre lom ni ci, Slo ven ci 
v po li ti ki ju go slo van ske dr ža ve 1918–1921 (1987); 
Ју го сла ви ја 1918–1984, Те мат ска збир ка до-
ку ме на та (коауторство) (1984); Ју го сло вен
ски фе де ра ли зам, Иде је и ствар ност, Те мат-
ска збир ка до ку ме на та (коауторство) (1987), 
у два то ма; Ју го сла ви ја 1918–1988, Те мат ска 
збир ка до ку ме на та, дру го из ми је ње но и до-
пу ње но из да ње (1988); Аго ни ја две Ју го сла ви је 
(коауторство) (1991); Про шлост и вре ме, Из 
исто ри је Ју го сла ви је (2003).

У свој ству пред став ни ка ЦА НУ учест-
вовао је у раду Ин тер на ци о нал не уни је ака-
де ми ја (Internаtionаl Union of Аcаdemies) од 
2005. до 2010. го ди не.

За ван ред ног чла на Цр но гор ске ака де ми-
је на у ка и умјет но сти иза бран је 6. де цем бра 
1996. го ди не, а за ре дов ног 12. де цем бра 2003. 
го ди не.

Жи ви у Бе о гра ду. 

МОМ ЧИ ЛО ЗЕ ЧЕ ВИЋ
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Ро ђен је 7. сеп тем бра 1911. го ди не у се-
лу Пе пи ћи – Му ри но (По ли мље). Гим на зи-
ју је учио у Пе ћи, Бе ра на ма и Ско пљу, гдје 
је ма ту ри рао. Сту ди је ме ди ци не за вр шио је 
на Ме ди цин ском фа кул те ту у Бе о гра ду 1935. 
го ди не, гдје је спе ци ја ли зо вао хи рур ги ју.

У оку пи ра ном Бе о гра ду, пру жао је по моћ 
ра ње ним при пад ни ци ма НОП-а. Хап шен је 
од спе ци јал не по ли ци је.

Од ма ја 1944. го ди не ра дио је у ра зним 
мје сти ма као вој ни ље кар, а кра јем 1946. го-
ди не пре ко ман до ван је у Бе о град. По сли је 
осни ва ња Вој но-ме ди цин ске ака де ми је ра-
дио је на њеној Хи рур шкој кли ни ци.

На тра же ње Вла де НР Цр не Го ре де мо-
би ли сан је из Ју го сло вен ске ар ми је као ма-
јор са ни тет ске слу жбе, 1952. го ди не. За тим 
је ра дио у Це ти њу, Ти то гра ду, При шти ни и 
Иван гра ду.

Ба вио се оп штом хи рур ги јом, груд ном и 
ва ску лар ном хи рур ги јом. Ра дио је пр ве га-
стрек то ми је и Верт хај мо ве опе ра ци је у Цр-

ној Го ри. Пр ви је ра дио и ар те ри о гра фи је у 
Глав ној вој ној бол ни ци у Бе о гра ду, Цр ној Го-
ри и на Ко со ву. Зна ча јан је његов до при нос 
ор га ни за ци ји здрав стве не слу жбе.

Би ран је на вр ло од го вор не струч не и 
дру штве не функ ци је: за чла на Ме ди цин-
ске ака де ми је Срп ског ле кар ског дру штва, 
за пред сјед ни ка Дру штва ље ка ра Цр не Го-
ре (шест пу та), за пред сјед ни ка Са ве за ље-
кар ских дру шта ва Ју го сла ви је (два пу та), за 
чла на Удру же ња хи рур га Фран цу ске, за чла-
на Ин тер на ци о нал ног хи рур шког дру штва. 
Био је по сла ник Скуп шти не СФРЈ и Скуп-
шти не СР Цр не Го ре.

До бит ник је На гра де АВ НОЈ-а и Три на-
е сто јул ске на гра де, као и мно гих дру гих. 
Но си лац је број них од ли ко ва ња: Ор де на за 
вој не за слу ге са злат ним ма че ви ма, Ор де на 
брат ства и је дин ства са злат ним ви јен цем, 
Ор де на ра да са цр ве ном за ста вом, Ор де на 
Ре пу бли ке са сре бр ним ви јен цем, Ме да ље 
фран цу ско-ју го сло вен ског при ја тељ ства.

Са сво јим са рад ни ци ма са оп штио је пре-
ко 100 струч них ра до ва, од че га је ве ћи број 
пу бли ко ван.

За до пи сног чла на Цр но гор ске ака де ми је 
на у ка и умјет но сти иза бран је 24. ју на 1977. 
го ди не. 

Умро је 31. ју ла 1979. го ди не.

БРАН КО ЗО ГО ВИЋ 
(1911–1979)
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Ро ђен је 19. ав гу ста 1907. го ди не у се-
лу Ма шни ци, у Го рњем По ли мљу. Основ ну 
шко лу за вр шио је у род ном кра ју. Шко ло ва-
ње је на ста вио у Бе ра на ма, Пе ћи, Те то ву и 
Ско пљу, гдје је сту ди рао књи жев ност на Фи-
ло зоф ском фа кул те ту. Ди пло ми рао је у ју лу 
1933. го ди не.

У то ку 1934. и 1935. године ра дио је као 
про фе сор гим на зи је у Ско пљу и За је ча ру.

Пред рат них го ди на, као млад ре во лу-
ци о нар и пи сац, ак тив но је уче ство вао у 
на пре дом по кре ту у Ско пљу, За је ча ру, За-
гре бу, Пе ћи и Бе о гра ду и са ра ђи вао у мно-
гим на пред ним гла си ли ма (об ја вљи вао је 
пје сме, при по ви јет ке и члан ке, про же те 
ре во лу ци о нар ним иде ја ма), па је од та да-
шњих вла сти био у ви ше ма хо ва хап шен и 
про га њан.

Од 1937. до 1939. го ди не био је члан ре-
дак ци о ног од бо ра ча со пи са На ша ства р
ност, а 1939. го ди не по кре ће и уре ђу је (са Ве-
ли бо ром Гли го ри ћем) ча со пис Умет ност и 
кри ти ка.

Зо го вић је уче сник На род но о сло бо-
ди лач ког ра та и ре во лу ци је од 1941. го ди-
не, ка да су дје лу је у при пре ма њу на род ног 
устан ка и ору жа них ак ци ја у Го рњем По-
ли мљу. По том, код Бе ра на, уре ђу је пар ти-
зан ски лист Сло бо ду, па у се лу Го сти љу ра-
ди као члан Агит про па По кра јин ског ко-
ми те та и члан Про па ганд ног одје ље ња 
Глав ног шта ба. Ради у ре дак ци ји Бор бе до 
је се ни 1943. го ди не, ка да би ва пре мје штен 
у Про па ганд но одје ље ње Вр хов ног шта ба. 

У Др ва ру је 1943. био члан уред ни штва, са-
рад ник и ре дак тор ча со пи са Но ва Ју го сла
ви ја.

Тих рат них го ди на до спи је вао је да пи-
ше и сти хо ве и да пре во ди за по тре бе пар-
ти зан ских гла си ла. Об ја вио је и ви ше ре-
пор та жа и чла на ка о На род но о сло бо ди лач-
кој бор би и кул тур ним ак ци ја ма у рат ним 
усло ви ма.

По сли је осло бо ђе ња оба вљао је низ ве-
о ма зна чај них функ ци ја пар тиј ских и кул-
тур них. Био је члан Ко ми си је за аги та ци ју и 
про па ган ду при ЦК КШ, уче ство вао је у по-
кре та њу по рат не се ри је ли ста Бор ба и осни-
ва њу из да вач ких пред у зе ћа. Био је глав-
ни ре фе рент на осни вач ком кон гре су Са ве-
за књи жев ни ка Ју го сла ви је и на про сла ви 
сто го ди шњи це Њего ше вог Гор ског ви јен ца, 
1947. го ди не, на Це ти њу; би ран је за по сла-
ни ка Скуп шти не ФНРЈ итд.

Од кра ја че тр де се тих го ди на по све тио 
се пре вас ход но књи жев ном ра ду. Зо го вић 
је све стран књи жев ни ства ра лац – пје сник, 
при по вје дач, есе јист, хро ни чар, пре во ди лац.

Пје сме су му пре во ђе не на ру ски, пољ ски, 
бу гар ски, че шки, ал бан ски, ма ђар ски, ен гле-
ски, фран цу ски и ита ли јан ски је зик.

Пре во дио је са ру ског дје ла Гор ког, Ле о-
но ва, Че хо ва и дру гих про за и ста, а оства рио 
је и не до сти жне пре пје ве сти хо ва Ма ја ков-
ског.

Зо го вић је до бит ник пр ве на гра де Вла-
де ФНРЈ за по е зи ју 1947. го ди не, за тим ни за 
ви со ких од ли ко ва ња и дру гих дру штве них 
при зна ња.

Об ја вио је 8 збир ки пје са ма: Пла ме ни 
Го лу бо ви (1937); Пр ко сне стро фе (1947); Ар
ти ку ли са на ри јеч (1965); Жи ла ма за ка мен 
(1969); Лич но, са свим лич но (1971); Кња же
ска кан це ла ри ја (1976); По вре ме но за у ви јек 
(1985); Су срет за сју тра (1985); књи ге при по-

РА ДО ВАН ЗО ГО ВИЋ 
(1907–1986)



113

ви јет ки: Пеј за жи и не што се де ша ва (1968), 
Ноћ и по ла ви је ка (1978); ро ман Ко жух с по ла 
ру ка ва (1985) и ве ли ки број по ле ми ка, рас-
пра ва, за пи са и ре пор та жа у ли сто ви ма и ча-
со пи си ма.

За ре дов ног чла на Дру штва за на у ку и 
умјет ност (ка сни је Цр но гор ске ака де ми је 
на у ка и умјет но сти) иза бран је 6. мар та 1973. 
го ди не. 

Умро је 5. ја ну а ра 1986. го ди не.



114

Ро ђен је 31. де цем бра 1931. у Под го ри-
ци. Основ ну шко лу, ни жу и ви шу гим на зи-
ју за вр шио је у Ти то гра ду, Ви шу пе да го шку 
шко лу (Гру па би о ло ги ја и хе ми ја) на Це ти-
њу 1952, Фи ло зоф ски фа кул тет (При род но-
ма те ма тич ки од сјек, Гру па би о ло ги ја) у Са-
ра је ву 1958. Док то рат би о ло шких на у ка сте-
као је на При род но-ма те ма тич ком фа кул те-
ту у Са ра је ву 1964, а док то рат фи ло зоф ских 
на у ка (из фи зич ке ан тро по ло ги је) на Кар ло-
вом уни вер зи те ту у Пра гу 1974.

Ра дио је као на став ник осмо го ди шње 
шко ле, про фе сор и ди рек тор Сре дње тех-
нич ке шко ле у Ти то гра ду, на уч ни рад ник 
у Ре пу блич ком за во ду за за шти ту при ро де 
у Ти то гра ду, ди рек тор Би о ло шког за во да у 
Ти то гра ду, члан Из вр шног ви је ћа СРЦГ и 
се кре тар (ми ни стар) за обра зо ва ње, на у ку и 
кул ту ру; ге не рал ни ди рек тор Ра дио-те ле ви-
зи је Ти то град; члан Пред сјед ни штва ССРН, 
члан Пред сјед ни штва и пред сјед ник Пред-
сјед ни штва СР Цр не Го ре; на уч ни са рад ник 
Ин сти ту та за ме ди цин ска ис тра жи ва ња и 
ме ди ци ну ра да у За гре бу, Ин сти ту та за би-
о ло шка и ме ди цин ска ис тра жи ва ња у Ти то-
гра ду; ре дов ни про фе сор на При род но-ма-
те ма тич ком фа кул те ту у Под го ри ци.

Основ на на уч на дје лат ност је из фи зич ке 
ан тро по ло ги је.

Бо ра вио је на на уч ном уса вр ша ва њу у 
Ака де ми ји на у ка СССР (Мо сква и Ле њин-
град, 1969), Ака де ми ји на у ка Пољ ске (Ин-
сти тут за еко ло ги ју чо вје ка, 1971), Кар ло вом 
уни вер зи те ту у Пра гу (Пе да го шки фа кул тет, 

1972), Smith so nian In sti tu tion у Ва шинг то ну 
(1973).

Био је ге не рал ни се кре тар ЦА НУ, члан 
Пред сјед ни штва Са вје та ака де ми ја на у ка и 
умјет но сти СФРЈ, се кре тар Са вје та ака де-
ми ја на у ка и умјет но сти СФРЈ и пред сјед ник 
њего вог Од бо ра за ме ђу а ка де миј ску са ра-
дњу; пред сјед ник Са ве за са мо у прав них ин-
те ре сних за јед ни ца на у ка Ју го сла ви је; пред-
сјед ник Скуп шти не СИЗ-а за на уч не дје лат-
но сти Цр не Го ре. Био је је дан од осни ва ча и 
пр ви пред сјед ник Ма ти це цр но гор ске.

Уче ство вао је на број ним ме ђу на род ним 
сим по зи ју ми ма и кон гре си ма.

До бит ник је На гра де осло бо ђе ња Ти то-
гра да 1970, при зна ња и пла ке те Smith so nian 
In sti tu tion-a из Ва шинг то на 1973, при зна ња 
Ин диј ског ан тро по ло шког дру штва, Пла ке-
те Ју го сло вен ског од бо ра „На у ка мла ди ма” 
1979, на гра де „Ок то их” 1982, Три на е сто јул-
ске на гра де 1985.

Об ја вио је не ко ли ко књи га и ве ли ки број 
чла на ка и сту ди ја. Нај ва жни је књи ге: Слат
ко вод не ри бе Ју го сла ви је (коауторство) (1971); 
Их ти о фа у на Ска дар ског је зе ра (1973); Он то
ге нет ски раз вој и ан тро по ло шке ка рак те ри
сти ке омла ди не Цр не Го ре (1985); Дур ми тор
ци – ан тро по е ко ло шке осо би не (1987); Мор фо
ло шке осо би не ју го сло вен ских на ро да (1990); Ди
на сти Пе тро вић Његош: ан тро по ло шкокул
ту ро ло шки оквир (1992); Ан тро по мор фо ло шке 
осо би не Пе тра II Пе тро ви ћа Њего ша (1994); 
Ан тро по ло ги ја I (1996); Ћи пур: це ти њска не
кро по ла и ске лет на по пу ла ци ја (1998); Његош – 
ан тро по ло шки атлас (2002).

За до пи сног чла на Дру штва за на у ку и 
умјет ност Цр не Го ре (ка сни је Цр но гор ске 
ака де ми је на у ка и умјет но сти) иза бран је 
6. мар та 1973, а за ре дов ног чла на ЦА НУ 1. 
мар та 1985. го ди не. 

Умро је 10. ок то бра 2002. го ди не.

БО ЖИ НА ИВА НО ВИЋ 
(1931–2002)
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Ро ђен је 9. ок то бра 1914. го ди не у Сје ни-
ца ма код Под го ри це. Гим на зи ју је за вр шио у 
Под го ри ци, а Елек тро ма шин ски од сјек Тех-
нич ког фа кул те та у Бе о гра ду 1939. го ди не.

Од по чет ка сту ди ја при па дао је ли је во 
ори јен ти са ној сту дент ској ор га ни за ци ји, па 
је 1935. го ди не због по ли тич ке ак тив но сти 
био у кон цен тра ци о ном ло го ру у Ви ше гра ду. 
Не ко ли ко го ди на је био пред сјед ник Удру-
же ња сту де на та ма шин ства и елек тро тех ни-
ке (УСМЕТ).

Уче сник је НОБ-а од по чет ка устан ка, као 
по ли тич ки ко ме сар ба та љо на, од ре да, бри-
га де, ди ви зи је и Ју го сло вен ске рат не мор-
на ри це. Ма ја 1946. го ди не, по сли је из бо ра 
за до цен та на Тех нич ком фа кул те ту у Бе о-
гра ду, по сво јој мол би је де мо би ли сан. По-
ред оста лих ду жно сти, у два ман дат на пе ри-
о да био је де кан Елек тро тех нич ког фа кул те-
та у Бе о гра ду и, та ко ђе у два ман да та, рек тор 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду (1967–1971).

На спе ци ја ли стич ким сту ди ја ма из те о-
риј ске фи зи ке био је у Ин сти ту ту за про бле-
ме фи зи ке АН СССР у Мо скви (школ ску го-
ди ну 1946/47) а из те о риј ске фи зи ке и ну кле-
ар не ин же ње ри је на Уни вер зи те ту у Чи ка-
гу (1950/54) и на Уни вер зи те ту Сје вер не Ка-

ро ли не у Ро ли ју (по јед ну школ ску го ди ну 
1951/52). Док то ри рао је 1955. го ди не из те о-
ри је не у тро на. Био је члан На уч ног дру штва 
Ср би је и члан Њујор шке ака де ми је на у ка.

Го ди не 1962. до био је за на уч ни рад Ок-
то бар ску на гра ду Бе о гра да, а 1975. На гра ду 
АВ НОЈ-а.

Био је ду го го ди шњи пред сјед ник Ша хов-
ског са ве за Ју го сла ви је. Но си лац је Спо ме-
ни це 1941. го ди не, Ор де на на род ног хе ро ја, 
Ор де на Ре пу бли ке са злат ним ви јен цем и ви-
ше дру гих од ли ко ва ња и при зна ња.

Пен зи о ни сан је као ре дов ни про фе сор 
Елек тро тех нич ког фа кул те та 1983. го ди не.

Аутор је мно гих на уч них и струч них ра-
до ва, уџ бе ни ка и мо но гра фи ја по све ће них 
фи ло зоф ско-исто риј ским про бле ми ма фи-
зи ке и на у ке уоп ште.

Не ки од де се так уни вер зи тет ских уџ бе-
ни ка фи зи ке чи ји је аутор или ко а у тор ака-
де мик Ива но вић до жи вје ли су ви ше од де сет 
из да ња. Био је је дан од ауто ра сре дњо школ-
ских уџ бе ни ка из фи зи ке за све раз ре де гим-
на зи је, пре вео је и ре ди го вао не ко ли ко зна-
чај них књи га из са вре ме не фи зи ке.

Зна чај не су му мо но гра фи је: О те о ри ји 
ре ла тив но сти (1962) и Квант на ме ха ни ка, 
(1974).

За ре дов ног чла на Дру штва за на у ку и 
умјет ност Цр не Го ре (ка сни је Цр но гор ске 
ака де ми је на у ка и умјет но сти) иза бран је 6. 
мар та 1973. го ди не. 

Умро је 27. но вем бра 2001. го ди не.

ДРА ГИ ША ИВА НО ВИЋ 
(1914–2001)
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Ро ђен је 28. августа 1936. године у се лу 
Смо ни ца (Ђа ко ви ца). Основ ну шко лу за-
вр шио је у Под го ри ци, гим на зи ју у Но вом 
Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет та ко ђе у Но-
вом Са ду (1960), а док то ри рао је на Фи ло-
ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду (1965). Ра дио 
је као аси стент, до цент и ван ред ни про фе-
сор на Фи ло зоф ском фа кул те ту у При шти-
ни (1961–1971), по том као са вјет ник у Ре пу-
блич ком се кре та ри ја ту за обра зо ва ње и на-
у ку Ср би је (1971–1975). Од по чет ка 1976. до 
кра ја 2003. го ди не ра дио је као ре дов ни про-
фе сор на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом 
Са ду, ка да је пен зи о ни сан. Члан је Ма ке дон-
ске ака де ми је на у ка и умјет но сти, Удру же-
ња књи жев ни ка Ср би је, Удру же ња фол кло-
ри ста Ср би је, по ча сни члан Дру штва пи са ца 
Ма ке до ни је и члан-са рад ник Ма ти це срп-
ске у Но вом Са ду. По ча сни је док тор на у-
ка (doctor honoris causaе) Уни вер зи те та „Св. 
Ки рил и Ме то диј” у Ско пљу. На уч но са зна-
ње про ши ри вао је сту диј ским бо рав ци ма и 
као го сту ју ћи про фе сор у: Со вјет ском Са ве-
зу, Де мо крат ској Ре пу бли ци Њемач кој, Пољ-
ској, Че хо сло вач кој, Ма ђар ској, Ру му ни ји, 
Бу гар ској, Ита ли ји, Шпа ни ји и Грч кој. 

За свој кул тур ни, про свјет ни, на уч ни и 
струч ни рад до био је низ при зна ња и на гра-
да, ме ђу ко ји ма су: На гра да Гра да При шти-
не (1967), Де цем бар ска на гра да САП Ко со-
во (1970), Три на е сто јул ска на гра да СР Цр-
не Го ре (1974), Злат на знач ка Кул тур но-про-
свет не за јед ни це Ср би је (1977), По ве ља Ме-
ђу ре пу блич ке кул тур но-про свјет не за јед ни-

це Ср би је, Цр не Го ре и Бо сне и Хер це го ви-
не (1983), На гра да По кра јин ског син ди ка та 
Вој во ди не (1992), На гра да осло бо ђе ња Под-
го ри це (1995), Бал кан ска на гра да „Ко чо Ра-
цин” (1997), Ко сов ска на гра да „Вук Фи ли по-
вић” (1998) и На гра да за жи вот но дје ло „Па-
ја Мар ко вић Ада мов” (1999–2000). 

Нај зна чај ни ји му је до при нос у обла сти 
књи жев не исто ри је, те о ри је и кри ти ке, као 
и у обла сти по зо ри шне исто ри је и кри ти ке. 
До да нас је об ја вио 26 есте тич ких и по е то-
ло шких мо но гра фи ја, као и 33 књи ге сту ди ја 
и огле да по све ће них ју жно сло вен ским књи-
жев ни ци ма XVI II, XIX, XX и XXI ви је ка. У 
на у ци о књи жев но сти су по зна те и при зна-
те њего ве мо но гра фи је: По е ти ка и есте ти
ка Вла да на Де сни це (2001); Ан дри ће ва му дро
но сна про за (2006); Ми те ме и по е те ме То
ма са Ма на (2007); Ана гра ми и крип то гра ми 
у ро ма ни ма Ум бер та Ека (2009); Ла ви рин ти 
ча роб ног ре а ли зма Га бри је ла Гар си је Мар ке са 
(2011). Нај зна чај ни је књи ге сту ди ја и огле да 
су: Ту ма че ња са вре ме ног ро ма на (1976); Ма
ке дон ски пи сци и де ла (1979); По е ти ка и кри
ти ка (1988); Књи жев но об ли ко ва ње ствар но
сти (2003); Пи сци и по сред ни ци (2011). 

Ива но ви ће ве књи ге и по је ди ни ра до ви 
пре во ђе ни су на: ал бан ски, сло ве нач ки, ма-
ке дон ски, бу гар ски, ру ски, ру син ски, шпан-
ски, фран цу ски, ен гле ски, сло вач ки, ру мун-
ски, тур ски, ита ли јан ски, њемач ки, јер мен-
ски и ја пан ски је зик. 

Про те клих го ди на, а по во дом Ива но ви-
ће вих ју би ле ја по све ће них њего вом пе да го-
шком, на уч ном и струч ном ра ду, об ја вље на 
су два збор ни ка ра до ва и јед на био-би бли о-
гра фи ја. 

За до пи сног чла на Цр но гор ске ака де ми-
је на у ка и умјет но сти иза бран је 7. де цем бра 
2000. го ди не. 

Жи ви у Бе о гра ду.

РА ДО МИР ИВА НО ВИЋ
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Ро ђен је 15. ју на 1943. го ди не у Пе ћи. 
Основ ну шко лу и гим на зи ју је за вр шио у Пе-
ћи. Ди пло ми рао је на Ме ди цин ском фа кул-
те ту у Бе о гра ду (1966) у ре корд ном ро ку. 

Ра дио је као ље кар оп ште прак се дви је 
го ди не у род ном гра ду, на кон че га је до био 
спе ци ја ли за ци ју из не у ро хи рур ги је. По сли-
је пр ве го ди не спе ци ја ли за ци је при мљен је у 
стал ни рад ни од нос у Не у ро хи рур шкој кли-
ни ци Ме ди цин ског фа кул те та у Бе о гра ду. 

Иза бран је за ше фа тра у ма то ло шког одје-
ље ња Не у ро хи рур шке кли ни ке у Бе о гра ду, 
1975. године.

У то ку 1976. го ди не био је на уса вр ша ва-
њу у САД (Har vard Me di cal School – Mas sac-
hu setts Ge ne ral Ho spi tal), у Бо сто ну. 

Ма ги стар ску те зу је од бра нио 1976. го ди-
не, а док тор ску ди сер та ци ју 1978. го ди не. За 
на чел ни ка одје ље ња Не у ро хи рур шке кли-
ни ке у Бе о гра ду по ста вљен је 1992. го ди не. 
У зва ње до цен та иза бран је 1994. го ди не, а за 
про фе со ра Ме ди цин ског фа кул те та 1999. го-
ди не. 

У ме ђу вре ме ну бо ра вио је ви ше од го ди-
ну да на на струч ном уса вр ша ва њу и сту диј-
ским пу то ва њи ма у ра зним зе мља ма сви је та 

(САД, Ру си ја, Њемач ка, Ка на да, Нор ве шка, 
Ја пан и дру ге). 

Иза бран је за пр вог за мје ни ка (2001) ди-
рек то ра Ин сти ту та за не у ро хи рур ги ју Кли-
нич ког цен тра Ср би је. 

Пе да го шким ра дом ба ви се ви ше од 20 
го ди на. Био је кон сул тант Кли нич ког цен-
тра Цр не Го ре у Под го ри ци. По ча сни је члан 
Удру же ња не у ро хи рур га Ла тин ске Аме ри ке. 
Члан је Из вр шног од бо ра Удру же ња не у ро-
хи рур га Ср би је и Цр не Го ре. Се кре тар је по-
дру жни це не у ро хи рур га Срп ског ле кар ског 
дру штва. 

У пр о фе си о нал ном по гле ду оства рио је 
ре кор дан број не у ро хи рур шких опе ра ци ја 
(пре ко 20.000 опе ра ци ја). 

Уче ство вао је у ра ду ско ро свих свјет ских 
и европ ских сим по зи ју ма и кон гре са у по-
сље дњих 20 го ди на. 

Об ја вио је пре ко 100 на уч них ра до ва у 
стра ним и до ма ћим ча со пи си ма. 

Ко а у тор је три универзитетска уџ бе ни ка. 
Об ја вио је три по себ на из да ња: Ту мо ри 

хи по фи зе и кра ни о фа рин ги о ми, Спи нал ни 
ту мо ри и Це ре бро ва ску лар не бо ле сти ко је су 
на На уч ном ви је ћу Ме ди цин ског фа кул те та 
у Бе о гра ду до би ле ли цен цу као ба зич ни уџ-
бе ни ци за по сли је ди плом ску на ста ву. 

За ван ред ног чла на Цр но гор ске ака де ми-
је на у ка и умјет но сти иза бран је 12. де цем-
бра 2003. го ди не, а за ре дов ног 19. де цем бра 
2008. го ди не. 

Жи ви и ра ди у Бе о гра ду.

СВЕ ТО МИР ИВА НО ВИЋ
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Ро ђен је 18. апри ла 1929. го ди не у Ти то-
гра ду, гдје је за вр шио гим на зи ју. Сре дњу му-
зич ку шко лу за вр шио је у Це ти њу, а Му зич-
ку ака де ми ју у Бе о гра ду. По сли је за вр ше них 
сту ди ја уса вр ша вао се у Мо цар то вој ака де-
ми ји у Салц бур гу и „San ta Ce ci lia” у Ри му.

Ди ри гент је ра дио-хо ра, глав ни му зич-
ки уред ник про гра ма Ра дио-те ле ви зи је Ти-
то град, осни вач и ди ри гент Сим фо ниј ског 
ор ке стра Ра дио-те ле ви зи је Ти то град. Био је 
про фе сор Пе да го шке ака де ми је у Ник ши-

ћу а сре дње му зич ке шко ле „Његош” у Ти-
то гра ду.

Члан ци ма о му зич кој тра ди ци ји и о пи-
та њи ма са вре ме не му зи ке са ра ђу је у ви ше 
ли сто ва и ча со пи са (Звук, Про му зи ка, Ства
ра ње, Му зич ка ен ци кло пе ди ја и др.).

Као ком по зи тор ко ри стио је мо ти ве цр но-
гор ског фол кло ра. Са хо ром „Стан ко Дра го је-
вић” осво јио је ви ше ме ђу на род них на гра да. 
За му зич ко ства ра ла штво до био је На гра ду 
осло бо ђе ња Ти то гра да (1964) и Три на е сто јул-
ску на гра ду (1959. и 1963). Од ли ко ван је Ор-
де ном за слу га за на род са сре бр ним зра ци ма.

До пи сни члан Дру штва за на у ку и умјет-
ност Цр не Го ре (ка сни је Цр но гор ске ака де-
ми је на у ка и умјет но сти) био је од 6. мар та 
1973. до 27. фе бру а ра 1978. го ди не. 

Умро је 11. апри ла 1994. го ди не.

ЦВЈЕТ КО ИВА НО ВИЋ 
(1929–1994)
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Ро ђен је 1. мар та 1950. го ди не у Ко сте ни-
ци код Би је лог По ља. Основ ну шко лу је за-
вр шио у Би стри ци код Би је лог По ља, а Ма-
те ма тич ку гим на зи ју у Бе о гра ду. На При-
род но-ма те ма тич ком фа кул те ту у Бе о гра ду 
за вр шио је (1973) сту ди је ма те ма ти ке, за тим 
(1978) по сли је ди плом ске сту ди је из обла сти 
те о ри је и ме то да оп ти ми за ци је и (1980) од-
бра нио док то рат из обла сти ну ме рич ких ме-
то да рје ша ва ња екс тре мал них за да та ка. Од 
но вем бра 1973. го ди не ра ди на Уни вер зи те-
ту Цр не Го ре, пр во као аси стент на Еко ном-
ском фа кул те ту, за тим као до цент (1980), 
ван ред ни про фе сор (1986) и ре дов ни про фе-
сор (1991) на Од сје ку за ма те ма ти ку и ра чу-
нар ске на у ке При род но-ма те ма тич ког фа-
кул те та.

Од 1976. године у ви ше на вра та бо ра вио 
је на Фа кул те ту за ну ме рич ку ма те ма ти ку 
и ки бер не ти ку Московског др жав ног уни-
вер зи те та гдје је уче ствовао у ра ду се ми на ра 
Ме то де рје ша ва ња екс тре мал них за да та ка. 
Бо ра вио је на кра ћој спе ци ја ла за ци ји на Ин-
сти ту ту за прак тич ну ма те ма ти ку Уни вер-
зи те та у Кар лсру еу.

Члан је ре дак ци ја ча со пи са YUJOR и 
Mat he ma ti ca Mon ti sni gri, уред ник Гла сни
ка Одје ље ња при род них на у ка ЦА НУ. Пред-
сјед ник је Дру штва ма те ма ти ча ра и фи зи ча-
ра Цр не Го ре од 2004. го ди не, био је пред-
став ник Ср би је и Цр не Го ре у Ин тер на ци о-
нал ној ма те ма тич кој уни ји, пот пред сјед ник 
ЈУПИМ (Ју го сло вен ског дру штва за при ми-
је ње ну и ин ду стриј ску ма те ма ти ку), члан 

Пред сјед ни штва Са ве за дру штва Ср би је и 
Цр не Го ре. Члан је не ко ли ко про грам ских 
(на уч них) од бо ра ме ђу на род них на уч них 
кон фе рен ци ја из обла сти ме то да оп ти ми за-
ци је. Био је де кан При род но-ма те ма тич ког 
фа кул те та за пе ри од 2002–2007. Се кре тар је 
Одје ље ња при род них на у ка ЦА НУ од 1997. 
го ди не.

Уче ство вао је у де фи ни са њу про гра ма из 
обла сти ме то да оп ти ми за ци је за сту ден те 
по сли је ди плом ских сту ди ја на Ма те ма тич-
ком фа кул те ту у Бе о гра ду. Био је мен тор или 
ко мен тор за три ма ги стар ске и дви је док тор-
ске те зе од бра ње не на том фа кул те ту и члан 
ко ми си ја за пре глед и од бра ну ви ше ма ги-
стар ских и док тор ских ди сер та ци ја.

Област њего вог на уч ног ин те ре со ва ња су 
ме то де оп ти ми за ци је. Об ја вио је сам или у 
ко а у тор ству ви ше од 65 на уч них и струч них 
ра до ва, јед ну мо но гра фи ју, је дан уни вер зи-
тет ски уџ бе ник и скрип те за пред ме те ко је 
је пре да вао у ду жем пе ри о ду. Зна чај ни ји об-
ја вље ни ра до ви и књи ге: Ф. П. Василеėв, М. 
Ја ћи мо вић: Об ите ра тив ной ре гу ла ри за ции 
ме то да услов но го гра ди ен та и ме то да Нюго
на при не точ но за да ных дан ных, ДАН СС-
СР (1980); М. Ја ћи мо вић: Ре гу ла ри за ция не
ко то рых ва ри ан тов ме то да услов но го гра
ди ен та, Ве сник МГУ, Вычисл ма тем. и ки-
берн. (1994); М. Ја ћи мо вић, И. Кр нић: On so
me clas ses of re gu la ri za tion met hods for mi ni mi
za tion pro blem of qu a dra tic fun cti o nal on a half
spa ce, Hok ka i do Math. Jo ur nal (1998); M. Ja ći-
mo vić, A. Ge ary: A con di ti o nal gra di ent met
hod, YUJOR (1999); М. Ја ћи мо вић, П. Об ра-
до вић: Ре ал ни бро је ви, ЦИД (2001).

За ван ред ног чла на Цр но гор ске ака де ми-
је на у ка и умјет но сти иза бран је 6. де цем бра 
1996. го ди не, а за ре дов ног 12. де цем бра 2003. 
го ди не.

Жи ви и ра ди у Под го ри ци. 

МИ ЛО ЈИ ЦА ЈА ЋИ МО ВИЋ



120

Ро ђен је 22. де цем бра 1917. го ди не у Да ни-
лов гра ду. Основ ну шко лу за вр шио је у Пре-
ше ву, гим на зи ју у Вра њу. Ди пло ми рао је на 
Ве те ри нар ском фа кул те ту у Бе о гра ду 1942. 
го ди не. На уч ни сте пен док то ра ве те ри нар-
ских на у ка сте као је 1949. го ди не. Од 1944. 
до 1949. године на ла зио се на ра зним ду жно-
сти ма у је ди ни ца ма Ју го сло вен ске на род не 
ар ми је. Био је управ ник Глав не ве те ри нар-
ске бол ни це ЈНА.

На Фи зи о ло шком ин сти ту ту Ве те ри нар-
ског фа кул те та ра дио је од 1938. као де мон-
стра тор-во лон тер. Од 1947. по но во је са рад-
ник Фи зи о ло шког ин сти ту та у свој ству аси-
стен та. Иза бран је 1949. године за до цен та 
фи зи о ло ги је. Од 1956. је ван ред ни про фе сор, 
а од 1962. године ре дов ни про фе сор Ве те ри-
нар ског фа кул те та у Београду.

За до пи сног чла на Срп ске ака де ми је на у-
ка и умет но сти иза бран је 1965. а за ре дов ног 
чла на 1983. го ди не.

Иза бран је 1956. го ди не за пред сјед ни ка 
Ју го сло вен ског цен тра за при мје ну ну кле ар-
не енер ги је у по љо при вре ди. По сли је спе ци-
ја ли за ци је и сту диј ских бо ра ва ка у Па сте-
ро вој ла бо ра то ри ји Ин сти ту та за ра ди јум у 
Па ри зу и на Ти мир ја зев ској по љо при вред-
ној ака де ми ји у Мо скви, иза бран је 1959. го-

ди не за ди рек то ра но во о сно ва ног Ин сти-
ту та за при мје ну ну кле ар не енер ги је у по-
љо при вре ди, ве те ри нар ству и шу мар ству 
(ИНЕП).

Ор га ни за ци ја Ује ди ње них на ци ја име но-
ва ла га је 1976. године за екс пер та од го вор-
ног за про грам по мо ћи ко је су Ује ди ње не на-
ци је одо бри ле Ети о пи ји. По по врат ку у зе-
мљу, иза бран је 1979. године за ше фа Ка те дре 
за фи зи о ло ги ју и би о хе ми ју на Ве те ри нар-
ском фа кул те ту у Бе о гра ду и на тој ду жно-
сти је био до од ла ска у пен зи ју 1983. го ди не.

До бит ник је Сед мо јул ске на гра де. Био је 
по ча сни члан Срп ског ле кар ског дру штва. 
Пре зи ди јум Пољ ске ака де ми је на у ка од ли-
ко вао га је Ме да љом Ко пер ни ка. До бит ник 
је На гра де Бри тан ског дру штва за из у ча ва-
ње гу ша во сти. Од ли ко ван је Ор де ном за слу-
га за на род, Ор де ном ра да са сре бр ним ви-
јен цем, Ор де ном ра да са злат ним ви јен цем и 
Ор де ном ра да са цр ве ном за ста вом.

Об ја вио је 296 на уч них ра до ва у до ма ћим 
и стра ним ча со пи си ма. По ред то га, на пи-
сао је број не струч не рас пра ве, аутор је јед-
ног уни вер зи тет ског уџ бе ни ка, а у два је ко а-
у тор. Био је глав ни и од го вор ни уред ник ре-
но ми ра ног на уч ног ча со пи са на ен гле ском 
је зи ку Ac ta Ve te ri na ria.

Об ја вио је зна тан број ра до ва по све ће них 
из у ча ва њу те о риј ских и прак тич них про-
бле ма ис хра не до ма ћих жи во ти ња.

За до пи сног чла на Цр но гор ске ака де ми-
је на у ка и умјет но сти иза бран је 28. ок то бра 
1988. го ди не. 

Умро је 27. ма ја 1992. го ди не.

МИ ЛО ВАН ЈО ВА НО ВИЋ 
(1917–1992)
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Ро ђен је 13. де цем бра 1944. го ди не у Кли-
ко ва ча ма код Спу жа. Основ но обра зо ва ње 
за вр шио је у Спу жу 1959, гим на зи ју у Ти то-
гра ду 1963, Фи ло ло шки фа кул тет у Бе о гра ду 
1968. го ди не. Ма ги стри рао је 1973. на Фи ло-
ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду, а док то ри рао 
на истом 1982. го ди не.

Од 1968. го ди не ра дио је као про фе сор 
срп ско хр ват ског је зи ка и књи жев но сти у I 
зе мун ској гим на зи ји. Од 1974. био је уред ник 
кул тур не ру бри ке у ли сту По бје да у Ти то гра-
ду. Исте го ди не би ран је у зва ње про фе со ра 
ви ше шко ле на Пе да го шкој ака де ми ји у Ник-
ши ћу. Го ди не 1982. би ран је у зва ње ван ред-
ног про фе со ра на На став нич ком фа кул те-
ту, а 1987. за ре дов ног про фе со ра уни вер зи-
те та на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Ник ши ћу. 
На овој уста но ви био је ру ко во ди лац Ви је ћа 
Од сје ка за срп ски је зик и књи жев ност и про-
де кан 1992–1994. го ди не. Њего вом ини ци ја-
ти вом и ан га жо ва њем на ис тој уста но ви, на 
Од сје ку за срп ски је зик и књи жев ност, фор-
ми ран је 1995. го ди не пост ди плом ски сту-
диј, а од 1996. го ди не је ру ко во ди лац пост ди-
плом ског сту ди ја, смјер – На у ка о књи жев-
но сти.

Био је уред ник ли ста По бје да, ре ви је Ов
дје и Збор ни ка ра до ва На став нич ког фа кул
те та, а уре ђи вао је и еди ци је Ро ман у Цр ној 
Го ри (20 то мо ва) и Књи жев ност Цр не Го ре од 
XII до XIX ви је ка (20 то мо ва). Са на уч ним ра-

до ви ма – ре фе ра ти ма уче ство вао је на ве ли-
ком бро ју сим по зи ју ма у зе мљи и ино стран-
ству: Под го ри ци, Ник ши ћу, Ве ле су, Ло ши њу, 
За дру, Ду бров ни ку, Но вом Са ду, Бе о гра ду, 
За гре бу, Бра ти сла ви, Мо скви, Кра ко ву итд.

Од 1966. го ди не об ја вљу је по е зи ју, есе-
ји сти ку, пу бли ци сти ку, по зо ри шну кри ти-
ку, књи жев ну кри ти ку и књи жев ну исто ри-
ју. Са ра ђи вао је са ве ли ким бро јем књи жев-
них ча со пи са (Ства ра ње, Са вре ме ник, Спо
не, Из раз, Ле то пис Ма ти це срп ске, Мо сто
ви, Фо рум, За дар ска ре ви ја, Збор ник Ма ти це 
срп ске, Ср би сти ка и др.) и књи жев них но ви-
на (Ов дје, Од јек, Књи жев на реч, По ља, Књи
жев не но ви не, Ви ди ци, Око).

За струч ни и на уч ни рад до био је ви ше 
при зна ња, ме ћу ко ји ма се из два ја ју: Спе ци-
јал на на гра да за до при нос раз во ју по зо ри-
шне умјет но сти и ре пу блич ка на гра да „Ок-
то их” за до при нос у раз во ју обра зо ва ња.

Об ја вио је пре ко 60 књи га (сту ди ја, огле-
да, те мат ских ан то ло ги ја, па но ра ма, уџ бе ни-
ка, хре сто ма ти ја, при ре ђе них из да ња и по-
е зи је) и око 500 струч них, на уч них и умјет-
нич ких ра до ва у пе ри о ди ци.

Нај зна чај ни ја дје ла су: сту ди је Сјен ке и 
ства ри (1978); Да ни чи та ња (1985); Ро ма ни 
Аугу ста Це сар ца (1985); Струк ту ре и зна
че ња – цр но гор ске књи жев не те ме (1998); 
Ан дри ћев Његош (1995); по е зи ја Свје тли ла 
(1998); и хре сто ма ти ја Цр но гор ска књи жев
ност у књи жев ној кри ти ци (у пет то мо ва 
1990–2002).

За ван ред ног чла на Цр но гор ске ака де ми-
је на у ка и умјет но сти иза бран је 8. де цем бра 
2000. го ди не, а за ре дов ног 15. де цем бра 2006. 
го ди не. 

Умро је 28. ок то бра 2007. го ди не.

СЛО БО ДАН КА ЛЕ ЗИЋ 
(1944–2007)



122

Ро ђен је 1. ок то бра 1938. го ди не у Ско-
пљу, Ма ке до ни ја. Основ ну шко лу је за вр шио 
у Спли ту, гим на зи ју у Ду бров ни ку и Ско пљу. 
Ди пло ми рао је 1961. го ди не на При род но-ма-
те ма тич ком фа кул те ту у Ско пљу, Од сјек би-
о ло ги ја. Док то ри рао је 1964. го ди не на При-
род но-ма те ма тич ком фа кул те ту у Бе о гра ду 
на Од сје ку за би о ло ги ју.

Кре та ње у слу жби: од 1963. до 1966. го-
ди не аси стент у За во ду за би о ло ги ју мо ра у 
Ко то ру; 1966. го ди не на уч ни са рад ник у Би-
о ло шком ин сти ту ту у Под го ри ци; 1971. го-
ди не ви ши на уч ни са рад ник у истом ин сти-
ту ту; 1976. го ди не на уч ни са вјет ник у истом 
ин сти ту ту; од 1980. до 1982. го ди не ге не рал-
ни ди рек тор Ин сти ту та за би о ло шка и ме ди-
цин ска ис тра жи ва ња у Под го ри ци; од 1982. 
до 1990. го ди не ру ко во ди лац Хи дро би о ло-
шког одје ље ња Би о ло шког ин сти ту та у Под-
го ри ци; од 1987. до 1989. про фе сор на На-
став нич ком фа кул те ту, Од сјек за би о ло ги ју, 
у Ник ши ћу; од 1990. до 2004. го ди не ре дов ни 
про фе сор на При род но-ма те ма тич ком фа-
кул те ту у Под го ри ци, Од сјек за би о ло ги ју, на 
пред ме ти ма Ин вер те бра та и Еко ло ги ја жи-
во ти ња са зо о ге о гра фи јом. У пе ри о ди ма од 
1996. до 1997. и 2002. до 2004. го ди не је шеф 
Од сје ка за би о ло ги ју При род но-ма те ма тич-
ког фа кул те та у Под го ри ци.

Иза бран је за пре да ва ча на При род но-ма-
те ма тич ком фа кул те ту у Кра гу јев цу. 

Иза бран је за пре да ва ча на Уни вер зи те-
ту „До ња Го ри ца” у Под го ри ци на пред ме ту 
Фи ло зо фи ја би о ло ги је.

У пен зи ји је од ок то бра 2004. го ди не.
За про фе со ра еме ри ту са Уни вер зи те та 

Цр не Го ре иза бран је 2005. го ди не. 
За ино стра ног чла на Ака де ми је на у ка и 

умјет но сти Бо сне и Хер це го ви не иза бран је 
2009. го ди не.

Одр жао је мно го број на пре да ва ња по уни-
вер зи те ти ма и ин сти ту ти ма ши ром сви је та.

Био је члан мно го број них ме ђу на род них 
удру же ња као и ре дак ци ја на уч них ча со пи-
са у зе мљи и ино стран ству. Са да је члан ре-
дак ци је ме ђу на род ног на уч ног ча со пи са Zo
o ta xa, уред ник је еди ци је Ка та ло зи Одје ље-
ња при род них на у ка Цр но гор ске ака де ми је 
на у ка и умјет но сти, итд.

Под руч је ис тра жи ва ња је фа у на, еко ло-
ги ја и зо о ге о гра фи ја Amp hi po da (Cru sta cea) 
мор ских, слат ко вод них и под зем них еко-
си сте ма ши ром сви је та, те фа у на For mi ci da 
(Hyme nop te ra). Об ја вио је пре ко 260 на уч них 
ра до ва у зе мљи и ино стран ству, опи сао низ 
но вих ро до ва и вр ста за на у ку ши ром сви је-
та (пре ко 200).

Низ но во от кри ве них ро до ва и вр ста од 
стра не дру гих ис тра жи ва ча је по све ће но ње-
му (Auto noe ka ra ma ni, Me gacyclops gor da ni, 
итд.). Најпознатије књиге су: Фа у на Amp hi
po da Ита ли је (1993), Фа у на Amp hi po da Ме
ди те ра на (за јед нич ка мо но гра фи ја не ко ли-
ко ауто ра у 4 во лу ме на) (1982–1998), Bar nard, 
J. L. & Ka ra man, G., The Fa mi li es and Ge ne ra of 
Ma ri ne Gam ma ri dean Amp hi po da (Ex cept Ma
ri ne Gam ma ro ids). Part 1 and 2. – Re cords of the 
Austra lian Mu se um, Sup ple ment 13 (parts 1 and 
2): 1–866 (1991), итд.

За ван ред ног чла на Цр но гор ске ака де ми-
је на у ка и умјет но сти иза бран је 28. ок то бра 
1988. го ди не, а за ре дов ног 19. но вем бра 1993. 
го ди не. 

Жи ви у Под го ри ци.

ГОР ДАН КА РА МАН
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Ро ђен је 9. апри ла 1950. го ди не у Пе тњи-
ци код Шав ни ка.

Ди пло ми рао на Пе да го шкој ака де ми ји 
(ли ков ни смјер) у Ник ши ћу, 1974. го ди не.

Фа кул тет ли ков них умјет но сти (сли кар-
ски од сјек) за вр шио у Бе о гра ду у кла си про-
фе со ра Ра ден ка Ми ше ви ћа 1978. го ди не, код 
ко га је и ма ги стри рао 1980. го ди не. Као сти-
пен ди ста Фран цу ске, за вр шио спе ци ја ли за-
ци ју на Academie des Be a ux-Arts у Па ри зу код 
про фе со ра Жа ка Јан ке ла, 1981–1982. го ди не.

Био је на сту диј ским бо рав ци ма у: Ита-
ли ји, Њемач кој, Фран цу ској, Бел ги ји, Хо лан-
ди ји, Шпа ни ји, Грч кој и САД.

При Ре пу блич ком за во ду за за шти ту спо-
ме ни ка кул ту ре Ср би је ра дио је на кон зер-
ва ци ји фре са ка у Ста рој Па вли ци, Ка ра ну и 
Ари љу од 1977. до 1981. го ди не. Од 1977. го-
ди не је члан УЛУЦГ-а, а 1983–1987. го ди не 
ра дио је као се кре тар УЛУЦГ-а. Од 1986. до 
1990. го ди не ра дио је као пре да вач на Фи ло-
зоф ском фа кул те ту у Ник ши ћу (Од сјек за 
ли ков но вас пи та ње, пред мет Сли кар ство), 
а од 1990. го ди не ра ди на Фа кул те ту ли ков-
них умјет но сти на Це ти њу као до цент, за тим 
као ван ред ни про фе сор, а од 2002. го ди не 
ре дов ни је про фе сор Уни вер зи те та. Од 1990. 
до 1994. го ди не био је про де кан, а од 1994. 
до 1996. го ди не де кан Фа кул те та ли ков них 
умјет но сти на Це ти њу.

2002. го ди не по ста је ре дов ни про фе сор 
(сли кар ска кла са) на Фа кул те ту ли ков них 
умјет но сти на Це ти њу.

Са мо стал но је из ла гао на 53 из ло жбе у 
Бе о гра ду, Но вом Са ду, Сом бо ру, Зре ња ни ну, 
Са ра је ву, Но вој Го ри ци, Кра гу јев цу, Чач ку, 
Под го ри ци, Ник ши ћу, Бу дви, Ско пљу, Па ри-
зу и Ха мил то ну.

Ко лек тив но је из ла гао на ви ше од 300 из-
ло жби у ве ћи ни ју го сло вен ских цен та ра, као 
и на из ло жба ма са ве зног и ре пу блич ког ка-
рак те ра, или се лек ти ра ним из ло жба ма у 
Па ри зу, Бе чу, Бри се лу, Штут гар ту, Ман хај-
му, Ослу, Ни ко зи ји, Бу ку ре шту, Ко ши ца ма, 
Мал ти, Ги тер слоу, Ка и ру, То ки ју, Хам бур гу, 
Ри му, Ба ри ју, Со фи ји, Пе кин гу, Ва шинг то ну, 
Мо скви, Кел ну, Бе чу, Гра цу, Лин цу, Оде си, 
Ла во ву, Ин сбру ку…

До бит ник је 22 на гра де за сли кар ство на 
са ло ни ма и ре пре зен та тив ним из ло жба ма у 
Ју го сла ви ји и Цр ној Го ри.

Сли ке, цр те жи и аква ре ли на ла зе се у ви-
ше му зе ја, га ле ри ја и ин сти ту ци ја у екс-Ју го-
сла ви ји, као и у при ват ним ко лек ци ја ма у зе-
мљи и ино стран ству.

За умјет нич ки рад до био је мо но го број не 
на гра де и при зна ња: Три на е сто јул ска на гра-
да (1995), на гра да „Ми лу но вић, Сти јо вић, 
Лу бар да” на тра ди ци о нал ној из ло жби УЛУ-
ЦГ-а (1997. и 1999), По ве ља ис так ну тим кул-
тур ним ства ра о ци ма (2010).

За ван ред ног члан Цр но гор ске ака де ми-
је на у ка и умјет но сти иза бран је 6. де цем бра 
1996. го ди не, а за ре дов ног 12. де цем бра 2003. 
го ди не.

Жи ви у Под го ри ци.

ДРА ГАН КА РА ЏИЋ
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Ро ђен је 1923. го ди не. Док тор је прав них 
на у ка и ре дов ни про фе сор не ко ли ко уни-
вер зи те та у Ру ској Фе де ра ци ји. Члан је Ру-
ске ака де ми је на у ка (ра ни је Ака де ми је на у ка 
СССР) од 1966. го ди не.

Ре дов ни је члан Ака де ми је на у ка Азер-
беј џа на од 1967. го ди не. Од 1981. го ди не ино-
стра ни је члан Срп ске ака де ми је на у ка и 
умет но сти, а од 1985. ино стра ни члан Фин-
ске ака де ми је на у ка.

Аутор је ви ше од 450 на уч них ра до ва, од 
ко јих су нај зна чај ни је књи ге: За ко но дав на 
дје лат ност со вјет ске др жа ве (1955); Сло бо
да, пра во и за ко ни тост (1962); Пи та ња за ко
но дав не тех ни ке (1958); Ко ди фи ка ци ја и за
ко но дав на тех ни ка (1962); Фи ло зоф ски про
бле ми пра ва (1972); Оп шта те о ри ја пра ва: 
пред мет, струк ту ра, функ ци ја (1977); Ус
тав ССР и раз вој прав нопол тич ке те о ри
је (1979); Фи ло зоф ске осно ве по ли тич ко прав
них ис тра жи ва ња (1986); Ме то до ло ги ја пра
ва (1989); Кул ту ра и тех ни ка за ко но дав ства 
(1991); за ју го сло вен ског из да ва ча на пи сао је 
сту ди ју Основ не цр те фи ло зо фи је пра ва.

За до пи сног чла на Цр но гор ске ака де ми-
је на у ка и умјет но сти иза бран је 19. но вем-
бра 1993. го ди не. 

Жи ви у Мо скви.

ЏАН ГИР АБА СО ВИЧ КЕ РИ МОВ
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Ро ђен је 19. де цем бра 1912. го ди не у Гра-
хо ву (Ник шић). Основ ну шко лу за вр шио је 
у род ном мје сту, гим на зи ју у Ђа ко ви ци и 
Ник ши ћу. По за вр шет ку Учи тељ ске шко ле 
на Це ти њу 1937. го ди не, упи сао се на Гру пу 
за чи сту фи ло зо фи ју на Фи ло зоф ском фа-
кул те ту у За гре бу. Сту ди је је убр зо пре ки-
нуо и као до бро во љац оти шао у Шпа ни ју 
гдје се бо рио про тив фа ши стич ких сна га и 
био те шко ра њен. На шпан ском фрон ту ос-
тао је до за вр шет ка ра та 1939. го ди не, а он да 
је пре шао у Фран цу ску гдје је за тво рен у кон-
цен тра ци о ном ло го ру Сан Си при јен, а за тим 
пре мје штан из ло го ра у ло гор. По сли је бјек-
ства из ло го ра, кра јем ју ла 1941. го ди не, сти-
гао је у За греб.

Уче сник је На род но о сло бо ди лач ког ра та. 
Је дан је од ор га ни за то ра устан ка у Хр ват ском 
при мор ју и Гор ском Ко та ру. Био је ко ман-
дант Пр вог при мор ско-го ран ског од ре да, за-
тим Пе те опе ра тив не зо не Хр ват ске за При-

мор је, Гор ски ко тар и Ис тру, а у ље то 1944. 
го ди не уна при је ђен је у чин ге не рал-ма јо ра 
и по ста вљен за ко ман дан та Ше стог удар ног 
кор пу са Сла во ни је. Крај ра та до че као је као 
за мје ник ко ман дан та Пр ве тен ков ске ар ми је.

У по слије рат ним го ди на ма оба вљао је 
раз не вој не и по ли тич ке функ ци је.

За на род ног хе ро ја про гла шен је 1951. го-
ди не.

Пи са њем се по чео ба ви ти сре ди ном пе-
де се тих го ди на ка да је на ста ла и њего ва пр-
ва књи га Не ка ис ку ства из бор би у Хр ват
ском при мор ју и Гор ском ко та ру 1941–1943 
(ка сни је об ја вље на под на сло вом У жа ри шту 
устан ка). Сли је ди ро ман си ра на хро ни ка 
У ра то ви ма Шпа ни је, те ро ма ни: Ка пел ски 
кре со ви, Мла да шу ма, збир ке при по вје да ка и 
крат ких при ча: Вр тлог, Га ври ја да, Да ни ко ји 
не за ла зе, Хум ка, итд. Не ки њего ви ро ма ни 
об ја вље ни су на ви ше стра них је зи ка.

Са ра ђи вао је и на из ра ди сце на ри ја за 
фил мо ве: Не ре тва, Су тје ска, Ужич ка Ре
пу бли ка. Био је је дан од уред ни ка збор ни ка 
Шпа ни ја.

За до пи сног чла на Цр но гор ске ака де ми је 
на у ка и умјет но сти иза бран је 1. мар та 1985. 
го ди не. 

Умро је 24. ма ја 1994. го ди не.

ВЕЉ КО КО ВА ЧЕ ВИЋ 
(1912–1994)
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Ро ђен је 19. де цем бра 1921. го ди не у Не-
бре цо ву код При ле па. Гим на зи ју је учио у 
При ле пу и Кра гу јев цу, а лин гви сти ку и књи-
жев ност сту ди рао у Бе о гра ду и Со фи ји. Од 
1946. пре да вач је, а од 1957. године ре дов ни 
про фе сор Фи ло зоф ског фа кул те та у Ско пљу. 
Био је де кан Фа кул те та и рек тор Уни вер зи-
те та у Ско пљу, пред сјед ник Удру же ња књи-
жев ни ка Ма ке до ни је и пред сјед ник Са ве за 
књи жев ни ка Ју го сла ви је.

Био је ре дов ни члан Ма ке дон ске ака де-
ми је на у ка и умјет но сти (био је и њен пред-
сјед ник), до пи сни члан ЈА ЗУ, СА НУ, СА ЗУ, 
АНУ БиХ и ВА НУ. Био је члан Аустриј ске, 
Пољ ске и Ру ске ака де ми је на у ка, те по ча сни 
док тор Чи ка шког уни вер зи те та, Уни вер зи-
те та у Вроц ла ву и Кра ко ву.

До бит ник је: На гра де АВ НОЈ-а, Хер де ро-
ве на гра де, Ок то бар ске на гра де Скуп шти-

не Ре пу бли ке Ма ке до ни је, Њего ше ве на гра-
де за књи жев ност. Ба вио се лин гви сти ком. 
Аутор је нор ма тив не Гра ма ти ке на ма ке
дон ски от ли те ра ту рен је зик III (1952, 1954) 
и пр ве Исто ри је ма ке дон ског је зи ка (1965). 
Био је глав ни ре дак тор дје ла Реч ник на ма
ке дон ски от је зик IIII, Ско пље (1961, 1965, 
1966) и уред ник лин гви стич ког ча со пи-
са Ма ке дон ски је зик. Ба вио се и исто ри јом 
књи жев но сти. Об ја вио је: Ма ке дон ски уџ бе
ни ци од XIX ве ка (I – 1949, II – 1959) и Ма ке
дон ска та ли те ра ту ра во XIX век (I – 1950, 
II – 1952). Ба вио се и пре во ђе њем. Пре вео је 
Хај не ов Ин тер ме цо (1952) Шек спи ро ву тра-
ге ди ју Оте ло (1953) и Њего шев Гор ски ви је
нац (1947, 1959).

Ко не ски је по знат и као пје сник и при по-
вје дач. Нај и стак ну ти је збир ке по е зи је су му: 
Мо стот (1945), Те шко то, Сред ба са Жин си
фов, Ро ку ва ње, Ве зил ка.

За до пи сног чла на Цр но гор ске ака де ми-
је на у ка и умјет но сти иза бран је 23. ок то бра 
1981. го ди не. 

Умро је 7. де цем бра 1993. го ди не.

БЛА ЖЕ КО НЕ СКИ 
(1921–1993)
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Ро ђен је 23. де цем бра 1926. го ди не у Треп-
чи, Цр на Го ра. Гим на зи ју је за вр шио у Ник-
ши ћу 1947. го ди не. Ме ди цин ски фа кул тет 
је упи сао у Са ра је ву, а за вр шио у Бе о гра ду 
1954. го ди не. На Уни вер зи тет ској кли ни ци 
у Бе о гра ду спе ци ја ли зо вао је не у роп си хи ја-
три ју. Бо ра вио је у Њујор ку и Мон тре а лу на 
уса вр ша ва њу пси хи ја три је 1965–67. го ди не. 
У Цен тру за пост ди плом ске сту ди је за мен-
тал но здра вље у Њујор ку, 1967–1972. го ди не, 
оба вио је су пер спе ци ја ли за ци ју из пси хо а-
на ли тич ке ме ди ци не.

У окви ру Оп ште бол ни це у Ти то гра ду 
осно вао је Не у роп си хи ја триј ско одје ље ње 
ко јим је ру ко во дио у пе ри о ду 1960–1965. го-
ди не. Има ве ли ки углед у Цр ној Го ри и ува-
жа ва ње у ју го сло вен ским пси хи ја триј ским 
кру го ви ма.

На пу стио је Цр ну Го ру и на ста вио са пси-
хи ја триј ском дје лат но шћу у Њујор ку.

Ра дио је као пре да вач и ментор, од 1967. 
до 1973. го ди не, у Bel le vue бол ни ци у Њујор-
ку. Ду жност ди рек то ра Одје ље ња за пси хи-
ја три ју Ме то ди стич ке бол ни це у Бру кли ну 
оба вљао је од 1978. до 1984. го ди не.

У Ко ми тет Аме рич ке ака де ми је за пси-
хо а на ли зу при мљен је 1975. го ди не. Члан је 
Аме рич ког ме ди цин ског удру же ња, Аме-
рич ког пси хи ја триј ског удру же ња, Ин тер-
на ци о нал ног удру же ња за со ци јал ну пси хи-
ја три ју, Њујор шке ака де ми је на у ка, Аме рич-
ке ака де ми је за пси хи ја три ју, Свјет ског пси-
хи ја триј ског удру же ња, као и дру гих на уч-
них асо ци ја ци ја.

Ду шан Ко со вић је об ја вио мо но гра фи-
је Stress и Op ti mi stic Psyho a nalysis. Пу бли ко-
вао је ве ли ки број на уч них сту ди ја и ра до ва 
из обла сти не у роп си хи ја три је, ма ла дап та ци-
је, акул ту ра ци је и ми гра ци о них по пу ла ци ја, 
пре вен ци је у пси хи ја три ји, као и дру гих пси-
хич ких ал тер на ци ја и по ре ме ћа ја са вре ме ног 
чо вје ка. Исту пао је на свјет ским кон гре си ма.

За до пи сног чла на Цр но гор ске ака де ми-
је на у ка и умјет но сти иза бран је 19. но вем-
бра 1993. го ди не. 

Жи ви у Њујор ку.

ДУ ШАН КО СО ВИЋ
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Ро ђен је 23. ја на у ра 1917. го ди не у Пе ћи. 
Основ ну шко лу учио је у Пла ву, Под би шћу, 
Ко ла ши ну, Под го ри ци и Гу си њу, а гим на зи ју 
у Бе ра на ма. Сту ди рао је књи жев ност на Бе-
о град ском уни вер зи те ту. Уче ство вао је у На-
род но о сло бо ди лач кој бор би од Три на е сто-
јул ског устан ка 1941. го ди не. По сли је ра та 
ра дио је у Бор би, Ра дио Бе о гра ду, Књи жев
ним но ви на ма и По ли ти ци.

По чео је да об ја вљу је сти хо ве још као ђак 
тре ћег раз ре да гим на зи је, у под го рич кој Зе
ти (1931), по том у за гре бач кој Мла до сти, у 
са ра јев ском Пре гле ду, Жи во ту и ра ду, Сту
ден ту и Мла дој кул ту ри. Био је и од го вор ни 
уред ник На шег сту ден та. За ври је ме ра та 
ак тив но је уче ство вао у при ре ђи ва њу Пар
ти зан ске ри је чи, ча со пи са Пе те цр но гор ске 
бри га де, за тим Пло ту на Осме ба ниј ске и ди-
ви зиј ских но ви на Сед ма ди ви зи ја. По сли је 
ра та уре ђи вао је омла дин ски ча со пис Мла
дост, пр ви књи жев ни ча со пис у осло бо ђе ној 
зе мљи. Био је у ре дак ци ји ре ви је Ју го сла ви
ја – СССР, за тим у ре дак ци ја ма Но ве ми сли и 
Књи жев но сти. Са Ве ли бо ром Гли го ро ви ћем 
по кре нуо је ча со пис Са вре ме ник. Сти хо ве и 
члан ке, при ка зе и ре пор та же об ја вљи вао је у 
мно гим ли сто ви ма и ча со пи си ма, по нај ви ше 
у По ли ти ци.

Не ко ли ко го ди на је био се кре тар књи-
жев ног са вје та Про свје те, и по осни ва њу бе-
о град ског Ху мо ри стич ког по зо ри шта његов 
управ ник. Ви ше пу та био је би ран у упра ву 
Са ве за књи жев ни ка Ју го сла ви је.

По е зи ја, про за и пу то пи си су му пре во-
ђе ни на ру ски, ал бан ски, бу гар ски, че шки, 
ма ђар ски, ма ке дон ски, пољ ски, ру мун ски, 
ру син ски, сло вач ки, сло ве нач ки, ита ли јан-
ски, њемач ки и тур ски је зик.

За свој књи жев ни рад до био је: На гра ду 
АВ НОЈ-а, на гра ду „Три на е сти јул”, Зма је ву 
на гра ду, Го ра нов ви је нац, Ку рир чек, на гра ду 
„Ри сто Рат ко вић”, На гра ду Удру же ња књи-
жев ни ка Ср би је и награ де гра до ва Иван гра-
да, Пла ва, Гу си ња и Хер цег Но вог. Од ли ко-
ван је ни зом рат них и мир но доп ских од ли-
ко ва ња.

Об ја вио је три де се так књи га по е зи је: Пје
сме (1947); Зе мљи во ље ној (1948); Про ље ће над 
ро вом (1951); Дне ви из ме ђу нас (1962); Шле пу
мор не во де (1968); Ли ри ка Ју га (1911); По стој би
на ма сли не (1979); Три сти ја (1985); шест књи-
га пу то пи сне про зе: Кра је ви и љу ди (1954); Гра
до ви у про ла зу (1957); За пи си о љу ди ма (1976) 
и че ти ри ро ма на: Глу ва пе ћи на (1956); Су тје
ска (1958); Мо дро бла го (1963) и Го ра ко шта но
ва (1967).

За ре дов ног чла на Дру штва за на у ку и 
умјет ност Цр не Го ре (ка сни је Цр но гор ске 
ака де ми је на у ка и умјет но сти) иза бран је 6. 
мар та 1973. го ди не. 

Умро је 19. ок то бра 1997. го ди не.

ДУ ШАН КО СТИЋ 
(1917–1997)
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Ро ђе на је 14. мар та 1940. го ди не у Његу-
ши ма, Це ти ње. Ди пло ми ра ла је 1963, ма ги-
стри ра ла 1976, док то ри ра ла 1981; све на Еко-
ном ском фа кул те ту у Бе о гра ду. За вр ши ла је 
спе ци ја ли стич ку обу ку код П. А. Цен тра у 
Лон до ну из кон сул тант ске дје лат но сти 1974. 
го ди не. Сту диј ски бо ра вак у Ин сти ту ту ми-
ро вој еко но мии Ака де мии на ук СССР и дру-
гим на уч ним и ви со ко школ ским ин сти ту ци-
ја ма у Мо скви обавила је 1986. го ди не.

Ра ди ла је као на став ник у Тр го вин ској 
шко ли, се кре тар ОК НО у Под го ри ци, шеф 
Од сје ка за рад и рад не од но се и за мје ник 
на чел ни ка за при вре ду СО Под го ри ца. Од 
1965. ра ди ла је на Еко ном ском фа кул те ту – у 
Ин сти ту ту за дру штве но-еко ном ска ис тра-
жи ва ња у Под го ри ци. У зва ње на уч ног са-
вјет ни ка иза бра на је 1988. Пен зи о ни са на је 
2001. го ди не.

Уче ство ва ла је на број ним на уч ним ску-
по ви ма у зе мљи и у ино стран ству (Баг-
дад, 1981, Бер лин, 1983, Ска дар, 2010). Ра-
ди ла је на ма кро про јек ти ма Кон зор ци ју ма 
еко ном ских ин сти ту та СФРЈ и Кон зор ци ју-
ма ин сти ту та дру штве них на у ка СФРЈ. Би-
ла је члан на уч них ви је ћа ме ђу ре пу блич-
ких – Р/П про је ка та. Ра ди ла је као члан ре-
дак ци ја ви ше ча со пи са (Прак са, Про дук тив
ност, Раз вој, Fa its et ten dan ces, De ve lop ment, 
Го ди шњак Еко ном ског фа кул те та, Збор ник 
Прав ног фа кул те та, Еко ном ска по ли ти ка, 
Еко но мист), уре ђи вач ких од бо ра збор ни ка 
ра до ва ОДН, број них из да ња-пу бли ка ци ја 
Еко ном ског фа кул те та - IDEI, СИЗ-а за на-

уч не дје лат но сти ЦГ, Дру штва еко но ми ста 
Под го ри це. Би ла је члан Ре дак ци је за исто-
ри ју Цр не Го ре, Са вје та и Ре дак ци је Цр но
гор ске би бли о гра фи је 1494–1994. и уред ник за 
еко ном ске на у ке, Са вје та Про свјет ног ра да.

У на уч но и стра жи вач ком ра ду усмје ре-
на је на ис тра жи ва ња из обла сти: при вред ни 
раз вој, при вред ни си стем и еко ном ска по ли-
ти ка. Објавила је пре ко 640 би бли о граф ских 
је ди ни ца, 13 књи га (у че ти ри је ко а у тор), 19 
мо но гра фи ја, 133 члан ка, 97 ре фе ра та, од че-
га 10 на ме ђу на род ним кон фе рен ци ја ма, 176 
сту ди ја и про је ка та (као аутор и ко а у тор), ве-
ћег бро ја ен ци кло пе диј ских од ред ни ца, екс-
перт ских оцје на, ре цен зи ја, при ка за и др. 
Уче ство ва ла је у из ра ди 73 на уч не пу бли ка-
ци је и збор ни ка ра до ва (од ко јих 23 у из да-
њу ЦА НУ). Ци ти ра на је од ве ћег бро ја ауто-
ра и пред ста вље на у ви ше спо ме ни ца и мо-
но гра фи ја.

Оба вља ла је зна чај не функ ци је на Еко-
ном ском фа кул те ту (пред сјед ник Са вје та), у 
IDEI-у (пред сјед ник На уч ног ви је ћа), у СИЗ-
у за на уч не дје лат но сти ЦГ (пред сјед ник Из-
вр шног од бо ра), Са вје ту за јед ни ца за на уч ни 
рад Ју го сла ви је, стру ков ним ор га ни за ци ја ма 
и асо ци ја ци ја ма у Цр ној Го ри и Ју го сла ви ји.

Уз ре дов ни на уч но и стра жи ва чи рад би-
ла је ак тив ни дру штве но-по ли тич ки рад ник 
до 1990. го ди не. Оба вља ла је низ зна чај них 
функ ци ја у дру штве но-по ли тич ким ор га ни-
за ци ја ма и скуп шти на ма у Оп шти ни Под го-
ри ца, Ре пу бли ци Цр ној Го ри и СФРЈ. Би ла је, 
по ред оста лог, члан: Цен трал ног ко ми те та 
НО ЦГ, Цен трал ног ви је ћа Са ве за син ди ка-
та Ју го сла ви је, де ле гат-по сла ник и пред сјед-
ник Од бо ра за дру штве но-еко ном ске од но се 
и по ли тич ки си стем Скуп шти не СРЦГ, члан 
Пред сјед ни штва СС РН Ју го сла ви је и др.

За мје ник је се кре та ра Одје ље ња дру-
штве них на у ка ЦА НУ, члан (ра ни је се кре-

МИ ЛИ ЦА КО СТИЋ
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тар) Од бо ра ЦА НУ за еко ном ске на у ке, члан 
Од бо ра за де мо граф ска ис тра жи ва ња, била 
је уред ник стру ке три обла сти за Ен ци кло-
пе ди ју Цр не Го ре, члан Ре дак ци је Еко но ми
ке, са рад ник ви ше ча со пи са.

Ре дов ни је члан На уч ног дру штва еко-
но ми ста, Ака де ми је еко ном ских на у ка и 
Европ ске ака де ми је еко ном ских на у ка.

До бит ник је број них дру штве них при-
зна ња, ме ђу ко ји ма су нај ва жни ја: Три на е-
сто јул ска на гра да (1984), На гра да осло бо ђе-
ња Ти то гра да (1977), Ор ден ра да са злат ним 
ви јен цем (1986), При зна ње На уч ног дру штва 
еко но ми ста Ју го сла ви је (2002) и др.

Нај ва жни је књи ге: Рас по дје ла на ци о нал
ног до хот ка и њен ути цај на раз вој ју го сло

вен ске при вре де (1976); Си стем и по ли ти ка 
рас по дје ле по сли је ре фор ме (1983); Про мје не 
у раз во ју дру штве них дје лат но сти (1988); 
Основ на оби љеж ја не про из вод не по тро шње 
у Цр ној Го ри (1990); Ду го роч не тен ден ци је у 
раз во ју Цр не Го ре и Ју го сла ви је (1992); Не про
из вод на по тро шња и про мје не у при вред ном 
си сте му (1999); Мо но гра фи ја: Ин сти тут за 
дру штве ноеко ном ска ис тра жи ва ња  IDEI 
1965–2000 (2001); На у ка и раз вој на у ке у Цр
ној Го ри кроз ври је ме (2011). 

За ван ред ног чла на ЦА НУ иза бра на је 
12. де цем бра 2003, а за ре дов ног 19. де цем бра 
2008. го ди не.

Жи ви у Под го ри ци.
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Ро ђен је 7. ју ла 1893. го ди не у За гре бу, 
гдје је за вр шио основ ну шко лу и пр ве раз-
ре де гим на зи је. Го ди не 1908. оти шао је у вој-
ну шко лу у Пе чуј, а за тим у Вој ну ака де ми-
ју Лу до ви це ум у Бу дим пе шти. У то ку Пр-
вог свјет ског ра та био је вој ник у Га ли ци-
ји и на Кар па ти ма. Из ме ђу два ра та жи вио 
је у За гре бу, а по вре ме но и у Бе о гра ду, као 
књи жев ник. Из да вао је ча со пи се: Пла мен 
(1919), Књи жев ну ре пу бли ку (1923–1927), Да
нас (1934), Пе чат (1939–1941). Њего ви ча-
со пи си би ли су че сто цен зу ри са ни и за бра-
њи ва ни, а он хап шен за ври је ме НДХ. Го ди-
не 1945. био је члан ре дак ци је ча со пи са Ре
пу бли ка, а од 1962. члан ре дак ци је ча со пи са 
Фо рум. Од 1950. го ди не био је ди рек тор Ју го-
сло вен ског лек си ко граф ског за во да у За гре-
бу и глав ни уред ник Ен ци кло пе ди је Ју го сла-
ви је. Био је ре дов ни члан Ју го сла вен ске ака-
де ми је зна но сти и умјет но сти, до пи сни члан 
СА ЗУ.

За по чео је сво ју књи жев ну ка ри је ру по-
е зи јом. Пр ве ра до ве је об ја вио уочи Пр вог 
свјет ског ра та. Пје сме из њего ве пр ве фа зе 

об ја вље не су у књи зи Сим фо ни је. Нај ва жни-
ја Кр ле жи на књи га пје са ма је Ба ла де Пе три
це Ке рем пу ха (1936) на кај кав ском ди ја лек ту.

Сво је драм ско дје ло за по чео је сим бо-
ли стич ким и екс пре си о ни стич ким дра ма-
ма. Ту спа да ју: Ми ке лан ђе ло (1919), Цри сто
вал Цо лон и Кра ље во (1918). Нај по зна ти ји је 
ци клус о Глем ба је ви ма ко ји је по све ћен па-
ду и про па да њу јед не па три циј ске за гре бач-
ке по ро ди це. Об у хва та је да на ест про зних 
фраг ме на та и три дра ме: Го спо да Глем ба је ви 
(1928), У аго ни ји (1928) и Ле да (1931).

По знат је и у обла сти но ве ли сти ке. Хр
ват ски бог Марс и Хр ват ска рап со ди ја су 
нај бо ље стра ни це хр ват ске ан ти рат не ли те-
ра ту ре.

Зна ча јан је и као ро ма но пи сац. Об ја вио је 
че ти ри ро ма на: По вра так Фи ли па Ла ти но
ви ћа (1932); Бан кет у Бли тви (1938–1939); На 
ру бу па ме ти (1938) и За ста ве (1967).

Ме ћу њего вим пу то пи си ма из два ја се Из
лет у Ру си ју 1925 (1926).

Кр ле жа је за сво је обим но и из у зет но 
зна чај но дје ло до био ви ше ју го сло вен ских 
и стра них при зна ња, ме ћу ко ји ма су и На-
гра да АВ НОЈ-а и Њего ше ва на гра да за књи-
жев ност.

За до пи сног чла на Цр но гор ске ака де ми-
је на у ка и умјет но сти иза бран је 23. ок то бра 
1981. го ди не. 

Умро је 30. де цем бра 1981. го ди не.

МИ РО СЛАВ КР ЛЕ ЖА 
(1893–1981)
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Ро ђен је 31. ок то бра 1933. го ди не, у се лу 
До ња Би је ла код Шав ни ка. Основ ну шко-
лу за вр шио је у Да ни лов гра ду, а гим на зи ју 
у Ник ши ћу 1952. го ди не. Ди пло ми рао је на 
Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду – Гру па 
исто ри ја, гдје је и док то ри рао 1974. го ди не.

Ра дио је у Ар хи ву Цен трал ног ко ми те та 
СКЈ Цр не Го ре до њего вог при па ја ња Исто-
риј ском ин сти ту ту Цр не Го ре 1959. го ди не. 
Јед но ври је ме је про вео на ра ду у та да шњем 
Се кре та ри ја ту за обра зо ва ње, на у ку и кул-
ту ру Цр не Го ре, та да је био у јед ном ман да-
ту и члан вјер ске ко ми си је Вла де Цр не Го ре 
а по том је био би ран за ре дов ног про фе со-
ра на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Ник ши ћу, 
гдје је пре да вао исто ри ју Ју го сла ви је, до пен-
зи о ни са ња 2000. го ди не. У два ман дат на пе-
ри о да био је шеф Од сје ка за исто ри ју и ге о-
гра фи ју. 

За професора емеритуса на Универзите-
ту Црне Горе изабран је 2005. године.

Пре да вао је на по сли је ди плом ским сту-
ди ја ма Уни вер зи те та у При шти ни. 

Бо ра вио је по по зи ву у уни вер зи тет ским 
цен три ма у ино стран ству (То рон то, Мо-
сква, Па риз, Бер лин, Ати на, Праг, Со фи ја, 
Бу ку решт, Је ру са лим, Ан ка ра) и свим уни-
вер зи тет ским цен три ма прет ход не Ју го сла-
ви је. Као екс перт Уне ска за пи та ња кул ту-
ре, вр шио је ви ше мје сеч на ис тра жи ва ња у 
скан ди нав ским зе мља ма 1976. го ди не.

Био је уред ник Окру глог сто ла Исто риј-
ског ин сти ту та Цр не Го ре, у пе ри о ду 1983–
1991. го ди не.

Уре ђи вао је Исто риј ске за пи се – у пе ри о-
ду од 1994. до 1998. го ди не. Био је члан ре дак-
ци је пре сти жних ча со пи са – Ју го сло вен ски 
исто риј ски ча со пис (ЈИЧ), На ста ва исто ри
је – и број них збор ни ка ра до ва. Од 1998. до 
2005. го ди не уред ник је Гла сни ка Одје ље ња 
дру штве них на у ка ЦА НУ.

Био је члан и пред сјед ник ко ми си ја за од-
бра ну ма ги стар ских и док тор ских ра до ва. 
Био је члан Ре пу блич ке кон фе рен ци је ССРН 
Цр не Го ре, пот пред сјед ник Ре пу блич ког 
СИЗ-а за на у ку, члан Жи ри ја за Три на е сто-
јул ску на гра ду, пред сјед ник Дру штва исто-
ри ча ра Цр не Го ре и Са вје та Фи ло зоф ског 
фа кул те та у Ник ши ћу, члан Се на та Уни вер-
зи те та Цр не Го ре у два ман да та и пред сјед-
ник Ју го сло вен ске ли ге за мир, не за ви сност 
и рав но прав ност на ро да. Из СКЈ искључен је 
1985. године.

Био је се кре тар Одје ље ња дру штве них 
на у ка у два ман да та, члан Пред сјед ни штва 
ЦА НУ и уред ник Гру пе за исто ри ју Ен ци-
кло пе ди је Цр не Го ре.

На пи сао је пре ко 1000 би бли о граф ских 
је ди ни ца, ме ђу ко ји ма је и пре ко 20 по себ них 
из да ња на ко је је об ја вље но пре ко 150 при ка-
за и освр та. Пре во ђен је на свјет ске је зи ке.

До бит ник је На гра де мла дих Под го ри це, 
пре сти жне Че твр то јул ске на гра де и на гра де 
„Ок то их”, као и ме ђу на род них при зна ња за 
на у ку. По пред ло гу Би бли о граф ског ин сти-
ту та у Њујор ку, иза бран је за лич ност го ди-
не 1998. Слич но при зна ње до био је и Међу-
народног библиографског центра у Кем бри-
џу 2000. го ди не.

Од ли ко ван је Ме да љом мла дих Ал жи ра 
(1965), Ор де ном ра да са сре бр ним и злат ним 
ви јен цем, Злат ном пла ке том Цр ве ног кр ста 
и Сре бр ном пла ке том ЈНА. Увр штен је у Ен
ци кло пе ди ју срп ске исто ри о гра фи је и у пу-
бли ка ци ју Ко је ко у Цр ној Го ри.

ЗО РАН ЛА КИЋ
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Нај ва жни је об ја вље не књи ге: На род но о
сло бо ди лач ка бор ба у Цр ној Го ри 1941–1945 
(ко а у торство) (1963); Зе маљ ско ан ти фа ши
стич ко ви је ће на род ног осло бо ђе ња (ЗАВ
НО) Цр не Го ре и Бо ке (1963); Же не Цр не Го
ре у ре во лу ци о нар ном по кре ту 1918–1945 (ко-
а у тор ство) (1969); За пи си о ре во лу ци ји (1971); 
Цр но гор ска ан ти фа ши стич ка скуп шти
на на род ног осло бо ђе ња (ЦА СНО) (1975); Цр
ве ни крст Цр не Го ре 1875–1975 (ко а у тор-
ство) (1980); Пар ти зан ска ауто но ми ја Сан
џа ка 1943–1945 (1992); Исто ри ја и исто ри
о гра фи ја (1992. и 1997); Бит ка за Цр ну Го ру 

– Бој на Мар ти ни ћи ма 1796 (коауторство) 
(1996); Исто риј ска чи тан ка (коауторство) 
(1996); Огле ди из исто ри је Ју го сла ви је (1999); 
Цр но гор ске исто риј ске те ме (2001); Ври је
ме, на у ка, по ли ти ка (2005); Ди ја лог у исто
ри о гра фи ји (2008); Да ни лов град кроз исто ри
ју (2011). 

За ван ред ног чла на Цр но гор ске ака де ми-
је на у ка и умјет но сти иза бран је 19. но вем бра 
1993. го ди не, а за ре дов ног чла на 8. де цем бра 
2000. го ди не. 

Жи ви у Под го ри ци.
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Ро ђен је 7. ок то бра 1914. го ди не у се лу 
Треп ча (код Ан дри је ви це), гдје је за вр шио 
основ ну шко лу. Гим на зи ју је за вр шио у Бе-
ра на ма (Иван град), а за тим, од 1933. го ди-
не, сту ди рао је на Прав ном фа кул те ту у Бе-
о гра ду. Као сту дент при па дао је ре во лу ци о-
нар ном по кре ту, те је и сво је пр ве књи жев-
не ра до ве об ја вљи вао у на пред ним сту дент-
ским и дру гим гла си ли ма (Мла да кул ту ра, 
Жи вот и рад, На ша ствар ност, Сту дент и 
др.); ујед но је био члан ре дак ци је Мла де кул
ту ре, а по сли је њене за бра не члан ре дак ци је 
Мла де ли те ра ту ре.

Го ди не 1941. уче ство вао је у уста нич ким 
при пре ма ма и бор ба ма као бо рац Ком ског 
од ре да. Од сеп тем бра 1942. го ди не на ла зио 
се у чет нич ком за тво ру у Ко ла ши ну до ма ја 
1943. го ди не, ка да је тран спор то ван у њемач-
ки за ро бље нич ки ло гор у Со лу ну. Кра јем ав-
гу ста 1944. го ди не по бје гао је из ло го ра и при-
дру жио се грч ким пар ти за ни ма. По чет ком 
де цем бра исте го ди не вра тио се у Цр ну Го ру.

По сли је осло бо ђе ња ра дио је као но ви-
нар и уред ник на Це ти њу и у Бе о гра ду у По
бје ди, Тан ју гу и Бор би, а за тим као уред ник 
еди ци је Пор тре ти у Но ли ту, све до пен зи о-
ни са ња 1965. го ди не.

Један је од по кре тача ча со писа Ства ра
ње, 1946. го ди не. Ка сни је, у Бе о гра ду, био је 
је дан од по кре та ча ча со пи са Са вре ме ник. У 
Ла ли ћев бо га ти књи жев ни опус свр ста ва-
ју се пјесме, при по ви јет ке, ре пор та же, пу-
то пи си, хро ни ке, есе ји, а при је све га број-
ни ро ма ни, с те ма ти ком из цр но гор ске ре во-

лу ци о нар не и не што да ље про шло сти. Го то-
во сва њего ва дје ла до жи вје ла су по не ко ли-
ко из да ња. По ро ма ни ма сни ма ни су фил мо-
ви (Ле леј ска го ра, Хај ка и Свад ба) или из во-
ђе не адап та ци је за по зо ри ште (Рат на сре ћа, 
Свад ба, За точ ни ци). Не ке од њего вих књи-
га пре во ђе не су на фран цу ски, њемач ки, ен-
гле ски, дан ски, че шки, ма ђар ски, сло вач ки, 
ру мун ски, ру ски, пољ ски, ал бан ски, бу гар-
ски је зик итд. Об ја вио је ви ше збир ки при по-
вје да ка и ро ма не: Свад ба (1950); Зло про ље ће 
(1953); Рас кид (1955); Ле леј ска го ра (1957, 1962); 
Хај ка (1965); Пра мен та ме (1970); Рат на сре ћа 
(1973); До кле Го ра за зе ле ни (1982); Гле да ју ћи до
ље низ дру мо ве (1985); Та ма ра (1992); Пру том 
по во ди (1992).

О њего вим дје ли ма на ста ла је обим на 
књи жев но-есе ји стич ка ли те ра ту ра: књи-
ге, по себ не сту ди је и огле ди и мно го број ни 
освр ти, објављиване у земљи и иностран-
ству. За књи жев ни рад до био је ви ше на гра-
да: Награду Удру же ња књи жев ни ка Ср би је, 
Са ве за књи жев ни ка Ју го сла ви је, Ок то бар ску 
на гра ду Бе о гра да, Три на е сто јул ску на гра ду 
СР Цр не Го ре (три пу та), На гра ду Иван гра-
да, Но ли та, Њего ше ву награду, На гра ду АВ-
НОЈ-а, На гра ду кри ти ке (НИН-а) итд.

До бит ник је и зна чај них дру штве них 
при зна ња: по ред оста лог, од ли ко ван је Ор-
де ном ју на ка со ци ја ли стич ког ра да. Но си-
лац је Пар ти зан ске спо ме ни це 1941.

Био је члан Са вје та Фе де ра ци је. Био је ре-
дов ни члан Срп ске ака де ми је на у ка и умет но-
сти. Био је члан Ма ти чар ске ко ми си је за осни-
ва ње Дру штва за на у ку и умјет ност Цр не Го ре.

За ре дов ног чла на Дру штва за на у ку и 
умјет ност Цр не Го ре (ка сни је Цр но гор ске ака-
де ми је на у ка и умјет но сти) иза бран је 6. мар-
та 1973. го ди не. Оба вљао је ду жност пот пред-
сјед ни ка Ака де ми је од 1973. до 1981. го ди не. 

Умро је 30. де цем бра 1992. го ди не.

МИ ХА И ЛО ЛА ЛИЋ 
(1914–1992)
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Ро ђен је 27. ја ну а ра 1919. го ди не, у се лу 
Го ди ње, оп шти на Бар. Дје ти њство је про-
вео у свом род ном мје сту. Учи тељ ску шко-
лу по ха ђао је у Це ти њу, а за вр шио је у Са ра-
је ву, ју на 1940. го ди не. Ок то бра 1940. го ди-
не за по чео је сту ди је пе да го ги је и фи ло зо-
фи је на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Ско пљу, 
ко је је из би ја њем Април ског ра та 1941. го-
ди не, пре ки нуо. У то ку ра та био је ак тив ни 
уче сник НОБ-а.

