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1 . Радови објављени у периоду звања од асистента до избора у звање ванредни професор 

Број бодова:  217 
 

1 
8 

Rogiћ M.:Izvijaњe tlaчnih tankostijenih шtapova, чasopis 
STROJARSTVO, br.6, Zagreb, 1981.g., pp 309-312. 
 10 

2 
9 

Rogiћ M.: Primjena raчunara u industriji, чasopis BOOT, 
br.1, Baњaluka, 1999.g., pp 87-89. 8 

3 
9 

Rogiћ M., Matiћ M.: Sinumerik za svaki vid proizvodњe, 
чasopis BOOT, br.3, Baњaluka, 2000.g., pp 97-99. 8 

4 

9 

Rogiћ M.: Dinamiчko ispitivaњe amortizera, II simpozij o 
tehniчkoj dijagnostici, Zbornik radova, JUREMA, Zagreb, 
1981.g., pp 85-91. 
 8 

5 

15 

Rogiћ M.: Ispitna stanica za određivaњe P-Q 
karakteristike klipno-ventilskog sklopa radijalnih 
pumpi, IV simpozij o mjereњu, Zbornik radova JUREMA 27, 
Zagreb, 1982.g, pp 41-45. 
 6 

6 

15 

Rogiћ M.: Modalni proraчun prenosnih funkcija 
dinamiчkog sistema, XVI Jugoslovenski kongres teorijske i 
primijeњene mehanike, Zbornik radova, kњiga A, Beчiћi, 
1984.g., pp 307-316. 
 6 

7 

15 

Rogiћ M.: Mjerna osjetila i pretvaraчi u oblasti dinamike 
maшina, VI simpozij o mjereњu, Zbornik radova, JUREMA, 
Plitvice, 1984.g., pp 11-16. 
 6 

8 

15 

Rogiћ M.: Ebener Schwinger mit schiefsimmetrischer Steifigkeit, 
GAMM - Der Wissenschaftlichen  Jahrestagung, 
Internacionalni kongres za primijeњenu mehaniku i 
matematiku SR Њemaчke, Dubrovnik, 1985.g.,  pp 1-26. 
 6 

9 

15 

Rogiћ M.: Ponaшaњe Laval-ovog vratila s radijalnim 
utorom pri impulsnoj pobudi sinusnog tipa, IFFTOMM-
JNK, Vibracije rotacionih strojeva i sistema, II 
znanstveno struчni skup, Zbornik radova, Karlovac, 
1986.g., pp 95-107. 
 6 



10 

15 

Rogiћ M.: Određivaњe priguшeњa prostih struktura, XVIII 
Jugoslovenski kongres teorijske i primijeњene mehanike, 
Zbornik radova, kњiga A, Vrњaчka Baњa, 1988.g., pp 65-69. 
 6 

11 

15 

Rogiћ M.: Detekcija naprsline Laval-ovog vratila 
koriшteњem kvazistohastiчke pobude, IFFTOMM-JNK, 
Treћi znanstveni skup, Vibracije rotacionih strojeva i 
sistema, Karlovac, 1989.g., pp 73-82. 6 

12 

15 

Rogiћ M.: Simulacija dinamike teшkog transportnog 
robota sa hidrauliчnim pogonom, Zbornik radova, JUREMA 
35,1990.g., pp 139-142. 
 6 

13 

15 

Рогић M.: Einfluss der dinamischen Unterdruckkraefte auf die 
Roboterdynamik mit den veraenderlichen Massen, 
Automatisierungs-und Messtechnik, DAAAD Internacionales 
Symposium, Beч, 1990.g., pp 113-114. 
 6 

14 

15 

Rogiћ M.: Novi senzori za robote, JUREMA 36, Peti 
simpozij procesi, raчunala i sustavi, Zbornik radova, 
Zagreb, 1991.g., pp 45-48. 
 6 

15 

16 

Rogiћ M.: Razvoj sistema identifikacije u fleksibilnim 
transportnim sistemima, Savjetovaњe INOST- Zaшtita 
industrijske svojine, transfer i nove tehnologije u 
srpskim zemqama, Baњaluka, 1994.g, pp 142-147. 
 3 

16 

15 

Rogiћ M.: Automatski sistemi identifikacije u modernoj 
proizvodnoj logistici, 25. Savjetovaњe proizvodnog 
maшinstva Jugoslavije, sa internacionalnim uчeшћem, 
Beograd, 1994.g., pp385-390. 
 6 