Фе бру а ра 1946. го ди не, на ста вио је сту-
ди је пе да го ги је и фи ло зо фи је на Бе о град-
ском уни вер зи те ту, ко је је за вр шио ју на 1947. 
Исте го ди не по ста вљен је за про фе со ра фи-
ло зо фи је на пр вој ви шој шко ли у Цр ној Го ри 
– Ви шој пе да го шкој шко ли на Це ти њу.

У је сен 1949. го ди не по ста је слу ша лац 
Ин сти ту та дру штве них на у ка у Бе о гра ду, 
ко ји је осно ван ра ди фор ми ра ња вр хун ских 
стру чња ка из обла сти дру штве них на у ка. На 
Ин сти ту ту је по себ но про у ча вао фи ло зо фи-
ју, со ци о ло ги ју и по ли тич ку еко но ми ју. По 
за вр шет ку Ин сти ту та, 1951. го ди не, име но-
ван је за про фе со ра фи ло зо фи је на Ин сти ту-
ту, а по њего вом пре стан ку, пре да је исто ри ју 
фи ло зо фи је на Ви со кој но ви нар ско-ди пло-
мат ској шко ли и фи ло зо фи ју на Ви шој пар-
тиј ској шко ли при ЦК КПЈ у Бе о гра ду.

Као сти пен ди ста фран цу ске вла де, ок то-
бра 1954. го ди не, од ла зи у Па риз, на спе ци-
ја ли за ци ју и при пре му др жав ног док то ра та 
на Сор бо ни, да би, по ис те ку фран цу ске сти-
пен ди је, спе ци ја ли за ци ју на ста вио као сти-
пен ди ста ју го сло вен ске вла де.

Упо ре до са при пре мом док то ра та, по ха-
ђао је на ста ву на Прак тич ној шко ли ви со ких 
сту ди ја (Eco le Prаti que Des Hаutes Etu des), на 
ко јој је ју на 1962. го ди не ди пло ми рао еко-
ном ско-со ци јал не на у ке, а ја ну а ра 1965. го-
ди не од бра нио др жав ни док то рат на Сор бо-
ни с од лич ним успје хом (men tion tres ho no-
ra ble). У пе ри о ду од 1958. до 1963. го ди не био 
је са рад ник фран цу ског На ци о нал ног цен тра 
на уч ног ис тра жи ва ња (Cen tre Na ti o nal De La 
Rec her che Sci en ti fi que) – сек тор со ци о ло ги-
је. Го ди не 1963. за по шља ва се у Ин сти ту ту за 
рад нич ки по крет у Бе о гра ду, и, у свој ству на-
уч ног са вјет ни ка, ру ко во ди Цен тром марк-
си стич ких сту ди ја и као члан Ју го сло вен-
ске ре дак ци је за из да ва ње Маркс-Ен гел со вих 
дје ла, ан га жу је се на њихо вом пу бли ко ва њу.

При ли ком осни ва ња На став нич ког фа-
кул те та у Ник ши ћу, ма тич на ко ми си ја овог 
фа кул те та би ра га, но вем бра 1977. го ди не, 
за ре дов ног про фе со ра по по зи ву и на овом 
фа кул те ту пре да је исто ри ју фи ло зо фи је и 
исто ри ју марк си зма. Убр зо за тим Фи ло зоф-
ски фа кул тет у Но вом Са ду би ра га за ре дов-
ног про фе со ра по по зи ву и на овом фа кул-
те ту пре да је исто ри ју фи ло зо фи је, исто ри ју 
марк си зма, ети ку и со ци јал ну исто ри ју. На 
том фа кул те ту ра ди до пен зи о ни са ња 1987. 
го ди не.

Из на уч них обла сти ко ји ма се ба ви (исто-
ри је фи ло зо фи је, исто ри је марк си зма, ети ке 
и со ци јал не исто ри је) об ја вио је око 50 ра до-
ва. Био је или је члан ви ше ме ђу на род них на-
уч них асо ци ја ци ја: In ter na ti o na le Ge sel schaft 
fur Di a lek tische Phi lo sop hie, So ci e tas He ge li-
a na, As so ci a tion me ditéranéen ne de phi lo sop-
hie, So ci eté des Amis de Raymond Aron, As so-
ci a tion in ter na ti o na le des so ci o lo gu es de Lan-
gue Fran ca i se. 

Нај ва жни је об ја вље не књи ге: La théorie 
mar xi ste de l’aliéna tion (1964); Марк си зам и 

ДРА ГУ ТИН ЛЕ КО ВИЋ
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фи ло зо фи ја (1967); Марк си стич ка те о ри
ја оту ђе ња (1968); Исто риј ски и ак ту ел ни 
зна чај Марк со ве кри ти ке Гот ског про гра ма 
(1976); Узро ци про па сти и исто риј ске пер
спек ти ве со ци ја ли зма (1995); Ми ло ван Ђи лас 
и со ци ја ли зам (2011).

За ван ред ног чла на Цр но гор ске ака де-
ми је на у ка и умјет но сти иза бран је 1. мар та 
1985, а за ре дов ног чла на 26. но вем бра 1991. 
го ди не.

Жи ви у Бе о гра ду.
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Ро ђен је 14. ју ла 1920. го ди не у Хер цег Но-
вом. Основ но и сре дње обра зо ва ње сти цао је 
у Хер цег Но вом, Ник ши ћу и Ско пљу, ви со ко 
обра зо ва ње и док то рат у За гре бу и Са ра је-
ву (1965). Од 1950. до 1960. го ди не био је аси-
стент у Оце а но граф ској ста ни ци у Ду бров-
ни ку Ин сти ту та за оце а но гра фи ју у Спли-
ту. Го ди не 1961. осно вао је За вод за би о ло ги-
ју мо ра у Ко то ру, и његов ди рек тор био до 
пен зи о ни са ња. Бо ра вио је ду же ври је ме на 
уса вр ша ва њи ма у ино стран ству (Хо лан ди ја, 
Нор ве шка, Фран цу ска, Ита ли ја, Њемач ка).

Вла ди мир Ле пе тић је кон стру и сао по себ-
ну на пра ву за узор ко ва ње и улов и до нај ве-
ћих ду би на, за ко ју се за ин те ре со ва ла и ње-
ну из ра ду ма те ри јал но по мо гла ФАО – Ор га-
ни за ци ја УН.

Основ на пре о ку па ци ја у ду го го ди шњем 
на уч ном ра ду од но си се пре те жно и пр вен-

стве но на би о е ко ло шко про у ча ва ње ста ња 
ба ти ме триј ске ди стри бу ци је и ва ло ри за ци је 
бен то ске их ти о фа у не у Ју жно ја дран ској ко-
тли ни (до ду би не од 1.200 m).

Об ја вио је дви је књи ге: Rec her ches sur 
l’ichtyobent hos dans les pro fon de urs de l’Adri
a ti que me ri di o na le et pos si bi li te d’ex plo i ta ti on 
au то у еп des pa lan gres (1955) (ко а у тор ство) 
и Са став и се зон ска ди стри бу ци ја бен то ске 
их ти о фа у не у Бо ко ко тор ском за ли ву и мо
гућ ност њихо ве екс пло а та ци је (1965) и око 
30 на уч них ра до ва, сту ди ја и чла на ка.

Уврштен је у ме ђу на род ну еди ци ју Men 
of Ac chi e ve ment (1981), In te r na ti o nal Bi o graph. 
Cen tre, Cam hrid ge, En gland, Who’s who in the 
world, Chi ca go (1980–1981). До бит ник je пла-
ке те Con si glio na zi o na le del le Ric har che (1981), 
CNG, Rim (1981) и др.

За до пи сног чла на Дру штва за на у ку и 
умјет ност (ка сни је Цр но гор ске ака де ми-
је на у ка и умјет но сти) иза бран је 6. мар та 
1973. го ди не, а за ре дов ног чла на Ака де ми-
је 1. мар та 1985. го ди не. 

Умро је 14. но вем бра 1995. го ди не.

ВЛА ДИ МИР ЛЕ ПЕ ТИЋ 
(1920–1995)
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Ро ђен је 29. ју ла 1952. го ди не у Ник ши ћу. 
Основ ну шко лу учио је у Ча пљи ни, а гим на-
зи ју у По же ги, гдје је ма ту ри рао 1970. го ди-
не. Ди пло ми рао је на Ма шин ском фа кул те-
ту у Под го ри ци 1975. го ди не, као пр ви ди-
пло ми ра ни ин же њер тог фа кул те та. До бит-
ник је свих сту дент ских на гра да ко је су се у 
то ври је ме до дје љи ва ле нај у спје шни јим сту-
ден ти ма Уни вер зи те та Цр не Го ре. Као Фул-
брај тов сти пен ди ста бо ра вио је на Стан-
форд уни вер зи те ту у Ка ли фор ни ји од 1976. 
до 1979. го ди не, гдје је ма ги стри рао 1977, а 
док то ри рао 1979. го ди не. За аси стен та при-
прав ни ка на Ма шин ском фа кул те ту у Под-
го ри ци би ран је 1975, за аси стен та 1980, до-
цен та 1982, а ван ред ног про фе со ра 1987. го-
ди не. Том при ли ком је био нај мла ђи иза бра-
ни про фе сор Уни вер зи те та Цр не Го ре. До-
ди је ље на му је „Де цем бар ска на гра да осло-
бо ђе ња Под го ри це” 1988. го ди не. Прет ход-
но је био до бит ник на гра де „Раст ко Сто ја-
но вић” Ју го сло вен ског дру штва за ме ха ни ку 
за на уч ни рад. Пр во из да ње њего вог уџ бе-
ни ка От пор ност ма те ри ја ла из 1985. го ди-
не је пр ви уџ бе ник са Гра ђе вин ског фа кул-
те та у Под го ри ци об ја вљен на Уни вер зи те-
ту Цр не Го ре. У то ку дви је го ди не др жао је 
на ста ву на по сли је ди плом ским сту ди ја ма 
Уни вер зи те та у Са ра је ву и Уни вер зи те та у 
Кра гу јев цу. 

Као до бит ник Фул брај то ве пост док тор-
ске сти пен ди је школ ску 1989/90. го ди ну 
про вео је на Браун уни вер зи те ту у САД. У 
зва њу гостујућег ван ред ног про фе со ра бо-

ра вио је 1990/91. на Браун уни вер зи те ту, а 
1992–1997. на др жав ном уни вер зи те ту Ари-
зо не. Зва ње ре дов ног про фе со ра до ди је ље но 
му је на др жав ном уни вер зи те ту Ка ли фор-
ни је у Сан Ди је гу 1998. го ди не. За ис так ну те 
на став не и пе да го шке ре зул та те на том уни-
вер зи те ту до ди је ље не су му нај пре сти жни-
је на гра де тог уни вер зи те та у пе ри о ду 2004–
2010. го ди не. Уџ бе ни ци про фе со ра Лу бар-
де Ela sto pla sti city The ory (CRC Press, 2002) и 
Mec ha nics of So lids and Ma te ri als (Cam brid-
ge Uni ver sity Press, 2006) ко ри сте се као уџ-
бе ни ци за по сли је ди плом ске сту ди је на нај-
у глед ни јим свјет ским уни вер зи те ти ма, као 
што су Har vard, Ber ke ley, Cam brid ge, Cal tech 
и MIT. До бит ник је на гра де за нај бо љи на уч-
ни рад об ја вљен са гру пом са рад ни ка у на-
уч ном ча со пи су Jo ur nal of Ma te ri als 2009. го-
ди не. Ре цен зент је свих нај у глед ни јих ме ђу-
на род них ча со пи са ме ха ни ке. 

У свом на уч ном ра ду у про те клих 30 го-
ди на, Лу ба р да се ба вио ши ро ким спек тром 
про бле ма ме ха ни ке де фор ма бил них ти је ла 
и на у ке о ма те ри ја ли ма, ко ји укљу чу ју про-
бле ме ела стич но сти, пла стич но сти, би о ме-
ха ни ке, ми кро и на но ме ха ни ке. Ре зул та ти 
ових ис тра жи ва ња, об ја вље ни у нај по зна ти-
јим свјет ским ча со пи си ма из тих обла сти и 
у Гла сни ку Одје ље ња при род них на у ка ЦА-
НУ, до са да су ци ти ра ни ви ше од хи ља ду пу-
та у ме ђу на род ним ча со пи си ма. Као ис так-
ну ти на уч ни рад ник при ка зан је у пу бли ка-
ци ја ма Who is Who in Sci en ce and En gi ne e ring 
за го ди не 2005–2010. 

Од 2003. до 2009. године Лу бар да је ру ко-
во дио на уч ном те мом Не ли не ар ни про бле ми 
ме ха ни ке де фор ма бил них ти је ла у Одје ље њу 
при род них на у ка ЦА НУ, а од 2010. ро ко во-
ди те мом Са вре ме ни про бле ми на но ме ха ни
ке де фо р ма бил них ти је ла. У окви ру ра да на 
те ми Обра зо ва ње про јек та Цр но гор ске ака-

ВЛА ДО ЛУ БАР ДА
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де ми је на у ка и умјет но сти Цр на Го ра у XXI 
сто ље ћу – у ери ком пе ти тив но сти, дао је 
до при нос 2010. го ди не при ло гом Аме рич ки 
си стем обра зо ва ња и ка рак те ри сти ке њего
вог раз во ја, са пре по ру ка ма за обра зо ва ње у 
Цр ној Го ри до 2030. го ди не.

За ван ред ног чла на Цр но гор ске ака де ми-
је на у ка и умјет но сти иза бран је 7. де цем бра 
2000. го ди не, а за ре дов ног чла на 15. де цем-
бра 2006. го ди не.

Жи ви и ра ди у САД.
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Ро ђен је 31. ав гу ста 1914. го ди не у се лу 
Ми ло шев ци код Сме де ре ва. Гим на зи ју је за-
вр шио у По жа рев цу 1933. го ди не, а Прав ни 
фа кул те ту Бе о гра ду 1937. го ди не. Док тор-
ску те зу од бра нио је на Прав ном фа кул те ту 
у Па ри зу 1939. го ди не. За до цен та на Прав-
ном фа кул те ту у Бе о гра ду иза бран је 1940, 
за ван ред ног про фе со ра 1950. а за ре дов-
ног про фе со ра 1956. Би ран је и за про де ка-
на и де ка на Правног факултета у Београду. 
За ври је ме свог ду го го ди шњег про фе сор ског 
ра да пре да вао је сље де ће пред ме те: Со ци о-
ло ги ју пра ва, Те о ри ју др жа ве и пра ва, Фи-
ло зо фи ју пра ва, Со ци о ло ги ју, Ме то до ло ги ју 
пра ва, Исто ри ју по ли тич ких и прав них те о-
ри ја и По ли тич ку те о ри ју др жа ве.

За до пи сног чла на Срп ске ака де ми је на у-
ка и умет но сти иза бран је 1961, а за ре дов ног 

чла на 1970. Био је члан Ју го сла вен ске ака де-
ми је зна но сти и умјет но сти, Ма ђар ске ака-
де ми је на у ка и Пољ ске ака де ми ја на у ка, као 
и ви ше ме ђу на род них на уч них дру шта ва.

На уч на ак тив ност про фе со ра Лу ки ћа ис-
по ља ва ла се и кроз обим ну уре ђи вач ку, ре-
дак тор ску и из да вач ку ак тив ност, при је све-
га у до ма ћим и ино стра ним ча со пи си ма, за-
тим кроз њего во уче шће на мно го број ним 
до ма ћим и ино стра ним на уч ним ску по ви ма 
и кон гре си ма и кроз че ста пре да ва ња ко ја је 
одр жао у мно гим, ка ко ис точ ним та ко и за-
пад ним зе мља ма.

При зна ња за свој пе да го шки и на уч ни 
рад Лу кић је до био и у ви ду ви ше углед них 
на гра да и од ли ко ва ња.

Са бра на дје ла Ра до ми ра Д. Лу ки ћа (1995), 
пу бли ко ва на су у 11 књи га (Те о ри ја др жа
ве, Те о ри ја пра ва, Си стем фи ло зо фи је пра ва, 
Ме то до ло ги ја пра ва, Осно ви со ци о ло ги је, Со
ци о ло ги ја мо ра ла, итд.).

За до пи сног чла на Цр но гор ске ака де ми-
је на у ка и умјет но сти иза бран је 26. но вем-
бра 1991. го ди не. 

Умро је 4. ју на 1999. го ди не.

РА ДО МИР ЛУ КИЋ 
(1914–1999)
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Ро ђен је 1. мар та 1933. го ди не у Ба ји ца ма, 
на до мак Це ти ња. За вр шио је Це ти њску гим-
на зи ју 1952. го ди не. Ди пло ми рао је 1956. го-
ди не на При род но-ма те ма тич ком фа кул те-
ту (Гру па ге о гра фи ја) у Бе о гра ду. На истом 
фа кул те ту је ма ги стри рао (1971) и док то ри-
рао (1974).

Био је про фе сор (1957–1963), а за тим ди-
рек тор Це ти њске гим на зи је (1963–1973), 
члан Из вр шног од бо ра Скуп шти не оп шти-
не Це ти ње (1973–1976) и ди рек тор Цен трал-
не на род не би бли о те ке Ре пу бли ке Цр не Го-
ре „Ђур ђе Цр но је вић” на Це ти њу (1976–1991). 
Оба вљао је ду жност глав ног и од го вор ног 
уред ни ка про јек та Цр но гор ска би бли о гра фи
ја 1494–1994. го ди не.

Његов на уч но и стра жи вач ки рад и струч-
на дје лат ност су ра зно вр сни и оп се жни. Осим 
ге о гра фи јом, успје шно се ба вио про у ча ва-
њем кул тур не исто ри је, исто ри је про свје те 
и обра зо ва ња, би бли о ло ги јом, исто ри јом би-
бли о те кар ства, би бли о гра фи јом, про бле ми-
ма би бли о те кар ске стру ке и ин фор ма ти ке.

Сту диј ски се усвр ша вао у зе мљи (Бе о-
град, Љу бља на) и ино стран ству (Праг, Мар-
тин, Бри сел, Ко пен ха ген, Ис точ ни Бер лин, 
Вар ша ва, Со фи ја, Ко ма ти ни, Ле њин град, 
Тби ли си, Мо сква).

Био је глав ни и од го вор ни уред ник ви ше 
пе ри о дич них из да ња (пет Го ди шња ка Це ти
њске гим на зи је 1969–1973; 60 све за ка Би бли о
граф ског вје сни ка 1976–1990), збор ни ка и по-
себ них из да ња, за тим при ре ђи вач фо то тип-
ских и по себ них из да ња.

До бит ник је број них дру штве них при зна-
ња: На гра де Це ти ња „13. но вем бар” (1992), 
Три на е сто јул ске на гра де (1994); По ве ље Ту-
ри стич ког са ве за Цр не Го ре (1974), Пла ке те 
Ту ри стич ког са ве за Цр не Го ре (1977), по ве-
ље „Др Ни ко С. Мар ти но вић” Дру штва би-
бли о теч ких рад ни ка РЦГ, Пла ке те На род не 
и уни вер зи тет ске би бли о те ке – При шти на, 
При зна ња Исто риј ског ин сти ту та Цр не Го ре 
(1987), Ди пло ме Тhе Ame ri can Bi hli ograp hi-
cal In sti tu te (2001), Ми тров дан ске по ве ље Са-
ве за би бли о гра фа Ју го сла ви је (2002) и дру-
гих. Но си лац је Ор де на ра да са злат ним ви-
јен цем (1971).

У ен ци кло пе диј ску еди ци ју Who ‘s Who 
in the World ушао је 1995. го ди не, за тим у Ен
ци кло пе ди ју књи ге (Мо сква, 1999) и у пу бли-
ка ци ју Out stan ding pe o ple in the 20 cen tury 
(Cam brid ge, 2000).

Аутор је 47 мо но граф ских пу бли ка ци ја и 
око 800 рас пра ва, чла на ка и при ло га у се риј-
ским пу бли ка ци ја ма на на шем и стра ним је-
зи ци ма (ру ском, пољ ском, че шком, ма ке дон-
ском, њемач ком, фран цу ском, ен гле ском).

Нај ва жни је об ја вље не књи ге: Бу дван ска 
ри ви је ра (1973); Це ти ње – по ста нак, функ
ци је и ту ри стич ке мо гућ но сти (1977); Порт–
рети I X (1983–2009); Це ти њска чи та о ни ца 
(1868–1915; 1928–1940) – Град ска би бли о те ка 
Његош (1945–1998) (1998); Ди ви зи јар Ми тар 
Бо шков Мар ти но вић (1870–1954) (1998); 160 
Го ди на Др жав не (на ци о нал не) би бли о те ке на 
Це ти њу (2002); 30 ге не ра ла из Цр не Го ре у Ру
ској вој сци (2002), Наука о књизи (2006); Тес
таменти знаменитих личности и црквених 
великодостојника Црне Горе (2009). 

За ван ред ног чла на Цр но гор ске ака де ми-
је на у ка и умјет но сти иза бран је 8. де цем бра 
2000. го ди не. 

Умро је 20. ју на 2010. го ди не.

ДУ ШАН Ј. МАР ТИ НО ВИЋ 
(1933–2010)
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Ро ђен је 23. ма ја 1914. го ди не на Це ти њу. 
Основ ну шко лу за вр шио је у Ба ји ца ма (Це-
ти ње) 1924, гим на зи ју на Це ти њу 1933, Прав-
ни фа кул тет у Бе о гра ду 1938. го ди не. На кон 
ап сол ви ра ња пра ва 1937–1938. сту ди рао је 
ју го сло вен ску књи жев ност и срп ски је зик 
па Фи ло зоф ском фа кул те ту Бе о град ског 
уни вер зи те та. Док тор ску ди сер та ци ју од-
бра нио је на Прав ном фа кул те ту у Бе о гра-
ду 1958. го ди не.

Ак тив но је уче ство вао у На род но о сло бо-
ди лач кој бор би 1941–1945. го ди не. Био је на 
иле гал ном ра ду (у Ју го сла ви ји и Ита ли ји на 
оку пи ра ној те ри то ри ји на сек то ру Ри ма) и у 
за тво ри ма (Це ти њу, Дра чу, на остр ву Пон-
ца у Ти рен ском мо ру, итд.). У по рат ном пе-
ри о ду био је ди рек тор и глав ни и од го вор ни 
уред ник днев ни ка По бје да на Це ти њу. Од ју-
на 1948. до сеп тем бра 1957. го ди не ра дио је у 
Исто риј ском ин сти ту ту Цр не Го ре, а по том 
је до пен зи о ни са ња био ди рек тор Цен трал-
не на род не би бли о те ке СР Цр не Го ре „Ђур ђе 
Цр но је вић” на Це ти њу.

Ве о ма се ак тив но ба вио и дру штве но-
по ли тич ким ра дом. Ор га ни за ци ји Са ве за 
ко му ни стич ке омла ди не Ју го сла ви је при-
сту пио је 1931. а од 1941. го ди не је ор га ни-
зо ва ни члан НОПЈ и НОВЈ. Био је пред сјед-
ник Удру же ња сту де на та у Београду, је дан 
од осни ва ча Се љач ког брат ства и Се љач-
ке са мо по мо ћи, за Цр ну Го ру, Бо ку, Сан-
џак и Ко со во и Ме то хи ју, ор га ни за тор иле-
гал не штам пе и ра зних од бо ра, ини ци ја тор 
ор га ни зо ва ња пар ти зан ских ору жа них је-

ди ни ца ме ђу бив шим ју го сло вен ским за-
ро бље ни ци ма и ро би ја ши ма, итд. Од кра-
ја 1945. го ди не био је члан ра зних ко ми си-
ја и од бо ра, члан Пле ну ма Цен трал ног од-
бо ра син ди ка та дру штве них дје лат но сти Ју-
го сла ви је, те на род ни по сла ник Скуп шти не 
СР Цр не Го ре и пред сјед ник Од бо ра за на у-
ку Скуп шти не СР Цр не Го ре.

Ба вио се прав но др жав ном, кул тур но-
про свјет ном и по ли тич ком исто ри јом; исто-
ри јом књи жев но сти, жур на ли сти ке и пу-
бли ци сти ке; ет но гра фи јом и фол кло ри сти-
ком; со ци о ло ги јом и по ли ти ко ло ги јом; ети-
ком и марк си стич ком фи ло зо фи јом; ен ци-
кло пе ди сти ком и би бли о те кар ством. 

Об ја вио је се дам књи га: Из бор бе за сло бо
ду, Вал та зар Бо гишић, Исто ри ја ко ди фи ка
ци је цр но гор ског имо вин ског пра ва, Рад нич
ки по кре т у Цр ној Го ри под  ру ко вод ством 
Јо ва на То ма ше ви ћа (1918–1924), Јан ко Ву ко
тић и ка пи ту ла ци ја Цр не Го ре 1916. го ди не, 
Раз ви так штам пе и штам пар ства у Цр
ној Го ри 1494–1945, Из да вач ка дје лат ност у 
Цр ној Го ри 1945–1958, књи га I и Еван ђе ње по 
на ро ду, и око 460 на уч них и струч них ра-
до ва (сту ди ја, рас пра ва, чла на ка, при ло га и 
при ка за) у пре ко 60 пе ри о дич них пу бли ка-
ци ја.

За до пи сног чла на СА НУ иза бран је 27. 
апри ла 1972. го ди не.

Био је члан Ма ти чар ске ко ми си је за из-
бор чла но ва Дру штва за на у ку и умјет ност 
Цр не Го ре, члан са рад ник Ма ти це срп ске, 
ста ри ји на уч ни са рад ник АН СССР; пред-
сјед ник или члан упра ве мно гих стру ков них 
удру же ња у Цр ној Го ри и Ју го сла ви ји.

Уче ство вао је на ви ше до ма ћих и ме ђу на-
род них на уч них ску по ва (у Мо скви, Со фи ји, 
Ле њин гра ду итд.).

Од ли ко ван је Ор де ном за хра брост, Ор-
де ном брат ства и је дин ства I ре да, Ор де ном 

НИ КО С. МАР ТИ НО ВИЋ 
(1914–1975)
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ра да III сте пе на, Ор де ном ра да са злат ним 
ви јен цем.

До бит ник је Три на е сто јул ске на гра де за 
на у ку, По ве ље Са ве за би бли о те ка ра Ју го сла-
ви је и пла ке те „600 го ди на Кру шев ца”.

За ре дов ног чла на Дру штва за на у ку и 
умјет ност Цр не Го ре иза бран је 6. мар та 1973. 
го ди не. 

Умро је 10. ја ну а ра 1975. го ди не.
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Ро ђен је 8. септембра 1937. го ди не у Бо га-
ти ћу, Ре пу бли ка Ср би ја. Стал но је на ста њен 
у Бо сни и Хер це го ви ни од 1941. го ди не. Ди-
пло ми рао је на Елек тро тех нич ком фа кул те-
ту Уни вер зи те та у За гре бу 1960. го ди не. По-
сли је ди плом ске сту ди је за вр шио је 1963. го-
ди не на Елек тро тех нич ком фа кул те ту Уни-
вер зи те та у Бе о гра ду. Као го сту ју ћи ис тра-
жи вач бо ра вио је на Ин сти ту ту автоматики 
и телемецханици Академии баук УССР, Мо-
сква, 1966. го ди не. Док то ри рао је 1971. го ди-
не на Уни вер зи те ту у Са ра је ву.

Аутор је 84 на уч на ра да и дви је књи ге из 
обла сти про це сне тех но ло ги је. Био је ди рек-
тор Ин сти ту та за ауто ма ти ку и ра чу нар ске 
на у ке, „Енер го ин вест” (1970–1981). Био је ре-
дов ни про фе сор Елек тро тех нич ког фа кул-
те та Уни вер зи те та у Са ра је ву (1976–2005). 
У пе ри о ду 1981–1985. го ди не био је рек тор 
Уни вер зи те та у Са ра је ву.

Био је на че лу при вред ног ги ган та „Енер-
го ин вест” из Са ра је ва: пот пред сјед ник за ис-
тра жи ва ње и раз вој пред у зе ћа „Енер го ин-
вест” (1985–1986), пред сјед ник и глав ни ди-
рек тор пред у зе ћа „Енер го ин вест” (1989–

1993), члан Упра ве пред у зе ћа „Енер го ин вест” 
(1993–1999). Оба вљао је функ ци ју са ве зног 
ми ни стра за на у ку и тех но ло ги ју у бив шој 
Ју го сла ви ји у пе ри о ду 1986–1989. го ди не. Од 
1996. го ди не пред сјед ник је На ци о нал ног ко-
ми те та Ме ђу на род не елек тро тех нич ке ко ми-
си је (IEC). Од 1999. го ди не пред сјед ник је Бо-
сан ске ака де ми је на у ка и умјет но сти. Пред-
сје да ва ју ћи је Ви је ћа ми ни ста ра Бо сне и Хер-
це го ви не од 2001. го ди не. У пе ри о ду од 2002. 
до 2005. го ди не пред сјед ник је Управ ног од бо-
ра Аген ци је за при ва ти за ци ју у ФБиХ. Пред-
сјед ник је Еко ном ско-со ци јал ног ви је ћа Бо-
сне и Хер це го ви не, пред сјед ник Са вје та При-
вред не ко мо ре Кан то на Са ра је во, као и пред-
сјед ник Са вје та за на у ку Кан то на Са ра је во.

До бит ник је број них на гра да и при зна ња. 
За свој на уч ни до при нос у про це сној тех но-
ло ги ји до био је 1973. го ди не на гра ду „27. ју-
ли”, што се сма тра нај ве ћим др жав ним при-
зна њем у Бо сни и Хер це го ви ни за ис тра-
жи вач ко-раз вој на до стиг ну ћа. Уни вер зи тет 
Grand Valley, САД до ди је лио му је 1986. го-
ди не по ча сни док то рат (ho no ris cаusае). По-
ча сни је члан Свјет ске фон да ци је за ино ва-
ци је (од 2002) и члан Свјет ске ака де ми је на у-
ка и умјет но сти (од 2005). До бит ник је „Ше-
сто а прил ске на гра де Гра да Са ра је ва” за 2007. 
го ди ну.

За до пи сног чла на Цр но гор ске ака де ми-
је на у ка и умјет но сти иза бран је 19. де цем бра 
2008. го ди не.

БО ЖИ ДАР МА ТИЋ
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Ро ђен је 17. де цем бра 1916. го ди не у Пла-
ву. Гим на зи ју је за вр шио у Пе ћи 1936. го ди-
не. На Ве те ри нар ском фа кул те ту у Бе о гра-
ду ди пло ми рао је 1947. го ди не. Спе ци ја ли зи-
рао је па ра зи то ло ги ју у За гре бу. Док то ри рао 
је 1959. го ди не на Ве те ри нар ском фа кул те ту 
у Бе о гра ду.

Био је ре дов ни про фе сор Уни вер зи те та 
у При шти ни. Био је пр ви се кре тар и пред-
сјед ник Удру же ња сту де на та ве те ри не и уче-
ство вао је у свим сту дент ским ак ци ја ма и 
де мон стра ци ја ма, због че га је 1940. го ди не 
за тво рен у бе о град ској Гла вња чи. Уче сник 

је НОБ-а. По сли је осло бо ђе ња био је пр ви 
уред ник пр вог ли ста на ал бан ском је зи ку 
Ри лин ди ја.

За пре во ди лач ки рад до био је ви ше при-
зна ња и на гра да. 1971. године до био је На-
гра ду АВ НОЈ-а за књи жев ност, а 1974. го ди-
не Три на е сто јул ску на гра ду.

Об ја вио је де се так на уч но-струч них ра-
до ва у на шим и стра ним ча со пи си ма, дви-
је на уч не књи ге и бро шу ре из ве те ри нар ске 
на у ке.

Об ја вио је осам збир ки пје са ма, а пре вео 
је пре ко 70 књи га.

До пи сни је члан Сло вен ске ака де ми је 
зна но сти ин умет но сти од 1979. го ди не.

За до пи сног чла на Друштва за на у ку и 
умјет но ст иза бран је 6. мар та 1973. го ди не; 
у члан ству ван рад ног са ста ва је од 7. ма ја 
1976. го ди не. 

Умро је 6. ав гу ста 1993. го ди не.

ЕСАД МЕ КУ ЛИ 
(1916–1993)
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Ро ђен је 21. ју на 1914. у се лу Бри је ге, Црм-
ни ца. Гим на зи ју је по ха ђао у Ста ром Ба ру, 
Под го ри ци, Са ра је ву и Це ти њу, гдје је ма-
ту ри рао. У пе ри о ду 1935–1941. го ди не био је 
сту дент Ме ди цин ског фа кул те та у Бе о гра ду. 
Исто ри ју умјет но сти за вр шио је 1955. го ди не 
на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду. Ти ту-
лу док то ра исто риј ских на у ка сте као је 1958. 
го ди не у Па ри зу. Од 1960. до 1982. го ди не ра-
дио је у Ар хе о ло шком ин сти ту ту у Београду 
као аси стент, на уч ни са рад ник, ви ши на уч ни 
са рад ник и на уч ни са вјет ник за сре дњо вје-
ков ну ар хе о ло ги ју. Био је ре дов ни про фе сор 
исто ри је умјет но сти и пр ви де кан Кул ту ро-
ло шког фа кул те та у Це ти њу 1980/81. го ди не.

Од 1933. го ди не ак тив но је уче ство вао у 
ре во лу ци о нар ном по кре ту. Уче сник је Три-
на е сто јул ског устан ка, у то ку НОР-а био је 
са ни тет ски ре фе рент, ко ме сар Оп ште пар-
ти зан ске бол ни це у Гр ме чу, се кре тар Агит-
про па и члан окру жних ко ми те та КПЈ за 
Цен трал ну Бо сну и Др вар, до пи сник Бор бе 
из IV кра ји шке ди ви зи је, се кре тар пар тиј ске 
ћeлије КПЈ у Ин тен да ту ри Вр хов ног шта ба 
НОБ-а и ПОЈ у Ба ри ју, са рад ник Бор бе, уред-
ник у Ра дио Бе о гра ду и Тан ју гу, до пи сник 
Тан ју га и Бор бе, ата ше за штам пу и са вјет ник 
Ам ба са де у Шток хол му, по моћ ник за ин фор-
ма ци је ше фа Ко ми те та за људ ска пра ва на V 
ге не рал ној скуп шти ни УН у Па ри зу 1948. го-

ди не, по моћ ник на чел ни ка Одје ље ња за Ју го-
и сточ ну Евро пу МИП Ју го сла ви је, при вре-
ме ни ру ко во ди лац Сло вен ског ко ми те та.

За свој рад и уче шће у ра ту од ли ко ван је 
Пар ти зан ском спо ме ни цом 1941, Ор де ном 
за слу га за на род II ре да (два пу та) и Ор де-
ном на род ног осло бо ђе ња. До бит ник је Три-
на е сто јул ске на гра де.

Пре те жан дио на уч ног ра да по све тио је 
про у ча ва њу сре дњо вје ков не умјет но сти, по-
себ но ме но ло шких ци клу са у ви зан тиј ској 
умјет но сти ко је је си сте ма ти зо вао и за мо но-
гра фи ју Ме но лог до био пре сти жну на гра ду за 
ви зан то ло ги ју „Gu sta ve Schlum ber ger” фран-
цу ске Aca de mie des In scrip ti ons et Bel les-Let-
tres. Од 1951. до 1984. го ди не вр шио je ар хе о-
ло шка ис тра жи ва ња у Ста ром Ба ру, Ул ци њу, 
Ко то ру, Под го ри ци, Бу дви, Кру шев цу. Исто-
вре ме но се ба вио за шти том и про у ча ва њем 
спо ме ни ка кул ту ре, осно вао је Му зеј у Ул ци-
њу и про је кат Исто ри ја ли ков них умјет но сти 
Цр не Го ре у ЦА НУ. Из на у ка ко ји ма се ба вио, 
исто ри је умјет но сти, ар хе о ло ги је, ур ба ни сти-
ке и ру ра ли сти ке, исто ри је, ен ци кло пе ди сти-
ке и на уч не есе ји сти ке, на пи сао је 22 књи ге и 
пре ко 200 чла на ка и рас пра ва. Нај зна чај ни ја 
мо но граф ска из да ња су му: Пећ ка па три јар
ши ја (1960); Де ча ни (1963) и још че ти ри из да-
ња, Ме но лог: исто риј ско у мјет нич ка ис тра
жи ва ња (1973); Умјет нич ко бла го Цр не Го
ре (1989); Пра дав не и дав не кул ту ре Цр не Го
ре (1987) и Ти по ло ги ја цр кве них спо ме ни ка Цр
не Го ре (1996).

За ван ред ног чла на Цр но гор ске ака де-
ми је на у ка и умјет но сти иза бран је 1. мар та 
1985, а за ре дов ног 19. но вем бра 1993. го ди не. 

Умро је 6. фе бру а ра 1996. го ди не.

ПА ВЛЕ МИ ЈО ВИЋ 
(1914–1996) 



147

Ро ђен је 6. де цем бра 1922. го ди не у Ник-
ши ћу. Основ ну шко лу и гим на зи ју за вр шио 
је у Ник ши ћу, а агро ном ске сту ди је на Ви со-
кој по љо при вред ној шко ли Eco le Na ti o na le d’ 
Agri cul tu re у Гри њо ну, Фран цу ска. Док то ри-
рао је на По љо при вред ном фа кул те ту у За-
гре бу 1965. го ди не.

Про фе си о нал ну ка ри је ру по чео је као 
аси стент у За во ду за по љо при вред на ис тра-
жи ва ња – По љо при вред ни ин сти тут (1949), 
гдје је про шао кроз сва на уч на зва ња до на уч-
ног са вјет ни ка. Пен зи о ни сан је кра јем 1987. 
го ди не. Свој рад ни ви јек по све тио је про у ча-
ва њу за шти те би ља од биљ них бо ле сти, ште-
то чи на и ко ро ва. Био је члан ви ше на уч них 
и струч них удру же ња, ре пу блич ких и ју го-
сло вен ских (Са ве зи дру шта ва ин же ње ра и 
тех ни ча ра, Фи то па то ло шко дру штво Ју го-
сла ви је, Ен то мо ло шко дру штво Ју го сла ви-
је, Дру штво за про у ча ва ње ко ро ва), као и 
не ко ли ко стра них удру же ња (Ми ко ло шко 
дру штво Фран цу ске, Ме ђу на род но удру же-
ње за про у ча ва ње ци тру са, Европ ско дру-
штво за про у ча ва ње ко ро ва и др.). 

Као пред став ник на ше зе мље у ра зним 
ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма, сам или као 
члан де ле га ци је, бо ра вио је ви ше пу та у ино-
стран ству: САД (1957. и 1968. го ди не), Па риз 
(1963. и 1974. го ди не), Ма ро ко (1959), Фран-

цу ска (1966), Си де – Тур ска (1977), Стра-
збург (1978).

Уче ство вао је на ви ше на уч них ску по ва у 
зе мљи и ино стран ству. За до стиг ну ћа у на у-
ци до био је Три на е сто јул ску на гра ду (1969), 
а као при зна ње за до при нос раз во ју на у-
ке до био је, од ра зних на уч них удру же ња и 
ин сти ту ци ја, ве ли ки број по ве ља, пла ке та и 
ди пло ма. Од ли ко ван је Ор де ном Ре пу бли ке 
са сре бр ним ви јен цем.

Био је члан ре дак ци ја не ко ли ко на уч них 
ју го сло вен ских ча со пи са, члан Ре дак ци је 
Ен ци кло пе ди је Цр не Го ре и уред ник не ко ли-
ко по себ них пу бли ка ци ја. Об ја вио је, у на-
шим и стра ним ча со пи си ма, пре ко 200 ра-
до ва, од ко јих су не ки мо но граф ског ка рак-
те ра. Нај ва жни је об ја вље не књи ге су: Пре
гље ви на агру ми ма на Ју го сло вен ском при
мор ју (1975) (ко а у торство); The study of mi
tes on the ci trus tre es on the Yugo slav Lit to
ral (1973); Бо ле сти и ште то чи не суп троп
ских во ћа ка (1999); Hyper pa ra si tic fun gi in 
myco po pu la ti ons of Mon te ne gro (2001) (ко а-
у торство); При лог про у ча ва њу Ca li roa va ri
pes Klug (1966); Ђор ђе Ра дић (2000); При ло
зи про у ча ва њу биљ них бо ле сти у Цр ној Го
ри (2002); При ло зи по зна ва њу биљ них ште
то чи на у Цр ној Го ри (2002); Ко ров ска фло ра 
и су зби ја ње ко ро ва (2005). 

За ван ред ног чла на Дру штва за на у ку и 
умјет ност (ка сни је Цр но гор ске ака де ми је 
на у ка и умјет но сти) иза бран је 6. мар та 1973, 
а за ре дов ног чла на Ака де ми је 22. ок то бра 
1981. го ди не.

Умро је 28. августа 2011. године. 

МИ ЛО РАД МИ ЈУ ШКО ВИЋ
(1922–2011)
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Ро ђен је у Ко то ру 28. ју на 1912. го ди-
не. Шко ло ва ње је за по чео у Ри му, на ста вио 
у род ном Ко то ру, а сту ди је ро ман ске гру пе 
је зи ка за вр шио је на Фи ло зоф ском фа кул-
те ту у Бе о гра ду (1936). Био је про фе сор ла-
тин ског, фран цу ског и ита ли јан ског је зи ка 
у гим на зи ја ма и дру гим сре дњим шко ла ма 
у Бе о гра ду, Под го ри ци, Це ти њу и Ко то ру, а 
1950. го ди не пре шао је на рад у Др жав ни ар-
хив у Ко то ру. Од 1953. до пен зи о ни са ња, ју ла 
1978. го ди не, био је ди рек тор Др жав ног, од-
но сно Исто риј ског ар хи ва у Ко то ру.

Спе ци ја ли зо вао је ар хи ви сти ку и па ле-
о гра фи ју у зе мљи и иностранству. Имао је 
зва ња ар хи ви сте (1950), за тим на уч ног са-
рад ни ка (1956), ви шег на уч ног са рад ни ка 
(1960) и на уч ног са вјет ни ка (1972).

Док то рат исто риј ских на у ка сте као је 
1965. го ди не ди сер та ци јом Ко тор ска мор на
ри ца (на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Ско пљу).

Об ја вио је мо но гра фи ју Ко то р ска мор на
ри ца (1994) и пре ко 200 мо но гра фи ја, сту ди-
ја, чла на ка, рас пра ва и дру гих при ло га, пре-
те жно из по мор ске, по ли тич ке, при вред не, 
кул тур но-про свјет не и здрав стве не исто ри-
је Бо ке Ко тор ске и Цр не Го ре уоп ште. Њего-
ви тек сто ви вре мен ски при па да ју ра зним 
раз до бљи ма, а за сно ва ни су на бо га тој до-
ма ћој ар хив ској гра ђи, при је све га оној ко ја 
се чу ва у ар хи ви ма у Ко то ру, Хер цег Но вом, 
Пе ра сту, Бу дви, За дру, Ду бров ни ку и Це ти-
њу. Зна тан број њего вих би бли о граф ских је-
ди ни ца на стао је про у ча ва њем до ку ме на та 
у ино стра ним ар хи ви ма у Ве не ци ји, Ри му и 

Па ри зу. Осим исто ри о граф ских те ма, ства-
ра лач ки ра до ви из је зич ке про бле ма ти ке че-
сто су би ли пред мет њего вог струч ног ин те-
ре со ва ња.

Њего ви ра до ви пу бли ко ва ни су у ра зним 
ча со пи си ма у земљи и ино стран ству.

Био је члан Сек ци је ра ди о фон ских пи-
са ца Удру же ња фран цу ских књи жев ни ка 
(1961).

На осно ву за па же них струч них и на уч-
них ра до ва из исто ри је здрав стве не кул ту ре, 
1957. иза бран је за ре дов ног, а 1962. го ди не за 
по ча сног чла на Ју го сло вен ског на уч ног дру-
штва здрав стве не кул ту ре. Од 1958. го ди-
не па до смр ти био је спољ ни на уч ни са рад-
ник Ин сти ту та за ме ди цин ска ис тра жи ва ња 
Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти.

Од 1962. го ди не био је рад ни, до жи вот ни 
члан Дру штва за про у ча ва ње и уна пре ђи ва-
ње по мор ства Ју го сла ви је. Исте го ди не по-
стао је спољ ни са рад ник Ко ми си је за по мо р-
ску исто ри ју Ме ђу на род ног ко ми те та за исто-
риј ске на у ке. Од 1966. го ди не до смр ти био је 
члан As so ci a ton hi sto ri que de l’Ocean In dien.

Био je ду го го ди шњи са рад ник Исто риј-
ског ин сти ту та Цр не Го ре. Два пу та је би ран 
за пред сјед ни ка На уч ног ви је ћа Ин сти ту та. 
Јед но ври је ме је био и члан Ре дак ци је ча со-
пи са Исто риј ски за пи си.

За па жен је и његов рад у ви ше дру гих ре-
дак ци ја на уч них ча со пи са, у Ре дак ци ји Ен-
ци кло пе ди је Ју го сла ви је за Цр ну Го ру, као и 
Ре дак ци ји за ви ше том ну Исто ри ју Цр не Го
ре. Под њего вим уред ни штвом Исто риј ски 
ар хив у Ко то ру је об ја вио Во дич кроз ар хив
ску гра ђу са су мар ним ин вен та ри ма му зеј
ских и цр кве них фон до ва и збир ки, 1977.

На осно ву сво јих књи жев них ра до ва по-
стао је 1967. го ди не члан Са ве за књи жев ни ка 
Ју го сла ви је, а би ран је и за чла на Пред сјед-
ни штва Удру же ња књи жев ни ка Цр не Го ре.

СЛАВ КО МИ ЈУ ШКО ВИЋ 
(1912–1989)
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Као ван ред ни члан Цр но гор ске ака де ми-
је на у ка и умјет но сти од 1976. до 1979. го ди-
не био је ди рек тор Ју го сло вен ског се ми на ра 
за стра не сла ви сте.

Ви ше од че ти ри де це ни је ак тив но је ра-
дио у Сек ци ји Дру штва исто ри ча ра у Ко то-
ру и дао зна ча јан до при нос њеном угле ду у 
зе мљи. Био је ад ми рал Бо кељ ске мор на ри це.

До бит ник је Три на е сто јул ске на гра де 
(1968), Но вем бар ске на гра де гра да Ко то ра 
(1982) и но си лац Ор де на ра да са злат ним ви-
јен цем (1978).

За до пи сног чла на ЦА НУ иза бран је 6. 
мар та 1973, а за ре дов ног 1. мар та 1985. го-
ди не. 

Умро је 15. де цем бра 1989. го ди не.
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Ро ђен је 10. но вем бра 1908. го ди не у се-
лу Под љут, у Ба ња ни ма, оп шти на Ник шић. 
Основ ну шко лу учио је у Ве ли мљу, а гим на-
зи ју у Ник ши ћу, При зре ну и Ко то ру. Сту ди-
рао је на Бе о град ском уни вер зи те ту и ди-
пло ми рао 1937. го ди не из гер ма ни сти ке, ју-
го сло вен ске књи жев но сти с те о ри јом књи-
жев но сти, из исто ри је Ју го сла ви је, ла тин-
ског је зи ка и рим ске књи жев но сти. За вр-
шио је и Фи ло зоф ски фа кул тет у Бер ли ну и 
ту је док то ри рао из гер ма ни сти ке, сла ви сти-
ке и исто ри је Ру си је. Као лек тор срп ско хр-
ват ског је зи ка и ју го сло вен ских књи жев но-
сти ра дио је го ди на ма на Фи ло зоф ском фа-
кул те ту у Бер ли ну. По сли је за вр шет ка Дру-
гог свјет ског ра та 1945–1947. го ди не ра ди као 
про фе сор у Це ти њској гим на зи ји, а за тим 
не ко ври је ме у Др жав ном му зе ју на Це ти њу, 
као ви ши ар хи вист.

Исто риј ски ин сти тут Цр не Го ре ша ље га 
на на уч но и стра жи вач ки рад у Др жав ни ар-
хив у За дру са за дат ком да про у ча ва исто риј-
ску гра ђу ко ја се од но си на Њего ша и Цр ну 
Го ру, гдје ра ди од 1948. до 1950. го ди не. У ме-
ђу вре ме ну је иза бран за чла на Исто риј ског 
ин сти ту та и чла на На уч ног дру штва Цр не 
Го ре. Са вјет за про свје ту и кул ту ру Цр не Го-
ре по ста вља га за на чел ни ка Ар хив ског одје-
ље ња и Би бли о те ке Др жав ног му зе ја на Це-
ти њу. На тој ду жно сти ра ди од 1951. до 1952. 
го ди не. Го ди не 1953. Ака де миј ски са вјет 
ФНРЈ, у спо ра зу му са Исто риј ским ин сти-
ту том Цр не Го ре, ша ље га у Беч да про у ча ва 
исто риј ску гра ђу о Цр ној Го ри. По сли је то га 

на ста вља ар хив ска ис тра жи ва ња у Ар хи ву 
Ју го сла вен ске ака де ми је зна но сти и умјет-
но сти у За гре бу, у Ар хи ву Срп ске ака де ми-
је на у ка и умет но сти и Др жав ном ар хи ву у 
Бе о гра ду. За ван ред ног про фе со ра њемач ког 
је зи ка и књи жев но сти Фи ло зоф ског фа кул-
те та у За дру Све у чи ли шта у За гре бу иза бран 
је 1956. го ди не, а за ре дов ног 1962. на ко јој 
ду жно сти је остао све до пен зи о ни са ња. Био 
је чи та во ври је ме шеф Ка те дре за њемач ки 
је зик и књи жев ност. У пе ри о ду 1957. и 1958. 
го ди не био је про де кан Фи ло зоф ског фа кул-
те та у За дру и пред сјед ник Син ди ка та по-
дру жни це на став ни ка и са рад ни ка Фа кул те-
та. Не ко ли ко го ди на био је члан Са вје та Хи-
сто риј ског ин сти ту та Ју го сла вен ске ака де-
ми је зна но сти и умјет но сти у За дру.

До бит ник је Три на е сто јул ске на гра-
де СР Цр не Го ре (1971), Њего ше ве ме да ље 
(1974), при зна ња од стра не Фи ло зоф ског 
фа кул те та у За дру (1976) и дру гих ра зних 
од ли ко ва ња.

Об ја вио је на срп ско хр ват ском, њемач-
ком и сло ве нач ком је зи ку пре ко 200 на уч них 
ра до ва и 18 по себ но штам па них пу бли ка ци-
ја. У сре ди шту његових на уч них ис тра жи ва-
ња де це ни ја ма сто је жи вот и дје ло Пе тра II 
Пе тро ви ћа Њего ша. Го то во све сво је ра до ве 
о Њего шу ба зи ра на исто риј ској гра ђи из Це-
ти ња, За дра, Бе о гра да, За гре ба, беч ких, ита-
ли јан ских и дру гих на ших и стра них ар хи-
ва и би бли о те ка, као и из при ват них ар хи ва. 
Ми ло вић је про у ча вао и про цес умјет нич ког 
ства ра ња код на ших и њемач ких књи жев ни-
ка, сли ка ра, ва ја ра и му зи ча ра и о тој те ми 
во дио с њима ис црп не раз го во ре.

Нај зна чај ни је књи ге су му: Ве ли ки ути
цај Ге те ов на Њего ша (1934); Његош у сли ци 
и ри је чи (1974); Ру ко пис Гор ског ви јен ца Пе
тра II Пе тро ви ћа Њего ша (1982); Ста зе ка 
Њего шу (1983); Пе тар II Пе тро вић Његош у 

ЈЕВ ТО М. МИ ЛО ВИЋ 
(1908–1991)



151

свом вре ме ну (1985); Пе тар II Пе тро вић Ње
гош: Гра ђа 1830–1851, књи га 4 (1845–1848) 
(1986); књи га 5 (1848–1849) (1987): књи га 6 
(1850–1851) (1990); Пе тар I Пе тро вић Његош: 
Пи сма и дру ги до ку мен ти, књ. 1 (1780–1830) 
(1987); књ. 2 (1821–1830) (1988).

За ван ред ног чла на Цр но гор ске ака де ми-
је на у ка и умјет но сти иза бран је 22. ок то бра 
1981, а за ре дов ног 28. ок то бра 1988. го ди не. 

Умро је 15. ја ну а ра 1991. го ди не.
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Ро ђен је 21. ок то бра 1916. го ди не у Пи пе-
ри ма, срез под го рич ки. Гим на зи ју је за вр-
шио у Под го ри ци, а Прав ни фа кул тет у Бе о-
гра ду 1940. го ди не, гдје је и док то ри рао 1956. 
го ди не. У то ку 1949–1951. го ди не по ха ђао је и 
за вр шио Ин сти тут дру штве них на у ка (Гру-
па за со ци о ло ги ју и фи ло зо фи ју) у Бе о гра ду.

За ври је ме ра та на ла зио се у за ро бље нич-
ким и ка сни је у ка жње нич ким ло го ри ма у 
Њемач кој.

Не по сред но по сли је ра та ра дио је у Фе де-
рал ној ко ми си ји за утвр ђи ва ње рат них зло-
чи на оку па то ра и њего вих са рад ни ка, а за-
тим пре ла зи у Ми ни стар ство уну тра шњих 
по сло ва ФНРЈ, гдје је до 1959. го ди не вр шио 
ду жност ди рек то ра Ви ше шко ле за уну тра-
шњу упра ву. По осни ва њу Ин сти ту та за кри-
ми но ло шка и кри ми на ли стич ка, 1960. го ди-
не, иза бран је за ди рек то ра овог Ин сти ту та, 
а ту функ ци ју је вр шио до 1985. го ди не.

За до цен та на Прав ном фа кул те ту у Бе о-
гра ду иза бран је 1957. го ди не, за ван ред ног 
про фе со ра 1962. го ди не, а за ре дов ног про-
фе со ра оп ште со ци о ло ги је иза бран је 24. 
сеп тем бра 1965. го ди не.

Био је пред сјед ник Ју го сло вен ског удру-
же ња за кри вич но пра во и кри ми но ло ги-
ју, члан Из вр шног од бо ра Са ве за удру же ња 
прав ни ка Ју го сла ви је, члан СИВ-а за уну-
тра шњу по ли ти ку, пред сјед ник На уч ног ви-
је ћа Ин сти ту та дру штве них на у ка у Бе о гра-
ду, члан Жи ри ја за до дје лу Ок то бар ске на-
гра де Гра да Бе о гра да и На гра де АВ НОЈ-а 
(област дру штве них на у ка).

У то ку школ ске 1969/70. и 1970/71. био је 
де кан Прав ног фа кул те та у Бе о гра ду, а јед-
но ври је ме вр шио је ду жност ше фа Ка те дре 
за со ци о ло ги ју.

Био је експерт Ује ди ње них на ци ја за 
про бле ме дру штве не од бра не (кри ми на ли-
тет и де лин квен ци ја). Ак тив но је уче ство-
вао и на мно гим ме ђу на род ним и домаћим 
ску по ви ма из кри ми но ло ги је (Мон тре ал, 
Ка и ро, Страз бур, Бри сел, Кјо то, Же не ва, 
Хаг, Ма дрид, Ли са бон, Рим, Праг, Мо сква, 
Вар ша ва, Бе о град, Ду бров ник). Ор га ни зо-
вао је VII ме ђу на род ни кон грес за кри ми но-
ло ги ју (Бе о град, 1973), на ко ме је иза бран за 
пред сјед ни ка Кон гре са (одр жао је ге не рал-
ни ре фе рат).

Ду жи низ го ди на био је на ци о нал ни до-
пи сник, за тим је дан од се кре та ра, члан ди-
рек то ри ју ма и пот пред сјед ник Ме ђу на род-
ног удру же ња за кри ми но ло ги ју са сје ди-
штем у Па ри зу.

Био је пред сјед ник Ма тич не ко ми си је за 
осни ва ње Прав ног фа кул те та у Под го ри ци, 
на ко ме је у свој ству ре дов ног про фе со ра из-
во дио на ста ву.

До био је Ок то бар ску на гра ду Гра да Бе о-
гра да 1969, а 1988. го ди не до био је на гра ду 
„Са вре ме на ад ми ни стра ци ја”.

За чла на На уч ног дру штва СР Ср би је 
иза бран је 1983. го ди не. Увр штен је у Ма лу 
ен ци кло пе ди ју Про све та, 1978.

Об ја вио је око 100 ра до ва, у на шим и 
стра ним пу бли ка ци ја ма и ча со пи си ма и 
12 књи га. Нај по зна ти је су: Кри ми но ло ги ја 
(1969); Пе но ло ги ја – на у ка о из вр ше њу кри
вич них санк ци ја и ре со ци ја ли за ци ја осу ђе ни
ка (1977); Кри ми нал на по ли ти ка (1984).

За ван ред ног чла на Цр но гор ске ака де-
ми је на у ка и умјет но сти иза бран је 1. мар та 
1985, а за ре дов ног 26. но вем бра 1991. го ди не. 

Умро је 29. ок то бра 1996. го ди не.

МИ ЛАН МИ ЛУ ТИ НО ВИЋ 
(1916–1996)



153

Ро ђен је 3. ма ја 1913. го ди не у Љу бља ни. 
Прав ни фа кул тет је за вр шио 1936, а Ме ди цин-
ски 1940. го ди не. Сте као је док то ра те из обла-
сти прав них и из обла сти ме ди цин ских на у ка.

Био је ду го го ди шњи ди рек тор Ин сти ту та 
за суд ску ме ди ци ну у Љу бља ни, за тим де кан 
Ме ди цин ског фа кул те та у Љу бља ни, про-
рек тор и рек тор Уни вер зи те та у Љу бља ни.

Био је ре дов ни члан Сло вен ске ака де ми-
је зна но сти ин умет но сти и њен пред сјед-
ник од 1976. до 1992. го ди не. Био је до пи сни 
члан ЈА ЗУ, СА НУ, МА НУ, АНУ БиХ и Ака-

де ми је на у ка и умјет но сти Ко со ва и по ча сни 
члан ака де ми ја на у ка Пољ ске, Че хо сло вач ке, 
Њемач ке Де мо крат ске Ре пу бли ке. За слу жни 
је про фе сор Уни вер зи те та у Љу бља ни и по-
ча сни док тор ме ди цин ских на у ка Уни вер зи-
те та у Лај пци гу.

Као ис так ну ти на уч ник у обла сти суд ске 
ме ди ци не ак тив но је уче ство вао на ве ли ком 
бро ју кон гре са, сим по зи ју ма ши ром сви је та.

Об ја вио је пет мо но граф ских пу бли ка ци-
ја и ви ше од 150 на уч них ра до ва у зе мљи и 
ино стран ству.

До бит ник је На гра де АВ НОЈ-а и но си лац 
се дам ју го сло вен ских и пет ино стра них од-
ли ко ва ња.

За до пи сног чла на Цр но гор ске ака де ми је 
на у ка и умјет но сти иза бран је 1. мар та 1985. 
го ди не. 

Умро је 28. ју ла 1993. го ди не.

ЈА НЕЗ МИ Л ЧИН СКИ 
(1913–1993)
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Ро ђен је 12. де цем бра 1966. го ди не у Под-
го ри ци. Ди пло ми рао је на При род но-ма те-
ма тич ком фа кул те ту у Под го ри ци 1990. го-
ди не. Ма ги стри рао је 1993. го ди не на Фи зич-
ком фа кул те ту у Бе о гра ду, гдје је и док то ри-
рао 1996. го ди не. У зва ње до цен та на Уни-
вер зи те ту Цр не Го ре би ран је 1996. го ди не, 
а у зва ње ван ред ног про фе со ра 2001. го ди не. 
Ре дов ни је про фе сор Уни вер зи те та Цр не Го-
ре од 2006. го ди не. 

До бит ник је Пла ке те Уни вер зи те та Цр-
не Го ре као нај бо љи ди пло ми ра ни сту-
дент (1990), на гра де ЦА НУ из фон да Пе тра 
Вук че ви ћа за успјех у ис тра жи вач ком ра-
ду (1995), сти пен ди је Ја пан ског дру штва за 
про мо ци ју на у ке (2001). Имао је ви ше кра-
ћих сту диј ских бо ра ва ка у САД (Ames Na ti-
o nal La bo ra tory и Oak Rid ge Na ti o nal La bo ra-

tory) и Ја па ну (Уни вер зи тет у Ока ја ми). Бо-
ра вио је као предавач на Уни вер зи те ту у То-
ки ју (1997–1998), и на пост док тор ској спе ци-
ја ли за ци ји на Уни вер зи те ту у Ока ја ми, Ја-
пан (2001–2003), а јед но ври је ме је ра дио као 
на уч ни са рад ник на Ин сти ту ту за фи зи ку у 
Зе му ну (1998–1999). 

Нај ва жни ји ра до ви: Vor tex lat ti ce tran si ti
ons in bo ro car bi des (1997); Ela stic mo du li of vor
tex lat ti ces wit hin non lo cal Lon don mo del (2001); 
Ani so tropy of the up per cri ti cal fi eld in su per con
duc tors with ani so tro pic gaps: Ani so tropy pa ra
me ters of MgB 2 (2003); Ori en ta ti o nal fi eld de
pen den ce of lowlying ex ci ta ti ons in the mi xed 
sta te of un con ven ti o nal su per con duc tors (2003).

Био је пред сјед ник Дру штва ма те ма ти ча-
ра и фи зи ча ра Ју го сла ви је (2004–2006), оба-
вљао је функ ци ју про рек то ра (2007–2008), а 
од 2009. го ди не је рек тор Уни вер зи те та Цр-
не Го ре. Члан је На ци о нал ног са вје та за на-
уч но и стра жи вач ку дје лат ност.

За ван ред ног чла на Цр но гор ске ака де ми-
је на у ка и умјет но сти је иза бран 19. де цем бра 
2008. го ди не. 

Жи ви и ра ди у Под го ри ци. 

ПРЕ ДРАГ МИ РА НО ВИЋ
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Ро ђен је 17. априла 1937. го ди не у Кра гу-
јев цу. Фи ло зоф ски фа кул тет (Гру па за исто-
ри ју) за вр шио је 1965. го ди не. На истом фа-
кул те ту је ма ги стри рао (1964) и док то ри рао 
(1967) го ди не. 

На Фи ло зоф ском фа кул те ту ра ди од 
1961. го ди не, као аси стент, за тим као до цент 
(1969–1973), ван ред ни (1973–1980) и ре дов-
ни про фе сор (1980–2004). На истом Фа кул-
те ту је осни вач и шеф Ка те дре за са вре ме-
ну оп шту исто ри ју. За до пи сног чла на Срп-
ске ака де ми је на у ка и умет но сти иза бран је 
1988. го ди не. 

Ан дреј Ми тро вић је био глав ни уред ник 
Исто риј ског гла сни ка (1971/72). Уред ник је VI 
књи ге Исто ри ја срп ског на ро да, члан Ре дак-
ци је Oester re ic hische Ost hef e у Бе чу, члан Ре-
дак ци је Jаhrbuch fur Sudosteuropа у Мин хе ну, 
уред ник је Би бли о те ке „Исто риј ска ис тра-
жи ва ња” Из да вач ке ку ће ЦИД из Под го ри це.

Про фе сор Ми тро вић је бо ра вио на број-
ним струч ним уса вр ша ва њи ма у ар хи ви ма и 
би бли о те ка ма код нас и у ино стран ству: Рим 
(1967), Њемач ка (нај при је сти пен ди ста Ин-
сти ту та за европ ску исто ри ју из Мајн ца, по-
том сти пен ди ста Фон да ци је Alek san dar von 
Hum boldt, ви ше пу та 1967, 1970, 1971, 1974), 
Цен тра за упо ред ну исто ри ју дру штва Бер-
лин (1994, 1996), Бер лин ског ко ле џа за упо-
ред ну исто ри ју Евро пе (2006), Беч – сти пен-

ди ја К. Ји ре чек (1993), САД – Фул брај тов јед-
но мје сеч ни сту диј ски про грам (1984).

Као пре да вач по по зи ву по сје тио је: Беч, 
Бер лин, Мајнц, Лај пциг, Дре зден, Мин хен, 
Бре мен, Бон, Грац, Кла ген фурт, Рим, Трст, 
Ан ко на, Ци рих, Ати ну, Во лос, Ма ди сон, 
Кремс, По знањ, Со фи ју, Бла го ев град, Вар-
ну и др.

Његова ис тра жи вач ка област је оп шта 
исто ри ја Евро пе у XX ви је ку, Бал кан и Евро-
па од по ло ви не XIX ви је ка и у XX ви је ку, ме-
то до ло ги ја и те о ри ја исто риј ске на у ке, као и 
од но с умјет но сти и исто ри је. Из тих обла сти 
он је об ја вио 17 посеб них мо но гра фи ја и ви-
ше од 500 би бли о граф ских је ди ни ца у ко ју 
спа да ју члан ци, сту ди је и при ка зи. Пре вео је 
књи гу Фри ца Фи ше ра Са вез ели та. 

До бит ник је ви ше пре сти жних на гра да: 
На гра да Гра да Бе о гра да 1985. за књи гу Вре
ме не тр пе љи вих; Пла ке та Ко лар че вог на-
род ног уни вер зи те та (1974); Сре бр на ме да ља 
„Сто јан Но ва ко вић” за 100-го ди шњи цу СКЗ 
(1992); Хер де ро ва на гра да за цје ло ку пан на-
уч ни рад, Уни вер зи тет у Бе чу и Фон да ци ја 
А. Te ep fer (2001); Ме да ља „Кон стан тин Ји ре-
чек” (2004); Пла ке та по ча сног пред сед ни ка 
На уч ног са ве та Фон да ци је за не мач ко-срп-
ску са ра дњу М. Жи кић (2005).

Његов стваралачки опус свр ста ва га у ред 
нај у глед ни јих исто ри ча ра ко ји се ба ве са вре-
ме ном исто ри јом. Књи ге су му пре во ђе не и 
пред ста вља ју не за о би ла зну ли те ра ту ру за 
број не ге не ра ци је сту де на та, не са мо са ју-
жно сло вен ског про сто ра. 

За до пи сног чла на Цр но гор ске ака де ми-
је на у ка и умјет но сти иза бран је 15. де цем-
бра 2006. го ди не.

АН ДРЕЈ МИ ТРО ВИЋ
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Ро ђен је 1930. го ди не у Ати ни. По сли је 
за вр шет ка сре дње шко ле и уни вер зи тет ских 
сту ди ја у Ати ни, оти шао је на спе ци ја ли за-
ци ју ан тич ке фи ло зо фи је и при пре му др-
жав ног док то ра та из те обла сти на Сор бо ни.

По сли је успје шно за вр ше не спе ци ја ли за-
ци је, 1953. го ди не по ло жио је др жав ни док-
то рат са те мом Пла тон о му зи ци.

По по врат ку у Ати ну иза бран је за про-
фе со ра ан тич ке фи ло зо фи је, а 1977. го ди не 
иза бран је за рек то ра Атин ског уни вер зи те-
та. Ка сни је, 1977. го ди не, иза бран је за чла на 
Фран цу ског ин сти ту та ко ји об је ди ња ва ака-
де ми је на у ка, а 1983. го ди не за чла на Атин-
ске ака де ми је.

По ча сни је док тор мно гих уни вер зи те-
та и но си лац мно гих ме ђу на ро них на гра да 
и при зна ња.

Спа да у ред нај плод ни јих и нај у глед ни-
јих фи ло зоф ских ства ра ла ца са вре ме ног 
сви је та. Му цо пу лос се огле да у свим обла-
сти ма ка ко из исто ри је фи ло зо фи је та ко и 
фи ло зоф ске те о ри је. Је дан је од ри јет ких фи-
ло зо фа ко ји под јед на ко до бро по зна је како 
кла сич ну исто ри ју фи ло зо фи је та ко и за пад-
ноевроп ску фи ло зо фи ју.

Оби ље жио је но ву ета пу у че ти ри бит на 
фи ло зоф ска до ме на: у исто ри ји грч ке кул ту-
ре, по себ но ста ре грч ке фи ло зо фи је, нео хе-
лен ске фи ло зо фи је, фи ло зо фи је умјет но сти 
и фи ло зо фи је ври јед но сти и ху ма ни зма.

Пр ви је си сте мат ски об ра дио ста ро грч ки 
по јам „Ка и рос” – у пра во ври је ме и оправ да-
но је на зван осни ва чем кај ро со ло ги је.

Ин сти ту ци ја ко ју је осно вао „Ко смос и 
фи ло зо фи ја” дје лу је вр ло успје шно већ не ко-
ли ко го ди на. 

За до пи сног чла на Цр но гор ске ака де ми-
је на у ка и умјет но сти иза бран је 15. де цем-
бра 2006. го ди не.

ЕВАН ГЕ ЛОС МУ ЦО ПУ ЛОС
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Ро ђен је 21. апри ла 1925. го ди не у Зи но-
вјервс ку (да нас Ки ров град) у Укра ји ни. За-
вр шио је Мо сков ски по ли граф ски ин сти-
тут на ко јем је упо ре до сту ди рао и за вр-
шио два фа кул те та: Ре дак тор ско-из да вач-
ки и Ме ха нич ко-ма шин ски. Ра дио је 25 го-
ди на у Ин сти ту ту по ли граф ског ма шин ства 
у Мо скви, на про јек ту Исто ри ја ру ске по ли
граф ске тех ни ке, по све ћу ју ћи сво је сло бод-
но ври је ме ис тра жи ва њу исто ри је књи ге и 
по ви је сти сло вен ског ћи ри лич ког штам-
пар ства. По себ но га је ин те ре со вао ве ли-
ки ру ски про све ти тељ Иван Фјо до ров, ко-
ји је 1564. го ди не из дао пр ву пре ци зно да ти-
ра ну ру ску штам па ну књи гу Апо стол (По-
во дом 400-го ди шњи це тог зна ме ни тог до-
га ђа ја у исто ри ји Ру си је, ко ји је про сла вљен 
1964, Не ми ров ски је при пре мио оп се жну 
мо но гра фи ју По ја ва штам пар ства у Мо
скви. Иван Фјо ро дов.).

Ру ско штам пар ство је би ла њего ва стал-
на на уч на пре о ку па ци ја. Тој те ми по све тио 
је низ сво јих ра до ва: По че так штам пар
ства у Укра ји ни. Иван Фјо до ров (1974), Иван 
Фјо до ров у Бје ло ру си ји (1979), Остро шка 
азбу ка Ива на Фјо до ро ва (1983), Иван Фјо до
ров (1985). Сем ових мо но граф ских пу бли ка-
ци ја, ис тој те ми је по све тио број не би бли о-
граф ске пре гле де, на уч но-умјет нич ке по пу-

лар не пу бли ка ци је, мно ге члан ке у ча со пи-
си ма, збор ни ци ма и ре ви ја ма.

Дру га фа за њего вих ис тра жи ва ња и на-
уч не би бли о гра фи је ве за на је за из у ча ва-
ње Швај пол та Фи о ла, ко ји је 1491. го ди не 
осно вао у Кра ко ву пр ву у сви је ту ћи ри лич-
ку штам па ри ју. Том на уч ном пи та њу по све-
тио је сво ју док тор ску те зу, ко ју је од бра нио 
1971. го ди не на Ин сти ту ту сла ви сти ке и бал-
ка ни сти ке Ака де ми је на у ка СССР. Исте го-
ди не ре зул та те тих сво јих ис тра жи ва ња об-
ја вио је у књи зи По че так сло вен ског штам
пар ства.

Од 1973. го ди не ру ко во ди лац је Одје ље ња 
ри јет ких књи га. Ра ди на ка пи тал ном про јек-
ту Свод ни ка та лог ста ро штам па них ћи ри
лич ких и гла го љич ких из да ња. Био је то, без 
су мње, ве ли ки по ду хват, из ко је га је, по ред 
оста лог, ре зул та ти ра ло и ви ше њего вих зна-
чај них књи га: Опис из да ња Швај пол та Фи о
ла (1979); Из да ња Фран ци ска Ско ри не. Свод
ни ка та лог и опис (1988) и дру ге из до ме на 
из да вач ко-штам пар ске дје лат но сти Ју жних 
Сло ве на.

У из да њу Цен трал не на род не би бли о те ке 
„Ђур ђе Цр но је вић” об ја вље не су књи ге: Ок
то их пр во гла сник Ђур ђа Цр но је ви ћа из 1494 
(1987); Цр но гор ска би бли о гра фи ја, том Iкњ. 
1 (1989); Цр но гор ска би бли о гра фи ја, том I – 
књ. 2 (1993) и све о бу хват на мо но гра фи ја По
че ци штам пар ства у Цр ној Го ри 1492–1496 
(1996).

За до пи сног чла на Цр но гор ске ака де ми-
је на у ка и умјет но сти иза бран је 6. де цем бра 
1996. го ди не. 

Жи ви у Мо скви (Ру си ја).

ЕВ ГЕ НИ ЈЕ ЉВО ВИЧ  
НЕ МИ РОВ СКИ
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Ро ђен је 21. сеп тем бра 1951. године у Ни-
шу. Основ ну шко лу и гим на зи ју за вр шио је у 
Бе о гра ду. Ди пло ми рао је 1976. го ди не на Ме-
ди цин ском фа кул те ту у Бе о гра ду. Спе ци ја-
ли стич ки ис пит по ло жио је 1981. го ди не. 

Ма ги стри рао је ју на 1985. го ди не, а док-
тор ску ди сер та ци ју Ле че ње ва лу лар не сте но
зе ар те ри је пул мо на лис ме то дом ба лон ко ми
су ро то ми је од бра нио је апри ла 1989. го ди не.

У зва ње аси стен та на пред ме ту Ра ди о ло-
ги ја би ран је 1982–1990. У зва ње до цен та за 
пред мет Ра ди о ло ги ја би ран је ју на 1990. го-
ди не, у ван ред ног про фе со ра но вем бра 1995. 
го ди не и ре дов ног про фе со ра 2000. го ди не. 
На Уни вер зи те ту Цр не Го ре иза бран је за ре-
дов ног про фе со ра сеп тем бра 2001. го ди не. За 
ван ред ног чла на ЦА НУ би ран је 2008. го ди не. 

На спе ци ја ли за ци ји је бо ра вио у Аме ри-
ци, Хо лан ди ји, Њемач кој и Ита ли ји. Уже по-
ље про фе си о нал не ак тив но сти је ин ва зив на 
ди јаг но сти ка кар ди о ва ску лар них обо ље ња 
и пер ку та не ин тер вен ци је на ср цу и крв ним 
су до ви ма. Ме ђу пр ви ма је по чео уво ђе ње ове 
ал тер на ти ве хи рур шким за хва ти ма на ср цу 
и крв ним су до ви ма на Бал ка ну. Био је ор га-
ни за тор по сли је ди плом ске на ста ве ра ди о ло-
ги је на ВМА. У Цр ној Го ри уче ству је у ре дов-
ној на ста ви ра ди о ло ги је на Медицинском 
факултету, гдје је и руководилац докторских 
студија. Од 2004. до 2007. године био је про-
де кан за на у ку на Ме ди цин ском фа кул те ту. 

Об ја вио је 167 ра до ва у зе мљи и ино-
стран ству, од то га 11 мо но гра фи ја и уџ бе ни-
ка. Уџ бе ник Ра ди о ло ги ја ср ца об ја вио је 1994, 
ко ји се и да нас ко ри сти као спе ци ја ли стич ки 
уџ бе ник ра ди о ло ги је у за пад нобал кан ским 
зе мља ма. Нај зна чај ни ји ра до ви су: Em bo li sa
tion of the ili ac ar tery by gun shot bul let, Un com
mon com pli ca tion of tran slum bar aor to graphy, 
Per cu ta ne us tran slu mi nal pul mo nary val vu lo
plasty, IVUS in esti ma tion of co ro nary ste no sis, 
Mo dern con cepts in ra di o logy exa mi na ti on of is
he mic he art di se a se, Spleen em bo li za tion for the 
tre at ment of va ri ceal ble e ding and sple no me galy 
in pa ti ents with por tal hyper ten sion.

Био је мен тор у де вет ма ги стар ских ра до-
ва и че ти ри док тор ске ди сер та ци је.

Био је члан уре ђи вач ког од бо ра ча со-
пи са Вој но са ни тет ски пре глед и Ра ди о ло-
шког ар хи ва Ср би је. Пред сјед ник је уре ђи-
вач ког од бо ра ча со пи са Ме ди цин ски за пи си. 
Члан је Ље кар ске ко мо ре Цр не Го ре и пред-
сјед ник Струч не ко ми си је Ље кар ске ко мо ре 
Цр не Го ре.

Ре дов ни је члан, од 1985, Европ ског удру-
же ња за ин тер вент ну ра ди о ло ги ју (Car di o-
va su lar and In ter ven ti o nal Ra di o log So ci ety of 
the Euro pe – CIR SE). 1990. године при мљен 
је за до пи сног чла на Удру же ња кар ди о ва ску-
лар них и ин тер вент них ра ди о ло га Сје вер не 
Аме ри ке (So ci ety of Car di o va scu lar and In ter-
ven ti o nal Ra di o logy of North Ame ri ca).

Ме ди цин ски је ди рек тор Кли нич ког цен-
тра Цр не Го ре. 

За ван ред ног чла на Цр но гор ске ака де ми-
је на у ка и умјет но сти иза бран је 19. де цем бра 
2008. го ди не.

Жи ви и ра ди у Под го ри ци.

ГО РАН НИ КО ЛИЋ
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Ро ђен је 15. апри ла 1923. го ди не у Ру а ну. 
Основ ну и сре дњу шко лу за вр шио је у род-
ном гра ду, а уни вер зи тет ске сту ди је на Уни-
вер зи те ту у Ту лу зу 1943. го ди не. То ком ра-
та био је уче сник у фран цу ском по кре ту от-
по ра, а доц ни је се бо рио у ре до ви ма Пр ве 
фран цу ске ар ми је. По сли је ра та за вр шио је 
еко ном ске сту ди је на Ин сти ту ту по ли тич-
ких на у ка (1947) и не ко ли ко го ди на во дио 
јед но при вред но пред у зе ће. Од 1953. до 1959. 
го ди не ра дио је као про фе сор сре дње шко-
ле, по сли је че га је у Eco le des lan gu es ori en ta-
les за вр шио сту ди је срп ско хр ват ског је зи ка. 
На кон то га је про вео ви ше го ди на у на шој 
зе мљи, ра де ћи пр во као про фе сор у Фран цу-
ском ин сти ту ту у За гре бу (1958–1962), а за-
тим у Бе о гра ду као лек тор на Фи ло ло шком 
фа кул те ту (1962–1972). Ма ја 1971. го ди не на 
Сор бо ни је од бра нио те зу за тзв. др жав ни 

док то рат, под на сло вом Vi si ons hi sto ri qes et 
po li ti qu es dans Vo e u vre ро еп цие de P. P. Nje goš 
(Исто риј ске и по ли тич ке ви зи је у по ет ском 
дје лу П. П. Њего ша), ко ји је ка сни је пре ве ден 
и об ја вљен (1972) на на шем је зи ку. Про фе сор 
Обен је на Сор бо ни осно вао Од сјек за срп-
ско хр ват ски је зик, гдје је пр во био иза бран 
за ван ред ног, а за тим, од 1976. го ди не, за ре-
дов ног про фе со ра.

Но си лац је рат ног од ли ко ва ња Рат ни 
крст (Cro ix de gu er re). Био је ино стра ни члан 
Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти.

Об ја вио је ви ше сту ди ја о Њего шу у ча-
со пи си ма, ме ћу ко ји ма: Ле ген да о Ба дњем ве
че ру и европ ска књи жев ност (1971); Sta ni slas 
Be lan ger (1814–1859), de sti na ta i re d’un abre ge d’ 
hi sto i re du Mon te ne gro de ci te par Nje goš (1976); 
Gor ski vi je nac et le cul te de Zrin ski dans la lit te
ra tu re ec ri te dans la lit te ra tu re cro a te (1977); Lit
te ra tu re ora le et it te ra tu re ec ri te dans les pre mi
ers po e mes de Nje goš (1978).

За до пи сног чла на Цр но гор ске ака де ми је 
на у ка и умјет но сти иза бран је 1. мар та 1985. 
го ди не. 

Умро је 7. сеп тем бра 1996. го ди не.

МИ ШЕЛ ОБЕН 
(1923–1996)
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Ро ђен је 6. октобра 1926. го ди не у Су ша-
ку (Ри је ка). Шко ло вао се, сту ди рао и жи вио 
у Бе о гра ду до 1947. го ди не. Од 1952. го ди-
не жи ви и ства ра у Па ри зу, са по вре ме ним 
до ла сци ма у Бе о град и Ве ла Лу ку (Кор чу-
ла). При па да ма лом бро ју ис так ну тих умјет-
нич ких фи гу ра што су ју го сло вен ску умјет-
ност усмје ра ва ли пу та њом ства ра лач ке сло-
бо де, сли кар ског је зи ка и соп стве ног по и ма-
ња ствар но сти.

У Па ри зу 1953. го ди не од чу ве ног кри-
ти ча ра Ми ше ла Се фо ра би ва зна чај но при-
ми је ћен и увр штен у ка пи тал ну књи гу Ап
стракт но сли кар ство. Од та да ства ра ла-
штво Пе тра Ом чи ку са има уз ла зну ме ђу на-
род ну ре пу та ци ју.

У ду гом пе ри о ду од 60 го ди на ба ви се 
сли кар ством, скулп ту ром, цр те жом, мо за и-
ком… Те мат ски ра спон је ве ли ки: од фи гу-

ра тив ног и пор тре та, пред је ла лир ски ин то-
ни ра них, ар хи тек то ни ке у гра дњи сли ке до 
по лу ап стракт них или ап стракт них сли ка. 
Ство рио је пре по зна тљи ву аутен тич ну пик-
ту рал ну струк ту ру као ма ло ко у са вре ме ној 
умјет но сти Па ри за и Евро пе. Уче ствовао је 
на зна чај ним из ло жба ма у Па ри зу, Швај цар-
ској, Ју го сла ви ји и др. 

Члан је САНУ. При су тан је у Цр ној Го ри 
у ду гом пе ри о ду и ту је ства рао сво ја зна чај-
на дје ла, за па же не са мо стал не и груп не из-
ло жбе, та ко ђе и ко ло ни је.

Живио је и стварао у Бару и Црмници 
1949/50. са Задарском групом. Из овог пе-
ри о да у мно гим мо но гра фи ја ма об ра ђе не су 
већ ан то ло гиј ске сли ке Ста ри Бар 1950 (уље 
67 x 100 cm) и Црм ни ца 1949 (уље 98 x 175 cm) 
и де се ти не дру гих сли ка.

– Бо ра вио је и ра дио у Ли ков ној ко ло ни-
ји у Ига лу 1980. го ди не. У Ко ло ни ји је на ста-
ло ви ше од де сет сли ка које су оста ле у збир-
ка ма Хер цег Но вог, Ник шића и Ти то града.

– Из ла гао је са мо стал но у Ти то гра ду 
1983. и Ник ши ћу 2002. го ди не.

За дописног члана ЦАНУ изабран је 15. 
децембра 2006. године.

ПЕ ТАР ОМ ЧИ КУС
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Ро ђен је 2. но вем бра 1940. го ди не у Вре-
ли ма – Жа бљак. Основ ну и сре дњу шко лу 
за вр шио је у Жа бља ку и Ник ши ћу. На Фи-
ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду ди пло ми-
рао је срп ско хр ват ски је зик са оп штом лин-
гви сти ком и ста ро сло вен ским је зи ком 1966. 
го ди не. Ма ги стри рао је (1970) и док то ри рао 
(1975) на истом Фа кул те ту.

Би ран је за аси стен та на Фи ло ло шком фа-
кул те ту у Бе о гра ду. Школ ске 1967/68. по чео је 
да ра ди као про фе сор ви ше шко ле у Ник ши-
ћу. Исте го ди не, на пред лог Фи ло ло шког фа-
кул те та у Бе о гра ду, од ла зи у СССР на Уни вер-
зи тет у Ле њин гра ду гдје на Фи ло зоф ском фа-
кул те ту ра ди у зва њу пре да ва ча јед ну школ-
ску го ди ну. Пре да вао је Са вре ме ни срп ско хр-
ват ски је зик и Исто риј ску гра ма ти ку са ак-
цен то ло ги јом. При осни ва њу Фи ло зоф ског 
фа кул те та у Ник ши ћу би ран је за ван ред ног 
(1979) па по том за ре дов ног про фе со ра (1983). 
Пре да вао је Са вре ме ни срп ско хр ват ски је зик 
и Ме то до ло ги ју лин гви стич ких ис тра жи ва-
ња. За професора емеритуса на Универзитету 
Црне Горе изабран је 2005. године.

По по зи ву др жао је пре да ва ња на Фи ло-
зоф ском фа кул те ту у За гре бу, Ду бров ни ку 
и Са ра је ву. Др жао је пре да ва ња на Ју го сло-
вен ском ме ђу на род ном сла ви стич ком се ми-
на ру у За дру и Са ра је ву, а био је гост пре да-
вач на Хр ват ској ме ђу на род ној ље тњој сла-
ви стич кој шко ли у Ду бров ни ку. Као гост др-
жао је пре да ва ња на Ко лум би ја уни вер зи те-
ту у Њујор ку, на Хар вар ду и на Уни вер зи те-
ту у Ен Ар бо ру (Ми чи ген) у САД. 

Био је пред сјед ник Ви је ћа Од сје ка за срп-
ско хр ват ски је зик и књи жев ност, про де-
кан за на ста ву на Фи ло зоф ском фа кул те ту у 
Ник ши ћу, а шеф Ка те дре за срп ско хр ват ски 
(срп ски) је зик од њеног осни ва ња. Од осни-
ва ња Дру штва за науку и умјетност Цр не Го-
ре 1974. го ди не ра дио је у Под го ри ци као ру-
ко во ди лац Од бо ра за је зик и књи жев ност. 
У ЦА НУ је био ини ци ја тор лин гви стич ких 
ис тра жи ва ња. Три го ди не био је по моћ ник 
ди рек то ра Ју го сло вен ског ме ђу на род ног се-
ми на ра за стра не сла ви сте у За дру, ви ше пу-
та је био члан струч не Ко ми си је за на гра ду 
АВ НОЈ-а, члан Ју го сло вен ског сла ви стич ког 
ко ми те та, члан Ко ми си је МКО за из у ча ва-
ње и на ста ву је зи ка и ју го сло вен ских књи-
жев но сти на стра ним уни вер зи те ти ма, члан 
Ко ми си је у Скуп шти ни СФРЈ за утвр ђи ва-
ње исто вјет но сти тек сто ва на је зи ци ма на-
ро да и на род но сти Ју го сла ви је, а јед но ври-
је ме и њен пред сјед ник. Био је члан: Ме ђу-
а ка де миј ског од бо ра за из у ча ва ње сло вен-
ских је зи ка (ЈА ЗУ – За греб), Ме ђу а ка де миј-
ског од бо ра за ди ја лек то ло шке атла се (СА-
НУ – Бе о град), Ме ђу а ка де миј ског од бо ра за 
про у ча ва ње ор то граф ске и ор то еп ске про-
бле ма ти ке (АНУ БиХ – Са ра је во), а био је 
јед но ври је ме и члан Ме ђу а ка де миј ског од-
бо ра за оно ма сти ку (ЈА ЗУ – За греб), Од бо ра 
за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка при СА-
НУ у Бе о гра ду, пот пред сјед ник Дру штва за 
не го ва ње и про у ча ва ње срп ског је зи ка у Бе-
о гра ду. Био је (а не ких је и са да) члан ре дак-
ци ја: Оно ма сти ка Ју го сла ви је – За греб, Књи
жев ност и је зик – Бе о град, Су вре ме на лин
гви сти ка – За греб, Ри јеч – Ник шић, Срп
ски је зик – Бе о град. Уред ник стру ке – Лин-
гви сти ка, фи ло ло ги ја – Ен ци кло пе ди ја Ју
го сла ви је за Цр ну Го ру (дру го из да ње) – За-
греб, уред ник лин ги ви стич ких пу бли ка ци-
ја у Уни рексу и др.

БРА НИ СЛАВ ОСТО ЈИЋ
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Њего ва би бли о гра фи ја бро ји пре ко 350 
сту ди ја и рас пра ва, при ло га и чла на ка у на-
шим и стра ним ча со пи си ма. На пи сао је 19 
књи га од којих су најзначајније: Је зик Пе тра 
I Пе тро ви ћа (1976); О цр но гор ском књи жев
но је зич ком из ра зу I – III (1985, 1999. и 2003); 
Вук Ка ра џић и књи жев ни је зик у Цр ној Го ри 
(1989); Је зик Ме мо а ра вој во де Ан та Да ко ви ћа 
(1989); Из цр но гор ске лек си ко ло ги је и лек си ко
гра фи је (1992); Ко ле ба ња у нор ми срп ског је зи
ка (1996); При ло зи о Њего ше ву је зи ку (1997); 
Реч ник (и)је ка ви за ма срп ског је зи ка (2000); 

Исто ри ја цр но гор ског књи жев но је зич ког из
ра за (2006). 

Учествовао је са рефератима на преко 80 
научних скупова у Лењинграду, Њујорку, 
Љубљани, Скопљу, Сарајеву, Загребу, Дуб-
ровнику, Београду, Новом Саду, Подгорици.

До бит ник је Три на е сто јул ске на гра де и 
Ор де на ра да са сре бре ним ви јен цем.

За ван ред ног чла на Цр но гор ске ака де ми-
је на у ка и умјет но сти иза бран је 19. но вем бра 
1993, а за ре дов ног 8. де цем бра 2000. го ди не. 

Жи ви у Ник ши ћу.
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Ро ђен је 2. мар та 1922. го ди не у Никшићу.
Основ ну шко лу учио је у Бог ми ло ви ћи-

ма, у Пје шив ци ма, а на ста вио и окон чао у 
Ник ши ћу. Гим на зиј ско шко ло ва ње за по чео 
је у Ник ши ћу, на ста вио у Но вом Са ду, за вр-
шио у Ник ши ћу. У то ку гим на зиј ског шко-
ло ва ња (1938) при мљен је у Са вез ко му ни-
стич ке омла ди не Ју го сла ви је, у мар ту 1941. и 
у са став КПЈ. Кра јем се дам де се тих и по чет-
ком осам де се тих го ди на два пу та је би ран 
за чла на ЦК КПЈ и за чла на Пред сјед ни штва 
ЦК КПЈ Цр не Го ре. 

У ју лу 1941. уче ство вао је у при пре ми 
устан ка у Пје шив ци ма. Уче сник је II свјет-
ског ра та од 1941. го ди не у окви ру Дру гог 
лов ћен ског ба та љо на, Пр вог ба та љо на Пе те 
цр но гор ске про ле тер ске бри га де у ко ји ма је 
оба вљао зна чај не по ли тич ке функ ци је. У то-
ку ра та био је ра ња ван. 

На Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе-
о гра ду упи сан је 1945. го ди не, а по њего вом 
окон ча њу на ста вио је шко ло ва ње на Ин сти-
ту ту дру штве них на у ка (Гру па за исто ри ју), 
да би по за вр шет ку Ин сти ту та био име но ван 
за аси стен та Исто риј ског ин сти ту та Срп ске 
ака де ми је на у ка и умет но сти. По од бра ни 

док тор ске ди сер та ци је (1954) изабран је за 
на уч ног са рад ни ка, а за тим и за ви шег на-
уч ног са рад ни ка и на уч ног са вјет ни ка у ис-
том ин сти ту ту. Јед но ври је ме оба вљао је ду-
жност хо но рар ног на став ни ка на Прав ном 
фа кул те ту као и на Гру пи за оп шту исто ри-
ју Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду. Оба-
вљао је ду жност за мје ни ка ди рек то ра Исто-
риј ског САНУ. Би ран је за про фе со ра по по-
зи ву Уни вер зи те та у Под го ри ци.

Вршио је ар хив ска ис тра жи ва ња по 
европ ским ар хив ским сре ди шти ма.

Објавио је че ти ри сту ди је из исто ри-
је Цр не Го ре: Ства ра ње цр но гор ске др жа ве 
(1955); Цр на Го ра у ра ту 1862 (1957); Да ни ло 
I Пе тро вић Његош, књаз цр но гор ски и брд
ски (1990); Пе тар I Пе тро вић Његош (1997). 
Осим то га објавио је ви ше од сто ти нак на уч-
них рас пра ва и по себ них сту ди ја, као и ви-
ше де се ти на чла на ка, огле да, при ка за и јав-
них исту па, у ко ји ма су из ло же на гле ди шта 
из исто ри је цр но гор ске исто ри о гра фи је. Ду-
го је ра дио на при пре ма ма по је ди них збир ки 
исто риј ских из во ра из ру ских ар хи ва: Ру си
ја и Бо сан кохер це го вач ки уста нак 1875–1878 
(1985–1987); као и Ру си ја и анек си о на кри за 
1908–1909 (1984). 

Ју ла 1973. го ди не иза бран је за пред сјед-
ни ка Дру штва за на у ку и умјет ност Цр не Го-
ре, а био је и пр ви пред сјед ник ЦА НУ у пе-
ри о ду 1976–1981. го ди не.

Жи ви у Под го ри ци.

БРАН КО ПА ВИ ЋЕ ВИЋ



164

Ро ђен је 13. ју на 1914. го ди не у Рсо је ви ћи-
ма, код Да ни лов гра да. Основ ну шко лу је за-
вр шио у свом се лу, ни жу гим на зи ју у Да ни-
лов гра ду, Учи тељ ску шко лу у Са ра је ву и Фи-
ло зоф ски фа кул тет у Ско пљу. По сли је за вр-
шет ка сту ди ја иза бран је за аси стен та на Ка-
те дри за фи ло зо фи ју на истом фа кул те ту, 
гдје је ра дио од 1938. до 1941. го ди не.

За ври је ме Дру гог свјет ског ра та на ла-
зио се у за ро бље ни штву у Њемач кој. По за-
вр шет ку ра та био је на ду жно сти на чел ни ка 
у Ми ни стар ству про свје те на Це ти њу. За тим 
је био аси стент и пре да вач на Ви шој по ли-
тич кој шко ли „Ђу ро Ђа ко вић” и на Ин сти ту-
ту дру штве них на у ка у Бе о гра ду. Од 1953. го-
ди не пре да вао је ети ку, со ци о ло ги ју и фи ло-
зо фи ју ре ли ги је на Фи ло зоф ском фа кул те ту 
у Бе о гра ду као до цент, ван ред ни про фе сор 
(1959) и ре дов ни про фе сор (1963).

Док то ри рао је у За гре бу у мар ту 1957. го-
ди не, од бра ном ди сер та ци је под на сло вом 
Од нос ври јед но сти и ствар но сти у мо дер ној 
њемач кој иде а ли стич кој ак си о ло ги ји.

По зна ти су њего ви ра до ви из обла сти 
ети ке, ак си о ло ги је, со ци о ло ги је и фи ло зо-
фи је ре ли ги је.

Об ја вио је око дви је сто ти не и пе де сет 
за па же них књи га, чла на ка, сту ди ја, освр та, 
при ка за, ин тер вјуа, ко мен та ра, пред го во ра 
и по го во ра уз ра зна из да ња о мно гим пи та-
њи ма фи ло зо фи је и мо ра ла са вре ме ног дру-
штва.

Као марк сист-ства ра лац про фе сор под-
вр га вао је кри ти ци схва та ња гра ђан ске ети-
ке. Сво јим Осно ви ма ети ке, из ло же ним ана-
ли тич ко-син те тич ким ме то дом, он је до при-
нио схватању ети ке као посебне научне и 
филозофске дисциплине. За сно вао је и обо-
га тио и сту ди је из обла сти со ци о ло ги је и фи-
ло зо фи је ре ли ги је. Њего ве књи ге су го ди на-
ма би ле уџ бе ни ци за сту ден те.

Био је осни вач и ду го го ди шњи уред ник 
„Фи ло зоф ске би бли о те ке” у Бе о гра ду. Раз-
вит ку про гре сив не ми сли у нас до при нио је 
сво јим уче шћем у пре во ђе њу ви ше од де сет 
по зна ти јих дје ла марк си стич ке ли те ра ту ре, 
нај ви ше са њемач ког језика.

Ва жан дио сво јих ин те ре со ва ња по све-
тио је ту ма че њу ми са о них од ли ка Њего ше ве 
по е зи је. Но си лац је ви ше ви со ких дру штве-
них при зна ња.

За до пи сног (ван ред ног) чла на Цр но гор-
ске ака де ми је на у ка и умјет но сти иза бран је 
24. ју на 1977. го ди не. 

Умро је 8. ок то бра 1978. го ди не.

ВУ КО ПА ВИ ЋЕ ВИЋ 
(1914–1978)
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Ро ђен је 8. сеп тем бра 1911. го ди не у До-
лу Пје ши вач ком. Гим на зи ју је за вр шио у 
Ник ши ћу 1933. а По љо при вред ни фа кул-
тет у За гре бу 1938, гдје је оба вио и јед но го-
ди шњу спе ци ја ли за ци ју из ге не ти ке и опле-
ме њи ва ња би ља. На кон то га је до шао у Цр ну 
Го ру гдје је од по чет ка Дру гог свјет ског ра та 
ра дио у Одје ље њу за по љо при вре ду Бан ске 
упра ве на Це ти њу. Уче сник је ра та. На кон 
осло бо ђе ња ра дио је као при вред ни ре фе-
рент Оп шти не Да ни лов град и у Ми ни стар-
ству по љо при вре де на Це ти њу, а од 1946. го-
ди не у тек осно ва ном По љо при вред ном ин-
сти ту ту у Под го ри ци, у ко јем је про вео чи-
тав свој рад ни ви јек. Пен зи о ни сан је 1981. 
го ди не.

Скре нуо је па жњу на уч не и струч не јав-
но сти на оби ље типова жи та у Цр ној Го ри и 
њеним су сјед ним обла сти ма. По себ ни зна-
чај има ју про у ча ва ња ди пло ид них и те тра-
пло ид них вр ста ро да Triticum L. ко ја се од-
но се на њихо ву ге не зу, ди фе рен ци ја ци ју об-
ли ка, ево лу ци је, до ла зак на Бал кан и уво ђе-
ње у кул ту ру, као и њихо ве би о ло шке, мор-
фо ло шке и про дук тив не осо би не, ко је су ре-
ги стро ва не у од го ва ра ју ћим ре фе рент ним 
еди ци ја ма (Plant Bre e ding Ab stracts и др.). Од 
ску пље них об ли ка фор ми рао је ко лек ци ју 
ко ју је учи нио до ступ ном од го ва ра ју ћим ин-
сти ту ци ја ма у зе мљи и сви је ту. Про у ча вао је 
и осо би не ри јет ких вр ста пше ни це ко јих ви-
ше не ма и оби ље ти по ва ку ку ру за Цр не Го ре 
и су сјед них обла сти.

Проучавао је пе до ге не зу, ста ње и про бле-
ма ти ку зе мљи шта у Цр ној Го ри и с тим у ве-
зи од го ва ра ју ће мје ре за шти те, по прав ке и 
одр жа ва ња. Ин те ре со вао се за ар хе о ло шка 
про у ча ва ња на стан ка по чет них фа за раз во ја 
и ево лу ци је пр во бит не нео лит ске зе мљо ра-
дње на те ри то ри ји Ју го сла ви је, за осни ва ње 
и зна чај пр вих по љо при вред них шко ла и на-
уч них уста но ва у Цр ној Го ри и Ју го сла ви ји, 
а осви је тлио је жи вот и дје ло не ких пи о ни-
ра и ве ли ка на до ма ће по љо при вред не на у ке.

Ра ди уса вр ша ва ња у стру ци, бо ра вио 
је ду же у Фран цу ској, Њемач кој, Ита ли ји, 
Пољ ској, Грч кој, Бу гар ској, Аустри ји, Ма-
ђар ској и СССР, а уче ство вао је и на број ним 
са вје то ва њи ма из ге не ти ке и опле ме њи ва ња 
би ља, по себ но жи та.

До био је ви ше дру штве них при зна ња 
и од ли ко ва ња: два Ор де на за хра брост, два 
Ор де на ра да, Ор ден за слу га за на род са сре-
бр ним зра ци ма, Три на е сто јул ску на гра ду 
Цр не Го ре (1967), На гра ду осло бо ђе ња Гра-
да Под го ри це (1971) и Злат ну пла ке ту Би о-
тех нич ког ин сти ту та (1997). Био је за слу жни 
члан Дру штва ин же ње ра и тех ни ча ра Цр не 
Го ре и Ју го сла ви је, по ча сни члан Ин сти ту-
та за ра тар ство По љо при вред ног фа кул те та 
у Но вом Са ду и Ин сти ту та за ку ку руз Зе мун 
По ље (од 1981), стал ни члан са рад ник Ма ти-
це срп ске у Но вом Са ду (од 1984) и по ча сни 
члан Ин же њер ске ака де ми је Ју го сла ви је (од 
1999. го ди не).

Об ја вио је ви ше од 200 на уч них и струч-
них ра до ва.

За до пи сног чла на Дру штва за на у ку и 
умјет ност Цр не Го ре (ка сни је Цр но гор ске 
ака де ми је на у ка и умјет но сти) иза бран је 6. 
мар та 1973, а за ре дов ног чла на Ака де ми је 1. 
мар та 1985. го ди не. 

Умро је 23. мар та 2000. го ди не.

ЉУ БО ПА ВИ ЋЕ ВИЋ 
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Ро ђен је 29. ок то бра 1914. го ди не у Го-
рњем Це кли ну (Це ти ње). Основ ну шко лу за-
вр шио је у мје сту ро ђе ња, ни жу гим на зи ју у 
Под го ри ци, а ше сто ра зред ну бо го сло ви ју на 
Це ти њу. На Те о ло шком фа кул те ту у Бе о гра-
ду ди пло ми рао је у ју лу 1940. го ди не. Про-
фе сор ски ис пит (исто ри ја) по ло жио је 1952. 
го ди не, а ти ту лу док то ра исто риј ских на у ка 
сте као је у Бе о гра ду 1961. го ди не.

Још као сту дент у Бе о гра ду при па дао је на-
пред но ори јен ти са ној гру пи сту де на та Те о ло-
шког фа кул те та. Од пр вих да на устан ка 1941. 
у оку пи ра ној Под го ри ци ак тив но и ор га ни зо-
ва но је ра дио за На род но о сло бо ди лач ки по-
крет. Сеп тем бра 1943. го ди не од ла зи у пар ти-
за не, гдје до кра ја ра та ру ко во ди ра зним по-
сло ви ма у до ме ну про свје те и кул ту ре.

Од за вр шет ка ра та до ма ја 1947. го ди не 
ра дио је као на став ник гим на зи је у Бе ра на-
ма и ди рек тор гим на зи је у Да ни лов гра ду, а 
од та да до кра ја 1951. као се кре тар и пред-
сјед ник Зе маљ ског од бо ра Син ди ка та про-
свјет них рад ни ка и као на чел ник Ми ни стар-
ства про свје те, од но сно Са вје та за про свје ту 
и кул ту ру НР Цр не Го ре. Од 1952. до 1964. го-
ди не био је ди рек тор Др жав ног ар хи ва, од-
но сно Ар хи ва СР Цр не Го ре на Це ти њу, а од 
та да до кра ја 1980 (ка да је пен зи о ни сан) се-
кре тар је I одје ље ња у Исто риј ском ин сти ту-
ту СР Цр не Го ре у Ти то гра ду.

У дру штви ма ар хи ви ста и исто ри ча ра 
ра дио је као члан и пред сјед ник ре пу блич-
ких ску по ва и кон гре са ових удру же ња, као 
и два свјет ска кон гре са исто ри ча ра. Био је 

члан мно гих од бо ра, са вје та и ко ми си ја ко-
ји су се ста ра ли о по сло ви ма на у ке, про свје-
те и кул ту ре.

Ви ше го ди на је био члан Пред сјед ни штва 
Ре пу блич ког од бо ра СУБ НОР-а и пред сјед-
ник њего ве Ко ми си је за њего ва ње тра ди ци-
ја НОР-а.

Три на е сто јул ску на гра ду до био је 1963. 
го ди не. Од ли ко ван је Ор де ном за слу га за на-
род III ре да (1955), Ор де ном за слу га за на род 
са сре бр ном зви је здом (1962), Ор де ном брат-
ства и је дин ства са сре бр ним ви јен цем (1966) 
и Ор де ном ра да са злат ним ви јен цем (1973).

Био је члан ре дак ци је ви ше мо но граф-
ских из да ња, за тим ча со пи са и збор ни ка: 
Ар хи вист, Ју го сло вен ски исто риј ски ча со
пис, Збор ник за исто ри ју рад нич ког по кре та 
Цр не Го ре и ли ста Про свјет ни рад. Био је од-
го вор ни уред ник Исто риј ских за пи са и мо-
но гра фи ја: Пред мет и ме тод из у ча ва ња па
три јар хал них за јед ни ца у Ју го сла ви ји, До ња 
Мо ра ча, 500 го ди на Це ти ња, итд.

Од 1966. до 1976. го ди не био је члан Ре-
дак ци је за ви ше том ну Исто ри ју Цр не Го ре.

Са ра ђи вао је у ча со пи си ма: Ар хи вист, 
Ар хив ски вје сник, Вас пи та ње и обра зо ва ње, 
Гла сник Одје ље ња дру штве них на у ка ЦА
НУ, Го ди шњак ЦА НУ, Го ди шњак Це ти њске 
гим на зи је, Исто риј ски за пи си, Ју го сло вен ски 
исто риј ски ча со пис, Звук, Збор ник Ко тор
ске сек ци је Дру штва исто ри ча ра Цр не Го ре, 
Прак са, При ло зи на ста ви исто ри је, По љо
при вре да и шу мар ство, Ства ра ње и То ко ви, 
за тим у ли сто ви ма По бје да и Про свјет ни рад 
у којима је објавио око 120 прилога.

Об ја вио је се дам књи га: Исе ља ва ње Цр но
го ра ца у XIX ви је ку (1962); Сто пе де сет го ди
на раз во ја про свје те и кул ту ре у Цр ној Го ри 
(1963); Раз ви так про свје те и кул ту ре у Цр
ној Го ри 1852–1916 (1971); По ли ти ка Цр не Го
ре у За тар ју и Го рњем По ли мљу 1878–1912 

ЂОР ЂИ ЈЕ ПЕ ЈО ВИЋ 
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(1973); Дру штве нофи ло зоф ски по гле ди у Цр
ној Го ри од по чет ка XIX до сре ди не XX вujeка 
(1980); Цр на Го ра у до ба Пе тра I и Пе тра II. 
Осни ва ње др жа ве и усло ви њеног раз вит ка 
(1981); Про свјет ни и кул тур ни рад у Цр ној 
Го ри 1918–1941 (1982).

За до пи сног чла на Дру штва за на у ку и 
умјет ност Цр не Го ре, ка сни је ван ред ног чла-
на Цр но гор ске ака де ми је на у ка и умјет но-
сти, иза бран је 6. мар та 1973. го ди не. 

Умро је 28. де цем бра 1983. го ди не.
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Ро ђен је 13. јула 1950. го ди не у Ора си ма. 
Ди пло ми рао је на Ва јар ском од се ку фа кул-
те та Ли ков них умет но сти у Бе о гра ду 1980. 
го ди не у кла си про фе со ра Ми ше По по ви ћа, 
код ко је га је ма ги стри рао 1982. го ди не. Био 
је сти пен ди ста Фон да „Мо ше Пи ја де” 1980–
1982. го ди не. Ре дов ни је про фе сор Уни вер-
зи те та Цр не Го ре на Фа кул те ту ли ков них 
умјет но сти на Це ти њу. Члан је Ин тер на-
ци о нал ног ва јар ског цен тра у Ва шинг то ну 
од 1990. го ди не. У два пу та по два ман да та 
(1990–1994. го ди не и 2000–2004. го ди не) био 
је де кан Фа кул те та ли ков них умјет но сти. У 
пе ри о ду 2004–2009. го ди не био је пред сјед-
ник УЛУЦГ-а. Ди рек тор је На род ног му зе-
ја Цр не Го ре на Це ти њу. Го ди не 2000. иза-
бран је за чла на Ду кљан ске ака де ми је на у ка 
и умјет но сти. 

Са мо стал но је из ла гао у Ти то гра ду 1981. 
године, у Подгорици 1994. и 2007. године, 
Врњачкој бањи, Сремској Митровици, Ни-
кшићу, Будви, Београду (1986, 1990. и 2001. 
године), Скопљу 2007. године.

Из ла гао је на ве ли ком бро ју груп них из-
ло жби у окви ру бив ше Ју го сла ви је, као и на 

нај пре сти жни јим из ло жба ма ју го сло вен ске 
умјет но сти у ино стран ству (Бе о град, Сплит, 
Ту зла, Ри је ка, Љу бља на, Пан че во, Ско пље, 
Су бо ти ца, Но ви Сад, Са ра је во итд.), као и у 
Па ри зу, Бу дим пе шти, Мо скви, Ка и ру, Бу ку-
ре шту, Ни ко зи ји, То ле ду, Ри му итд. Уче ство-
вао је на ве ли ком бро ју ме ђу на род них ва јар-
ских сим по зи ју ма у земљи и иностранству.

Добитник је 29 награда и признања од 
којих су најважније: Пре ми ја за скулп ту ру 
на V из ло жби ју го сло вен ског пор тре та (1983); 
От ку пи на на гра да Љу бљан ске бан ке на VI-
II ју го сло вен ском би је на лу ма ле пла сти ке; 
Мурска Собота; I на гра да III би је на ла „Ми-
ле на Па вло вић Ба ри ли”, Пожаревац (1987); 
Три на е сто јул ска на гра да; На гра да осло бо-
ђе ња Це ти ња; Пла ке та Уни вер зи те та Цр-
не Го ре (1994); I на гра да ју го сло вен ског по-
зив ног кон кур са за спо ме ник Пе тру II Пе-
тро ви ћу Њего шу, Подгорица (1996); на гра-
да „Ми лу но вић, Сти јо вић, Лу бар да” на Тра-
ди ци о нал ној из ло жби УЛУЦГ-а (2000); Го ди-
шња на гра да Цен тра са вре ме не умјет но сти, 
за нај бо љу из ло жбу у 2007. го ди ни; Го ди шња 
на гра да УЛУЦГ-а за нај бо љу из ло жбу у 2007. 
го ди ни, Подгорица (2008); др жав на на гра да 
„Пе тар Лу бар да” (2009).

За ванредног члана Црногорске акаде-
мије наука и умјетности изабран је 19. де-
цембра 2008. године. 

Живи у Подгорици.

ПА ВЛЕ ПЕ ЈО ВИЋ
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Ро ђен је 20. ја ну а ра 1930. го ди не у Под-
го ри ци. Основ ну шко лу је за вр шио 1940, а 
гим на зи ју 1948. го ди не у Под го ри ци. Ди пло-
ми рао је на При род но-ма те ма тич ком фа-
кул те ту у За гре бу 1954. го ди не, гдје је и ма-
ги стри рао 1965. го ди не, а за тим док то ри рао 
1966. го ди не.

Као аси стент на Ка те дри за ма те ма ти-
ку Фи ло зоф ског фа кул те та у Са ра је ву, за по-
слио се 1955. го ди не. На истом фа кул те ту би-
ран је за пре да ва ча (1961), за тим за до цен та 
(1966) и ре дов ног про фе со ра (1978). Преда-
вао је и на Машинском факултету у Сарајеву. 
За до пи сног чла на Ака де ми је на у ка и умјет-
но сти Бо сне и Хер це го ви не изабран је 1987, а 
за редовног члана Академије наука и умјет-
ности Републике Српске изабран је 1997. го-
дине гдје је био предсједник (2000–2003).

Оба вљао је ду жност де ка на При род но-
ма те ма тич ког фа кул те та у Са ра је ву и чла-
на Пред сјед ни штва АНУ БиХ. Због рат них 
до га ђа ја, на пу стио је Са ра је во 1992. го ди-
не и де сет мје се ци бо ра вио у Хам бур гу. Од 
по чет ка 1993. го ди не ра ди као ре дов ни про-
фе сор При род но-ма те ма тич ког фа кул те та у 
Под го ри ци.

Био је на ду жим сту диј ским бо рав ци ма 
на Ма те ма тич ком ин сти ту ту у Ге тин ге ну, 
по др жан пр во од фон да ци је DAAD, а за тим 

од фон да ци је Ale xan der von Hum boldt-Stif-
tung, ко ја му је и за ври је ме бо рав ка у Хам-
бур гу до ди је ли ла ше сто мје сеч ну ис тра жи-
вач ку сти пен ди ју. Имао је ви ше дру гих кра-
ћих сту диј ских бо ра ва ка у ра зним цен три ма 
у ино стран ству. Уче ство вао је на ви ше кон-
гре са и дру гих на уч них ску по ва у зе мљи и 
ино стран ству. Био је пред сјед ник Дру штва 
ма те ма ти ча ра и фи зи ча ра Бо сне и Хер це го-
ви не (у два ман да та) и пред сјед ник На ци о-
нал ног ко ми те та за ма те ма ти ку Са ве за дру-
шта ва ма те ма ти ча ра Ју го сла ви је.

Об ја вио је 37 на уч них ра до ва у нај зна-
чај ни јим ју го сло вен ским и углед ним ино-
стра ним на уч ним ча со пи си ма, ко ји се од но-
се на раз не обла сти ал ге бре. Ме ћу њима по-
себ но мје сто за у зи ма уни вер зи тет ски уџ бе-
ник Ал ге бра (у три издања); Га ло а о ва те о ри
ја (1997); Ко нач но ди мен зи о нал не ре ал не ди
ви зи о не ал ге бре.

Пу бли ко вао је ви ше чла на ка струч но-на-
уч ног, од но сно струч но-ме то дич ког ка рак-
те ра. Био је на уч ни ру ко во ди лац не ко ли ко 
док тор ских ди сер та ци ја, ко мен тор и члан за 
од бра ну ди сер та ци ја, као и члан ре дак ци ја 
не ко ли ко зна чај них на уч них ча со пи са у (не-
ка да шњој) Ју го сла ви ји. Био је члан Ре дак ци-
је на уч ног ча со пи са Mat he ma ti ca Mon ti sni gri.

За сво је на уч не ре зул та те до био је на гра-
ду „Ве се лин Ма сле ша” (1981) и на гра ду „27. 
јул” (1990).

За до пи сног чла на Цр но гор ске ака де ми-
је на у ка и умјет но сти иза бран је 8. де цем бра 
2000. го ди не. 

Умро је 3. де цем бра 2009. го ди не.

 ВЕ СЕ ЛИН ПЕ РИЋ 
(1930–2009)
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Ро ђе на је 21. октобра 1932. го ди не у Под-
го ри ци. Основ ну шко лу и гим на зи ју за вр-
ши ла је у Ник ши ћу, а Фи ло зоф ски фа кул-
тет – Гру па исто ри ја умјет но сти у Бе о гра ду 
1958. го ди не.

До од ла ска на сту ди је 1953. го ди не би-
ла је но ви нар Омла дин ског по кре та и уред-
ник за кул ту ру Ра дио Ти то гра да. По по врат-
ку са сту ди ја ра ди ла је у Уре ду за ин фор ма-
ци је Цр не Го ре, за тим је ви ше го ди на би ла 
уред ник кул тур не ру бри ке ли ста По бје да, 
по том уред ник ли ста Ко му нист за Цр ну Го-
ру. Са те ду жно сти је оти шла за чла на Из вр-
шног ви је ћа Цр не Го ре и пред сјед ни ка Ре пу-
блич ког ко ми те та за ин фор ми са ње. Би ла је 
члан Пред сјед ни штва СРЦГ од 1986. до 1990. 
го ди не ка да је оти шла у пен зи ју.

Би ла је члан Управ ног од бо ра Фон да за 
уна пре ђе ње ли ков не умјет но сти „Мо ше Пи-
ја де”, члан ре дак ци је еди ци је Умјет ност на 
тлу Ју го сла ви је, уред ник Ли ков не ен ци кло пе
ди је Цр не Го ре итд. 

Би ла је уред ник у ча со пи си ма Ства ра ње, 
Су сре ти и Прак са и члан ре дак ци је и Са вје-
та ре ви је Ов дје.

Члан је Ма ти це цр но гор ске, Цр но гор-
ског ПЕН цен тра, Ме ђу на род ног удру же ња 
ли ков них кри ти ча ра АИЦА, по ча сни члан 
УЛУЦГ-а, На ци о нал ног са вје та за кул ту ру 
осно ва ног 2010. го ди не.

Уса вр ша ва ла се кроз сту диј ске бо рав ке 
у ино стран ству: Ита ли ји, Фран цу ској, СС-

СР, Њемач кој, Ли ба ну, Си ри ји, Егип ту, Ма-
ро ку, Ки ни, Аме ри ци, Ку би, Мек си ку, Ма-
ђар ској, Ру му ни ји, Че хо сло вач кој, Пољ ској, 
Аустри ји.

За свој рад до бит ник је: На гра де осло бо-
ђе ња Ти то гра да, Ме да ље ра да, Ор де на ра да 
са злат ним ви јен цем, Ор де на за слу га за на-
род са сре бр ним зра ци ма, Ор де на Ре пу бли-
ке са сре бр ним зра ци ма. 

Аутор је мо но гра фи ја о Ву ку Ра до ви ћу, 
Жив ку Ђу ро ви ћу, Алек сан дру При ји ћу, Пе-
тру Лу бар ди, ка та ло га Ли ков не умјет но сти 
Цр не Го ре 1946–1968. и мно гих мо но граф-
ских ка та ло га о сли ка ри ма или те мат ским и 
сту диј ским из ло жба ма из цр но гор ске умјет-
но сти. Аутор је књи га: Огле ди и кри ти ке и 
Ли ков на хро ни ка.

Са ра ђу је у ви ше до ма ћих, ју го сло вен-
ских и стра них ли ков них ча со пи са. Уре ди-
ла је и ви ше те ле ви зиј ских еми си ја (ли ков-
ни пор тре ти и есе ји): Лу бар да, Да до Ђу рић, 
Лу ка То ма но вић, Ми лош Ву шко вић, Ди ми-
три је По по вић, Сте ван Лу ке тић, Фи ло Фи-
ли по вић, Цвет ко Ла и но вић и др. Са ра ђи ва-
ла је на стал ним по став ка ма На ци о нал не га-
ле ри је на Це ти њу и ко а у тор је ни за зна чај них 
из ло жби цр но гор ске и ју го сло вен ске умјет-
но сти. Не ке од њих су об и шле мно ге ли ков-
не цен тре у Ју го сла ви ји и Евро пи (Умјет
ност на тлу Цр не Го ре од пра и сто ри је до да
нас, По ла ви је ка цр но гор ске умјет но сти, Цр
но гор ска умјет ност 1945–1970, Ре цент на цр
но гор ска умјет ност, Лу бар да и др.)

За ван ред ног чла на Цр но гор ске ака де ми-
је на у ка и умјет но сти иза бра на је 8. де цем бра 
2000. го ди не, а за ре дов ног чла на 19. ок то бра 
2008. го ди не.

Жи ви у Под го ри ци.

ОЛ ГА ПЕ РО ВИЋ



171

Ро ђен је 10. сеп тем бра 1932. го ди не у Про-
ку пљу. Ди пло ми рао је на Прав ном фа кул-
те ту у Бе о гра ду (1956), гдје је и док то ри рао 
1963. го ди не. На Прав ном фа кул те ту у Бе о-
гра ду би ран је у сва уни вер зи тет ска зва ња 
од аси стен та до ре дов ног про фе со ра (1977). 
Ма тич ни пред мет му је Обли га ци о но пра во. 
Ду го го ди шњи је шеф Ка те дре за гра ђан ско 
пра во и пред сјед ник број них фа кул тет ских 
и уни вер зи тет ских ти је ла. Про фе сор је по 
по зи ву на Прав ном фа кул те ту Уни вер зи те-
та у Под го ри ци од 1997. го ди не. Ве ли ки број 
док тор ских и ма ги стар ских ди сер та ци ја ра-
ђен је под ње го вим мен тор ством.

Члан је Сло вен ске ака де ми је зна но сти ин 
умет но сти (1987), Цр но гор ске ака де ми је на-
у ка и умјет но сти (2000), Ака де ми је на у ка и 
умјет но сти Ре пу бли ке Срп ске (2004), Ма ке-
дон ске ака де ми је на у ка и умјет но сти (2009), 
Ме ђу на род не ака де ми је за ком па ра тив но 
пра во у Па ри зу (2006), као и дру гих до ма ћих 
и ме ђу на род них на уч них и струч них фо ру-
ма. Но си лац је број них по ве ља и при зна ња 
до ди је ље них од стра не прав нич ких асо ци ја-
ци ја и ака де ми ја пра ва.

Пред сјед ник је На уч ног дру штва Ср би-
је, пред сјед ник Са ве за Удру же ња прав ни ка 
Ср би је и Ре пу бли ке Срп ске (ра ни је пред сјед-
ник Удру же ња прав ни ка Ју го сла ви је и члан 
Прав ног са ве та Ју го сла ви је), пред сјед ник Су-
да Ср би је и Цр не Го ре (2004–2006), пред сјед-
ник Ко ми си је за из ра ду Гра ђан ског за ко ни ка 
Ср би је, пред сјед ник Из бра ног су да (Ар би-
тра же) При вред не ко мо ре Ср би је и ду го го-

ди шњи ар би тар ме ђу на род них ар би тра жа, 
осни вач Ко па о нич ке шко ле при род ног пра-
ва – Uni ver si tаs iuris nа tu rа lis Co pа o ni ci (од 
2005. го ди не под по кро ви тељ ством Уне ска), 
глав ни уред ник ча со пи са Прав ни жи вот и 
ча со пи са Sci en ti fic Re vi ew и члан ви ше уре ђи-
вач ких од бо ра по је ди них ча со пи са, глав ни 
ре дак тор Ко мен та ра За ко на о обли га ци о ним 
од но си ма, глав ни ре дак тор Ен ци кло пе ди је 
имо вин ског пра ва. Уче ство вао је на број ним 
на уч ним сим по зи ју ми ма, до ма ћим и ино-
стра ним, нај че шће са основ ним ре фе ра том.

Аутор је ви ше књи га, уџ бе ни ка и мо но-
гра фи ја, на уч них сту ди ја и ве ли ког бро ја ра-
до ва пу бли ко ва них у до ма ћим и ино стра ним 
из да њи ма из обла сти гра ђан ског пра ва, ком-
па ра тив ног пра ва и фи ло зо фи је пра ва. Мно-
га од тих дје ла су об ја вље на на фран цу ском, 
ње мач ком и ен гле ском је зич ком под руч ју, 
а по је ди на та ко ђе и на шпан ском, ру ском, 
пољ ском, ма ђар ском и ки не ском је зи ку.

Нај ва жни је об ја вље не књи ге у обла сти 
гра ђан ског пра ва су му: Обли га ци о но пра во 
(7 из да ња), Оп шта те о ри ја уго во ра, Фор
мал ни уго во ри у гра ђан ском пра ву, За бра ње
ни уго во ри, Пред го вор За ко ну о обли га ци о ним 
од но си ма (19 из да ња), Уго вор као акт мо рал
не и прав не ци ви ли за ци је, Ре тро ак тив ност 
за ко на, При род но пра во у Оп штем имо вин
ском за ко ни ку за Кња же ви ну Цр ну Го ру од 
1888. го ди не.

У обла сти фи ло зо фи је и ком па ра тив ног 
пра ва, глав на дје ла су му: Прав нофи ло зоф ске 
рас пра ве, При род но пра во и суд, Људ ска пра ва 
као те ко ви на шко ле при род ног пра ва, Прав да 
и сте че на пра ва, Кул ту ра за ко ни то сти и при
род но пра во, При род но пра во као ме ра свет ског 
по рет ка, Не про ла зност Хек са го на при род ног 
пра ва, Сло бо да и при род но пра во, При род
но пра во и уни вер зал не вред но сти, При род но 
пра во и ми ро љу би ве ин те гра ци је, Вре мен ске и 

СЛО БО ДАН ПЕ РО ВИЋ
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про стор не ди мен зи је по зи тив ног и при род ног 
пра ва, Де кла ра ци је Ко па о нич ке шко ле при род
ног пра ва (об ја вље на на шест свјет ских је зи ка), 
Бе се де са Ко па о ни ка (14 из да ња).

Укуп ним дје лом у овим обла сти ма пра ва 
ути цао је на раз вој прав не те о ри је и прак се 

и по том осно ву сте као на уч ни ауто ри тет и 
углед у зе мљи и ино стран ству.

За до пи сног чла на Цр но гор ске ака де ми-
је на у ка и умјет но сти иза бран је 8. де цем бра 
2000. го ди не.

Жи ви у Бе о гра ду.
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Ро ђен је 15. ав гу ста 1930. го ди не у се лу 
Го то ву ши (Пље вља). Гим на зи ју је за вр шио у 
Пље вљи ма. Ди пло ми рао је на При род но-ма-
те ма тич ком фа кул те ту (Гру па ма те ма ти ка) 
1957. и на Елек тро тех нич ком фа кул те ту (Од-
сјек за тех нич ку фи зи ку) у Бе о гра ду 1964. го-
ди не. Кра јем 1957. го ди не за по слио се у Ин-
сти ту ту за при ми је ње ну ма те ма ти ку ЈНА. 
Док тор ску ди сер та ци ју је од бра нио 1960. го-
ди не на При род но-ма те ма тич ком фа кул те ту 
у Бе о гра ду.

До 1971. го ди не ра дио је у зва њу на уч ног 
са рад ни ка и на чел ни ка Ла бо ра то ри је за при-
ми је ње ну ма те ма ти ку, у Ин сти ту ту за про-
стор ну тех ни ку ЈНА. Од школ ске 1967/68. до 
1971. го ди не пре да вао је, као ван ред ни про-
фе сор, те о ри ју ауто мат ског упра вља ња на 
Елек трон ском фа кул те ту у Ни шу. Од 1971. 
го ди не ра ди на Фа кул те ту ор га ни за ци о них 
на у ка у Бе о гра ду, нај при је као ван ред ни, а од 
1973. го ди не као ре дов ни про фе сор.

Раз вио је и при ми је нио ори ги нал не ма-
те ма тич ке мо де ле и ме то де за рје ша ва ње ни-
за за да та ка из обла сти во ђе ња и упра вља ња 
про јек ти лом, за ана ли зу и син те зу ста бил но-
сти и про ра чун пу та ња.

У пе ри о ду од 1978. до 1985. го ди не ру ко во-
ди лац је ви ше сту ди ја и про је ка та ко ји се од-
но се на уна пре ђе ње упра вља ња функ ци ја ма 
у сло же ним ор га ни за ци ја ма удру же ног ра да, 
при мје ном опе ра ци о них ис тра жи ва ња.

У свој ству ру ко во ди о ца, ра дио је на не-
ко ли ко на уч но и стра жи вач ких про је ка та из 
ана ли зе по у зда но сти ком по нен ти, уре ђа ја и 
си сте ма за по тре бе Елек трон ске ин ду стри-
је из Ни ша и Вој но тех нич ког ин сти ту та из 
Бе о гра да, као и за ана ли зу елек тро ма шин-
ских ком по нен ти и си сте ма за по тре бе ин-
ду стри је.

У ра ду на ре а ли за ци ји про гра ма Оп ти
ми за ци ја по мо р ског тран спор та, ко ји из-
во ди Фа кул тет за по мо р ство у Ко то ру, Пе-
трић је увео са вре ме не ме то де опе ра ци о-
них ис тра жи ва ња у раз во ју по мор ске при-
вре де. 

Са са рад ни ци ма ра дио је на ви ше од 25 
сло же них ис тра жи вач ких про је ка та. Ре зул-
та ти тих ис тра жи ва ња об ја вље ни су у 160 
на уч них и струч них ра до ва у иностранству, 
ви ше од 20 књи га. Ве ли ки број ра до ва об ја-
вљен је у ино стра ним ча со пи си ма и са оп-
штен на свјет ским или европ ским на уч ним 
кон фе рен ци ја ма и сим по зи ју ми ма.

У пе ри о ду од 1969. до 1973. го ди не био је 
од бор ник Скуп шти не гра да Бе о гра да. Био је 
дви је го ди не члан пр вог Са вје та за на уч ни 
рад у ору жа ним сна га ма СФРЈ.

Од 1983. го ди не је члан На уч ног дру штва 
Ср би је, а од 1994. се кре тар Оде ље ња при род-
но-ма те ма тич ких на у ка Дру штва.

До бит ник је Ор де на за вој не за слу ге и 
Ор де на ра да са злат ним ви јен цем, као и На-
гра де 22. де цем бар за ре зул та те на уч ног ра-
да у ЈНА.

За до пи сног чла на Цр но гор ске ака де ми-
је на у ка и умјет но сти иза бран је 6. де цем бра 
1996. го ди не. 

Умро је 4. апри ла 1997. го ди не.

ЈО ВАН ПЕ ТРИЋ 
(1930–1997)
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Ро ђен је 24. ју ла 1927. го ди не у Ор ти је шу 
код Мо ста ра. Основ ну шко лу за вр шио је на 
Бу ни, а сре дњу у Мо ста ру. Од 1945. до 1947. го-
дине био је учи тељ у Ху то ву код Ча пљи не. У 
сеп тем бру 1948. го ди не упи сао се на Ви шу пе-
да го шку шко лу у Са ра је ву, на Гру пу за срп ско-
хр ват ски је зик и ју го сло вен ске књи жев но сти. 
Ди пло ми рао је на тој шко ли ју на 1950. с од-
лич ним успје хом. Сту ди је је про ду жио на Фи-
ло зоф ском фа кул те ту (ка сни је Фи ло ло шком) 
у Бе о гра ду. Ди пло ми рао је на Гру пи за ју жно-
сло вен ске је зи ке и оп шту лин гви сти ку у ок то-
бру 1952. го ди не, са про сјеч ном оцје ном 9,50.

По сли је за вр ше них сту ди ја по ста вљен је 
за про фе со ра при прав ни ка на Ка те дри за ју-
жно сло вен ске је зи ке. На тој ду жно сти остао 
је до 1956. го ди не. Ја ну а ра 1957. по ста вљен 
је за аси стен та при Ка те дри за ју жно сло-
вен ске је зи ке и оп шту лин гви сти ку. Од ок-
то бра 1957. до ју на 1960. био је на ду жно сти 
лек то ра за срп ско хр ват ски је зик на Уни вер-
зи те ту у Стра збу ру. У но вем бру 1958. од бра-
нио је док тор ску ди сер та ци ју Го вор ис точ не 
Хер це го ви не. Де цем бра 1960. иза бран је за до-
цен та, а ок то бра 1968. за ван ред ног про фе-
со ра Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду. За 
ре дов ног про фе со ра Фи ло ло шког фа кул те та 
у Бе о гра ду изабран је 1927. године.

Школ ску 1967/68. го ди ну про вео је на 
Уни вер зи те ту у Ле њин гра ду, гдје је по по зи-
ву пре да вао срп ско хр ват ски је зик.

Ви ше пу та би ран је за ше фа Ка те дре за 
срп ско хр ват ски је зик и ју жно сло вен ске је зи-

ке. У то ку сво је на уч не ка ри је ре уче ство вао 
је са ре фе ра ти ма на мно гим до ма ћим и ме-
ђу на род ним на уч ним ску по ви ма или је др-
жао пре да ва ња по по зи ву у Ман хај му, Бер-
ли ну, Хам бур гу, Мин сте ру, Кон стан цу, Лај-
пци гу, Мо скви, Ле њин гра ду, Ки је ву, Па ри зу, 
Кор теу, Пра гу, Кра ко ву, Уп са ли, Бу ку ре шту, 
Ге тин ге ну, Бо ло њи, Фи рен ци, Бра ти сла ви, 
Бе чу, Вар ша ви, Лид су, Со фи ји…

Био је члан Ма тич не ко ми си је за осни-
ва ње Де фек то ло шког фа кул те та у Бе о гра ду 
и члан Ма тич не ко ми си је за осни ва ње На-
став нич ког фа кул те та (ка сни је Фи ло зоф-
ског) у Ник ши ћу. Као про фе сор по по зи ву 
пре да вао је на Де фек то ло шком фа кул те ту у 
Бе о гра ду, Фи ло зоф ском фа кул те ту у Ник-
ши ћу, Фи ло зоф ском фа кул те ту у Ни шу, Фи-
ло ло шком фа кул те ту у При шти ни и на Ака-
де ми ји му зич ких умет но сти у Бе о гра ду. Био 
је мен тор при ли ком из ра де ве ли ког бро ја 
ма ги стар ских ра до ва и док тор ских ди сер-
та ци ја. Уче ство вао је у зна чај ним до ма ћим и 
ме ђу на род ним на уч ним про јек ти ма.

Био је се кре тар и пот пред сјед ник Дру-
штва за срп ско хр ват ски је зик СР Ср би је, 
пред сјед ник Са вје та се ми на ра за стра не сла-
ви сте и члан Са вје та МСЦ.

Члан је АНУ БиХ и уред ник ча со пи са Бо
сан ско хер це го вач ки ди ја лек то ло шки збор ник. 
Члан је уред ни штва на уч них ча со пи са: Ју
жно сло вен ски фи ло лог, Срп ски ди ја лек то ло
шки збор ник, Наш је зик и По ло носла ви ка.

На гра ђен је на гра дом „14. фе бру ар” (Мо-
стар, 1986), „Ве се лин Ма сле ша” (Са ра је во, 
1986) и Ву ко вом на гра дом (Бе о град, 1990).

За до пи сног чла на Цр но гор ске ака де ми је 
на у ка и умјет но сти иза бран је 12. де цем бра 
2003. го ди не. 

АСИМ ПЕ ЦО
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Ро ђен је 8. но вем бра 1927. го ди не у Тре-
шње ву, оп шти на Це ти ње. Од 1930. до 1941. 
жи ви у Ме то хи ји, од 1941. до 1946. у род-
ном кра ју, а од 1946. го ди не у Вој во ди ни. Од 
1950. го ди не на ста њен је у Бе о гра ду. Основ-
ну шко лу учио је у Вок ши, гим на зи ју у Пе ћи, 
Це ти њу, Су бо ти ци и Вр ба су. Фи ло зоф ски 
фа кул тет за вр шио је у Бе о гра ду 1954. го ди-
не на Гру пи за срп ско хр ват ски је зик и ју го-
сло вен ску књи жев ност. Док тор ску ди сер та-
ци ју Ста ро цр но гор ски сре дњо ка тун ски и ље
шан ски го вори од бра нио је 1960. го ди не у Бе-
о гра ду. Од 1954. стал но ра ди у Ин сти ту ту за 
срп ско хр ват ски је зик: од 1960. је аси стент, од 
1965. на уч ни са рад ник, до 1972. ви ши на уч ни 
са рад ник и од та да на уч ни са вјет ник у Ин-
сти ту ту за срп ско хр ват ски је зик у Бе о гра ду, 
гдје је остао до пен зи о ни са ња 1996. го ди не.

За до пи сног чла на Срп ске ака де ми је на у-
ка и умет но сти иза бран је 12. де цем бра 1985. 
го ди не, а за ре дов ног 1994. го ди не. Био је 
члан Ма ти це срп ске.

По све тио је ве ли ку па жњу из ра ди ве ли-
ког Реч ни ка срп ско хр ват ског књи жев ног и 
на род ног је зи ка СА НУ. Уче ство вао је у из ра-
ди свих 12 то мо ва.

Ба вио се и про бле ми ма тран скрип ци је 
арап ских име на и оних из да ле ко и сточ них 
је зи ка. Про у ча вао је и ста ро сло вен ски је зик; 
на ро чи то се ин те ре со вао за кла сич ни, ка-
нон ски ста ро сло вен ски и за срп ску ре дак ци-
ју цр кве но сло вен ског је зи ка. По све тио је ве-
ли ку па жњу и ру син ском књи жев ном је зи ку, 
ко ји жи ви је ди но на те ри то ри ји Вој во ди не.

Об ја вио је око 200 на уч них ра до ва, ме-
ђу ко ји ма де сет књи га. Нај зна чај ни је њего-
во дје ло сва ка ко је мо но гра фи ја Зет скохум
ско ра шка име на на по чет ку тур ског до ба у 
Оно ма то ло шким при ло зи ма СА НУ. Књи га 
Ста ро цр но гор ски сре дњо ка тун ски и ље шан
ски го во ри (ГХ + 294 стра не) јед на је од зна-
чај них мо но гра фи ја у ди ја лек то ло ги ји срп-
ско хр ват ског је зи ка. По себ но је зна ча јан ње-
гов до при нос у из ра ди основ ног тек ста При
ло га Пра во пи су (1989) и Пра во пи са срп ско га 
је зи ка Ма ти це срп ске (1993, 1995).

За до пи сног чла на Цр но гор ске ака де ми-
је на у ка и умјет но сти иза бран је 28. ок то бра 
1988. го ди не. 

Умро је 8. ју ла 1996. го ди не

МИ ТАР ПЕ ШИ КАН 
(1927–1996)
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Ро ђен је 1916. го ди не у Пе тро гра ду. Уни-
вер зи тет ске сту ди је за вр шио је у Ле њин-
гра ду. На кон Дру гог свјет ског ра та ода би ра 
исто ри ју Ру си је и Евро пе за под руч је вла сти-
тог за ни ма ња. Ра ди у Ин сти ту ту сла ви сти-
ке и бал ка ни сти ке Ака де ми је на у ка СССР, 
на пре ду је кроз сва на уч на зва ња до док то ра 
исто риј ских на у ка и ру ко во ди о ца сек то ра за 
исто ри ју сло вен ских на ро да (из ван СССР) и 
бал кан ских зе ма ља у XX ви је ку.

Био је и про фе сор оп ште исто ри је на Фа-
кул те ту ар хи ви сти ке Мо сков ског др жав ног 
уни вер зи те та.

Об ја вио је пре ко 100 исто ри о граф ских 
ра до ва, а по себ но се из два ја ју че ти ри књи-
ге ко је се од но се на бор бу Ју го сло ве на за на-
ци о нал ни оп ста нак и др жав но ује ди ње ње: 
Осло бо ди лач ки по крет ју го сло вен ских на ро
да у Аустро у гар ској (1962); Ср би ја и Цр на Го
ра у Пр вом свјет ском ра ту (1968); Обра зо ва
ње ју го сло вен ске др жа ве (1975) и Ве ли ке др жа
ве и Бал кан уочи Пр вог свјет ског ра та (1985).

Био је до пи сни члан Ака де ми је на у ка 
СССР.

За до пи сног чла на Цр но гор ске ака де ми-
је на у ка и умјет но сти иза бран је 28. ок то бра 
1988. го ди не. 

Умро је 1993. го ди не.

ЈУ РИЈ АЛЕК СЕ ЈЕ ВИЧ ПИ СА РЕВ 
(1916–1993)
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Ро ђен је 20. де цем бра 1927. го ди не у Цви-
ли ну, у Ку чи ма. Основ ну шко лу за вр шио 
је у род ном мје сту, а гим на зи ју у Под го ри-
ци. Ди пло ми рао је ма те ма ти ку 1949. го ди-
не на Ви шој пе да го шкој шко ли на Це ти њу, 
а 1960. го ди не ди пло ми рао је и на Фи ло ло-
шком фа кул те ту у Но вом Са ду ју го сло вен-
ску књи жев ност и срп ско хр ват ски је зик. 
Ма ги стри рао је 1968. го ди не у Бе о гра ду, а 
док то рат из на у ке о књи жев но сти сте као је 
на Фи ло ло шком фа кул те ту у Но вом Са ду 
1974. го ди не.

Од 1967. до 1973. го ди не био је про фе сор 
књи жев но сти у Ма те ма тич кој гим на зи ји у 
Бе о гра ду, а од 1973. до 1991. го ди не про фе-
сор књи жев но сти и кул ту ре го во ра на Пе-
да го шкој ака де ми ји у Бе о гра ду. Био је у два 
ман да та и ди рек тор Пе да го шке ака де ми је.

Члан је Удру же ња књи жев ни ка Ср би је.

Уса вр ша вао се кроз сту диј ске бо рав ке у 
Лон до ну (1968. и 1969. го ди не) и Пе тро гра-
ду 1983. го ди не.

За умјет нич ки рад до био је на гра ду за 
нај бо љу књи жев ну кри ти ку „Ми лан Бог да-
но вић” 1979. го ди не. На гра ђен је Пла ке том 
за нај бо љи пре да вач ки рад на Ко лар че вом 
на род ном уни вер зи те ту у Бе о гра ду, 2002. го-
ди не. За књи гу По тра га за сми слом до био је 
на гра ду „Ђор ђе Јо ва но вић” за 2005. го ди ну. 

До са да је об ја вио де се так по себ них књи-
га, 300 кри ти ка, есе ја и сту ди ја, при ре ђи вао 
дје ла дру гих пи са ца (10 књи га), ко а у тор је 
струч них књи га и уџ бе ни ка, итд.

Нај зна чај ни ја дје ла су му: Ро ман си јер ска 
умет ност Ми ха и ла Ла ли ћа (1972); Вер зи
је књи жев ног де ла (1975); Са мо свест кри ти
ке (1987); Умет ност и уме ће (1997); Го вор са
мо ће (1996); Ле леј ска го ра Ми ха и ла Ла ли ћа 
(2001); Кри тич ка про ми шља ња (2002); Ту ма
че ња (2002); По тра га за сми слом (2004).

За ван ред ног чла на Цр но гор ске ака де-
ми је на у ка и умјет но сти иза бран је 8. де цем-
бра 2000. го ди не, а за ре дов ног 15. де цем бра 
2006. го ди не. 

Жи ви у Бе о гра ду.

БРАН КО ПО ПО ВИЋ
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Ро ђен је 14. ок то бра 1914. го ди не у Је ро ма, 
Ари зо на, САД. Основ ну шко лу за вр шио је у 
САД, гим на зи ју у Пе ћи. Ди пло ми рао је на Ме-
ди цин ском фа кул те ту у Бе о гра ду 1945. го ди не.

Уче ство вао је у ор га ни зо ва њу Три на е-
сто јул ског устан ка 1941. на Це ти њу. Исте го-
ди не је сту пио у Лов ћен ски од ред као ре фе-
рент са ни те та. Од фор ми ра ња V про ле тер-
ске бри га де у Ру дом био је ре фе рент са ни те-
та V ба та љо на и бри га де, за тим ре фе рент са-
ни те та I про ле тер ске ди ви зи је, члан хи рур-
шке еки пе Вр хов ног шта ба, ре фе рент са ни-
те та Тен ков ске ар ми је. Од 1947. до 1952. го-
ди не био је на ду жно сти лич ног ље ка ра мар-
ша ла Ти та. Де мо би ли сан је 1952. као пу ков-
ник ЈНА, са ни тет ске стру ке. Спе ци ја ли за-
ци ју оп ште хи рур ги је и уро ло ги је за вр шио је 
1949. го ди не у Бе о гра ду. За тим је спе ци ја ли-
зо вао груд ну и кар ди о ва ску лар ну хи рур ги-
ју у Бо сто ну, Бал ти мо ру, Ми не а по ли су, Ден-
ве ру, Хју сто ну, Сан Фран ци ску, кли ни ци Ја-
уо у Хо лан ди ји, а хи рур ги ју жуч них пу те ва 
у Ли о ну и про то ко ло ги ју у Лон до ну. Је дан је 
од пи о ни ра мо дер не хи рур ги је груд ног ко ша 
и кар ди о ва ску лар не хи ру р ги је у Ју го сла ви ји.

Осно вао је хи рур шко одје ље ње бол ни це 
„Дра ги ша Ми шо вић” у Бе о гра ду и био његов 
на чел ник, од 1952. до 1968. го ди не, а за тим ди-
рек тор Он ко ло шког ин сти ту та до 1971. го ди не.

На Ме ди цин ском фа кул те ту у Бе о гра ду 
1949. го ди не по стао је аси стент, па до цент, 
ван ред ни и ре дов ни про фе сор. У Са ве зном 
за во ду за здрав стве ну за шти ту био је са вјет-
ник за ор га ни за ци ју здрав стве не слу жбе. 

Био је про фе сор по по зи ву и гост на кли ни-
ци „Ме јо” 1962. и 1963. го ди не.

Ра дио је цје ло куп ну хи ру р ги ју: оп шту, 
уро ло шку, груд ну кар ди о ва ску лар ну – и 
увео низ но вих ди јаг но стич ких и те ра пе ут-
ских ме то да и хи рур шких за хва та.

Кон стру и сао је, уз по моћ и са ра дњу Ме јо 
кли ни ке и Ин сти ту та „Бо рис Ки дрич”, пр ву 
са вре ме ну ма ши ну за ван тје ле сни кр во ток у 
Ју го сла ви ји.

Уче ство вао је на број ним на уч ним ску-
по ви ма и кон гре си ма хи рур га Ју го сла ви је, 
САД, СССР, Че хо сло вач ке, Фран цу ске, као и 
европ ског Ме ђу на род ног удру же ња хи рур га.

Био је члан Ме ђу на род ног удру же ња хи-
рур га, Ме ђу на род ног кар ди о ва ску лар ног 
дру штва и по ча сни члан Упра ве кли ни ке 
„Ме јо”, ино стра ни ко ре спон дент ча со пи са 
Sur   ge  ry и члан ре дак циј ског од бо ра ча со пи-
са Post gra du a ted me di ci ne.

Ок то бар ску на гра ду Гра да Бе о гра да до-
био је 1962, а На гра ду АВ НОЈ-а 1969. го ди не.

Но си лац је Спо ме ни це 1941, два ор де на 
за хра брост, Пар ти зан ске зви је зде III ре да, 
Ор де на за слу га за на род II ре да, Ор де на за-
слу га за на род I ре да, Ор де на брат ства и је-
дин ства са злат ним ви јен цем, Ор де на ра да са 
цр ве ном за ста вом, Ор де на за рат не за слу ге 
I ре да, Ор де на ју го сло вен ске за ста ве са лен-
том, Ор де на Ре пу бли ке са злат ним ви јен цем, 
Пољ ског злат ног кр ста за хра брост.

До био је број на при зна ња, пла ке те и по-
ве ље. Био је члан Са вје та Со ци ја ли стич ке 
Ре пу бли ке Цр не Го ре. У до ма ћим и ино стра-
ним ме ди цин ским ча со пи си ма и збор ни ци-
ма об ја вио је 70 на у чих и струч них ра до ва.

За ре дов ног чла на Дру штва за на у ку и 
умјет ност Цр не Го ре (ка сни је Цр но гор ске 
ака де ми је на у ка и умјет но сти) иза бран је 6. 
мар та 1973. го ди не. 

Умро је 23. де цем бра 1986. го ди не.

ИВО ЂА НИ ПО ПО ВИЋ 
(1915–1986)
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Ро ђен је 30. апри ла 1899. у Његу ши ма. За-
вр шио је Фи ло зоф ски фа кул тет (1923), а док-
то рирао фи ло зо фи ју (1933). Био је про фе сор 
гим на зи је у Бе о гра ду (1945–1949), ван ред ни 
про фе сор Фи ло зоф ског фа кул те та у Ско пљу 
(1949–1950) и ре дов ни про фе сор Фи ло зоф ског 
фа кул те та у Но вом Са ду (од 1954. го ди не).

Ду же вре ме на је био се кре тар Ин сти ту-
та за из у ча ва ње исто ри је Вој во ди не. Го ди не 

1964. иза бран је за чла на са рад ни ка Ма ти це 
срп ске. За до пи сног чла на СА НУ иза бран је 
1958, а за ре дов ног 1972. го ди не.

Од ли ко ван је Ор де ном ра да са злат ним 
ви јен цем. Нај ве ћи дио свог на уч ног ин те ре-
са и ра да по све тио је про у ча ва њу кул тур не и 
по ли тич ке исто ри је Цр не Го ре. Нај зна чај ни-
ји су му ра до ви из те обла сти: књи га Цр на Го
ра у до ба Пе тра II и при ре ђе на збир ка до ку-
ме на та Од но си Ср би је и Цр не Го ре у XIX ве ку.

За ре дов ног чла на Дру штва за на у ку и 
умјет ност Цр не Го ре (ка сни је Цр но гор ске 
ака де ми је на у ка и умјет но сти) иза бран је 6. 
мар та 1973. го ди не, а за до пи сног 7. ма ја 1976. 
го ди не. 

Умро је 5. ок то бра 1987. го ди не.

ПЕ ТАР ПО ПО ВИЋ 
(1899–1987)
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Ро ђен је 17. де цем бра 1920. го ди не у Тив-
ту. Шко ло вао се у Хер цег Но вом, Бе ра на ма и 
Ник ши ћу. Рат је про вео у ло го ри ма у Бу гар-
ској, Ру му ни ји и Њемач кој. По по врат ку из 
за ро бље ни штва ра дио је у Умјет нич ком ате-
љеу Ми ни стар ства про свје те и кул ту ре СР 
Цр не Го ре, а за тим од 1950. до 1959. го ди не 
као ди рек тор Му зе ја На род но о сло бо ди лач-
ке бор бе на Це ти њу. По том је пре шао у Ти то-
град, гдје је све до пен зи о ни са ња, 1978. го ди-
не, био ди рек тор Мо дер не га ле ри је.

Сли кар ско обра зо ва ње сти цао је са мо-
стал но и у ате љеу Пе тра Лу бар де. Бо ра вио 
је, ра ди сту диј ских ис тра жи ва ња, у Ита ли-
ји, Грч кој и Фран цу ској. Је дан је од осни ва ча 
Удру же ња ли ков них умјет ни ка Цр не Го ре.

Дје ла Алек сан дра При ји ћа из ла га на су 
на мно го број ним ко лек тив ним из ло жба-
ма у зе мљи и ино стран ству (Њујорк, Рим, 
Клуж, Праг, Бра ти сла ва, Вар ша ва, Ба ри, Мо-
сква, Минск, Па риз, Ха селт, Пе кинг, Ха ва ра-
на, Ко пен ха ген, Ка и ро, Три по лис, Алек сан-

дри ја, Беј рут, Ни ко зи ја, Кла ген фурт). Њего-
ви ра до ви на ла зе се у при ват ним збир ка ма и 
га ле ри ја ма у зе мљи и ино стран ству.

За сво ја ли ков на оства ре ња При јић је до-
био мно га дру штве на и умјет нич ка при зна-
ња и на гра де: На гра ду за сли кар ство Вла де 
НР Цр не Го ре (1948), Три на е сто јул ску на гра-
ду за сли кар ство (1961. и 1965. го ди не), От-
куп ну на гра ду Умјет нич ке га ле ри је Це ти ње 
(1967), На гра ду осло бо ђе ња Гра да Ти то гра-
да (1968) и На гра ду АВ НОЈ-а (1973). Но си лац 
је Ор де на ра да са сре бр ним ви јен цем (1957), 
Ор де на ра да са злат ним ви јен цем (1968) и 
Ор де на за слу га за на род са сре бр ним зра ци-
ма (1979).

О жи во ту и ства ра ла штву Алек сан дра 
При ји ћа об ја вље но је ви ше од 300 при ло га 
у до ма ћим и ино стра ним ли сто ви ма, ен ци-
кло пе ди ја ма и ка та ло зи ма. Ба вио се и ли ков-
ном кри ти ком и об ја вио је два де се так при-
ло га у цр но гор ској штам пи и ка та ло шким 
мо но гра фи ја ма.

При ре дио је 24 са мо стал не из ло жбе, а из-
ла гао на пре ко 100 ко лек тив них из ло жби.

За ван ред ног чла на Цр но гор ске ака де-
ми је на у ка и умјет но сти иза бран је 1. мар та 
1985. го ди не. 

Умро је 5. фе бру а ра 1986. го ди не.

АЛЕК САН ДАР ПРИ ЈИЋ 
(1920–1986)
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Ро ђен је 1. ју ла 1916. го ди не у За гре бу. Ди-
пло ми рао је, а потом док то ри рао на Прав-
ном фа кул те ту у За гре бу 1939. го ди не. За 
пре да ва ча је иза бран 1955, за до цен та 1957, 
за ван ред ног про фе со ра 1961, а за ре дов ног 
про фе со ра 1965. го ди не, на Прав ном фа кул-
те ту у За гре бу, на пред ме ту На у ка о упра ви. 
Од 1975. го ди не ван ред ни је члан Хр ват ске 
ака де ми је зна но сти и умјет но сти, а 1983. го-
ди не иза бран је за њеног ре дов ног чла на. 

Об ја вио је 35 књи га и око 1.300 на уч-
них и струч них чла на ка, при ка за и ре цен-
зи ја. До бит ник је на гра де „Бо жи дар Аџи ја” 
(1965. го ди не), Ме ђу на род не на гра де „Re ne 
Sand” (1970. го ди не), На гра де Слу жбе ног ли-

ста СФРЈ (1985), на гра де „Др Вла ди мир Ба ка-
рић”. Го ди не 1985. Ре пу бли ка Хр ват ска му је 
ода ла при зна ње по себ ном на гра дом за жи-
вот но дје ло. 

Као угле дан на уч ни рад ник, проф. Пу сић 
је као по зва ни на став ник (vi si ting pro fes sor) 
пре да вао на број ним уни вер зи те ти ма. Го сто-
вао је као пре да вач на Уни вер зи те ту у Ман че-
сте ру, Уни вер зи те ту у Ка ли фор ни ји, Уни вер-
зи те ту у Пен сил ва ни ји, Уни вер зи те ту у Чи ка-
гу. За из у зет не ре зул та те у на уч ном ра ду би-
ран је за на уч ног члан (fe low) на Ин сти ту ту за 
со ци јал не сту ди је у Ден ха гу, а као на уч ник по 
по зи ву (gu est scho lar) у Цен тру Ву дро Вил сон. 

Би ран је за екс пер та Ује ди ње них на ци ја 
за со ци јал на пи та ња. Био је пред сјед ник Са-
ве за ре пу блич ких удру же ња за управ ну на у-
ку и прак су 1986–1980.  

За до пи сног чла на Цр но гор ске ака де ми-
је на у ка и умјет но сти иза бран је 15. де цем-
бра 2006. го ди не. 

Умро је 20. сеп тем бра 2010. го ди не.

ЕУГЕН ПУ СИЋ
        (1916–2010)
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Ро ђен је 16. ју на 1910. го ди не у Ко ла ши ну. 
Основ ну шко лу и ни жу гим на зи ју за вр шио је 
у род ном гра ду, а Умјет нич ку шко лу у Бе о-
гра ду. На кон за вр шет ка шко ло ва ња, 1931. го-
ди не, вра тио се у Ко ла шин. Ра но је при сту-
пио ре во лу ци о нар ном по кре ту и већ 1932. го-
ди не по ма гао ак ци је ко му ни ста. Ухап шен је 
за јед но са гру пом у ко јој је дје ло вао. По из-
ла ску из за тво ра, за по слио се у гим на зи ји у 
Ник ши ћу, коју је на пу стио 1935. го ди не и 
вра тио се у Ко ла шин, гдје је 1936. го ди не по-
но во ухап шен и од ве ден у за твор у Ду бров-
ни ку. Ода тле је пре ба чен у Са ра је во, а за тим 
на Аду Ци ган ли ју. Уче ство вао је у Три на е-
сто јул ском устан ку и убр зо по стао члан КПЈ. 
Нај при је у Пе тој, а за тим у Че твр тој про ле-
тер ској бри га ди, ба вио се кул тур ним ра дом и 
ра дио ин фор ма ци је за пар ти зан ске је ди ни це.

По сли је осло бо ђе ња оба вљао је низ ру ко-
во де ћих функ ци ја у др жав ном, по ли тич ком 
и дру штве ном жи во ту. Био је на чел ник Одје-
ље ња за из гра дњу на род не вла сти и се кре тар 
Ре пу блич ке кон трол не ко ми си је, се кре тар 
Пре зи ди ју ма На род не скуп шти не Цр не Го ре 
и ви ше пу та је би ран за по сла ни ка Са ве зне и 
Ре пу блич ке скуп шти не. Нај ду же је остао на 

ду жно сти пред сјед ни ка Са вје та за кул ту ру 
Цр не Го ре. Био је члан ЦК СК Цр не Го ре од 
осни вач ког кон гре са до 1965. го ди не и члан 
Глав ног од бо ра и Пред сјед ни штва ССРНЈ.

Пен зи о ни сан је 1965. го ди не као пред-
сјед ник Кул тур но-про свјет ног ви је ћа Скуп-
шти не СР Цр не Го ре.

Је дан је од осни ва ча Удру же ња ли ков-
них умјет ни ка Цр не Го ре, у ко јем је оба вљао 
и ду жност пред сјед ни ка. Ду же вре ме на ра-
дио је у Управ ном од бо ру Фон да за уна пре-
ђе ње ли ков них умјет но сти Мо ше Пи ја де и 
био пред сјед ник, као и пот пред сјед ник, Са-
ве за ли ков них умјет ни ка Ју го сла ви је.

Из ла гао је на 22 са мо стал не из ло жбе и на 
број ним ко лек тив ним из ло жба ма у зе мљи и 
ино стран ству (Њујорк, Рим, Ба ри, Ха селт, 
Тур не, Шар лроа, Па риз, Ко пен ха ген, Ај зе-
нах, Мо сква, Ки јев, Осло). О њего вом жи во-
ту и ства ра ла штву об ја вље на је јед на мо но-
гра фи ја и ви ше од 200 при ло га у ра зним ли-
сто ви ма и ка та ло зи ма.

Но си лац је Спо ме ни це 1941, Ор де на за-
слу га за на род са злат ном зви је здом, Ор де-
на брат ства и је дин ства са злат ним ви јен-
цем, Ор де на Ре пу бли ке са злат ним ви јен цем 
и дру гих од ли ко ва ња. До бит ник је Три на е-
сто јул ске на гра де, На гра де осло бо ђе ња Ти-
то гра да и На гра де АВ НОЈ-а.

За ван ред ног чла на Цр но гор ске ака де-
ми је на у ка и умјет но сти иза бран је 1. мар та 
1985, а за ре дов ног 26. но вем бра 1991. го ди не. 

Умро је 17. ав гу ста 1996. го ди не.

ВУ КО РА ДО ВИЋ 
(1910–1996)
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Ро ђен је 7. де цем бра 1906. го ди не у се-
лу Ли пов ска Би стри ца (Ко ла шин). Основ-
ну шко лу за вр шио је у род ном се лу. Гим на-
зи ју је учио у Ко ла ши ну, Пе ћи и Бе ра на ма. 
Сту ди рао је ју го сло вен ску и свјет ску књи-
жев ност на Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни-
вер зи те та у Бе о гра ду. Ди пло ми рао је 1930. 
го ди не.

Нај при је је ра дио као про фе сор гим на зи-
је у Ник ши ћу (1930–1933), по том у Љу бља ни 
(1933–1934), Пан че ву (1934–1936), а од 1936. 
го ди не био је про фе сор Пр ве му шке гим на-
зи је у Бе о гра ду. По сли је осло бо ђе ња ра дио је 
као ви ши би бли о те кар у бе о град ској На род-
ној би бли о те ци, за тим као уред ник Ра дио 
Бе о гра да II, а доц ни је као ван ред ни и ре дов-
ни про фе сор Фа кул те та драм ских умет но-
сти (ра ни је Ака де ми је за по зо ри ште, филм, 
ра дио и те ле ви зи ју). Био је де кан Фа кул те-
та драм ских умет но сти у Бе о гра ду. Ра дио је 
и као на уч ни са вјет ник и управ ник Би бли-
о те ке Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти. 
Пен зи о ни сан је 1975. го ди не.

Ври је ме од 1937. до 1939. го ди не про вео је 
на сту ди ја ма ком па ра тив не књи жев но сти на 
Сор бо ни у Па ри зу, као сти пен ди ста фран цу-
ске вла де. Ље та 1936. из у ча вао је фран цу ску 
књи жев ност и је зик на Уни вер зи те ту у Гре-
но блу.

Два пу та је би ран за се кре та ра Удру же ња 
књи жев ни ка Ср би је (при је и по сли је Дру-
гог свјет ског ра та). Ђу за Ра до вић је био је-
дан од ини ци ја то ра за осни ва ње Дру штва за 

исто ри ју по зо ри шта код нас (био је пред сјед-
ник Дру штва), а у име Са ве за књи жев ни ка 
Ју го сла ви је осно вао је Ју го сло вен ску аутор-
ску аген ци ју и ви ше го ди на био њен пред-
сјед ник. Та ко ђе је био и члан Из вр шног од-
бо ра Ме ђу на род не ор га ни за ци је за за шти ту 
аутор ских пра ва (SI SAC), пред сјед ник Дру-
штва би бли о те ка ра Ср би је, члан упра ве Са-
ве за би бли о те ка ра Ју го сла ви је, као и члан 
упра ва или са вје та ви ше дру гих ор га ни за-
ци ја из обла сти на у ке и кул ту ре код нас.

До бит ник је ве ћег бро ја по ве ља, по ча-
сних ди пло ма. на гра да и пла ке та. Но си лац 
је Ор де на за слу га за на род, Ор де на Ре пу бли-
ке и др.

Као сту дент, по кре нуо и уре ђи вао у Бе о-
гра ду лист Књи жев не но во сти. У Ник ши ћу је 
1932. го ди не уче ство вао у по кре та њу и уре-
ђи ва њу ча со пи са Раз врш је. По сли је осло бо-
ђе ња био је глав ни уред ник Књи жев них но ви
на, глав ни уред ник ча со пи са Књи жев ност и 
је зик и уред ник ча со пи са Би бли о те кар у Бе-
о гра ду.

Уче ство вао је на ви ше ме ђу на род них на-
уч них и струч них ску по ва. Бо ра вио је кра ће 
ври је ме у ви ше уни вер зи тет ских и кул тур-
них уста но ва у ино стран ству.

У њего вом ра ду би ла су до ми нант на два 
ства ра лач ка то ка: по е зи ја и књи жев на кри-
ти ка. Об ја вио је збир ке пје са ма На пу ту 
(1934) и Док још има ла ста (1960), ода бра-
не сту ди је Лич но сти и де ла (1955) и Сту ди
је и огле ди (1983), пре ко 250 пје са ма, чла на ка, 
пре во да и при ка за у ча со пи си ма, 56 по себ-
них из да ња пре во да са сло ве нач ког.

За чла на Дру штва за на у ку и умјет ност 
Цр не Го ре (ка сни је Цр но гор ске ака де ми је 
на у ка и умјет но сти) иза бран је 6. мар та 1973. 
го ди не. 

Умро је 29. апри ла 1989. го ди не.

ЂУ ЗА РА ДО ВИЋ 
(1906–1989)
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Ро ђен је 15. јула 1955. го ди не у Са ра је ву. 
Ди пло ми рао је 1977. го ди не на Прав ном фа-
кул те ту у Под го ри ци, а ма ги стри рао 1981. на 
Прав ном фа кул те ту у Бе о гра ду. Док то ри рао 
је 1985. го ди не на Прав ном фа кул те ту у Под-
го ри ци. 

На Прав ном фа кул те ту у Под го ри ци би-
ран је у сва уни вер зи тет ска зва ња од аси-
стен та до ре дов ног про фе со ра. Шеф је Ка те-
дре за по слов но пра во, а ма тич ни пред ме ти 
су му Ком па ниј ско и Тр го вин ско пра во. 

Члан је Се на та Уни вер зи те та Цр не Го-
ре (2010), члан Са вје та за ви со ко обра зо ва-
ње Цр не Го ре (2010) и пред сјед ник Са вје та за 
гра ђан ску кон тро лу ра да по ли ци је (2010).

У то ку свог до са да шњег про фе си о нал ног 
и дру штве ног дје ло ва ња био је ан га жо ван у 
оба вља њу зна чај них уни вер зи тет ских и др-

жав них функ ци ја. Из ме ђу оста лих, вр шио 
је функ ци ју пред сјед ни ка Скуп шти не Уни-
вер зи те та Цр не Го ре (1987/88), пред сјед ни-
ка Скуп шти не СР Цр не Го ре (1989/90), функ-
ци ју де ка на Прав ног фа кул те та у Под го ри ци 
(1997–2001) и про рек то ра Уни вер зи те та Цр-
не Го ре у ви ше ман да та (2001/03; 2004/05. и 
2005/08).

У свом до са да шњем на уч ном и струч ном 
ра ду био је по све ћен из у ча ва њу сво јин ско-
прав них и при вред но прав них од но са. Аутор 
је ви ше књи га и зна чај ног бро ја чла на ка пу-
бли ко ва них у струч ним и на уч ним ча со пи-
си ма. Нај ва жни је об ја вље не књи гу су: Прав
но рас по ла га ње ства ри ма у дру штве ној сво
ји ни (1983); Пра во ра да дру штве ним сред
стви ма (1985); Ор га ни дру шта ва ка пи та ла 
(1998); Ко мен тар За ко на о при вред ним дру
штви ма (2003); Пра во при вред них дру шта
ва (2008). 

За ван ред ног чла на Цр но гор ске ака де ми-
је на у ка и умјет но сти иза бран је 12. де цем бра 
2003, а за ре дов ног чла на 19. де цем бра 2008. 
го ди не. 

Жи ви и ра ди у Под го ри ци. 

ДРА ГАН РА ДО Њ ИЋ
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Ро ђе на је 29. апри ла 1936. го ди не на Це ти-
њу, гдје је за вр ши ла основ ну и ни жу му зич-
ку шко лу, као и гим на зи ју. Сре дњу му зич ку 
шко лу за вр ши ла је у Ти то гра ду. Ди пло ми-
рала је на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра-
ду (Ка те дра за фран цу ски је зик и књи жев-
ност) 1961. го ди не, као и на Му зич кој ака-
де ми ји, та ко ђе у Бе о гра ду. Као сти пен дист 
фран цу ске вла де уса вр ша ва ла je кла вир у 
Па ри зу, а сре дњо вје ков ну му зи ку на Му зи-
ко ло шком ин сти ту ту при Сор бо ни. У Па ри-
зу је на сту па ла као пи ја ни ста у са ли Cor tot, 
у Ју го сло вен ском кул тур ном цен тру и у дво-
ра ни Али јан се Fran ce – Yougo sla vie. 

Би ла је уред ник му зич ког про гра ма Ра-
дио Ти то гра да (1967–1974). Ра ди ла је као хо-
но рар ни про фе сор у сре дњој му зич кој шко-
ли, ба вила се му зич ком кри ти ком и пу бли-
ци сти ком, осни ва ч је Му зич ке омла ди не Цр-
не Го ре (1972). 

Го ди не 1974. осни вач је му зич ког про гра-
ма Те ле ви зи је Ти то град и њен пр ви му зич ки 
уред ник. За еми си ју Тра гом јед не пје сни ки ње 
до била је пр ву на гра ду на так ми че њу ју го-
сло вен ских ТВ цен та ра на Бле ду. Њену еми-
си ју са фран цу ским ви о лон че ли стом Ан дре-
ом На ва ром из 1979. го ди не пре у зе ла је исте 
го ди не ОРТФ, као и не ко ли ко дру гих европ-
ских ТВ ку ћа. По вре ме но је на сту па ла као 
со ли ста или кла вир ски са рад ник. 

Је дан је од осни ва ча Му зич ке ака де ми је у 
Ти то гра ду и њен ду го го ди шњи де кан на ко јој, 
пр во у зва њу ван ред ног, а од 1988. у зва њу ре-
дов ног про фе со ра, во ди пред ме те Му зич ки об-

ли ци и Исто ри ја му зи ке. Го ди не 1986. име но ва-
на је за пред сјед ни ка Од бо ра за му зич ку умјет-
ност ЦА НУ, а од 1998. шеф је та да осно ва не Ка-
те дре за пост ди плом ске сту дије на Му зич кој 
ака де ми ји ко ја од 1996. дје лу је на Це ти њу. 

Аутор је око се дам де сет је ди ни ца у Лек
си ко ну ју го сло вен ске му зи ке (ЈЛЗ, 1983), ви-
ше је ди ни ца у Ен ци кло пе ди ји Ју го сла ви
је (ЈЛЗ, 1984), као и ре цен зи ја и пред го во ра 
за књи ге, уџ бе ни ке, лек си ко не и фо но еди-
ци је. Уче ство ва ла је на број ним сим по зи ји-
ма и на уч ним ску по ви ма. У ју го сло вен ском 
ча со пи су Звук, у Гла сни ку Одје ље ња умјет
но сти и Го ди шња ку ЦА НУ, збор ни ци ма са 
на уч них ску по ва, ре ви ји Ов дје, ча со пи си-
ма Фраг мент, Арс, Гест или у днев ној штам-
пи об ја ви ла је ви ше од двје ста есе ја, при ка-
за, као и кри ти ке. Њени нај зна чај ни ји радо-
ви су: дво том на сту ди ја Древ не му зич ке кул
ту ре Цр не Го ре – из да ње Уни вер зи те та Цр не 
Го ре и Му зич ке ака де ми је на Це ти њу (Це ти-
ње 2002) и Музичка култура Црне Горе (XIII
XVIII вијек), ЦАНУ (2008).

До бит ник је на гра де „Ок то их” (1974), По-
ве ље Са ве за удру же ња му зич ких пе да го-
га Ју го сла ви је (1984), Пла ке те Уни вер зи те-
та Цр не Го ре (1994), Три на е сто јул ске на гра де 
(1981), награде „19. децембар” и др. 

Би ла је пред сјед ник За јед ни це ју го сло-
вен ских му зич ких ака де ми ја, Са ве за удру-
же ња му зич ких умјет ни ка Ју го сла ви је, Удру-
же ња му зич ких пе да го га Цр не Го ре, Удру же-
ња му зич ких умјет ни ка Цр не Го ре, члан је 
Ма ти це цр но гор ске, Цр но гор ског ПЕН цен-
тра, као и по ча сни члан Са ве за удру же ња 
му зич ких пе да го га Ју го сла ви је, Цр но гор ског 
на род ног по зо ри шта и др. 

За ван ред ног чла на Цр но гор ске ака де ми-
је на у ка и умјет но сти иза бра на је 12. де цем-
бра 2003. го ди не. 

Умр ла је 18. ав гу ста 2007. го ди не.

ЈЕ ЛЕ НА МА ЊА  
РА ДУ ЛО ВИЋ-ВУ ЛИЋ 

(1936–2007)
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Ро ђен је 5. ју ла 1928. го ди не у Не ре сни ци. 
Основ ну шко лу учио је у Бе лој Цр кви и Сен-
ти, гим на зи ју у Су бо ти ци 1947, а Фи ло зоф-
ски Фа кул тет у Бе о гра ду. Пр ву пје сму об ја-
вио је 1945. го ди не, а од 1949. по чи ње да об-
ја вљу је пје сме по бе о град ским ли сто ви ма и 
ча со пи си ма. Пр ва збир ка пје са ма об ја вље-
на је 1950. го ди не. Пр ва на гра да је до шла већ 
1956, и то од Удру же ња књи жев ни ка Ср би је. 
Ра дио је у Ра дио Бе о гра ду, био уред ник у из-
да вач кој ку ћи Про све та.

Члан је СА НУ од 27. апри ла 1972. го ди-
не, био је члан Управ ног од бо ра За ду жби не 
Бран ка Ћо пи ћа, члан Управ ног од бо ра За ду-
жби не Де сан ке Мак си мо вић итд.

За умјет нич ки рад до био је ви ше књи-
жев них при зна ња и на гра да као што су: Ок-

то бар ска, Сед мо јул ска, Зма је ва, Ми лош Н. 
Ђу рић, Бран ко Миљ ко вић, Де сан ка Мак си-
мо вић, Не вен, Го ра нов ви је нац, Њего ше ва, 
Ву ко ва, Ду чи ће ва, Ду шан Ва си љев и мно ге 
дру ге. Издата су и два зборника радова у ње-
гову част.

Об ја вио је: Са бра на де ла (де сет књи га ко-
је је при ре дио сам аутор), мно штво збир ки 
пје са ма, не ко ли ко књи га есе ја о по е зи ји, по-
ет ских пре пје ва, књи га за дје цу, књи ге про зе 
и ме мо ар ске про зе.

Нај зна чај ни ја дје ла су: Са бра на де
ла (1998); Иза бра не пе сме (1994) (Њего ше-
ва и Ду чи ће ва на гра да); Ра не и ка сне пе сме 
(1996) (на гра да Де сан ке Мак си мо вић); Је
дан мо гу ћи жи вот (збир ка про зних за пи-
са) (1996); Ка ме на успа ван ка и дру ге пе сме 
(1997); У дру штву пе сни ка (2000); Мо но лог о 
по е зи ји (2001) и др.

За до пи сног чла на Цр но гор ске ака де ми-
је на у ка и умјет но сти иза бран је 19. но вем-
бра 1993. го ди не. 

Умро је 6. ма ја 2007. го ди не.

СТЕ ВАН РА ИЧ КО ВИЋ 
(1928–2007)
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Ро ђен је 11. апри ла 1931. го ди не у Са ра-
је ву. Гим на зи ју је за вр шио у Бе о гра ду, као и 
сту ди је ме ди ци не на Ме ди цин ском фа кул-
те ту 1956. го ди не. У то ку сту ди ја био је де-
мон стра тор на Ин сти ту ту за фи зи о ло ги ју 
Ме ди цин ског фа кул те та.

За по слио се као аси стент на Ка те дри фи-
зи о ло ги је Ме ди цин ског фа кул те та у Бе о-
гра ду, за тим је по стао до цент 1961. го ди не, 
а 1969. го ди не про фе сор за пред мет Фи зи о-
ло ги ја и би о хе ми ја. Од 1971. је и про фе сор 
на по сли је ди плом ским сту ди ја ма из обла-
сти не у ро би о ло ги је, на Уни вер зи те ту у Бе-
о гра ду.

То ком не ко ли ко го ди на био је управ ник 
Ин сти ту та за би о хе ми ју и шеф Ка те дре фи-
зи о ло ги је и би о хе ми је Ме ди цин ског фа кул-
те та у Бе о гра ду. Осно вао је Ла бо ра то ри ју за 
не у ро фи зи о ло ги ју (да нас Оде ље ње за не у ро-
фи зи о ло ги ју и не у ро хе ми ју) у Ин сти ту ту за 
би о ло шка ис тра жи ва ња „Др Си ни ша Стан-
ко вић” Уни вер зи те та у Бе о гра ду, као и Ме-
ђу на род ну ла бо ра то ри ју за ис тра жи ва ње 
мо зга у Ко то ру под по кро ви тељ ством Уне-
ска и На ци о нал ног ин сти ту та за здра вље 
аме рич ке вла де.

На уч но се уса вр ша вао у Ин сти ту ту ака-
де ми ка П. К. Ано хи на у Мо скви (1956) и Ин-
сти ту ту за ис тра жи ва ње мо зга Ка ли фор-
ниј ског уни вер зи те та у Лос Ан ђе ле су (1961–
1962). Од кра ја ше зде се тих до по чет ка осам-

де се тих ви ше пу та је био го сту ју ћи про фе-
сор Уни вер зи те та у Ка ли фор ни ји у Лос Ан-
ђе ле су, а то ком осам де се тих, на Baylor ко ле-
џу у Хју сто ну.

Као пре да вач по по зи ву, уче ство вао је са 
ре фе ра ти ма на ви ше ме ђу на род них кон гре-
са фи зи о ло га, би о хе ми ча ра, не у ро хе ми ча-
ра, не у ро ло га, раз вој них не у ро ло шких на у-
ка. Одр жао је број на пре да ва ња по по зи ву на 
уни вер зи те ти ма и на уч ним ин сти ту ти ма у 
земљи и у иностранству.

Члан је ве ћег бро ја на уч них дру шта ва и 
ака де ми ја у бив шој Ју го сла ви ји (члан је Срп-
ске ака де ми је на у ка и умет но сти од 1974. го-
ди не, Ака де ми је на у ка и умјет но сти Бо сне и 
Хер це го ви не, Ака де ми је на у ка и умет но сти 
Ко со ва) и у ино стран ству (ино стра ни је члан 
Ака де ми је на у ка СССР, са да Ру ске ака де ми-
је на у ка, Њујор шке ака де ми је на у ка, Евро а-
зиј ске ака де ми је на у ка, Ме ђу на род не ор га-
ни за ци је за ис тра жи ва ње мо зга при Уне ску, 
Кра љев ског дру штва за ме ди ци ну у Лон до-
ну, ме ђу на род них дру шта ва фи зи о ло га, би-
о хе ми ча ра, не у ро ло шких на у ка, не у ро хе ми-
ча ра, би о ло шке пси хи ја три је, не у ро фар ма-
ко ло ги је, раз вој не не у ро ло ги је и дру гих).