17 

15 

Davidoviћ D., Rogiћ M., Mariћ P.: Simboliчko generisaњe 
inverzne transformacije robota koriшteњem Fortrana,  
YU INFO 96, Zbornik radova, Brezovica, 1996.g., pp 94-
95. 
 6 

18 

15 

Mariћ P.: Potkoњak V.: Rogiћ M.: Ograniчeњa u primjeni 
kalibracije manipulatora pomoћu otvorenog i zatvorenog 
lanca, Zbornik radova 10. međunarodne konferencije 
industrijskih sistema – IS 96,  sveska 1, Novi Sad, 1996.g., 
pp 235-241. 
 6 

19 

15 

Rogiћ M., Davidoviћ D.: Automatsko generisaњe inverzne 
kinematske trasformacije  neredundantnih robota, 26. 
međunarodno savjetovaњe proizvodnog maшinstva 
Jugoslavije, Zbornik radova, Podgorica-Budva, 1996.g., pp 
787-792. 
 6 

21 
15 

M.Rogiћ, B.Ristiћ: Sopstvene frekvencije torzionih 
oscilacija reduktora transportnih uređaja, Zbornik 
radova 26. meђunarodno Savjetovaњa proizvodnog 6 



maшinstva Jugoslavije, Podgorica-Budva, 1996.g. 

22 

15 

Rogiћ M., Kneževiћ D.: Primjena piezokeramiчkih 
aktuatora kod hidrauliчnih i mikromehaniчkih sistema 
visoke dinamike, INDEL 97, I simpozijum Industrijska 
elektronika, Baњaluka 1997.g., pp 39-43. 
 6 

23 

15 

Rogiћ M.: Industrijske komunikacije na nivou Fieldbus-a, 
Indel 97, INDEL 97, I simpozijum Industrijska 
elektronika, Baњaluka 1997.g., pp 182-187. 
 6 

24 

15 

Rogiћ M.: Upravljaчke CNC jedinice za  HSC i HSR, Indel 
97, INDEL 97,  I simpozijum Industrijska elektronika, 
Baњaluka 1997.g., pp 177-181. 
 6 

25 

15 

Rogiћ M., Ristiћ B.: Tehnika i primjena linearnih motora, 
DEMI 98, Zbornik radova sa I. međunarodnog savjetovaњa o 
dostignuћima u elektro i maшinskoj industriji, 
Baњaluka, 1988.g., pp 9-20. 6 

26 

15 

Rogiћ M., Ristiћ B.: Sistemska analiza eksploatacione 
pouzdanosti dizaliчnih postrojeњa, YUMO XXIII, 
Održavaњe tehniчkih sistema, Kragujevac, 20. - 22. Maj  
1998., pp 239-242. 
 6 

27 

15 

Ristiћ B., Rogiћ M.: Montaжa, odrжavaњe i dijagnostika 
leжajeva na transportnim sistemima u Ex-izvedbi, 
Međunarodna Ex-tribina, Novi Sad, 1998.g., pp 245-251. 
 6 

28 

15 

Matiћ M., Rogiћ M., Ristiћ B.: Projektovaњe чeliчnih 
konstrukcija mosnih dizalica programskim paketom 
MOKRA, DEMI 99, Zbornik radova sa 2. međunarodnog 
savjetovaњa o dostignuћima u elektro i maшinskoj 
industriji, Baњaluka, 1999.g., pp 44-48. 
 6 

29 

15 

Rogiћ M.: Uporedna analiza PROFIBUS i  INTERBUS  
sistema, DEMI 99, Zbornik radova sa 2. međunarodnog 
savjetovaњa o dostignuћima u elektro i maшinskoj 
industriji, Baњaluka, 1999.g., pp 54-60. 
 6 

30 

15 

Rogiћ M., Veseliћ M., Ninkoviћ D., Miљuш M.: Razvoj 
raчunarske mreže Univerziteta u Baњaluci, DEMI 99, 
Zbornik radova sa 2. međunarodnog savjetovaњa o 
dostignuћima u elektro i maшinskoj industriji, 
Baњaluka, 1999.g., pp 49-53. 
 6 

31 

15 

Rogiћ M.: Razvoj robotskih kontrolera sa otvorenom PC 
arhitekturom, DEMI 2000, Zbornik radova sa 3. 
Međunarodnog savjetovaњa o dostignuћima elektro i 
maшinske industrije, Baњaluka, 2000.g., pp 172 – 176. 
 6 

32 15 Matiћ M., Rogiћ M.: Decentralizovani inteligentni 6 



automatski sistemi-programibilni logiчki kontroleri, 
DEMI 2000, Zbornik radova sa 3. Međunarodnog 
savjetovaњa o dostignuћima elektro i maшinske 
industrije, Baњaluka, 2000.g., pp 183-186. 
 