Об ја вио је, сам или са са рад ни ци ма, пре-
ко 400 ра до ва у ин те грал ном об ли ку (дви-
је тре ћи не у ино стра ним на уч ним пу бли ка-
ци ја ма, шест мо но гра фи ја у ино стран ству и 
три у зе мљи, као и пет уџ бе ни ка).

За до пи сног чла на Дру штва за на у ку и 
умјет ност Цр не Го ре иза бран је 1973. го ди не, 
а члан ван рад ног са ста ва Цр но гор ске ака де-
ми је на у ка и умјет но сти по стао је 1976. го ди-
не (са да до пи сни члан). 

Жи ви у Бе о гра ду.

ЉУ БИ ША РА КИЋ
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Ро ђен је 6. ју ла 1910. го ди не у Фун ди ни. 
Основ ну шко лу је за вр шио у род ном се лу, а 
гим на зи ју у Под го ри ци 1930. го ди не. Ме ди-
цин ски фа кул тет за вр шио је 1938. го ди не у 
Бе о гра ду. Од мах по сли је ди пло ми ра ња по чео 
је спе ци ја ли за ци ју хи рур ги је као во лон тер.

Го ди не 1944. сту па у Ју го сло вен ску ар ми-
ју, у XXXVI вој во ђан ску ди ви зи ју, у ко јој ра-
ди све до 1945. го ди не, ка да је по ста вљен за 
глав ног хи рур га III ЈА. Де мо би ли сан је 1946. 
го ди не и при мљен на кли ни ку за рат ну хи-
рур ги ју Ме ди цин ског фа кул те та, ко ја је убр-
зо по ста ла II хи рур шка кли ни ка за оп шту 
и рат ну хи рур ги ју. Иза бран је за аси стен-
та на Ме ди цин ском фа кул те ту 1953. го ди не, 
за ван ред ног про фе со ра 1958, а за ре дов ног 
про фе со ра 1964. го ди не. Пу бли ко вао је 200 
на уч них и струч них ра до ва и књи гу Ли је че

ње кар ци но ма де бе лог цри је ва и ода бра ни ра
до ви (1986).

Је дан је од пи о ни ра груд не хи рур ги је у 
Ср би ји. Ура дио је пр ве ре гу лар не ло бек то-
ми је плу ћа и цри је ва, ло бек то ми је је тре код 
кар ци но ма је тре и ехи но ко ку са.

Био је члан Ин тер на ци о нал ног хи рур-
шког дру штва, Европ ског хи рур шког дру-
штва. Био је пот пред сјед ник Екс пе ри мен-
тал ног хи рур шког дру штва за Евро пу, итд.

Њего ви ра до ви тре ти ра ју го то во све 
обла сти хи рур ги је. Пр ви њего ви ра до ви су 
из обла сти хи рур ги је аб до ме на. Дру га гру-
па ра до ва је из обла сти то ро кал не, од но сно 
плућ не хи рур ги је. Тре ћу гру пу ра до ва чи не 
ра до ви о ли је че њу ту мо ра де бе лог цри је ва и 
ве ћа гру па ра до ва из ре кон струк тив не хи-
рур ги је је дња ка.

На ра ду у хи рур ги ји про вео је ви ше од 30 
го ди на.

За ре дов ног чла на Дру штва за на у ку и 
умјет ност Цр не Го ре (ка сни је Цр но гор ска 
ака де ми ја на у ка и умјет но сти) иза бран је 6. 
мар та 1973. го ди не. 

Умро је 28. фе бру а ра 1994. го ди не.

ЉУ БО МИР РА ШО ВИЋ 
(1910–1994)
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Ро ђен је 10. ја ну а ра 1909. го ди не у Со лу-
ну. Гим на зи ју је за вр шио у По жа рев цу 1927. 
го ди не. На Фи ло зоф ском фа кул те ту, Уни-
вер зи те та у Бе о гра ду, Гру пу фи зич ке хе ми-
је ди пло ми рао је 1932. го ди не. Го ди не 1933. 
иза бран је за аси стен та на Уни вер зи те ту. Од 
1935. до 1939. го ди не про вео је у Ин сти ту-
ту за ра ди јум у Па ри зу на спе ци ја ли за ци ји 
и са ис тра жи ва чи ма Ки ри уче ство вао у ис-
тра жи ва њу и от кри ва њу ра ди о ак тив но сти. 
Го ди не 1940. иза бран је за кон трак ту ал ног 
про фе со ра на Ме ди цин ском фа кул те ту Уни-
вер зи те та у Бе о гра ду.

Уче сник је НОБ-а од 1941. го ди не.
Кра јем 1945. го ди не оти шао је у Мо скву 

гдје се у Ин сти ту ту за про бле ме фи зи ке Ака-
де ми је на у ка СССР ви ше од го ди ну да на ба-
вио на уч но и стра жи вач ким ра дом.

За до пи сног чла на Срп ске ака де ми је на-
у ка иза бран је 2. мар та 1946. го ди не, а ис-
те го ди не и за ста ри јег на уч ног са рад ни-
ка Ака де ми је на у ка СССР. У пе ри о ду 1946–
1959. го ди не био је члан Ин сти тут ске ко ми-
си је Пред сјед ни штва СА НУ. У то ку 1947. по-
стао је управ ник Фи зич ко-хе миј ског за во да 
на При род но-ма те ма тич ком фа кул те ту у Бе-
о гра ду и уче ство вао у осни ва њу Ин сти ту та 
за ис тра жи ва ње струк ту ре ма те ри је у Вин-

чи, чи ји је на уч ни ру ко во ди лац био до 1960. 
го ди не. Пред сјед ник На уч ног са вје та Ин сти-
ту та био је у пе ри о ду од 1948. до 1958. го ди не.

Ре дов ни члан СА НУ по стао је 18. мар та 
1948. го ди не. Пред сјед ник СА НУ био је у три 
ман да та од 1971. до 1980. го ди не.

Био је шеф Ка те дре за фи зич ку хе ми ју на 
При род но-ма те ма тич ком фа кул те ту, као и 
члан упра ве Дру штва ма те ма ти ча ра и фи зи-
ча ра Ср би је.

Био је пр ви пред сјед ник Са ве за дру шта-
ва ма те ма ти ча ра и фи зи ча ра ФНРЈ, као и 
члан На ци о нал ног ко ми те та Ју го сла ви је за 
од бра ну ми ра.

Био је до пи сни члан ЈА ЗУ, СА ЗУ, АНУ-
БиХ, МА НУ и ино стра ни члан Ака де ми-
је на у ка СССР, Атин ске ака де ми је на у ка и 
Њујор шке ака де ми је на у ка.

За по ча сног док то ра Бе о град ског уни вер-
зи те та про мо ви сан је 1958. го ди не.

Био је члан уре ђи вач ког од бо ра ча со пи са 
На у ка и при ро да, Ве сник дру штва ма те ма
ти ча ра и фи зи ча ра НР Ср би је, као и углед-
ног ме ђу на род ног ча со пи са Nuc le ar In stru
ments (Up sa la).

Об ја вио је пре ко 80 на уч но и стра жи вач-
ких ра до ва из обла сти ато ми сти ке.

До бит ник је ве ли ког бро ја од ли ко ва ња, 
Сед мо јул ске на гра де Ср би је и На гра де АВ-
НОЈ-а.

За до пи сног чла на Цр но гор ске ака де ми-
је на у ка и умјет но сти иза бран је 23. ок то бра 
1981. го ди не. 

Умро је 30. ма ја 1994. го ди не.

ПА ВЛЕ СА ВИЋ 
(1909–1994)
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Ро ђен је 5. ок то бра 1916. го ди не на Це ти-
њу. Гим на зи ју је за вр шио 1935. го ди не. Ме-
ди ци ну је сту ди рао у За гре бу и Бе о гра ду, а 
за вр шио мар та 1942. У Април ском ра ту 1941. 
био је до бро во љац на Ска дар ском фрон ту. 
Је дан је од ор га ни за то ра устан ка у Ва со је ви-
ћи ма и члан Пр вог сре ског на род ног од бо ра 
и пар ти зан ски ље кар Ком ског од ре да Би је ли 
Па вле. Био је са вјет ник за пи та ња здрав ства 
Глав ног шта ба за Цр ну Го ру. По фор ми ра њу 
бри га да у ју ну 1942. иза бран је за ру ко во ди-
о ца Са ни те та IV цр но гор ске бри га де; у но-
вем бру 1942. за на чел ни ка Са ни те та III ди-
ви зи је; у но вем бру 1943. за чла на Из вр шног 
ви је ћа пр ве вла де и ми ни стра за здра вље.

У Бе о град од ла зи 1945. го ди не на  ду жност 
в. д. ди рек то ра Са ве зног ин сти ту та за хи ги-
је ну и епи де ми оло ги ју. Спе ци ја лизира не у-
роп си хи ја три ју, а 1946. од ла зи у СССР (Мо-
сква, Ле њин град), гдје борави до ју ла 1948. 
го ди не, ка да пре ки да сту ди је у СССР. Те го-
ди не иза бран је за до цен та за хи ги је ну и со-
ци јал ну ме ди ци ну Ме ди цин ског фа кул те-
та у Бе о гра ду. По сли је ха би ли та ци је за док-
то ра ме ди цин ских на у ка за вр ша ва спе ци-
ја ли за ци ју и из не у роп си хи ја три је. За ван-
ред ног про фе со ра иза бран је 1950, а за ре-
дов ног 1959. го ди не. Три де сет го ди на је био 
ди рек тор Ин сти ту та за хи ги је ну и со ци јал-
ну ме ди ци ну и ху ма ну еко ло ги ју Ме ди цин-
ског фа кул те та у Бе о гра ду, ру ко во ди лац по-
ли кли ни ке Ста ци о на ра за про фе си о нал-
не бо ле сти. Два де сет го ди на је био пот пред-
сјед ник Свјет ске фе де ра ци је за пре вен тив-

ну и со ци јал ну ме ди ци ну. Био је и по ча сни 
и ре дов ни члан мно гих ино стра них на уч них 
ор га ни за ци ја. Низ го ди на је био са вјет ник 
Свјет ске здрав стве не ор га ни за ци је за пи-
та ња ме ди ци не ра да и мен тал ног здра вља у 
ин ду стри ји. На пи сао је књи гу He alth ca re in 
Yugo sla via and the Uni ted Sta tes, Na ti o nal In sti-
tut of He alth (коауторство) 1976. го ди не.

Био je члан ре дак ци је и пи сац дје ло ва Ен-
ци кло пе ди је за ме ди ци ну ра да, Ме ђу на род-
ног би роа ра да (Же не ва). За пред сјед ни ка 
пр вог На уч ног са вје та за на у ку Ју го сла ви је 
иза бран је 1962. го ди не.

Бо ра вио је ви ше мје се ци у по зна тим ме-
ди цин ским уста но ва ма Велике Британије, 
Скан ди на ви је, Че шке и др. По по зи ву у 
САД др жао је пре да ва ња на ни зу ме ди цин-
ских фа кул те та из обла сти ме ди ци не ра да 
и мен тал ног здра вља. Го ди на ма је био ак ти-
ван члан In ter na ti o nal Epi de mi o lo gi cal As so-
ci a tion. Ор га ни зо вао je ме ђу на род ни на уч ни 
скуп по све ћен епи де ми о ло ги ји це ре брал но-
ва ску лар них обо ље ња.

Са ра ђи вао је са по зна тим на уч ним уста-
но ва ма у ино стран ству и на шој зе мљи, по-
себ но са ме ди цин ским фа кул те ти ма у Ро че-
сте ру (САД).

До бит ник је ви ше пла ке та и дру гих при-
зна ња (Злат не ме да ље Удру же ња пољ ских 
ље ка ра, Ма са чу сет ског ме ди цин ског фа кул-
те та и др.).

Но си лац је Спо ме ни це 1941. го ди не и до-
бит ник рат них и по рат них од ли ко ва ња и 
при зна ња.

Био је мен тор за из ра ду ма ги стар ских и 
док тор ских ди сер та ци ја ви ше не го пе де се-
то ри ци кан ди да та, пре те жно за те ме ме ди-
ци не ра да и не у роп си хи ја три је.

Био је аутор или ко а у тор се дам уни вер-
зи тет ских уџ бе ни ка из обла сти за шти те на 
ра ду, хи ги јен ско-тех нич ке за шти те рад ни-

МИ О МИР СА ВИ ЋЕ ВИЋ 
(1916–1996)
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ка, мен тал ног здра вља и мен тал не хи ги је не 
у ин ду стри ји. Аутор је и мо но гра фи је Ути
цај ин ду стри ја ли за ци је на здра вље рад ни ка 
и по пу ла ци је иван град ске ко му не (1996). Са-
оп штио је на ме ђу на род ним кон гре си ма и 
об ја вио у при зна тим ча со пи си ма око 200 на-
уч них ра до ва.

За ван ред ног чла на Цр но гор ске ака де ми-
је на у ка и умјет но сти иза бран је 23. ок то бра 
1981. а за ре дов ног 28. ок то бра 1988. го ди не. 

Умро је 17. ок то бра 1996. го ди не.
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Ро ђен је 3. апри ла 1939. го ди не у Кра сно-
па влов ску у хар ков ском ре ги о ну. Сту ди-
је ма те ма ти ке за вр шио је на Ме ха нич ко-ма-
те ма тич ком фа кул те ту Мо сков ског др жав-
ног уни вер зи те та 1963. го ди не, а 1967. на ис-
том фа кул те ту за вр шио и по сли је ди плом-
ске сту ди је. Док тор ску ди сер та ци ју од бра-
нио је 1974. го ди не. Успје шну ка ри је ру на-
став ни ка и на уч ни ка по чео је 1974. го ди не 
пр во као аси стент, а од 1976. го ди не као про-
фе сор Ме ха нич ко-ма те ма тич ког фа кул те та. 
Био је про рек тор (1980–1992), а сада је рек-
тор (од 1992) Мо сков ског др жав ног уни вер-
зи те та. За ше фа Ка те дре ма те ма тич ке ана ли-
зе на Ме ха нич ко-ма те ма тич ком фа кул те ту 
иза бран је 1981. го ди не.

Његов по се бан до при нос је у раз во ју 
плод не са ра дње ру ских и ју го сло вен ских 
ма те ма ти ча ра. Од 1970. го ди не до да нас ис-
по љио је по себ ну па жњу и за ла га ње у ор га-
ни зо ва њу сту диј ских бо ра ва ка на ших на уч-
них рад ни ка на Мо сков ском др жав ном уни-
вер зи те ту.

О њего вом на уч ном до при но су раз во ју 
на у ке у Цр ној Го ри, а по себ но у раз во ју Уни-

вер зи те та Цр не Го ре, нај бо ље го во ри број на-
уч них ра до ва пу бли ко ва них са на став ни ци-
ма и са рад ни ци ма Уни вер зи те та Цр не Го ре, 
као и број на ших ма ги ста ра и док то ра на у ка 
ко ји су сво је на уч но уса вр ша ва ње успје шно 
за вр ши ли под њего вим ру ко вод ством.

За свој рад до био је ви ше при зна ња и на-
гра да: на гра ду „М. В. Ло мо но сов” (1973); на-
гра ду „Цр ве ни бар јак” (1980. и 1985); Др жав-
ну на гра ду СССР за до стиг ну ћа на по љу ме-
ха ни ке и ма те ма ти ке (1989); Ој ле ро ву на гра-
ду за рад на по љу ма те ма ти ке (1992) и дру ге.

Био је члан је Ко ми те та стал не кон фе-
рен ци је рек то ра (1989), пред сјед ник и ви це-
кан це лар Удру же ња европ ских уни вер зи те-
та. Члан је Ру ске ака де ми је при род них на-
у ка (од 1990), пред сјед ник Ин тер на ци о нал-
не ака де ми је на у ка за ви со ке шко ле (1992), 
пред сјед ник Удру же ња евро а зиј ских уни-
вер зи те та (1992), до пи сни члан Ру ске ака де-
ми је на у ка (1994), по ча сни док тор Уни вер зи-
те та Цр не Го ре (1995).

Об ја вио је ви ше од 100 на уч них ра до ва из 
ма те ма тич ке ана ли зе и ме ха ни ке у нај по зна-
ти јим свјет ским ма те ма тич ким ча со пи си ма.

Аутор је, или ко а у тор, 17 уни вер зи тет-
ских уџ бе ни ка, скри па та и мо но гра фи ја. Не-
ке од ових књи га пре ве де не су на стра не је-
зи ке.

За до пи сног чла на Цр но гор ске ака де ми-
је на у ка и умјет но сти иза бран је 6. де цем бра 
1996. го ди не.

ВИК ТОР АН ТО НО ВИЧ  
СА ДОВ НИ ЧИЈ
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Ро ђен је 8. ја ну а ра 1908. го ди не у гра ду 
Гор ком (Ни жњи Нов го род). Го ди не 1926. за-
вр шио је сре дњу шко лу, а од 1927. до 1931. био 
је сту дент Ле њин град ског др жав ног уни вер-
зи те та; за вр шио је Исто риј ски фа кул тет. Од 
1933. до 1936. го ди не ра дио је у Ле њин град-
ском одје ље њу Ин сти ту та за дру штве ну дје-
лат ност. Од 1938. био је мла ђи на уч ни са-
рад ник Му зе ја исто ри је ре ли ги је и ате и зма 
Ака де ми је на у ка СССР. Уче ство вао је у со-
вјет ско-фин ском ра ту. По сли је Дру гог свјет-
ског ра та, го ди не 1948, по стао је мла ђи на уч-
ни са рад ник у Ин сти ту ту исто ри је Ака де ми-
је на у ка СССР. Из ра дио је кан ди дат ску те зу 
и у мар ту 1950. го ди не од бра нио ди сер та ци-
ју кан ди да та исто риј ских на у ка. У сеп тем бру 
1951. го ди не до био је зва ње ста ри јег на уч ног 
са рад ни ка.

У де цем бру 1949. го ди не по стао је на уч ни 
се кре тар Ин сти ту та исто ри је, а у ју лу иду ће 
го ди не од ре ђен је за на уч ног се кре та ра Ре-
дак ци о но-из да вач ког са вје та Ака де ми је на-
у ка СССР.

Исто вре ме но, оба вљао је на уч но и стра-
жи вач ки рад у вој но и сто риј ском сек то ру 
Ака де ми је на у ка СССР.

Го то во де сет го ди на, од 1961. до апри ла 
1970, био је ди рек тор „На у ке”, из да вач ке ку-
ће Ака де ми је на у ка СССР.

Го ди не 1969. по стао је глав ни уред ник ча-
со пи са Исто риј ски за пи си. Члан је глав ног 
уред нич ког са вје та два на е сто том ног из да ња 
Исто ри ја СССР од дав них вре ме на до на ших 
да на. Та ко ђе је ко а у тор у ко лек тив ној мо но-
гра фи ји Со вјет ски Са вез у го ди на ма ве ли ког 
отаџ бин ског ра та. Не ко ли ко го ди на био је 
члан уред нич ког ко ле ги ју ма ча со пи са Исто
ри ја СССР. Су дје ло вао је у из ра ди два на е сто-
том не Исто ри је Дру гог свјет ског ра та, пр-
вен стве но у из ра ди 5. и 6. то ма. Ду жи низ го-
ди на ра дио је као уред ник у се ри ји Књи жев
ни за пи си.

Од 1964. до 1975. године ру ко во дио је из-
да ва њем се ри је књи га Дру ги свјет ски ра т у 
ис тра жи ва њи ма, успо ме на ма и до ку мен ти
ма; под њего вим ру ко вод ством об ја вље но је 
90 књи га. Пред сјед ник је уред нич ког са вје-
та се ри је Спо ме ни ци исто риј ске ми сли, као 
и ре дак циј ског са вје та се ри је На ро ди у бор би 
про тив фа ши зма и агре си је.

Уче ство вао је у из ра ди не ко ли ко ко лек-
тив них дје ла ко ја се по ја вљу ју као ме ђу на-
род на из да ња: Исто ри ја Дру гог свјет ског ра
та, Исто ри ја XX ви је ка.

Го ди не 1962. од бра нио је док тор ску ди-
сер та ци ју. За до пи сног чла на Ака де ми је на-
у ка СССР, иза бран је 1964, а за ре дов ног чла-
на 1981. го ди не.

Био је ру ко во ди лац про гра ма Про бле ми 
ра та и ми ра у XX ви је ку у Одје ље њу исто ри-
је Ака де ми је на у ка СССР.

За до пи сног чла на ЦА НУ иза бран је 26. 
но вем бра 1991. го ди не. 

Умро је 9. апри ла 1992. го ди не.

АЛЕК САН ДАР МИ ХА И ЛО ВИЧ  
САМ СО НОВ 

(1908–1992)
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Ро ђен је 18. де цем бра 1913. го ди не у селу 
Ши по ви ца ма код Би је лог По ља. Гим на зи ју је 
по ха ђао у Ско пљу и Вра њу, а ди пло ми рао је 
на Прав ном фа кул те ту у Бе о гра ду. Као сту-
дент об ја вљи вао је пје сме у књи жев ном ча-
со пи су сту де на та Бе о град ског уни вер зи те-
та Мла да кул ту ра, за тим у са ра јев ском Гај
ре ту и Кр ши ће вом Пре гле ду. По сли је ра та 
на ста вља са пи са њем по е зи је, али се, углав-
ном, ори јен ти ше на про зу и об ја вљу је при-
по ви јет ке у бо сан ско-хер це го вач ким, срп-
ским, цр но гор ским, хр ват ским и ма ке дон-
ским књи жев ним ча со пи си ма и ре ви ја ма.

Об ја вио је збир ке при по вје да ка: РамБу
ља (1956), Зе ле ни пр стен на во ди (1956), На
ша сна ха и ми мом ци (1962), Са бља (1969), 
На пу ту пут ни ци (1970), Кад дје вој ка спа
ва (1973); ро ма не: Би хор ци (1955), Ку ћу ку
ћом чи не ла ста ви це (1962), Мој ко вач ка бит
ка (1968), Ко нак (1971); збир ку књи жев них 
ре пор та жа За пи си о гра до ви ма (1970).

Ро ма ни и при по ви јет ке Ћа ми ла Си ја-
ри ћа пре во ђе ни су на ру ски, бу гар ски, тур-
ски, ал бан ски, пољ ски, њемач ки и ма ђар-
ски је зик.

Био је ре дов ни члан Ака де ми је на у ка и 
умјет но сти Бо сне и Хер це го ви не.

За ре дов ног чла на Дру штва за на у ку и 
умјет ност Цр не Го ре (ка сни је Цр но гор ске 
ака де ми је на у ка и умјет но сти) иза бран је 6. 
мар та 1973. го ди не. Члан ван рад ног са ста ва 
ЦА НУ по стао је 7. ма ја 1976. го ди не. 

Умро је 7. де цем бра 1989. го ди не.

ЋА МИЛ СИ ЈА РИЋ 
(1913–1989)
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Ро ђен је 7. но вем бра 1922. го ди не на Ра-
бу. Основ ну шко лу за вр шио је у Ши бе ни ку, 
гим на зи ју и Еко ном ски фа кул тет у За гре бу 
(1948). Сте као је док то рат еко ном ских на у ка 
на Све у чи ли шту у За гре бу 1951. го ди не. Био 
је на на уч ном уса вр ша ва њу на Лон дон ској 
еко ном ској шко ли 1954/55. го ди не и на Ка-
ли фор ниј ском уни вер зи те ту (Ber ke ley) 1965. 
го ди не.

За до цен та на Еко ном ском фа кул те ту у За-
гре бу иза бран је 1951. го ди не, за ван ред ног 
про фе со ра на Еко ном ском фа кул те ту у Бе о-
гра ду 1959. го ди не и за ре дов ног про фе со ра на 
Еко ном ском фа кул те ту у За гре бу 1961. го ди не.

Био је ди рек тор Еко ном ског ин сти ту та 
у За гре бу од осни ва ња 1952. до 1955. го ди-
не, др жав ни са вјет ник у Са ве зном за во ду за 
при вред но пла ни ра ње од 1956. до 1960. го-
ди не, ди рек тор Ре пу блич ког за во да за при-
вред но пла ни ра ње од 1960. до 1962. го ди не, 
ди рек тор у Са ве зном за во ду за при вред но 
пла ни ра ње од 1962. до 1965. го ди не. Уче ство-

вао је у ни зу на уч них са вје то ва ња и ме ђу на-
род них кон фе рен ци ја у зе мљи и ино стран-
ству. Био је ју го сло вен ски пред став ник у ко-
ми те ту екс пе ра та Ује ди ње них на ци ја.

До бит ник је ве ли ког бро ја од ли ко ва ња и 
На гра де АВ НОЈ-а за 1982. го ди ну.

Био је ре дов ни члан Ју го сла вен ске ака де-
ми је зна но сти и умјет но сти и њен пред сјед-
ник од 1978. до 1993. го ди не. Био је до пи сни 
члан Ака де ми је на у ка и умјет но сти Бо сне и 
Хер це го ви не и Сло вен ске ака де ми је зна но-
сти ин умет но сти.

Об ја вио је ве ли ки број на уч них ра до-
ва, би ло као по себ не књи ге, би ло као члан-
ке, сту ди је и рас пра ве, у до ма ћим и ино стра-
ним ча со пи са ма. 

Нај ва жни је књи ге су му: Ме то да еко
ном ске ана ли зе и еко ном ска по ли ти ка 
(1956), Дру штве но пла ни ра ње Ју го сла ви је 
(1958), Осно ве ду го роч ног раз во ја Ју го сла ви
је (1969), Те о ри ја и по ли ти ка еко ном ског раз
во ја (1976), Ци је не у са мо у прав ном со ци ја ли
стич ком си сте му Ју го сла ви је (1975) и При ло
зи ана ли зи дру штве но е ко ном ског раз во ја СР 
Хр ват ске (1978). 

За до пи сног чла на Цр но гор ске ака де ми је 
на у ка и умјет но сти иза бран је 1. мар та 1985. 
го ди не.

Умро је 31. ок то бра 2002. го ди не.

ЈА КОВ СИ РОТ КО ВИЋ 
(1922–2002)
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Ро ђен је 6. сеп тем бра 1923. го ди не у Охри-
ду. Гим на зи ју је за вр шио у Пан че ву, а по том 
– од 1941. до 1946. го ди не сту ди рао му зи ку 
и ди ри го ва ње на Му зич кој ака де ми ји у Бе-
о гра ду (кла са Ми ха и ла Вук дра го ви ћа); ујед-
но је за по чео сту ди је ком по зи ци је код про-
фе со ра Ми ло ја Ми ло је ви ћа. По сли је осло-
бо ђе ња, од 1946. до 1948. го ди не, на ста вио је 
сту ди је ди ри го ва ња на Др жав ном кон зер ва-
то ри ју му у Ле њин гра ду, ор гу ља и му зи ко ло-
ги је. Ди пло ми рао је на Му зич кој ака де ми ји у 
За гре бу 1949. го ди не.

Исте го ди не по стао је аси стент за те о риј-
ске пред ме те на Му зич кој ака де ми ји у Бе о-
гра ду. Го ди не 1956. иза бран је за до цен та и 
по вје ре но му је во ђе ње ор ке стра Му зич ке 
ака де ми је. За ван ред ног про фе со ра иза бран 
је 1965, а по том за ре дов ног про фе со ра Фа-
кул те та му зич ке умет но сти у Бе о гра ду, чи ји 
је де кан био од 1967. до 1973. го ди не. Пре да-
вао је те о рет ске пред ме те и ди ри го ва ње.

Ра ди уса вр ша ва ња, бо ра вио је у Салц-
бур гу и уче ство вао на не ко ли ко ску по ва по-
све ће них те о ри ји му зи ке, у на шој зе мљи и 
ино стран ству.

Умјет нич ку дје лат ност за по чео је као 
ди ри гент ан сам бла УСА ОЈ-а, пре те че Кул-

тур но-умјет нич ког дру штва Иво Ло ла Ри-
бар, са ко јим је, као ди ри гент хо ра и ор ке-
стра, на сту пао у тек осло бо ђе ној зе мљи и у 
ино стран ству. Го ди не 1965. осно вао је Ака-
дем ски ка мер ни ор ке стар, са ко јим је из-
вео пре ко 750 кон це ра та у зе мљи и ши ром 
Евро пе, пре те жно дје ла ра не кла си ке и ба-
ро ка. Овај ор ке стар и Шко ла за му зич ке та-
лен те Ју го сла ви је но се име Ду ша на Ско-
вра на.

Го ди не 1973. осно вао је ан самбл „Но ва 
му зи ка”, ко ји је из во дио дје ла са вре ме них 
до ма ћих и стра них ком по зи то ра.

Као му зич ки пи сац, об ја вио је не ко ли-
ко књи га и ве ћи број сту ди ја и есе ја са ра-
зно вр сном те ма ти ком – од про бле ма аку сти-
ке и ве за му зи ке са ли те ра ту ром и ли ков ним 
умјет но сти ма до ана ли зи ра ња дје ла са вре-
ме них ком по зи то ра.

Зна тан дио му зи ко ло шких ис тра жи ва ња 
по све тио је Цр ној Го ри. От кри вао је и ис тра-
жи вао ства ра ња цр но гор ских ком по зи то ра 
XIX ви је ка.

До био је за свој ства ра лач ки рад и ан га-
жо ва ње на по љу ши ре ња му зич ке кул ту ре 
зна тан број на гра да и при зна ња, по ред оста-
лог, но си лац је Ор де на за слу га за на род са 
сре бр ном зви је здом и Злат не знач ке Му зич-
ке омла ди не Ју го сла ви је.

За до пи сног чла на Дру штва за на у ку и 
умјет ност Цр не Го ре иза бран је 6. мар та 1973. 
го ди не. 

Умро је 10. ав гу ста 1975. го ди не.

ДУ ШАН СКО ВРАН 
(1923–1975)
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Ро ђен је 25. ја ну а ра 1910. го ди не у Бу дви. 
Основ ну шко лу по ха ђао је у Бу дви, Срем ској 
Ка ме ни ци и Срем ским Кар лов ци ма. Гим-
на зи ју је по ха ђао на Це ти њу, а ма ту ри рао је 
у Бе о гра ду 1927. го ди не. Ди пло ми рао је на 
Прав ном фа кул те ту у Бе о гра ду 1931. го ди-
не. За по слио се 1933. го ди не у суд ској стру ци 
као при прав ник, се кре тар Апе ла ци о ног су-
да у Бе о гра ду, па за мје ник јав ног ту жи о ца у 
Кру шев цу и ко нач но, при је ра та, као се кре-
тар Ка са ци о ног су да. Уочи са мог ра та при-
вре ме но је упу ћен на рад у Ми ни стар ство 
прав де, са за дат ком да при пре ми из ра ду 
про јек та Гра ђан ског за ко на. За ври је ме оку-
па ци је на ла зио се у Бе о гра ду гдје је ак тив-
но ста јао на стра ни осло бо ди лач ке бор бе и 
по ма гао НОБ. Но вем бра 1944. име но ван је за 
са вјет ни ка, а 1945. за на чел ни ка За ко но дав-
но-прав ног одје ље ња Ми ни стар ства пра во-
су ђа ФНРЈ. Од 1953. до 1959. го ди не се кре тар 
је за пра во су ђе у Са ве зном из вр шном ви је ћу. 

За су ди ју Устав ног су да Ју го сла ви је иза бран 
је 1963. го ди не, на ко јој функ ци ји је остао до 
пен зи о ни са ња 1973. го ди не.

Био је ак ти ван члан и функ ци о нер че ти-
ри ме ђу на род на удру же ња ко ја се ба ве пи та-
њи ма кри вич ног пра ва, кри ми нал не по ли-
ти ке, кри ми но ло ги је и пе но ло ги је.

Уче ство вао је на број ним ме ђу на род ним 
ску по ви ма и кон гре си ма, на ко ји ма се рас-
пра вља ло о кри вич но-прав ним про бле ми ма.

Нај зна чај ни ји њего ви ра до ви из обла сти 
кри вич ног пра ва су: уни вер зи тет ски уџ бе-
ни ци Кри вич но пра во – Оп шти дио (1953) и 
Кри вич но пра во – По себ ни дио (1965). Цен-
трал ни дио струч не аутор ске кре а ци је Ко
мен та ра Оп штег ди је ла Кри вич ног за ко ни
ка, об ја вље ног 1948. године, дје ло је Ни ко ле 
Ср зен ти ћа као и кључ ни дио струч не аутор-
ске кре а ци је Ко мен та ра Кри вич ног за ко ни ка 
СФРЈ, Ко мен та ра кри вич них за ко ни ка Ср би
је, Ко со ва и Вој во ди не. Об ја вио је и ви ше чла-
на ка и рас пра ва у обла сти кри вич ног пра ва 
у до ма ћим и ино стра ним ча со пи си ма.

За до пи сног чла на Цр но гор ске ака де ми-
је на у ка и умјет но сти иза бран је 28. ок то бра 
1988. го ди не. 

Умро је 10. фе бру а ра 1993. го ди не.

НИ КО ЛА СР ЗЕН ТИЋ 
(1910–1993)
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Ро ђен је 3. фе бру а ра 1924. го ди не у Под-
го ри ци. Основ ну шко лу и гим на зи ју за вр-
шио је у Ник ши ћу, а Ака де ми ју за ли ков не 
умјет но сти у Бе о гра ду 1951. го ди не.

Пр вих не ко ли ко го ди на ра да по све тио је 
ва јар ству и дао ви ше за па же них оства ре ња у 
ка ме ну, гип су и брон зи, па се пот пу но по све-
тио сли кар ству од 1955. го ди не.

Уче ство вао је на мно гим ко лек тив ним 
из ло жба ма у зе мљи и ино стран ству: Па риз, 
Един бург, Њујорк, Алек сан дри ја, Шток-
холм, Рим, Ци рих, Ба ри, Бар ло та, Ха селт, 
Шар лроа, Тур не, То кио, Бу дим пе шта, Лон-
дон, Хо есхст, Мек си ко, Ко пен ха ген, Мо сква, 
Ва шинг тон, Беч, Келн итд.

Имао је мно го број не са мо стал не из ло-
жбе у: Бе о гра ду, Ду бров ни ку, Ти то гра ду, Ос-
лу, Ник ши ћу, Ри му, Но вом Са ду, Це ти њу, 
Мо ту ва ну, Чач ку, Хер цег Но вом, Бол ца ну, 
Сом бо ру, Све том Сте фа ну, Бер ли ну, При бо-
ју на Ли му, За гре бу, Ве не ци ји итд. Сли кар-
ска оства ре ња В. Ста ни ћа на ла зе се ка ко у 
ли ков ним га ле ри ја ма у Цр ној Го ри и Ју го-
сла ви ји та ко и у ве ћим ли ков ним цен три ма 
у ино стран ству. О ра ду ака де ми ка Ста ни ћа 
об ја вље но је не ко ли ко мо но гра фи ја.

Уса вр ша вао се кроз сту диј ске бо рав ке у 
Ри му и Па ри зу. За умјет нич ки рад до био је 
мно го број на при зна ња и на гра де (Три на е-
сто јул ска награда 1960. и 1968).

За до пи сног чла на Цр но гор ске ака де ми је 
на у ка и умјет но сти иза бран је 24. ју на 1977. 
го ди не, а за ре дов ног чла на 1. мар та 1985. го-
ди не. 

Жи ви и ра ди у Хер цег Но вом. 

ВО ЈИ СЛАВ СТА НИЋ
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Ро ђен је 1. ју на 1960. го ди не у Мури-
ну. Основ ну шко лу и гим на зи ју за вр шио је 
у Му ри ну и Иван гра ду. У Иван гра ду је за-
вр шио гим на зи ју, као нај бо љи уче ник у ге-
не ра ци ји. Као сре дњо шко лац је био пр ви на 
ре пу блич ком так ми че њу из ма те ма ти ке и 
осво јио злат ну ме да љу на Смо три омла ди не 
тех нич ких ства ра ла ца Ју го сла ви је. 

Елек тро тех нич ки фа кул тет Уни вер зи те та 
Цр не Го ре је упи сао 1978. и ди пло ми рао на кон 
3 го ди не и 9 мје се ци, са пр о сје ком 9,98. Као 
сту дент два пу та је уче ство вао на Су сре ти ма 
сту де на та елек тро тех ни ке Ју го сла ви је (1980. и 
1982) и оба пу та осво јио пр во мје сто из ма те-
ма ти ке. До бит ник је Злат не пла ке те Уни вер-
зи те та као нај бо љи ди пло ми ра ни сту дент за 
1982. го ди ну, а те исте го ди не је био про гла-
шен и за нај бо љег сту ден та у Цр ној Го ри.

Ма ги стри рао је 1984. го ди не на Елек тро-
тех нич ком фа кул те ту у Бе о гра ду, на смје ру 
Те ле ко му ни ка ци је. Као до бит ник Ful brig ht-
o ve сти пен ди је, бо ра вио је школ ске 1984/85. 
на Wor ce ster Polytec hnic Ин сти ту ту, САД.

Док то ри рао је 1988. го ди не на Елек тро-
тех нич ком фа кул те ту у Под го ри ци у обла-
сти про сти ра ња и зра че ња елек тро маг нет-
них та ла са.

Од ди пло ми ра ња 1982. го ди не ра ди на 
Елек тро тех нич ком фа кул те ту Уни вер зи те-
та Цр не Го ре. У зва њу ре дов ног про фе со ра 
уни вер зи те та је од 1995. го ди не. Био је члан 
Ју го сло вен ске ин же њер ске ака де ми је, члан 
је Ин же њер ске ака де ми је Цр не Го ре, чи ји је 
био пр ви пред сјед ник. 

Об ја вио је ве ли ки број на уч них ра до ва, 
од ко јих пре ко 100 у во де ћим свјет ским ча со-
пи си ма. Ра до ви су му ци ти ра ни пре ко дви-
је хи ља де пу та, а при мје на и раз ра да ме то да 
ко је је он де фи ни сао је би ла те ма мно гих ра-
до ва об ја вље них у нај ре но ми ра ни јим свјет-
ским ча со пи си ма од стра не во де ћих на уч ни-
ка у обла сти об ра де сиг на ла из Евро пе, Аме-
ри ке, Аустра ли је и Ази је. Једна класа ести-
матора спектра дискретних сигнала пред-
ставља се као варијације на Станковићеву 
класу естиматора. IEEE Sig nal Pro ces sing So-
ci ety, по во дом 50 го ди на по сто ја ња, ци ти ра  
до при но с Стан ко ви ћа по име ну.

Уз по др шку Ale xan der von Hum bold t-oве 
фон да ци је, у пе ри о ду 1997/98, 1999. и 2002, 
боравио је на Рур ском уни вер зи те ту у Боц-
ху му, у Њемач кој. По чет ком 2001. је бо ра вио 
на Тех нич ком уни вер зи те ту у Eind ho ve n-у, 
Хо лан ди ја, као гостујући про фе сор. Ви ше 
пу та је бо ра вио на уни вер зи те ти ма у Бре сту 
и Гре но блу, Фран цу ска, ра де ћи на за јед нич-
ким про јек ти ма. Био је мен тор и члан број-
них ко ми си ја за од бра ну док то ра та, укљу чу-
ју ћи и док то ра те у Хо лан ди ји, Аустра ли ји, 
Фран цу ској и Ин ди ји.

У пе ри о ду 2001–2003. го ди не на уч но-
и стра жи вач ки рад гру пе на Уни вер зи те-
ту Цр не Го ре, ко јом је ру ко во дио, по др жан 
је од стра не Vol kswa ge n-o ve фон да ци је, СР 
Њемач ка. У пе ри о ду од 2004. његов на уч-
ни рад, у обла сти об ра де ра дар ских сиг на ла, 
по мог нут је и фи нан си ран од стра не Ми ни-
стар ства од бра не, Одјел за ис тра жи ва ње и 
раз вој, Вла де Ка на де. На ме ђу на род ном тен-
де ру 2008. иза бран је за на уч ног кон сул тан та 
ове ин сти ту ци је.

Био је члан IEEE Ко ми те та за те о ри ју и 
ме то де у об ра ди сиг на ла од 2002. до 2008. го-
ди не, као и члан Ко ми те та за ви со ко обра-
зо ва ње Са вје та Евро пе. Је дан је од уред ни ка 

ЉУ БИ ША СТАН КО ВИЋ
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у во де ћем ча со пи су у сви је ту за об ра ду сиг-
на ла, IEEE Tran sac ti ons on Sig nal Pro ces sing, а 
био је је дан од уред ни ка и у ча со пи си ма IEEE 
Sig nal Pro ces sing Let ters и IEEE Tran sac ti ons on 
Ima ge Pro ces sing. Та ко ђе је био гост уред ник 
спе ци јал них бро је ва мно гих дру гих ча со пи-
са ко ји се ба ве об ра дом сиг на ла, укљу чу ју ћи 
и не ко ли ко из да ња.

Сре ди ном осам де се тих се ба вио умјет-
нич ком фо то гра фи јом, гдје је та ко ђе имао 
за па же на оства ре ња на из ло жба ма у Цр ној 
Го ри и ши ром бив ше Ју го сла ви је.

Био је ак ти ван и у по ли тич ком жи во ту 
Цр не Го ре. Био је про фе си о нал ни члан Пред-
сјед ни штва Цр не Го ре (1989–1991), пред-
сјед ник Со ци ја ли стич ке пар ти је Цр не Го ре 
(1990–1993), пред сје да ва ју ћи Де мо крат ског 
фо ру ма, као пр вог стал ног ви ше стра нач ког 
ти је ла фор ми ра ног 10. ја ну а ра 1990. уз уче-
шће свих пар ти ја и дру гих по ли тич ких ор га-
ни за ци ја и удру же ња, ко ји је имао за да так да 
ство ри за кон ске и ад мин истратив не прет по-

став ке за одр жа ва ње пр вих ви ше стра нач ких 
из бо ра у Цр ној Го ри. Био је пред сјед ник Са-
ве за ре форм ских сна га за Цр ну Го ру (1990–
1992) и кан ди дат за пред сјед ни ка Цр не Го ре 
овог Са ве за на пр вим ви ше стра начким из-
бо ри ма од ра жа ним 9. де цем бра 1990. го ди-
не, по сла ник у Скуп шти ни Цр не Го ре (1991–
1992) и по сла ник у Скуп шти ни Ју го сла ви је 
(1992–1996).

Тринаестојулску награду добио је 1997. 
године. 

У два ман да та био иза бран на функ ци ју 
рек то ра Уни вер зи те та Цр не Го ре у пе ри о ду 
2003–2005. и 2005–2008. го ди не.

За ван ред ног чла на ЦАНУ иза бран је 6. 
де цем бра 1996, а за ре дов ног чла на 12. де-
цем бра 2003. го ди не. Од 2011. го ди не члан је 
Европ ске ака де ми је на у ка и умјет но сти. 

Од мар та 2011. оба вља и ду жност ам ба-
са до ра Цр не Го ре у Ује ди ње ном Кра љев ству 
Ве ли ке Бри та ни је и Сје вер не Ир ске.
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Ро ђен је 12. ја ну а ра 1917. го ди не у Кум бо-
ру (Хер цег Но ви). Основ ну шко лу за вр шио 
је у Тив ту 1927. го ди не, гим на зи ју у Ко то ру 
1935, а Фи ло зоф ски фа кул тет, Гру па те о риј-
ска ма те ма ти ка, 1947. го ди не.

При па дао је ор га ни за ци ји на род них сту-
де на та и ак тив но уче ство вао у на пред ном 
сту дент ском по кре ту. Био је пред сјед ник 
Удру же ња сту де на та ма те ма ти ке, а за тим се-
кре тар Де бат ног клу ба сту де на та фи ло зо фи-
је. Осим то га, не ко ври је ме је био пред сјед-
ник за ви чај ног сту дент ског удру же ња „Стје-
пан Ми тров Љу би ша”.

За ври је ме оку па ци је крат ко ври је ме био 
је на став ник гим на зи је и По мор ске ака де ми-
је у Ко то ру. Уче ство вао је од по чет ка устан-
ка у ра ду иле гал ног На род но о сло бо ди лач ког 
од бо ра у Тив ту и био за тва ран и ин тер ни ран 
на остр во Ма му ла.

Од осло бо ђе ња до сеп тем бра 1947. го ди не 
ра дио је као про фе сор гим на зи је у Ко то ру, а 
за тим до 1950. као аси стент за ма те ма ти ку на 
Гра ђе вин ском фа кул те ту у Бе о гра ду. Го ди-
не 1950. иза бран је за пре да ва ча ма те ма ти ке 
на истом фа кул те ту. Ха би ли то вао је 1955. го-
ди не на Гра ђе вин ском фа кул те ту у Бе о гра-
ду за зва ње уни вер зи тет ског на став ни ка, са 
ра дом О прин ци пу пер ма нен ци је у ма те ма ти
ци. Док то ри рао је 1957. го ди не на При род но-
ма те ма тич ком фа кул те ту у Бе о гра ду, са те-
зом Јед на ге не ра ли за ци ја ал го рит ме екс ха у
сти је и не ки при ло зи при ме ни екс ха у сти је. 
За ван ред ног про фе со ра ма те ма ти ке на Гра-
ђе вин ском фа кул те ту иза бран је 1960. го ди-

не, а за ре дов ног про фе со ра 1966. Пен зи о ни-
сан је 1982. го ди не.

Од ли ко ван је Ор де ном ра да са злат ним 
ви јен цем и Ор де ном Ре пу бли ке са сре бр ним 
ви јен цем.

Пре да вао је и на оста лим тех нич ким фа-
кул те ти ма Уни вер зи те та у Бе о гра ду, на Гра-
ђе вин ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Но-
вом Са ду, на Тех нич ком фа кул те ту у Са ра је-
ву и на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду. 
Осим то га, пре да вао је на по сли је ди плом-
ским сту ди ја ма на Гра ђе вин ском и При-
род но-ма те ма тич ком фа кул те ту у Бе о гра-
ду, у Би о ло шком ин сти ту ту и Енер го про јек-
ту у Бе о гра ду, као и на Ру дар ском фа кул те-
ту у Ту зли.

Ак тив но је уче ство вао у ра ду Дру штва 
ма те ма ти ча ра, фи зи ча ра и астро но ма СР Ср-
би је, Са ве за дру шта ва ма те ма ти ча ра, фи зи-
ча ра и астро но ма Ју го сла ви је, Ко ми си је за 
ма те ма ти ку при Са ве зном са вје ту за ко ор-
ди на ци ју на уч них ис тра жи ва ња, као и у ра-
ду Ма те ма тич ког ин сти ту та, чи ји је је дан од 
осни ва ча.

Ви ше го ди на је био шеф Ка те дре за ма те-
ма ти ку и фи зи ку на Гра ђе вин ском фа кул те-
ту, про де кан Фа кул те та и члан ра зних ко ми-
си ја. Уче ство вао је у осни ва њу ча со пи са: На
ста ва ма те ма ти ке и фи зи ке, Ма те ма тич
ки ве сник, На у ка и при ро да, Ди ја лек ти ка, 
итд.

Са на уч ним и струч ним ре фе ра ти ма уче-
ство вао је на мно гим кон гре си ма ма те ма ти-
ча ра, фи зи ча ра и астро но ма Ју го сла ви је, као 
и на мно гим ме ђу на род ним кон гре си ма у зе-
мљи и ино стран ству.

Био је до пи сни члан Ин тер на ци о нал не 
ака де ми је за исто ри ју на у ка у Па ри зу (1970), 
члан Ин тер на ци о нал не ко ми си је за исто ри-
ју на у ка у То рон ту, члан Њујор шке ака де ми-
је на у ка (1980), Ин тер на ци о нал не уни је за 

ЕР НЕСТ СТИ ПА НИЋ 
(1917–1990)
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исто ри ју и фи ло зо фи ју на у ка, за тим спољ-
ни са рад ник Ин сти ту та за по ви јест при род-
них ма те ма тич ких и ме ди цин ских на у ка Ју-
го сло вен ске ака де ми је зна но сти и умјет но-
сти, на уч ни са рад ник и члан Ма те ма тич ког 
ин сти ту та у Бе о гра ду, члан На ци о нал ног 
ко ми те та за исто ри ју на у ка при Ју го сла вен-
ској ака де ми ји зна но сти и умјет но сти и члан 
Дру штва ма те ма ти ча ра, фи зи ча ра и астро-
но ма Ср би је, за тим стал ни ре цен зент ме ђу-
на род них ре фе ра тив них ча со пи са за ма те-
ма ти ку: Zen tral lblatt fi ir Mat he ma tik und ihre 
Gran zge bi e te и Mat he ma ti cal Re vi ews.

У обим ној би бли о гра фи ји (бли зу 340 би-
бли о граф ских је ди ни ца) са др жа но је ви ше 

уни вер зи тет ских и сре дњо школ ских уџ бе-
ни ка, око 15 ра до ва из ма те ма тич ке ана ли зе, 
пре ко 80 ра до ва о Ма ри ну Ге тал ди ћу и Ру-
ђе ру Бо шко ви ћу, пре ко 50 на уч но фи ло зоф-
ских есе ја из исто ри је и фи ло зо фи је ма те ма-
ти ке. Об ја вио је и обим ну књи гу Пу те ви ма 
раз вит ка ма те ма ти ке (1987).

По њего вом сце на ри ју сни мљен је, 1961. 
го ди не, на срп ско хр ват ском и на фран цу-
ском је зи ку, филм о Ру ђе ру Бо шко ви ћу.

За ван ред ног чла на Цр но гор ске ака де-
ми је на у ка и умјет но сти иза бран је 1. мар-
та 1985. го ди не. 

Умро је 12. ав гу ста 1990. го ди не.
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Ро ђен је 28. де цем бра 1922. го ди не у се о-
цу До њи Ули ћи (пре дио Це клин) код Це ти-
ња. Основ ну шко лу је по ха ђао у Го рњем Це-
кли ну. У Це ти њу је учио гим на зи ју и по ло-
жио ве ли ку ма ту ру (1941. го ди не).

У Бе о гра ду је слу шао на ста ву и за вр шио: 
Ин сти тут дру штве них на у ка (1953), Ви шу 
вој ну ака де ми ју (1957), ма ги стар ске сту ди је 
на Фи ло зоф ском фа кул те ту (1964). 

У Мо скви, у Ака де ми ји на у ка СССР, у 
Ин сти ту ту сла ви сти ке и бал ка ни сти ке, од-
бра нио је док тор ску ди сер та ци ју из исто риј-
ских на у ка (1968. године).

Био је уче сник ра та за осло бо ђе ње Ју го-
сла ви је ис под фа ши стич ких осва ја ча (1941–
1945). Од 1945. до 1970. године је офи цир у 
уста но ва ма вој ске за на у ку и про свје ту, пре-
те жно у Вој но и сто риј ском ин сти ту ту, у Бе о-
гра ду. Има чин пу ков ника. Више пута је од-
ликован за ратне и мирнодопске заслуге.

Пи сао је при по ви јет ке.
По све тио се исто ри о граф ском из у ча ва-

њу по ли тич ког бо ра штва и ору жа ног ра то ва-
ња ју го сло вен ских на ро да и др жа ва у вре ме ну 
од 1890. до 1998; на пи сао је и об ја вио пре глед-
не при ка зе: о со ци јал де мо кра ти ји у ју го сло вен-
ским зе мља ма (1890–1919); о Кра љев ству Ср ба, 
Хр ва та и Сло ве на ца (1918–1920); о Ју го сла ви ји у 
Дру гом свјет ском ра ту (1941–1945); о от пад нич-
ком сма њи ва њу Ју го сла ви је (1988–1992); о по-
ли ти ци и др жав ни штву, уоп ште, при на стан ку 
и по том кроз по сто ја ње Ју го сла ви је (1914–1998).

Уз члан ке и огле де о при мје ни на че ла 
исто риј ске на у ке, о не ким пој мо ви ма дје-

ло твор не фи ло зо фи је по ли ти ке, о из вје-
сном пред ме ту устав ног пра ва, о на род но-
сним свој стви ма во јин ства, об ја вио је бли зу 
150 при ка за и би ље жа ка о исто ри о граф ским 
књи га ма ју го сло вен ских и стра них пи са ца.

Њего ва на уч на дје ла су пре во ђе на на је-
да на ест је зи ка; у све му: књи ге – 14 пре во да, 
члан ци – 20 пре во да. Био је глав ни и од го-
вор ни уред ник на уч ног ча со пи са Вој но и сто
риј ски гла сник (1963–1967) и по сли је Ју го сла
вен ског исто риј ског ча со пи са (1970–1973).

Члан је ван рад ног са ста ва Ма ке дон ске 
ака де ми је на у ка и умјет но сти (1981). Члан је 
ван рад ног са ста ва Срп ске ака де ми је на у ка 
и умет но сти (1994). Члан је, по по зи ву, Удру-
же ња књи жев ни ка Ср би је (1989).

Био је пред сјед ник Од бо ра ЦАНУ за 
исто риј ске на у ке (1982–2003).

Био је ме ђу осни ва чи ма те пред сјед ник 
Цр но гор ског са бо ра срп ске сло ге (1992–
1997), ро до љу би вог удру же ња за про свје ту 
и кул ту ру. Члан је Се на та Ре пу бли ке Срп-
ске (1996–2008). До био је на гра де за дје ла у 
на у ци и есе ји сти ци: ју го сло вен ску Че твр то-
јул ску (1969), цр но гор ску Три на е сто јул ску 
(1971), од Уни вер зи те та у При шти ни (1997) 
на гра ду „Злат но пе ро Срп ског трој ства”.

Нај ва жни је об ја вље не књи ге: Ју го сла вен
ске со ци јал де мо крат ске стран ке 1914–1918 
(1963); Ју го сла ви ја у ра ту 1941–1945 (1975); Ве
ли ка бу на Цр не Го ре 1988–1989 /из бор до ку ме-
на та/ (1990); По ве ља Ју го сла ви је: (устав др жа
ве и дру штва) (1990); Ср би, Хр ва ти, Сло вен ци 
и Тре ћа Ју го сла ви ја (1991); Ју го сла ви ја у књи га
ма исто ри о граф ским (2007); Вла дар Кра љев
ства Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца (2010).

За ре дов ног чла на Дру штва за на у ку и 
умјет ност Цр не Го ре (ка сни је Цр но гор ске 
ака де ми је на у ка и умјет но сти) иза бран је 6. 
мар та 1973. го ди не. 

Жи ви у Бе о гра ду. 

ВЛА ДО СТРУ ГАР
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Рођен је 15. апри ла 1923. го ди не у Вр шцу, 
у по ро ди ци ру ског еми гран та (пра у нук је 
Ла ва Тол сто ја). Ру ску основ ну шко лу за вр-
шио је у Бе о гра ду, а за тим и ру ско-срп ску 
гим на зи ју у Бе о гра ду.

Ок то бра 1944. го ди не сту пио је као до-
бро во љац у Со вјет ску ар ми ју и бо рио се у 
њеним ре до ви ма на те ри то ри ји Ју го сла ви је, 
Ма ђар ске и Аустри је. Од сеп тем бра 1945. го-
ди не жи вио је у Мо скви.

Го ди не 1950. за вр ша ва сла ви стич ке сту-
ди је на Мо сков ском уни вер зи те ту, а 1954. 
за вр ша ва пост ди плом ске сту ди је. Док тор-
ску ди сер та ци ју од бра нио је 1972. го ди не.

Од 1952. до 1955. го ди не пре да вао је на 
мо сков ском Ин сти ту ту за ме ђу на род не од-
но се, а од 1952. го ди не је на уч ни са рад ник, 
по том и ста ри ји на уч ни са рад ник Ин сти ту-
та за сла ви сти ку и бал ка но ло ги ју Ака де ми-
је на у ка СССР. Од 1968. го ди не је про фе сор 

Мо сков ског уни вер зи те та. Од 1988. ре дов ни 
је члан АН СССР. Ино стра ни је члан СА НУ, 
Пољ ске ака де ми је на у ка, Аустриј ске ака де-
ми је на у ка, МА НУ, СА ЗУ и ЈА ЗУ.

Тол стој је ство рио ве о ма обим но и те мат-
ски ра зно вр сно на уч но дје ло. У ср жи тог дје-
ла је би ло њего во ин те ре со ва ње за ста ро сло-
вен ски је зик и мит, с ци љем да се у њима на-
ђу ис хо ди шта за ка сни је то ко ве и об ли ке ет-
нич ких спе ци фич но сти и кул ту ра сло вен-
ских на ро да. По кре нуо је и уре ђи вао ве ли-
ки рјеч ник пој мо ва и тер ми на ко ји се од но се 
на жи вот и кул ту ру сло вен ског сви је та, рјеч-
ник ко ји је про јек то ван у ви ше то мо ва (пр ви 
том иза шао у Мо скви, 1995).

По себ ну па жњу по све тио је срп ском је-
зи ку, ко ји је, ина че, од лич но го во рио. Он је 
срп ској про бле ма ти ци по све тио низ лек си-
ко ло шких сту ди ја и ци је лу се ри ју сту ди ја из 
про шло сти књи жев ног је зи ка Ср ба, од нај-
ста ри јих вре ме на до Ву ка Ка ра џи ћа. У Ни-
шу, го ди ну да на пред њего ву смрт, штам па-
на је њего ва књи га Је зик сло вен ске кул ту ре.

За до пи сног чла на Цр но гор ске ака де ми-
је на у ка и умјет но сти иза бран је 19. но вем-
бра 1993. го ди не. 

Умро је 27. ју на 1996. го ди не.

НИ КИ ТА ИЉИЧ ТОЛ СТОЈ 
(1923–1996)
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Ро ђен је 25. сеп тем бра 1909. го ди не у Ле-
пе та ни ма, у Бо ки Ко тор ској. За вр шио је 
Учи тељ ску шко лу на Це ти њу 1932. го ди не. 
Као учи тељ слу жбо вао је у се лу Црн чу код 
Тре би ња. Уче ство вао је у На род но о сло бо ди-
лач кој бор би од устан ка 1941. го ди не до кра ја 
ра та. У то ку ра та и по сли је осло бо ђе ња био је 
на ра зним дру штве ним и по ли тич ким функ-
ци ја ма, уз ан га жо ва ње на под руч ју кул ту ре. 
У Глав ном од бо ру син ди ка та НР Цр не Го ре, 
као члан Пред сјед ни штва, ра дио је на сек то-
ру кул ту ре и про свје те. Са те ду жно сти упу-
ћен је на Ака де ми ју за при ме ње ну умет ност 
у Бе о гра ду, ко ју је за вр шио 1952. го ди не. Вра-
тио се у Цр ну Го ру и, од 1953. до 1964. го ди-
не, ра дио као ди рек тор Шко ле за при ми је-
ње ну умјет ност у Хер цег Но вом. На сту диј-
ске бо рав ке од ла зио је у Ита ли ју, Фран цу ску 
и Со вјет ски Са вез. Излагао је, са Во јом Ста-
ни ћем, у Бер ли ну 1980. го ди не.

Го ди не 1946. по стао је члан Удру же ња ли-
ков них умјет ни ка Цр не Го ре. Уче ство вао је 
на мно гим из ло жба ма ко је је Удру же ње ор-
га ни зо ва ло у на шој зе мљи и ино стран ству. 
Имао је 11 са мо стал них и из ла гао на ве ли-
ком бро ју ко лек тив них из ло жби ши ром сви-
је та. По ред оста лог, са гру пом ју го сло вен-

ских ли ков них умјет ни ка из ла гао је у Гран 
Па леу, у Па ри зу.

Зна тан дио ства ра лач ког ра да по све тио је 
те ма ти ци и мо ти ви ма из На род но о сло бо ди-
лач ке бор бе. Ин спи ри са ле су га људ ске фи-
гу ре и ли ко ви, а за тим и жи во ти ње. Ра дио 
ј е скулп ту ре за сло бо дан про стор, ре ље фе, 
би сте у ка ме ну и брон зи. Нај ви ше га је при-
вла чи ла умјет нич ка об ра да др ве та и у то ме је 
оства рио ве ћи ну сво јих нај зна чај ни јих дје ла.

За умјет нич ко ства ра ла штво до био је 
број на при зна ња и на гра де: Три на е сто јул ску 
на гра ду СР Цр не Го ре (1964), Ок то бар ску на-
гра ду Хер цег-Но вог (1964), На гра ду Ли ков-
ног са ло на 13. но вем бар у Це ти њу (1967), На-
гра ду Зим ског са ло на Хер цег Но ви (1969. и 
1977), на гра ду „4. јул” (1985) и На гра ду АВ-
НОЈ-а (1985).

Но си лац је Спо ме ни це 1941. и ви ше од-
ли ко ва ња, ме ћу ко ји ма су: Ор ден за хра бр-
ост (1945), Ор ден за слу га за на род са злат ном 
зви је здом (1975) и Ор ден за слу га за на род Ре-
пу бли ке Фран цу ске.

Њего ва ва јар ска дје ла, углав ном тзв. ин-
тим на скулп ту ра, на ла зе се у га ле ри ја ма (Це-
ти ње, Под го ри ца и др.), а спо ме нич ка зна ме-
ња у мно гим на шим мје сти ма. Аутор је пре-
ко 170 скулп ту ра и ре ље фа, 7 спо ме ни ка, 5 
спо мен-би ста.

За до пи сног чла на Цр но гор ске ака де ми је 
на у ка и умјет но сти иза бран је 24. ју на 1977, а 
за ре дов ног 1. мар та 1985. го ди не. 

Умро је 27. ав гу ста 1992. го ди не.

ЛУ КА ТО МА НО ВИЋ 
(1909–1992)
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Ро ђен је 29. ја ну а ра 1929. го ди не у Оси је-
ку (Хр ват ска). Основ но обра зо ва ње сте као је 
у Сом бо ру, а сре дње у Бе о гра ду и Сом бо ру 
(1948). Сту ди је исто ри је за вр шио је на Фи ло-
зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду 1952, гдје је и 
док то ри рао 1957. го ди не.

Ра дио је као ар хи вист-при прав ник у 
Град ском ар хи ву Зре ња ни на, за тим као би-
бли о те кар при прав ник На род не би бли о те ке 
у Бе о гра ду. За аси стен та у Исто риј ском ин-
сти ту ту у Бе о гра ду иза бран је 1955. го ди не.

Од 1957. го ди не, ка да је иза бран за аси-
стен та, а за тим за до цен та, рад му је ве зан за 
Фи ло зоф ски фа кул тет у Бе о гра ду све до пен-
зи о ни са ња 1994. го ди не. Про шао је кроз сва 
зва ња, био је управ ник Одје ље ња за исто ри-
ју, про де кан и де кан Фа кул те та.

Као сти пен ди ста Хум бол то ве фон да ци је 
био је на уса вр ша ва њу у Њемач кој на Уни-
вер зи те ту у Кел ну (1963/64).

Уче ство вао је у ра ду ве ли ког бро ја до ма-
ћих и стра них на уч них ску по ва, др жао као 
гост пре да ва ња на уни вер зи те ти ма, пре да-
вао као гост-про фе сор (Лос Ан ђе лес, Бу дим-
пе шта). Са ра ђи вао је у ме ђу на род ним про-
јек ти ма и пу бли ка ци ја ма, био је члан до ма-
ћих и ме ђу на род них на уч них ти је ла, ду ги 
низ го ди на члан На уч ног ко ми те та Ин сти-
ту та за еко ном ску исто ри ју „Фран че ско Да-
ти ни” у Пра гу.

За до пи сног чла на СА НУ иза бран је 1972, 
а за ре дов ног 1981. го ди не. За чла на Ака де-
ми је на у ка и умјет но сти Бо сне и Хер це го ви-
не и Вој во ђан ске ака де ми је на у ка и умет но-
сти иза бран је 1987, а 1988. го ди не за чла на 
Ју го сла вен ске ака де ми је зна но сти и умјет-
но сти. Од 1981. је члан Европ ске ака де ми је 
за исто ри ју за сје ди штем у Бе чу.

По ред ма њих рас пра ва и ди сер та ци је 
Хер цег Сте фан Вук чић Ко са ча и њего во до ба, 
об ја вио је 1964. књи гу Исто ри ја сре дњо вје
ков не бо сан ске др жа ве. Био је у гру пи ауто-
ра ко ја је на пи са ла Исто ри ју Цр не Го ре, у њој 
је за јед но са И. Бо жи ћем об ра дио пе ри од XII 
до XV ви је ка (том I, књ. 1–2, 1970). За јед но са 
И. Бо жи ћем, М. Ек ме чи ћем и В. Де ди је ром 
об ја вио Исто ри ју Ју го сла ви је (1972, на ен гле-
ском 1974, на ки не ском 1984). Био је ко а у-
тор и уред ник пр ве књи ге Исто ри је срп ског 
на ро да (1981) и ко а у тор дру ге књи ге (1982). 
Књи га Ср би у сре дњем ве ку пр во бит но је об-
ја вље на у Ита ли ји (1992, 1994), за тим је пре-
ве де на на фран цу ски и ру ски (1992, 1996), 
а на срп ском је об ја вљи ва на од 1995. го ди-
не. Три де сет по себ них сту ди ја о оп штим те-
ма ма, пу бли ко ва них ма хом у ино стран ству, 
са бра но је у књи зи Ра бот ни ци, вој ни ци, ду
хов ни ци. Дру штва сре дњо вје ков ног Бал ка на, 
(1997). Ини ци рао је и уре ђи вао дви је оп ште 
пу бли ка ци је: Ен ци кло пе ди ја срп ске исто ри
о гра фи је (1977); Лек си кон срп ског сре дњег ве
ка (1999), у ко ји ма је и као аутор су дје ло вао у 
број ним тек сто ви ма. 

За до пи сног чла на Цр но гор ске ака де ми-
је на у ка и умјет но сти иза бран је 28. ок то бра 
1988. го ди не. 

Умро је 14. но вем бра 2009. го ди не.

СИ МА ЋИР КО ВИЋ
(1929–2009)
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Ро ђен је 5. фе бру а ра 1919. го ди не у Бр че-
ли ма (Бри је ге), оп шти на Бар. Основ ну шко лу 
за вр шио је у род ном мје сту, гим на зи ју на Це-
ти њу (1938) и По љо при вред ни фа кул тет у Бе-
о гра ду (1949). За вр шио је и пр ви сте пен Еко-
ном ског фа кул те та у Бе о гра ду (1964). Ра ди 
струч ног уса вр ша ва ња бо ра вио је у Ве ли кој 
Бри та ни ји (1957), САД (1958) и СССР (1962).

Био је се кре тар Оп штин ског на род но о сло-
бо ди лач ког од бо ра у Црм ни ци (1944–1945), 
члан Сре ског на род ног од бо ра Бар (1945–
1946), ви ши ин спек тор и на чел ник Ин спек то-
ра та Ре пу блич ке ко ми си је др жав не кон тро ле 
у Це ти њу (1946–1950), за мје ник ди рек то ра и 
глав ни агро ном ПД „Кру ше вац” у Ти то гра ду 
(1950–1952), ру ко во ди лац За во да за ви но гра-
дар ство и во ћар ство По љо при вред ног ин сти-
ту та Ти то град (од 1952. не пре кид но до пен зи-
о ни са ња у свој ству на уч ног са вјет ни ка 1972). 
Од 1972. је спољ ни са рад ник По љо при вред-
ног ин сти ту та и члан На уч ног ви је ћа Ин сти-
ту та. Био је спољ ни са рад ник Агро е ко ном-
ског ин сти ту та Агро ком би на та „13. јул”.

За оства ре ња у на у ци до био је Три на е сто-
јул ску на гра ду (1976) и На гра ду осло бо ђе ња 
Ти то гра да (1974).

Био је се кре тар Одје ље ња при род них на-
у ка и члан Пред сјед ни штва ЦАНУ (1973–

1981), за тим и ге не рал ни се кре тар ЦАНУ од 
1983. до 1989. и 1993. го ди не.

Ор га ни зо вао је у Цр ној Го ри и во дио на-
уч на ис тра жи ва ња у ви но гра дар ству, за тим 
у не ким гра на ма во ћар ства (бре сква, ја го-
да, ба дем), а ба вио се и про у ча ва њем кул-
ту ре ча ја и не ким агро е ко ном ским про бле-
ми ма. Уче ство вао је у по кре та њу и уре ђи ва-
њу струч них и на уч них ча со пи са (По љо при
вре да и шу мар ство, Ар хив за по љо при вред не 
на у ке и др.). Сво је ра до ве са оп шта вао је на 
број ним на уч ним ску по ви ма у зе мљи и ино-
стран ству. Об ја вио је око 150 ра до ва (дви је 
по себ не пу бли ка ци је).

Од по себ ног зна ча ја су њего ви при ло зи 
про у ча ва њу агро е ко ном ских усло ва за га-
је ње ви но ве ло зе у Цр ној Го ри, про у ча ва њу 
сор ти и под ло га ви но ве ло зе, из на ла же њу 
нај по год ни јих рје ше ња при по ди за њу и екс-
пло а та ци ји ви но гра да у про у ча ва њу агро-
тех ни ке у ви но гра ду. Ме ђу пр ви ма у Ју го-
сла ви ји, у окви ру По љо при вред ног ин сти-
ту та у Ти то гра ду, ор га ни зо вао је и ру ко во-
дио ра дом на ства ра њу но вих сор ти ви но ве 
ло зе. Као ре зул тат тог ра да ство ре ни су пр-
ви но ви об ли ци кул тур ног би ља у Цр ној Го-
ри и за кључ но са 1992. го ди ном при зна то 14 
но вих сор ти ви но ве ло зе.

За до пи сног чла на Дру штва за на у ку и 
умјет ност Цр не Го ре (ка сни је Цр но гор ске 
ака де ми ја и умјет но сти) иза бран је 6. мар-
та 1973. го ди не, а за ре дов ног чла на ЦА НУ 1. 
мар та 1985. го ди не. 

Умро је 24. ок то бра 1999. го ди не.

МАР КО УЛИ ЋЕ ВИЋ 
(1919–1999)
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Ро ђен је 2. мар та 1946. го ди не у Це лов цу, 
Аустри ја. 

Сту ди је ме ди ци не за вр шио је 1971. го-
ди не у Ду на ју. Уса вр ша вао је кар ди о ло ги ју 
и хи рур ги ју ср ца, укљу чу ју ћи и тран сплан-
та ци ју ср ца на уни вер зи тет ској бол ни ци у 
Ду на ју. У то ку 1978. го ди не иза бран је за до-
цен та кар ди о хи рур ги је и био је по зван у Ин-
сбрук гдје је фор ми рао Кли ни ку за хи рур ги-
ју ср ца.

За про фе со ра хи рур ги је име но ван је 1983. 
го ди не, а 1985. го ди не за ди рек то ра Кар ди о-
хи рур шке кли ни ке у Салц бур гу.

Њего ва по себ на за слу га је у при мје ни 
елип со ид ног вје штач ког ср ца. Пр ву тран-
сплан та ци ју је оба вио 1986. го ди не.

Европ ски ин сти тут за ср це фо ми рао је 
1990. го ди не. У 1991. го ди ни је, за јед но са 
кар ди на лом Ке ни гом и проф. Ни ко ла у сом 
Лоб ко ви чем, осно вао Европ ску ака де ми-
ју на у ка и умјет но сти, чи ји је пред сјед ник и 
са да.

Проф. Ун гер је об ја вио пре ко 250 на уч-
них пу бли ка ци ја и из дао 14 књи га. Ор га ни-
зо вао је 14 ме ђу на род них кон гре са. У 1996. 
го ди ни ор га ни зо вао је у Ду на ју, у са ра дњи 
са Свјет ском здрав стве ном ор га ни за ци јом, 
Кон грес ко ји је уста но вио стан дар де опе ра-
ци ја на ср цу.

Проф. Ун гер је члан ме ђу на род них кар-
ди о хи рур шких и кар ди о ло шких удру же ња, 
као што су: Аме рич ка асо ци ја ци ја за кар ди о-
то ра кал ну хи рур ги ју, Аме рич ка асо ци ја ци ја 
за то ра кал ну и кар ди о хи рур ги ју, Аме рич ки 
ко леџ за кар ди о ло ги ју, Европ ско дру штво за 
кар ди о ло ги ју, Европ ска асо ци ја ци ја за кар-
ди о ри рур ги ју, Европ ско дру штво за кар ди о-
хи рур ги ју. Члан је Ла твиј ске ака де ми је на у-
ка и умјет но сти, Ака де ми је Вест фа ли је и до-
пи сни члан Сло ве нач ке ака де ми је на у ка и 
умјет но сти од 1995. го ди не.

За свој на уч ни до при нос проф. Ун гер је 
до био мно га зна чај на ме ђу на род на при зна-
ња и на гра де као што су: на гра да „Др Карл 
Ре нер”, на гра да „Сан доз”, Ме да ља Сло ве нач-
ке ака де ми је на у ка и умјет но сти, по ча сно 
члан ство у Ли тван ском дру штву за то ра кал-
ну и кар ди о хи рур ги ју.

За до пи сног чла на Цр но гор ске ака де ми-
је на у ка и умјет но сти иза бран је 12. де цем-
бра 2003. го ди не.

ФЕ ЛИКС УН ГЕР
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Ро ђен је 27. ју на 1924. го ди не на Це ти њу. 
Умјет нич ко шко ло ва ње по чи ње 1946. го ди не 
упи сом у Умјет нич ку шко лу на Це ти њу. По 
за тва ра њу Умјет нич ке шко ле од ла зи у Бе о-
град, гдје по ха ђа Шко лу при ми је ње не умјет-
но сти. Кра јем 1950. го ди не од ла зи у Хер цег 
Но ви, гдје за вр ша ва Умјет нич ку шко лу 1951. 
го ди не. Исте го ди не из ла же на II са ве зној 
из ло жби на Це ти њу. Го ди не 1955. за вр ша ва 
Ака де ми ју ли ков них умјет но сти и спе ци јал-
ни те чај код Ми ла Ми лу но ви ћа.

На умјет нич ком уса вр ша ва њу био је у 
Фран цу ској и Ита ли ји. Био је стал ни члан 
га ле ри је „Пе не ло пе”, а са ра ђи вао је са га ле-
ри ја ма „Ri ve Ga uc he” и „Lam bert”.

Из ла гао је са мо стал но на око 40 из ло-
жби. Нај зна чај ни је су при ре ђи ва не у Га ле ри-
ји УЛУС-а (1957), у Бри се лу (Pa la is des Ве а их 
Arts, 1965), у Ри му (Ga le rie Pe ne lo pe, 1966), на 
Це ти њу (Умјет нич ки му зеј Цр не Го ре, 1975), 

у Па ри зу (Ga le rie Ri ve Ga uc he, 1978). Го ди-
не 1987. при ре ђе на је ве ли ка ре тро спек тив-
на из ло жба цје ло куп ног њего вог опу са у Му-
зе ју са вре ме не умјет но сти у Бе о гра ду, као и 
у Мо дер ној га ле ри ји у Љу бља ни. На 44. би је-
на лу у Ве не ци ји (1990) пред ста вљао је ју го-
сло вен ску умјет ност.

Из ла гао је на ви ше од 200 ко лек тив них 
из ло жби и био зна ча јан пред став ник ју го-
сло вен ских и цр но гор ских се лек ци ја на око 
30 из ло жби у сви је ту: у Њујор ку, Мон тре а лу, 
Беј ру ту, Фон тен блоу, Ми ла ну, Ба ри ју, Ере ва-
ну, Па ри зу, Тур неу, Шар лроу, Ха сел ту, Ту ни-
су, Ка и ру, Алек сан дри ји, Ни ко зи ји, Ан ка ри, 
Вар ни, Бер ли ну, Мо скви, Штут гар ту, Франк-
фур ту, Ки пру, Ксан ти ју, Ри му.

Њего ви ра до ви се на ла зе у мно гим на-
шим му зе ји ма и га ле ри ја ма, а та ко ђе и у 
Бри се лу, Лон до ну, Њујор ку и у ра зним елит-
ним при ват ним ко лек ци ја ма.

До бит ник је Три на е сто јул ске на гра де и 
На гра де Ли ков ног са ло на Це ти ње.

За ван ред ног чла на Цр но гор ске ака де ми-
је на у ка и умјет но сти иза бран је 26. но вем-
бра 1991. го ди не, а за ре дов ног 6. де цем бра 
1996. го ди не. 

Умро је 7. но вем бра 1997. го ди не.

БРАН КО ФИ ЛИ ПО ВИЋ ФИЛО
(1924–1997)
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Ро ђен је 9. маја 1937. године у Клу ју у Ру-
му ни ји. Ди пло ми рао је на Ba bes-Bolyai, Уни-
вер зи те ту у Клу ју у Румунији. Док то ри рао 
је 1963. го ди не на In sti tu te of Fi ne Che mi cals 
Tec hno logy у Мо скви (УС СР), под мен тор-
ством ака де ми ка К. А. Ан дри а но ва.

Уса вр ша вао се на Iowa Sta te Uni ver sity, 
Iowa, USA (1966–1968), као и на Uni ver sity of 
Ge or gia, Ge or gia, USA (1971–1972).

Од 1959. го ди не за по слен је на Од сје ку за 
хе ми ју на Ba bes-Bolyai, Uni ver sity Cluj-Na po ka 
у Ру му ни ји: 1959. го ди не – аси стент ла бо рант, 
1962. го ди не – аси стент, 1964. го ди не – пре да-
вач, 1969. го ди не – ван ред ни про фе сор и од 
1973. го ди не до да нас – ре дов ни про фе сор.

Од 1976. до 1984. го ди не био је про рек тор 
Ba bes-Bolyai, Уни вер зи те та у Клу ју, а у пе ри-
о ду 1990–1993. го ди не рек тор. Од 1995. пред-
сјед ник је Огран ка за Тран сил ва ни ју Ру мун-
ске ака де ми је. Од 1992. члан је Од бо ра На-
ци о нал ног са вје та за ака дем ска ис тра жи ва-
ња као и Од бо ра На ци о нал ног са вје та за ака-
дем ска зва ња и ди пло ме. Од 1998. до 2000. 
го ди не оба вљао је ду жност пот пред сјед ни-
ка Ру мун ске ака де ми је на у ка. 1998–2003. го-
ди не био је пред сјед ник Con sul ta ti ve ко ле џа 
На ци о нал не аген ци је за на уч на ис тра жи ва-
ња, раз вој и ино ва ци је. Члан је осни вач На-
ци о нал не фон да ци је за на у ку и умјет ност у 
Ру му ни ји. Од 2006. го ди не пред сјед ник је 
Ру мун ске ака де ми је на у ка.

Као гостујући про фе сор, пре да вач и кон-
сул тант, бо ра вио је на многим уни вер зи те-
ти ма у ви ше зе ма ља ши ром сви је та.

До бит ник је мно гих при зна ња и на гра-
да, као што су: „G. Spa cu”, на гра да Ру мун-
ске ака де ми је на у ка, „Pro Co la bo ra ti o ne”, на-
гра да Ма ђар ске ака де ми је на у ка, Ho no ur Di-
plo ma Пред сјед ни штва Мол дав ске ака де ми-
је на у ка, по ча сни гра ђа нин Cluj-Na po ca, Ру-
му ни ја, „Star of Ro ma nid”, На гра да пред сјед-
ни ка Ру му ни је, на гра да Удру же ња хе ми ча-
ра Ру му ни је и Ор ден ча сти ко јим га је од-
ли ко вао пред сјед ник Ре пу бли ке Мол да ви је. 
По ча сни је члан Мол дав ске ака де ми је на у-
ка као и члан Европ ске ака де ми је у Лон до-
ну, doc tor ho no ris ca u saе Тех нич ког уни вер-
зи те та „Gh. As sac hi”, Ру му ни ја, doc tor ho-
no ris ca u sae По ли тех нич ког уни вер зи те та у 
Ру му ни ји. 

Област на уч ног и струч ног ан га жо ва ња 
ака де ми ка Ха јду ка је нео р ган ска хе миј ска 
но мен кла ту ра и си сте ма ти за ци ја, нео р ган-
ски пр сте но ви, би о ло шки ак тив ни ме тал ни 
са стој ци (укљу чу ју ћи ан ти ту мор ску ак тив-
ност), на уч на по ли ти ка и упра вља ње.

Ака де мик Хај дук је об ја вио ви ше од 340 
на уч них и струч них ра до ва у по зна тим 
свјет ским ча со пи си ма из обла сти хеми-
је, као што су: Inorg. Chem.; J. Am. Chem. 
Soc; J. Or ga no met. Chem.; Polyhe dron; Chem. 
Revs.; An ti can cer Re se arch; Inorg. Chim. Ac
ta; J. Chem. Soc. Dal ton Trans.; J. Chem. Soc. 
Chem. Com mun.; Co or di na tion Chem. Revs.; 
Rev. Ro u ma i ne Chim., и дру ги, као и ви ше 
по гла вља у не ко ли ко књи га из обла сти ко-
јом се ба ви.

Об ја вио је осам књи га: In tro du ce re in Chi
mia cic lu ri lor anor ga ni ce, Edi tu ra Aca de mi-
ci, Bu cu re sti (1960); The Che mi stry of Inor ga
nic Ring Systems (2 vols.), Wi ley-In ter sci en ce, 
Lon don, New York (1970); Ba sic Or ga no me tal
lic Che mi stry (with J. J. Zuc ker man), Wal ter de 
Gruyter, Ber lin, New York (1985); The Che mi stry 
of Inor ga nic Ho mo – and He te roc vcles (2 vols.) 

ИОНЕЛ ХА Ј ДУК
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(Edi tor and con tri bu tor, with D. B. So werby), 
Aca de mic Press, Lon don, New York (1987); Or
ga no me tal lics in Can cer Che mot he rapy (2 vols.) 
(with C. Sil ve stru), CRC Press, Bo ca Ra ton, Flo-
ri da, USA (1990, 1991); Su pra mo le cu lar Or ga no

me tal lic Che mi stry (with F. T. Edel mann), Wi-
ley-VCH, We in he im, New York (1999).

За до пи сног чла на Цр но гор ске ака де ми-
је на у ка и умјет но сти иза бран је 19. де цем бра 
2008. го ди не.
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Ро ђен је у Ре у су (Шпа ни ја) 1936. го ди не. 
Ди пло ми рао је на Уни вер зи те ту у Бар се ло ни 
еко но ми ју и ко мер ци јал не на у ке. Док то ри-
рао је из обла сти по ли тич ких, еко ном ских и 
ко мер ци јал них на у ка на Уни вер зи те ту Бар-
се ло не. Са да је про фе сор фи нан си ја и еко но-
ми је на истом Уни вер зи те ту. Ка ри је ра уни-
вер зи тет ског пре да ва ча тра је му у кон ти ну-
и те ту 45 го ди на, та ко да је тре нут но нај ста-
ри ји ак тив ни про фе сор у обла сти фи нан сиј-
ске и ра чу но вод стве не еко но ми је на шпан-
ским уни вер зи те ти ма.

Стал ни је члан Кра љев ске ака де ми је 
Шпа ни је за еко ном ске и фи нан сиј ске на у-
ке, као и стал ни члан Ка та лон ске кра љев ске 
ака де ми је док то ра. По ред то га, члан је ви ше 
про фе си о нал них и на ци о нал них ака де ми-
ја у сви је ту: Ру мун ске ака де ми је, Бје ло ру ске 
ин же њер ске ака де ми је, Ру ске ин же њер ске 
ака де ми је, Дел фиј ске ака де ми је (Фран цу-
ска), Ру ске ака де ми је при род них на у ка, Ру-
ске ме ђу на род не ака де ми је ин фор ма тич ких 
на у ка, а одско ра и Свјет ске ака де ми је на у ка 
и умјет но сти. 

Од 2002. го ди не пред сјед ник је Кра љев-
ске ака де ми је еко но ми је и фи нан сиј ских на-
у ка Шпа ни је, као и пот пред сјед ник Кра љев-
ске ака де ми је док то ра Ка та ло ни је.

Као из у зе тан на уч ник на гра ђен је ти ту-
лом doc tor ho no ris cаusае на 19 уни вер зи те та.

За до при нос у на у ци на гра ђи ван је мно-
гим на гра да ма, број ним на ци о нал ним и ме-
ђу на род ним при зна њи ма и од ли ко ва њи-
ма. Осим нај зна чај ни јих шпан ских (Ве ли ки 

крст Ал фон са X, Ме ђу на род на Ка уф ман на-
гра да, Злат на и ди ја мант ска ме да ља Бар се-
ло не), ту су и ви со ка ру мун ска, ита ли јан ска, 
фран цу ска, грч ка, као и од ли ко ва ња Ве не цу-
е ле и Ма ро ка.

Био је 14 го ди на пред сјед ник Ста ту тар-
ног еко ном ског од бо ра Бар се ло не. Члан је 
број них ме ђу на род них пре да вач ких и ис-
тра жи вач ких ин сти ту ци ја.

Пред сјед ник је Ме ђу на род ног дру штва за 
при мјен љи ви ме наџ мент и еко но ми ју, Удру-
же ња за уна пре ђе ње мо де ли ра ња и си му ла-
ци о них тех но ло ги ја у пред у зе ћи ма из Ли о-
на, пот пред сјед ник Европ ског удру же ња за 
ме наџ мент и еко но ми ју, члан Са вје та за на у-
ку и ис тра жи ва ње из Бор доа, члан и осни вач 
Европ ске фон да ци је за ме наџ мент раз во ја у 
Бри се лу, члан Ме ђу на род ног са вје то дав ног 
од бо ра Ме ђу на род не шко ле за ин фор ма ци-
о не тех но ло ги је у Ин ди ји.

Сма тра се оцем но ве те о ри је нео д ре ђе но-
сти, на ста ле раз ра дом мул ти ва лент не ло ги-
ке у сфе ри еко но ми је и ме наџ мен та. Њего ву 
кон ти ну и ра ну на уч ну ак тив ност илу стру је 
пре ко 200 на уч них ра до ва об ја вље них у ра-
зним ча со пи си ма, а са 30 об ја вље них књи га 
пи о нир је у обла сти тре ти ра ња нео д ре ђе но-
сти на по љу ме наџ мен та у би зни су.

Ме ђу њего вим ра до ви ма, тре ба из дво ји-
ти: Увод у те о ри ју не ја сних поддје ло ва у би
знис ме наџ мен ту, Мо де ли за ис тра жи ва
ње за бо ра вље них ефе ка та, По себ не тех ни ке 
екс перт ског ме наџ мен та, Не у ро нал ни гра
фи ко ни за еко но ми ју би зни са и ме наџ мен та 
пред у зе ћа, а од ско ри јих: Еле мен ти за те о
ри ју о од лу чи ва њу у нео д ре ђе но сти и Увод у 
те о ри ју нео д ре ђе но сти у ру ко во ђе њу пред у
зе ћи ма.

За до пи сног чла на Цр но гор ске ака де ми-
је на у ка и умјет но сти иза бран је 19. де цем бра 
2008. го ди не.

ХАЈ МЕ ХИЛ АЛУ ХА
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Ро ђен је 20. ја ну а ра 1936. го ди не у Ђи-
ро ка стри, Ал ба ни ја. Уни вер зи тет ско обра-
зо ва ње сте као је на Фа кул те ту за ин же њер-
ство, Од сјек за хи дро тех ни ку, Уни вер зи те та 
у Бу дим пе шти (1954–1956), уса вр ша вао се на 
Уни вер зи те ту у Со фи ји из обла сти гра дње 
хи дро е лек тра на (1956–1961), а пост ди плом-
ске сту ди је за вр шио је у Фран цу ској 1971. из 
обла сти ме ха ни ке ве ли ких кон струк ци ја.

Про фе си о нал ну ка ри је ру по чео је у Ин-
сти ту ту за ис тра жи ва ња и про јек то ва ње хи-
дро е лек тра на (1961–1982; 1991–1993), био је 
шеф гру пе за ис тра жи ва ња и про јек то ва-
ње хи дро е лек тра на (1982–1988), ми ни стар 
за еко ном ску са ра дњу са ино стран ством Ал-
ба ни је (1988–1991), пред сје да ва ју ћи Ал бан-
ског на ци о нал ног ко ми те та за ве ли ке бра-
не (1991–1995; 2002–2006), ди рек тор ал бан-
ске Елек тро е нер гет ске кор по ра ци је (1999–
2000). Био је члан На ци о нал ног са вје та Ал-
ба ни је за очу ва ње жи вот не сре ди не (1997–
2006), На ци о нал ног са вје та за на уч ну по ли-
ти ку и тех но ло шки раз вој (1997–2004), члан 
вла ди не Ко ми си је за вод не ре сур се са су сјед-
ним зе мља ма (1973–1982; 2001–2004). Био је 

члан гру пе за ис тра жи ва ње, про јек то ва ње и 
из гра дњу ви ше хи дро е лек тра на у Ал ба ни ји, 
по себ но ка ска де на Дри му.