33 

15 

Martiћ M., Rogiћ M., Matiћ M., Ristiћ B.:Projektovaњe 
elemenata dizalica programskim paketom MOKRA, DEMI 
2000, Zbornik radova sa 3. Međunarodnog savjetovaњa o 
dostignuћima elektro i maшinske industrije, Baњaluka, 
2000.g., pp 187-191. 
 6 

34 

15 

Ristiћ B., Rogiћ M., Matiћ M.: Analiza eksploatacione 
pouzdanosti liftovskih postrojeњa, DEMI 2000, 
Zbornik radova sa 3. Međunarodnog savjetovaњa o 
dostignuћima elektro i maшinske industrije, Baњaluka, 
2000.g., pp 192-197. 
 6 

35 

15 

Ristiћ B., Rogiћ M., Matiћ M.: Analiza eksploatacione 
pouzdanosti liftovskih postrojeњa, DEMI 2000, 
Zbornik radova sa 3. Međunarodnog savjetovaњa o 
dostignuћima elektro i maшinske industrije, Baњaluka, 
2000.g., pp 192-197. 
 6 

36 

15 

B.Ristiћ, M.Rogiћ,: Analiza eksploatacione pouzdanosti 
osobnih жiчara u OC “Jahorina“, DEMI 2001,  Zbornik 
radova sa 3. Međunarodnog savjetovaњa o dostignuћima 
elektro i maшinske industrije, Baњaluka, 2001.g. 
 6 

 

2 . Радови послије последњег избора у звање ванредног професора 
 Број бодова:   54 
 

1 

13 

Rogiћ M., Potencijal i razvojne moguћnosti nano-
tehnologija, zbornik radova nauчno-struчnog skupa 
Dostignuћa elektromaшinske industrije, DEMI 2003, 
Baњaluka, 2003.g, pp 33-42. 

У раду се разматрају механизми и процеси који настају  у 
димензијама наноструктура. Даје се приказ структуре фулерена и 
nanotube  и њихових физичких карактеристика. Анализирју се 
нанопроцеси и примјери наноструктура у природном окружењу као 
што су информационе меморије на бази ДНК молекула, енергетски 
конвертори на бази масних лиопоидних молекула, те кинетички 
механизми траке и точка на бази АТP(аденотрифосфата). Надаље се 
истражује како се копирање природних процеса и кориштење 
ефеката квантне механике уграђују  у нове нанотехнологије и 
производе које револуционирају производе, материјале, уређаје и 
цијеле индустријске гране.  
Анализирани су домети нанотехнологија у области 
наноелектронике, тј. наночипова у 90 нанометарској технологији,  10 



молекуларних нанотранзистора, нанопрекидача на  бази молекула 
угљендиоксида као и меморијским медијима. Овдје се сагледава 
могућност да се густина меморисања повећа од хиљду до сто 
милиона пута. Велики потенцијал који имају нанотехнологије 
анализирани су и у другим областима: биотехнологији ( животни 
процеси, биочипови, молекуларна самоорганизација, 
“нанофабрике”),  хемији (саморепарирајући лакови на бази 
полимера дендримера, лакови са оптичким ефектима, полимери са 
Лотус ефектом, нанофилтри за UV зраке), нанороботи  са 
резолуцијомм кретања од 2 nm, нови материјали са специјалним 
ефектима (термички отпорни, абразивно стабилни), у медицини и 
заштити околине.  

У закључку се указује на велики развојни потенцијал који ће 
револуционирати свијет, али  и опасности које треба контролисати и 
превазићи. 

2 

15 

Rogiћ M.,  Novi koncepti maшina za pogon liftova,  
Zbornik radova meђunarodnog  nauчno-struчnog skupa 
Istraжivaњe i razvoj maшinskih elemenata i sistema 
IRMES, Baњaluka-Mrakovica, 2006.g., pp 59-64. 

У раду се даје приказ новог концепта погонских машина за лифтове 
и њихов утицај на  конструктивна рјешења лифтова. Умјесто 
класичних двобрзинских асинхроних мотора, уводи се синхрони 
фреквентно регулисани мотор са далеко бољим погонским 
карактеристикама и већим степеном искориштавање енергије 
(EcoDisk).   Усљед знатно мањих стартних и погонских струја, 
могућа је примјена у условима мрежа са слабом струјом. 
Истраживање показују да у овом случају није неопходан редуктор, а 
то омогућава смјешатај погона без машинске просторије у врху 
возног окна, у/на зиду возног окна и на кабини лифта. У раду се даје 
приказ система погона кабине без протутега  са специјалним 
начином премотавања ужади веће чврстоће и еластичности. 

 6 
3 

15 

Rogiћ M.,  Novi koncepti i komponente u integralnoj 
automatizaciji kranova,  VI simpozij Industrijska 
elektronika INDEL 2006, Baњaluka, 2006. , pp 248-252. 

У раду се проводи анализа савремених концепата у интегралној 
аутоматузацији кранова.  Испитивање полази од поставке да 
модерни кранови представљају  комплексне мехатроничке системе 
чије се задаци реализују у оквиру интегрисаних функционалних 
система: погонских, управњачких, комуникационих, 
дијагностичких, сигурносних и надзорних (SCADA). Сваки од ових 
система се анализира и оцјењује са становишта кориштених 
компоненти и ефикасности функција. Будући да се велики број 
функција реализује софтверски,  посебно се анализирају кориштене 
софтверске технике и језици и њихова стандардизација (IEC61131-
3). Истовремено се показује да кран више није самостални изоловаи 
објект, већ дио интегрисаног MES (Manufacturing Execution Systems 
), па се истражују његови  интерфејси  ка другим  крановима и 
другим објектима МЕS система. Посебно су истражени нови 
приступи у отвореним комуникацијама, тј. умрежавању, као и 
системима за онемогућавање клаћења терета (anti-sway control). 6 



 

4 

15 

Rogiћ M.,  Realizacija sigurnosti u transportnim 
sistemima sa decentralizovanim upravљaњem, VII 
meђunarodni nauчno-struчni skup Dostignuћa 
elektromaшinske industrije DEMI 05, Baњaluka 2005.g., 
pp 629-634. 
У раду се истражује сигурност аутоматских транспортних система 
са децентрализованим управљањем. Нови сатандади за сигурност  
IEC 61 506 и EN 954-1 омогућавају примјену нових концепата 
заснованих на сигурносним мрежама и сигурносном управљању. 
Код децентарлизованих управљачких система на fieldbus 
технологијом дозвољава се реализација сигурносних функција 
паралелно са стандардним управљачким функцијама. Зато је 
неопходно постојећи систем доградити са сигурносним master 
модулима (сигурносни монитори) и сигурносним slave  модулима. 
Такође се анализира и потреба да се стандардни  datagram-и дограде 
са сигурносним протоколом на нивоу квази Layer 8 ISO/OSI 
протокола. Оваква мрежа се испитује са становишта сигурносног 
статуса, двоканалности  и детерминизма. Показује се да логичко 
раздвајање функција омогућава истовремену коегзистенцију 
стандардних и сигурносних елемената на истом fieldbus-у. 

 6 

5 

15 

Rogiћ M.. Ilinчiћ S., Sigurnost industrijskih robota, 
Zbornik radova 31. savjetovaњa proizvodnog maшinstva 
Srbije i Crne Gore, Kragujevac, 2006.g., 

У раду се анализирају опасности које могу настати у раду робота и 
системи за сигурносно управљање роботом. Испитују се три 
концепта  сигурносних система: сигурносни релеји, сигурносни 
програмски уређаји и сигурносне fieldbus мреже. Полази се од 
оцјене ризика сагласно EN 1050 (односно EN ISO 14121),  што утиче 
на имплементацију сигурносно релевантних функција према ЕN IEC 
62061, EN 61 508  и  EN ISO 13 849. Заједничко одредиште два 
задње поменута стандарда су пробаблистичке претпоставке за 
одређивање опасних функција.  Након анаизе ризика бирају се 
одговарајуће заштитне мјере и заштитна опрема која може да врши: 
детекцију елемената и верификацију радне позиције, спречавање 
приступа у опасне зоне, заустављање машина и управљање 
сигурносним системом према одабраној стратегији. Указује се да 
ове компоненте морају имати способност умрежавања у сигурносне 
мреже, а безжично умрежавање омогућава флексибилност у дизајну 
и употреби и реализацију свих сигурносних функција према ЕN ISO 
10218 и АNSI R15.06. 