За до пи сног чла на Ал бан ске ака де ми-
је на у ка иза бран је 1986, а за ре дов ног 1989. 
го ди не. Ге не рал ни се кре тар Ал бан ске ака де-
ми је на у ка био је од 1997. до 2000. го ди не, а 
био је и њен пот пред сјед ни к.

За ве ли ки до при нос раз во ју хи дро е нер-
ге ти ке Ал ба ни је до био је нај ви ша др жав на 
при зна ња.

Дао је зна ча јан до при нос у ра ду Ко ми си-
је за рје ша ва ње во до при вред них пи та ња Ал-
ба ни је и Ју го сла ви је, а по себ но пот ко ми си је 
за Цр ну Го ру.

Ини ци ја тор је ак ти ви ра ња про јек та Уре
ђе ње вод ног ре жи ма Ска дар ског је зе ра и ри
је ке Бо ја не, ко ји је при хва ћен од стра не Ал-
бан ске ака де ми је на у ка и Цр но гор ске ака де-
ми је на у ка и умјет но сти и по др жан и фи нан-
си ран од стра на вла да обију зе маља.

Зна ча јан је његов удио у раз ра ди про гра-
ма ак тив но сти за ре а ли за ци ју овог ве ли ког 
про јек та, као и раз ра ди и при хва та њу про-
јект них за да та ка за ге о дет ска и ба ти ме триј-
ска мје ре ња Бо ја не и Ска дар ског је зе ра, као 
и хи дро ло шке и хи дра у лич ке сту ди је, као 
основ них под ло га за тех нич ка рје ше ња уре-
ђе ња вод ног ре жи ма Ска дар ског је зе ра.

За до пи сног чла на Цр но гор ске ака де ми-
је на у ка и умјет но сти иза бран је 15. де цем-
бра 2006. го ди не.

ФА РУ ДИН ХО ЏА
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Ро ђен је 14. ја ну а ра 1897. у Бо сан ској Гра-
ди шци, Бо сна и Хер це го ви на. Основ ну шко-
лу за вр шио је у Бо сан ској Гра ди шци, гим на-
зи ју у Ту зли и Са ра је ву, а ди пло ми рао је на 
Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду – исто-
риј ска гру па. Док то ри рао је на Фи ло зоф-
ском фа кул те ту у Бе о гра ду.

Од 1922. до 1929. го ди не пре да вао је 
исто ри ју и ге о гра фи ју у сре дњим шко ла ма 
у Срем ској Ми тро ви ци, Са ра је ву и Бе о гра-
ду. Од 1929. до 1934. ра дио је на Фи ло зоф-
ском фа кул те ту у Бе о гра ду, Ка те дри за оп-
шту исто ри ју но вог ве ка.

Од 1934. до 1939. го ди не био је до цент на 
Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду на Ка-
те дри за оп шту исто ри ју но вог ве ка.

У Дру гом свјет ском ра ту од 1941. до 1942. 
го ди не био је у за тво ру Ге ста поа и у кон цен-
тра ци о ном ло го ру на Ба њи ци. По сли је осло-
бо ђе ња зе мље вра ћа се у ак тив ну слу жбу на 
Уни вер зи те ту и од 1947. пре да је у зва њу ре-

дов ног про фе со ра на Ка те дри за исто ри ју 
на ро да Ју го сла ви је за пред мет Но ви век. На 
Ка те дри је увео и спе ци ја ли стич ки курс из 
исто ри је Цр не Го ре. Пен зи о ни сан је 1967. го-
ди не.

Био је ре дов ни члан Срп ске ака де ми је на-
у ка и умет но сти, до пи сни члан Ју го сла вен-
ске ака де ми је зна но сти и умјет но сти и Ака-
де ми је на у ка и умјет но сти Бо сне и Хер це го-
ви не. Био је се кре тар Одје ље ња исто риј ских 
на у ка СА НУ и ди рек тор Бал ка но ло шког ин-
сти ту та СА НУ.

Пу бли ко вао је ви ше књи га: Бо сан ски 
уста нак 1875–1878 (1930, 1996); Ср би ја од 
1858. до 1878 (коауторство) (1938); По ли тич
ка про шлост Хр ва та, (1939, 1991); Исто ри
ја по ли тич ке ми сли у Ср би ји XIX ве ка, Бе-
о град (1958, 1982); Ода бра ни исто риј ски ра
до ви (1983); Исто ри ја Бе о гра да (у три књи ге) 
(1974) и пре ко 100 сту ди ја, рас пра ва, чла на ка 
у збор ни ци ма и ча со пи си ма.

За ре дов ног чла на Дру штва за на у ку и 
умјет ност Цр не Го ре (ка сни је Цр но гор ске 
ака де ми је на у ка и умјет но сти) иза бран је 6. 
мар та 1973. го ди не, за чла на ван рад ног са-
ста ва 7. ма ја 1976. го ди не. 

Умро је 11. ју на 1990. го ди не.

ВА СО ЧУ БРИ ЛО ВИЋ 
(1897–1990)



215

Ро ђен је 14. ок то бра 1929. го ди не у се лу 
Пот крај, код Да ни лов гра да, гдје је за вр шио 
основ ну шко лу. Шко ло ва ње је пре ки нуо у 
то ку ра та због ак тив ног уче шћа у НОБ-у, од 
1943. го ди не. Сре дњу тех нич ку шко лу – Елек-
тро тех нич ки од сјек за вр шио је у Ти то гра ду. 
Ди пло ми рао је на Елек тро тех нич ком фа кул-
те ту у Бе о гра ду, Од сјек за енер ге ти ку, 1956. 
го ди не, гдје је и док то ри рао 1970. го ди не.

По за вр шет ку фа кул те та ра дио је до 1963. 
го ди не у За јед ни ци елек тро при вре де Цр не 
Го ре. Био је ру ко во ди лац слу жбе за сту ди је 
и из гра дњу, а за тим тех нич ки ди рек тор За-
јед ни це.

Уче ство вао је у раз ли чи тим про је к тима 
из области елек тро е нер ге ти ке Цр не Го ре и 
Ју го сла ви је. Ра ди уса вр ша ва ња бо ра вио је 
ви ше мје се ци у ино стран ству. На Тех нич-
ком фа кул те ту у Ти то гра ду би ран је за до-
цен та (1963), за ван ред ног (1970) и ре дов ног 
про фе со ра (1978) за пред мет Осно ви елек-
тро тех ни ке.

У три на вра та био је про де кан, а од 1971. 
до 1973. го ди не де кан Тех нич ког фа кул те-
та. Оба вљао је функ ци ју про рек то ра (1976–
1980) и рек то ра (1982–1986) Уни вер зи те та 
„Вељ ко Вла хо вић”.

Био је пред сјед ник Пред сјед ни штва За-
јед ни це уни вер зи те та Ју го сла ви је и члан 
Стал ног ко ми те та кон фе рен ци је рек то ра 
Евро пе када је до био Пла ке ту и По ве ље ЗУЈ-
а. Као пред став ник ЗУЈ-а био је члан Са ве-
зног ко ми те та за на у ку, тех но ло ги ју и ин-
фор ма ти ку.

Као рек тор Уни вер зи те та раз вио је са ра-
дњу са Уни вер зи те том Ло мо но сов у Мо скви, 
Уни вер зи те том у Ба ри ју, са Уни вер зи те том 
у Кар лсру еу и Уни вер зи те том у Ро сто ву на 
До ну. Ре дов ни је члан Ин же њер ске ака де ми-
је Ју го сла ви је од њеног осни ва ња 1998. го-
ди не. Члан је ре дак ци ја не ко ли ко на уч них и 
струч них ча со пи са.

Пред мет њего вог на уч ног ин те ре со ва ња 
је те о ри јска елек тро маг нетика. По себ но су 
зна чај на њего ва ис тра жи ва ња у обла сти раз-
во ја елек тро е нер ге ти ке, ка ко Цр не Го ре та ко 
и Ју го сла ви је (Енер гет ски по тен ци ја ли Цр не 
Го ре и мо гућ но сти ко ри шће ња, Раз вој основ
не 380 kV мре же Ју го сла ви је и Стра те ги ја раз
во ја енер ге ти ке Ју го сла ви је до 2050. го ди не).

Од ли ко ван је Ор де ном ра да са злат ним 
ви јен цем (1969) и Ор де ном Ре пу бли ке са сре-
бр ним ви јен цем (1978), као и добитник злат-
не пла ке те „Бо рис Ки дрич” (1962) и пла ке те 
„Ни ко ла Те сла” (1985).

Нај ва жни ји об ја вље ни ра до ви: О су шти
ни фи зич ких те о ри ја Фа ра де ја и Мак све
ла (1971); Елек тро ста ти ка (1973); Елек тро
ки не ти ка (1973); Осно ви елек тро тех ни ке II 
– Ли не ар на елек трич на ко ла (1981); Осно
ви елек тро тех ни ке I – Елек трич но и маг
нет ско по ље (1982, 1990); Ода бра ни ра до ви 
(2003); Хи дро е нер гет ски по тен ци ја ли Цр не 
Го ре (коауторство) (2007); Вод ни по тен ци ја
ли Цр не Го ре (коауторство) (2010).

За ван ред ног чла на Цр но гор ске ака де-
ми је на у ка и умјет но сти иза бран је 1. мар та 
1985. го ди не, а за ре дов ног 19. но вем бра 1993. 
го ди не.

Био је се кре тар Одје ље ња при род них на-
у ка (1985–1995), ге не рал ни се кре тар Цр но-
гор ске ака де ми је на у ка и умјет но сти (1995–
2001). У 2002. го ди ни оба вљао је функ ци ју 
пот пред сјед ни ка Ака де ми је.

Жи ви у Под го ри ци. 

МИ ЛИН КО ША РА НО ВИЋ
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Ро ђен је 26. септембра 1931. го ди не у 
Спли ту, Хр ват ска. Ди пло ми рао је фи зи ку 
1954. го ди не на При ро до слов но-ма те ма тич-
ком фа кул те ту у За гре бу и док то ри рао 1958. 
го ди не на Све у чи ли шту у За гре бу. У зва ње 
на уч ног са рад ни ка иза бран је 1960, ви шег 
на уч ног са рад ни ка 1963. и на уч ног са вјет ни-
ка 1967. го ди не.

Члан је Хр ват ске ака де ми је зна но сти и 
умјет но сти (ХА ЗУ) – ван ред ни од 1977. и ре-
дов ни од 1991. го ди не. Та ко ђе је члан Свјет-
ске ака де ми је умјет но сти и на у ка, члан-су-
о сни вач Европ ске ака де ми је, члан Европ ске 
ака де ми је на у ка и умјет но сти и пред сјед-
ник њеног Одје ље ња за Ју го и сточ ну Евро пу, 
члан Ака де ми је ме ди цин ских зна но сти Хр-
ват ске, члан Уне ско Рад не гру пе за ре ви та-
ли за ци ју на уч них ис тра жи ва ња у Ју го и сточ-
ној Евро пи, су о сни вач и пред сјед ник Ме ђу-
на род ног цен тра за одр жи ви раз вој у Љу-
бља ни, за мје ник ди рек то ра Ин тер у ни вер зи-
тет ског цен тра у Ду бров ни ку, члан Ме ђу на-
род ног ви је ћа Па гва шке кон фе рен ци је о на-
у ци и свјет ским пи та њи ма, члан Рим ског 
клу ба и члан Хр ват ског хел син шког од бо ра. 
По ча сни је члан Аме рич ког фи зич ког дру-
штва (од 1989), Ин сти ту та за фи зи ку Ује ди-
ње ног Кра љев ства (од 1999) и Свјет ског ино-
ва ци о ног фо ру ма.

Др Иво Шла ус је био су о сни вач и члан 
Из вр шног од бо ра Европ ског дру штва фи зи-
ча ра (1969–1972. и 1988–1991), члан Ко ми си-
је за ну кле ар ну фи зи ку Ме ђу на род ног дру-
штва чи сте и при ми је ње не фи зи ке (1968–

1972), члан Ме ђу на род ног ко ми те та за ну-
кле ар не по дат ке Ме ђу на род не аген ци је за 
атом ску енер ги ју (1971–1974), члан Ме ђу на-
род ног са вје та за про у ча ва ње на уч не по ли-
ти ке (1981), пред сјед ник Сек ци је за фи зи ку 
Европ ске ака де ми је (1991–1995) и пред сјед-
ник Од бо ра ХА ЗУ за ме ђу на род ну са ра дњу 
(1991–1996).

Под руч ја њего вог на уч ног ра да су: ну кле-
ар на фи зи ка и фи зи ка че сти ца (обла сти: не-
у трон ска фи зи ка, ну кле ар не си ле, си ме три-
је у фи зи ци и про блем ма се квар ко ва, про-
блем три ти је ла); ме ди цин ска фи зи ка (обла-
сти: ра ди о фар ма це у ти ци и ра ди о те ра пи ја); 
на у ка о на у ци.

У тим обла сти ма на у ке има 369 пу бли ка-
ци ја, од ко јих се по себ но ис ти чу: 5 мо но гра-
фи ја (2 од њих у ча со пи су Physics Re port и јед-
на у ча со пи су Re vi ews of Mo dern Physics), 13 
на уч них ра до ва у ча со пи су Physi cal Re vi ew 
Let ters и 11 на уч них ра до ва у Physics Let ters.

Ака де мик Шла ус је био глав ни ис тра жи-
вач у ви ше зна чај них на уч но и стра жи вач-
ких про је ка та, као што су: Про из во дња ра ди
о фар ма це у ти ка код Ме ђу на род не аген ци-
је за атом ску енер ги ју (1977–1982), Ну кле он
ну кле он ска си ла, тро ну кле он ске си ле и про
блем три ти је ла код Европ ске еко ном ске за-
јед ни це (1991–1995) и про јек ти би ла те рал не 
са ра дње са САД: Ну кле ар не си ле и си сте ми 
не ко ли ко ну кле о на (1975–1986), Про у ча ва ње 
про стих ну кле ар них си сте ма и ре ак ци ја ви
ше че стич ног рас па да (1986–1989), Си ме три
ја на е лек три са ња и ну кле ар не ин тер ак ци
је (1989–1992), Про у ча ва ња си ме три је: не у
трон ска и ета фи зи ка. 

Ди рек тор је ис тра жи вач ког про јек та 
НА ТО-а Си гур ност у дру штву ба зи ра ном на 
зна њу.

Био је члан уре ђи вач ких од бо ра пре сти-
жних ме ђу на род них ча со пи са. Та ко ђе је ре-

ИВО ШЛА УС
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цен зент и за на уч но и стра жи вач ке про јек те 
аме рич ке На ци о нал не фон да ци је за на у ку 
(НСФ), Ми ни стар ства енер ги је САД (ДОЕ) и 
Fra me work 5 и 6 Европ ске за јед ни це.

Ор га ни за тор је 18 ме ђу на род них на уч них 
кон фе рен ци ја из ну кле ар не фи зи ке, ме ди цин-
ске фи зи ке и на у ке о на у ци. Био је пре да вач по 
по зи ву на 43 ме ђу на род не кон фе рен ци је.

Ака де мик Шла ус је го сту ју ћи про фе сор на 
мно гим свјет ски по зна тим уни вер зи те ти ма.

Био је пред сјед ник Знан стве ног ви је ћа 
Ин сти ту та „Ру ђер Бо шко вић” (у ви ше на-

вра та у пе ри о ду 1967–1983), пред сјед ник 
Знан стве ног ви је ћа Сре ди шњег ин сти ту-
та за ту мо ре (1972–1974), в. д. ди рек то ра Ин-
сти ту та „Ру ђер Бо шко вић” (1974) и пред сјед-
ник За јед ни це ин сти ту та при род них на у ка 
(1972–1978).

Имао је, а и са да оба вља низ зна чај них 
дру штве них ду жно сти у Хр ват ској.

За до пи сног чла на Цр но гор ске ака де ми-
је на у ка и умјет но сти иза бран је 15. де цем-
бра 2006. го ди не.
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ТОН КО ШО ЉАН 
(1907–1980)

Ро ђен је 18. апри ла 1907. го ди не на Хва-
ру. Основ ну и сре дњу шко лу учио је у За-
дру, Спли ту, Ду бров ни ку и Ши бе ни ку. Сту-
ди рао је при род но слов ну гру пу пред ме та 
на уни вер зи те ти ма у За гре бу, Бе чу и Гра-
цу, гдје је и ди пло ми рао 1930. го ди не. Од бра-
нио је док тор ску ди сер та ци ју из зо о ло ги је 
 их ти о ло ги је.

Пр во је ра дио као ку стос Би о ло шко-оце-
а но граф ског ин сти ту та у Спли ту, за тим као 
про фе сор Ре ал не гим на зи је у Спли ту, ди-
рек тор При род но слов ног му зе ја Зо о ло шког 
вр та и аква ри ју ма у Спли ту, шеф Од сје ка за 
ри бар ство Ми ни стар ства на род ног го спо-
дар ства у За гре бу, до цент и шеф ка те дре на 
Фи ло зоф ском фа кул те ту у За гре бу, ди рек-
тор Зо о ло шког му зе ја у За гре бу, на чел ник 
Одје ље ња за ри бар ство Ми ни стар ства обал-
ног по мор ства и ри бар ства Хр ват ске, ди рек-
тор Тех ноби о ло шке ста ни це за уна пре ђи ва-
ње шкољ кар ства у Сто ну, ди рек тор Ин сти-
ту та за оце а но гра фи ју и ри бар ство у Спли-
ту, ре дов ни про фе сор и шеф Ка те дре зо о ло-
ги је Фи ло зоф ског, за тим При род но-ма те ма-
тич ког фа кул те та у Са ра је ву и ди рек тор Би-
о ло шког ин сти ту та Уни вер зи те та у Са ра је ву. 
Је дан је од осни ва ча За во да за би о ло ги ју мо-
ра у Ко то ру и његов на уч ни са вјет ник.

Ра ди уса вр ша ва ња у стру ци, за вр шио је 
спе ци јал ни курс и сту диј у Ин сти ту ту за би-
о ло ги ју мо ра у Хел го лан ду, спе ци јал не сту-
ди је ри ба Ја дра на у му зе ји ма и ин сти ту ти-
ма у Спли ту, Бе чу, Гра цу, Ве не ци ји и Тр сту, 
спе ци јал не сту ди је ри ба Цр ног мо ра у Зо о-
ло шком ин сти ту ту и му зе ју Ака де ми је на у-
ка СССР у Ле њин гра ду, а Ме ди те ра на у Ђе-
но ви и Ми ла ну.

Оба вио је ви ше сту диј ских пу то ва ња пр-
вен стве но ра ди ис тра жи ва ња мо ра и на уч-
ног уна пре ђи ва ња ри ба р ства, као и ра ди по-
ма га ња ме ди те ран ским зе мља ма у тим обла-
сти ма и у свој ству пот пред сјед ни ка Com-
mis sio in te ma ti o na le po ur l’ex plo ra ti on sci en ti-
fque de la Mer Me di ter ran nee и Con seil Ge ne-
ral des Pec hes po ur la Me di ter ran nee огра ни за-
ци је ФАО УН.

Уче ство вао je на ра зним до ма ћим и ме ђу-
на род ним на уч ним ску по ви ма и био је глав-
ни уред ник ви ше би о ло шких ча со пи са.

Но си лац је ви ше до ма ћих и ино стра них 
на гра да и од ли ко ва ња за успје хе по стиг ну те 
у на уч ном и струч ном ра ду.

Об ја вио је око 200 пу бли ка ци ја, од ко јих 
30 ори ги нал них књи га (ка пи тал но дје ло мо-
но гра фи ја Ри бе Ја дра на).

Био је ре дов ни члан Ака де ми је на у ка и 
умјет но сти Бо сне и Хер це го ви не.

За ре дов ног чла на Дру штва за на у ку и 
умјет ност Цр не Го ре (ка сни је Цр но гор ске 
ака де ми је на у ка и умјет но сти) иза бран је 6. 
мар та 1973, а до пи сни члан ЦА НУ је по стао 
7. ма ја 1976. го ди не. 

Умро је 18. фе бру а ра 1980. го ди не.
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БРА НИ СЛАВ ШО ШКИЋ 

Ро ђен је 19. но вем бра 1922. го ди не у Гу-
си њу. Шко ло вао се у Но вом Па за ру и Бе ра-
на ма (гдје је ма ту ри рао са од лич ним успје-
хом). Још као гим на зи ја лац (1936. годи-
не) по стао је члан СКОЈ-а. Сту ди је је за по-
чео 1940. го ди не на Бе о град ском уни вер-
зи те ту. Уче сник је На род но о сло бо ди лач-
ког по кре та од 1941. го ди не. Од оку па то-
ра је (кра јем 1941) ухап шен (у Бе ра на ма) и 
ин тер ни ран у ло го ре Ал ба ни је. Са гру пом 
ло го ра ша до во ђен је (апри ла 1942) у за твор 
у Под го ри цу и из во ђен на стри је ља ње (на 
Ће мов ском по љу) и, раз мје ном, по но во 
вра ћен у ло го ре. На кон ка пи ту ла ци је Ита-
ли је (1943) по ста је се кре тар СКОЈ-а, пред-
сјед ник Ан ти фа ши стич ке омла ди не сре-
за Бе ра не и члан КПЈ. Као по ли тич ки ко-
ме сар ба та љо на НОВ и ПОЈ уче ство вао је 
у осло ба ђа њу Бе о гра да (ок то бра 1944), био 
сек ре тар СКОЈ-а ди ви зи је и на дру гим ду-
жно сти ма.

Ди пло ми рао је на Еко ном ском фа кул те ту 
у Бе о гра ду (1951. године као нај бо љи сту дент 
ге не ра ци је) и ту би ран за аси стен та, а на кон 
док то ри ра ња (1954), за до цен та (1955), ван-
ред ног (1960) и ре дов ног про фе со ра (1965) за 
пред мет Еко ном ске док три не. 

Био је гостујући истраживач и/или гос-
тујући професор на стра ним уни вер зи те-
ти ма, на ро чи то у Шкот ској (Сент Ан дри јус, 
чи та ва 1955/56), Ен гле ској (Cam brid ge, чи та-
ва 1956/57) и САД (Har vard и Ber kley, чи та ва 
1962/63, So uth Flo ri da 1971/72, 1973/74), чи та-
ва 1974/75, Te xas Tech, 1978/79. и др.

Као гост стра них ака де ми ја на у ка и уни-
вер зи те та др жао је пре да ва ња и под нио ве-
ли ки број на уч них ре фе ра та на на уч ним 
ску по ви ма у ино стран ству. 

На Еко ном ском фа кул те ту у Бе о гра ду 
био је, по ред оста лог, пред сјед ник Са вје та и 
де кан Фа кул те та (у два ман да та 1964–1965; 
1965–1967), као и (ду го го ди шњи) пред сјед-
ник Са вје та Уни вер зи тет ског ме ђу на род ног 
цен тра за дру штве не на у ке (на Бе о град ском 
уни вер зи те ту).

Био је ди рек тор Ин сти ту та за еко ном ска 
ис тра жи ва ња у Бе о гра ду (од осни ва ња 1961. 
до 1984), члан еко ном ских са вје та Ср би је и 
Цр не Го ре, Са ве зног еко ном ског са вје та, Ме-
ђу на род ног ко ми те та за из у ча ва ње са вре-
ме ног ка пи та ли зма и еко ном ске те о ри је, на-
уч ни се кре тар На уч ног дру штва Ср би је (од 
осни ва ња 1969), члан Ма ти чар ске ко ми си је 
за из бор пр вих чла но ва ЦА НУ, члан Са ве-
зне ко ми си је за из ра ду Ду го роч ног про гра-
ма еко ном ске ста би ли за ци је (1981–1983), Ко-
ми си је за ре фор ме (1988–1989). Био је пред-
сјед ник ЦА НУ (1981–1983, 1983–1985), пред-
сјед ник Пред сјед ни штва и Са вје та ака де ми-
ја на у ка и умјет но сти СФРЈ (1981–1984), (пр-
ви) пред сјед ник Ме ђу а ка де миј ског од бо ра 
за еко ном ске на у ке, пред сјед ник (1994–2002) 
На уч ног дру штва еко но ми ста Ју го сла ви-
је по том Ср би је и Цр не Го ре и (пр ви) пред-
сјед ник Ју го сло вен ске (а по том) Ака де ми је 
еко ном ских на у ка Ср би је и Цр не Го ре (1998–
2000).

Био је по сла ник Са ве зне Скуп шти не и 
пред сјед ник Од бо ра за ви со ко школ ство и 
Од бо ра за обра зо ва ње Про свјет но-кул тур-
ног ви је ћа (1966–1970, 1970–1975), пред сјед-
ник Ре пу блич ке за јед ни це обра зо ва ња Ср би-
је (1967–1970). Био је члан (1984–1985) и пред-
сјед ник Пред сјед ни штва Цр не Го ре (1985–
1986). Био је пред сјед ник Са вје та Ен ци кло-
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пе ди је Цр не Го ре, пред сјед ник Ју го сло вен ске 
ко ми си је за Унеско и др.

Члан је Европ ске ака де ми је на у ка и умјет-
но сти (1992), Европ ске еко ном ске асо ци ја ци-
је, ре дов ни је члан На уч ног дру штва Ср би-
је (од осни ва ња 1969). Пред сјед ник је Од бо-
ра за еко ном ске на у ке ЦА НУ (1973), рек тор 
је Ме ђу на род них пост ди плом ских и док тор-
ских сту ди ја и про фе сор еме ри тус (од 2007) 
Европ ског цен тра за мир и раз вој Уни вер зи-
те та за мир Ује ди ње них на ци ја, ре дов ни је 
члан (од осни ва ња 1961) и (пр ви и до жи вот-
ни) пред сјед ник На уч ног дру штва еко но ми-
ста (ра ни је: Ју го сла ви је, потом Ср би је и Цр-
не Го ре), ре дов ни је члан (од осни ва ња 1998) 
Ју го сло вен ске (а са да) Ака де ми је еко ном-
ских на у ка Ср би је и Цр не Го ре и њен (пр ви 
и до жи вот ни) пред сјед ник (од 2010) и (пр ви) 
пред сјед ник Европ ске еко ном ске асо ци ја ци-
је ака де ми ка (од 2010). 

До бит ник је По ве ље (1967) и По ве ље и 
пла ке те (1977) Еко ном ског фа кул те та у Бе о-
гра ду и По ве ље (1980) и Пла ке те (2010) у Кра-
гу јев цу, Пла ке те Ко лар че вог на род ног уни-
вер зи та (1977), За хвал ни це Са ве за еко но ми-
ста Ср би је (1979) и Ју го сла ви је (1982). До бит-
ник је На гра де Бе о град ског уни вер зи те та за 
нај бо љи уни вер зи тет ски уџ беник (1970); Ок-
то бар ске на гра де Бе о гра да за нај бо ља до-
стиг ни ћа у обла сти на у ке (1971). Три на е сто-
јул ске на гра де (1977); На гра де АВ НОЈ-а за 
ства ра ла штво и рад од оп штег зна ча ја за раз-
ви так Ју го сла ви је у обла сти еко ном ских на-
у ка (1984). До бит ник је и Ју би лар не по ве ље 
(2010) СУБ НОР-а Бе о град.

Ушао је и у све на ше и мно ге стра не ен ци-
кло пе ди је: Ко је ко у Ју го сла ви ји; Ма ла ен ци
кло пе ди ја Про све та; Ко је ко у Ср би ји; Ко је 
ко у Цр ној Го ри; Ис так ну те лич но сти; Who 
is Who in the World; In ter na ti o nal Bo ok of Ho
no ur; Men of Ac hi ev ment; In ter na ti o nal Re gi ster 
of Pro fi les; Bi o graphy In ter na ti o nal; In ter na ti o
nal Di rec tory of Di stin gu is hed Le a der ship; Mil
le ni um Hall of Fa me; Fi ve Hun dred Le a ders of 
In flun ce; In ter na ti o nal Who’s Who of Con tem

po rary Ac hi e ve mens; The Man of the Year 1997 и 
дру ге. Увр штен је и у обим ну дво је зич ну (ен-
гле ско-срп ску) ен ци кло пе ди ју Ср би ко ји су 
оби ље жи ли XX ви јек – пет сто ти на лич но
сти (2005) као и у ен ци кло пе ди ју Srp ski Who 
is Who (2010). 

Од ли ко ван је Ме да љом за хра брост, Ор-
деном за хра брост, Ор деном за слу га за на-
род, Ор деном Ре пу бли ке са сре бр ним ви јен-
цем, Ор деном ра да са цр ве ном за ста вом, Ор-
деном Ре пу бли ке са злат ним ви јен цем – као 
и не ким ино стра ним. 

ЦА НУ је њему у част об ја ви ла ју би лар ни 
збор ник На уч на ми сао ака де ми ка Бра ни сла
ва Шо шки ћа (1994). Се лек тив на или пот пу-
ни ја би бли о гра фи ја му је об ја вље на у књи-
га ма Еко ном ског фа кул те та Уни вер зи те та 
у Бе о гра ду, Цр но гор ске ака де ми је на у ка и 
умјет но сти, На уч ног дру штва Ср би ја, као и 
у на ве де ним на шим и ме ђу на род ним ен ци-
кло пе ди ја ма и лек си ко ни ма.

Об ја вио је пре ко 400 на уч них ра до ва, на 
на шим и стра ним је зи ци ма. Нај по зна ти је су 
му књи ге: Раз вој еко ном ске ми сли (1965, 1968, 
1970, 1972, 1974, 1978); Про из во дња, за по сле
ност и ста би ли за ци ја (1970, 1972, 1973); Рас
по дје ла до хо да ка у тр жи шној при вре ди (1971, 
1974); Те о ри ја вред но сти – кла сич на еко ном
ска ана ли за (1971); Еко ном ска ана ли за I и 
II (1972, 1973); Еко ном ска це на обра зо ва ња 
(1974, 1983); Еко ном ске док три не (1975, 1976, 
1980, 1981, 1983); Са вре ме на еко ном ска ана
ли за (1978); Еко ном ска ми сао и еко ном ска по
ли ти ка (1978, 1980, 1989); Раз вој и осно ве са
вре ме не еко ном ске ми сли (1986, 1988, 1990); 
То ко ви еко ном ске ми сли (1992); Еко ном ска 
ми сао и са вре ме ни прин ци пи (1995).

Ре дак тор је, пи сац пред го во ра и ко а у тор 
ве ли ког бро ја на уч них збор ни ка са на ших и 
ме ђу на род них на уч них ску по ва.

За ре дов ног чла на Дру штва за на у ку и 
умјет ност Цр не Го ре – ка сни је Цр но гор ске 
ака де ми је на у ка и умјет но сти иза бран је 6. 
мар та 1973. го ди не (на пр вом из бо ру чла но ва). 

Живи у Београду.
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ВУ ЧИ НА ШЋЕ КИЋ

Ро ђен је 1. ав гу ста 1945. го ди не у Бе ра на-
ма. Ди пло ми рао је на Ме ди цин ском фа кул-
те ту у Са ра је ву 1970. го ди не. Ма ги стри рао је 
на Ме ди цин ском фа кул те ту у Бе о гра ду 1976. 
го ди не, гдје је и док то ри рао 1983. го ди не.

Ра дио је као ље кар у ФАП-у у При бо ју, а 
за тим на Ин тер ној А кли ни ци Ме ди цин ског 
фа кул те та у Бе о гра ду, као аси стент. На овој 
Кли ни ци по ло жио је спе ци ја ли стич ки ис-
пит 1975. го ди не. По осни ва њу Ин сти ту та за 
кар ди о ва ску лар не бо ле сти у Срем ској Ка ме-
ни ци, пре шао је у Но ви Сад гдје је 1975. иза-
бран, а 1978. ре и за бран у зва ње аси стен та на 
пред ме ту Ин тер на ме ди ци на са пне у мо зи о-
ло ги јом на Ме ди цин ском фа кул те ту. У зва ње 
до цен та на Ме ди цин ском фа кул те ту у Но-
вом Са ду иза бран је 1983. го ди не (ре и за бран 
1985), за ван ред ног про фе со ра 1986. го ди не 
(ре и за бран 1990) и ре дов ног 1995. го ди не.

По стао је на чел ник Одје ље ња за ин тен-
зив ну његу кар ди о ло шких бо ле сни ка у Ин-
сти ту ту за кар ди о ва ску лар не бо ле сти у 
Срем ској Ка ме ни ци и за мје ник ди рек то ра 
те ин сти ту ци је 1977. го ди не. По ред то га, иза-
бран је за на чел ни ка кар ди о ло шког Ин сти-
ту та ре ха би ли та ци о ног цен тра „Др Си мо 
Ми ло ше вић” у Ига лу. 

Као сти пен ди ста Фул брај то ве фон да ци-
је дви је го ди не по сли је ди плом ских сту ди ја 
про вео је на Кар ди о ло шкој кли ни ци у Хју-
сто ну.

Био је члан На став нич ког ви је ћа и На уч-
не ко ми си је Ме ди цин ског фа кул те та у Но-

вом Са ду, члан Ре дак циј ског од бо ра уред-
ни штва Ма ти це срп ске у Но вом Са ду, пред-
сјед ник Сек ци је за ко а гу ла ци ју и тром бо зу 
Срп ског ље кар ског дру штва, члан Удру же ња 
кар ди о ло га Евро пе и члан Удру же ња кар ди-
о ло га САД.

Сво јим на уч но и стра жи вач ким ра до ви-
ма ак тив но је уче ство вао на број ним на уч-
ним ску по ви ма, сим по зи ју ми ма и кон гре си-
ма кар ди о ло га у Ју го сла ви ји и ино стран ству.

За сво је рад не и струч не до при но се у уна-
пре ђе њу и раз ви ја њу ме ди ци не до био је ви-
ше зна чај них на гра да: Ок то бар ску на гра ду 
Но вог Са да за ме ди ци ну (1990), Ју би лар ну 
на гра ду за 200-го ди шњи цу по сто ја ња Срп-
ског ле кар ског дру штва (1994), ју би лар ну 
на гра ду „21. ју ли”, по во дом осло бо ђе ња Бе-
ра на, Три на е сто јул ску на гра ду (1995), као и 
мно ге ди пло ме, за хвал ни це и по ве ље Срп-
ског ле кар ског дру штва и Дру штва ље ка ра 
Ју го сла ви је и Цр не Го ре.

Аутор је или ко а у тор ви ше од 100 на уч-
них ра до ва. Уче сник је у ви ше ма кро про је-
ка та, био је је дан од но си ла ца ме ђу на род ног 
све о бу хват ног про јек та о не хе мич ној ко ро-
нар ној бо ле сти ср ца, ко ји се ре а ли зу је при 
Свјет ској здрав стве ној ор га ни за ци ји у Же-
не ви (МО НИ КА). Ме ђу ва жни јим на уч ним 
ра до ви ма су: Акут ни ин фаркт ми о кар да, 
Хит на ста ња у ме ди ци ни и сто ма то ло ги
ји (1990); Ми кро ка те те ри за ци ја де сног ср ца 
у про це ни плућ не хи пер тен зи је, Плућ на хи
пер тен зи ја (1991); Хе мо ди на ми ка у акут ном 
ин фа рк ту ми о кар да, са са рад ни ци ма (1994); 
Ко ро нар на бо лест (1997).

За ван ред ног чла на Цр но гор ске ака де ми-
је на у ка и умјет но сти иза бран је 6. де цем бра 
1996. го ди не, а за ре дов ног 12. де цем бра 2003. 
го ди не.

Жи ви у Но вом Са ду. 
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МИ ЈАТ ШУ КО ВИЋ

Ро ђен је 13. фебруара 1930. го ди не у Ко ла-
ши ну. Прав ни фа кул тет у За гре бу за вр шио 
је 1952. го ди не. Док то ри рао је на Прав ном 
фа кул те ту у Бе о гра ду 1964. го ди не. 

По за вр шет ку сту ди ја од 1953. до 1963. 
го ди не је су ди ја Сре ског су да у Би је лом По-
љу и Окру жног су да у Иван гра ду/Бе ра на-
ма, а од 1963. до 1967. го ди не је јав ни ту жи-
лац Цр не Го ре. Од 1967. до 1974. го ди не је 
члан и пот пред сјед ник Из вр шног ви је ћа/
Вла де Цр не Го ре и пред сјед ник Ко ми си-
је Из вр шног ви је ћа за си стем и јав ну упра-
ву. Исто вре ме но је пред сјед ник Ре пу блич-
ког са вје та за на у ку. У том свој ству из ра дио 
је Пред лог за ко на о осни ва њу Прав ног фа-
кул те та у Под го ри ци, обра зло жио га у про-
це су њего вог усва ја ња у Скуп шти ни и ру-
ко во дио њего вим осни ва њем; ор га ни зо вао 
је из два ја ње из Бе о град ског уни вер зи те-
та до та да шњих њего вих је ди ни ца, Еко ном-
ског, Елек тро тех нич ког фа кул те та у Под-
го ри ци и ру ко во дио по сло ви ма за осни-
ва ње Уни вер зи те та Цр не Го ре, све до чи на 
њего вог осни ва ња. Из ра дио је Пред лог за-
ко на о Дру штву за на у ку и умјет ност Цр-
не Го ре, ко је је 1976. пре ор га ни зо ва но у Цр-
но гор ску ака де ми ју на у ка и умјет но сти, и у 
Скуп шти ни, 12. ок то бра 1971. го ди не, под-
нио Екс по зе о по тре би, ци ље ви ма и зна ча-
ју осни ва ња Дру штва за на у ку и умјет ност 
(Екс по зе та да јав но об ја вљен у по себ ном 
из да њу Уре да за ин фор ма ци је Цр не Го ре). 
Ор га ни зо вао је из бор чла но ва Ма ти чар ске 
ко ми си је за из бор чла но ва Дру штва за на-

у ку и умјет ност и усло ве да се из бор из вр-
ши по пра ви ли ма за из бор чла но ва ака де-
ми ја на у ка. 

Од 1968. до 1970. године члан је Са вје та 
за на у ку Ју го сла ви је, а од 1972. до 1974. пред-
сјед ник је Од бо ра за ко ор ди на ци ју на уч них 
дје лат но сти Ју го сла ви је.

Од 1968. до 1974. године члан је Устав не 
ко ми си је Скуп шти не СФРЈ и њеног нај у жег 
по ли тич ко-екс перт ског ти је ла/Ко ор ди на ци-
о не ко ми си је. Исто вре ме но је пред сјед ник 
ти ма за из ра ду Уста ва Цр не Го ре. 

Од 1974. до 1982. године пред сјед ник је 
Устав ног су да Цр не Го ре. 

Од 1982. до 1986. је пот пред сјед ник Са ве-
зног из вр шног ви је ћа и пред сјед ник Ко ми-
си је СИВ-а за из гра дњу си сте ма. У том вре-
ме ну је и пред сјед ник Мје шо ви тог ју го сло-
вен ско-ки не ског ко ми те та за еко ном ску, на-
уч но-тех нич ку и кул тур но-про свјет ну са ра-
дњу и Мје шо ви тог ју го сло вен ско-ја пан ског 
ко ми те та за еко ном ску, на уч но-тех нич ку и 
кул тур но-про свјет ну са ра дњу. Од 1996. до 
пен зи о ни са ња 1992, по сла ник је у Скуп шти-
ни СФРЈ. У Скуп шти ни је пред сјед ник Од-
бо ра за спољ ну по ли ти ку и члан њене Устав-
не ко ми си је. 

Ван ред ни је про фе сор на Прав ном фа-
кул те ту у Под го ри ци за пред мет Устав-
но пра во од 1974, а ре дов ни од 1979. го ди-
не. По по зи ву др жао је пре да ва ња на по сли-
једи плом ским сту ди ја ма на прав ним фа кул-
те ти ма у Но вом Са ду и Ско пљу, на Еко ном-
ском фа кул те ту у Под го ри ци и на Ме ђу на-
род ном се ми на ру Бе о град ског уни вер зи те-
та. Пре да ва ња је др жао у Ин сти ту ту др жа-
ве и пра ва у Мо скви, Ака де ми ји на у ка СССР, 
Ин сти ту ту Грам ши у Ба ри ју и Ин сти ту ту за 
ме ђу на род не од но се и спољ ну по ли ти ку Ки-
не. Уче сник је на ме ђу на род ним на уч ним 
ску по ви ма. 



223

За чла на Ин сти ту та за ме ђу на род ну по-
ли ти ку и при вре ду у Бе о гра ду, иза бран је 
1988. го ди не.

Об ја вио је 21 књи гу као по себ на из да ња. 
Ме ђу њима су: Цр на Го ра од фе де ра ци је ка не
за ви сно сти (2001); Сту ди је и есе ји из исто ри
је др жа ве Цр не Го ре (2003); Др жа ва Цр на Го
ра у исто риј ским про це си ма раз гра дње и гра
ђе ња 1997–2002 (2004); Но во вје ков на др жа ва 
Цр на Го ра, ства ра ње и раз вој (2005); Устав за 
Кња же ви ну Цр ну Го ру од 1905. у свом вре ме
ну (2005); Исто ри ја за ко но дав ства Цр не Го
ре 1796–1916 (2006); Под го рич ка скуп шти на 
1918 (1999, 2004); Устав но пра во, Уни вер зал
на устав на те ма ти ка и Устав но пра во Цр
не Го ре (2009); Кон цеп ци ја и са др жи на Уста
ва Цр не Го ре од 2007 (2010); Под го рич ка скуп
шти на 1918. и Од лу ка ко ју је до ни је ла ни је
су ле ги тим ни и ле гал ни, а број ни су и те шки 
не га тив ни учин ци њихо ви; Услов ни от пуст 
(1971); Ври је ме про мје на (1988); Са ве зна Ре

пу бли ка Ју го сла ви ја, Основ на си стем ска оби
љеж ја (1996); Пар ла мен та ри зам у Цр ној Го ри 
(2002); Цр но гор ско ту жи ла штво (коаутор-
ство) (2000); Устав не рас пра ве (1990). 

Об ја вио је око 380 чла на ка и рас пра ва у 
ча со пи си ма и збор ни ци ма ра до ва са на уч-
них ску по ва.  

До бит ник је Три на е сто јул ске на гра-
де (1972), Де цем бар ске на гра де Ко ла ши на 
(1973), Пла ке те Уни вер зи те та Цр не Го ре, По-
ве ље Удру же ња прав ни ка Цр не Го ре. 

За ван ред ног чла на Цр но гор ске ака де-
ми је на у ка и умјет но сти иза бран је 1. мар та 
1985, а за ре дов ног 19. но вем бра 1993. го ди не. 
У ЦА НУ је био пред сјед ник Од бо ра за прав-
не и по ли тич ке на у ке од 1980. до 2001; се кре-
тар Одје ље ња дру штве них на у ка од 1989. до 
1993; ге не рал ни се кре тар ЦА НУ од 19. но-
вем бра 1993. до 5. де цем бра 1995, пот пред-
сјед ник ЦА НУ од 2006. го ди не. 

Жи ви у Под го ри ци.





ОД БО РИ АКА ДЕ МИ ЈЕ
(по сто је ћи са став)
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Полагање камена темељца нове зграде ЦАНУ, Подгорица, 25. јануар 2011.

Нова зграда ЦАНУ
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Ме ђУ о дје љен сКи од бо ри 

Од БОр За при рОд не ре сур се и За шти ту Жи вОт не сре ди не 

 ◆ Ака де мик Ми лин ко Ша ра но вић, пред сјед ник Од бо ра, ЦА НУ
 ◆ Ака де мик Мо мир Ђу ро вић, ЦА НУ
 ◆ Ака де мик Дра гу тин Ву ко тић, ЦА НУ
 ◆ Ака де мик Ми јат Шу ко вић, ЦА НУ
 ◆ Ака де мик Мир че та Ђу ро вић, ЦА НУ
 ◆ Ака де мик Гор дан Ка ра ман, ЦА НУ
 ◆ Проф. др Ра до ван Ба кић, Под го ри ца 
 ◆ Др Стан ка Фи ли по вић, Под го ри ца
 ◆ Проф. др Јо ван Ка ва рић, Под го ри ца
 ◆ Др Бу ди мир Фу штић, Под го ри ца

Од БОр За пОд сти Ца ње раЗ вО ја та Лен тО ва нОГ  
на уЧнОГ и умјет ниЧ кОГ пОд мЛат ка

 ◆ Ака де мик Пе тар Ву ко слав че вић, пред сјед ник Од бо ра, ЦА НУ
 ◆ Ака де мик Дра ган Ра до њић, за мје ник пред сјед ни ка Од бо ра, ЦА НУ
 ◆ Ака де мик Љу би ша Стан ко вић, ЦА НУ
 ◆ Ака де мик Ми о мир Да шић, ЦА НУ
 ◆ Ака де мик Ми лин ко Ша ра но вић, ЦА НУ
 ◆ Ака де мик Гор дан Ка ра ман, ЦА НУ
 ◆ Ака де мик Бра ни слав Осто јић, ЦА НУ
 ◆ Ака де мик Ми ло ји ца Ја ћи мо вић, ЦА НУ
 ◆ Ака де мик Зо ран Ла кић, ЦА НУ
 ◆ Ака де мик Дра ган К. Вук че вић, ЦА НУ
 ◆ Ака де мик Дра ган Ка ра џић, ЦА НУ
 ◆ Ака де мик Ан ка Бу рић, ЦА НУ
 ◆ Проф. др Сло бо дан Бац ко вић, ЦА НУ
 ◆ Проф. др Јо ван Мир ко вић, При род но-ма те ма тич ки фа кул тет, УЦГ, Под-
го ри ца

етиЧ ки кО ми тет 

 ◆ Ака де мик Дра гу тин Ву ко тић, пред сјед ник Ко ми те та, ЦА НУ
 ◆ Ака де мик Мо мир Ђу ро вић, ЦА НУ
 ◆ Ака де мик Дра гу тин Ле ко вић, ЦА НУ
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 ◆ Ака де мик Бра ни слав Шо шкић, ЦА НУ
 ◆ Ака де мик Рај ко Ву ји чић, ЦА НУ
 ◆ Ака де мик Ол га Пе ро вић, ЦА НУ

Од БОр За ОБра ЗО ва ње 

 ◆ Ака де мик Пер ко Ву ко тић, пред сјед ник Од бо ра, ЦА НУ
 ◆ Проф. др Са ша Ми лић, за мје ник пред сјед ни ка Од бо ра, Фи ло зоф ски фа-
кул тет, УЦГ, Ник шић

 ◆ Проф. др Рат ко Ђу ка но вић, Фи ло зоф ски фа кул тет, УЦГ, Ник шић
 ◆ Ака де мик Дра ган Ка ра џић, ЦА НУ
 ◆ Проф. др Пре драг Ми ра но вић, ЦА НУ
 ◆ Проф. др Ђор ђе Бо ро зан, ЦА НУ
 ◆ Проф. др Жељ ко Ја ћи мо вић, Ме та лур шко-тех но ло шки фа кул тет, УЦГ, Под-
го ри ца

 ◆ Проф. др Ра до мир Ву ка со је вић, Ма шин ски фа кул тет, УЦГ, Под го ри ца
 ◆ Проф. др Да вид Ка лај, Природно-математички факултет, УЦГ, Под го ри ца
 ◆ Др Дра ган Бо го је вић, Филозофски факултет, УЦГ, Никшић
 ◆ Др Ра мо Шен дељ, Фа кул тет за ин фор ма ци о не тех но ло ги је, Уни вер зи тет 
Ме ди те ран, Под го ри ца

 ◆ Др Ка та ри на То до ро вић, Фи ло зоф ски фа кул тет, УЦГ, Ник шић
 ◆ Проф. др Ни ко ла Ми ја но вић, Фи ло зоф ски фа кул тет, УЦГ, Ник шић
 ◆ Ра до ван Да мја но вић, Ми ни стар ство про свје те и на у ке, Под го ри ца

ин сти тут За је Зик и књи Жев нОст „пе тар II пе трО виЋ њеГОш”

Ко ле ги јум Ин сти ту та 
 ◆ Ака де мик Бра ни слав Осто јић, ру ко во ди лац Ин сти ту та, ЦА НУ
 ◆ Проф. др Не над Ву ко вић, ЦА НУ
 ◆ Проф. др Та тја на Бе ча но вић, Фи ло зоф ски фа кул тет, УЦГ, Ник шић

Ре дак ци о ни од бор за Кри тич ко из да ње  
„Са бра них дје ла Пе тра II Пе тро ви ћа Њего ша”

 ◆ Проф. др Не над Ву ко вић, пред сјед ник Од бо ра, ЦА НУ
 ◆ Ака де мик Бран ко Па ви ће вић, ЦА НУ
 ◆ Ака де мик Бра ни слав Осто јић, ЦА НУ
 ◆ Ака де мик Ра до мир В. Ива но вић, Бе о град
 ◆ Ака де мик Жар ко Ђу ро вић, ЦА НУ
 ◆ Проф. др Жив ко Ђур ко вић, Ник шић
 ◆ Проф. др Си ни ша Је лу шић, Фа кул тет драм ских умјет но сти, УЦГ, Це ти ње
 ◆ Проф. др Ве сна Ки ли бар да, Фи ло зоф ски фа кул тет, УЦГ, Ник шић
 ◆ Во ји слав Д. Ник че вић, Под го ри ца
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Цен тар мЛа дих на уЧ ни ка*

 ◆ Др Игор Ђу ро вић, Елек тро тех нич ки фа кул тет, УЦГ, Под го ри ца
 ◆ Др Ива на Је лић, Прав ни фа кул тет, УЦГ, Под го ри ца
 ◆ Др Све тла на Ка ле зић-Ра до њић, Фи ло зоф ски фа кул тет, УЦГ, Ник шић
 ◆ Др Ми ли ца Ву ко тић, Уни вер зи тет До ња Го ри ца, Под го ри ца
 ◆ Др Да вид Ка лај, При род но-ма те ма тич ки фа кул тет, УЦГ, Под го ри ца
 ◆ Др Ел вир Звр ко, Кли нич ки цен тар, Под го ри ца
 ◆ Др Ире на Ни ко лић, Ме та лур шко-тех но ло шки фа кул тет, УЦГ, Под го ри ца
 ◆ Др Сло бо дан Ђу ка но вић, Елек тро тех нич ки фа кул тет, УЦГ, Под го ри ца 
 ◆ Др Игор Ра ду си но вић, Елек тро тех нич ки фа кул тет, УЦГ, Под го ри ца
 ◆ Др Дар ко Ми тро вић, При род но-ма те ма тич ки фа кул тет, УЦГ, Под го ри ца
 ◆ Др Вла ди мир Пе шић, При род но-ма те ма тич ки фа кул тет, УЦГ, Под го ри ца
 ◆ Др Со фи ја Ка ле зић-Ђу рич ко вић, Фи ло зоф ски фа кул тет, УЦГ, Ник шић
 ◆ Др Ми о дар ка Те пав че вић, Фи ло зоф ски фа кул тет, УЦГ, Ник шић
 ◆ Др Со ња Не не зић, Фи ло зоф ски фа кул тет, УЦГ, Ник шић
 ◆ Др Го ран Ра до њић, Фи ло зоф ски фа кул тет, УЦГ, Ник шић
 ◆ Др Ане та Спа ић, Прав ни фа кул тет, УЦГ, Под го ри ца
 ◆ Др Мар ко До кић, Уни вер зи тет Ме ди те ран, Под го ри ца
 ◆ Др Ма ја Дра кић, Уни вер зи тет До ња Го ри ца, Под го ри ца
 ◆ Др Игор Лук шић, Еко ном ски фа кул тет, УЦГ, Под го ри ца
 ◆ Др Ми ло рад Кат нић, Уни вер зи тет До ња Го ри ца, Под го ри ца
 ◆ Др Ма ја Ба ћо вић, Еко ном ски фа кул тет, УЦГ, Под го ри ца
 ◆ Др Јан ко Ан дри ја ше вић, Фи ло зоф ски фа кул тет, УЦГ, Ник шић
 ◆ Др Алек сан дра Ник че вић-Ба три ће вић, Фи ло зоф ски фа кул тет, УЦГ, Ник шић
 ◆ Др Ма ри ја Кне же вић, Фи ло зоф ски фа кул тет, УЦГ, Ник шић
 ◆ Др Ве сна По по вић, Елек тро тех нич ки фа кул тет, УЦГ, Под го ри ца
 ◆ Др Би ља на Да мја но вић-Врат ни ца, Ме та лур шко-тех но ло шки фа кул тет, 
УЦГ, Под го ри ца

 ◆ Др Је ле на Јо ва но вић, Ма шин ски фа кул тет, УЦГ, Под го ри ца
 ◆ Др Алек сан дар Ву јо вић, Ма шин ски фа кул тет, УЦГ, Под го ри ца
 ◆ Др Зве здан Ву ка но вић, Фа кул тет за ин фор ма ци о не си сте ме и тех но ло ги ју, 
УДГ, Под го ри ца

 ◆ Др Би ља на Шће па но вић, Гра ђе вин ски фа кул тет, УЦГ, Под го ри ца
 ◆ Др Вла ди мир Сав ко вић, Прав ни фа кул тет, УЦГ, Под го ри ца
 ◆ Др Са ња Пе ко вић, Фа кул тет за ту ри зам и хо те ли јер ство, УЦГ, Подгорица
 ◆ Др Ђу ро Сто ја но вић, Те ле ком
 ◆ Др Вла ди мир Бо жо вић, При род но-ма те ма тич ки фа кул тет, УЦГ, Под го ри ца
 ◆ Др Вла ди мир Ја ћи мо вић, При род но-ма те ма тич ки фа кул тет, УЦГ, Под го ри ца
 ◆ Др Са ша Му јо вић, Елек тро тех нич ки фа кул тет, УЦГ, Под го ри ца
 ◆ Др Вла дан Ра ду ло вић, Елек тро тех нич ки фа кул тет, УЦГ, Под го ри ца
 ◆ Др Енис Ко чан, Елек тро тех нич ки фа кул тет, УЦГ, Под го ри ца
 ◆ Др Да ни је ла Сте ше вић, При род но-ма те ма тич ки фа кул тет, УЦГ, Под го ри ца
 ◆ Др Ире на Оро вић, Елек тро тех нич ки фа кул тет, УЦГ, Под го ри ца

* Образован одлуком Предсједништва ЦАНУ на сједници одржаној 16. фебруара 2010. 
године
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 ◆ Др Ср ђан Јо ва нов ски, Фа кул тет за ин фор ма ци о не тех но ло ги је, Уни ве зи тет 
Ме ди те ран, Под го ри ца

 ◆ Др Ни на Ву јо ше вић, Фа кул тет за ме ђу на род ну еко но ми ју, фи нан си је и би-
знис, УДГ, Под го ри ца

 ◆ Др Дра ган Ра де вић, Фа кул тет за ме ђу на род ну еко но ми ју, фи нан си је и би-
знис, УДГ, Под го ри ца

 ◆ Др Вла ди мир Ка ва рић, Фа кул тет за ме ђу на род ну еко но ми ју, фи нан си је и 
би знис, УДГ, Под го ри ца

 ◆ Др На та ша Ду бо ри ја-Ко ва че вић, Ме ди цин ски фа кул тет, УЦГ, Под го ри ца
 ◆ Др Да ни ло Пе тра но вић, Yаle Uni ver sity
 ◆ Др Си ни ша Ђу ро вић, Uni ver sity of Mаn che ster
 ◆ Проф. др Алек сан дар То мић, Хендyплан, Лук сембург и dis tаn ce le аr ning 
про фе сор на Uni ver sity of Mаrylаnd Uni ver sity Col le ge
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од бо ри одје ље ЊА

ОДЈЕ ЉЕ ЊЕ ПРИ РОД НИХ НА У КА

Од БОр За Би О ЛО шка ис тра Жи ва ња

 ◆ Ака де мик Гор дан Ка ра ман, пред сјед ник Од бо ра, ЦА НУ
 ◆ Др Злат ко Бу лић, Ре пу блич ки за вод за за шти ту при ро де, Под го ри ца
 ◆ Проф. др Сре тен Ман дић, Ко тор
 ◆ Проф. др Дра го Ма рић, При род но-ма те ма тич ки фа кул тет, УЦГ, Под го ри ца
 ◆ Проф. др Бран ко Ра дуј ко вић, При род но-ма те ма тич ки фа кул тет, УЦГ, Под-
го ри ца

 ◆ Проф. Он дреј Ви зи, При ро дњач ки му зеј, Под го ри ца
 ◆ Др Ду шан Ву ка нић, Ко тор
 ◆ Проф. др Вла ди мир Сте ва но вић, Би о ло шки фа кул тет, Бе о град
 ◆ Др Ол га Ва сић, При ро дњач ки му зеј, Бе о град
 ◆ Проф. др Во ји слав Ва сић, При ро дњач ки му зеј, Бе о град
 ◆ Др Не над Вук са но вић, Ин сти тут за би о ло ги ју мо ра, УЦГ, Ко тор

Од БОр За пО љО при вре ду и шу мар ствО

 ◆ Др Бу ди мир Фу штић, Би о тех нич ки ин сти тут, Под го ри ца
 ◆ Др Вељ ко Мар ти но вић, Под го ри ца
 ◆ Бран ко Ми јо вић, По до ри ца
 ◆ Бран ко Шоћ, Под го ри ца
 ◆ Др Љу бо Пе јо вић, Под го ри ца
 ◆ Др Ми лан Мар ко вић, Ми ни стар ство по љо при вре де и ру рал ног раз во ја, 
Под го ри ца

 ◆ Др Ни ко ла Аџић, Би о тех нич ки ин сти тут, УЦГ, Под го ри ца
 ◆ Др Све то зар Са вић, План та же, Под го ри ца
 ◆ Др Зо ра Ву чи нић, Под го ри ца
 ◆ Др Мом чи ло Ра ду ло вић, Цен тар за суп троп ске кул ту ре, Бар
 ◆ Др Ми ло сав Ан ђе лић, Ми ни стар ство по љо при вре де, шу мар ства и во до-
при вре де, Под го ри ца

 ◆ Дра го љуб Мар ко вић, Ин сти тут за шу мар ство, Под го ри ца

Од БОр За ме ди Цин ска ис тра Жи ва ња

 ◆ Проф. др Го ран Ни ко лић, пред сјед ник Од бо ра, ЦА НУ
 ◆ Ака де мик Дра гу тин Ву ко тић, ЦА НУ
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 ◆ Ака де мик Ву чи на Шће кић, ЦА НУ
 ◆ Ака де мик Све то мир Ива но вић, ЦА НУ 
 ◆ Др Бо жи дар Рас по по вић, Под го ри ца
 ◆ Др Сло бо дан Ник че вић, Ник шић
 ◆ Др Рат ко Ра до вић, Под го ри ца
 ◆ Др Све ти слав Мал ба шки, Под го ри ца
 ◆ Др Бог дан Ла у ше вић, Ме ди цин ски цен тар, Пље вља
 ◆ Др Ва си ли је Ку со вац, Це ти ње
 ◆ Проф. др То дор Ба ко вић, Под го ри ца
 ◆ Проф. др Бо жи дар Бо јо вић, Под го ри ца
 ◆ Др Ву ка шин Ми хај ло вић, Ига ло 
 ◆ Др Љу бо Жив ко вић, Бар 
 ◆ Проф. др Јо ван Ка ва рић, Под го ри ца
 ◆ Проф. др Ми хај ло Ку лиш, Под го ри ца
 ◆ Проф. др Ма ра Дре цун, Ме ди цин ски фа кул тет, УЦГ, Под го ри ца 
 ◆ Проф. др Ми лош Цим ба ље вић, Ме ди цин ски фа кул тет, УЦГ, Под го ри ца
 ◆ Проф. др Ђор ђе Ка ра да глић, Београд
 ◆ Проф. др Шпи ро Ра ду ло вић, Вој но ме ди цин ска ака де ми ја, Бе о град
 ◆ Др Оли ве ра Ми ља но вић, Кли нич ки цен тар Цр не Го ре, Под го ри ца
 ◆ Др Ми ли ца Вук са но вић, Бар
 ◆ Проф. др Сло бо дан Ра до вић, Ига ло
 ◆ Доц. др Но ви ца Ву јо ше вић, Под го ри ца

Од БОр За тех ниЧ ке на у ке

 ◆ Ака де мик Мо мир Ђу ро вић, пред сјед ник Од бо ра, ЦА НУ
 ◆ Ака де мик Ми лин ко Ша ра но вић, ЦА НУ
 ◆ Ака де мик Љу би ша Стан ко вић, ЦА НУ
 ◆ Ака де мик Пе тар Ву ко слав че вић, ЦА НУ
 ◆ Проф. др Рат ко Ми тро вић, Ар хи тек тон ски фа кул тет, УЦГ, Под го ри ца 
 ◆ Проф. др Дра го љуб Бле чић, Ме та лур шки фа кул тет, УЦГ, Под го ри ца 
 ◆ Проф. др Ву ко До ма зе то вић, Ма шин ски фа кул тет, УЦГ, Под го ри ца
 ◆ Проф. др Ми лан Пе ро вић, Ма шин ски фа кул тет, УЦГ, Под го ри ца
 ◆ Зо ран Илин чић, дипл. инг., Илинг, Ко ла шин
 ◆ Проф. др Ми тар Ми шо вић, Под го ри ца
 ◆ Проф. др Ра ден ко Пе јо вић, Гра ђе вин ски фа кул тет, УЦГ, Под го ри ца
 ◆ Проф. др Ду шан Вук са но вић, Ар хи тек тон ски фа кул тет, УЦГ, Под го ри ца 
 ◆ Др Ми о драг Ка лу ђе ро вић, Под го ри ца
 ◆ Проф. др Ду шан Дра го вић, Под го ри ца
 ◆ Др Ва си ли је Ра ду ло вић, Под го ри ца
 ◆ Проф. др Бра ни слав Гла ва то вић, Ре пу блич ки се и змо ло шки за вод, Под го ри ца 
 ◆ Проф. др Ар се ни је Ву јо вић, Гра ђе вин ски фа кул тет, УЦГ, Под го ри ца
 ◆ Проф. др Мла ден Ули ће вић, Гра ђе вин ски фа кул тет, УЦГ, Под го ри ца
 ◆ Проф. др Ми ра Вук че вић, Ме та лур шко-тех но ло шки фа кул тет, УЦГ,  
Под го ри ца

 ◆ Проф. др Не над Ка жић, Ма шин ски фа кул тет, УЦГ, Под го ри ца
 ◆ Проф. др Ра дан Дур ко вић, Ма шин ски фа кул тет, УЦГ, Под го ри ца
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 ◆ Проф. др Де чан Ива но вић, Ма шин ски фа кул тет, УЦГ, Под го ри ца
 ◆ Проф. др Ђор ђе Јо ва но вић, Елек тро тех нич ки фа кул тет, УЦГ, Под го ри ца
 ◆ Проф. др Ду шко Лу чић, Гра ђе вин ски фа кул тет, УЦГ, Под го ри ца
 ◆ Проф. др Или ја Ву јо ше вић, Елек тро тех нич ки фа кул тет, УЦГ, Под го ри ца
 ◆ Проф. др Игор Ђу ро вић, Елек тро тех нич ки фа кул тет, УЦГ, Под го ри ца
 ◆ Проф. др Бран ко Ра ду ло вић, Ме та лур шко-тех но ло шки фа кул тет, УЦГ,  
Под го ри ца

Од БОр За ма те ма тиЧ ке, Фи ЗиЧ ке и хе миј ске на у ке

 ◆ Ака де мик Ми ло ји ца Ја ћи мо вић, пред сјед ник Од бо ра, ЦА НУ
 ◆ Ака де мик Ра ни слав Бу ла то вић, ЦА НУ
 ◆ Ака де мик Пе тар Ву ко слав че вић, ЦА НУ
 ◆ Ака де мик Вла до Лу бар да, ЦА НУ
 ◆ Ака де мик Пер ко Ву ко тић, ЦА НУ
 ◆ Проф. др Сло бо дан Бац ко вић, ЦА НУ
 ◆ Проф. др Пре драг Ми ра но вић, ЦА НУ
 ◆ Проф. др Пре драг Об ра до вић, Под го ри ца 
 ◆ Проф. др Ми о драг Пе ро вић, При род но-ма те ма тич ки фа кул тет, УЦГ,  
Под го ри ца

 ◆ Проф. др Ми љан Пје шчић, Под го ри ца
 ◆ Проф. др Ра до је Шће па но вић, При род но-ма те ма тич ки фа кул тет, УЦГ,  
Под го ри ца

 ◆ Проф. др Ву чић Да шић, При род но-ма те ма тич ки фа кул тет, УЦГ, Под го ри ца
 ◆ Проф. др Сло бо дан Јо ва но вић, При род но-ма те ма тич ки фа кул тет, УЦГ,  
Под го ри ца

 ◆ Проф. др Ре фик Зеј ни ло вић, Ме та лур шко-тех но ло шки фа кул тет, УЦГ,  
Под го ри ца

 ◆ Проф. др Свје тла на Тер зић, При род но-ма те ма тич ки фа кул тет, УЦГ,  
Под го ри ца

 ◆ Проф. др Да вид Ка лај, При род но-ма те ма тич ки фа кул тет, УЦГ, Под го ри ца
 ◆ Проф. др Си ни ша Ста ма то вић, При род но-ма те ма тич ки фа кул тет, УЦГ,  
Под го ри ца

 ◆ Проф. др Сло бо дан Ву јо ше вић, При род но-ма те ма тич ки фа кул тет, УЦГ,  
Под го ри ца

 ◆ Проф. др Јо ван Мир ко вић, При род но-ма те ма тич ки фа кул тет, УЦГ, Под го ри ца
 ◆ Проф. др Пре драг Ста ни шић, При род но-ма те ма тич ки фа кул тет, УЦГ,  
Под го ри ца

 ◆ Проф. др Жељ ко Ја ћи мо вић, Ме та лур шко-тех но ло шки фа кул тет, УЦГ,  
Под го ри ца

 ◆ Проф. др Изе дин Кр нић, При род но-ма те ма тич ки фа кул тет, УЦГ, Под го ри ца

Од БОр За Ге О ЛО Ги ју и Ге О Гра Фи ју 

 ◆ Проф. др Бра ни слав Гла ва то вић, пред сјед ник Од бо ра, Ре пу блич ки се и змо-
ло шки за вод, Под го ри ца

 ◆ Др Ми о драг Ка лу ђе ро вић, Под го ри ца
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 ◆ Проф. др Ра до ван Ба кић, Под го ри ца
 ◆ Др Го ран Ба ро вић, Фи ло зоф ски фа кул тет, УЦГ, Ник шић
 ◆ Проф. др Ми ха и ло Бу рић, Под го ри ца
 ◆ Др Мар ко Па јо вић, Ре пу блич ки за вод за ге о ло шка ис тра жи ва ња, Под го ри ца
 ◆ Проф. др Бран ко Ра до ји чић, Ник шић
 ◆ Др Ва си ли је Ра ду ло вић, Под го ри ца
 ◆ Ран ко Рај ко вић, дипл. инг., Под го ри ца

ОДЈЕ ЉЕ ЊЕ ДРУ ШТВЕ НИХ НА У КА

Од БОр За ар хе О ЛО Ги ју

 ◆ Др Че до мир Мар ко вић, пред сјед ник Од бо ра, Це ти ње
 ◆ Ака де мик Пе тар Вла хо вић, ЦА НУ
 ◆ Оли ве ра Ве ли ми ро вић-Жи жић, Под го ри ца 
 ◆ Др Јо ван Мар ти но вић, Ко тор
 ◆ Или ја Пу шић, Хер цег Но ви
 ◆ Љу бо Глу шац, За ви чај ни му зеј, Би је ло По ље
 ◆ Пре драг Лу то вац, По лим ски му зеј, Бе ра не
 ◆ Омер Пе ро че вић, За ви чај ни му зеј, Бар
 ◆ Ми тра Це ро вић, Ми ни стар ство кул ту ре, Под го ри ца
 ◆ Зве зда на Ву шо вић-Лу чић, За ви чај ни му зеј, Ник шић
 ◆ Пре драг Мал ба ша, Ми ни стар ство кул ту ре, Под го ри ца 
 ◆ Вик тор Вар га, За ви чај ни му зеј, Хер цег Но ви 
 ◆ Лен ка Бу ла то вић, Цен тар за ар хе о ло шка ис тра жи ва ња, Под го ри ца 
 ◆ Вил ма Ко ва че вић, Ре ги о нал ни за вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре, Ко тор 
 ◆ Мр Де јан Га зи во да, Ре пу блич ки за вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре Цр не 
Го ре

Од БОр За ет нО ЛО Ги ју

 ◆ Ака де мик Пе тар Вла хо вић, ЦА НУ, пред сјед ник Од бо ра
 ◆ Др Ли ди ја Ву ја чић, за мје ник пред сјед ни ка Од бо ра, Фи ло зоф ски фа кул тет, 
УЦГ, Ник шић

 ◆ Ака де мик Ми о мир Да шић, ЦА НУ
 ◆ Проф. др Ра до ван Ба кић, Под го ри ца
 ◆ Проф. др Мар ко Ца мај, Фи ло зоф ски фа кул тет, УЦГ, Ник шић
 ◆ Ма ри ја Цр нић-Пе јо вић, Хер цег Но ви
 ◆ Проф. др Дра га на Ра до ји чић, Ет но граф ски ин сти тут СА НУ, Бе о град
 ◆ Мр Зо ри ца Мр ва ље вић, Му зе ји и га ле ри је, Под го ри ца
 ◆ Др Вла ди мир Јо ви ће вић, Под го ри ца
 ◆ Вла ди слав Ива но вић, Му зе ји и га ле ри је, Под го ри ца
 ◆ Та тја на Јо вић, На род ни му зеј Цр не Го ре, Це ти ње 
 ◆ Та ња Ву ја чић, Ре пу блич ки за вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре, Це ти ње
 ◆ Мр Ми ле ва Ву јо ше вић, По мор ски му зеј, Ко тор
 ◆ Лу ци ја Ђу ра шко вић, Му зе ји и га ле ри је, Бу два 
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 ◆ Ма ри ја Ми ха ли чек, Му зеј, Пе раст 
 ◆ Љи ља на Ђу ри шић, На род ни му зеј Цр не Го ре, Це ти ње 
 ◆ Дра ги ња Ку јо вић, За ви чај ни му зеј, Ко ла шин 
 ◆ Дра га на Ла ло ше вић, Му зеј, Пе раст 
 ◆ Ра до ман Ма ној ло вић, За ви чај ни му зеј, Пље вља 
 ◆ Мр Ма ја Ђу рић, Уни вер зи тет Ме ди те ран, Под го ри ца

Од БОр За де мО ГраФ ска ис тра Жи ва ња

 ◆ Ака де мик Пе тар Вла хо вић, пред сјед ник Од бо ра, ЦА НУ
 ◆ Проф. др Ра до ван Ба кић, за мје ник пред сјед ни ка Од бо ра, Под го ри ца
 ◆ Ака де мик Ми о мир Да шић, ЦА НУ
 ◆ Ака де мик Дра ган К. Вук че вић, ЦА НУ
 ◆ Ака де мик Дра гу тин Ву ко тић, ЦА НУ
 ◆ Ака де мик Ми јат Шу ко вић, ЦА НУ
 ◆ Ака де мик Ми ли ца Ко стић, ЦА НУ
 ◆ Проф. др Но ви ца Ву јо ше вић, Под го ри ца 
 ◆ Проф. др Бо жи дар Бо јо вић, Под го ри ца 
 ◆ Проф. др Сло бо дан Ву ки ће вић, Ник шић
 ◆ Др Но во Ву јо ше вић, Под го ри ца
 ◆ Проф. др Сте ван По по вић, Фа кул тет за ту ри зам, УЦГ, Ко тор
 ◆ Проф. др Не ђељ ко Ке цо је вић, Под го ри ца
 ◆ Рај ко Ла ко вић, Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, Под го ри ца
 ◆ Др Је ле на Ра ду ло вић, Ин сти тут за јав но здра вље Цр не Го ре, Под го ри ца

Од БОр За прав не и пО Ли тиЧ ке на у ке

 ◆ Ака де мик Дра ган Ра до њић, пред сјед ник Од бо ра, ЦА НУ
 ◆ Ака де мик Ми јат Шу ко вић, ЦА НУ
 ◆ Ака де мик Дра ган К. Вук че вић, ЦА НУ
 ◆ Проф. др Ми ле ва Фи ли по вић, Под го ри ца
 ◆ Др Ср ђан Дар ма но вић, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, УЦГ, Под го ри ца
 ◆ Др Че до мир Бо ги ће вић, Вр хов ни суд, Под го ри ца
 ◆ Проф. др Не вен ка Бо го је вић-Глу шче вић, Прав ни фа кул тет, УЦГ, Под го ри ца 
 ◆ Др Ми лан Мар ко вић, Факултет политичких наука, УЦГ, Под го ри ца 
 ◆ Др Дер виш Сел ха но вић, За вод за ме ђу на род ну на уч ну, про свјет но-кул тур-
ну и тех нич ку са ра дњу, Под го ри ца

 ◆ Проф. др Слав ко Лу кић, Прав ни фа кул тет, УЦГ, Под го ри ца
 ◆ Проф. др Ра до је Ко раћ, Прав ни фа кул тет, УЦГ, Под го ри ца
 ◆ Др Ми ло рад Иво вић, Прав ни фа кул тет, УЦГ, Под го ри ца
 ◆ Др Ве се лин Па ви ће вић, Еко ном ски фа кул тет, УЦГ, Под го ри ца

Од БОр За екО нОм ске на у ке

 ◆ Ака де мик Бра ни слав Шо шкић, пред сјед ник Од бо ра, ЦА НУ
 ◆ Проф. др Ве се лин Ву ко тић, за мје ник пред сјед ни ка Од бо ра, Уни вер зи тет 
До ња Го ри ца, Под го ри ца

 ◆ Ака де мик Мир че та Ђу ро вић, ЦА НУ
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 ◆ Ака де мик Ми ли ца Ко стић, ЦА НУ
 ◆ Проф. др Љу би ша Ада мо вић, Бе о град
 ◆ Проф. др Па вле Бо ге тић, Под го ри ца
 ◆ Проф. др Ми ло Мар ко вић, Под го ри ца
 ◆ Проф. др Ми лош Ра ду ло вић, Под го ри ца
 ◆ Проф. др Јан ко Го гић, Фа кул тет за по слов не сту ди је, Универзитет 
Медитеран, Под го ри ца

 ◆ Проф. др Бо жо Ми ха и ло вић, Еко ном ски фа кул тет, УЦГ, Под го ри ца
 ◆ Проф. др Мла ђен Шљи ван ча нин, Под го ри ца 
 ◆ Проф. др Јан ко Ра ду ло вић, Уни вер зи тет Ме ди те ран, Под го ри ца
 ◆ Проф. др Гво зде ни ја Бо ге тић, Под го ри ца
 ◆ Проф. др Бран ко Ко стић, Под го ри ца
 ◆ Др Пе тар Ива но вић, Еко ном ски фа кул тет, УЦГ, Под го ри ца
 ◆ Др Ма ја Ба ћо вић, Еко ном ски фа кул тет, УЦГ, Под го ри ца
 ◆ Др Ми ло рад Јо во вић, Еко ном ски фа кул тет, УЦГ, Под го ри ца
 ◆ Проф. др Ву ји ца Ла зо вић, Еко ном ски фа кул тет, УЦГ, Под го ри ца
 ◆ Др Игор Лук шић, Еко ном ски фа кул тет, УЦГ, Под го ри ца
 ◆ Др Зо ран Ђи ка но вић, Ко ми си ја за хар ти је од ври јед но сти, Под го ри ца
 ◆ Др Ни ко ла Фа брис, Цен трал на бан ка Цр не Го ре, Под го ри ца 
 ◆ Проф. др Гор да на Ђу ро вић, Еко ном ски фа кул тет, УЦГ, Под го ри ца
 ◆ Проф. др Ве сна Ка ра џић, Еко ном ски фа кул тет, УЦГ, Под го ри ца 
 ◆ Проф. др Љу бин ко Де до вић, Еко ном ски фа кул тет, УЦГ, Под го ри ца 

Од БОр За Фи ЛО ЗО Фи ју, сО Ци О ЛО Ги ју и пси хО ЛО Ги ју

 ◆ Ака де мик Дра гу тин Ле ко вић, пред сјед ник Од бо ра, ЦА НУ
 ◆ Ака де мик Дра ган К. Вук че вић, ЦА НУ
 ◆ Др Но во Ву јо ше вић, Под го ри ца
 ◆ Проф. др Сло бо дан Ву ки ће вић, Ник шић
 ◆ Др Бо го љуб Ши ја ко вић, Фи ло зоф ски фа кул тет, УЦГ, Ник шић
 ◆ Др Са во Ла у ше вић, Фи ло зоф ски фа кул тет, УЦГ, Ник шић
 ◆ Проф. др Ри сто Ки ли бар да, Еко ном ски фа кул тет, УЦГ, Под го ри ца
 ◆ Проф. др Рат ко Бо жо вић, Фи ло зоф ски фа кул тет, УЦГ, Ник шић
 ◆ Проф. др Ми ле ва Фи ли по вић, Под го ри ца
 ◆ Др Сте ван Ни кић, Фа кул тет за по мор ство, Ко тор
 ◆ Проф. др Бо ри слав Ђу ка но вић, Фи ло зоф ски фа кул тет, Ник шић
 ◆ Проф. др Со ња То мо вић-Шун дић, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, УЦГ,  
Под го ри ца 

 ◆ Проф. др Слав ка Гво зде но вић, Фи ло зоф ски фа кул тет, УЦГ, Ник шић
 ◆ Др Го ран Се ку ло вић, НЈП „По бје да”, Под го ри ца
 ◆ Проф. др Ми ло рад Си му но вић, Фи ло зоф ски фа кул тет, УЦГ, Ник шић

Од БОр За истО ри ју

 ◆ Проф. др Ђор ђе Бо ро зан, пред сјед ник Од бо ра, ЦА НУ
 ◆ Ака де мик Мом чи ло Зе че вић, ЦА НУ 
 ◆ Ака де мик Вла до Стру гар, ЦА НУ
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 ◆ Ака де мик Бран ко Па ви ће вић, ЦА НУ
 ◆ Ака де мик Ми о мир Да шић, ЦА НУ
 ◆ Ака де мик Зо ран Ла кић, ЦА НУ
 ◆ Проф. др Здрав ко Де ле тић, Фи ло зоф ски фа кул тет, При шти на – Ко сов ска 
Ми тро ви ца

 ◆ Проф. др Шер бо Рас то дер, Фи ло зоф ски фа кул тет, УЦГ, Ник шић
 ◆ Сте ван Ра ду но вић, Ар хив Цр не Го ре, Це ти ње
 ◆ Ми лош Ста ро влах, Под го ри ца
 ◆ Др Са ша Кне же вић, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, УЦГ, Под го ри ца
 ◆ Проф. др На да То мо вић, Фи ло зоф ски фа кул тет, УЦГ, Ник шић
 ◆ Др Ми ро слав Лу ке тић, Бу два
 ◆ Проф. др Мар ко Ца мај, Фи ло зоф ски фа кул тет, УЦГ, Ник шић
 ◆ Др Ра до слав Рас по по вић, Исто риј ски ин сти тут Црне Горе, УЦГ, Под го ри ца
 ◆ Је ле на Ан то вић, Ар хив, Ко тор
 ◆ Др Зве здан Фо лић, Исто риј ски ин сти тут Цр не Го ре, УЦГ, Под го ри ца
 ◆ Др Ву кић Илин чић, Му зе ји и га ле ри је, Под го ри ца
 ◆ Др Жар ко Ле ко вић, Исто риј ски ин сти тут Цр не Го ре, УЦГ, Под го ри ца

ре дак Ци ја За иЗ да ва ње иЗ вО ра За истО ри ју Цр не ГО ре

 ◆ Ака де мик Зо ран Ла кић, пред сјед ник Ре дак ци је, ЦА НУ
 ◆ Ака де мик Ми о мир Да шић, ЦА НУ
 ◆ Проф. др Ђор ђе Бо ро зан, ЦА НУ
 ◆ Др Ми ро слав Лу ке тић, Бу два
 ◆ Др Зве здан Фо лић, Исто риј ски ин сти тут Цр не Го ре, УЦГ, Под го ри ца
 ◆ Проф. др Шер бо Рас то дер, Фи ло зоф ски фа кул тет, УЦГ, Ник шић
 ◆ Др Ра дои ца Лу бу рић, Цен трал на бан ка Цр не Го ре, Под го ри ца
 ◆ Сте ван Ра ду но вић, Ар хив Цр не Го ре, Це ти ње 
 ◆ Је ле на Ан то вић, Ар хив, Ко тор
 ◆ Проф. др На да То мо вић, Фи ло зоф ски фа кул тет, УЦГ, Ник шић
 ◆ Ја дран ка Сел ха но вић, Ар хив Цр не Го ре, Под го ри ца

ОДЈЕ ЉЕ ЊЕ УМЈЕТ НО СТИ

Од БОр За књи Жев нОст

 ◆ Ака де мик Жар ко Ђу ро вић, пред сјед ник Од бо ра, ЦА НУ
 ◆ Ака де мик Ра до мир В. Ива но вић, Бе о град
 ◆ Проф. др Не над Ву ко вић, ЦА НУ
 ◆ Проф. др Си ни ша Је лу шић, Фа кул тет драм ских умјет но сти, УЦГ, Це ти ње
 ◆ Проф. др Ли ди ја То мић, Фи ло зоф ски фа кул тет, УЦГ, Ник шић
 ◆ Проф. др Жив ко Ђур ко вић, Ник шић
 ◆ Проф. др За гор ка Ка ле зић, Под го ри ца
 ◆ Проф. др Та тја на Бе ча но вић, Фи ло зоф ски фа кул тет, УЦГ, Ник шић
 ◆ Проф. др Дра ган Ко при ви ца, Фи ло зоф ски фа кул тет, УЦГ, Ник шић
 ◆ Или ја Ла ку шић, Удру же ње књи жев ни ка Цр не Го ре, Под го ри ца



238

Од БОр За је Зик

 ◆ Ака де мик Бра ни слав Осто јић, пред сјед ник Од бо ра, ЦА НУ
 ◆ Проф. др Не над Ву ко вић, ЦА НУ
 ◆ Проф. др Мар ко Ца мај, Фи ло зоф ски фа кул тет, УЦГ, Ник шић
 ◆ Проф. др Зо ри ца Ра ду ло вић, Фи ло зоф ски фа кул тет, УЦГ, Ник шић
 ◆ Проф. др Ми о драг Јо ва но вић, Фи ло зоф ски фа кул тет, УЦГ, Ник шић
 ◆ Проф. др Ве сна Ки ли бар да, Фи ло зоф ски фа кул тет, УЦГ, Ник шић
 ◆ Проф. др Рај ка Би го вић-Глу ши ца, Фи ло зоф ски фа кул тет, УЦГ, Ник шић
 ◆ Проф. др Је ли ца Сто ја но вић, Фи ло зоф ски фа кул тет, УЦГ, Ник шић
 ◆ Проф. др Сла ви ца Пе ро вић, Ин сти тут за стра не је зи ке, УЦГ, Под го ри ца
 ◆ Доц. др Ана Пе ја но вић, Фи ло зоф ски фа кул тет, Ник шић
 ◆ Мр Ми о мир Або вић, Уни вер зи тет Ме ди те ран, Под го ри ца

Од БОр За Ли кОв не умјет нО сти

 ◆ Ака де мик Ан ка Бу рић, пред сјед ник Од бо ра, ЦА НУ
 ◆ Ака де мик Ол га Пе ро вић, ЦА НУ
 ◆ Ака де мик Во ји слав Ста нић, ЦА НУ
 ◆ Ака де мик Дра ган Ка ра џић, ЦА НУ
 ◆ Ака де мик Рај ко Ву ји чић, ЦА НУ
 ◆ Проф. Па вле Пе јо вић, ЦА НУ
 ◆ Проф. др Алек сан дар Чи ли ков, Фа кул тет ли ков них умјет но сти, УЦГ, Це ти ње
 ◆ Сло бо дан Сло ви нић, Под го ри ца
 ◆ Дра ган Ра до ва но вић, Под го ри ца
 ◆ Мр Дра ги ца Ми љић, Цен тар са вре ме не умјет но сти, Под го ри ца
 ◆ Мла ден Лом пар, Це ти ње
 ◆ Љи ља на Зе ко вић, На род ни му зеј Цр не Го ре, Це ти ње
 ◆ Мр Та тја на Ко при ви ца, Исто риј ски ин сти тут Цр не Го ре, Под го ри ца
 ◆ На та ша Ник че вић, Цр но гор ска ко мер ци јал на бан ка, Под го ри ца
 ◆ Др Ми ле та Бо јо вић, Под го ри ца

Од БОр За му ЗиЧ ке умјет нО сти

 ◆ Проф. Се над Га че вић, пред сјед ник Од бо ра, Му зич ка ака де ми ја, Це ти ње
 ◆ Мр До бри ла По по вић, Ми ни стар ство кул ту ре Цр не Го ре, Це ти ње
 ◆ Ве сна Ива но вић, ТВЦГ, Под го ри ца
 ◆ Проф. др Ве сна Ву чи нић, Фи ло зоф ски фа кул тет, УЦГ, Ник шић
 ◆ Егон Ми хај ло вић, Му зич ка ака де ми ја, Љу бља на
 ◆ Мр Ве дра на Мар ко вић, Му зич ка ака де ми ја, УЦГ, Це ти ње
 ◆ Мр Ви ли Фер ди нан ди, Под го ри ца
 ◆ Мар ко Ро го шић, Ин сти тут за му зи ко ло ги ју и ет но му зи ко ло ги ју Цр не Го ре, 
Под го ри ца

 ◆ Иван С. Вук че вић, Му зич ки цен тар Цр не Го ре, Под го ри ца
 ◆ Дан ко Куч, Му зич ка ака де ми ја, УЦГ, Це ти ње
 ◆ Ана Пе ру но вић-Ра жна то вић, Му зич ка ака де ми ја, УЦГ, Це ти ње
 ◆ Проф. Ра до ван Па по вић, Му зич ка ака де ми ја, УЦГ, Це ти ње
 ◆ Да ни јел Це ро вић, Му зич ка ака де ми ја, УЦГ, Це ти ње
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 ◆ Мр Ива на Ан то вић, Ко тор
 ◆ Алек сан дар Пе ру но вић, Му зич ка ака де ми ја, УЦГ, Це ти ње

Од БОр За ФиЛм ске и пО ЗО ри шне умјет нО сти

 ◆ Проф. др Дар ко Ан то вић, пред сјед ник Од бо ра, Фа кул тет драм ских умјет-
но сти, УЦГ, Це ти ње

 ◆ Ака де мик Ол га Пе ро вић, ЦА НУ
 ◆ Проф. др Не над Ву ко вић, ЦА НУ
 ◆ Гој ко Ка стра то вић, Под го ри ца
 ◆ Проф. др Ср ђан Ву ка ди но вић, Фи ло зоф ски фа кул тет, УЦГ, Ник шић
 ◆ Ми лан Бе ли По по вић, Под го ри ца
 ◆ Вар ја Ђу кић, Цр но гор ско на род но по зо ри ште, Под го ри ца
 ◆ Др Ни ко ла Вук че вић, Град ско по зо ри ште, Под го ри ца
 ◆ Проф. др Со ња То мо вић-Шун дић, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, УЦГ,  Под-
го ри ца

 ◆ Ма ри ја Пе ро вић, Фа кул тет драм ских умјет но сти, УЦГ, Це ти ње
 ◆ Рај ко Це ро вић, Под го ри ца
 ◆ Ми ло рад Бо шко вић, Да ни лов град
 ◆ Проф. Рад ми ла Вој во дић, Фа кул тет драм ских умјет но сти, УЦГ, Це ти ње
 ◆ Проф. Бра ни слав Ми ћу но вић, Ми ни стар ство кул ту ре Цр не Го ре, Це ти ње





НА УЧ НО И СТРА ЖИ ВАЧ КИ ПРО ЈЕК ТИ,  
НА УЧ НИ СКУ ПО ВИ, ОКРУ ГЛИ СТО ЛО ВИ, 

АКАДЕМСКЕ БЕСЈЕДЕ, НАУЧНЕ ТРИБИНЕ, 
ТЕМАТСКЕ РАСПРАВЕ, ПРЕДСТАВЉАЊЕ 

МЕГАПРО ЈЕ КА ТА, ПРО МО ЦИ ЈЕ  
КЊИ ГА, ИЗЛОЖБЕ
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нА УЧ но и стрА Жи вАЧ Ки Про јеК ти

Одје ље ње при рОд них на у ка

1. Ис тра жи ва ња за га ђе ња пе сти ци ди ма
2. Сте пен за га ђе но сти флу о ром под руч ја Ти то гра да
3. Из во ри шта за га ђе ња и струк ту ра за га ђи ва ња Мо ра че, Та ре и Ли ма
4. По ри је кло и ка рак те ри сти ке за га ђе ња вод них обје ка та и мо гућ но сти њихо ве 

са на ци је 
5. Хи ги јен ско-епи де ми о ло шко ста ње вод них обје ка та у Цр ној Го ри
6. За га ђе ност ва зду ха у Цр ној Го ри 
7. Ис тра жи ва ње зна чај них хе миј ских за га ђи ва ча у Зет ској рав ни ци и Ска дар-

ском је зе ру
8. Кра шка аку му ла ци ја Сла но 
9. Ка рак те ри сти ке и ка па ци те ти при о бал ног по ја са мо ра Цр но гор ског при мор ја 

са аспек та ва ло ри за ци је и за шти те
10. За шти та и уна пре ђе ње чо вје ко ве сре ди не 
11. Про у ча ва ње при ро де и при род них бо гат ста ва Цр не Го ре
12. Ге о мор фо ло ги ја Цр не Го ре
13. Фа у на Аmp hi po dа слат ко вод них и бра кич них во да Ју го сла ви је 
14. Ен то мо фа у на Дур ми то ра
15. Фло ра и ве ге та ци ја Дур ми то ра
16. Про у ча ва ње осо би на не ких ри јет ких вр ста пше ни це
17. Gymno spo rаn gi um spp. у Цр ној Го ри 
18. Рђе – Pru nus вр ста у Цр ној Го ри
19. Фи то це но ло шка про у ча ва ња шу ма у Цр но гор ском при мор ју 
20. Ан тро по ло шке ка рак те ри сти ке дје це и омла ди не Ју го сла ви је 
21. Так со ном ско-хо ро ло шка ис тра жи ва ња ал ги раз дје ла Chа rophytа у пла нин-

ским је зе ри ма Цр не Го ре
22. Из ра да ве ге та циј ске кар те Ју го сла ви је 
23. Пр о у ча ва ње фло ре и ве ге та ци је Ру ми је 
24. Од ре ђи ва ње епи цен та ра и хи по цен та ра ја ких зе мљо тре са на Цр но гор ском 

при мор ју 
25. Ге о мор фо ло шка кар та Цр не Го ре
26. Фа у на пти ца Цр не Го ре
27. При род не ка рак те ри сти ке и ва ло ри за ци ја сли ва ри је ке Та ре
28. Про у ча ва ње па то ло ги је ста нов ни штва Цр не Го ре 
29. Про у ча ва ње здра вља ста нов ни штва Цр не Го ре
30. Ком плек сна енер ге ти ка Цр не Го ре
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31. Ис тра жи ва ње мо гућ но сти да љег раз во ја про из во дње и пре ра де ме та ла и не-
ме та ла у Цр ној Го ри

32. Ис тра жи ва ње и раз вој пра хо ва и ке ра ми ке
33. Енер гет ско-си ро вин ски по тен ци јал Цр не Го ре 
34. Упра вља ње про це си ма по мо ћу ра чу на ра
35. Hp Bp Dp про сто ри  и њихо ве ме ђу соб не ве зе
36. Ма те ма ти за ци ја на у ке и прак се 
37. Ин тер по ла ци ја функ ци ја ком плек сне про мјен љи ве
38. Ком плек сна ма те ма тич ка ана ли за у Ју го сла ви ји 
39. Ал берт Ајн штајн
40. Ис пи ти ва ње и утвр ђи ва ње но вих свој ста ва не ких про сто ра ана ли тич ких 

функ ци ја 
41. Пси хо фи зич ка и пси хо фи зи о ло шка ис тра жи ва ња пер цеп ци је свје тло сти у 

до ме ну дис крет них ко лор них смје ша
42. Ма те ма ти ка у глав ним то ко ви ма свог раз вит ка
43. Са вре ме ни раз вој ма те ма ти ке 
44. Мо гућ но сти са вре ме ног тех но ло шког раз во ја у основ ним при вред ним гра на-

ма Цр не Го ре
45. Ана ли за ма лих ко ли чи на до да та ка у ле гу ри Zn-Pb, ква ли та тив на и кван ти та-

тив на ка рак те ри за ци ја
46. Са вре ме ни про бле ми при ми је ње не ма те ма ти ке и ме ха ни ке
47. Би о ло шки код – за јед нич ки основ не у рал ног и ге нет ског ко да, сту ди ја и ра чу-

нар ски про грам
48. Ан тро по ге не за и адап та ци ја Цр но го ра ца 
49. Из ра да мо но гра фи је Зе мљи шта Цр не Го ре 
50. Гљи ве Цр не Го ре 
51. Од нос ври је ме-фре квен ци ја у ана ли зи сиг на ла
52. Мо гућ но сти ра ци о нал ни јег ко ри шће ња енер ги је у Цр ној Го ри суп сти ту ци јом 

елек трич не енер ги је енер ги јом но вих енер гет ских из во ра 
53. Мо гућ но сти при мје не са вре ме них ин фор ма тич ких зна ња у Цр ној Го ри 
54. Гра ђе вин ски еле мен ти и кон струк ци је у зе мљо тре сном ин же њер ству
55. Ме ди ци на и здрав стве на кул ту ра у Цр ној Го ри 
56. При мје на ин те грал не по љо при вред не тех ни ке у об ра ди де гра ди ра них зе-

мљи шта 
57. Енер ги ја-еко ло ги ја: пре струк ту ри ра ње при вре де на при мје ру Бо ко ко тор ског 

за ли ва 
58. Ис тра жи ва ње, раз вој и осва ја ње тех но ло ги ја из ра де и пре ра де спе ци јал них 

че ли ка, при бо ра и им план та на та за ме ди ци ну 
59. Их ти о фа у ни стич ка и еко фи зи о ло шка ис тра жи ва ња ри бљег на се ља у окви ру 

из ра де еко ло шке осно ве пар ка Про кле ти је 
60. Ме ди те ран ски цен тар за енер ге ти ку и еко ло ги ју – ЕНЕ КО цен тар
61. Про гре сив но уво ђе ње ви де о ен до скоп ске (ми ни ин ва зив не) хи рур ги је 
62. Но ве тех но ло ги је и тех но ло шки раз вој у Цр ној Го ри – Раз вој и уса вр ша ва ње 

до дат них ма те ри ја ла за за ва ри ва ње 
63. Ме то де мје ре ња и ста ти стич ка ана ли за тур бу лент них струј них по ља
64. Ин фор ма ти ка у обра зов ном си сте му Цр не Го ре    
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65. Ди рект на стри пинг вол та ме триј ска ме то да за од ре ђи ва ње ни ских кон цен тра-
ци ја јед не или ви ше ком по нен ти у ви ше ком по нент ним си сте ми ма

66. Вре мен ско-фре квен циј ска ана ли за сиг на ла  
67. Мо ни то ринг аеро за га ђе ња у Цр ној Го ри по мо ћу епи фит них ли ша је ва
68. Ис тра жи ва ње ал тер на тив них рје ше ња ис ко ри шће ња енер гет ског по тен ци ја-

ла кла сич них из во ра енер ги је
69. Асо ци јал ност у ме ди цин ској на у ци (Зло у по тре ба на у ке)
70. Ме ди цин ски мо ти ви на фре ска ма цр но гор ских цр ка ва и ма на сти ра
71. Ис тра жи ва ња у ана ли тич кој ме ха ни ци
72. Не ли не ар ни про бле ми ме ха ни ке де фор ма бил ног ти је ла
73. Ну ме рич ке ме то де оп ти ми за ци је
74. Хи дро е нер гет ски по тен ци ја ли Цр не Го ре – мо гућ но сти ко ри шће ња, огра ни-

че ња и ал тер на тив на рје ше ња
75. Фло ра и фа у на Цр не Го ре

 ◆ Фа у на Аmp hi po dа Цр не Го ре
 ◆ Ка та лог фа у не пти ца Цр не Го ре
 ◆ Ка та лог фа у не коп не них и во де них Gа stro po dа Цр не Го ре 
 ◆ Ка та лог фа у не биљ них ва ши Дур ми то ра 
 ◆ Ка та лог слат ко вод них ри ба Цр не Го ре 
 ◆ Ка та лог па ра зи та ри ба Цр не Го ре 
 ◆ Ка та лог фо сил них Mol lu scа 
 ◆ Ка та лог фа у не мра ва 
 ◆ Гљи ве Цр не Го ре
 ◆ Ка та лог слат ко вод не фа у не Аmp hi po dа Цр не Го ре 
 ◆ Ка та лог ва ску лар не фло ре Цр не Го ре 
 ◆ Фа у на слат ко вод них ри ба Цр не Го ре 
 ◆ Фа у на мра ва Цр не Го ре
 ◆ Ка та лог Аmp hi biа Цр не Го ре 
 ◆ Ка та лог гљи ва Цр не Го ре
 ◆ Фа у на па ра зит ско-пљо сна тих цр ва Цр не Го ре

76. Уре ђе ње вод ног ре жи ма Ска дар ског је зе ра и ри је ке Бо ја не
77. Еко ло шки про бле ми на пра гу 21. ви је ка и њихов ути цај на жи вот ну сре ди ну и 

здра вље ста нов ни штва Цр не Го ре 
78. Мје ре ње ефи ка сног пре сје ка за ду бо ко не е ла стич но ра си ја ње по зи тро на на 

про то ну при ма лим пре да тим им пул си ма 
79. Мо гућ но сти и усло ви за ра ци о нал но ко ри шће ње хи дро е нер гет ског по тен ци-

ја ла ма њих во до то ка Цр не Го ре 
80. Вре мен ска не по ду да р ност би о ло шког и хро но ло шког ста ре ња 
81. Под руч ја у Цр ној Го ри са ре ла тив но по ве ћа ном ра ди о ак тив но шћу
82. Про у ча ва ње про це са ду бо ко-не е ла стич ног ра си ја ња леп то на на про то ну на 

HI екс пе ри мен ту на HE RА ак це ле ра то ру 
83. Раз вој хи рур ги је у Цр ној Го ри 
84. Вод ни по тен ци ја ли Цр не Го ре
85. Спе ци фич но сти фак то ра ри зи ка це ре бро ва ску лар них обо ље ња у Цр ној Го ри 
86. Ме то де оп ти ми за ци је
87. Вре мен ско-фре квен циј ска ана ли за сиг на ла са при мје на ма
88. Ста бил ност кре та ња ме ха нич ких си сте ма са ко нач ним бро јем сте пе на сло бо де
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89. Ре кон струк ци ја ни воа кон та ми ни ра но сти те ри то ри је Цр не Го ре плу то ни ју-
мом чер но биљ ског по ри је кла 

90. Кли нич ке осо бе но сти и епи де ми о ло ги ја кар ци но ма про ста те у Цр ној Го ри
91. Сте пен раз ви је но сти ате ро скле ро зе код кар ди о ва ску лар них бо ле сни ка ли је-

че них у Цр ној Го ри 
92. Ана ли за не ста ци о нар них сиг на ла у вре ме ну са при мје на ма 
93. Са вре ме ни про бле ми на но ме ха ни ке де фор ма бил них ти је ла 
94. Про бле ми ста бил но сти рав но те же и ста ци о на р них кре та ња 
95. Ва ри ја ци о не не јед на ко сти и ме то де ре гу ла ри за ци је
96. Тер мо ди на мич ке и тран спорт не осо би не су пер про вод ни ка 
97. Атлас кли ме Цр не Го ре

Одје ље ње дру штве них на у ка

1. Ар хе о ло шко ре ког но сци ра ње те ри то ри је Цр не Го ре
2. Тра го ви илир ске кул ту ре на тлу Цр не Го ре
3. Ар хе о ло шка ис тра жи ва ња ан тич ке Ду кље
4. Из во ри за исто ри ју Цр не Го ре
5. Ру си ја и анек си о на кри за 1908–1909. го ди не 
6. Ру си ја и бо сан ско-хер це го вач ки уста нак 1875–1878. го ди не 
7. Це ти њски ље то пис
8. Мо но гра фи ја Це ти ња 
9. Фран цу ска и ства ра ње ју го сло вен ске др жа ве

10. Цр но гор ско-ма ке дон ске ве зе од по чет ка XIX ви је ка до 1985. го ди не 
11. Ет но ло ги ја Ју жних Сло ве на 
12. Ет но ло шке од ли ке Цр не Го ре
13. Раз вој про из вод них сна га Цр не Го ре од 1978. до 2001. го ди не 
14. Тран сфор ма ци ја дру штве не сви је сти у Цр ној Го ри 
15. Дру штве ни жи вот Ста ре Цр не Го ре
16. Марк си зам и са вре ме ни сви јет
17. Ка рак тер, уло га и зна чај пра ва у со ци ја ли стич ком са мо у прав ном дру штву
18. Од го вор ност у са мо у прав ном со ци ја ли стич ком дру штву
19. Нор ма тив на ак тив ност цр но гор ске др жа ве
20. Прав на ми сао у Цр ној Го ри до 1918. го ди не
21. Оби ча ји, мо рал, прав на и дру га пра ви ла у Цр ној Го ри
22. Ком па ра тив но-со ци о ло шко ис тра жи ва ње сво ји не
23. Де мо граф ски и по пу ла ци о ни про бле ми у Цр ној Го ри
24. Пи сци ет но ло ги је Цр не Го ре
25. Пје вач ка дру штва Цр не Го ре с по себ ним освр том на КУД „Његош” – Це ти ње
26. Ров ца код Бе ра на – исто риј ско-ет но ло шка сту ди ја 
27. Фи ло зо фи ја и са вре ме ни сви јет 
28. Сло ве нач ка по ли ти ка у срп ско-хр ват ским од но си ма 1918–1941. го ди не 
29. Кон сти ту тив на на че ла др жав не за јед ни це – Ср би ја и Цр на Го ра 
30. Пор тре ти исто ри ча ра Цр не Го ре
31.  Устав ни си стем и за ко но дав ство Цр не Го ре – ста ње и прав ци уна пре ђи ва ња
32. Ју го сла ви ја у књи га ма исто ри о граф ским 
33. Књи жар ство Цр не Го ре до 1941. го ди не 
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34. Раз вој на у ке у Цр ној Го ри (ду го роч не тен ден ци је) 
35. Те ста мен ти зна ме ни тих лич но сти Цр не Го ре 
36. Спо ре ња са му зом Клио 
37. Цр на Го ра и Зет ска ба но ви на 
38. Кра љев ство Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца (1918–1920) 
39. Са вре ме на ру ска со ци о ло ги ја пра ва 
40. Кон цепт и са др жи на Уста ва Цр не Го ре од 2007. го ди не
41. Из во ри за исто ри ју Цр не Го ре из дубровачких ар хи ва 
42. Учите љска школа у Да ни лов гра ду 1919–1929. го ди не
43. Ру ски пи сци о Цр ној Го ри и Цр но гор ци ма 
44. О исто ри ча ри ма ЦА НУ 
45. Мје сто на у ке у бу ду ћем раз во ју Цр не Го ре 
46. Ака дем ске бе сје де 
47. О не ким ак ту ел ним спо ре њи ма у исто ри о гра фи ји 
48. Лек си кон по ли тич ке кул ту ре Цр не Го ре

Одје ље ње умјет нО сти

1. Про у ча ва ње пи са ног је зич ког из ра за у Цр ној Го ри 
2. Са вре ме ни је зич ки из раз у Цр ној Го ри у свје тлу при ми је ње не лин гви сти ке 
3. Исто ри ја цр но гор ске књи жев но сти 
4. Збор ни ци књи жев но кри тич ких при ло га о ства ра ла штву пи са ца ака де ми ка 
5. Му зи ко ло шка и ет но ло шка ис тра жи ва ња у Цр ној Го ри 
6. Исто ри ја ли ков них умјет но сти Цр не Го ре 
7. Кри тич ко из да ње дје ла Пе тра II Пе тро ви ћа Њего ша
8. Кри тич ко из да ње дје ла Мар ка Ми ља но ва По по ви ћа
9. Кри тич ко из да ње дје ла Сте фа на Ми тро ва Љу би ше

10. По зо ри шни жи вот у Цр ној Го ри- исто риј ски аспект 
11. Све ти Јо ван Вла ди мир у ли ков ним умјет но сти ма 
12. Цр но гор ска књи жев ност у књи жев ној кри ти ци 
13. До ди ри и про жи ма ња у умјет но сти ма сре дњег ви је ка Цр не Го ре и Ал ба ни је 
14. Цр но гор ски сли ка ри-ака де ми ци
15. При ку пља ње гра ђе за Ло вра Ма ри но ва До бри че ви ћа Ко то ра ни на
16. Гра ђа за исто ри ју му зи ке Цр не Го ре: ет но му зи ко ло шка ис тра жи ва ња
17. За сти ра ње мра за 
18. Књи жев но дје ло Ми ло ва на Ђи ла са
19. Из бор из есе ја и збир ка но вих пје са ма
20. Стје пан За но вић
21. Есте ти ка филм ске ре жи је
22. Цр кве и ма на сти ри ба се на Ска дар ског је зе ра
23. Ли ков но ства ра ла штво Мо ра че и Пи ве од сре ди не XVI до кра ја XVI II ви је ка
24. Књи жев ност Цр не Го ре
25. Са вре ме на цр но гор ска књи жев на ба шти на
26. Цр но гор ска му зи ка XIX ви је ка
27. Илу ми на ци је цр но гор ских ру ко пи сних и штам па них књи га од 12. до 16. 

ви је ка
28. Ли ков не по е ти ке ака де ми ка ЦА НУ



249

29. Из је зер ско-ша ран ске лек си ке
30. Мо де ли књи жев них срод но сти 
31. Ениг ма Тре ћег свјет ског ра та 
32. Мо ли тва ри је чи
33. Књи жев ни је зик Пе тра II Пе тро ви ћа Њего ша и Ву ков мо дел књи жев ног је зи ка
34. Рјеч ни ци цр но гор ских на род них го во ра

 ◆ Рјеч ник ник шић ког кра ја 
 ◆ Рјеч ник го во ра Зе те 
 ◆ Рјеч ник го во ра око ли не Мој ков ца 
 ◆ Рјеч ник го во ра око ли не Би је лог По ља (Вра не шка до ли на)
 ◆ Рјеч ник го во ра око ли не Бе ра на
 ◆ Рјеч ник го во ра Бо ке
 ◆ Њего шев фра зе о ло шки рјеч ник

35. Цр но гор ски ди ја ле кат ско-оно ма стич ки ко мплекс
 ◆ Ста тус мо дал не им пер фе кат ско-ин фи ни тив не кон струк ци је хтје ти + ин-
фи ни тив

 ◆ Го вор По тар ја 
 ◆ По лу гла сни ци и глас јат у цр но гор ским го во ри ма 

36. Про у ча ва ње пи са ног је зич ког из ра за у Цр ној Го ри
 ◆ Је зик Ни ко ле I Пет ро ви ћа 
 ◆ Је зик Сте фа на Ми тро ва Љу би ше 
 ◆ Је зик Цр но гор ског се на та 
 ◆ Је зик Бје ло пољ ског је ван ђе ља из 16. ви је ка
 ◆ Је зич ке ка рак те ри си ти ке у про зи Ду ша на Ђу ро ви ћа 
 ◆ Ста ри во кал јат у пи са ној спо ме нич кој гра ђи

37. Исто ри ја цр но гор ског ро ма на
38. Бдје ња и тра го ви
39. Се ман тич ка по ља у ста рим па стир ским игра ма Дур ми то ра
40. Му зич ка кул ту ра Цр не Го ре
41. Ак ту ел на пи та ња је зич ке кул ту ре у ме диј ској ко му ни ка ци ји 
42. При по вје дач ка и ро ман си јер ска про за Ми ха и ла Алек сан дро ви ча Шо ло хо ва
43. Тра гом пје снич ких ви зи ја
44. Његош и По ља ци
45. Рјеч ник цр но гор ског на род ног и књи жев ног је зи ка

нА УЧ ни сКУ По ви
1. Пр ва ју го сло вен ска оно ма стич ка кон фе рен ци ја, у ор га ни за ци ји Ме ђу а ка де-

миј ског од бо ра за оно ма сти ку СФРЈ, Од бо ра за је зик и књи жев ност, Дру штва 
за на у ку и умјет ност и Оно ма стич ког од бо ра Цр не Го ре, Ти то град 22–24. ок-
то бра 1975. го ди не

2. Ма лиг на обо ље ња у Цр ној Го ри (су ор га ни за тор Дру штво ме ди цин ских одје ље-
ња ју го сло вен ских ака де ми ја) Ти то град, 7. и 8. но вем бар 1975. го ди не

3. Жи вот и рад С. М. Љу би ше, Ти то град – Бу два, 20, 21. и 22. апри л 1976. го ди не
4. За шти та чо вје ко ве сре ди не у Цр ној Го ри, Хер цег Но ви, 6–8. ок то бар 1976. го ди не 
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5. Сто го ди шњи ца цр но гор скотур ског ра та 1876–1878, Це ти ње, 27. и 28. ма ј 1977. 
го ди не

6. Ри кар до, Маркс, Ле њин и са вре ме на еко ном ска ми сао, Хер цег Но ви, 26–29. ок-
то бар 1977. го ди не

7. По глед на сви јет, Хер цег Но ви, 9, 10. и 11. ок то бар 1978. го ди не
8. Пред мет и ме тод из у ча ва ња па три јар хал них за јед ни ца и кул ту ре на ро да и 

на род но сти Ју го сла ви је, Ти то град, 23. и 24. но вем бар 1978. го ди не
9. Про бле ми са мо у прав ног при вред ног си сте ма, Хер цег Но ви, 17–19. сеп тем бар 

1980. го ди не
10. Тра ди ци о нал не и са вре ме не ври јед но сти Цр но го ра ца, Ти то град, 24. и 25. ок то-

бар 1980. го ди не
11. Сим по зи јум о Ска дар ском је зе ру, Ти то град, 30. и 31. ок то бар и 1. но вем бар 

1980. го ди не
12. Жи вот и дје ло Мар ка Ми ља но ва, Ти то град, 7, 8. и 9. ма ј 1981. го ди не
13. Сим по зи јум о ће ли ји (су ор га ни за то ри УНЕ СКО и СА НУ), Хер цег Но ви, 15–17. 

ју н 1981. го ди не
14. Про бле ми са вре ме ног је зич ког из ра за у Цр ној Го ри, Ти то град 15. фе бру а р 1982. 

го ди не
15. Кул тур на ба шти на Бал ка на и се и змич ки про бле ми (по кро ви те ље УНЕ СКО), 

Бу два, 15. и 16. апри л 1982. го ди не
16. Ду хов на кул ту ра Или ра, су ор га ни за тор АНУ БиХ, Хер цег Но ви, 4–6. но вем-

бар 1982. го ди не
17. Цр но гор ски го во ри – ре зул та ти до са да шњих ис пи ти ва ња и да љи рад на њихо

вом про у ча ва њу, Ти то град, 12–15. ма ј 1983. го ди не
18. Са вре ме ни про бле ми еко ном ске ста би ли за ци је и при вред ни раст, за по сле

ност, ин фла ци ја и спољ но е ко ном ски од но си, Хер цег Но ви, 31. мај, 1. и 2. јун 
1983. го ди не

19. Штам пар ска и књи жев на дје лат ност Бо жи да ра Ву ко ви ћа Под го ри ча ни на (за-
јед но са Му зе ји ма и га ле ри ја ма Ти то гра да), Ти то град, 29. и 30. сеп тем бар 1983. 
го ди не

20. Ста ње, уло га и прав ци раз во ја на у ке у Цр ној Го ри (за јед но са Уни вер зи те том 
„Вељ ко Вла хо вић”), Ти то град, 4. и 5. мар т 1985. го ди не

21. Про шлост Цр не Го ре као пред мет на уч ног ис тра жи ва ња и об ра де, Ти то град, 
26. и 27. апри л 1985. го ди не

22. Је зик у шко ли и уџ бе нич кој ли те ра ту ри, Ти то град, 23. и 24. ја ну а р 1986. го ди не
23. Ма кро е ко ном ска те о ри ја и еко ном ска по ли ти ка – с по себ ним освр том на ју

го сло вен ску са мо у прав ну при вре ду, Хер цег Но ви, 25, 26. и 27. сеп тем бар 1986. 
го ди не (ме ђу а ка де миј ски)

24. Вук Сте фа но вић Ка ра џић и Цр на Го ра, Ти то град, 16. и 17. апри л 1987. го ди не
25. Пр ви лин гви стич ки скуп у спо мен на проф. др Ра до са ва Бо шко ви ћа (за јед но са 

На став нич ким фа кул те то м и Му зе ј ско до ку мен тар ним цен тром у Да ни лов-
гра ду) Да ни лов град, 14. и 15. ма ј 1987. го ди не 

26. Дру штве на и оста ли об ли ци сво ји не у со ци ја ли стич кој при вре ди (ме ђу а ка де-
миј ски), Хер цег Но ви, 11, 12. и 13. ма ј 1988. го ди не

27. Сто го ди шњи ца Оп штег имо вин ског за ко ни ка за кња же ви ну Цр ну Го ру 1888–
1988, Це ти ње, 7. и 8. ок то бар 1988. го ди не
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28. Цр но гор скома ке дон ске књи жев не, је зич ке и кул тур не ве зе, Ти то град, 1. и 2. 
но вем бар 1988. го ди не

29. Еко ло шке ак ту ел но сти у Цр ној Го ри, Ти то град, 7. и 8. де цем бар 1988. го ди не
30. Цр но  је ви ћа штам па ри ја и ста ро штам пар ство (за јед но са Цен трал ном 

народ ном би бли о те ком Ре пу бли ке Цр не Го ре „Ђур ђе Цр но је вић”), Це ти ње, 11. 
и 12. ма ј 1989. го ди не

31. Ко сов ски бој у исто ри ји, тра ди ци ји и ства ра ла штву Цр не Го ре (за јед но са 
Исто риј ским ин сти ту том и Фи ло зоф ским фа кул те том у Ник ши ћу), Ти то-
град, 25. ок то бар 1989. го ди не 

32. Осма ју го сло вен ска оно ма стич ка кон фе рен ци ја и Дру ги лин гви стич ки скуп 
„Бо шко ви ће ви да ни” (за јед но са Ме ђу а ка де миј ским од бо ром за оно ма сти ку, 
Фи ло зоф ским фа кул те том у Бе о гра ду и Цен тром за кул ту ру у Да ни лов гра ду), 
Ти то град – Да ни лов град, 19. и 20. апри л 1990. го ди не

33. При род не и дру штве не ври јед но сти На ци о нал ног пар ка „Би о град ска го ра” (за-
јед но са СИЗ-ом На ци о нал ног пар ка, Ре пу блич ким за во дом за за шти ту при-
ро де и Ин сти ту том за шу мар ство и пре ра ду др ве та) Ко ла шин, 27–29. сеп тем-
бар 1990. го ди не

34. Устав СФРЈ и пре о бра жа ји ју го сло вен ског дру штва, Ти то град, 2. и 13. ок то бар 
1990. го ди не 

35. Из во ри и исто ри о гра фи ја о Цр ној Го ри, Ти то град, 17. и 18. де цем бар 1990. го ди не
36. Еко ном ске функ ци је др жа ве у усло ви ма на ше тр жи шне при вре де, Бе о град, 19. 

и 20. но вем бар 1990. го ди не (ме ђу а ка де миј ски)
37. Три на е сто јул ски уста нак – пред мет на у ке и умјет но сти, Ти то град, 11. и 12. 

јул 1991. го ди не 
38. При ро да На ци о нал ног пар ка „Дур ми тор” (за јед но са НП „Дур ми тор” и Ре пу-

блич ким за во дом за за шти ту при ро де), Жа бљак, 24. и 25. ок то бар 1991. го ди не 
39. Ак ту ел ни еко ло шки про бле ми Пље ва ља (за јед но са Еко ло шким дру штвом 

„Би сер ка” из Пље ва ља), Пље вља, 9. и 10. ок то бар 1992. го ди не
40. Мо гу ћно сти и пер спек ти ве раз во ја на у ке у Цр ној Го ри, Под го ри ца, 29. и 30. 

ок то бар 1992. го ди не
41. Основ ни про бле ми фи ло зо фи је пра ва, Под го ри ца, 11. де цем бар 1992. го ди не
42. На ци о нал ни парк „Лов ћен” – при род на и кул тур на до бра (за јед но са Ре пу блич-

ким за во дом за за шти ту при ро де), Це ти ње, 17. и 18. сеп тем бар 1993. го ди не 
43. Пе тар II Пе тро вић Његош – лич ност, дје ло и ври је ме (за јед но са СА НУ), Бе о-

град – Це ти ње, 27, 28, 29. и 30. сеп тем бар 1993. го ди не 
44. Про бле ми са вре ме не исто риј ске на у ке и на ста ве исто ри је у Цр ној Го ри, Под-

го ри ца, 20. и 21. ок то бар 1993. го ди не 
45. Пет вје ко ва ОК ТО И ХА, пр ве штам па не ћи ри лич ке књи ге на сло вен ском ју гу, 

Це ти ње, 24. и 25. јун 1994. го ди не 
46. Мо гућ но сти тех но ло шког пре струк ту ри ра ња и раз во ја при вре де Цр не Го ре, 

Под го ри ца 27. јун 1994. го ди не
47. Фе де ра ци ја са дви је фе де рал не је ди ни це, Под го ри ца, 29. и 30. сеп тем бар 1994. 

го ди не
48. Књи жев но дје ло Ми ха и ла Ла ли ћа, Бе ра не и Ан дри је ви ца, 6. и 7. ок то бар 1994. 

го ди не
49. Књи жев но дје ло Ра до ње Ве шо ви ћа, Ан дри је ви ца, 9. ок то бар 1994. го ди не
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50. Ис тра жи ва ње Ја дран ског мо ра и за шти та (у са ра дњи са Уни вер зи те том Цр-
не Го ре и За во дом за би о ло ги ју мо ра у Ко то ру), Ко тор, 18–21. мај 1995. го ди не

51. Жи вот и дје ло ака де ми ка Јев та Ми ло ви ћа, Под го ри ца 3. јул 1995. го ди не
52. Дру ги свјет ски рат – пе де сет го ди на ка сни је (ме ђу на род ни), Под го ри ца, 20–

22. сеп тем бар 1995. го ди не
53. Вој во да Га вро Ву ко вић – др жав ник и књи жев ник, Бе ра не, 29. сеп тем бар 1995. 

го ди не
54. При род не ври јед но сти и за шти та Ска дар ског је зе ра, Под го ри ца, 8–10. но вем-

бар 1995. го ди не 
55. Тре ћи лин гви стич ки скуп „Бо шко ви ће ви да ни”, Под го ри ца, 10–11. ок то бар 

1995. го ди не
56. Мој ко вач ка бит ка у исто ри ји и умјет но сти, Под го ри ца, 25. април 1996. го-

ди не
57. Пр ви цр но гор скофран цу ски су сре ти – Ме ди цин скохи рур шки да ни (са Дру-

штвом ље ка ра Цр не Го ре), Ник шић, 17–19. сеп тем бар 1996. го ди не
58. Тран зи ци ја постсо ци ја ли стич ких при вре да – про бле ми, ис ку ства и пер спек

ти ве (ме ђу на род ни), Под го ри ца, 24. и 25. ок то бар 1996. го ди не
59. Ра до ван Зо го вић – жи вот и ства ра ла штво, Под го ри ца, 29. и 30. мај 1997. го ди не
60. Ис так ну ти про за и сти ме ђу рат ног пе ри о да у Цр ној Го ри, Под го ри ца, 20. јун 

1997. го ди не
61. Пре во ђе ње Гор ског ви јен ца на стра не је зи ке, Под го ри ца, 28. и 29. мај 1998. го ди не
62. Ју го сла ви ја на раз ме ђу епо ха, Под го ри ца, 28. и 29. сеп тем бар 1998. го ди не
63. Че твр ти лин гви стич ки скуп „Бо шко ви ће ви да ни”, Под го ри ца, 8. и 9. ок то бар 

1998. го ди не
64. Пр ви на уч ни скуп: Ал тер на тив ни из во ри енер ги је и бу дућ ност њихо ве при мје

не у Ју го сла ви ји, Бу два, 8–10. ок то бар 1998. го ди не
65. Двје ста го ди на За ко ни ка об шчег цр но гор ског и брд ског, Под го ри ца, 30. ок то бар 

1998. го ди не
66. Тра ди ци о нал на на род на кул ту ра у Цр ној Го ри (ме ђу на род ни), Под го ри ца, 7. и 

8. де цем бар 1998. го ди не
67. Фи ло зоф ска ми сао В. С. Со ло вјо ва, Под го ри ца, 15. и 16. де цем бар 1998. го ди не
68. Филм и ју го сло вен ско дру штво на кра ју ви је ка, Под го ри ца, 22. и 23 де цем бар 

1998. го ди не
69. Књи жев но дје ло Ду ша на Ђу ро ви ћа, Под го ри ца, 21. и 22. де цем бар 2000. го ди не
70. Дру ги на уч ни скуп: Ал тер на тив ни из во ри енер ги је и бу дућ ност њихо ве при

мје не у зе мљи, Бу два, 8–10. ок то бар 2001. го ди не
71. Ди на сти ја Пе тро вићЊегош (ме ђу на род ни, у за јед ни ци са Уни вер зи те том 

Цр не Го ре), Под го ри ца, 29. ок то бар до 1. но вем бра 2001. го ди не
72. Жи вот и дје ло ака де ми ка Ми ха и ла Сте ва но ви ћа, Под го ри ца, 16. и 17. мај 

2002. го ди не
73. Ври је ме и про грес – Цр на Го ра на раз ме ђу ми ле ни ју ма (у за јед ни ци са Уни вер-

зи те том Цр не Го ре), Под го ри ца, 17. и 18. јун 2002. го ди не
74. Пе ти лин гви стич ки скуп „Бо шко ви ће ви да ни”, Под го ри ца, 10. и 11. ок то бар 

2002. го ди не
75. Се ло у Цр ној Го ри (у за јед ни ци са Уни вер зи те том Цр не Го ре), Под го ри ца, 18–

20. де цем бар 2002. го ди не
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76. Тран зи ци о ни про це си – до ме ти, огра ни че ња и пер спек ти ве (с по себ ним освр
том на Цр ну Го ру), Под го ри ца, 26. и 27. мај 2003. го ди не

77. IV ме ђу на род на на уч на кон фе рен ци ја Бу ду ћи ци ље ви ин же њер ске на у ке, у ор-
га ни за ци ји Ме ђу на род не ин же њер ске ака де ми је и уз по др шку Ми ни стар ства 
ино стра них по сло ва Цр не Го ре, Ига ло, од 2. до 8. ју л 2003. го ди не

78. Ме ђу на род на кон фе рен ци ја о са вре ме ним ин фор ма ци о ним си сте ми ма, Све-
ти Сте фан, од 6. до 9. ок то бар 2003. го ди не

79. Трећи научни скуп Ал те р на тив ни из во ри енер ги је и бу дућ ност њихо ве при
мје не у зе мљи, у ор га ни за ци ји ЕНЕ КО цен тра, Бу два, 9. и 10. ок то бар 2003. 
го ди не

80. Омаж Ми ха и лу Ла ли ћу, по во дом де се то го ди шњи це смр ти, Под го ри ца, 11. де-
цем бар 2003. го ди не

81. Ак ту ел на пи та ња упра вља ња се и змич ким ри зи ком у Цр ној Го ри и окру же њу, 
Под го ри ца, 15. и 16. април 2004. го ди не

82. Дру га сјед ни ца Ме ђу а ка де миј ског са вје та за Ју го и сточ ну Евро пу (у ор га ни за-
ци ји ЦА НУ и СА НУ, уз по др шку Европ ске ко ми си је и Уне ско вог ре ги о нал ног 
би роа за на у ку у Ве не ци ји), Бу два, 7. ок то бар 2004. го ди не

83. До стиг ну ћа и пер спек ти ве раз во ја са вре ме не уро ло ги је, Под го ри ца, 14. ок то-
бар 2004. го ди не

84. Де мо граф ска кре та ња и по пу ла ци о ни про бле ми у Цр ној Го ри, Под го ри ца, 1. и 
2. де цем бар 2004. го ди не

85.  Шести лин гви стич ки на уч ни скуп Бо шко ви ће ви да ни, Под го ри ца, 19–20. ма ј 
2005. го ди не

86. Хи рур шко ли је че ње бол них ста ња, Под го ри ца, 9. сеп тем бар 2005. го ди не
87.  Че твр ти на уч ни скуп Ал тер на тив ни из во ри енер ги је и бу дућ ност њихо ве 

при мје не у зе мљи, Бу два, 6. и 7. ок то бар 2005. го ди не
88. Пје сник и ври је ме (о књи жев ном дје лу Мир ка Ба ње ви ћа, а уз сто го ди шњи цу 

пи шче вог ро ђе ња), Под го ри ца, 20. ок то бар 2005. го ди не
89. Устав за Кња же ви ну Цр ну Го ру од 1905. го ди не у свом вре ме ну, Под го ри ца, 4. 

но вем бар 2005. го ди не
90. На ци о нал но по зо ри ште у Цр ној Го ри у дру гој по ло ви ни XX ви је ка, Под го ри ца, 

23. јун 2006. го ди не
91. Лич ност и дје ло Ан дри је П. Јо ви ће ви ћа, Под го ри ца, 18. ок то бар 2006. го ди не
92. Пар ла мен та ри зам у Цр ној Го ри 1906–1914 – по во дом 100 го ди на од уста но вље-

ња пар ла мен та ри зма у Цр ној Го ри, Под го ри ца, 6. но вем бар 2006. го ди не
93. Ла ли ће ви су сре ти, Под го ри ца, 12. де цем бар 2006. го ди не
94. Па вле Ро вин ски и Цр на Го ра, Под го ри ца, 13. де цем бар 2006. го ди не
95. Обра зо ва ње и ме ди ји, Под го ри ца, 21. де цем бар 2006. го ди не
96. На црт уста ва Цр не Го ре, Под го ри ца, 24. април 2007. го ди не
97. Је зич ка си ту а ци ја у Цр ној Го ри – нор ма и стан дар ди за ци ја, Под го ри ца, 24. и 

25. мај 2007. го ди не
98. Тра ја ње ли те ра ту ре – скуп по све ћен Ра до ва ну Зо го ви ћу, Под го ри ца, 12. јун 

2007. го ди не
99.  Но ви не у не у ро хи рур ги ји, Под го ри ца, 28. сеп тем бар 2007. го ди не

100.  Пе ти ме ђу на род ни на уч ни скуп Ал тер на тив ни из во ри енер ги је и бу дућ ност 
њихо ве при мје не, Будва, од 3. до 5. ок то бар 2007. го ди не
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101. Ста за и ври је ме – по све ћен 90-го ди шњи ци ро ђе ња књи жев ни ка Ду ша на Ко-
сти ћа, Под го ри ца, 19. ок то бар 2007. го ди не

102.  Седми лин гви стич ки на уч ни скуп Бо шко ви ће ви да ни – Лек си ко гра фи ја и лек
си ко ло ги ја, Под го ри ца, 23. и 24. мај 2008. го ди не

103. На ра циј ски то ко ви (о књи жев ном ства ра ла штву Ћа ми ла Си ја ри ћа), Под го-
ри ца, 10. јун 2008. го ди не

104. Nonlineаr Аnаlysis аnd Optimizаtion Pro blems, Бу два, 6–10. ок то бра 2008. го ди не
105. Internаtionаl Con fe ren ce: Ro le of Nаtionаl Sci en ce Аcаdemies in the 21st Cen tury, 

Под го ри ца, 9–12. ок то бар 2008. го ди не (Ор га ни за то ри: ЦА НУ, IАP, CEEN, 
EАSА, WААS-SEED, IАCSEE)

106. Мо бил не и бе жич не ко му ни ка ци је, Под го ри ца, 6. март 2009. го ди не
107. По ли тич ка ми сао Џо на Пла мен ца, Под го ри ца, 14. мај 2009. го ди не
108. II Ла ли ће ви су сре ти – Зло као ли те рар ни мо тив, Под го ри ца, 12. јун 2009. го ди не
109. Op ti mi zа ti on аnd Аp pli cа ti ons (OP TI MА), Пе тро вац, од 21. до 25. сеп тем бар 

2009. го ди не
110. Ру скоцр но гор ске на уч не ве зе у ми ну лом и на шем вре ме ну, Под го ри ца, 5. и 6. 

ок то бар 2009. го ди не
111.  Ше сти ме ђу на род ни на уч ни скуп Ал тер на тив ни из во ри енер ги је и бу дућ ност 

њихо ве при мје не, Бу два, 8. и 9. ок то бар 2009. го ди не
112. Це ре бро ва ску лар не бо ле сти, Под го ри ца, 6. но вем бар 2009. го ди не
113. Internаtionаl Con fe ren ce: Vаlues аnd 21st Cen tury, Под го ри ца, 19–21. но вем бар 

2009. го ди не (Ор га ни за то ри: ЦА НУ, CEEN, EАSА, WААS-SEED, IАCSEE)
114. Ври је ме и тра ди ци ја – 100 го ди на од ро ђе ња Јан ка Ђо но ви ћа, Под го ри ца, 24. 

но вем бар 2009. го ди не
115. Тра гом цр но гор ске му зич ке ба шти не, Под го ри ца, 25. март 2010. го ди не
116. Међународни научни скуп Ска дар ско је зе ро – ста ње и пер спек ти ве, Под го ри-

ца – Ска дар, 19–21. ју н 2010. го ди не
117.  European ICSU members Meeting, Подгорица, 29–30 септембар 2009. године
118. Кон грес ма те ма ти ча ра и фи зи ча ра Цр не Го ре, Пе тро вац, 7–10. ок то бар 2010. 

го ди не
119. Ре ги о нал на кон фе рен ци ја Re newаble Energy So ur ces аnd Energy Ef  ciency, у 

окви ру CEI Цр на Го ра 2010, уз са ра дњу Ми ни стар ства еко но ми је Цр не Го ре и 
Кан це ла ри је за одр жи ви раз вој Вла де Цр не Го ре, Под го ри ца, 27. ок то бар 2010. 
го ди не

120. Ли те ра ту ра сло бо дар ских ви зи ја, Под го ри ца, 29. ок то бар 2010. го ди не
121. Ме ђу на род на на уч на кон фе рен ци ја Reseаrch&De ve lop ment аs the Bаsis for 

Innovаtion in Creаting the Com pe ti ti ve Re gion, у окви ру цр но гор ског пред сје да-
ва ња CEI, Под го ри ца, 12–13. но вем бар 2010. го ди не

122. Regionаl Wor kshop on Pro mo tion аnd Outreаch of Nucleаr Sci en ce, у ор га ни за ци ји 
Ме ђу на род не аген ци је за атом ску енер ги ју (IАEА), ЦА НУ, ЗАМ ТЕС-а и Уни-
вер зи те та Цр не Го ре, Под го ри ца, 1–3. де цем бар 2010. го ди не

123. Регионална конференција Nuclear Energy – Global Trends and Perspectives in 
SouthEast Europe, Подгорица, 10–12. мај 2011. године

124.  Осми лин гви стич ки на уч ни скуп Бо шко ви ће ви да ни – Гра ма ти ка, лек си ко
гра фи ја и лек си ка, де скрип тив ни и нор ма тив ни при ступ, Под го ри ца, 27. мај 
2011. го ди не
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Међународна конференција Research & Development as the Basis for Innovation  
in Creating the Competitive Region, у оквиру црногорског предсједавања CEI,  

Подгорица, 12–13 новембар 2010.

Међународни научни скуп „Скадарско језеро – стање и перспективе”,  
Подгорица – Скадар, 19–21. јун 2010.
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оКрУ ГЛи сто Ло ви
1. О крв ној осве ти, Ти то град, 19. фе бру ар 1982. го ди не
2. Нај но ви ја са зна ња о спо ме ни ци ма кул ту ре у Цр ној Го ри с по себ ним освр том 

на от кри ћа пред ме та спо ме нич ког ка рак те ра по сли је зе мљо тре са 1979, Ти то-
град, 17. ма ј 1985. го ди не

3. Не ки про бле ми аеро за га ђе ња у Цр ној Го ри – флу о ри ди – Ти то град, 27. мар т 
1986. го ди не 

4. О за шти ти по крет них спо ме ни ка кул ту ре Цр не Го ре, Ти то град, 3. мај 1986. 
го ди не

5. Дру штве на сво ји на као основ про дук ци о них од но са (за јед но са Марк си стич-
ким цен тром ЦК СК ЦГ, Ин сти ту том за дру штве но-еко ном ски ис тра жи ва ња 
и ча со пи сом „Прак са”), Ти то град, 19. и 20. ма ј 1987. го ди не

6. О не по крет ним спо ме ни ци ма кул ту ре Цр не Го ре, Ти то град, 8. и 9. ок то бaр 
1987. го ди не

7. Са вје то ва ње о на уч но и стра жи вач ком ра ду, струч ном уса вр ша ва њу и етич
коде он то ло шким про бле ми ма у здрав стве ној слу жби Цр не Го ре, Под го ри ца, 
28. мај 1990. го ди не

8. Са вје то ва ње о ме ди цин ској ин фор ма ти ци, Под го ри ца, 29. јун 1990. го ди не
9. Под сти ца ње раз во ја на уч ног и умјет нич ког под млат ка, Под го ри ца, 17. мај 

1995. го ди не
10. Про бле ми тран сфор ма ци је у сви је тлу нор ма тив них пред ло га и рје ше ња, Под-

го ри ца, 8. ју н 1995. го ди не
11. О по тре би про у ча ва ња го ло о точ ког вре ме на, Под го ри ца, 27. јун 1995. го ди не
12. Ет но ло шки од ли ке Цр не Го ре – на уч ни про бле ми и ме то де об ра де, Под го ри ца, 

30. јун 1995. го ди не
13. Са да шњи тре ну так ар хе о ло шке на у ке у Цр ној Го ри, Под го ри ца, 31. ок то бар 

1995. го ди не
14. Де мо граф ска кре та ња и про мје не у Цр ној Го ри (ве ри фи ка ци ја про јек та), Под-

го ри ца, 15. но вем бар 1996. го ди не
15. На уч но дје ло Јо ва на Вук ма но ви ћа и његов зна чај за ет но ло ги ју и му зе о ло ги ју 

Цр не Го ре, Под го ри ца, 3. де цем бар 1996. го ди не
16. Елек три фи ка ци ја ри јет ко на се ље них под руч ја (ка ту на), са Елек тро при вре-

дом Цр не Го ре, Под го ри ца, 7. мај 1997. го ди не
17. При род ни ми не рал ни ре сур си Цр не Го ре (не ме та лич не ми не рал не си ро ви не), 

Под го ри ца, 26. јун 1998. го ди не
18. Обра зо ва ње тех нич ких ка дро ва, Под го ри ца, 14. де цем бар 1998. го ди не
19. Но ве енер гет ске тех но ло ги је и њихо ва уло га у раз во ју Цр не Го ре, 5. но вем бар 

1999. го ди не
20. Ин фор ма ти ка: те о ри ја, тех ни ка, тех но ло ги ја у раз во ју Цр не Го ре, Под го ри-

ца, 19. но вем бар 1999. го ди не
21. При ва ти за ци ја у елек тро при вре ди Цр не Го ре, са Елек тро тех нич ким фа кул те-

том, Под го ри ца, 3. март 2000. го ди не
22. Му зе о ло ги ја у Цр ној Го ри – ста ње, про бле ми и пер спек ти ве, Под го ри ца, 4. мај 

2000. године
23. Енер гет ски де фи цит у Цр ној Го ри, Под го ри ца, 24. ја ну ар 2002. го ди не 
24. На црт за ко на о ви со ком обра зо ва њу, Под го ри ца, 3. јун 2002. године
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25. Но ви устав и кон сти ту и са ње Цр не Го ре као мо дер не др жа ве вла да ви не пра ва, 
Под го ри ца, 19. април 2003. го ди не

26. На црт за ко на о за шти ти људ ских пра ва и сло бо да, Под го ри ца, 22. април 
2003. го ди не

27. Еко ло шки про бле ми на пра гу 21. ви је ка и њихов ути цај на жи вот ну сре ди ну и 
здра вље ста нов ни штва Цр не Го ре, Под го ри ца, 6. јун 2003. го ди не

28. Хи дро е не р гет ски по тен ци ја ли Цр не Го ре: Мо гућ но сти и смјер ни це из гра дње 
ма лих хи дро е лек тра на у Цр ној Го ри (за јед но са Елек тро при вре дом Цр не Го-
ре), Под го ри ца, 4. јул 2003. го ди не

29. Про бле ми енер гет ске ефи ка сно сти, Под го ри ца, 17. март 2004. го ди не
30. Аген да еко ном ских ре фор ми Вла де Ре пу бли ке Цр не Го ре, Под го ри ца, 7. мај 2004. 

го ди не
31. На црт за ко на о пла ни ра њу и уре ђе њу про сто ра, Под го ри ца, 26. мај 2004. го ди не
32. Пар ла мен тар ни или пред сјед нич ки си стем у но вом Уста ву Цр не Го ре, Под го-

ри ца, 15. јун 2004. го ди не
33. Књи жев но дје ло Ри ста Рат ко ви ћа, Под го ри ца, 18. јун 2004. го ди не 
34. Но ви енер гет ски из во ри у Цр ној Го ри, Под го ри ца, 9. сеп тем бар 2004. го ди не
35. О за ви чај ној исто ри ји, Под го ри ца, 13. де цем бар 2005. го ди не
36. Ре фор ме и еко ном ска по ли ти ка у до ку мен ти ма и прак си Цр не Го ре, Под го ри-

ца, 14. де цем бар 2005. го ди не
37. Ак ту ел ни про бле ми обра зо ва ња од ра слих, Под го ри ца, 20. јун 2006. го ди не
38. Струч ни скуп: Стра те ги ја раз во ја енер ге ти ке Ре пу бли ке Цр не Го ре до 2025. 

го ди не, у про сто ри ја ма Вла де Цр не Го ре, 25. ав густ 2006. го ди не 
39. Окру гли сто – струч на рас пра ва: На црт про стор ног пла на Цр не Го ре, Под го-

ри ца, 13. ок то бар 2006. го ди не
40. Ет но ло ги ја гра да у Цр ној Го ри, Под го ри ца, 16. но вем бар 2006. го ди не
41. Ста ње жи вот не сре ди не у обла сти зе мљи шта, во де и ва зду ха у Цр ној Го ри, 

Под го ри ца, 30. март 2007. го ди не
42.  Еко ном ске сло бо де и раз вој Цр не Го ре, Под го ри ца, 19. де цем бар 2007. го ди не
43. Пер спек ти ве енер гет ског раз во ја Цр не Го ре у кон тек сту до ми нант них при род

них, тех нич ких и еко ном ских ха зар да, Под го ри ца, 28. фе бру ар 2008. го ди не
44. Про бле ми у цр но гор ској са вре ме ној ли ков ној умјет но сти, Под го ри ца, 12. јун 

2008. го ди не
45. Вре мен ска не по ду дар ност би о ло шког и хро но ло шког ста ре ња у Цр ној Го ри, 

Под го ри ца, 30. јун 2008. го ди не
46. Филм ска умјет ност у Цр ној Го ри – про шлост, са да шњост, бу дућ ност: про

бле ми и пер спек ти ве, Под го ри ца, 17. ок то бар 2008. го ди не
47. Окру гли сто о стра да њи ма и ра за ра њи ма у ка та стро фал ном зе мљо тре су 1979. 

го ди не и три де се то го ди шњој об но ви Цр не Го ре, Бар, 15. април 2009. го ди не
48. Окру гли те мат ски сто о кар ци но му про ста те, за сно ван на про јек ту Кли нич ке 

осо бе но сти и епи де ми о ло шке ка рак те ри сти ке кар ци но ма про ста те, Под го-
ри ца, 22. фе бру ар 2010. го ди не 

49. О ста њу и ко ри шће њу ар хив ске гра ђе за исто ри ју Цр не Го ре, Под го ри ца, 24. 
сеп тем бар 2010. го ди не

50. Исто риј ска на у ка, про гра ми и на ста ва исто ри је у шко ла ма, Под го ри ца, 8. де-
цем бар 2010. го ди не

51. Ет но ло шке од ли ке Цр не Го ре, Под го ри ца, 15. де цем бар 2010. го ди не



259

52. О ре зул та ти ма и бу ду ћим за да ци ма лин гви стич ких ис тра жи ва ња у ЦА НУ, 
Под го ри ца, 9. фе бру ар 2011. го ди не

53. Ин клу зив не ври јед но сти обра зов ног си сте ма Цр не Го ре, Под го ри ца, 16. јун 
2011. го ди не

54. План ски аспек ти енер гет ских ко ри до ра, Под го ри ца, 21. јун 2011. го ди не

АКА деМ сКе бе сје де
1. Ака де мик Бра ни слав Шо шкић, Је дан те о риј ски по глед на са вре ме не привред не 

про бле ме Ју го сла ви је, 24. фе бру ар 1983. го ди не 
2. Ака де мик Љу бо мир Ра шо вић, Ре кон струк тив на хи рур ги ја је дња ка, 20. ок то-

бар 1983. го ди не 
3. Ака де мик Слав ко Ми ју шко вић, На род ни пре по род у Бо ки Ко тор ској по сли је 

па да Ба хо вог ап со лу ти зма, 6. де цем бар 1983. го ди не 
4. Ака де мик Ду шан Ву ко тић, Ви зу е ли за ци ја по ет ске ри је чи, 29. фе бру ар 1984. 

го ди не 
5. Академик Иво Ђа ни По по вић, Три де се то го ди шња ис ку ства у са вре ме ној ди

јаг но сти ци и хи рур шко ли је че ње кар ци о но ма плу ћа, 16. ја ну ар 1985. го ди не 
6. Академик Ду шан Ко стић, Гра ни ца зе мље, 28. фе бру ар 1985. го ди не 
7. Академик Че до Ву ко вић, Ври је ме – мој за ви чај, 28. фе бру ар 1985. го ди не 
8. Ака де мик Ди ми три је Ди мо Ву јо вић, Ка ко су Фран цу зи, то ком Пр вог свјет ског 

ра та, ви дје ли пр о блем ства ра ња Ју го сло вен ске др жа ве, 27. фе бру ар 1986. го ди не 
9. Ака де мик Љу бо Па ви ће вић, О ево лу ци ји и не ким мо гућ но сти ма да љег уна пре

ђи ва ња кул ту ре пше ни це, 7. но вем бар 1986. го ди не 
10. Ака де мик Јев то Ми ло вић, Лич но сти и до га ђа ји из Њего ше вог „Гор ског ви јен ца” 

у сви је тлу исто риј ске гра ђе, 19. но вем бар 1987. го ди не 
11. Ака де мик Па вле Ми јо вић, Не ки про бле ми на ше ли ков не умјет но сти, 17. март 

1988. го ди не 
12. Ака де мик Ра до ња Ве шо вић, Упо зо ре ње – ци клус пје са ма, 23. јун 1988. го ди не 
13. Ака де мик Ву ко Ра до вић при ре дио је 9. мар та 1990. го ди не, као ака дем ску бе-

сје ду, из ло жбу ра до ва у свом умјет нич ком ате љеу у Скуп шти ни СР Цр не Го ре 
14. Ака де мик Пе тар Вла хо вић, Ет нос у ет но ло ги ји и ан тро по ло ги ји, 15. но вем бар 

1990. го ди не 
15. Проф. др Гор дан Ка ра ман, На ша под зем на фа у на, 28. фе бру ар 1991. го ди не 
16. Ака де мик Вла до Стру гар, Ју го сла ви ја с Цр ном Го ром, 26. но вем бар 1992. го ди не 
17. Ака де мик Дра гу тин Ву ко тић, Кли нич ке и фи зич кохе миј ске осо би не уро ли ти

ја зе у Цр ној Го ри, 1. ок то бар 1993. го ди не 
18. Проф. др Бра ни слав Осто јић: При јем Ву ко ве је зич ке ре фор ме и стан дар ди за

ци ја књи жев ног је зи ка у Цр ној Го ри, 6. јун 1996. го ди не 
19. Ака де мик Но во Ву ко вић, На уч ни пе си ми зам и не га тив не уто пи је Бо ри сла ва 

Пе ки ћа, 7. март 1997. го ди не 
20. Академик Жар ко Ђу ро вић, Ус пе ње људ ско сти, 26. но вем бар 1999. го ди не
21. Ака де мик Мо мир Ђу ро вић, Иза зо ви бу дућ но сти и енер ги ја, 8. март 2001. го ди не
22. Ака де мик Влај ко Бра јић, Про шлост ху ма ни зма и пра ва и бу дућ ност чо вје ка, 

22. фе бру ар 2002. го ди не
23. Проф. др Ми лан Дра го вић, Ље кар и смрт – трак тат, 7. март 2002. го ди не.
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24. Ака де мик Зо ран Ла кић: Осни ва ње и рад цр но гор ског рат ног пар ла мен та, 3. 
ок то бар 2003. го ди не

25. Ака де мик Ра до мир Ива но вић, Му дрост ства ра ња и ље по та као ег зи стен ци јал
на, ду хов на и естет ска по тре ба у про зи Иве Ан дри ћа, 16. де цем бар 2005. го ди не 

26. Ака де мик Све то мир Ива но вић: Ври је ме, здра вље и мо рал, 23. март 2009. го ди не
27. Ака де мик Ол га Пе ро вић: Ака дем ска бе сје да о Да ду Ђу ри ћу, 23. март 2011. го ди не 

НА УЧ НЕ ТРИ БИ НЕ
1. Проф. др Ми јат Шу ко вић, Прав ци да љег раз во ја по ли тич ког си сте ма Ју го сла

ви је, 27. фе бру ар 1987. го ди не
2. Проф. др Гвидо Нонвеје, По во дом де се то го ди шњи це ра да на про јек ту Фа у на 

Ду ми то ра, 27. април 1990. го ди не
3. Ака де мик Ми ха и ло Мар ко вић, Са вре ме на кри за мо ра ла – ети ка и на у ка, 21. 

мај 1990. го ди не
4. Проф. др Ми јат Шу ко вић, На црт аманд ма на на Устав СФРЈ, 11. јун 1990. го-

ди не
5. Проф. др Де јан По по вић, Ре фор ма фи скал ног си сте ма – про бле ми и ди ле ме, 15. 

јун 1990. го ди не
6. Проф. др Ри сто Вук че вић, Мо гућ но сти при вред ног раз во ја Цр не Го ре 1991–1995, 

19. јун 1990. го ди не
7. Проф. др Ми лин ко Ша ра но вић, Енер гет ске по тре бе Цр не Го ре 2000. го ди не и 

мо гућ но сти за до во ље ња, 15. но вем бар 1990. го ди не
8. Проф. др Сре тен Бо шко вић, Тран сплан та ци ја пан кре а са, 27. но вем бар 1990. 

го ди не
9. Проф. др Да ни ло Ра до њић, При мје на ла се ра у ме ди ци ни, 28. ја ну ар 1991. го ди не

10. Проф. др Вла ди мир Вој во дић, Са вре ме ни про бле ми ток си ко ло ги је, 19. април 
1991. го ди не

11. Ака де мик Дра гу тин Ле ко вић, Гор ба чов и пе ре строј ка, 20. ја ну а р 1992. го ди не 
12. Проф. др Ве љо Ву ји чић, При мје на тром бо ли тич ке те ра пи је (стреп то ки на за) 

у акут ном ин фарк ту ми о кар да, 24. фе бру ар 1992. го ди не
13. Проф. др Ми лан Дра го вић, Са вре ме ни по гле ди на ево лу ци ју акут ног пан кре а

ти та, 23. март 1992. го ди не
14. Ака де мик Мар ко Ули ће вић, Рад на ства ра њу но вих со ра та ви но ве ло зе По љо

при вред ног ин сти ту та, 28. април 1992. го ди не
15. Ака де мик Дра гу тин Ле ко вић, Тра ги ка Сло ве на и бит ни усло ви њихо вог успо

на, 10. фе бру ар 1993. го ди не
16. Ду шан Дра го вић, О кон цеп ци ја ма за ре гу ла ци ју Ска дар ског је зе ра, 25. мај 1993. 

го ди не
17. Проф. др Мо мир Ђу ро вић, Ни ко ла Те сла – ге ни јал ни про на ла зач, 13. де цем бар 

1993. го ди не
18. Проф. др Ми лан Ди ми три је вић, Ни ко ла Те сла и њего во на уч но на сле ђе, 13. де-

цем бар 1993. го ди не
19. Ака де мик Дра гу тин Ле ко вић, Ак ту ел ни про бле ми но вог свјет ског по рет ка, 25. 

март 1994. го ди не
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20. Ака де мик Рај ко То мо вић, Тех но ло шки узро ци про мје на у са вре ме ном сви је ту, 
25. март 1994. го ди не

21. Проф. др Ан дреј Ми тро вић, О на че лу „Пи са ти исто ри ју ка ко је до и ста би ло”, 
28. сеп тем бар 1994. го ди не

22. Проф. др Ми лан Пе ро вић, Стра те ги ја уво ђе ња си сте ма ква ли те та у Цр ној 
Го ри, 24. ок то бар 1994. го ди не

23. Проф. др Ве љо Ву ји чић, Упо ред на ди јаг но сти ка плућ ног ем бо ли зма из ме ђу 
кла сич не и суп страк ци о не ан ги ноп не у мо гра фи је, 27. март 1995. го ди не

24. Ака де мик Си ма Ћир ко вић, Сре дње вје ков на је рес на Бал ка ну: од сек те до др
жа ве и цр кве, 17. април 1995. го ди не

25. Проф. др То ми слав По по вић, Стра те шки зна чај и мо гућ но сти укљу чи ва ња Ју
го сла ви је у раз вој не и ин те гра ци о не про це се Европ ске уни је, 15. мај 1995. го ди не

26. Проф. др Вељ ко Ми лу ти но вић, О јед ној ме то до ло ги ји на уч но и стра жи вач ког 
ра да у до ме ну ра чу нар ске тех ни ке, 5. ок то бар 1995. го ди не

27. Проф. др Јо ван Стри ко вић, Стрес – бо лест или отре жње ње, 30. ок то бар 1995. 
го ди не

28. Проф. др Ми лан Ди ми три је вић, По ста нак и да ља суд би на Ва си о не, 2. но вем-
бар 1995. го ди не

29. Проф. др Бо жи дар Бо јо вић, Ин су лин за ви сни ди ја бе тес ме ли тус код дје це у Цр
ној Го ри то ком по сље дњих два де сет го ди на 1976–1995, 25. де цем бар 1995. го ди не

30. Ака де мик Бра ни слав Шо шкић, Про бле ми на ше еко ном ске по ли ти ке на кон 
санк ци ја, 24. ја ну ар 1996. го ди не

31. Проф. др Пре драг Ђор ђе вић, Тран сплан та ци ја пан кре а са и остр ва ца ен до
кри ног пан кре а са (раз вој и пер спек ти ве), 26. фе бру ар 1996. го ди не

32. Проф. др Ми лан Дра го вић, Ла па ро скоп ска хи рур ги ја у акут ном аб до ме ну, 8. 
април 1996. го ди не

33. Ака де мик Че до мир По пов, По ли тич ки фрон то ви II свет ског ра та и по сле ди
це, 26. април 1996. го ди не

34. Проф. др Слав ко Си ме у но вић, Са вре ме на ди јаг но сти ка и те ра пи ја плућ них 
хи пер тен зи ја, 13. мај 1996. го ди не

35. Проф. др Дра го љуб Жи во ји но вић, Про бле ми у ва ти кан скоју го сло вен ским од
но си ма по сле Дру гог свет ског ра та, 16. мај 1996. го ди не

36. Проф. др Ни но слав Ра до ва но вић, Да на шње мо гућ но сти хи рур ги је на отво ре
ном ср цу и бу ду ћи трен до ви, 17. јун 1996. го ди не

37. Проф. др Ра до ван Ба кић, Про стор но пла ни ра ње и раз вој ни иза зо ви у Цр ној 
Го ри, 24. јун 1996. го ди не

38. Проф. др Во и слав Ва сић, Иде о ло ги ја фа у ни сти ке: кла сич на мо дер на ди сци
пли на, 24. фе бру ар 1997. го ди не

39. Проф. др Јо ван Стри ко вић, Де пре си ја – бо лест или стил жи во та, 14. април 
1997. го ди не

40. Проф. др Ра до мир Ла ку шић, По тен ци ја ли ље ко ви тих би ља ка Цр не Го ре, 5. 
мај 1997. го ди не

41. Проф. др Ма ра Дре цун, Ути цај ми кро та ла сног зра че ња на цен трал ни нер вни 
си стем, 23. март 1998. го ди не

42. Проф. др Ми ле Пе ша ље вић, Зна чај ме тро ло ги је у на у ци и про из во дњи, 21. де-
цем бар 1998. го ди не
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43. Проф. др Ми ле ва Фи ли по вић, По зи ти ви стич ка па ра диг ма у со ци о ло ги ји, 22. 
но вем бар 1999. го ди не

44. Др Ду шан Мар ти но вић, Пу шкин и Цр на Го ра, 25. но вем бар 1999. го ди не
45. Др Ђо ко Јо чић, Ја тро ге на агра ну ло ци то за, 19. април 2000. го ди не
46. Проф. др Ми лан Дра го вић, Ље ка ри сју тра шњи це, 24. април 2000. го ди не
47. Проф. др Дар ко Та на ско вић, Осма ни зам не кад и сад, 8. мај 2000. го ди не
48. Ака де мик Зо ран Ла кић, Жи вот и дје ло па три јар ха др Га ври ла До жи ћа, 22. мај 

2000. го ди не
49. Др Ђор ђе Бо ро зан, Ал бан ско пи та ње у 20. сто ље ћу, 3. јул 2000. го ди не
50. Др Мир ко Пе ко вић, Нор мал но и па то ло шко у пси хи ја три ји, 28. мај 2001. го ди не
51. Ака де мик Бра ни слав Шо шкић, Тран зи ци ја и при ва ти за ци ја: ди ле ме и рје ше

ња, 18. јун 2001. го ди не
52. Проф. др Ва со Ан ту но вић, Са вре ме ни прин ци пи ли је че ња ма лиг них ту мо ра 

мо зга, 19. ок то бар 2001. го ди не
53. Проф. др Ми лан Пе ро вић, Но ва па ра диг ма упра вља ња, 27. март 2002. го ди не
54. Др Бра ни слав Гла ва то вић, По ри је кло гло бал них ге о ди на мич ких си ла – за што 

се по кре ћу кон ти нен ти, 18. април 2002. го ди не
55. Др Ду шан Мар ти но вић, Др Јо ван Ба ље вић – са мо зва ни цар Шће пан Ма ли, 21. 

март 2002. го ди не
56. Проф. др Мир ко Бу ла јић, Ен до скоп ске про це ду ре ли је че ња би ли о пан кре а сног 

си сте ма и са вре ме но ме ди ка мен то зно ли је че ње ул ку сних бо ле сти, 23. мај 
2002. го ди не

57. Проф. др Пер ко Ву ко тић, Ра ди о ак тив ност тла у Цр ној Го ри, 27. јун 2002. го ди не
58. Ака де мик Пе тар Вла хо вић, Уло га ма на сти ра Мо ра че у ду хов ном и кул тур ном 

жи во ту Цр не Го ре (по во дом 750. го ди шњи це по сто ја ња ма на сти ра Мо ра че), 
23. сеп тем бар 2002. го ди не

59. Ака де мик Ми лан Ва сић, Цр на Го ра у тур ским из во ри ма – од кра ја XV до кра ја 
XVI II ви је ка, 15. ок то бар 2002. го ди не

60. Ака де мик Та тја на Алек се је ва, Ет но ге не за и ет нич ка исто ри ја Сло ве на по ан
тро по ло шким по да ци ма, 28. ок то бар 2002. го ди не

61. Проф. др Ми ли ца Пе ја но вић-Ђу ри шић, Те ле ко му ни ка ци ја да на шњи це, 11. но-
вем бар 2002. го ди не

62. Проф. др Ма ња Ра ду ло вић- Ву лић, На пје ви ко тор ског Лек ци о на ра / Пон ти
фи ка ла, ру ко пи сне књи ге из XI/XII ви је ка, 16. де цем бар 2002. го ди не

63. Ака де мик Ми о мир Ву ко бра то вић, Ак тив ни си сте ми – но во ин же њер ство: 
по че ци, са да шње ста ње и пред ви ђа ња, 29. ја ну ар 2003. го ди не

64. Др Ми лан Бу ла јић, Ге но цид у 20. ви је ку – с по себ ним освр том на про стор ју го
сло вен ских зе ма ља, 10. фе бру ар 2003. го ди не

65. Ака де мик Во ји слав Ста нов чић, О гра ђан ској не по слу шно сти, 12. март 2003. 
го ди не 

66. Проф. др Љу би ша То пи си ро вић, Ге нет ско ин же њер ство и мо ле ку лар на би о
тех но ло ги ја – пред но сти и ди ле ме, 14. март 2003. го ди не

67. Проф. др Дра го љуб Жи во ји но вић, Ве ли ке си ле и цр но гор ско пи та ње, 21. април 
2003. го ди не

68. Проф. др Ми ло рад Ба кић, Ре зи стен ци ја на ље ко ве код ма лиг них и хе ма то ло
шких бо ле сти, 12. мај 2003. го ди не
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69. Ака де мик Вла ди мир Пан тић, Ме ха ни зми ре гу ла ци је ра ста и ре про дук ци је, 23. 
јун 2003. го ди не

70. Ака де мик Дра гу тин Ву ко тић, Еута на зи ја – уби ство по при стан ку или по моћ 
у са мо у би ству, 30. јун 2003. го ди не

71. Ака де мик Ра до мир В. Ива но вић, О од но су на у ке и умјет но сти (при лог фи ло
зо фи ји на у ке), 16. сеп тем бар 2003. го ди не 

72. Ака де мик Дра гу тин Ле ко вић, Те ро ри зам и са вре ме ни сви јет, 24. но вем бар 
2003. го ди не

73. Проф. др Иви ца Ра до вић, Би о ди вер зи тет као фак тор оп стан ка и по тен ци
јал за ви ши ква ли тет жи во та, 20. ја ну ар 2004. го ди не

74. Проф. др Ђор ђе Бо ро зан, Цр на Го ра и Пр ви срп ски уста нак, 19. фе бру ар 2004. 
го ди не

75. Др Вук Це ро вић: Жи вот и дје ло Ни ко ле Ло пи чи ћа, 31. март 2004. го ди не
76. Проф. др Све то мир Ива но вић, Цер ви кал ни син дром – хи рур шко ли је че ње, 24. 

мај 2004. го ди не
77. Проф. др Не над Ка жић, Енер ги ја, еко ло ги ја и дру штво – тер мо ди на мич ки ас

пект, 3. јун 2004. го ди не
78. Ми ло рад Сто јо вић, Па но ра ма људ ских суд би на у дје лу Ни ка Јо ви ће ви ћа, 28. 

ок то бар 2004. го ди не
79. Проф. др Еле на Гу ско ва, Ру ска бал кан ска по ли ти ка у усло ви ма ак ту ел ног гло

ба ли зма, 17. но вем бар 2004. го ди не
80. Проф. др Па вле Га зи во да, Дру штве не про мје не и до жи вот но обра зо ва ње, 24. 

ја ну ар 2005. го ди не
81. Мр Зо ри ца Мр ва ље вић, Дру штве ни трет ман му зе о ло ги је у Цр ној Го ри, 7. фе-

бру ар 2005. го ди не
82. Проф. др Дан ко Об ра до вић, Стем ће ли је и кло ни ра ње – пер спек ти ве при мје

не, 21. фе бру ар 2005. годи не
83. Проф. др Ми ле ва Фи ли по вић, Же не и на у ка, 7. март 2005. го ди не
84. Ака де мик Ра до мир Ива но вић, Ври је ме кон флик та у про зној ви зу ри Ду ша на 

Ђу ро ви ћа, 11. март 2005. го ди не 
85. Проф. др Пре драг Ми ра но вић, Ље во ру ки ма те ри ја ли (ма те ри ја ли са не га

тив ним ин дек сом пре ла ма ња), 11. април 2005. го ди не
86. Др Лен ка Че ле бић, Исто ри ја цр кве у сре дњем ви је ку у ар хив ским из во ри ма Ко

то ра, 26. мај 2005. го ди не
87. Три би на по све ће на ше зде се то го ди шњи ци по бје де над фа ши змом: ака де мик 

Дра гу тин Ле ко вић, Фи ло зоф ско ви ђе ње II свјет ског ра та, ака де мик Вла до 
Стру гар, Дру ги свјет ски рат – Дан по бје де и ака де мик Зо ран Ла кић, Пар ти
ци па ци ја Цр не Го ре у от по ру фа ши зму, 27. мај 2005. го ди не

88. Др Еми ли ја Бу ла јић, Адо ле сцент ни пе ри од – ври је ме ма ту ра ци је ре про дук
тив них по тен ци ја ла и фак тор ри зи ка за њихо ву оп ти мал ну ре а ли за ци ју, 9. 
јун 2005. го ди не

89. Академик Жар ко Ђу ро вић, Пи сац мо дер них ви зу ра (Ми о драг Бу ла то вић и 
њего во дје ло), 22. сеп тем бар 2005. го ди не

90. Ака де мик Пе тар Вла хо вић, Жи вот и дје ло Ан дри је Јо ви ће ви ћа, 27. ок то бар 
2005. го ди не

91. Проф. др Ра до ван Ву ка ди но вић, Европ ска ин те гра ци ја из ме ђу успје ха и за
сто ја, 17. но вем бар 2005. го ди не
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92. Ака де мик Лу ан Ома ри, Устав ни про бле ми Ре пу бли ке Ал ба ни је, 24. ја ну ар 
2006. го ди не

93. Проф. др Сте ван Ма ти ја ше вић, Но ви не у кан це ро ге не зи и уло га ан ти ок си да на
са у ли је че њу ма лиг них обо ље ња же на, 6. фе бру ар 2006. го ди не

94. Ака де мик Дра гу тин Ле ко вић, Хлад ни рат као на уч ни про блем, 17. март 2006. 
го ди не

95. Ака де мик Иво Шла ус, Оства ри ти дру штво те ме ље но на зна њу, 10. април 
2006. го ди не

96. Проф. др Че до мир Чу пић, По ли тич ка кул ту ра (из ме ђу де мо кра ти је и ауто
ри та р но сти), 11. мај 2006. го ди не

97. Проф. др Јо ван Мир ко вић, Су пер про вод ност – тре ћи на чин ге не ри са ња свје
тло сти, 29. мај 2006. го ди не

98. Проф. др Ми лан Н. По по вић, Фрој дов ан тро по ло шки пе си ми зам, 6. јун 2006. 
го ди не

99. Проф. др Но бу хи ро Ши ба, Бал кан ска сту ди ја у Ја па ну, 7. сеп тем бар 2006. го ди не
100. Др Ва си ли је Ра ду ло вић: Ге не за и хи дро ге о ло шке функ ци је фли шних фор ма ци ја 

у Цр ној Го ри, 28. сеп тем бар 2006. го ди не
101. Ака де мик Мо мир Ђу ро вић, За што је Ни ко ла Те сла остао за го не тан и не по

знат, 20. ок то бар 2006. го ди не
102. Проф. др Ра ду ле Кне же вић, По ли тич ка кул ту ра у Цр ној Го ри, 23. ок то бар 

2006. го ди не
103. Проф. др Ву чи на Ва со вић, По ли тич ка ми сао Џо на Пла мен ца, 22. но вем бар 

2006. го ди не
104. Ака де мик Дра гу тин Ву ко тић, Етич ке оба ве зе у јав ним ко му ни ка ци ја ма, 14. 

де цем бар 2006. го ди не
105. Проф. др Ђу ро Шу шњић, Вје ра и зна ње, 18. де цем бар 2006. го ди не 
106. Проф. др Сла ви ца Пе ро вић, Је зик и род, 27. фе бру ар 2006. го ди не
107. Проф. др Дар ко Ан то вић, Сре дњо вје ков на драм ска књи жев ност – Бо ко ко тор

ска збир ка цр кве них при ка за ња, 27. март 2006. го ди не
108. Проф. др Ли ди ја То мић, Књи жев ни сви јет Ми ха и ла Ла ли ћа, 29. јун 2006. го ди не
109. Во ји слав Д. Ник че вић, Скит ска књи жев ност од II до III ви је ка на ше ере, 3. но-

вем бар 2006. го ди не
110. Ака де мик Дра гу тин Ле ко вић, Кри за ври јед но сти на шег вре ме на, 9. фе бру ар 

2007. го ди не
111. Ака де мик Во ји слав Ста нов чић, Де мо кра ти ја и вла да ви на пра ва, 23. фе бру ар 

2007. го ди не
112. Ака де мик Жар ко Ђу ро вић, Пје снич ки од зив вре ме ну, 20. март 2007. го ди не
113. Гој ко Че ле бић, Бор хес: жи вот, дје ло, при ја те љи, 29. март 2007. го ди не
114. Проф. др Вла ди мир Дра го вић, 300 го ди на од ро ђе ња Ле о нар да Ој ле ра, 20. ап-

рил 2007. го ди не
115. Др Ла тин ка Пе ро вић, Ру скосрп ске ре во лу ци о нар не ве зе у дру гој по ло ви ни XIX 

ви је ка, 26. април 2007. го ди не
116. Рат ко Бо жо вић, Игра – те мељ кул ту ре, 1. јун 2007. го ди не
117. Проф. др Стив Пе јо вић, Аме рич ка еко но ми ја да нас, 13. јун 2007. го ди не 
118. Проф. др Ми лан По ду на вац, Из гра дња мо дер не др жа ве и на ци је: бал кан ска 

пер спек ти ва, 14. сеп тем бар 2007. го ди не
119. Проф. др Игор Ђу ро вић, Ди ги тал ни Wаtermаrking, 1. ок то бар 2007. го ди не
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120. Ака де мик Ана то лиј Пан те ле је вич Де ре вјан ко, Пр во бит но на се ља ва ње чо вје ка 
у Евро а зи ји, 5. но вем бар 2007. го ди не

121. Проф. др Бу ди мир Ко шу тић, Не по сред но деј ство, су пре ма ти ја и при ро да пра
ва Европ ске уни је, 8. но вем бар 2007. го ди не

122. Ака де мик Дра гу тин Ле ко вић, Ру ска рас кр сни ца – би ланс Пу ти но ве ере, 20. 
де цем бар 2007. го ди не

123. Др Дра га на Чу кић, Же на и жи вот, 4. март 2008. го ди не
124. Ака де мик Хај ме Хил Алу ха, Еко ном ски то ко ви у европ ским ин те гра ци ја ма, 6. 

март 2008. го ди не
125. Проф. др Та ке хи ро То го, Кул ту ра и при вред ни раз вој са вре ме ног Ја па на, 12. 

март 2008. го ди не 
126. Проф. др Зо ран П. Сто ја но вић, Са вре ме не тен ден ци је у кри вич ном пра ву, 14. 

март 2008. го ди не
127. Проф. др Ду шан Иче вић, Њего ше ва ми са о на по е ти ка, 22. април 2008. го ди не 
128. Др Или ја Ла ки ће вић, Фун да мен тал ни за ко ни по сто ја ња и тран спор та ко

смич ке енер ги је, 23. април 2008. го ди не
129. Ака де мик Бо жи дар Ма тић, Уло га ин те лек ту ал не ком по нен те у укуп ној кон

ку рент но сти зе мље, 30. мај 2008. го ди не
130. Проф. др Ми ло ван Бо јић, Кар ди о ло ги ја да нас, 2. јун 2008. го ди не
131. Ака де мик Пи тер Дрент, Са вје то дав на уло га ака де ми ја при род них и ху ма ни

стич ких на у ка: при је тње и иза зо ви, 3. јун 2008. го ди не
132. Проф. др Дра ган Ко при ви ца, Мо то као зна че њска од ред ни ца Тол сто је ве Ане 

Ка ре њи не, 6. јун 2008. го ди не
133. Гој ко Че ле бић, Злат ни ви јек шпан ске књи жев но сти (Сер ван тес) и ка сни ји 

раз вој европ ског ро ма на, 11. јун 2008. го ди не 
134. Проф. др Де јан По по вић, По ре ско пра во Европ ске уни је, 17. јун 2008. го ди не
135. Ака де мик Сло бо дан Ло га, Рат и мен тал но здра вље ста нов ни штва, 25. јун 

2008. го ди не
136. Проф. др Дар ко Ан то вић, Глу мац Бо го бој Ру цо вић, 19. сеп тем бар 2008. го ди не 
137. Ака де мик Ми ли вој Со лар, Ре то ри ка и ми то ло ги ја пост мо дер не, 24. сеп тем-

бар 2008. го ди не
138. Ака де мик Ра до мир Ива но вић, Уни вер зал не естет ске ври јед но сти (есте ти ка 

ли је пог и есте ти ка ру жног у ту ма че њу Ум бер та Ека), 23. ок то бар 2008. го ди не 
139. Проф. др Ву ка шин Па вло вић, По ли тич ка моћ – са вре ме не кон цеп ци је, 8. де-

цем бар 2008. го ди не 
140. Проф. др Вла ди мир Ми лић, Гло ба ли за ци ја и ма ле зе мље, 22. де цем бар 2008. 

го ди не
141. Ми ро је Ву ко вић, Лир ско у Лу чи ми кро ко зма, 5. фе бру ар 2009. го ди не
142. Ок са на Сљу са рен ко, ам ба са дор ка Укра ји не у Цр ној Го ри, Ути цај спорт ских по ду

хва та свјет ског ни воа на ма кро е ко ном ске по дат ке зе мљеор га ни за тор ке на при
мје ру при пре ме Укра ји не за Фуд бал ско пр вен ство ЕУРО–2012, 10. март 2009. го ди не

143. Доц. др Дра го љуб Пе ро вић, Кар ци ном про ста те, 16. април 2009. го ди не
144. Проф. др Дра ган Ко при ви ца, Го гољ – за чет ник ру ског ре а ли зма (по во дом 200 

го ди на пи шче вог ро ђе ња), 27. април 2009. го ди не
145. Или ја Ла ку шић, Пи сац – Дје ло – Чи та лац (Кре а тив ни, је зич ки и ме диј ски 

про ток), 20. мај 2009. го ди не
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146. Проф. др Ро до љуб Етин ски, Прав на по ли ти ка Европ ске уни је: ма ње оп се жно и 
ква ли тет ни је пра во, 25. мај 2009. го ди не

147. Др Ве ра Ђу ри шић, О на го ну смр ти у дје лу Ме ла ни је Клајн, 11. јун 2009. го ди не
148. Проф. др Са ва Ми ћић, Ан дро па у за, 7. јул 2009. го ди не
149. Ака де мик Жо рес Ива но вич Ал фјо ров, По лу про вод нич ка ре во лу ци ја, 9. сеп-

тем бар 2009. го ди не
150. Проф. др Ан тон Гри золд, Без бјед но сна па ра диг ма у гло ба ли зо ва ном сви је ту, 8. 

ок то бар 2009. го ди не
151. Ака де мик Љу бо мир Бер бе ро вић, Дви је хи ља де де ве та – го ди на Дар ви на, 12. 

ок то бар 2009. го ди не
152. Проф. др Ми ха и ло Ди ка, Де ју ди ци ја ли за ци ја – раз ло зи и гра ни це, 10. но вем бар 

2009. го ди не
153. Проф. др Вла сти мир Ма те јић, Раз вој за сно ван на зна њу – кључ на ка рак те ри

сти ка XXI ви је ка: су шти на, иза зо ви и из гле ди у зе мља ма За пад ног Бал ка на, 
30. но вем бар 2009. го ди не

154. Ака де мик Жар ко Ђу ро вић, Да ви чо у свје тлу мо дер них књи жев них то ко ва, 3. 
де цем бар 2009. го ди не

155. Ака де мик Ра до мир Ива но вић, О од но су фан та сти ке и ре ал но сти у књи жев ној 
умјет но сти (при лог ту ма че њу ма гиј ског ре а ли зма), 22. де цем бар 2009. го ди не

156. Проф. др Сло бо дан Ра до њић, Еко ло ги ја је еко но ми ја при ро де, а хи дро е лек тра
не на Мо ра чи – бо гат ство за бу дућ ност, 12. ја ну ар 2010. го ди не

157. Проф. др Јо ви ца Тр ку ља, Апо ри је прав ног са вла да ва ња ауто ри тар не про шло
сти у Ср би ји, 25. фе бру ар 2010. го ди не

158. Проф. др Бла го је Го ве да ри ца, Зна чај по ја ве мо ну мен тал них кне жев ских хум
ки у ра ном брон за ном до бу Цр не Го ре, 2. март 2010. го ди не

159. Проф. др Вла ди мир Сте ва но вић, Так со ном ски и хо ро ло шки про бле ми оро фит ске 
фло ре за пад ног и цен трал ног ди је ла Бал кан ског по лу о стр ва, 11. март 2010. го ди не

160. Проф. др Ве сна Лач ко вић, Ди јаг но стич ки и кли нич ки аспек ти на след них бо
ле сти ма лих крв них су до ва мо зга (CА DА SIL и ME LАS), 26. март 2010. го ди не

161. Др Пе тар Тур чи но вић, У чи јој смо слу жби – ин ди ви ду ал не ди ле ме око знан
стве не те ме, 29. април 2010. го ди не

162. Проф. др Звон ко Ма ко вић, Град и спо ме ник, 6. мај 2010. го ди не
163. Проф. др Бог дан Ко са но вић, Кон тро вер зе Ла ва Ни ко ла је ви ча Тол сто ја (по во

дом сто го ди шни це ро ђе ња), 14. мај 2010. го ди не
164. Проф. др Мир ко Бу ла јић, Ен до скоп ска ди јаг но сти ка кар ци но ма де бе лог цри је

ва, 3. јун 2010. го ди не
165. Ака де мик Жар ко Ђу ро вић, Ка рак тер и ври јед но сти по е зи је Сте ва на Ра ич ко

ви ћа, 22. јун 2010. го ди не
166. Проф. др Сло бо дан Јо ва но вић, Ну кле ар на енер ги ја – гло бал ни трен до ви и пер

спек ти ве у ре ги о ну, 10. сеп тем бар 2010. го ди не
167. Ни ко Мар ти но вић, До при нос Шо ба ји ћа раз во ју цр но гор ске умјет но сти и кул

ту ре, 30. сеп тем бар 2010. го ди не
168. Проф. др Вик тор Бух шта бер, Кон век сни по ли то пи: кла сич ни и но ви ји ре зул

та ти, 5. ок то бар 2010. го ди не
169. Проф. др Си ни ша Та та ло вић, Ет нич ки су ко би и гло бал на без бјед ност, 20. ок-

то бар 2010. го ди не
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170. Проф. др Де нис По ниж, Сло ве нач ка књи жев ност и тран зи ци ја, 28. ок то бар 
2010. го ди не

171. Проф. др Ане та Ла кић, Иза зо ви и пер спек ти ве дје чи је пси хи ја три је, 22. но-
вем бар 2010. го ди не

172. Проф. др Мир ко Ва си ље вић, Раз вој ре гу ла ти ве упра вља ња ком па ни ја ма у упо
ред ном пра ву и прак си, 17. фе бру ар 2011. го ди не

173. Др Ци рил Ри би чич, Европ ски тро у гао за шти те људ ских пра ва, 24. фе бру ар 
2011. го ди не

174. Проф. Џејмс Петифер, Цр но гор ска исто ри ја – на ци о нал ни и тран сна ци о нал
ни дис кур си на кон ко му ни зма, 3. март 2011. го ди не

175. Проф. др Сла ви ца Пе ро вић, Фе но ме ни уч ти во сти као кул тур но усло вље не 
ка те го ри је, 16. март 2011. го ди не

176. Проф. др На та ша Ра и че вић, Фун да мен тал ни кон сти ту ен ти ма те ри је и 
њихо во про у ча ва ње, 4. април 2011. го ди не

177. Доц. др Зве здан Ву ка но вић, Ма клу ан 100 го ди на по сли је, 19. април 2011. го ди не
178. Сир Чарлс Меклин, Цр на Го ра и да ле ка пу то ва ња са мо јим оцем – пи шчев пу

то пис, 10. мај 2011. го ди не
179. Проф. др Ђор ђе Бо ро зан, Цр но гор скоита ли јан ски од но си, 25. мај 2011. го ди не
180. Проф. др Фе ђа Ко шир, Ар хи тек та Мар ко Му шић, 31. мај 2011. го ди не
181. Ака де мик Жар ко Ђу ро вић, Да ли је пер фор манс умјет нич ки ме диј, 7. јун 2011. 