 6 

6 

18 

Rogiћ M..,  Od Nikole Tesle do savremenog robota,  Nauчni 
skup Ideje Nikole  Tesle,  Akademija nauka i umjetnosti 
RS, Baњaluka, 2006.g., pp 325-336. 

У раду се доказује да је Никола Тесла стварни отац роботике, што је 3 



задњих година преовладавуће мишљење у америчким, али и 
европским научним круговима. Визија Николе Тесле о роботима, 
као механичким људима који помажу човјеку, постала је данас 
реалност са тенденцијом масовне примјене у свим областима 
људског живота. У раду се показује  како је интензивни развој 
многих технологија у посљедњим деценијама 20. вијека омогућио 
њихову интеграцију у роботику, која ће као што наведени примјери 
садашње и будуће примјене показују, бити доминантна технологија 
која ће обиљежити 21. вијек.  У раду је такође показано да се 
карактер и границе робота као мехатроничког система све више 
помијерају ка бионици и бионичким системима. 

 

7 

15 

Rogiћ M.,  Periferijski robotski  uređaji za MIG/MAG 
zavarivaњe, Zbornik radova VIII  nauчno-struчnog skupa 
Dostignuћa elektro-maшinske industrije DEMI 07, 
Baњaluka 2007.g., pp 169-174. 

У раду се истражују инверторски извори напајања за заваривање 
роботом са дигиталним процесирањем сигнала и софтверским 
генерисањем и регулацијом електричног лука. Ово доводи до низа 
унапређења поступка аутоматског заваривања роботом, као што су: 
тачност, поновљивост и оптимирање параметара и процеса 
заваривања, документовање и преносивост програма заваривања. 
Испитују се такође  различити бус (fieldbus) интерфејси између 
струјног извора и дигиталног контролера роботског управљања који 
се прилагођавају интерфејсу робота.  Испитивана је могућност 
увођења нових процесних техника заваривања примјеном 
дигиталних извора, као што је CMT (Cold Metal Tranfer)  поступак,  
као и оптимирање параметара заваривања кориштењем synergic-
mod-a.  Резултаи се тестирају у лаборатотију за роботику Машинског 
факултета са роботом Мотоман ХП-6 и дигиталним апаратом за 
MIG/MAG заваривање Фрониус ТПС 3200 6 

8 

16 

Rogiћ M., Razvoj maшinske industrije po konceptu sistem 
integratora, Zbornik radova nauчno-struчnog skupa 
Nauчno - tehnoloшki razvoj maшinske industrije u BiH, 
GRADAЧAC,  2008.g. 

У раду се истражује концепт систем интегратора који омогућава 
развој производа и постројења из компоненти и дијелова који су 
продуковани од стране других произвођача. Анализирају се захтјеви 
неопходни за систем интеграторе који морају располагати са 
специјалним знањима, тј. не како се компоненте израђују, већ како 
компоненте раде и како се састављају да би успјешно 
функционисале заједно. Анализирани су стандарди који омогућавају 
примјену концепта систем интегратора. Указује се такође да се 
испитивање комплексних интегрисаних производа може 
реализовати путем software за развој симулационих модела и 
испитивање интеракције компоненти (нпр. колизије робота). 
Наведени су  примјери произвођача компоненти (MISUMI), 
примјери успјешних систем интегратора у свијету, те системи за 
подршку систем интегратора. 3 



 

9 

15 

Latinoviћ T., Jokanoviћ S., Rogiћ M,  A Genetic Fazzy Real-
Time Expert System In Tabacco Industry Banja Luka, rad 
prihvaћen za 19. DAAAM   International Symposium "Intelligent 
Manufacturing & Automation", Trnava, Slovaчka,  22-25 
oktobra, 2008.god. 

У производном систему постоји важне дијагностичке апликације. 
Развој аутоматских дијагностичких техника и система може 
допринијети минимизирању испда и ефикасном управљању output-
има. У раду се даје приказ генетичког дијагностичког real-time 
експертног система заснованог на знању. Он  континуирано 
прикупља податке са PLC-а, идентификује грешке, тражи њихове 
узроке и сугерише корективне активности. Овај систем је 
имплементиран у Фабрици дувана  Бањалука на машини Mollins 
Mark 5. 