го ди не
182. Проф. др Ни ко ла Са мар џић, Ба јо Ни ко лић Пи вља нин, 15. јун 2011. го ди не
183. Ака де мик Сер геј Но ви ков, Ме ђу соб ни ути ца ји ма те ма ти ке и фи зи ке у дру гој 

по ло ви ни XX ви је ка, 21. јун 2011. го ди не

те МАт сКе рАс ПрА ве
1. Но ви из во ри енер ги је и про мје на на чи на ко ри шће ња енер ги је, 20. март 1995. го ди не.
2. Ак тив но сти на из ра ди стра те ги је раз во ја енер ге ти ке Ју го сла ви је – Елек тро

е нер гет ски по тен ци ја ли Цр не Го ре и мо гућ но сти из гра дње но вог из во ра елек
трич не енер ги је, 10. јул 1995. го ди не.

3. Мо гућ но сти ор га ни зо ва ња и ин тен зи ви ра ња на уч но и стра жи вач ког ра да у 
обла сти шу мар ства у Цр ној Го ри, 23. ја ну ар 1996. године

4. На црт Про стор ног пла на На ци о нал ног пар ка Би о град ска го ра, 11. јун 1997. 
го ди не

5. Јав на рас пра ва о пла ну раз во ја под руч ја Ска дар ског је зе ра, 25. ја ну ар 1999. го ди не.
6. О пред ло гу про гра ма на уч ног и тех но ло шког раз во ја у Цр ној Го ри до 2005. го

ди не, ко ји је при пре ми ло Ми ни стар ство про свје те и на у ке Вла де Ре пу бли ке 
Цр не Го ре, 14. ја ну ар 2002. го ди не 

7. Ак ту ел ни аспек ти оп ти мал ног ко ри шће ња хи дро е нер гет ског по тен ци ја ла 
сли ва ри је ке Мо ра че, 24. мај 2002. го ди не 

8. На црт За ко на о енер ге ти ци, 23. ок то бар 2002. го ди не 
9. На црт за ко на о за штит ни ку људ ских пра ва и сло бо да, 22. април 2003. го ди не

10. На црт за ко на о ви со ком обра зо ва њу, 3. јун 2003. го ди не
11. Пред лог про грам ског за дат ка за из ра ду стра те ги је енер гет ског раз во ја Ре пу

бли ке Цр не Го ре, 8. јун 2004. го ди не
12. На црт за ко на о на уч но и стра жи вач кој дје лат но сти, 1. април 2005. го ди не
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13. На црт стра те ги је раз во ја са о бра ћа ја Цр не Го ре, 3. јул 2006. го ди не
14. На црт про стор ног пла на Цр не Го ре, 13. ок то бар 2006. го ди не
15. Јав на рас пра ва – На црт стра те ги је раз во ја енер ге ти ке у Ре пу бли ци Цр ној Го

ри до 2025. го ди не, 17. ја ну ар 2007. го ди не
16. Оп шта рас пра ва, у окви ру јав не рас пра ве о На цр ту про стор ног пла на Ре пу

бли ке Цр не Го ре до 2020. го ди не, 26. јун 2007. го ди не
17. Јав на рас пра ва: На црт стра те ги је на уч но и стра жи вач ке дје лат но сти у Цр ној 

Го ри, Под го ри ца, 9. јун 2008. го ди не
18. Рас пра ва о На цр ту де таљ ног про стор ног пла на за про стор ви ше на мјен ских 

аку му ла ци ја на ри је ци Мо ра чи, 11. сеп тем бар 2009. го ди не
19. Де сет рас пра ва по пот про јек ти ма у окви ру про јек та Цр на Го ра у XXI сто ље ћу 

– у ери ком пе ти тив но сти
20. За вр шне јав не рас пра ве о ре зул та ти ма ра да на Про јек ту Цр на Го ра у XXI сто

ље ћу – у ери ком пе ти тив но сти
 ◆ Обра зо ва ње – 19. март 2010. го ди не
 ◆ Пи та ња ври јед но сти – 22. март 2010. го ди не
 ◆ Из гра дња и функ ци о ни са ње др жа ве Цр не Го ре – 24. март 2010. го ди не
 ◆ Ин те гра ци ја у европ ске и евро а тлант ске струк ту ре – 30. март 2010. го ди не
 ◆ По пу ла ци о ни аспек ти – 31. март 2010. го ди не
 ◆ Енер ги ја – 1. април 2010. го ди не
 ◆ Еко ном ски раз вој – 6. април 2010. го ди не
 ◆ Жи вот на сре ди на и одр жи ви раз вој – 7. април 2010. го ди не
 ◆ Кул тур но окру же ње – 8. април 2010. го ди не
 ◆ На у ка и тех но ло ги ја – 9. април 2010. го ди не
 ◆ Рас пра ва о рад ној вер зи ји до ку мен та Цр на Го ра у XXI сто ље ћу – у ери ком
пе ти тив но сти – 7. јул 2010. го ди не

21. Јав на рас пра ва о На цр ту де таљ ног про стор ног пла на за про стор ви ше на мјен
ских аку му ла ци ја на ри је ци Мо ра чи и На цр ту из вје шта ја о стра те шкој про
цје ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну за ДПП за ХЕ на Мо ра чи, Под го ри ца, 29. 
март 2010. го ди не

22. Про ши ре на сјед ни ца аутор ских ти мо ва ЦА НУ и Ака де ми је на у ка Ал ба ни је 
на про јек ту Уре ђе ње вод ног ре жи ма Ска дар ског је зе ра и ри је ке Бо ја не, Под го-
ри ца, 26. ја ну ар 2011. го ди не

ПредстАвљАЊе МеГАПро је КА тА
1. Ис тра жи ва ње, кон зер ва ци ја и пре зен та ци ја Ду кље (за јед нич ки про је кат ЦА-

НУ и СА НУ), Под го ри ца, 7. фе бру ар 1996. го ди не
2. Ме ди те ран ски цен тар за енер гију и еко ло ги ју – ЕНЕ КО цен тар (за јед нич ки 

про је кат ЦА НУ и СА НУ), Подгорица, 7. но вем бар 1996. го ди не
3. Цр на Го ра у XXI сто ље ћу – у ери ком пе ти тив но сти (за јед нич ки про је кат ЦА-

НУ и Вла де Цр не Го ре), Под го ри ца, 11. ок то бар 2010. го ди не
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Про Мо Ци је КЊи ГА
1. Ра до ван Зо го вић, Ус пут но о не за о би ла зном, ЦА НУ, 19. ја ну ар 1984. го ди не 
2. Збор ник ра до ва Ми ха и лу Ла ли ћу у по част, ЦА НУ, 5. ок то бар 1984. го ди не
3. Ака де мик Ђу за Ра до вић, Огле ди и сту ди је, ЦА НУ, 26. но вем бар 1984. го ди не
4. Збор ник ра до ва Цр но гор ски го во ри, ЦА НУ, 15. мај 1985. го ди не 
5. Ака де мик Јев то Ми ло вић, Његош у свом вре ме ну, ЦА НУ, 28. ок то бар 1985. 

го ди не 
6. Збор ник ра до ва Ко сов ски бој у исто ри ји, тра ди ци ји и ства ра ла штву Цр не 

Го ре, ЦА НУ, 25. но вем бар 1991. го ди не
7. Ака де мик Бо жи на Ива но вић, Ан тро по мор фо ло шке осо би не Пе тра II Пе тро

ви ћа Њего ша, 4. март 1994. го ди не
8. Ака де мик Ди ми три је Ди мо Ву јо вић, Рат на са ра дња Цр не Го ре и Фран цу ске и 

збор ник ра до ва На уч но дје ло Ди ми три ја Ди ма Ву јо ви ћа, ЦА НУ, 24. но вем бра 
1994. го ди не

9. Збор ник ра до ва На уч на ми сао ака де ми ка Бра ни сла ва Шо шки ћа, ЦА НУ, 25. 
но вем бар 1994. го ди не 

10. Ака де мик Слав ко Ми ју шко вић, Ко тор ска мор на ри ца, 23. фе бру ар 1995. го ди не
11. Ака де мик Џан гир Аба со вич Ке ри мов, Основ не по став ке фи ло зо фи је пра ва, 

28. јун 1995. го ди не
12. Иза бра на дје ла ака де ми ка Обре на Бла го је ви ћа, ЦА НУ, 5. март 1997. го ди не
13. Збор ник ра до ва На уч но дје ло Ми ло са ва Ба бо ви ћа, ЦА НУ, 6. март 1997. го ди не 
14. Ака де мик Дра гу тин Ву ко тић, Ода бра ни ра до ви из уро ло ги је, 21. април 1997. 

го ди не
15. Ака де мик Ми јат Шу ко вић, Са ве зна Ре пу бли ка Ју го сла ви ја – основ на си стем

ска оби љеж ја, 8. мај 1997. го ди не
16. Др Сло бо дан Ра и че вић, Сли кар ство Цр не Го ре у но вом ви је ку, 29. мај 1997. 

го ди не
17. Збор ник ра до ва Дру ги свјет ски рат – 50 го ди на ка сни је, 5. март 1998. го ди не
18. Ака де мик Ми рон Фла шар, Његош и ан ти ка, 28. мај 1998. го ди не 
19. Ака де мик Ми ло сав Ба бо вић, По е ти ка Гор ског ви јен ца, 29. јун 1998. го ди не 
20. Жар ко Ђу ро вић, Чу вар маг но ве ња, 25. но вем бар 1998. го ди не 
21. Проф. др Ми лан Дра го вић и проф. др Ми ло мир То до рић, Ур гент на и рат на 

хи рур ги ја, 27. но вем бар 1998. го ди не
22. Проф. др Обрен Ми ла чић, Ехи но ко ко за у Цр ној Го ри, 15. фе бру ар 1999. го ди не
23. Проф. др Бран ко Пе тра но вић, Ју го сла ви ја на раз ме ђу (1945–1950), 4. март 1999. 

го ди не
24. Ака де мик Че до Ву ко вић, Мр тво ду бо ко, Су ди ли ште и По ру ке, 5. март 1999. 

го ди не 
25. Др Ђу ри ца Кр стић, Прав ни оби ча ји у про шло сти, ЦА НУ, 22. но вем бар 1999. го д.
26. Проф. др Вла ди мир Осол ник, Исто ри ја књи жев но сти о Пе тру II Пе тро ви ћу 

Њего шу, ЦА НУ, 25. но вем бар 1999. го ди не 
27. Ака де мик Ми ло рад Ми ју шко вић, Бо ле сти и ште то чи не суп троп ских во ћа

ка, 30. март 2000. го ди не
28. Са бра на дје ла Че да Ву ко ви ћа, 10. мај 2000. го ди не 
29. Ака де мик Дра гу тин Ву ко тић, Етич ке кон тро вер зе у ме ди ци ни, 6. но вем бар 

2000. го ди не
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30. Ака де мик Но во Ву ко вић, Пу те ви ма сти ли стич ке иде је, 22. де цем бар 2000. го д. 
31. Ака де мик Ми о мир Да шић, Огле ди из исто ри је Цр не Го ре, 6. март 2001. го ди не
32. Ака де мик Дра гу тин Ву ко тић, Че тво ро књиж је о на уч ноетич ким не до у ми ца

ма у ме ди ци ни, 6. ок то бар 2001. го ди не
33. Ака де мик Ми јат Шу ко вић, Цр на Го ра од фе де ра ци је ка не за ви сно сти, 2. но-

вем бар 2001. го ди не
34. Жар ко Ђу ро вић, Из над ноћ не те ти ве и сви јет сиг на ли зма, 28. ја ну ар 2002. 

го ди не 
35. Ака де мик Ра до мир Ива но вић, Њего ше ва по е ти ка и есте ти ка, 29. ок то бра 

2002. го ди не 
36. Проф. др Сло бо дан Ка ле зић, Цр но гор ска књи жев ност у књи жев ној кри ти ци 

(III и IV  том), 19. де цем бар 2002. го ди не 
37. Проф. др Бран ко По по вић, Ту ма че ња, 20. де цем бар 2002. го ди не
38. Ака де мик Ми ло рад Ми ју шко вић, При ло зи про у ча ва њу биљ них бо ле сти у Цр

ној Го ри (I–II) и При ло зи по зна ва њу биљ них ште то чи на у Цр ној Го ри, 26. де-
цем бар 2002. го ди не 

39. Ака де мик Ра до ња Ве шо вић, Кад ври је ме ста не, 29. мај 2003. го ди не
40. Проф. др Мом чи ло Зе че вић,  Про шлост и вре ме, 2. ок то бар 2003. го ди не
41. Академик Жар ко Ђу ро вић, Ви зу ре свје то ва, 22. де цем бар 2003. го ди не
42. Проф. др Ми лан Дра го вић, Са вре ме на кли нич ка хи рур ги ја, 16. фе бру ар 2004. 

го ди не
43. Ака де мик Ми о мир Да шић, Не за о би ла зно у исто ри о гра фи ји Цр не Го ре, 22. ап-

рил 2004. го ди не
44. Ака де мик Дра гу тин Ву ко тић, Бе сје де и огле ди IV, 26. април 2004. го ди не
45. Пе тар II Пе тро вић Његош, Лу ча ми кро ко зма – кри тич ко из да ње, 16. де цем бар 

2004. го ди не
46. Ака де мик Ра до мир Ива но вић, Иза бра на дје ла у 7 књи га од Њего ша до Ла ли ћа, 

12. ја ну ар 2005. го ди не
47. Збор ник ра до ва Се ло у Цр ној Го ри, 28. март 2005. го ди не
48. Академик Ми ло сав Ба бо вић: Ври је ме и суд би не, 8. де цем бар 2005. го ди не
49. Академик Жар ко Ђу ро вић: Пче ли ња ци ма ште, 15. де цем бар 2005. го ди не
50. Ака де мик Ра до ња Ве шо вић, Ври је ме што тра жи ври је ме, 16. јун 2006. го ди не
51. Про мо ци ја Ге о ба ти ме триј ске сту ди је ри је ке Бо ја не и до њег то ка Дри ма, пр ве 

сту ди је про јек та Уре ђе ње вод ног ре жи ма Ска дар ског је зе ра и ри је ке Бо ја не, 30. 
јун 2006. го ди не

52. Ака де мик Ми о мир Да шић, Ше ку лар и Ше ку лар ци од по ме на до 1941. го ди не, 8. 
фе бру ар 2007. го ди не

53. Проф. др Бра ни слав Ђор ђе вић и ака де мик Ми лин ко Ша ра но вић, Хи дро е нер
гет ски по тен ци ја ли Цр не Го ре – мо гућ но сти ко ри шће ња за раз вој и уна пре ђе
ње жи вот не сре ди не, 25. јун 2007. го ди не

54. Др Алек сан дар Јок си мо вић, Нај по зна ти је ри бе Цр но гор ског при мор ја, 6. но-
вем бар 2007. го ди не

55. Ака де мик Дра гу тин Ву ко тић, Асо ци јал ност у ме ди цин ској на у ци и прак си – 
ја тро ге не гре шке, 26. но вем бар 2007. го ди не

56. Ака де мик Вла до Стру гар, Ју го сла ви ја у књи га ма исто ри о граф ским, 21. де цем-
бар 2007. го ди не
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57. Ака де мик Ра до мир В. Ива но вић, Ми те ме и по е те ме То ма са Ма на, 28. ја ну ар 
2008. го ди не

58. Ака де мик Жар ко Ђу ро вић, Гр лом у сно ви ђе, 19. фе бру ар 2008. го ди не 
59. Цр на Го ра на ста рим раз глед ни ца ма, 29. фе бру ар 2008. го ди не
60. Пе тар II Пе тро вић Његош – кри тич ко из да ње – тро књиж је: Гор ски ви је нац, 

Лу ча ми кро ко зма и Ла жни цар Шће пан Ма ли, 18. де цем бар 2008. го ди не 
61. Про мо ци ја II фа зе на уч но и стра жи вач ког про јек та Уре ђе ња вод ног ре жи ма 

Ска дар ског је зе ра и ри је ке Бо ја не, 20. март 2009. го ди не
62. Ака де мик Ра до мир В. Ива но вић, Ана гра ми и крип то гра ми у ро ма ни ма Ум бер

та Ека, 26. март 2009. го ди не
63. Мо но гра фи ја Дра ган Ка ра џић, сли ке – цр те жи – аква ре ли, 16. јун 2009. го ди не
64. Ака де мик Ра до мир В. Ива но вић, Књи жев на кри ти ка о Ду ша ну Ђу ро ви ћу и 

Књи жев но дје ло Ду ша на Ђу ро ви ћа. 22. јун 2010. го ди не 
65. Јав на про мо ци ја за вр шних до ку ме на та про јек та Цр на Го ра у XXI сто ље ћу – у 

ери ком пе ти тив но сти – 4. ок то бар 2010. го ди не
66. Еди ци ја Цр на Го ра у XXI сто ље ћу – у ери ком пе ти тив но сти (12 књи га) – 11. 

ок то бар 2010. го ди не 
67. Ака де мик Дра гу тин Ву ко тић са са рад ни ци ма, Вре мен ска не по ду дар ност би о

ло шког и хро но ло шког ста ре ња у Цр ној Го ри, 5. но вем бар; 2010. го ди не
68. Ака де мик Жар ко Ђу ро вић, Ври јед но сти и мје ре, 21. де цем бар 2010. го ди не
69. Рјеч ни ци цр но гор ских на род них го во ра, 8. фе бру ар 2011. го ди не
70. Ака де мик Све то мир Ива но вић, Це ре бро ва ску лар не бо ле сти, 25. фе бру ар 2011. 

го ди не
71. Ака де мик Ра до мир В. Ива но вић, Ла ви рин ти ча роб ног ре а ли зма Га бри је ла 

Гар си је Мар ке са, 17. мај 2011. го ди не
72. Проф. др Фе ђа Ко шир: Ко ла шин и Лов ћен, од људ ског ка из ван људ ском, ар хи

тек та Мар ко Му шич, 31. мај 2011. го ди не

иЗ Ло Жбе
1. Из ло жба сли ка Пе ра По че ка и Шпи ра Бо ца ри ћа, 12. де цем бар 1978. го ди не у 

Умјет нич ком па ви љо ну Ти то град
2. Из ло жба гра фич ких ра до ва чла но ва и са рад ни ка ЊДР, 5. до 20. фе бру а р 1980. 

го ди не у Умјет нич ком па ви љо ну у Ти то гра ду
3. Из ло жба сли ка Во ја Ста ни ћа и Лу ке То ма но ви ћа, де цем бар 1980. го ди не у 

Бер ли ну
4. Не де ља фил ма Кон ра да Вол фа, од 16. до 22. сеп тем бар 1981. го ди не у Ти то гра-

ду, Це ти њу и Ник ши ћу
5. Ре тро спек ти ва фил мо ва Ду ша на Ву ко ти ћа од 16. до 25. сеп тем бар 1982. го-

ди не у Бер ли ну
6. Из ло жба ва ја р ских и сли кар ских ра до ва Теа Бал де на, 15. но вем бар до 1. де цем-

бра 1985. го ди не у из ло жбе ном па во љо ну УЛУЦГ у Ти то гра ду
7. Из ло жба сли ка Алек сан дра При ји ћа и Ву ка Ра до ви ћа, од 5. о 17. ма ј 1987. у Ај-

зе на ху
8. Из ло жба сли ка Не дељ ка Гво зде но ви ћа, 13. ма ја 1991. го ди не у Га ле ри ји умјет-

но сти не свр ста них зе ма ља у Ти то гра ду
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9. Ју би лар на из ло жба по во дом 70го ди шњи це жи во та Во ја Ста ни ћа, 24. но вем-
бар 1994. у ЦА НУ

10. Ју би лар на из ло жба по во дом 80го ди шњи це ро ђе рња Ву ка Ра до ви ћа, 5. ок то бар 
1995. у Га ле ри ји Цен тра за са вре ме ну умјет ност, у Под го ри ци

11. Ре тро спек тив на из ло жба Лу ке То ма но ви ћа, 21. ок то бар 1996. го ди не, у „Двор-
цу Пе тро ви ћа”, Под го ри ца

12. Ре тро спек тив на из ло жба сли ка Ми ла Ми лу но ви ћа, од 16. до 28. фе бру а р 1998. 
го ди не у Вла ди ном до му на Це ти њу

13. Из ло жба фо то гра фи ја Здрав ка Ве ли ми ро ви ћа, ван ред ног чла на ЦА НУ, Цр на 
Го ра – дом и род, 28. мај 2003. го ди не у ЦА НУ

14. Из ло жба Дра га на Ка раџи ћа: Дра ган Ка раџић – сли ке, цр те жи, аква ре ли и фо
то гра фи је (у ор га ни за ци ји ЦА НУ и СА НУ), 11. ја ну ар 2011. го ди не у Га ле ри ји 
Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти
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1. СТЕ ФАН Ми тров Љу би ша: при ло зи са Сим по зи ју ма у Ти то гра ду и Бу дви 21–

23. апри ла 1976. – Ти то град, 1976. – (На уч ни ску по ви; књ. 1. Одје ље ње умјет-
но сти; књ. 1)
CO BISS.CG-ID 387856

2. ПР ВА ју го сло вен ска оно ма стич ка кон фе рен ци ја, Ти ват 22–25. ок то бра 1975. – 
Ти то град, 1976. – (На уч ни ску по ви; књ. 2. Одје ље ње умјет но сти; књ. 2)
CO BISS.CG-ID 93965

3. PR VI sim po zi jum Me đu a ka de mij skog ko or di na ci o nog od bo ra me di cin skih odje-
lje nja ju go slo ven skih aka de mi ja, Ti to grad, 7. i 8. no vem bra 1975. – Ti to grad, 1977. 
– (Na uč ni sku po vi; knj. 3. Odje lje nje pri rod nih na u ka; knj. 1)
CO BISS.CG-ID 604173

4. ЗА ШТИ ТА чо вје ко ве сре ди не у Цр ној Го ри: ра до ви са сим по зи ју ма Ста ње, за шти-
та и уна пре ђе ње чо вје ко ве сре ди не у Цр ној Го ри, Хер цег-Но ви, 6–8. ок то бра 1976. 
– Ти то град, 1978. – (На уч ни ску по ви; књ. 4. Одје ље ње при род них на у ка; књ. 2)
CO BISS.CG-ID 94221

5. СТО ГО ДИ ШЊ И ЦА цр но гор ско-тур ског ра та 1876–1878: ра до ви са на уч ног 
ску па, Це ти ње, 27. и 28. ма ја 1977. – Ти то град, 1978. – (На уч ни ску по ви; књ. 5. 
Одје ље ње дру штве них на у ка; књ. 2)
CO BISS.CG-ID 94477

6. RI KAR DO, Marks, Le njih i sa vre me na eko nom ska mi sao: po vo dom ju bi le ja ka-
pi tal nih dje la Ri kar da, Mark sa i Le nji na: ra do vi sa na uč nog sku pa, Her ceg-No vi, 
26–28. ok to bra 1977. – Ti to grad, 1980. – (Na uč ni sku po vi; knj. 6. Odje lje nje dru-
štve nih na u ka; knj. 2)
CO BISS.CG-ID 93197
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7. ПРЕД МЕТ и ме тод из у ча ва ња па три јар хал них за јед ни ца у Ју го сла ви ји: ра до-
ви са на уч ног ску па, Ти то град, 23. и 24. но вем бра 1978. го ди не. – Ти то град, 
1981. – (На уч ни ску по ви; књ. 7. Одје ље ње дру штве них на у ка; књ. 3)
CO BISS.CG-ID 92685

8. PRO BLE MI sa mo u prav nog pri vred nog si ste ma: po vo dom 30-go di šnji ce sa mo u pra-
vlja nja u Ju go sla vi ji: ra do vi sa na uč nog sku pa, Her ceg-No vi, 17–19. sep tem bra 1980. 
– Ti to grad, 1982. – (Na uč ni sku po vi; knj. 8. Odje lje nje dru štve nih na u ka; knj. 4)
CO BISS.CG-ID 96269

9. СКА ДАР СКО је зе ро: ра до ви са сим по зи ју ма, Ти то град, 30. и 31. X и 1. XI 1983. 
– Ти то град, 1983. – (На уч ни ску по ви; књ. 9)
CO BISS.CG-ID 92941

10. KUL TUR NA ba šti na Bal ka na i se i zmič ki pro ble mi: ra do vi sa sim po zi ju ma, Bu dva, 
15. i 16. IV 1982. – Ti to grad, 1983. – (Na uč ni sku po vi; knj. 10. Odje lje nje dru štve nih 
na u ka; knj. 5)
CO BISS.CG-ID 97037

11. ПО ГЛЕД на сви јет: ра до ви са на уч ног ску па, Хер цег-Но ви, 9, 10. и 11. ок то бра 
1978. – Ти то град, 1984. – (На уч ни ску по ви; књ. 11. Одје ље ње дру штве них на-
у ка; књ. 6) 
CO BISS.CG-ID 36901895

12. ЦР НО ГОР СКИ го во ри: ре зул та ти до са да шњ их ис пи ти ва ња и да љи рад на 
њихо вом про у ча ва њу: ра до ви са на уч ног ску па, Ти то град, 12. и 13. мај 1983. – 
Ти то град, 1984. – (На уч ни ску по ви; књ. 12. Одје ље ње умјет но сти; књ. 3)
CO BISS.CG-ID 94733

13. ШТАМ ПАР СКА и књ и жев на дје лат ност Бо жи да ра Ву ко ви ћа Под го ри ча ни-
на: ра до ви са на уч ног ску па, Ти то град, 29. и 30. сеп тем бра 1983. – Ти то град, 
1984. – (На уч ни ску по ви; књ. 13. Одје ље ње умјет но сти; књ. 4)
CO BISS.CG-ID 31558

14. СТА ЊЕ, уло га и раз вој на у ке у Цр ној Го ри: ре фе ра ти и ди ску си је са на уч ног 
ску па, Ти то град, 4. и 5. мар та 1985. – Ти то град, 1984. – (На уч ни ску по ви; књ. 14)
CO BISS.CG-ID 107533

15. ПРО ШЛОСТ Цр не Го ре као пред мет на уч ног ис тра жи ва ња и об ра де: [рефе-
рати и ди ску си ја са на уч ног ску па у Ти то гра ду, 26. и 27. апри ла 1985]. – Ти-
то град, 1987. – (На уч ни ску по ви; књ. 15. Одје ље ње дру штве них на у ка; књ. 7)
CO BISS.CG-ID 30978

16. ВУК Ст. Ка ра џић и Цр на Го ра: ра до ви са на уч ног ску па, Ти то град, 16. и 17. апри-
ла 1987. – Ти то град, 1987. – (На уч ни ску по ви; књ. 16. Одје ље ње умјет но сти; књ. 5)
CO BISS.CG-ID 206605

17. ПР ВИ лин гви стич ки на уч ни скуп у спо мен на Ра до са ва Бо шко ви ћа: ра до ви 
са на уч ног ску па, Да ни лов град, 14. и 15. ма ја 1987. – Ти то град, 1988. – (На уч ни 
ску по ви; књ. 17. Одје ље ње умјет но сти; књ. 6)
CO BISS.CG-ID 1353218

18. ДРУ ШТВЕ НА сво ји на као осно ва про дук ци о них од но са у са мо у прав ном со-
ци ја ли зму: ра до ви са на уч ног ску па, Ти то град, 19. ма ја 1987. го ди не. – Ти то-
град, 1987. – (На уч ни ску по ви; књ. 18. Одје ље ње дру штве них на у ка; књ. 8)
CO BISS.CG-ID 71134727

19. СТО ГО ДИ ШЊ И ЦА Оп штег имо вин ског за ко ни ка за Књ а же ви ну Цр ну Го ру: 
ра до ви са на уч ног ску па, Це ти ње 7. и 8. ок то бар 1988. – Ти то град, 1989. – (На-
уч ни ску по ви; књ. 19. Одје ље ње дру штве них на у ка; књ. 9)
CO BISS.CG-ID 63248
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20. EKO LO ŠKE ak tu el no sti u Cr noj Go ri: ra do vi sa na uč nog sku pa, Ti to grad, 7. i 8. de-
cem bra 1988. – Ti to grad, 1989. – (Na uč ni sku po vi; knj. 20)
CO BISS.CG-ID 62992

21. КО СОВ СКИ бој у исто ри ји, тра ди ци ји и ства ра ла штву Цр не Го ре: ре фе ра ти 
са на уч ног ску па, Ти то град, 25. ок то бра 1989. – Ти то град, 1990. – (На уч ни ску-
по ви; књ. 21. Одје ље ње умјет но сти; књ. 7)
CO BISS.CG-ID 278032

22. НО ВИ устав и пре о бра жа ји ју го сло вен ског дру штва: ра до ви са на уч ног ску па, 
Ти то град, 12. и 13. ок то бар 1990. – Ти то град, 1991. – (На уч ни ску по ви; књ. 22. 
Одје ље ње дру штве них на у ка: књ. 10)
CO BISS.CG-ID 185360

23. ПРИ РОД НЕ и дру штве не ври јед но сти На ци о нал ног пар ка „Би о град ска го ра”: 
ра до ви са на уч ног ску па, Ко ла шин, 27–29. сеп тем бар 1990. – Ти то град, 1991. – 
(На уч ни ску по ви; књ. 23)
CO BISS.CG-ID 628240

24. МО ГУЋ НО СТИ и пер спек ти ве раз во ја на у ке у Цр ној Го ри: ре фе ра ти и ди ску-
си је са ску па о на у ци, Под го ри ца, 29. и 30. ок то бар 1992. – Под го ри ца, 1993. 
– (На уч ни ску по ви; књ. 24)
CO BISS.CG-ID 768016

25. ЗА ШТИ ТА спо ме ни ка кул ту ре Цр не Го ре: ра до ви са са вје то ва ња, Ти то град, 
27. мај 1986. и 8. и 9. ок то бар 1987. го ди не. – Под го ри ца, 1992. – (На уч ни ску-
по ви; књ. 25. Одје ље ње умјет но сти; књ. 8)
CO BISS.CG-ID 637200

26. ЦР НО ЈЕ ВИ ЋА штам па ри ја и ста ро штам пар ство: ра до ви са на уч ног ску па, 
Це ти ње, 11. и 12. ма ја 1989. – Под го ри ца, 1994. – (На уч ни ску по ви; књ. 26. 
Одје ље ње умјет но сти; књ. 9)
CO BISS.CG-ID 2101776

27. ЕКО НОМ СКЕ функ ци је др жа ве у усло ви ма на ше тр жи шне при вре де: ра до ви 
са ме ђу а ка де миј ског на уч ног ску па, Бе о град, 19. и 20. но вем бар 1990. – Под-
го ри ца, 1992. – (На уч ни ску по ви; књ. 27. Одје ље ње дру штве них на у ка; књ. 11)
CO BISS.CG-ID 622096

28. ТРИ НА Е СТО ЈУЛ СКИ уста нак: пред мет на у ке и умјет но сти: ра до ви са на уч-
ног ску па, Ти то град, 11. и 12. јул 1991. – Под го ри ца, 1992. – (На уч ни ску по ви; 
књ. 28. Одје ље ње дру штве них на у ка; књ. 12)
CO BISS.CG-ID 648208

29. ИЗ ВО РИ и исто ри о гра фи ја о Цр ној Го ри: ра до ви са на уч ног ску па, Ти то град, 
17. и 18. де цем бар 1990. – Под го ри ца, 1993. – (На уч ни ску по ви; књ. 29. Одје ље-
ње дру штве них на у ка; књ. 13)
CO BISS.CG-ID 2232080

30. ИСТО РИЈ СКА на у ка и на ста ва исто ри је у са вре ме ним усло ви ма: ра до ви са 
на уч ног ску па, Под го ри ца, 20. и 21. ок то бра 1993. – Под го ри ца, 1994. – (На уч-
ни ску по ви; књ. 30. Одје ље ње дру штве них на у ка; књ. 14)
CO BISS.CG-ID 2155536

31. ЦР НО ГОР СКО-ма ке дон ске књ и жев не, је зич ке и кул тур не ве зе: ра до ви са на-
уч ног ску па, Ти то град, 1. и 2. но вем бар 1988. – Под го ри ца, 1994. – (На уч ни 
ску по ви; књ. 31. Одје ље ње умјет но сти; књ. 10)
CO BISS.CG-ID 1539600
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Петар II Петровић Његош, Горски вијенац, 1985, јубиларно издање

Издања ЦАНУ
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32. ОСНОВ НИ про бле ми фи ло зо фи је пра ва: ра до ви са на уч ног ску па, Под го ри-
ца 10. де цем бар 1992. – Под го ри ца, 1994. – (На уч ни ску по ви; књ. 32. Одје ље ње 
дру штве них на у ка; књ. 15)
CO BISS.CG-ID 2110224

33. ОСМА ју го сло вен ска оно ма стич ка кон фе рен ци ја и Дру ги лин гви стич ки скуп 
„Бо шко ви ће ви да ни”: ра до ви са Кон фе рен ци је и на уч ног ску па, Ти то град – 
Да ни лов град, 19–21. април 1990. – Под го ри ца, 1994. – (На уч ни ску по ви; књ. 
33. Одје ље ње умјет но сти; књ. 11)
CO BISS.CG-ID 952336

34. НА ЦИ О НАЛ НИ парк „Лов ћен” – при род на и кул тур на до бра: ра до ви са на-
уч ног ску па, Це ти ње, 17–18. сеп тем бар 1993. – Под го ри ца, 1994. – (На уч ни 
ску по ви; књ. 34)
CO BISS.CG-ID 754192

35. ПЕ ТАР II Пе тро вић Његош – лич ност, дје ло и ври је ме: ра до ви са на уч ног ску-
па, Бе о град – Це ти ње, 27–30. сеп тем бар 1993. – Под го ри ца, 1995. – (На уч ни 
ску по ви; књ. 35. Одје ље ње умјет но сти; књ. 12)
CO BISS.CG-ID 1056784

36. СА ВЕ ЗНА Ре пу бли ка Ју го сла ви ја као дво чла на фе де ра ци ја: ра до ви са на уч-
ног ску па, Под го ри ца, 29. и 30. сеп тем бра 1994. – Под го ри ца, 1995. – (На уч ни 
ску по ви; књ. 36. Одје ље ње дру штве них на у ка; књ. 16)
CO BISS.CG-ID 1014288

37. ПЕТ вје ко ва Ок то и ха – пр ве штам па не ћи ри лич ке књ и ге на сло вен ском ју гу: 
ра до ви са ме ђу на род ног на уч ног ску па, Це ти ње, 24–25. јун 1994. – Под го ри ца, 
1996. – (На уч ни ску по ви; књ. 37)
CO BISS.CG-ID 2401552

38. ФУН ДА МЕН ТАЛ НЕ на у ке и са вре ме не тех но ло ги је. – Под го ри ца, 1996. – 
(На уч ни ску по ви; књ. 38. Одје ље ње при род них на у ка; књ. 4)
CO BISS.CG-ID 1275152

39. ДЕ МО КРА ТИЧ НОСТ по рет ка у Са ве зној Ре пу бли ци Ју го сла ви ји: про бле ми, 
мо гућ но сти и прав ци уна пре ђи ва ња: ра до ви са на уч ног ску па, Под го ри ца, 6. 
ок то бар 1995. – Под го ри ца, 1996. – (На уч ни ску по ви; књ. 39. Одје ље ње дру-
штве них на у ка; књ. 17)
CO BISS.CG-ID 1270544

40. КЊ И ЖЕВ НО дје ло Ми ха и ла Ла ли ћа: ра до ви са на уч ног ску па, Бе ра не – Ан-
дри је ви ца, 6. и 7. ок то бар 1994. – Под го ри ца, 1996. – (На уч ни ску по ви; књ. 40. 
Одје ље ње умјет но сти; књ. 13)
CO BISS.CG-ID 1367824

41. PR VI cr no gor sko-fran cu ski su sre ti: me di cin sko-hi rur ški da ni: ra do vi sa na uč nog 
sku pa, Nik šić, 17–19. sep tem bra 1996. – Pod go ri ca, 1997. – (Na uč ni sku po vi; knj. 41)
CO BISS.CG-ID 1368336

42. ТРЕ ЋИ лин гви стич ки скуп „Бо шко ви ће ви да ни”: ра до ви са на уч ног ску па, 
Под го ри ца, 10. и 11. ок то бар 1995. – Под го ри ца, 1997. – (На уч ни ску по ви; књ. 
42. Одје ље ње умјет но сти; књ. 14)
CO BISS.CG-ID 1675280

43. ДРУ ГИ свјет ски рат – 50 го ди на ка сни је: ра до ви са на уч ног ску па, Под го ри ца, 
20–22. сеп тем бар 1995. – Под го ри ца, 1997. – (На уч ни ску по ви; књ. 43. Одје ље-
ње дру штве них на у ка; књ. 18)
CO BISS.CG-ID 2078480
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44. PRI ROD NE vri jed no sti i za šti ta Ska dar skog je ze ra: ra do vi sa na uč nog sku pa, Pod-
go ri ca, 8–9. no vem bar 1995. – Pod go ri ca, 1997. – (Na uč ni sku po vi; knj. 44)
CO BISS.CG-ID 2131216

45. ТРАН ЗИ ЦИ ЈА постсо ци ја ли стич ких при вре да – про бле ми, ис ку ства, пер-
спек ти ве: ра до ви са на уч ног ску па, Под го ри ца, 24–25. ок то бар 1996. – Под го-
ри ца, 1998. – (На уч ни ску по ви; књ. 45. Одје ље ње дру штве них на у ка; књ. 19)
CO BISS.CG-ID 1284877

46. MO GUĆ NO STI teh no lo škog raz vo ja pri vre de Cr ne Go re: [ra do vi sa na uč nog sku pa 
odr ža nog u Pod go ri ci, 27. ju na 1994. go di ne]. – Pod go ri ca, 1998. – (Na uč ni sku po vi; 
knj. 46. Odje lje nje pri rod nih na u ka; knj. 5)
CO BISS.CG-ID 2373648

47. ЖИ ВОТ и дје ло ака де ми ка Јев та Ми ло ви ћа: ра до ви са на уч ног ску па, Под-
го ри ца, 3. јул 1995. – Под го ри ца, 1998. – (На уч ни ску по ви; књ. 47. Одје ље ње 
умјет но сти; књ. 15)
CO BISS.CG-ID 2418448

48. ГО ЛИ ОТОК: (1949–1956): ра до ви са окру глог сто ла, Под го ри ца, 27. ју на 1995. 
– Под го ри ца, 1998. – (На уч ни ску по ви; књ. 48. Одје ље ње дру штве них на у ка; 
књ. 20)
CO BISS.CG-ID 2853904

49. КРАЉ Ни ко ла – лич ност, дје ло и ври је ме: ра до ви са ме ђу на род ног на уч ног 
ску па, Под го ри ца, 1–3. ок то бар 1997. – Под го ри ца, 1998. – (На уч ни ску по ви; 
књ. 49. Одје ље ње дру штве них на у ка; књ. 21)
CO BISS.CG-ID 2727952

50. AL TER NA TIV NI iz vo ri ener gi je i bu duć nost nji ho ve pri mje ne u Ju go sla vi ji: [ra do-
vi sa na uč nog sku pa odr ža nog u Bu dvi, 7. i 10. ok to bra 1998. go di ne]. – Pod go ri ca, 
1998. – (Na uč ni sku po vi; knj. 50. Odje lje nje pri rod nih na u ka; knj. 6)
CO BISS.CG-ID 2740240

51. РА ДО ВАН Зо го вић – жи вот и ства ра ла штво: ра до ви са на уч ног ску па, Под го-
ри ца, 29. и 30. мај 1997. – Под го ри ца, 1998. – (На уч ни ску по ви; књ. 51. Одје ље-
ње умјет но сти; књ. 16)
CO BISS.CG-ID 2808080

52. ЈУ ГО СЛА ВИ ЈА на раз ме ђу епо ха: ра до ви са на уч ног ску па, Под го ри ца, 29–30. 
сеп тем бар 1998. – Под го ри ца, 1999. – (На уч ни ску по ви; књ. 52. Одје ље ње дру-
штве них на у ка; књ. 22)
CO BISS.CG-ID 2854416

53. ЧЕ ТВР ТИ лин гви стич ки скуп „Бо шко ви ће ви да ни”: ра до ви са на уч ног ску па, 
Под го ри ца, 8. и 9. ок то бар 1998. – Под го ри ца, 1999. – (На уч ни ску по ви; књ. 53. 
Одје ље ње умјет но сти; књ. 17)
CO BISS.CG-ID 3000336

54. ДВЈЕ СТА го ди на За ко ни ка об шчег цр но гор ског и брд ског: ра до ви са на уч ног 
ску па, Под го ри ца, 30. ок то бар 1998. – Под го ри ца, 2000. – (На уч ни ску по ви; 
књ. 53. Одје ље ње дру штве них на у ка; књ. 23)
CO BISS.CG-ID 3367952

55. ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НА на род на кул ту ра у Цр ној Го ри: ра до ви са на уч ног ску па, 
Под го ри ца, 7. и 8. де цем бра 1998. – Под го ри ца, 2000. – (На уч ни ску по ви; књ. 
54. Одје ље ње дру штве них на у ка; књ. 24)
CO BISS.CG-ID 3854352
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56. ФИЛМ и ју го сло вен ско дру штво на кра ју ви је ка: ра до ви са на уч ног ску па, 
Под го ри ца, 22. и 23. де цем бра 1998. – Под го ри ца, 2000. – (На уч ни ску по ви; 
књ. 55. Одје ље ње умјет но сти; књ. 18)
CO BISS.CG-ID 3853584

57. ПРЕ ВО ЂЕ ЊЕ „Гор ског ви јен ца” на стра не је зи ке: ра до ви са на уч ног ску па, 
Под го ри ца, 28. и 29. ма ја 1998. – Под го ри ца, 2001. – (На уч ни ску по ви; књ. 56. 
Одје ље ње умјет но сти; књ. 19)
CO BISS.CG-ID 4359952

58. КЊ И ЖЕВ НО дје ло Ду ша на Ђу ро ви ћа: ра до ви са на уч ног ску па, Под го ри ца, 
21. и 22. де цем бра 2000. – Под го ри ца, 2001. – (На уч ни ску по ви; књ. 57. Одје ље-
ње умјет но сти; књ. 20)
CO BISS.CG-ID 1902349

59. AL TER NA TIV NI iz vo ri ener gi je i bu duć nost nji ho ve pri mje ne u ze mlji: [ra do vi sa 
na uč nog sku pa odža nog u Bu dvi, 8. i 9. ok to bra 2001. go di ne. – Pod go ri ca, 2002. – 
(Na uč ni sku po vi; knj. 58. Odje lje nje pri rod nih na u ka; knj. 7)
CO BISS.CG-ID 1874189

60. ЖИ ВОТ и дје ло ака де ми ка Ми ха и ла Сте ва но ви ћа: ра до ви са на уч ног ску па, 
Под го ри ца, 16. и 17. мај 2002. – Под го ри ца, 2002. – (На уч ни ску по ви; књ. 59. 
Одје ље ње умјет но сти; књ. 21)
CO BISS.CG-ID 4442896

61. ДИ НА СТИ ЈА Пе тро вић-Његош: ра до ви са ме ђу на род ног на уч ног ску па, Под-
го ри ца, 29. ок то бар – 1. но вем бар 2001. – Под го ри ца, 2002. – (На уч ни ску по ви; 
књ. 60)
CO BISS.CG-ID 4502800

62. ПЕ ТИ лин гви стич ки скуп „Бо шко ви ће ви да ни”: ра до ви са на уч ног ску па, 
Под го ри ца, 10. и 11. ок то бар 2002. го ди не. – Под го ри ца, 2003. – (На уч ни ску-
по ви; књ. 61. Одје ље ње умјет но сти; књ. 22)
CO BISS.CG-ID 5526032

63. НО ВИ устав и кон сти ту и са ње Цр не Го ре као др жа ве вла да ви не пра ва: ра до-
ви са окру глог сто ла, Под го ри ца, 19. март 2003. – Под го ри ца, 2003. – (На уч ни 
ску по ви; књ. 62. Одjељење дру штве них на у ка; књ. 25)
CO BISS.CG-ID 5615376

64. ВРИ ЈЕ МЕ и про грес: Цр на Го ра на раз ме ђу ми ле ни ју ма: ра до ви са на уч ног 
ску па, Под го ри ца, 17. и 18. јун 2002. Под го ри ца, 2003. – (На уч ни ску по ви / 
Цр но гор ска ака де ми ја на у ка и умјет но сти [и] Уни вер зи тет Цр не Го ре; књ. 63)
CO BISS.CG-ID 5806096

65. ДЈЕ ЛО Ми ло ва на Ђи ла са: [радови са на уч ног скупа]. – Под го ри ца, 2003. – 
(На уч ни ску по ви; књ. 64. Одје ље ње умјет но сти; књ. 23)
CO BISS.CG-ID 6280720

66. AL TER NA TIV NI iz vo ri ener gi je i bu duć nost nji ho ve pri mje ne u ze mlji: [ra do vi sa 
na uč nog sku pa odr ža nog u Bu dvi, 9. i 10. ok to bra 2003. go di ne]. – Pod go ri ca, 2004. 
– (Na uč ni sku po vi; knj. 65. Odje lje nje pri rod nih na u ka; knj. 8)
CO BISS.CG-ID 3035661

67. СЕ ЛО у Цр ној Го ри: ра до ви са на уч ног ску па, Под го ри ца, 18–20. де цем бар 
2002. – Под го ри ца, 2004. – (На уч ни ску по ви / Цр но гор ска ака де ми ја на у ка и 
умјет но сти [и] Уни вер зи тет Цр не Го ре; књ. 66)
CO BISS.CG-ID 7293968

68. ТРАН ЗИ ЦИ О НИ про це си – до ме ти, огра ни че ња и пер спек ти ве: (с по себ ним 
освр том на Цр ну Го ру): ра до ви са на уч ног ску па, Под го ри ца, 26–27. мај 2003. 



282

– Под го ри ца, 2004. – (На уч ни ску по ви / Цр но гор ска ака де ми ја на у ка и умјет-
но сти [и] Уни вер зи тет Цр не Го ре; књ. 67)
CO BISS.CG-ID 7523088 

69. АК ТУ ЕЛ НИ про бле ми и пер спек ти ве на уч но и стра жи вач ког ра да у Цр ној Го-
ри: ра до ви са на уч ног ску па, Под го ри ца, 27. април 2004. – Под го ри ца, 2004. – 
(На уч ни ску по ви / Цр но гор ска ака де ми ја на у ка и умјет но сти [и] Уни вер зи тет 
Цр не Го ре; књ. 68) 
CO BISS.CG-ID 8149520

70. O АGENDI eko nom skih re for mi u Cr noj Go ri: ra do vi sa okru glog sto la, Pod go ri ca, 
7. maj 2004. – Pod go ri ca, 2004. – (Na uč ni sku po vi; knj. 69. Odje lje nje dru štve nih 
na u ka; knj. 27)
CO BISS.CG-ID 7866384

71. NO VI ener get ski iz vo ri u Cr noj Go ri: [ra do vi sa okru glog sto la odr ža nog 9. sep tem-
ba 2004. go di ne]. – Pod go ri ca, 2004. – (Na uč ni sku po vi; knj. 70. Odje lje nje pri rod-
nih na u ka; knj. 9)
CO BISS.CG-ID 8507408

72. ПАР ЛА МЕН ТАР НИ или пред сјед нич ки си стем у но вом уста ву др жа ве Цр не 
Го ре: ра до ви са окру глог сто ла, Под го ри ца, 15. јун 2004. – Под го ри ца, 2005. – 
(На уч ни ску по ви; књ. 71. Одје ље ње дру штве них на у ка; књ. 28)
CO BISS.CG-ID 9044752

73. AK TU EL NA pi ta nja upra vlja nja se i zmič kim ri zi kom u Cr noj Go ri i okru že nju: ra-
do vi sa me đu na rod ne na uč ne kon fe ren ci je, Pod go ri ca, 15. april 2004. – Pod go ri ca, 
2005. – (Na uč ni sku po vi / Cr no gor ska aka de mi ja na u ka i umjet no sti [i] Uni ver zi tet 
Cr ne Go re, Gra đe vin ski fa kul tet; knj. 72)
CO BISS.CG-ID 9053200 

74. ДО СТИГ НУ ЋА и пер спек ти ве раз во ја са вре ме не уро ло ги је: скуп по све ћен 
80-го ди шњ и ци жи во та и 50-го ди шњ и ци на уч ног ра да ака де ми ка Дра гу ти на 
Ву ко ти ћа: ра до ви са на уч ног ску па, Под го ри ца, 14. ок то бар, 2004. – Под го ри-
ца, 2005. – (На уч ни ску по ви; књ. 73. Одје ље ње при род них на у ка; књ. 9)
CO BISS.CG-ID 9836560

75. DE MO GRAF SKA kre ta nja i po pu la ci o ni pro ble mi u Cr noj Go ri: ra do vi sa na uč nog 
sku pa, Pod go ri ca, 1. i 2. de cem bar 2004. – Pod go ri ca, 2006. – (Na uč ni sku po vi; knj. 
74. Odje lje nje dru štve nih na u ka; knj. 29)
CO BISS.CG-ID 9997840

76. ШЕ СТИ лин гви стич ки скуп „Бо шко ви ће ви да ни”: ра до ви са на уч ног ску па, 
Под го ри ца, 19. и 20. мај 2005. го ди не. – Под го ри ца, 2005. – (На уч ни ску по ви; 
књ. 75. Одје ље ње умјет но сти; књ. 23)
CO BISS.CG-ID 9519632

77. КЊ И ЖЕВ НО дје ло Ри ста Рат ко ви ћа: ра до ви са на уч ног ску па, Под го ри ца, 18. јун 
2004. – Под го ри ца, 2005. – (На уч ни ску по ви; књ. 76. Одје ље ње умјет но сти; књ. 24)
CO BISS.CG-ID 9958416

78. AL TER NA TIV NI iz vo ri ener gi je i bu duć nost nji ho ve pri mje ne: [ra do vi sa na uč nog 
sku pa odr ža nog u Bu dvi, 6. i 7. ok to bra 2005. go di ne]. – Pod go ri ca, 2006. – (Na uč ni 
sku po vi; knj. 77. Odje lje nje pri rod nih na u ka; knj. 10)
CO BISS.CG-ID 10422544

79. УСТАВ за Књ а же ви ну Цр ну Го ру од 1905. го ди не у свом вре ме ну: ра до ви са 
на уч ног ску па, Под го ри ца, 4. но вем бар 2005. – Под го ри ца, 2006. – (На уч ни 
ску по ви; књ. 78. Одје ље ње дру штве них на у ка; књ. 30)
CO BISS.CG-ID 10511376
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80. RE FOR ME i eko nom ska po li ti ka u do ku men ti ma i prak si Cr ne Go re: ra do vi sa 
okru glog sto la, Pod go ri ca 14. de cem bra 2005. go di ne. – Pod go ri ca, 2006. – (Na uč ni 
sku po vi; knj. 79. Odje lje nje dru štve nih na u ka; knj. 31)
CO BISS.CG-ID 10742544

81. ПЈЕ СНИК и ври је ме: о књ и жев ном дје лу Мир ка Ба њ е ви ћа: ра до ви са на уч-
ног ску па, Под го ри ца, 20. ок то бар 2005. го ди не. – Под го ри ца, 2006. – (На уч ни 
ску по ви; књ. 80. Одје ље ње умјет но сти; књ. 25)
CO BISS.CG-ID 10860560

82. ПО ЗО РИ ШТЕ у Цр ној Го ри у дру гој по ло ви ни XX ви је ка: ра до ви са на уч ног 
ску па, Под го ри ца, 23. јун 2006. го ди не. – Под го ри ца, 2007. – (На уч ни ску по ви; 
књ. 81. Одје ље ње умјет но сти; књ. 26)
CO BISS.CG-ID 11340816

83. AK TU EL NI pro ble mi obra zo va nja od ra slih: ra do vi sa okru glog sto la, Pod go ri ca, 
20. jun 2006. – Pod go ri ca, 2007. – (Na uč ni sku po vi; knj. 82. Odje lje nje dru štve nih 
na u ka; knj. 32)
CO BISS.CG-ID 11648016

84. ЗА ВИ ЧАЈ НА исто ри ја у Цр ној Го ри: ра до ви са окру глог сто ла, Под го ри ца, 13. 
де цем бар 2005. – Под го ри ца, 2007. – (На уч ни ску по ви; књ. 83. Одје ље ње дру-
штве них на у ка; књ. 33)
CO BISS.CG-ID 11954192

85. AL TER NA TIV NI iz vo ri ener gi je i bu duć nost nji ho ve pri mje ne: [ra do vi sa na uč nog 
sku pa odr ža nog u Bu dvi, 4. i 5. ok to bra 2007. go di ne]. – Pod go ri ca, 2008. – (Na uč ni 
sku po vi; knj. 84. Odje lje nje pri rod nih na u ka; knj. 11)
CO BISS.CG-ID 12595216

86. ЛА ЛИ ЋЕ ВИ су сре ти: ра до ви са на уч ног ску па, Под го ри ца, 12. де цем бра 2006. го-
ди не. – Под го ри ца, 2008. – (На уч ни ску по ви; књ. 85. Одје ље ње умјет но сти; књ. 27)
CO BISS.CG-ID 112438288

87. РИ ЈЕЧ и ври је ме: о књ и жев ном ства ра ла штву Ра до ва на Зо го ви ћа: ра до ви са 
на уч ног ску па, Под го ри ца, 12. јун 2007. го ди не. – Под го ри ца, 2008. – (На уч ни 
ску по ви; књ. 86. Одје ље ње умјет но сти; књ. 28)
CO BISS.CG-ID 12507408

88. ЈЕ ЗИЧ КА си ту а ци ја у Цр ној Го ри – нор ма и стан дар ди за ци ја: ра до ви са ме ђу-
на род ног на уч ног ску па, Под го ри ца, 24. и 25. мај 2007. го ди не. – Под го ри ца, 
2008. – (На уч ни ску по ви; књ. 87. Одје ље ње умјет но сти; књ. 29)
CO BISS.CG-ID 12598800

89. ОБРА ЗО ВА ЊЕ и ме ди ји: ра до ви са на уч ног ску па, Под го ри ца, 21. де цем бар 
2006. – Под го ри ца, 2008. – (На уч ни ску по ви; књ. 88. Одје ље ње дру штве них 
на у ка; књ. 34)
CO BISS.CG-ID 13093904

90. СТА ЗА и ври је ме: по во дом 90-го ди на од ро ђе ња књ и жев ни ка Ду ша на Ко сти-
ћа: ра до ви са на уч ног ску па, Под го ри ца, 19. ок то бар 2007. го ди не. – Под го ри-
ца, 2008. – (На уч ни ску по ви; књ. 89. Одје ље ње умјет но сти; књ. 30)
CO BISS.CG-ID 12844304

91. СЕД МИ лин гви стич ки скуп „Бо шко ви ће ви да ни”: ра до ви са на уч ног ску па, 
Под го ри ца, 23. и 24. мај 2008. го ди не. – Под го ри ца, 2008. – (На уч ни ску по ви; 
књ. 90. Одје ље ње умјет но сти; књ. 31)
CO BISS.CG-ID 13413904
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92. НА РА ЦИЈ СКИ то ко ви: о књ и жев ном ства ра ла штву Ћа ми ла Си ја ри ћа: ра до-
ви са на уч ног ску па, Под го ри ца, 10. јун 2008. го ди не. – Под го ри ца, 2008. – 
(На уч ни ску по ви; књ. 91. Одје ље ње умјет но сти; књ. 32)
CO BISS.CG-ID 13430800

93. RO LE of Na ti o nal Sci en ce Aca de mi es in the 21 st Cen tury: the in ter na ti o nal con fe-
ren ce, 10–12 Oc to ber 2008, Pod go ri ca, Mon te ne gro; [or ga ni zed by In ter Aca demy 
Pa nel … etc.]; edi tor Mo mir Dju ro vić. – Pod go ri ca, 2009. – (Sci en ti fic Me e tings; 
vol. 92)
CO BISS.CG-ID 13545488

94. ПРО БЛЕ МИ у цр но гор ској са вре ме ној ли ков ној умјет но сти: ра до ви са окру-
глог сто ла, Под го ри ца, 12. јун 2008. го ди не. – Под го ри ца, 2009. – (На уч ни ску-
по ви; књ. 93. Одје ље ње умјет но сти; књ. 33)
CO BISS.CG-ID 13650448

95. ЛИЧ НОСТ и дје ло Ан дри је П. Јо ви ће ви ћа: ра до ви са на уч ног ску па, Под го ри-
ца, 18. ок то бар 2006. – Под го ри ца, 2009. – (На уч ни ску по ви; књ. 94. Одје ље ње 
дру штве них на у ка; књ. 35)
CO BISS.CG-ID 13769232

96. ФИ ЛО ЗОФ СКА ми сао В. С. Со ло вјо ва: ра до ви са на уч ног ску па, Под го ри ца, 
15. де цем бар 1998. го ди не. – Под го ри ца, 2009. – (На уч ни ску по ви; књ. 95. Одје-
ље ње дру штве них на у ка; књ. 36)
CO BISS.CG-ID 13851664

97. ЕТ НО ЛО ГИ ЈА гра да у Цр ној Го ри: ра до ви са ору глог сто ла, Под го ри ца, 16. 
но вем бар 2006. – Под го ри ца, 2009. – (На уч ни ску по ви; књ. 96. Одје ље ње дру-
штве них на у ка; књ. 37)
CO BISS.CG-ID 14134544

98. MO BIL NE i be žič ne ko mu ni ka ci je: sta nje i per spek ti ve: [ra do vi sa na uč nog sku pa 
odr ža nog u Pod go ri ci, 6. mar ta 2009. go di ne]. – Pod go ri ca, 2009. – (Na uč ni sku po-
vi; knj. 97. Odje lje nje pri rod nih na u ka; knj. 12)
CO BISS.CG-ID 14481424

99. EKO NOM SKE slo bo de i raz voj Cr ne Go re: ra do vi sa okru glog sto la, Pod go ri ca, 19. 
de cem bar 2007. – Pod go ri ca, 2009. – (Na uč ni sku po vi; knj. 98. Odje lje nje dru štve-
nih na u ka; knj. 38)
CO BISS.CG-ID 14244624

100. ПА ВЛЕ Ро вин ски: ра до ви са на уч ног ску па, Под го ри ца, 13. де цем бар 2006. 
– Под го ри ца, 2009. – (На уч ни ску по ви; књ. 99. Одје ље ње дру штве них на у ка; 
књ. 39)
CO BISS.CG-ID 14246416

101. NON LI NE AR Analysis and Op ti mi za tion Pro blems: the in ter na ti o nal con fe ren ce, 
6–10 Oc to ber 2008, Bu dva, Mon te ne gro. – Pod go ri ca, 2009. – (Sci en ti fic Me e tings; 
vol. 100. The Sec tion of Na tu ral Sci en ces; vol. 13) 
CO BISS.CG-ID 14908944

102. VA LU ES and 21st Cen tury: the in ter na ti o nal con fe ren ce, 19–21 No vem ber 2009, 
Pod go ri ca, Mon te ne gro; [or ga ni zed by Euro pean Aca demy of Sci en ces and Arts … 
et al.]; edi tor Mo mir Đu ro vić. – Pod go ri ca, 2010. – (Sci en ti fic Me e tings; vol. 101)
CO BISS.CG-ID 15412496

103. AL TER NA TIV NI iz vo ri ener gi je i bu duć nost nji ho ve pri mje ne: [ra do vi sa na uč nog 
sku pa odr ža nog u Bu dvi, 8. i 9. ok to bra 2009. go di ne]. – Pod go ri ca, 2010. – (Na uč ni 
sku po vi; knj. 102. Odje lje nje pri rod nih na u ka; knj. 14)
CO BISS.CG-ID 15801360
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104. FILM SKA umjet nost u Cr noj Go ri – pro šlost, sa da šnjost, bu duć nost: pro ble mi i 
per spek ti ve: ra do vi sa okru glog sto la, Pod go ri ca, 17. ok to bar 2008. – Pod go ri ca, 
2010. – (Na uč ni sku po vi; knj. 103. Odje lje nje umjet no sti; knj. 34)
CO BISS.CG-ID 15845904

105. ЗЛО као књ и жев на те ма: ра до ви са на уч ног ску па / Дру ги Ла ли ће ви су сре ти, 
Под го ри ца, 12. де цем бра 2006. го ди не. – Под го ри ца, 2010. – (На уч ни ску по ви; 
књ. 104. Одје ље ње умјет но сти; књ. 35)
CO BISS.CG-ID 15901456

106. SKA DAR SKO je ze ro: sta nje i per spek ti ve: [ra do vi sa na uč nog sku pa odr ža nog u 
Pod go ri ci i Ska dru, 19–21. ju na 2010. go di ne, u or ga ni za ci ji Cr no gor ske aka de mi je 
na u ka i umjet no sti i Al ban ske aka de mi je na u ka]. – Pod go ri ca, 2011. – (Na uč ni sku-
po vi; knj. 105)
CO BISS.CG-ID 17310736

107. RE NE WA BLE Energy So ur ces and Energy Ef  ci ency: the in ter na ti o nal con fe ren ce, 
27 Oc to ber 2010, Pod go ri ca, Mon te ne gro; [or ga ni zed by Mon te ne grin Aca demy of 
Sci en ces and Arts … et al.]; edi tor Mo mir Dju ro vic. – Pod go ri ca, 2011. – (Sci en ti fic 
Me e tings; vol. 106)
CO BISS.CG-ID 17557264

108. RE SE ARCH & De ve lop ment as the Ba sis for In no va tion in Cre a ting the Com pe ti-
ti ve Re gion: the in ter na ti o nal con fe ren ce, 12–13 No vem ber 2010, Pod go ri ca, Mon-
te ne gro; [or ga ni zed by Mon te ne grin Aca demy of Sci en ces and Arts, Euro pean Aca-
demy of Sci en ces and Arts, Cen tral Euro pean Ini ti a ti ve]; edi tor Mo mir Dju ro vic. 
– Pod go ri ca, 2011. – (Sci en ti fic Me e tings; vol. 107)
CO BISS.CG-ID 17896720

По себ нА иЗ дА ЊА  
(мо но гра фи је и сту ди је)

1. МИ ЈУ ШКО ВИЋ, Ми ло рад, То ма ше вић Би се ни ја: Пре гље ви на агру ми ма на 
ју го сло вен ском при мор ју. – Ти то град, 1975. – (По себ на из да ња / Дру штво за 
на у ку и умјет ност Цр не Го ре; књ. 1. Одје ље ње при род них на у ка; књ. 1)
CO BISS.CG-ID 98573

2. БЕ ШИЋ, За ри ја: Ге о ло ги ја Цр не Го ре. Св. 1. – Стра ти гра фи ја и фа ци јал ни са-
став Цр не Го ре. – Ти то град, 1975. – (По себ на из да ња; књ. 2. Одје ље ње при род-
них на у ка; књ. 2)
CO BISS.CG-ID 328461

3. ВЛА ХО ВИЋ, Вла ди слав: Крас Ник шић ког по ља и њего ва хи дро ге о ло ги ја. – 
Ти то град, 1975. – (По себ на из да ња / Дру штво за на у ку и умјет ност Цр не Го ре; 
књ. 3. Одје ље ње при род них на у ка; књ. 3)
CO BISS.CG-ID 100109 

4. ПАН ТИЋ-Про да но вић, Смиљ ка: Три ја ске ми кро фа ци је Ди на ри да: Цр на Го-
ра, ис точ на Бо сна и Хер це го ви на и за пад на Ср би ја. – Ти то град, 1975. – (По-
себ на из да ња / Дру штво за на у ку и умјет ност Цр не Го ре; књ. 4. Одје ље ње при-
род них на у ка; књ. 4)
CO BISS.CG-ID 100365
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5. СТАН КО ВИЋ, Сте ван: Пла нин ска је зе ра Цр не Го ре. – Ти то град, 1975. – (По-
себ на из да ња / Дру штво за на у ку и умјет ност Цр не Го ре; књ. 5. Одје ље ње при-
род них на у ка; књ 5)
CO BISS.CG-ID 100621

6. ПЕ РО ВИЋ, Ни ко ла: Бок си ти, гли ни ца и алу ми ни јум. – Ти то град, 1975. – (По-
себ на из да ња / Дру штво за на у ку и умјет ност Цр не Го ре; књ. 4. Одје ље ње при-
род них на у ка; књ. 6)
CO BISS.CG-ID 100877

7. VU KO TIĆ, Dra gu tin P.: Eti o lo gi ja uro li ti ja ze. – Ti to grad, 1977. – (Po seb na iz da nja; 
knj. 7. Odje lje nje pri rod nih na u ka; knj. 7)
CO BISS.CG-ID 97805

8. ОСТО ЈИЋ, Бра ни слав: Је зик Пе тра I Пе тро ви ћа. – Ти то град, 1976. – (По себ на 
из да ња; књ. 8. Одје ље ње умјет но сти; књ. 1)
CO BISS.CG-ID 206861

9. БЕ ШИЋ, За ри ја: Ге о ло ги ја Цр не Го ре. Св. 2. – Ti to grad, 1980. – (По себ на из-
да ња / Дру штво за на у ку и умјет ност Цр не Го ре; књ. 9. Одје ље ње при род них 
на у ка; књ. 8)
CO BISS.CG-ID 328461

10. ПЕ ЈО ВИЋ, Ђо ко Д.: Дру штве но-фи ло зоф ски по гле ди у Цр ној Го ри од по чет ка 
XIX до сре ди не XX ви је ка: при лог из у ча ва њу исто риј ске ми сли у Цр ној Го ри. – 
Ти то град, 1980. – (По себ на из да ња; књ. 10; Одје ље ње дру штве них на у ка: књ. 1)
CO BISS.CG-ID 96013

11. ВУ ЈО ВИЋ, Ди ми три је Ди мо: Цр но гор ски фе де ра ли сти: 1919–1929. – Ти то-
град, 1981. – (По себ на из да ња; књ. 11. Одје ље ње дру штве них на у ка; књ. 2)
CO BISS.CG-ID 98061

12. ПИ ЖУ РИ ЦА, Ма то: Го вор око ли не Ко ла ши на. – Ти то град, 1981. – (По себ на 
из да ња; књ. 12. Одје ље ње умјет но сти; књ. 2)
CO BISS.CG-ID 97549

13. МИ ЛО ВИЋ, Јев то М.: Ру ко пис „Гор ског ви јен ца” Пе тра II Пе тро ви ћа Њего-
ша. – Ти то град, 1982. – (По себ на из да ња; књ. 13. Одје ље ње умјет но сти; књ. 3)
CO BISS.CG-ID 98829

14. ВЛА ХО ВИЋ, Вла ди слав: Кра шка аку му ла ци ја Сла но. – Ти то град, 1981. – (По-
себ на из да ња; књ. 14. Одје ље ње при род них на у ка; књ. 9)
CO BISS.CG-ID 98317

15. MI LO ŠE VIĆ, Mi loš: Mu zič ke te me i por tre ti. – Ti to grad, 1982. – (Po seb na iz da nja; 
knj. 15. Odje lje nje umjet no sti; knj. 4)
CO BISS.CG-ID 97293

16. БЕ ШИЋ, За ри ја: Ге о ло ги ја Цр не Го ре. Књ. 3. – Ге о тек то ни ка и па ле о ге о гра фи-
ја Цр не Го ре. – Ти то град, 1983. – (По себ на из да ња; књ. 16. Одје ље ње при род-
них на у ка; књ. 10)
CO BISS.CG-ID 330765

17. БАР ЈАК ТА РО ВИЋ, Мир ко: Ров ца: (ет но ло шка мо но гра фи ја). – Ти то град, 
1984. – (По себ на из да ња; књ. 17. Одје ље ње дру штве них на у ка; књ. 3)
CO BISS.CG-ID 44557

18. FA U NA Dur mi to ra. Sv. 1. – Ti to grad, 1984. – (Po seb na iz da nja; knj. 18. Odje lje nje 
pri rod nih na u ka; knj. 11)
CO BISS.CG-ID 1203216
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19. ДО БРИ ЧА НИН, Се ку ла: До ња Мо ра ча: жи вот и оби ча ји на род ни по тра ди-
ци ји. – Ти то град, 1984. – (По себ на из да ња; књ. 19. Одје ље ње дру штве них на-
у ка; књ. 4)
CO BISS.CG-ID 37253383

20. ИВА НО ВИЋ, Бо жи на М.: Он то ге нет ски раз вој и ан тро по мор фо ло шке ка рак-
те ри сти ке омла ди не Цр не Го ре. – Ти то град, 1985. – (По себ на из да ња; књ. 20. 
Одје ље ње при род них на у ка; књ. 12)
CO BISS.CG-ID 94989

21. FA U NA Dur mi to ra. Sv. 2. – Ti to grad, 1987. – (Po seb na iz da nja; knj. 21. Odje lje nje 
pri rod nih na u ka; knj. 13)
CO BISS.CG-ID 1203216

22. ПИ ЖУ РИ ЦА, Ма то: Је зик Ан дри је Зма је ви ћа. – Ти то град, 1989. – (По себ на 
из да ња; књ. 22. Одје ље ње умјет но сти, књ; 5)
CO BISS.CG-ID 383248

23. FA U NA Dur mi to ra. Sv. 3. – Ti to grad, 1990. – (Po seb na iz da nja; knj. 23. Odje lje nje 
pri rod nih na u ka; knj. 14)
CO BISS.CG-ID 1203216

24. FA U NA Dur mi to ra. Sv. 4. – Ti to grad. – 1991. – (Po seb na iz da nja; knj. 24. Odje lje nje 
pri rod nih na u ka; knj. 15)
CO BISS.CG-ID 1203216

25. СТО ЈА НО ВИЋ, Пе тар Ђ.: На ста ја ње са вре ме ног пра ва у Цр ној Го ри: (1850–1900). 
– Ти то град, 1991. – (По себ на из да ња; књ. 25. Одје ље ње дру штве них на у ка; књ. 5)
CO BISS.CG-ID 329488

26. ИВА НО ВИЋ, Бо жи на М.: Ан тро по мор фо ло шке осо би не Пе тра II Пе тро ви ћа 
Њего ша. – Под го ри ца, 1994. – (По себ на из да ња; књ. 26. Одје ље ње при род них 
на у ка; књ. 16)
CO BISS.CG-ID 2051600

27. ВУ ЈО ВИЋ Ди ми три је Ди мо: Рат на са ра дња Цр не Го ре и Фран цу ске: 1914–1916. – 
Под го ри ца, 1994. – (По себ на из да ња; књ. 27. Одје ље ње дру штве них на у ка, књ. 6)
CO BISS.CG-ID 1580816

28. MI JU ŠKO VIĆ, Slav ko: Ko tor ska mor na ri ca. – Pod go ri ca, 1994. – (Po seb na iz da nja; 
knj. 28. Odje lje nje dru štve nih na u ka, knj. 7)
CO BISS.CG-ID 863760

29. ВУ ЈИ ЧИЋ, Ми лош: Рјеч ник го во ра Про шће ња (код Мој ков ца). – Под го ри ца, 
1995. – (По себ на из да ња; књ. 29. Одје ље ње умјет но сти; књ. 6)
CO BISS.CG-ID 2055184

30. МИ ЈО ВИЋ, Па вле: Ти по ло ги ја цр кве них спо ме ни ка Цр не Го ре. – Под го ри ца, 
1996. – (По себ на из да ња; књ. 30. Одје ље ње умјет но сти; књ. 7)
CO BISS.CG-ID 2474000

31. ПУ РИЋ, Ми ли во је: Ин тер ак ци ја се ди мент – во да као фак тор хе мо ди на ми ке 
ме та ла у ри је ци Та ри. – Под го ри ца, 1996. – (По себ на из да ња; књ. 31. Одје ље ње 
при род них на у ка; књ. 17)
CO BISS.CG-ID 1202192

32. FA U NA Dur mi to ra. Sv. 5. – Ti to grad, 1996. – (Po seb na iz da nja; knj. 32. Odje lje nje 
pri rod nih na u ka; knj. 18)
CO BISS.CG-ID 1203216

33. РА И ЧЕ ВИЋ, Сло бо дан: Сли кар ство Цр не Го ре у но вом ви је ку. – Под го ри ца, 
1996. – (По себ на из да ња; књ. 33. Одје ље ње умјет но сти; књ. 8)
CO BISS.CG-ID 1216528
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34. СА ВИ ЋЕ ВИЋ, Ми о мир: Ути цај ин ду стри ја ли за ци је на здра вље рад ни ка и 
по пу ла ци је бе ран ске (иван град ске) ко му не. – Под го ри ца, 1996. – (По себ на из-
да ња; књ. 34. Одје ље ње при род них на у ка; књ. 19)
CO BISS.CG-ID 1460496

35. MI LA ČIĆ, Ob ren: Ehi no ko ko za u Cr noj Go ri. – Pod go ri ca, 1997. – (Po seb na iz da-
nja; knj. 35. Odje lje nje pri rod nih na u ka; knj. 20)
CO BISS.CG-ID 1820688

36. КР СТИЋ, Ђу ри ца: Прав ни оби ча ји у про шло сти и да нас: ком па ра ци је и кон-
цеп ци је. – Под го ри ца, 1997. – (По себ на из да ња; књ. 36. Одје ље ње дру штве них 
на у ка; књ. 8)
CO BISS.CG-ID 2141456

37. ПЕ ТРА НО ВИЋ, Бран ко: Ју го сла ви ја на раз ме ђу (1945–1950). – Под го ри ца, 
1998. – (По себ на из да ња; књ. 37. Одје ље ње дру штве них на у ка; књ. 9)
CO BISS.CG-ID 2400016

38. PU ŠIĆ, Ili ja: Pe ći na Vra njaj – pre i sto rij sko sta ni šte iz nad Her ceg-No vog. – Pod go ri-
ca, 1999. – (Po seb na iz da nja; knj. 38. Odje lje nje dru štve nih na u ka; knj. 10)
CO BISS.CG-ID 2933264

39. VU KO SLAV ČE VIĆ, Pe tar V., Pe tro vić, Dra gan V.: Mul ti ple Hot-Wi re Pro bes: Me-
a su re ments of Tur bu lent Ve lo city and Vor ti city Vec tor Fi elds. – Pod go ri ca, 2000. 
– (Spe cial Edi ti ons; vol. 39. Sec tion of Na tu ral Sci en ces; vol. 21)
CO BISS.CG-ID 3134224

40. NO VE ener get ske teh no lo gi je / ured nik Mo mir Đu ro vić. – Pod go ri ca, 2000. – (Po-
seb na iz da nja; knj. 40. Odje lje nje pri rod nih na u ka; knj. 22)
CO BISS.CG-ID 3313168

41. VU KO TIĆ, Dra gu tin P.: Etič ke kon tro ver ze u me di ci ni. – Pod go ri ca 2000. – (Po-
seb na iz da nja; knj. 41. Odje lje nje pri rod nih na u ka; knj. 23)
CO BISS.CG-ID 3311376

42. ĐU RO VIĆ, Mo mir: Iza zo vi bu duć no sti i ener gi ja. – Pod go ri ca, 2001. – (Po seb na 
iz da nja; knj. 41. Odje lje nje pri rod nih na u ka; knj. 23)
CO BISS.CG-ID 3855376

43. МАР ТИ НО ВИЋ, Ду шан Ј.: 160 го ди на Др жав не (на ци о нал не) би бли о те ке Цр-
не Го ре: (1838–1998). – Под го ри ца, 2002. – (По себ на из да ња; књ. 42. Одје ље ње 
дру штве них на у ка; књ. 11)
CO BISS.CG-ID 1942029

44. DRA GO VIĆ, Mi lan: Sa vre me na kli nič ka hi rur gi ja. – Pod go ri ca, Be o grad, 2003. – 
(Po seb na iz da nja / Cr no gor ska aka de mi ja na u ka i umjet no sti [i] Kli nič ki cen tar Cr-
ne Go re, Pod go ri ca; knj. 43. Odje lje nje pri rod nih na u ka; knj. 24)
CO BISS.CG-ID 512166549

45. РУ ДИЋ, Ву ја дин Б.: Ет но де мо граф ски про це си у бје ло пољ ском кра ју. – Под-
го ри ца, 2003. – (По себ на из да ња; књ. 44. Одје ље ње дру штве них на у ка; књ. 12) 
CO BISS.CG-ID 6397360

46. ЉЕ ШЕ ВИЋ, Ми лу тин А.: Карст Пи ве. – Под го ри ца, 2004. – (По себ на из да ња; 
књ. 45. Одје ље ње при род них на у ка; књ. 25)
CO BISS.CG-ID 6915344

47. ЂЕР КО ВИЋ, Ву ка ле: Вје ко ви ду хов ног за јед ни штва Цр не Го ре и Ру си је: књ и-
жев но-исто риј ско огле да ло: 1494–2002. – Под го ри ца, 2004. – (По себ на из да ња; 
књ. 46. Одје ље ње умјет но сти; књ. 9)
CO BISS.CG-ID 7737104
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48. КО ПРИ ВИ ЦА, Јо ван К.: Реч ник го во ра Ба њ а на, Гра хо ва и Опут них Ру ди на. 
– Под го ри ца, 2006. – (По себ на из да ња; књ. 47. Одје ље ње умјет но сти; књ. 10)
CO BISS.CG-ID 10445840

49. МАР ТИ НО ВИЋ, Ду шан Ј.: Пје вач ка дру штва Цр не Го ре са по себ ним освр том 
на КУД „Његош” – Це ти ње. – Под го ри ца, 2006. – (По себ на из да ња; књ. 48. 
Одје ље ње дру штве них на у ка; књ. 13) 
CO BISS.CG-ID 10327056

50. ДА ШИЋ, Ми о мир: Ше ку лар и Ше ку лар ци од по ме на до 1941. го ди не. – Под го-
ри ца, 2006. – (По себ на из да ња; књ. 49. Одје ље ње умјет но сти; књ. 14)
CO BISS.CG-ID 10375696

51. ZEJ NI LO VIĆ, Re fik M., Bla go je vić, Na da Z.: Di rekt na stri ping vol ta me trij ska me-
to da za od re đi va nje ni skih kon cen tra ci ja jed ne kom po nen te u dvo kom po nent nim 
si ste mi ma. – Pod go ri ca, 2006. – (Po seb na iz da nja; knj. 50. Odje lje nje pri rod nih na-
u ka; knj. 26)
CO BISS.CG-ID 10460176

52. PU ŠIĆ, Ili ja: Pre ro ma nič ka umjet nost na tlu Cr ne Go re. – Pod go ri ca, 2006. – (Po-
seb na iz da nja; knj. 51. Odje lje nje umjet no sti; knj. 11)
CO BISS.CG-ID 10923024

53. VU KO TIĆ, Dra gu tin P.: Aso ci jal no sti u me di cin skoj na u ci i prak si: ja tro ge ne gre-
ške i pre vi di. – Pod go ri ca, 2007. – (Po seb na iz da nja: (mo no gra fi je i stu di je); knj. 52. 
Odje lje nje pri rod nih na u ka; knj. 27)
CO BISS.CG-ID 11335696

54. БЕ ЧА НО ВИЋ, Та тја на: По е ти ка Ла ли ће ве три ло ги је. – Под го ри ца, 2006. – (По-
себ на из да ња: (мо но гра фи је и сту ди је); књ. 53. Одје ље ње умјет но сти; књ. 12)
CO BISS.CG-ID 11103760

55. СТРУ ГАР, Вла до: Ју го сла ви ја у књ и га ма исто ри о граф ским. – Под го ри ца, 2007. 
– (По себ на из да ња: (мо но гра фи је и сту ди је); књ. 54. Одје ље ње дру штве них на-
у ка; књ. 15)
CO BISS.CG-ID 11052816

56. ĐOR ĐE VIĆ, Bra ni slav, Ša ra no vić, Mi lin ko: Hi dro e ner get ski po ten ci ja li Cr ne Go-
re. – Pod go ri ca, 2007. – (Po seb na iz da nja: (mo no gra fi je i stu di je); knj. 55. Odje lje nje 
pri rod nih na u ka; knj. 28)
CO BISS.CG-ID 11386128

57. DRA GO VIĆ, Du šan: Karst ni bok si ti u Cr noj Go ri. – Pod go ri ca, 2007. – (Po seb na 
iz da nja: (mo no gra fi je i stu di je); knj. 56. Odje lje nje pri rod nih na u ka; knj. 29)
CO BISS.CG-ID 11743504

58. ЂУ РО ВИЋ, Жар ко: Гр лом у сно ви ђе. – Под го ри ца, 2007. – (По себ на из да ња: 
(мо но гра фи је и сту ди је); књ. 57. Одје ље ње умјет но сти; књ. 13)
CO BISS.CG-ID 11649552

59. JOK SI MO VIĆ, Alek san dar: Naj po zna ti je ri be cr no gor skog pri mor ja. – Pod go ri ca, 
2007. – (Po seb na iz da nja: (mo no gra fi je i stu di je); knj. 58. Odje lje nje pri rod nih na-
u ka; knj. 30)
CO BISS.CG-ID 11938832 

60. ЦР НА Го ра на ста рим раз глед ни ца ма = Mon te ne gro on Old Post cards / [по иде-
ји, уре дио и пред го вор Мо мир Ђу ро вић; тек сто ве на пи са ли Пе тар Вла хо вић, 
Рај ко Ву ји чић; из ко лек ци је Ми о ми ра Калезића]. – Под го ри ца, 2008. – (По себ-
на из да ња: (мо но гра фи је и сту ди је); књ. 59)
CO BISS.CG-ID 12275472
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61. МАР ТИ НО ВИЋ, Ду шан Ј.: Књ и жар ство Цр не Го ре до 1941. го ди не. – Под го-
ри ца, 2007. – (По себ на из да ња: (мо но гра фи је и сту ди је); књ. 60. Одје ље ње дру-
штве них на у ка; књ. 16)
CO BISS.CG-ID 12152336

62. ДА ШИЋ, Ми о мир: Ров ца код Бе ра на. – Под го ри ца, 2008. – (По себ на из да ња: 
(мо но гра фи је и сту ди је); књ. 61. Одје ље ње дру штве них на у ка; књ. 17)
CO BISS.CG-ID 12549392

63. DRA GAN Ka ra džić: sli ke, cr te ži, akva re li. – Pod go ri ca, 2008. – (Po seb na iz da nja: 
(mo no gra fi je i stu di je); knj. 62. Odje lje nje umjet no sti; knj. 14)
CO BISS.CG-ID 13413392

64. IVA NO VIĆ, Ra do mir V.: Ana gra mi i krip to gra mi u ro ma ni ma Um ber ta Eka. – 
Pod go ri ca, 2009. – (Po seb na iz da nja: (mo no gra fi je i stu di je); knj. 63. Odje lje nje 
umjet no sti; knj. 15)
CO BISS.CG-ID 13413136

65. ЗИ РО ЈЕ ВИЋ, Ол га: Ул цињ у про шло сти. – Под го ри ца, 2009. – (По себ на из да-
ња: (мо но гра фи је и сту ди је); књ. 64. Одје ље ње дру штве них на у ка; књ. 18)
CO BISS.CG-ID 14134032

66. МАР ТИ НО ВИЋ, Ду шан: Те ста мен ти зна ме ни тих лич но сти и цр кве них ве ли-
ко до стој ни ка Цр не Го ре. – Под го ри ца, 2009. – (По себ на из да ња: (мо но гра фи је 
и сту ди је); књ. 65. Одје ље ње дру штве них на у ка; књ. 19)
CO BISS.CG-ID 14132752

67. RA DU LO VIĆ-Vu lić, Je le na Ma nja: Mu zič ka kul tu ra Cr ne Go re: XI II-XVI II vi jek. 
– Pod go ri ca, 2009. – (Po seb na iz da nja: (mo no gra fi je i stu di je); knj. 66. Odje lje nje 
umjet no sti; knj. 16)
CO BISS.CG-ID 14797072

68. VU KO TIĆ, Dra gu tin P.: Vre men ska ne po du dar nost bi o lo škog i hro no lo škog sta re-
nja u Cr noj Go ri. – Pod go ri ca, 2009. – (Po seb na iz da nja: (mo no gra fi je i stu di je); knj. 
67. Odje lje nje pri rod nih na u ka; knj. 31)
CO BISS.CG-ID 14982928

69. ЂО КО ВИЋ, Љу бо мир: Рјеч ник ник шић ког кра ја. – Под го ри ца, 2010. – (По-
себ на из да ња: (мо но гра фи је и сту ди је); књ. 68. Одје ље ње умјет но сти; књ. 17)
CO BISS.CG-ID 15542032

70. ЂУ РО ВИЋ, Жар ко: Ври јед но сти и мје ре [кр ит ика]. – Под го ри ца, 2010. – (По-
себ на из да ња: (мо но гра фи је и сту ди је); књ. 69. Одје ље ње умјет но сти; књ. 18)
CO BISS.CG-ID 15831568

71. ТЕ ПАВ ЧЕ ВИЋ, Ми о дар ка: Је зик Сте фа на Ми тро ва Љу би ше. – Под го ри ца, 
2010. – (По себ на из да ња: (мо но гра фи је и сту ди је); књ. 70. Одје ље ње умјет но-
сти; књ. 19)
CO BISS.CG-ID 15702288

72. НЕ НЕ ЗИЋ, Со ња: Је зик Ни ко ле I Пе тро ви ћа. – Под го ри ца, 2010. – (По себ на 
из да ња: (мо но гра фи је и сту ди је); књ. 71. Одје ље ње умјет но сти; књ. 20)
CO BISS.CG-ID 15802128

73. KO STIĆ, Mi li ca: Raz voj na u ke u Cr noj Go ri kroz vri je me. – Pod go ri ca, 2011. – (Po-
seb na iz da nja: (mo no gra fi je i stu di je); knj. 72. Odje lje nje dru štve nih na u ka; knj. 20)
CO BISS.CG-ID

74. CR NA Go ra u XXI sto lje ću – u eri kom pe ti tiv no sti / ured nik Mo mir Đu ro vić. – 
Pod go ri ca, 2010. – (Po seb na iz da nja: (mo no gra fi je i stu di je); knj. 73; sv. 1)
CO BISS.CG-ID 16465680



291

75. MON TE NE GRO in the XXI Cen tury – in the Era of Com pe ti ti ve ness / edi tor Mo-
mir Đu ro vić. – Pod go ri ca, 2010. – (Spe cial edi ti ons: (mo no grap hi es and Stu di es); 
Vol. 73; T. 1)
CO BISS.CG-ID 16542224

76. Ži vot na sre di na i odr ži vi raz voj / ured nik Mi ha i lo Bu rić. – Pod go ri ca, 2010. – (Po-
seb na iz da nja: (mo no gra fi je i stu di je); knj. 73; sv. 2)
CO BISS.CG-ID 16194320

77. Eko nom ski raz voj / ured nik Ve se lin Vu ko tić. – Pod go ri ca, 2010. – (Po seb na iz da-
nja: (mo no gra fi je i stu di je); knj. 73; sv. 3)
CO BISS.CG-ID 16168976

78. In te gra ci ja u evrop ske i evro a tlan tske struk tu re / ured nik Gor da na Đu ro vić. – Pod-
go ri ca, 2010. – (Po seb na iz da nja: (mo no gra fi je i stu di je); knj. 73; sv. 4)
CO BISS.CG-ID 16223760

79. Iz grad nja i funk ci o ni sa nje dr ža ve Cr ne Go re / ured nik Mi jat Šu ko vić. – Pod go ri ca, 
2010. – (Po seb na iz da nja: (mo no gra fi je i stu di je); knj. 73; sv. 5)
CO BISS.CG-ID 16202768

80. Po pu la ci o ni aspek ti / ured nik Pe tar Vla ho vić. – Pod go ri ca, 2010. – (Po seb na iz da-
nja: (mo no gra fi je i stu di je); knj. 73; sv. 6)
CO BISS.CG-ID 16236304

81. Ener gi ja / ured nik Ili ja Vu jo še vić. – Pod go ri ca, 2010. – (Po seb na iz da nja: (mo no gra-
fi je i stu di je); knj. 73; sv. 7)
CO BISS.CG-ID 16179728

82. Pi ta nja vri jed no sti / ured nik So nja To mo vić-Šun dić. – Pod go ri ca 2010. – (Po seb na 
iz da nja: (mo no gra fi je i stu di je); knj. 73; sv. 8)
CO BISS.CG-ID 16240144

83. Kul tur no okru že nje / ured nik Ne nad Vu ko vić. – Pod go ri ca, 2010. – (Po seb na iz da-
nja: (mo no gra fi je i stu di je); knj. 73; sv. 9)
CO BISS.CG-ID 16203024

84. Obra zo va nje / ured nik Per ko Vu ko tić. – Pod go ri ca, 2010. – (Po seb na iz da nja: (mo-
no gra fi je i stu di je); knj. 73; sv. 10)
CO BISS.CG-ID 16131600

85. Na u ka i teh no lo gi ja / ured nik Jo van Mir ko vić. – Pod go ri ca, 2010. – (Po seb na iz da-
nja: (mo no gra fi je i stu di je); knj. 73; sv. 11)
CO BISS.CG-ID 16240400

86. VOD NI po ten ci ja li Cr ne Go re / Bra ni slav Đor đe vić, Go ran Se ku lić, Mić ko Ra du lo-
vić, Mi lin ko Ša ra no vić. – Pod go ri ca, 2010. – (Po seb na iz da nja: (mo no gra fi je i stu di-
je); knj. 74. Odje lje nje pri rod nih na u ka; knj. 32)
CO BISS.CG-ID 17206288

87. CE RE BRO VA SKU LAR NE bo le sti / ure dio Sve to mir P. Iva no vić. – Pod go ri ca, 2010. – 
(Po seb na iz da nja: (mo no gra fi je i stu di je); knj. 75. Odje lje nje pri rod nih na u ka; knj. 33)
CO BISS.CG-ID 16794896

88. LE KO VIĆ, Dra gu tin: Mi lo van Đi las i so ci ja li zam. – Pod go ri ca, 2010. – (Po seb na 
iz da nja: (mo no gra fi je i stu di je); knj. 76. Odje lje nje dru štve nih na u ka; knj. 21)
CO BISS.CG-ID 17143056

89. PE RIĆ, Bra ni slav: Glji ve i cvjet ni ce Cr ne Go re. – Pod go ri ca, 2010. – (Po seb na iz da-
nja: (mo no gra fi je i stu di je); knj. 77. Odje lje nje pri rod nih na u ka; knj. 34)
CO BISS.CG-ID 17205520
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90. IVA NO VIĆ, Ra do mir V.: La vi rin ti ča rob nog re a li zma Ga bri je la Gar si je Mar ke sa. 
– Pod go ri ca, 2011. – (Po seb na iz da nja: (mo no gra fi je i stu di je); knj. 78. Odje lje nje 
umjet no sti; knj. 21)
CO BISS.CG-ID 17422608

91. ŠU KO VIĆ, Mi jat: Kon cep ci ja i sa dr ži na Usta va Cr ne Go re od 2007. go di ne. – Pod-
go ri ca, 2010. – (Po seb na iz da nja: (mo no gra fi je i stu di je); knj. 79. Odje lje nje dru štve-
nih na u ka; knj. 22)
CO BISS.CG-ID 17285136

92. LU KA To ma no vić. – Pod go ri ca; Ce ti nje, 2010. – (Po seb na iz da nja: (mo no gra fi je i 
stu di je); knj. 80)
CO BISS.CG-ID 17251344

93. ДА ШИЋ, Ми о мир: О исто ри ча ри ма Цр но гор ске ака де ми је на у ка и умјет но-
сти: при лог исто ри ји исто ри о гра фи је Цр не Го ре. – Под го ри ца, 2011. – (По себ на 
из да ња: (мо но гра фи је и сту ди је); књ. 81. Одје ље ње дру штве них на у ка; књ. 23)
CO BISS.CG-ID 17776144

94. ЈО ВА НО ВИЋ, Ми о драг: По лу гла сни ци и јат у цр но гор ским го во ри ма. – Под-
го ри ца, 2011. – (По себ на из да ња: (мо но гра фи је и сту ди је); књ. 82. Одје ље ње 
умјет но сти; књ. 23)
CO BISS.CG-ID 17893136

По себ ни рА до ви
1. БО ШКО ВИЋ, Ра до сав: Ода бра ни члан ци и рас пра ве. – Ти то град, 1978. – (По-

себ ни ра до ви; књ. 1)
CO BISS.CG-ID 101389

2. ЗО ГО ВИЋ, Ра до ван: Ус пут но о не за о би ла зном. – Ти то град, 1983. – (По себ ни 
ра до ви; књ. 2)
CO BISS.CG-ID 95245

3. РА ДО ВИЋ, Ђу за: Сту ди је и огле ди. – Ти то град, 1983. – (По себ ни ра до ви; књ. 3)
CO BISS.CG-ID 95757

4. ЂУР ЂЕВ, Бра ни слав: По ста нак и раз ви так брд ских, цр но гор ских и хер це го-
вач ких пле ме на. – Ти то град, 1984. – (По себ ни ра до ви; књ. 4)
CO BISS.CG-ID 95501

5. МИ ЛО ВИЋ, Јев то М.: Пе тар II Пе тро вић Његош у свом вре ме ну. – Ти то град, 
1984. – (По себ ни ра до ви; књ. 5)
CO BISS.CG-ID 589318

6. RA ŠO VIĆ, Lju bo mir: Li je če nje kar ci no ma de be log cri je va i oda bra ni ra do vi. – Ti-
to grad, 1986. – (Po seb ni ra do vi; knj. 6)
CO BISS.CG-ID 82701

7. ЂО НО ВИЋ, Јан ко: Страх од за бо ра ва. – Ти то град, 1988. – (По себ ни ра до ви; 
књ. 7)
CO BISS.CG-ID 2877442

8. ЗО ГО ВИЋ, Ра до ван: Пре пје ви. – Ти то град, 1989. – (По себ ни ра до ви; књ. 8)
CO BISS.CG-ID 199693

9. МИ ЈО ВИЋ, Па вле: Три јум фи и смр ти. – Под го ри ца, 1992. – (По себ ни ра до ви; 
књ. 9)
CO BISS.CG-ID 624912
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10. VU KO TIĆ, Dra gu tin: Oda bra ni ra do vi iz uro lo gi je. – Pod go ri ca, 1996. – (Po seb ni 
ra do vi; knj. 10)
CO BISS.CG-ID 1188368

11. ВУ КО ТИЋ, Дра гу тин П.: Бе сје де и огле ди 2. – Под го ри ца, 1997. – (По себ ни 
ра до ви; књ. 11)
CO BISS.CG-ID 6158608

12. КА ЛЕ ЗИЋ, Сло бо дан: Струк ту ре и зна че ња: цр но гор ске књ и жев не те ме. – 
Под го ри ца, 1998. – (По себ ни ра до ви; књ. 12)
CO BISS.CG-ID 2434320

13. ВУ КО ТИЋ, Дра гу тин П.: Бе сје де и огле ди 3: на уч но-етич ке не до у ми це. – Под-
го ри ца, 2001. – (По себ ни ра до ви; књ. 13)
CO BISS.CG-ID 6158608

14. ШУ КО ВИЋ, Ми јат: Цр на Го ра од фе де ра ци је ка не за ви сно сти: ана ли тич ко-
сту диј ски огле ди о усло вље но сти и ле ги тим но сти. – Под го ри ца, 2001. – (По-
себ ни ра до ви; књ. 14)
CO BISS.CG-ID 1703437

15. ПО ПО ВИЋ, Бран ко: Ту ма че ња: иза бра ни огле ди. – Под го ри ца, 2002. – (По-
себ ни ра до ви; књ. 14)
CO BISS.CG-ID 7271696

16. MI JU ŠKO VIĆ, Mi lo rad: Pri lo zi pro u ča va nju bilj nih bo le sti u Cr noj Go ri. – Pod go-
ri ca, 2002. – (Po seb ni ra do vi; knj. 15)
CO BISS.CG-ID 5571088

17. ВЕ ШО ВИЋ, Ра до ња: Кад ври је ме ста не: из бор пје са ма. – Под го ри ца, 2003. – 
(По себ ни ра до ви; књ. 16)
CO BISS.CG-ID 2325773

18. ША РА НО ВИЋ, Ми лин ко: Ода бра ни ра до ви. – Под го ри ца, 2003. – (По себ ни 
ра до ви; књ. 17)
CO BISS.CG-ID 4715536

19. ДА ШИЋ, Ми о мир: Не за о би ла зно у исто ри о гра фи ји Цр не Го ре. – Под го ри ца, 
2003. – (По себ ни ра до ви; књ. 18)
CO BISS.CG-ID 5093648

20. ЂУ РО ВИЋ, Жар ко: Ви зу ре свје то ва. – Под го ри ца, 2003. – (По себ ни ра до ви; 
књ. 19)
CO BISS.CG-ID 5525520

21. ВУ КО ТИЋ, Дра гу тин П.: Бе сје де и огле ди 4. – Под го ри ца, 2004. – (По себ ни 
ра до ви; књ. 20)
CO BISS.CG-ID 6158608

22. MI JU ŠKO VIĆ, Mi lo rad: Ko rov ska flo ra i su zbi ja nje ko ro va. – Pod go ri ca, 2005. – 
(Po seb ni ra do vi; knj. 21)
CO BISS.CG-ID 9104656

23. ЛА КИЋ, Зо ран: Ври је ме, по ли ти ка, на у ка. – Под го ри ца, 2005. – (По себ ни ра-
до ви; књ. 22)
CO BISS.CG-ID 9447184

24. ЂУ РО ВИЋ, Жар ко: Пче ли њ а ци ма ште. – Под го ри ца, 2005. – (По себ ни ра до ви; 
књ. 22)
CO BISS.CG-ID 9116688

25. ВЕ ШО ВИЋ, Ра до ња: Ври је ме што че ка ври је ме. – Под го ри ца, 2005. – (По себ ни 
ра до ви; књ. 23)
CO BISS.CG-ID 9878032
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Границе одрживости, међународна издавачка дјелатност

Збор ни Ци рА до вА  
(ју би лар ни)

1. МИ ХА И ЛУ Ла ли ћу у по част: збор ник ра до ва. – Ти то град, 1984. – ([Зборници 
ра до ва; књ. 1])
CO BISS.CG-ID 2464525

2. ЗБОР НИК ра до ва по све ћен ака де ми ку За ри ји М. Бе ши ћу. – Ти то град, 1986. – 
(Збор ни ци ра до ва; књ. 2)
CO BISS.CG-ID 82957

3. РА ДО ВАН Зо го вић пје сник и чо вјек: збор ник ра до ва. – Ти то град, 1988 – 
(Збор ни ци ра до ва; књ. 3)
CO BISS.CG-ID 4006658

4. КЊ И ЖЕВ НО дје ло Ду ша на Ко сти ћа: збор ник ра до ва. – Ти то град, 1990. – 
(Збор ни ци ра до ва; књ. 4)
CO BISS.CG-ID 100880

5. КЊ И ЖЕВ НО дје ло Че да Ву ко ви ћа: збор ник ра до ва. – Под го ри ца, 1992. – 
(Збор ни ци ра до ва; књ. 5)
CO BISS.CG-ID 636432

6. НА УЧ НО дје ло ака де ми ка Ди ми три ја Ди ма Ву јо ви ћа. – Под го ри ца, 1994. – 
(Збор ни ци ра до ва; књ. 6)
CO BISS.CG-ID 932624
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7. НА УЧ НА ми сао ака де ми ка Бра ни сла ва Шо шки ћа. – Под го ри ца, 1994. – 
(Збор ни ци ра до ва; књ. 7)
CO BISS.CG-ID 997136

8. НА УЧ НО дје ло ака де ми ка Ми ло са ва Ба бо ви ћа: збор ник ра до ва. – Под го ри-
ца, 1996. – (Збор ни ци ра до ва; књ. 8)
CO BISS.CG-ID 1184016

9. КЊ И ЖЕВ НО дје ло Ра до ње Ве шо ви ћа: збор ник ра до ва. – Под го ри ца, 1998. – 
(Збор ни ци ра до ва; књ. 9).
CO BISS.CG-ID 2830096

10. ЗБОР НИК ра до ва по све ћен ака де ми ку Пе тру Вла хо ви ћу. – Под го ри ца, 2003. – 
(Збор ни ци ра до ва; књ. 10) 
CO BISS.CG-ID 5943056

11. ЗБОР НИК ра до ва по све ћен Ду ша ну Мар ти но ви ћу. – Под го ри ца, 2005. – 
(Збор ни ци ра до ва; књ. 11)
CO BISS.CG-ID 9451280

ин сти тУт ЗА је ЗиК и КЊи Жев ност  
„Пе тАр II Пе тро виЋ Ње Гош”

1. ФЛА ШАР, Ми рон: Његош и ан ти ка. – Под го ри ца, 1997. – (Мо но гра фи је и сту-
ди је / Њего шев ин сти тут; књ. 1)
CO BISS.CG-ID 2134800

2. БА БО ВИЋ, Ми ло сав: По е ти ка „Гор ског ви јен ца”. – Под го ри ца, 1997. – (Мо но-
гра фи је и сту ди је / Њего шев ин сти тут; књ. 2)
CO BISS.CG-ID 1873677

3. OSOL NIK, Vla di mir: Isto ri ja knji žev no sti o Pe tru II Pe tro vi ću Nje go šu. – Pod go ri-
ca, 1999. – (Mo no gra fi je i stu di je / Nje go šev in sti tut; knj. 3)
CO BISS.CG-ID 2794512

4. ЂУР КО ВИЋ, Жив ко: Његош у пи сми ма. – Под го ри ца, 2005. – (Мо но гра фи је и 
сту ди је / Њего шев ин сти тут; књ. 4)
CO BISS.CG-ID 9168400

5. ВУК ЧЕ ВИЋ, Здрав ко: Фрек фен циј ски реч ни ци Гор ског ви јен ца и Лу че ми-
кро ко зма. – Под го ри ца, 2005. – (Мо но гра фи је и сту ди је / Њего шев ин сти тут; 
књ. 5)
CO BISS.CG-ID 9446416

6. ЂУР КО ВИЋ, Жив ко: Ђи лас и Његош. – Под го ри ца, 2008. – (Мо но гра фи је и 
сту ди је / Њего шев ин сти тут; књ. 6)
CO BISS.CG-ID 13254928

7. ПЕ ЈА НО ВИЋ, Ана: Фра зе о ло ги ја Гор ског ви јен ца: фра зе о ло шки жан ро ви, 
кул тур ни кон цеп ти, ру ски пре во ди. – Под го ри ца, 2010. – (Мо но гра фи је и сту-
ди је / Њего шев ин сти тут; књ. 7)
CO BISS.CG-ID 15676944

8. ЂУР КО ВИЋ, Жив ко: Његош и Те сла. – Под го ри ца, 2011. – (Мо но гра фи је и 
сту ди је / Ин сти тут за је зик и књ и жев ност „Пе тар II Пе тро вић Његош”; књ. 8)
CO BISS.CG-ID 17396752
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рјеЧ ни Ци
1. РИ СТИЋ, Да ни је ла: Рјеч ник го во ра око ли не Мој ков ца. – Под го ри ца, 2010. – 

(Рјеч ни ци / Ин сти тут за је зик и књ и жев ност „Пе тар II Пе тро вић Његош”; књ. 5) 
CO BISS.CG-ID 16976656

2. БА ША НО ВИЋ-Че чо вић, Је ле на: Рјеч ник го во ра Зе те. – Под го ри ца, 2010. – 
(Рјеч ни ци / Ин сти тут за је зик и књ и жев ност „Пе тар II Пе тро вић Његош”; књ. 6) 
CO BISS.CG-ID 16968976

Кри тиЧ КА иЗ дА ЊА
1. ЉУ БИ ША, Сте фан Ми тров: Са бра на дје ла: кри тич ко из да ње. – Ти то град, 

1988. – 5 књ. 
Књ. 1: При по ви је сти цр но гор ске и при мор ске
CO BISS.CG-ID 2359312
Књ. 2: При ча ња Ву ка Дој че ви ћа
CO BISS.CG-ID 2360080
Књ. 3: Бој на Ви су; Пре во ди; Члан ци; Го во ри
CO BISS.CG-ID 2359824
Књ. 4: Пи сма
CO BISS.CG-ID 2359568
Књ. 5: Био-би бли о гра фи ја; При ло зи
CO BISS.CG-ID 2360336

2. МИ ЉА НОВ, Мар ко: Са бра на дје ла: кри тич ко из да ње. – Ти то град, 1989–1990. 
– 2 књ.
Књ. 1: Пле ме Ку чи у на род ној при чи и пје сми
CO BISS.CG-ID 23568
Књ. 2: При мје ри чој ства и ју на штва; Жи вот и оби ча ји Ар ба на са; Фраг мен ти; Пи сма; 
Би бли о гра фи ја
CO BISS.CG-ID 629008

3. ПЕ ТРО ВИЋ Његош, Пе тар II: Лу ча ми кро ко зма / при ре ди ли Алек сан дар 
Мла де но вић, Ми рон Фла шар. – Под го ри ца, 2004. – (Са бра на дје ла Пе тра II 
Пе тро ви ћа Њего ша: кри тич ко из да ње; књ. 1) 
CO BISS.CG-ID 7925008

4. ПЕ ТРО ВИЋ Његош, Пе тар II: Гор ски ви је нац / при ре дио Алек сан дар Мла-
де но вић. – Под го ри ца, 2005. – (Са бра на дје ла Пе тра II Пе тро ви ћа Њего ша: 
кри тич ко из да ње; књ. 2) 
CO BISS.CG-ID 9879056

5. ПЕ ТРО ВИЋ Његош, Пе тар II: Ла жни цар Шће пан Ма ли / при ре дио Алек-
сан дар Мла де но вић. – Под го ри ца, 2007. – (Са бра на дје ла Пе тра II Пе тро ви ћа 
Њего ша: кри тич ко из да ње; књ. 3) 
CO BISS.CG-ID 12498192

ЛеК си Ко ГрАФ сКи Цен тАр
1. BU RIĆ, Mi ha i lo: Atlas vo da Cr ne Go re. – Pod go ri ca, 2010. – ([A tla si] / Lek si ko graf-

ski cen tar; knj. 1)
CO BISS.CG-ID 15214864
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КА тА Ло Зи
1. Pe ro Po ček, Špi ro Bo ca rić: Ti to grad, de cem bar 1978 / [tek sto vi Mla den Lom par, Vi-

do sa va Hu se dži no vić; glav ni i od go vor ni ured nik Če do Vu ko vić; po stav ka iz lo žbe 
Mla den Lom par]. – Ti to grad, 1978

2. Teo Bal den: Скулп ту ре, цр те жи, гра фи ке: Ти то град, 15. XI – 30. XI 1985. – Ти-
то град, 1985

3. Не дељ ко Гво зде но вић: Га ле ри ја умјет но сти не свр ста них зе ма ља „Јо сип Броз 
Ти то”, Ти то град, 13. мај – 3. јун 1991. – Ти то град, 1991

4. ЦР НО ГОР СКА ака де ми ја на у ка и умјет но сти 1973–1993: из ло жба ли ков них 
ра до ва. – Под го ри ца, 1993.

5. За сту пље ни умјет ни ци: Ми лош Ву шко вић, Алек сан дар При јић, Лу ка То ма-
но вић, Ву ко Ра до вић, Во ји слав Ста нић, Бран ко Фи ли по вић Фи ло

6. СТА НИЋ, Во јо: ју би лар на из ло жба сли ка по во дом 70 го ди на жи во та. – Под-
го ри ца, 1994.

7. ЦР НО ГОР СКА ака де ми ја на у ка и умјет но сти 1973–1998: из ло жба ли ков них 
ра до ва. – Под го ри ца, 1998.

8. За сту пље ни умјет ни ци: Ми лош Ву шко вић, Алек сан дар При јић, Лу ка То ма-
но вић, Ву ко Ра до вић, Бран ко Фи ли по вић Фи ло, Во ји слав Ста нић, Ми о драг 
Ђу рић Да до, Дра ган Ка ра џић.

9. DRA GAN Ka ra džić: sli ke, cr te ži, akva re li, fo to gra fi je. – Pod go ri ca, 2010. – (Ka ta-
lo zi; 1/2)
CO BISS.CG-ID 17049360

10. KA RA MAN, Gor dan S.: Ca ta lo gue: fa u na of Gam ma ri dean Amp hi po da (Cru sta-
cea, Ma la co stra ca) of the Adri a tic Sea. – Pod go ri ca, 2011. – (Ca ta lo gu es; 2. The Sec-
tion of Na tu ral Sci en ces; vol. 1)
CO BISS.CG-ID 17434128

11. KA RA MAN, Mar ko G.: Ka ta log fa u ne mra va (hyme nop te ra, for mi ci dae) Cr ne Go-
re. – Pod go ri ca, 2011. – (Ka ta lo zi; 3. Odje lje nje pri rod nih na u ka; knj. 2)
CO BISS.CG-ID 17225488

12. PE TRO VIĆ-Ob ra do vić, Oli ve ra, Lec lant Fran co is, To ma no vić Želj ko: Check List of 
Ap hids of Dur mi tor: (in sec ta, ho mop te ra, ap hi di dae). – Pod go ri ca, 2011. – (Ca ta lo-
gu es; 4. The Se lec tion of Na tu ral Sci en ces; vol. 3)
CO BISS.CG-ID 17560848

13. MA RIĆ, Dra go: Ka ta log slat ko vod nih ri ba (oste ichthyes) Cr ne Go re / Dra go Ma rić, 
Dra ga na Mi lo še vić. – Pod go ri ca, 2011. – (Ka ta lo zi; 5. Odje lje nje pri rod nih na u ka; knj. 4)
CO BISS.CG-ID 17568528

јУ би ЛАр нА иЗ дА ЊА
1. ЦР НО ГОР СКА ака де ми ја на у ка и умјет но сти: 1973–1983. – Ти то град, 1983

CO BISS.CG-ID 248080
2. ПЕ ТРО ВИЋ Његош, Пе тар II: Гор ски ви је нац. – Ти то град, 1985. – 39 cm

Ју би лар но изд. – У част 170-го ди шњ и це пје сни ко вог ро ђе ња, пр ви пут у фор ма ту 
ори ги на ла
CO BISS.CG-ID 10055440

3. ПЕ ТРО ВИЋ Његош, Пе тар II: Гор ски ви је нац. – Ти то град, 1986. – 10 cm 
Ју би лар но ми ди изд.
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CO BISS.CG-ID 202953223
4. ЦР НО ГОР СКА ака де ми ја на у ка и умјет но сти: 1973–1993. – Под го ри ца, 1993

CO BISS.CG-ID 868112
5. ЦР НО ГОР СКА ака де ми ја на у ка и умјет но сти: [1973–2003]. – Под го ри ца, 2003

CO BISS.CG-ID 5170704

сПо Ме ни Це  
пре ми ну лим чла но ви ма Ака де ми је

1. НИ КО С. Мар ти но вић: 1914–1975. – Под го ри ца, 1994. – (Спо ме ни ца пре ми ну-
лим чла но ви ма Ака де ми је; св. 1)
CO BISS.CG-ID 952592

2. ДУ ШАН Ско вран: 1923–1975. – Под го ри ца, 1994. – (Спо ме ни ца пре ми ну лим 
чла но ви ма Ака де ми је; св. 2)
CO BISS.CG-ID 965904

3. МИ ЛОШ Ву шко вић: 1900–1975. – Под го ри ца, 1994. – (Спо ме ни ца пре ми ну-
лим чла но ви ма Ака де ми је; св. 3)
CO BISS.CG-ID 951056

4. ВУ КО Па ви ће вић: 1914–1978. – Под го ри ца, 1994. – (Спо ме ни ца пре ми ну лим 
чла но ви ма Ака де ми је; св. 4)
CO BISS.CG-ID 951568

5. БРАН КО Зо го вић: 1911–1979. – Под го ри ца, 1994. – (Спо ме ни ца пре ми ну лим 
чла но ви ма Ака де ми је; св. 5)
CO BISS.CG-ID 966160

6. ВИ ЛО ТИ ЈЕ Бле чић: 1911–1981. – Под го ри ца, 1994. – (Спо ме ни ца пре ми ну лим 
чла но ви ма Ака де ми је; св. 6)
CO BISS.CG-ID 2052112

7. ЂОР ЂИ ЈЕ Ђо ко Пе јо вић: 1914–1983. – Под го ри ца, 1986 и. е. [1994]. – (Спо ме-
ни ца пре ми ну лим чла но ви ма Ака де ми је; св. 7)
CO BISS.CG-ID 739344

8. РА ДО ВАН Зо го вић: 1907–1986. – Под го ри ца, 1994. – (Спо ме ни ца пре ми ну лим 
чла но ви ма Ака де ми је; св. 8)
CO BISS.CG-ID 2051856

9. АЛЕК САН ДАР При јић: 1920–1986. – Под го ри ца, 1994. – (Спо ме ни ца пре ми-
ну лим чла но ви ма Ака де ми је; св. 9)
CO BISS.CG-ID 952848

10. ИВО Ђа ни По по вић: 1915–1986. – Под го ри ца, 1997. – (Спо ме ни ца пре ми ну-
лим чла но ви ма Ака де ми је; св. 10)
CO BISS.CG-ID 2387984

11. ЂУ ЗА Ра до вић: 1906–1989. – Под го ри ца, 1994. – (Спо ме ни ца пре ми ну лим чла-
но ви ма Ака де ми је; св. 11)
CO BISS.CG-ID 952080

12. ЗА РИ ЈА Бе шић: 1905–1989. – Под го ри ца, 1994. – (Спо ме ни ца пре ми ну лим 
чла но ви ма Ака де ми је; св. 12)
CO BISS.CG-ID 2049808

13. СЛАВ КО Ми ју шко вић: 1912–1989. – Под го ри ца, 1995. – (Спо ме ни ца пре ми ну-
лим чла но ви ма Ака де ми је; св. 13)
CO BISS.CG-ID 2235152
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14. ЕР НЕСТ Сти па нић: 1917–1990. – Под го ри ца, 1994. – (Спо ме ни ца пре ми ну лим 
чла но ви ма Ака де ми је; св. 14)
CO BISS.CG-ID 942608

15. ЈЕВ ТО М. Ми ло вић: 1908–1991. – Под го ри ца, 1994. – (Спо ме ни ца пре ми ну лим 
чла но ви ма Ака де ми је; св. 15)
CO BISS.CG-ID 943120

16. ЈАН КО Ђо но вић: 1909–1991. – Под го ри ца, 1994. – (Спо ме ни ца пре ми ну лим 
чла но ви ма Ака де ми је; св. 16)
CO BISS.CG-ID 945168

17. ЛУ КА То ма но вић: 1909–1992. – Под го ри ца, 1998. – (Спо ме ни ца пре ми ну лим 
чла но ви ма Ака де ми је; св. 17)
CO BISS.CG-ID 1815568

18. БО ЖИ ДАР Бо шко Глу шче вић: 1928–1992. – Под го ри ца, 1994. – (Спо ме ни ца 
пре ми ну лим чла но ви ма Ака де ми је; св. 18)
CO BISS.CG-ID 2054416

19. ВО ЈИН Да јо вић: 1914–1993. – Под го ри ца, 1995. – (Спо ме ни ца пре ми ну лим 
чла но ви ма Ака де ми је; св. 19)
CO BISS.CG-ID 2235920

20. ЉУ БО МИР Ра шо вић: 1910–1994. – Под го ри ца, 1995. – (Спо ме ни ца пре ми ну-
лим чла но ви ма Ака де ми је; св. 20)
CO BISS.CG-ID 1290000

21. ВЛА ДИ СЛАВ Вла хо вић: 1921–1994. – Под го ри ца, 1995. – (Спо ме ни ца пре ми-
ну лим чла но ви ма Ака де ми је; св. 21)
CO BISS.CG-ID 2235408

22. ДИ МИ ТРИ ЈЕ Ди мо Ву јо вић: 1922–1995. – Под го ри ца, 1995. – (Спо ме ни ца пре-
ми ну лим чла но ви ма Ака де ми је; св. 22)
CO BISS.CG-ID 2234640

23. ВЛА ДИ МИР Ле пе тић: 1920–1995. – Под го ри ца, 1998. – (Спо ме ни ца пре ми ну-
лим чла но ви ма Ака де ми је; св. 23)
CO BISS.CG-ID 1294861

24. ПА ВЛЕ Ми јо вић: 1914–1996. – Под го ри ца, 1997. – (Спо ме ни ца пре ми ну лим 
чла но ви ма Ака де ми је; св. 24)
CO BISS.CG-ID 2137616

25. МИ ХА И ЛО Ла лић: 1914–1992. – Под го ри ца, 2000. – (Спо ме ни ца пре ми ну лим 
чла но ви ма Ака де ми је; св. 25)
CO BISS.CG-ID 3367696

26. МИ О МИР Са ви ће вић: 1916–1996. – Под го ри ца, 1997. – (Спо ме ни ца пре ми ну-
лим чла но ви ма Ака де ми је; св. 26)
CO BISS.CG-ID 1562384

27. МИ ЛАН Ми лу ти но вић: 1916–1996. – Под го ри ца, 1996. – (Спо ме ни ца пре ми-
ну лим чла но ви ма Ака де ми је; св. 27)
CO BISS.CG-ID 1675024

28. ВУ КО Ра до вић: 1910–1996. – Под го ри ца, 2003. – (Спо ме ни ца пре ми ну лим чла-
но ви ма Ака де ми је; св. 28)
CO BISS.CG-ID 5766672

29. ДУ ШАН Ко стић: 1917–1997. – Под го ри ца, 1999. – (Спо ме ни ца пре ми ну лим 
чла но ви ма Ака де ми је; св. 29)
CO BISS.CG-ID 3055888
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30. ЉУ БО Па ви ће вић: 1911–2000. – Под го ри ца, 2001. – (Спо ме ни ца пре ми ну лим 
чла но ви ма Ака де ми је; св. 30)
CO BISS.CG-ID 512006118

31. МАР КО Ули ће вић: 1919–1999. – Под го ри ца, 2002. – (Спо ме ни ца пре ми ну лим 
чла но ви ма Ака де ми је; св. 31)
CO BISS.CG-ID 1983757

32. ДРА ГИ ША Ива но вић: 1914–2001. – Под го ри ца, 2002. – (Спо ме ни ца пре ми ну-
лим чла но ви ма Ака де ми је; св. 32)
CO BISS.CG-ID 2326541

33. МИ ЛО САВ Ба бо вић: 1921–1997. – Под го ри ца, 2002. – (Спо ме ни ца пре ми ну-
лим чла но ви ма Ака де ми је; св. 33)
CO BISS.CG-ID 4713232

34. БРАН КО Фи ли по вић Фи ло: 1924–1997. – Под го ри ца, 2004. – (Спо ме ни ца пре-
ми ну лим чла но ви ма Ака де ми је; св. 34) 
CO BISS.CG-ID 7412752

35. БО ЖИ НА М. Ива но вић: 1931–2002. – Под го ри ца, 2004. – (Спо ме ни ца пре ми-
ну лим чла но ви ма Ака де ми је; св. 35) 
CO BISS.CG-ID 7161616

36. НО ВО Ву ко вић: 1937–2002. – Под го ри ца, 2004. – (Спо ме ни ца пре ми ну лим 
чла но ви ма Ака де ми је; св. 36) 
CO BISS.CG-ID 8188944

37. ДУ ШАН Ву ко тић: 1927–1998. – Под го ри ца, 2006. – (Спо ме ни ца пре ми ну лим 
чла но ви ма Ака де ми је; св. 37) 
CO BISS.CG-ID 10458640

38. ВЛАЈ КО Бра јић: 1939–2004. – Под го ри ца, 2006. – (Спо ме ни ца пре ми ну лим 
чла но ви ма Ака де ми је; св. 38)
CO BISS.CG-ID 10410000

39. ЗВО НИ МИР Да мја но вић: 1929–2004. – Под го ри ца, 2007. – (Спо ме ни ца пре-
ми ну лим чла но ви ма Ака де ми је; св. 39)
CO BISS.CG-ID 11265552

40. ЗДРАВ КО Ве ли ми ро вић: 1930–2005. – Под го ри ца, 2008. – (Спо ме ни ца пре ми-
ну лим чла но ви ма Ака де ми је; св. 40)
CO BISS.CG-ID 13042960

би бЛи о ГрА Фи је
1. КА ТА ЛОГ из да ња: 1973–1978. – Ти то град, 1978.
2. КА ТА ЛОГ би бли о те ке – по кло на Ар са и Вој ке Ми ла то вић. – Ти то град, 1984

CO BISS.CG-ID 929805
3. PU LE VIĆ, Vu kić: Bi bli o gra fi ja o flo ri i ve ge ta ci ji Cr ne Go re. – Ti to grad, 1980. – (Bi-

bli o gra fi je; knj. 1. Odje lje nje pri rod nih na u ka; knj. 1)
CO BISS.CG-ID 909325

4. МИ ЛО ВИЋ, Ми ло рад Т.: Би бли о гра фи ја о из во ри ма за исто ри ју Цр не Го ре / 
Ми ло рад Т. Ми ло вић. – Под го ри ца, 2000. – (Би бли о гра фи је; књ. 2)
CO BISS.CG-ID 3979024

5. АЏИЋ, Ма ри ја: Из да ња Цр но гор ске ака де ми је на у ка и умјет но сти: 1973–2003: 
би бли о гра фи ја. – Под го ри ца, 2003. – (Би бли о гра фи је; књ. 3)
CO BISS.CG-ID 6794256
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исто риј сКи иЗ во ри
1. RU SI JA i anek si o na kri za: 1908–1909 / pri re dio Bran ko Pa vi će vić. – Ti to grad, 1984. 

– (Isto rij ski iz vo ri; knj. 1. Odje lje nje dru štve nih na u ka: Po seb ne zbir ke; knj. 1)
CO BISS.CG-ID 37102087

2. БО ГИ ШИЋ, Вал та зар: Прав ни оби ча ји у Цр ној Го ри, Хер це го ви ни и Ал ба ни-
ји: (ан ке та из 1873. г.) / при ре дио То ми ца Ник че вић. – Ти то град, 1984. – (Исто-
риј ски из во ри; књ. 2. Одје ље ње дру штве них на у ка: По себ не збир ке; књ. 2)
CO BISS.CG-ID 420870

3. РУ СИ ЈА и Бо сан ско-хер це го вач ки уста нак 1875–1878 / при ре дио Бран ко Па-
ви ће вић. – Ти то град, 1985. – (Исто риј ски из во ри; knj. 3. Одје ље ње дру штве-
них на у ка: По себ не збир ке; књ. 3) 
Св. 1. –1985.
CO BISS.CG-ID 134925
Св. 2. – По че так ра та на Бал ка ну. – 1986.
CO BISS.CG-ID 135181
Св. 3. – Ру ско-тур ски рат 1877. – 1988.
CO BISS.CG-ID 1292290

4. ХАЈ ДУ ЦИ у Бо ки Ко тор ској: 1648–1718 / при ре дио Ми лош Ми ло ше вић. – Ти-
то град, 1988. – (Исто риј ски из во ри; књ. 4. Одје ље ње дру штве них на у ка: Из во-
ри за исто ри ју Цр не Го ре; књ. 1)
CO BISS.CG-ID 4753410

5. RAZ VOJ pred škol skog za ko no dav stva u Cr noj Go ri: (1903–2003) / pri re di li Mi loš 
Sta ro vlah, Sen ka Vuk sa no vić. – Pod go ri ca, 2005. – (Isto rij ski iz vo ri / Cr no gor ska 
aka de mi ja na u ka i umjet no sti [i] Za vod za udž be ni ke i na stav na sred stva; knj. 5. 
Odje lje nje dru štve nih na u ka) 
CO BISS.CG-ID 8984336

6. KRA LJEV STVO Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca: (1918–1920). Knj. 1, Voj na za šti ta otadž-
bi ne: zbor nik do ku me na ta / oda brao Vla do Stru gar; pri re dio Mi lić F. Pe tro vić. – 
Pod go ri ca, 2011. – (Isto rij ski iz vo ri; Crnogorska akademija nauka i umjetnosti [i] 
Srpska akademija nauka i umetnosti; knj. 6. Odje lje nje dru štve nih na u ka)
CO BISS.CG-ID 17970448

ЗА јед ниЧ КА иЗ дА ЊА
1. KO TOR SKI spo me ni ci: dru ga knji ga ko tor skih no ta ra: god. 1329, 1332–1337 / pri-

re dio An tun Mayer. – Za greb: Ju go sla ven ska aka de mi ja zna no sti i umjet no sti; Ti to-
grad: Cr no gor ska aka de mi ja na u ka i umjet no sti, 1981
CO BISS.CG-ID 2086925

2. FO NO LO ŠKI opi si srp sko hr vat skih / hr vat sko srp skih, slo ve nač kih i ma ke don skih 
go vo ra ob u hva će nih op šte slo ven skim lin gvi stič kim atla som / glav ni re dak tor Pa-
vle Ivić. – Sa ra je vo: Aka de mi ja na u ka i umjet no sti Bo sne i Her ce go vi ne; Ti to grad: 
Cr no gor ska aka de mi ja na u ka i umjet no sti … [et. al.], 1981. – (Po seb na iz da nja / 
Aka de mi ja na u ka i umjet no sti Bo sne i Her ce go vi ne; knj. 55. Odje lje nje dru štve nih 
na u ka; knj. 9)
CO BISS.CG-ID 602381

3. РЕЧ НИК је зи ка Пе тра II Пе тро ви ћа Њего ша / из ра ди ли Ми ха и ло Сте ва но-
вић и са рад ни ци Ми ли ца Ву ја нић, Ми лан Ода вић, Ми ло сав Те шић. – Бе о град: 
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Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти: „Вук Ка ра џић”: На род на књ и га: Про све та: 
Срп ска књ и жев на за дру га; Ти то град: Цр но гор ска ака де ми ја на у ка и умјет но-
сти; Це ти ње: Обод, 1983. – 2 књ. На слов на ко ри ца ма: Реч ник Њего ше ва је зи ка
Књ. 1: А – О – 1983.
Књ. 2: П – Ш – 1983.
CO BISS.CG-ID 512288230

4. SA VRE ME NI pro ble mi eko nom ske sta bi li za ci je: pri vred ni rast za po sle nost, in fla-
ci ja i spolj no-eko nom ski od no si: ra do vi sa na uč nog sku pa, Her ceg-No vi, 31. ma ja, 
1. i 2. ju na 1983. – Ti to grad: Sa vjet aka de mi ja na u ka i umjet no sti SFRJ: Cr no gor ska 
aka de mi ja na u ka i umjet no sti, 1983.
CO BISS.CG-ID 167949

5. KUL TU RA i na u ka u na rod no o slo bo di lač kom ra tu i re vo lu ci ji: ra do vi sa na uč nog 
sku pa, Stru ga, 7–9 ok to bar 1981 / re dak tor Mi ha i lo Apo stol ski. – Sko pje: Sa vet aka-
de mi ja na u ka i umet no sti SFRJ: Ma ke don ska aka de mi ja na na u ku te i umet no sti te; 
1984
CO BISS.CG-ID 807949

6. PRO SVE TA i škol stvo u na rod no o slo bo di lač kom ra tu i re vo lu ci ji na ro da i na rod-
no sti Ju go sla vi je: ra do vi sa na uč nog sku pa, No vi Sad, 7–9. sep tem bra 1983. – No-
vi Sad: Sa vet aka de mi ja na u ka i umet no sti SFRJ; Voj vo đan ska aka de mi ja na u ka i 
umet no sti; 1984.
CO BISS.CG-ID 808973

7. MA KRO E KO NOM SKA te o ri ja i eko nom ska po li ti ka: s po seb nim osvr tom na ju go-
slo ven sku sa mo u prav nu pri vre du: ra do vi sa na uč nog sku pa, Her ceg-No vi, 25, 26. i 
27. sep tem bar 1986. – Ti to grad: Savјet aka de mi ja na u ka i umet no sti SFRJ: Cr no gor-
ska aka de mi ja na u ka i umjet no sti, 1987.
CO BISS.CG-ID 5378306

8. Общ е сла вян ский лин гви сти че ский атлас: се рия фо не ти ко-грам ма ти че ская. 
Вы пуск 1. (Оп ште сло вен ски лин гви стич ки атлас. Се ри ја фо нет ско-гра ма тич-
ка. Т. 1). Пред. ред. В. В. Ива нов. – Бел град: Ме жду на род ный ко ми тет сла ви-
стов, Ко мис сия Общ е сла вян ско го лин гви сти че ско го атла са, Со вет ака де мий 
на ук и ис кусств СФРЮ, Ме жа ка де ми че ский ко ми тет по ди а лек то ло ги че ским 
атла сам СФРЮ, Серб ская ака де мия на ук и ис кусств, 1988
Вып. 1: Ре флек сы *ĕ. (Ре флек си *ĕ) / Гл. и одг. ред. Б. Ви до е ски, П. Ивић. – 1988.
CO BISS.CG-ID 1002504

9. IVA NO VIĆ, Sta ni ša: Ze mljo tre si fe no me ni pri ro de / Sta ni ša Iva no vić. – Ti to grad: 
Cr no gor ska aka de mi ja na u ka i umjet no sti: Gra đe vin ski fa kul tet Uni ver zi te ta „Velj-
ko Vla ho vić”, 1991.
CO BISS.CG-ID 512169362

10. ГР КО ВИЋ-Меј џор, Ја сми на: Је зик Псал ти ра из штам па ри је Цр но је ви ћа. – 
Под го ри ца: Од бор зa оби ље жа ва ње 500 го ди на пр ве штам па не ћи ри лич ке 
књ и ге на сло вен ском ју гу: Цр но гор ска ака де ми ја на у ка и умјет но сти, 1993. 
CO BISS.CG-ID 648976

11. МО ЛИ ТВЕ НИК Ђур ђа Цр но је ви ћа 1495/96 / при ре ди ла Ка та ри на Ма но-Зи си. 
– [Факсимилно изд.]. – Под го ри ца: Од бор за оби ље жа ва ње 500 го ди на пр ве 
штам па не ћи ри лич ке књ и ге на сло вен ском ју гу: Цр но гор ска ака де ми ја на у ка 
и умјет но сти; Це ти ње: Цен трал на на род на би бли о те ка Ре пу бли ке Цр не Го ре 
„Ђур ђе Цр но је вић”, 1993. – (Фо то тип ска из да ња / Цен трал на на род на би бли о-
те ка Ре пу бли ке Цр не Го ре „Ђур ђе Цр но је вић”; књ. 17)
CO BISS.CG-ID 2276112
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12. MАРТИНОВИЋ, Ду шан Ј.: Пя ти со тле тие кни го пе ча та ния в Чер но го рии. – 
Под го ри ца: Орг ко ми тет по юби лею пя ти со тле тия пе ча та ния пер вой ки рил-
лов ской кни ги у южных сла вян, 1994.
CO BISS.CG-ID 1442064

13. МАР ТИ НО ВИЋ, Ду шан Ј.: По ла ми ле ни ју ма штам па не књ и ге у Цр ној Го ри. 
– Под го ри ца: Од бор за оби ље жа ва ње 500 го ди на пр ве штам па не ћи ри лич ке 
књ и ге на сло вен ском ју гу, 1994.
CO BISS.CG-ID 1425424

14. МАР ТИ НО ВИЋ, Ду шан Ј.: Цр на Го ра у Гу тен бер го вој га лак си ји: исто ри ја цр-
но гор ског штам пар ства од кра ја XV-ог ви је ка до 1916. г. – Под го ри ца: Од бор 
за оби ље жа ва ње 500 го ди на пр ве штам па не ћи ри лич ке књ и ге на сло вен ском 
ју гу: Цр но гор ска ака де ми ја на у ка и умјет но сти, 1994.
CO BISS.CG-ID 2053904

15. ПЕ ШИ КАН, Ми тар: Пет ве ко ва Ок то и ха Цр но је ви ћа. – Под го ри ца: Од бор за оби-
ље жа ва ње 500 го ди на пр ве штам па не ћи ри лич ке књ и ге на сло вен ском ју гу, 1994
CO BISS.CG-ID 1850128

16. ПЕ ШИ КАН, Ми тар: Пя ти со тле тие Ок то и ха Ти по гра фии Цр но е ви чей. – Под-
го ри ца: Орг ко ми тет по юби лею пя ти со тле тия пе ча та ния пер вой ки рол лов-
ской кни ги у южных сла вян, 1994
CO BISS.CG-ID 1852944

17. ЦЕ ТИ ЊЕ: 1482–1982. – Под го ри ца: Цр но гор ска ака де ми ја на у ка и умјет но-
сти; Це ти ње: Скуп шти на оп шти не: Штам па ри ја Обод, 1994.
CO BISS.CG-ID 1014800

18. MAR TI NO VIĆ, Du šan: Ein Hal bes Mil len ni um Mon te ne gri nischen Buch Druc-
ker kunst. – Pod go ri ca: Ausschuss zum Fe i ern von 500-jährlichen Ju bi laüm Oc hto-
ichs Pr vo gla snik – Des er sten ge druc kten kyril lischen Buc hes im sa lischen Süden, 
1995.
CO BISS.CG-ID 2422288

19. MAR TI NO VIĆ, Du šan: Half a Mil len ni um of Prin ted Bo oks in Mon te ne gro / Du-
šan Mar ti no vić. – Pod go ri ca: The Com mit tee on Com me mo ra ting 500 Years of the 
First Cyril lic Prin ted Bo ok in the Sla vic So uth, 1995.
CO BISS.CG-ID 1523216

20. PE ŠI KAN, Mi tar: Fi ve Hun dred Years of the Cr no je vic’ s Ok to ih Pr vo gla snik / Mi-
tar Pe ši kan. – Pod go ri ca: The Com mit tee on Com me mo ra ting 500 Years of the First 
Cyril lic Prin ted Bo ok in the Sla vic So uth, 1995.
CO BISS.CG-ID 1522448

21. СИН ДИК, На де жда: Сме ре ни све ште ник мних Ма ка ри је от Чр ни је Го ри. – 
Под го ри ца: Од бор за оби ље жа ва ње 500 го ди на пр ве штам па не ћи ри лич ке 
књ и ге на сло вен ском ју гу, 1995
CO BISS.CG-ID 1088781

22. СПО МЕ НИ ЦА Ок то их: 1494–1994. – Под го ри ца: Од бор за оби ље жа ва ње 500 
го ди на пр ве штам па не ћи ри лич ке књ и ге на сло вен ском ју гу, 1996
CO BISS.CG-ID 1292560

23. PRI RO DA Na ci o nal nog par ka Dur mi tor. – Be o grad: Ge o graf ski fa kul tet Uni ver-
zi te ta; [Pod go ri ca]: Cr no gor ska aka de mi ja na u ka i umjet no sti; Ža bljak: Na ci o nal ni 
park Dur mi tor, 1996. – (Po seb na iz da nja / Ge o graf ski fa kul tet Uni ver zi te ta u Be o-
gra du; knj. 8)
CO BISS.CG-ID 2143760
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24. СИ МЕ О НО ВИЋ Ђе лић, Ива на: Ми ло Ми лу но вић: не пре су шна те жња су-
шти ни сли кар ске ма те ри је и бо је. – Бе о град: Срп ска ака де ми ја на у ка и умет-
но сти; Под го ри ца: Цр но гор ска ака де ми ја на у ка и умјет но сти 1997. – (Га ле ри ја 
Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти; 88)
CO BISS.CG-ID 2475792

25. МЕ ЂУ НА РОД НО при зна ње Цр не Го ре: збор ник ра до ва са на уч ног ску па, 
Ник шић 11–12. мај 1998. год. – Под го ри ца: Цр но гор ска ака де ми ја на у ка и 
умјет но сти: Исто риј ски ин сти тут Цр не Го ре; Ник шић: Фи ло зоф ски фа кул-
тет, 1999. – (Би бли о те ка По себ на из да ња / Исто риј ски ин сти тут Цр не Го ре)
CO BISS.CG-ID 2799376

26. КО РАЋ, Во ји слав: Мар ти ни ћи: оста ци сре дњ о ве ков ног гра да. – Бе о град: СА-
НУ, Оде ље ње исто риј ских на у ка: Фи ло зоф ски фа кул тет, Оде ље ње за исто ри ју 
умет но сти; Под го ри ца: ЦА НУ, 2001. – (По себ на из да ња / Срп ска ака де ми ја 
на у ка и умет но сти; књ. 647. Оде ље ње исто риј ских на у ка; књ. 25) (Мо но гра фи-
ја / Фи ло зоф ски фа кул тет у Бе о гра ду, Ин сти тут за исто ри ју умет но сти).
CO BISS.CG-ID 2463245

27. KO ŠIR, Fe đa: Ko la šin, Lov ćen: od ljud skog ka iz van ljud skom: ar hi tek ta Mar ko Mu-
šič / [tekst] Fe dja Ko šir; [pre vo di la Sa nja Ru bi nić; cr te ži, ski ce i mo de li Mar ko Mu-
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ЦР НО ГОР СКА АКА ДЕ МИ ЈА  
НА У КА И УМЈЕТ НО СТИ

Вла да На род не Ре пу бли ке Цр не Го ре до ни је ла је од лу ку о осни ва њу На уч ног дру-
штва Цр не Го ре 23. ок то бра 1950. го ди не. Дру штво је функ ци о ни са ло до 1956. ка-

да је уки ну то.
Скуп шти на Ре пу бли ке Цр не Го ре до ни је ла је За кон о Дру штву за на у ку и умјет-

ност Цр не Го ре 12. ок то бра 1971. го ди не. Са гла сно За ко ну, име но ва на је Ма ти чар ска 
ко ми си ја ко ја је на сјед ни ци од 6. мар та 1973. до ни је ла од лу ку о из бо ру чла но ва Дру-
штва за на у ку и умјет ност Цр не Го ре. Кон сти ту тив на сјед ни ца Дру штва одр жа на је 
10. ју ла 1973. го ди не. Уку пан број пр вих чла но ва Дру штва био је 42, од то га 25 ре дов-
них чла но ва (ака де ми ка) и 17 до пи сних чла но ва.

Скуп шти на СР Цр не Го ре до ни је ла је За кон о Цр но гор ској ака де ми ји на у ка и 
умјет но сти 10. мар та 1976. го ди не, пре ма ко јем Дру штво за на у ку и умјет ност Цр не 
Го ре на ста вља са ра дом као Цр но гор ска ака де ми ја на у ка и умјет но сти.

Цр но гор ска ака де ми ја на у ка и умјет но сти је за ко ном уста но вље на као нај ви ша 
уста но ва у обла сти на у ке и умјет но сти у Цр ној Го ри. Ака де ми ја се сво јим дје ло ва њем 
за ла же за сло бо ду на уч ног и умјет нич ког ства ра ла штва; ор га ни зу је, под сти че и оба-
вља, са мо стал но и са дру гим на уч ним уста но ва ма, на уч на ис тра жи ва ња; ор га ни зу је, 
са мо стал но или са дру гим, на уч не ску по ве, сим по зи ју ме, три би не, са вје то ва ња, из-
ло жбе; по ма же ин ди ви ду ал ни на уч ни и умјет нич ки рад сво јих чла но ва и на уч ни и 
умјет нич ки рад у дру гим уста но ва ма; уче ству је у утвр ђи ва њу про гра ма од на уч ног 
и умјет нич ког зна ча ја за др жа ву; по ма же оспо со бља ва ње и уса вр ша ва ње на уч ног и 
умјет нич ког под млат ка; из да је пу бли ка ци је из обла сти на у ке и умјет но сти; под сти че 
и ње гу је на уч ну и умјет нич ку кри ти ку; са ку пља, сре ђу је и про у ча ва на уч ну гра ђу из 
обла сти на у ке и умјет но сти; уче ству је, по по тре би, у оцје њи ва њу ре зул та та на уч ног 
и умјет нич ког ства ра ла штва; да је ини ци ја ти ве, пред ло ге и ми шље ња др жав ним ор-
га ни ма и дру гим но си о ци ма еко ном ског, кул тур ног и јав ног жи во та у ци љу по бољ-
ша ња усло ва за на уч ни рад и умјет нич ко ства ра ла штво; са ра ђу је са на уч ним, кул тур-
ним, при вред ним и струч ним ор га ни за ци ја ма и уста но ва ма у зе мљи и ино стран ству.

ЦР НО ГОР СКА АКА ДЕ МИ ЈА НА У КА И УМЈЕТ НО СТИ има 41 чла на у рад ном 
са ста ву (35 ре дов них и 6 ван ред них) и 28 ван рад ног са ста ва – до пи сних чла но ва. 

Из бо ри за чла но ве Ака де ми је оба вља ју се, по пра ви лу, сва ке тре ће го ди не, уз по-
што ва ње утвр ђе не про це ду ре. Број чла но ва Ака де ми је ни је огра ни чен, али се при ли-
ком сва ког из бо ра утвр ђу је број чла но ва ко ји се мо же би ра ти. 
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Нај ви ши ор ган упра вља ња ЦА НУ је Скуп шти на, а њен из вр шни ор ган је Пред сјед-
ни штво Ака де ми је ко је чи не: пред сјед ник, пот пред сјед ник, ге не рал ни се кре тар и се-
кре та ри одје ље ња. 

Ака де ми ја има три одје ље ња: Одје ље ње при род них на у ка, Одје ље ње дру штве них 
на у ка и Одје ље ње умјет но сти. 

ПО СЕБ НЕ ЈЕ ДИ НИ ЦЕ у са ста ву Ака де ми је су: Ин сти тут за је зик и књи жев ност 
„Пе тар II Пе тро вић Ње гош”, Цен тар за енер ги ју и еко ло ги ју – ЕНЕ КО цен тар, Лек си-
ко граф ски цен тар и Цен тар мла дих на уч ни ка.

Ин сти тут за је зик и књи жев ност „Пе тар II Пе тро вић Ње гош”. Скуп шти на Ака-
де ми је је 1994. го ди не до ни је ла од лу ку о осни ва њу Ње го ше вог ин сти ту та, као по себ-
не је ди ни це у са ста ву ЦА НУ.

У окви ру Ин сти ту та при ре ђи ва на су критичка издања дје ла Пе тра II Пе тро ви ћа 
Ње го ша и публиковане мо но гра фи је из обла сти ње го шо ло ги је.  

Скуп шти на ЦА НУ је 2006. го ди не до ни је ла од лу ку да се Ње го шев ин сти тут пре-
и ме ну је у Ин сти тут за је зик и књи жев ност „Пе тар II Пе тро вић Ње гош” и да се ње го-
ва дје лат ност про ши ри на про бле ме из у ча ва ња је зи ка и књи жев но сти у Цр ној Го ри, 
та ко да об у хва та: лин гви стич ка, књи жев но и сто риј ска ис пи ти ва ња и ње го шо ло ги ју. 
Об ја вље но је пет рјеч ни ка цр но гор ских на род них го во ра и у току су припреме за рад 
на про јек ту Рјеч ник цр но гор ског на род ног и књи жев ног је зи ка.

Цен тар за енер ги ју и еко ло ги ју – ЕНЕ КО цен тар фор ми ран је 1996. го ди не као по себ-
на је ди ни ца при Цр но гор ској ака де ми ји на у ка и умјет но сти. Ње го ви осни ва чи су Цр-
но гор ска ака де ми ја на у ка и умјет но сти и Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти, а по кро-
ви те љи Вла да СР Ју го сла ви је, Вла да Ре пу бли ке Ср би је и Вла да Ре пу бли ке Цр не Го ре. 

Раз вој ни план пред ви ђао је да Цен тар оба вља по сло ве у обла сти но вих из во ра 
енер ги ја и еко ло шких про бле ма ве за них за про из вод њу и ко ри шће ње енер ги је, да вр-
ши ди си ми на ци ју но вих зна ња и тех но ло ги ја у обла сти енер ги је (но вих из во ра) и еко-
ло шких про бле ма ве за них за енер ги ју, ана ли зе и пред ла га ње од го ва ра ју ћих мје ра. 

За по тре бе ЕНЕ КО цен тра би ла је обез би је ђе на ло ка ци ја ДУП-ом Бу два у Бе чи ћи-
ма (10.000 m2). У окви ру Цен тра би ло је пред ви ђе но, као јед на од фа за, ин сти ту ци о-
на ли са ње и из град ња мул ти ди сци пли нар ног на уч ног цен тра ко ји би имао за циљ да 
оку пи уни вер зи те те и обез би је ди ма те ри јал не и дру ге усло ве за за јед нич ке про јек-
те, на ро чи то ме ђу на род ног ка рак те ра. Због не ри је ше них имо вин ско-прав них од но-
са на пред ви ђе ној ло ка ци ји као и недостатка финансијских средстава овај план ни-
је ре а ли зо ван.

Ак тив но сти ЕНЕ КО цен тра би ле су усмје ре не на ор га ни зо ва ње ме ђу на род них на-
уч них ску по ва ко ји за те му има ју ра ци о нал ну про из вод њу, тран сфор ма ци ју и ко ри-
шће ње енер ги је у кон тек сту за шти те и уна пре ђе ња жи вот не сре ди не. Одр жа но је ви-
ше ме ђу на род них на уч них ску по ва о об но вљи вим из во ри ма енер ги је, са ко јих су об-
ја вље ни збор ни ци ра до ва.

ЕНЕ КО цен тар је учла њен у WREN (Свјет ска мре жа об но вљи вих из во ра енер ги је) 
и WSS (Свјет ски со лар ни са мит).

Лек си ко граф ски цен тар. Скуп шти на ЦА НУ је 2008. го ди не до ни је ла од лу ку о 
фор ми ра њу Лек си ко граф ског цен тра, као по себ не је ди ни це у са ста ву Ака де ми је, са 
ци љем раз ви ја ња лек си ко граф ске дје лат но сти за по тре бе Цр не Го ре. У из да њу Цен-
тра об ја вљено је неколико лексикографских публикација.



311

Цен тар мла дих на уч ни ка. У ци љу афир ма ци је мла дих на уч ни ка, под сти ца ња 
мул ти ди сци пли нар ног при сту па на уч ним дје лат но сти ма, и укљу чи ва ња мла дих на-
уч ни ка у ре а ли за ци ју про грам ских ак тив но сти Цр но гор ске ака де ми је на у ка и умјет-
но сти, Пред сјед ни штво Ака де ми је је 2010. го ди не до ни је ло Од лу ку о обра зо ва њу 
Цен тра мла дих на уч ни ка. Цен тар ор га ни зу је рас пра ве сво јих чла но ва о по је ди ним 
на уч ним те ма ма, раз ма тра по је ди на пи та ња из обла сти на уч не по ли ти ке Цр не Го ре, 
на уч них ин сти ту ци ја и уни вер зи те та у Цр ној Го ри ко ја су од ин те ре са за мла де на-
уч ни ке, са мо стал но или у за јед ни ци са дру гим ор га ни за ци о ним об ли ци ма дје ло ва-
ња Ака де ми је ор га ни зу је окру гле сто ло ве и на уч не ску по ве, при пре ма за об ја вљи ва-
ње ре зул та те на уч них ис тра жи ва ња и одр жа них на уч них рас пра ва. Цен тар бро ји 48 
чла но ва из свих обла сти на у ка и умјет но сти и отво рен је за сук це сив ни при јем чла-
но ва. Чла но ви Цен тра су мла ди афир ми са ни док то ри на у ка, ста ро сти до 40 го ди на, 
ко ји има ју стал ни рад ни ан га жман у на уч ним, обра зов ним и дру гим ин сти ту ци ја ма 
на те ри то ри ји Цр не Го ре.

ОД БО РИ. Ра ди оства ре ња ак тив но сти Ака де ми је, у окви ру одје ље ња и као ме ђу-
о дје љењ ски, дје лу ју стал ни и про јект ни од бо ри (25) за по је ди не гра не или гру пе бли-
ских на у ка и умјет но сти. Од бо ри на сво јим про гра ми ма оку пља ју пре ко 300 са рад-
ни ка, ис так ну тих на уч них рад ни ка и умјет нич ких ства ра ла ца са уни вер зи те та, из 
на уч них ин сти ту та и умјет нич ких удру же ња. 

Те ку ћа дје лат ност Ака де ми је ре а ли зу је се кроз сље де ће ак тив но сти: 
– На уч но и стра жи вач ке и умјет нич ке про јек те
– Ор га ни зо ва ње на уч них ску по ва, окру глих сто ло ва и на уч них рас пра ва
– Ор га ни зо ва ње пре да ва ња на на уч ној и кул тур ној три би ни
– Из да вач ку дје лат ност
– Ме ђу на род ну са рад њу
– Из ло жбе 

НА УЧ НО И СТРА ЖИ ВАЧ КИ И УМЈЕТ НИЧ КИ ПРО ЈЕК ТИ. Сви чла но ви Ака де-
ми је ан га жо ва ни су на на уч но и стра жи вач ким и умјет нич ким про јек ти ма. До са да се 
ра ди ло на 192 про јек та из при род них, ху ма ни стич ких, дру штве них на у ка и умјет но-
сти. По ред јед ног бро ја ин ди ви ду ал них про је ка та, ра ди се и на зна чај ним ма кро про-
јек ти ма и на мул ти ди сци пли нар ним про јек ти ма. 

Ака де ми ја је би ла ко ор ди на тор или ре а ли за тор ка пи тал них про је ка та као што су 
Ен ци кло пе ди ја Цр не Го ре и Цр на Го ра у XXI сто ље ћу – у ери ком пе ти тив но сти.

Ен ци кло пе ди ја Цр не Го ре. Скуп шти на Цр не Го ре је 29. ју на 1991. го ди не до ни је ла 
За кон о пре стан ку ва же ња За ко на о Лек си ко граф ском за во ду Цр не Го ре, чему се ЦА-
НУ успротивила, у ко јем је де фи ни са но да Цр но гор ска ака де ми ја на у ка и умјет но-
сти пре у зме по сло ве на об ра ди и при пре ми Ен ци кло пе ди је Цр не Го ре. При то ме, ни-
је одређен на чин обез бје ђи ва ња нео п ход них усло ва за на ста вак ра да на овом про јек-
ту, про стор них и ма те ри јал них. 

Са вјет и Ре дак ци ја ЕЦГ кон сти ту и са ни су 6. ју на 1996. го ди не. Скуп шти на ЦА НУ 
је на сјед ни ци од 7. мар та 1997. го ди не усво ји ла Кон цеп ци ју ЕЦГ. Пла ном ра да на Ен-
ци кло пе ди ји Цр не Го ре пред ви ђе но је да се ЕЦГ штам па у 3 то ма.

Ура ђе но је ви ше вер зи ја Оп штег азбуч ни ка, азбуч ни ка по стру ка ма, те мат ским 
обла сти ма и гру па ци ја ма. Рад на вер зи ја Оп штег азбуч ни ка усво је на је и ста вље на је 
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на увид струч ној и на уч ној јав но сти. Азбуч ник је остао отво рен за до пу не на осно ву 
утвр ђе них кри те ри ју ма.

По сљед ња вер зи ја Азбуч ни ка за I том ЕЦГ (А-И) са др жи 3.796 од ред ни ца. Азбуч-
ник II то ма са др жи 3.884, а азбуч ник III то ма 2.654 од ред ни це.

Ака де ми ја је 1997, 1998. и 1999. из Бу џе та Ре пу бли ке до би ја ла сред ства за рад на 
овом про јек ту. I том ЕЦГ је у највишем обиму био припремљен за штампу већ 2000. 
године када је дошло до пре стан ка фи нан си ра ња про јек та Ен ци кло пе ди је Цр не Го ре 
што је за у ста вило ак тив но сти на овом про јек ту.

Про је кат Цр на Го ра у XXI сто ље ћу – у ери ком пе ти тив но сти ре а ли зо ван је на 
осно ву Ме мо ран ду ма о из ра ди до ку мен та Цр на Го ра у XXI сто ље ћу – у ери ком пе
ти тив но сти, ко ји је Цр но гор ска ака де ми ја на у ка и умјет но сти пот пи са ла са Вла дом 
Цр не Го ре, 14. апри ла 2009. го ди не. Про је кат је об у хва тио 10 пот про је ка та: Жи вот на 
сре ди на и одр жи ви раз вој, Еко ном ски раз вој, Ин те гра ци ја у европ ске и евро а тлант ске 
струк ту ре, Из град ња и функ ци о ни са ње др жа ве, По пу ла ци о ни аспек ти, Енер ги ја, Пи
та ња ври јед но сти, Кул тур но окру же ње, Обра зо ва ње и На у ка и тех но ло ги ја. На про-
јек ту је би ло ан га жо ва но 145 са рад ни ка, углав ном из Цр не Го ре.

Одр жа на је пре зен та ци ја за вр шног до ку мен та Про јек та уз уче шће стра них ева лу-
а то ра и пред став ни ка Вла де Цр не Го ре и про мо ци ја еди ци је Цр на Го ра у XXI сто ље ћу.

Пу бли ко ва но је 12 књи га: пр ва књи га (за вр шни до ку мент) ко ја је пре ве де на на ен-
гле ски је зик и 10 књи га пот про је ка та. 

НА УЧ НИ СКУ ПО ВИ, ОКРУ ГЛИ СТО ЛО ВИ И РАС ПРА ВЕ. Зна ча јна ак тив но ст 
Цр но гор ске ака де ми је је сте ор га ни зо ва ње на уч них ску по ва, сим по зи ју ма, окру глих 
сто ло ва, рас пра ва, као и пре да ва ња на три би ни Ака де ми је. На уч ни ску по ви (192) 
значајно су до при ни је ли ње ној афир ма ци ји и ње ном укљу чи ва њу у са вре ме не на уч не 
то ко ве и по ве зи ва њу са свјетском на уч ном заједницом. Многи ску по ви су били ме-
ђу на род ног ка рак те ра, а за зна ча јан број њих су ор га ни за то ри су би ле углед не на уч-
не асо ци ја ци је из Евро пе и чи та вог сви је та. На ску по ви ма је уче ство вао ве ли ки број 
еми нент них на уч ни ка из зе мље и ино стран ства. 

Црногорска академија наука и умјетности уче ству је у утвр ђи ва њу по ли ти ке раз-
во ја на у ке, у да ва њу пред ло га и ми шље ња о зна чај ним про бле ми ма при вред ног, дру-
штве ног, обра зов ног и кул тур ног жи во та Цр не Го ре, за јед но са Вла дом Цр не Го ре или 
ње ним ре сор ним ми ни стар стви ма ор га ни зујући окру гле сто ло ве и рас пра ве о по је-
ди ним зна чај ним за кон ским, раз вој ним и стра те шким до ку мен ти ма Цр не Го ре. Ака-
демија је би ла су пер ви зор више стратешких развојних пројеката. 

Чла но ви Ака де ми је одр жа ли су ака дем ске бе сје де, углед ни на уч ни ци из зе мље и 
ино стран ства пре да ва ња на Три би ни Ака де ми је, јав но сти су пред ста вља ни ре зул-
та ти ра да на ма кро про јек ти ма и пу бли ка ци је ЦА НУ. Ака де ми ја је ор га ни зо ва ла из-
ло жбе у Цр ној Го ри и у ино стран ству ли ков них умјет ни ка чла но ва ЦА НУ и дру гих 
ака де ми ја.

ИЗ ДА ВАЧ КА ДЈЕ ЛАТ НОСТ. Ве ли ка па жња се по све ћу је из да вач кој дје лат но сти. 
У окви ру Цр но гор ске ака де ми је на у ка и умјет но сти по сто је сље де ће еди ци је: Го ди-
шњак, Гла сни ци одје ље ња, Збор ни ци ра до ва са на уч них ску по ва, По себ на из да ња – 
Мо но гра фи је и сту ди је, По себ ни ра до ви, Збор ни ци ра до ва (ју би лар ни за ака де ми ке), 
Исто риј ски из во ри, Из да ња Ње го ше вог ин сти ту та, Ју би лар на из да ња, Кри тич ка из-
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да ња, Би бли о гра фи је, Рјеч ни ци, Спо ме ни це пре ми ну лим чла но ви ма Ака де ми је, Ка-
та ло зи, Из да ња Лек си ко граф ског цен тра, За јед нич ка из да ња.

МЕ ЂУ НА РОД НА СА РАД ЊА ЦР НО ГОР СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ по себ но по сљед њих 
го ди на по ста ла је ве о ма ин тен зив на и плод на. ЦА НУ је ак тив на чла ни ца 8 нај ва жни-
јих европ ских и свјет ских асо ци ја ци ја на ци о нал них ака де ми ја на у ка и умјет но сти, 
као и национални члан више међународних научних асоцијација, а има пот пи са не 
би ла те рал не спо ра зу ме о са рад њи са 24 ино стра не ака де ми је на у ка.

Цр но гор ска ака де ми ја на у ка и умјет но сти чла ни ца је: Мре же ака де ми ја цен трал-
не и ис точ не Евро пе (CEEN – Cen trаl аnd Eаstern Euro peаn Net work of Аcа de mi es), 
Европ ске фе де ра ци је на ци о нал них ака де ми ја на у ка (АL LEА – Аll Euro peаn Аcа de-
mi es), Европ ске ака де ми је на у ка и умјет но сти (EАSА – Euro peаn Аcа demy of Sci en-
ces аnd Аrts), Ме ђу а ка де миј ског па не ла о ме ђу на род ним пи та њи ма (IАP – In ter А cа-
demy Pа nel on in ter nа ti o nаl is su es), Ме ђу на род ног са вје та за на у ку (IC SU – In ter nа ti o-
nаl Co un cil for Sci en ce), Ме ђу на род не уни је на ци о нал них ака де ми ја (IUА – In ter nа ti-
o nаl Union of Аcа de mi es), Ме ђу а ка де миј ског са вје та за ју го и сточ ну Евро пу (IАC SEE – 
In ter А cа demy Co un cil for So uth-Eаstern Euro pe), Евро ме ди те ран ске ака де миј ске мре-
же (EMАN – Euro me di ter rа neаn Аcа de mic Net work).

Ака де ми ја има би ла те рал не спо ра зу ме о на уч ној са рад њи на осно ву ко јих вр ши 
раз мје ну на уч них рад ни ка и умјет ни ка ко ји ре а ли зу ју сту диј ске бо рав ке, по сје те и 
ли ков не из ло жбе са сљедећим академијама: Ака де ми јом на у ка Ал ба ни је, На ци о нал-
ном ака де ми јом на у ка Бје ло ру си је, Бу гар ском ака де ми јом на у ка, Ака де ми јом на у-
ка Бо сне и Хер це го ви не, Ака де ми јом на у ка Че шке Ре пу бли ке, Ма ђар ском ака де ми-
јом на у ка, Ма ке дон ском ака де ми јом на у ка и умјет но сти, Ру мун ском ака де ми јом, Ру-
ском ака де ми јом на у ка, Сло вач ком ака де ми јом на у ка, Сло ве нач ком ака де ми јом на у-
ка и умјет но сти, Срп ском ака де ми јом на у ка и умет но сти, Тур ском ака де ми јом на у ка, 
Естон ском ака де ми јом на у ка, Ле тон ском ака де ми јом на у ка, Ака де ми јом на у ка Мол-
да ви је, На ци о нал ном ака де ми јом на у ка Укра ји не, На ци о нал ном ака де ми јом dei Lin-
cei (Ита ли ја), Ака де ми јом на у ка и умјет но сти Ре пу бли ке Срп ске, Гру зиј ском на ци о-
нал ном ака де ми јом на у ка, Ки не ском ака де ми јом дру штве них на у ка, Пољ ском ака де-
ми јом на у ка, Ли тван ском ака де ми јом на у ка и Кра љев ском ака де ми јом еко ном ских 
на у ка и фи нан си ја (Шпа ни ја).

*

За под сти ца ње на уч ног и умјет нич ког под млат ка Ака де ми ја сва ке тре ће го ди не 
до дје љу је На гра ду из Фон да ЦА НУ, а сва ке го ди не сти пен ди је нај бо љим сту ден ти ма 
уни вер зи те та у Цр ној Го ри.

ЦА НУ има Би бли о те ку и Ар хив и Умјет нич ку збир ку. Би бли о те ка по сје ду је пре ко 
100.000 мо но граф ских пу бли ка ци ја и пе ри о ди чних издања и вр ши раз мје ну са пре-
ко 100 би бли о те ка у зе мљи и ино стран ству. Ака де ми ја по сје ду је пет ле га та-по клон 
би бли о те ка, са око 10.000 на сло ва. Ар хив ЦА НУ има че ти ри фон да гра ђе зна чај не за 
ис тра жи ва ња о Цр ној Го ри и ван ње. Умјет нич ка збир ка по сје ду је дје ла нај зна чај ни-
јих цр но гор ских ли ков них умјет ни ка.

Струч не, тех нич ке и ад ми ни стра тив не по сло ве оба вља Струч на слу жба ЦА НУ.
Адре са ЦА НУ: Ри ста Сти јо ви ћа 5, Под го ри ца; тел: + 382 20 655 450; + 382 20 655-

456; факс: + 382 20 655 451, e-mаil: cа nu@ cа nu.аc.me; web si te: www.cаnu.org.me.
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MONTENEGRIN ACADEMY  
OF SCIENCES AND ARTS

The Government of the Republic of Montenegro founded the Scientific Society of Mon-
tenegro, on 23rd October 1950. The Society was active till 1956.

The Parliament of the Republic of Montenegro brought the Law on the Society for Sci-
ence and Arts of Montenegro, on 12th October 1971 year. In compliance to the Law, the 
Registry Commission was formed, which on its session of 6th March 1973 reached the deci-
sion on election of the first members of the Society. The Constitutive Session of the Society 
for Science and Arts of Montenegro was held on 10th July 1973 year. The total number of the 
first elected members of the Society was 42, out of which 25 were full members (academi-
cians) and 17 corresponding (foreign) members. 

The Parliament of Republic Montenegro decided on 10th March 1976, to transform the 
Society of Science and Arts of Montenegro to The Montenegrin Academy of Sciences and 
Arts (MASA). 

The Montenegrin Academy of Sciences and Arts is constituted by Law as the highest na-
tional institution in the field of science and arts in Montenegro. The Academy with its activ-
ities strives for freedom of science and art, organizes, initiates and implements the scientific 
research, by itself or in cooperation with other scientific institutions; organizes, alone or in 
cooperation with others, scientific meetings, symposia, scientific debates, consultations and 
exhibitions, takes part in establishing the programmes of scientific and artistic importance 
for the country; assists in training of young scientists and artists; issues publications in 
the field of science and arts; promotes scientific and artistic critique; collects, arranges and 
studies materials in the field of science and arts; initiates, proposes and provides opinions 
to state authorities and other policy makers on improvement of conditions for scientific and 
artistic work; cooperates with scientific, cultural, economic and professional organizations 
and institutions in the country and abroad.

At present, THE MONTENEGRIN ACADEMY OF SCIENCES AND ARTS has 41 
members (35 full and 6 associated members) and 28 corresponding members.

The elections for Academy members are performed every third year. The number of 
members is not limited, however, on occasion of each election, the number of members is 
determined by the Academy. 

The supreme governing body of MASA is the Assembly, and its executive organ is the 
Academy Presidency, which is constituted by: president, vice president, secretary general 
and division secretaries. The Academy includes three divisions: Division of Natural Sci-
ences, Division of Social Sciences and Division of Arts. 
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SPECIAL UNITS within the Academy are: the Institute for language and literature 
„Petar II Petrović Njegoš”, Centre for energy and ecology – ENEKO Centre, Lexicographic 
Centre and Centre of young scientists. 

Institute for language and literature „Petar II Petrović Njegoš”. The Academy Assembly 
founded the Institute of Njegoš, as the special unit within MASA, in 1994 year.

The Institute performs the activity on the works of Petar II Petrović Njegoš and pub-
lishes monographies from the field related to Njegoš work. 

The Assembly of MASA renamed in 2006, the Institute of Njegoš to Institute for lan
guage and literature „Petar II Petrović Njegoš”, enlarging its activity to language and lit-
erature in Montenegro, including: linguistic, literary-historical examinations and study 
of Njegoš work. Ten dictionaries of the Montenegrin speeches (dialects) have been pub-
lished. The preparations for the Dictionary of the Montenegrin folk and literary language are 
in due course. 

Centre for energy and ecology – ENEKO is formed in 1996 year, as the special unit 
within the Montenegrin Academy of Sciences and Arts. Its founders were Montenegrin 
Academy of Sciences and Arts and Serbian Academy of Sciences and Arts, and the patrons 
were Government of Federal Republic of Yugoslavia, Government of Republic of Serbia and 
Government of Republic of Montenegro.

The Centre should perform activity in the area of new sources of energy and ecological 
problems related to the production and use of energy, as well as to disseminate new knowl-
edge and technologies in the field of energy (renewables) and ecological problems related 
to energy.

It was provided for the needs of ENEKO centre the location in Becici (10,000 m2). Be-
cause of the unsolved property relations at the planned location, and insufcient funds this 
plan has not been realized. 

One of main activity of the ENEKO centre has been directed towards the organization 
of international scientific meetings devoted to new renewable and rational use of energy. 
Seven international scientific meetings have been held. 

ENEKO centre is member of WREN (World Network of Renewable Energy Sources) and 
of WSS (World Solar Summit). 

Lexicographic Centre. The MASA Assembly in 2008 year founded the Lexicographic 
centre, as a special unit in the Academy, to develop the lexicographical activity Montenegro 
needs. The Centre has published The Atlas of Waters of Montenegro, and The Atlas of climate 
of Montenegro is actually in print. 

Centre of Young Scientists. Towards the afrmation of young scientists, stimulation of 
multidisciplinary approach to the scientific work, and inclusion of young scientists in the 
activities of the Montenegrin Academy of Sciences and Arts, the Presidency of the Acad-
emy in 2010 founded the Centre of Young Scientists. The Centre organizes among young 
scientists discussions on particular scientific topics, analyses issues related to the field of sci-
entific policy of Montenegro, scientific institutions and universities in Montenegro which 
are of interest for young scientists, individually or together with other bodies of Academy 
organizes round tables and scientific meetings, prepares for publishing the results of scien-
tific research and scientific meetings. At present, The Centre includes 48 young scientists 
from all areas of science. The members of the Centre are recognized PhD scholars, of the age 
up to 40, who have permanent working engagement in the scientific, educational and other 
institutions in Montenegro.
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COMMITTEES. In order to perform its activities, Academy holds permanent and pro-
ject committees (25). The Committees gather over 300 associates, renowned scientists and 
artists from universities, scientific institutes and art associations. 

The current work of the Academy is realized through the following activities: 
– Scientific-research and art projects 
– Organization of scientific meetings, round tables and scientific discussions 
– Organization of lectures 
– Publishing activity
– International cooperation 
– Exhibitions 

SCIENTIFIC-RESEARCH AND ARTISTIC PROJECTS. All Academy members are 
engaged in scientific-research and artistic projects. Up to now, the work has been carried 
out on 192 projects from natural, social sciences, humanities and arts. 

The Academy was a coordinator of numerous capital projects, among which The Ency
clopedia of Montenegro and Montenegro in the XXI century – in the era of competitiveness. 

Encyclopedia of Montenegro. The Parliament of Montenegro on 29th June 1991 issued the 
Law by which the Montenegrin Academy of Sciences and Arts takes over activities on the 
preparation of Encyclopedia of Montenegro. 

The Council and Editorial board of Encyclopedia of Montenegro were constituted on 6th 
June 1996. The Parliament of Montenegro at its session of 7 March 1997 adopted the Con-
cept of the Encyclopedia of Montenegro. The Encyclopedia of Montenegro was planned to 
be printed in 3 volumes. 

Several versions of the General Alphabetic were made, alphabetic by professions, by the-
matic areas and groupings. The working version of the General Alphabetic was adopted at 
the session of the Editorial board of 30th June 1998, and introduced to the professional and 
scientific community. The General Alphabetic remained open for corrections of references 
according to the established criteria. 

The last version of the General Alphabetic for Volume I of Encyclopedia of Montenegro 
(A-I) included 3,796 semantic items. The Alphabetic of Volume II included 3,884 items, and 
the Alphabetic of the Volume III 2,654 clauses. 

The Academy was financed from the Republic budget for the work on this project in 
1997, 1998 and 1999. In 2000 year, the activities on this project were abandoned, due to lack 
of finances from the state budget. 

The Project Montenegro in the XXI century – in the era of competitiveness was realized on 
the basis of Memorandum, which Montenegrin Academy of Sciences and Arts signed with 
the Government of Montenegro, on 14th April 2009. The project consisted of 10 subprojects: 
Living environment and sustainable development, Economic development, Integration into 
European and EuroAtlantic structures, Building and functioning of the state, Population as
pects, Energy, Issues of values, Cultural environment, Education and Science and Technology. 
145 associates were engaged on the project, mostly from Montenegro. Twelve books were 
published: first book (final document), which was translated in English, and 10 books of 
subprojects.

The presentation of the final document of the project was held, with the participation of 
external evaluators and the representatives of Government of Montenegro. The promotion 
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of the edition Montenegro in the XXI century – in the era of competitiveness was performed, 
as well. 

SCIENTIFIC MEETINGS, ROUND TABLES AND DISCUSSIONS. Important activi-
ties of the Montenegrin Academy of Sciences and Arts represent the organization of scien-
tific meetings, symposia, round tables, discussions, as well as lectures. The scientific meet-
ings (192 held) have contributed a great deal to Academy’s recognition. The topics of meet-
ings included the actual scientific problems from all fields of science, culture and education. 
Most of meetings are of the international character, in co-organization with scientific in-
stitutions from Europe and world. These meetings gathered numerous renowned scientists 
from the country and abroad. 

The Academy organized together with Government of Montenegro or its relevant min-
istries round tables and discussions (56) on particular strategic documents related to Mon-
tenegro and acted as a supervisor of few strategic development projects. 

The members of the Academy held academic lectures (27). Esteemed scientists, from the 
country and abroad, among whom are the Nobel Prize winners and the Field’s medal hold-
ers, held lectures in MASA (188). The Academy organized exhibitions of artists members of 
MASA and of partner academies (14), in Montenegro and abroad.

PUBLISHING ACTIVITY. Since its founding, attention has been devoted to the pub-
lishing activity. There are following editions, within the Montenegrin Academy of Sciences 
and Arts: Almanacs (38); Heralds of the Departments (DNS-19, DSS-20, DA-29); Proceed-
ings from scientific meetings (108); Special editions – Monographs and studies (102); Spe-
cial (selected) papers (25); Collections of papers (jubilees for academicians -11); Editions of 
Institute of Njegoš (10); Historical sources (8); Jubilees editions (5); Critical editions (10); 
Bibliographies (5); Dictionaries (2); Memorials to deceased members of the Academy (40); 
Catalogues (11); Editions of Lexicographic Institute (1); Joint editions (26). 

INTERNATIONAL COOPERATION. The international cooperation of MASA, espe-
cially in the recent years, has become very active and versatile. MASA is an active member 
of the most important European and World associations of national academies of science 
and arts and scientific associations, and has signed bilateral agreements on co-operation 
with 24 national academies of science.

The Montenegrin Academy of Sciences and Arts is member of: Central and Eastern Eu-
ropean Network of Academies – CEEN, European Federation of National Academies of 
Sciences (ALLEA – All European Academies), European Academy of Sciences and Arts 
– EASA, The Global Network of Science Academies – IAP, International Council for Sci-
ence – ICSU, International Union of Academies – IUA / Union Academique Internationale 
– UAI, InterAcademy Council for South-Eastern Europe – IACSEE, Euro-Mediterranean 
Academy Network – EMAN.

The Academy has bilateral agreements on scientific cooperation with the following 
academies of science, on the basis of which the exchanges of scholars and artists, and sci-
entific projects and exhibitions are performed: Academy of Sciences of Albania, National 
Academy of Sciences of Belarus, Bulgarian Academy of Sciences, Academy of Sciences and 
Arts of Bosnia and Herzegovina, Academy of Sciences of the Czech Republic, Hungarian 
Academy of Sciences, Macedonian Academy of Sciences and Arts, Romanian Academy, 
Russian Academy of Sciences, Slovak Academy of Sciences, Slovenian Academy of Sciences 
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and Arts, Serbian Academy of Sciences and Arts, Turkish Academy of Sciences, Estonian 
Academy of Sciences, Latvian Academy of Sciences, Academy of Sciences of Moldova, Na-
tional Academy of Sciences of Ukraine, Academia Nazionale dei Lincei (Italy), Academy of 
Sciences and Arts of Republic of Srpska, Georgian National Academy of Sciences, Chinese 
Academy of Social Sciences, Polish Academy of Sciences, Lithuanian Academy of Sciences, 
Royal Academy of Economic Sciences and Finances (Spain).

*

MASA AWARDS. To promote young scientists and artists the Academy, gives every 
third year the Award from the MASA Fund. In addition, each year it awards stipends to the 
best students of the universities of Montenegro.

The Academy’s Art collection includes the paintings and sculptures of the members of 
MASA and other Montenegrin artists.

MASA has the Library and Archive. The Library has over 100,000 monographic publi-
cations and periodicals. It exchanges the Academy’s publications with over a 100 libraries 
worldwide.

The Academy holds five legacies – gift libraries consisting of more then 10,000 titles.
The MASA Archive includes four funds relevant to Montenegro. 
Professional, technical and administrative work is carried out by the Administrative 

unit of MASA. 
Address of MASA: Rista Stijovića 5, Podgorica; tel: +382 20 655 450; +382 20 655 456; 

fax: + 382 20 655 451, e-mail: canu@canu.ac.me; web-site: www.canu.org.me.





ИНДЕКС
(Чланови Друштва за науку и умјетност  

Црне Горе и Црногорске академије  
наука и умјетности)
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Ада мо вић Љу би ша, 35
Алек се је ва Ива нов на Та тја на  

(Татьяна Ивановна Алексеева), 36
Ан ђус К. Ра до слав, 37

Ба бо вић Ми ло сав, 39
Бац ко вић Сло бо дан, 41
Бе нац Алојз, 43
Бер бе ро вић Љу бо мир, 44
Бе шић За ри ја, 45
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Ми тро вић Ан дреј, 155
Му цо пу лос Еван ге лос, 156

Не ми ров ски Љво вич Ев ге ни је  
(Немировски Львович  
Евгений), 157

Ни ко лић Го ран, 158

Обен Ми шел, 159
Ом чи кус Пе тар, 160
Осто јић Бра ни слав, 161

Па ви ће вић Бран ко, 163
Па ви ће вић Ву ко, 164
Па ви ће вић Љу бо, 165
Пе јо вић Ђор ђи је, 166
Пе јо вић Па вле, 168
Пе рић Ве се лин, 169
Пе ро вић Ол га, 170
Пе ро вић Сло бо дан, 171
Пе трић Јо ван, 173
Пе цо Асим, 174
Пе ши кан Ми тар, 175
Пи са рев Алек се је вич Ју риј  

(Пи са рев Алек се е вич Ю рий), 176
По по вић Бран ко, 177
По по вић Иво Ђа ни, 178
По по вић Пе тар, 179

При јић Алек сан дар, 180
Пу сић Еуген, 181

Ра до вић Ву ко, 182
Ра до вић Ђу за, 183
Ра до њ ић Дра ган, 184
Ра ду ло вић-Ву лић Је ле на Ма ња, 185
Ра ич ко вић Сте ван, 186
Ра кић Љу би ша, 187
Ра шо вић Љу бо мир, 188

Са вић Па вле, 189
Са ви ће вић Ми о мир, 190
Са дов ни чиј Ан то но вич Вик тор  

(Са дов ни чий Ан то но вич Вик тор), 192
Сам со нов Ми ха и ло вич Алек сан дар 
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