 6 
10 

24 

Уређивање  зборника саопштења тематског зборника са 
међународног Научно-стручног скупа ДЕМИ 05., Бањалука, 
2005.год. (667 страница) 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.daaam.com/daaam/Symposium/DAAAM-2008.htm
http://www.daaam.com/daaam/Symposium/DAAAM-2008.htm


4. Образовна дјелатност кандидата 
 
 
Образовна дјелатност  (члан 35  Правилника  o поступку и условима избора академског 

особља Универзитета у Бањој Луци) 
 
                Укупни број бодова: 54 
 

Ред. Бр. Категорија Наслов рада Бр.бодова

1. Образовна дјелатност у периоду звања од асистента до избора у звање 
ванредни професор 

              Број бодова: 36 

1 

2 

Rogiћ M.:  Industrijski roboti, univerzitetski 
uџbenik, Maшinski fakultet, Baњaluka, 2001.g. 

 6 
2 

1 

Zdravkoviћ S, Чauшeviћ M., Statika i stabilnost 
konstrukcija po teoriji drugog reda, поглаљe C.1 
(Rogiћ M.)  - Stabilnost tankozidnih aksijalno 
pritisnutih шtapova otvorenog profila, 
univerzitetski uџbenik, ИП Svjetlost, 
Sarajevo,1991.g.. 
 10 

3 

4 

Rogiћ M.: Automatizacija proizvodnih procesa, 
skripta za internu upotrebu na MF, Maшinski 
fakultet, Baњaluka, 2001.g. 
 1 

4 

4 

Rogiћ M., Ristiћ B.: Priruчnik za polagaњe struчnih 
ispita zanimaњa dizaliчar, Baњaluka, 2000.g 
 1 

5 

5 

Гостујући професор на Technische Universitaet Darmstadt, 
Institut fuer Maschinendynamik, СР Њемачка,  школска 
1982/1983. (10 мјесци) 6 

6 

5 

Гостујући професор на Fraunhofer IPA- Institut fuer 
Produktionstechnik und Automatisierung, Stuttgart, 
1986/97.god (3 мјесеца) 6 

7 

6 

 Гостујући професор на Машинском факултету 
Универзитета у Штутгарту, Institut für Fördertechnik und 
Logistik (IFT), 2000.г (1 мјесец) 6 

 
2. Образовна дјелатност послије посљедњег избора у звање ванредног професора 

               Број бодова: 18 
1 

2 

Rogiћ M., Automatizacija proizvodnih procesa, II 
izmijeњeno i dopuњeno izadaњe, Maшinski fakultet 
Baњaluka, 2008.god. 6 

2 2 Pantiћ V., Rogiћ M., Pneumatski transport – 6 



teorijski osnovi i proraчun sistema pneumatskog 
transporta, II izmijeњeno i dopuњeno izdaњe, 
Maшinski fakultet Baњaluka, 2008.god. 

3 

8 

Mentor kandidatima II ciklusa  
Slaђan Ilinчiћ: Sigurnost industrijskih robota 

 2 
4 

8 

Mentor kandidatima II ciklusa 
Grbiћ Zdravko: Proraчun i konstrukcija trakastog 
transportera za rudnik жeљezne rude Љubija 
 2 

5 

8 

Mentor kandidatima II ciklusa 
Mladen Kneжeviћ: Програмирање сложених 3D 
трајекторија при MIG/MAG заваривању роботом 
 2 

6 
9 

Квалитет педагошког рада на Универзитету  
  

 
 
 

5. Стручна дјелатност кандидата  
 
 
Стручна дјелатност     (члан 36  Правилника  o поступку и условима избора академског особља 

Универзитета у Бањој Луци) 
                Укупни број бодова: 259 

Ред. Бр. Категорија Наслов рада Бр.бодова

1.Радови објављени у периоду звања од асистента до избора у звање ванредни професор 

Број бодова : 81 

1 

8 

Rogiћ M., Gaћeшa B., Periћ D.: Raчunarska mreжa 
Univerziteta u Baњaluci,  Zbornik radova sa nauчno-
struчnog skupa Informacione tehnologije, upravqawe 
industrijskim postrojeњima – INFOTEH, Jahorina 
2001., pp 217 – 219. 2 

2 

8 

Rogiћ M., Petriћ A., Jovkoviћ B., Uloga E-commerce kao 
savremenog oblika trgovine u Internet poslovaњu, 
INFOTEH 2001, Zbornik radova sa nauчno-struчnog 
skupa Informacione tehnologije, upravqaњe 
industrijskim postrojeњima, Jahorina 2001.g., pp 221-
225. 
 2 

3 

8 

Rogiћ M.: Pan-Evropska akademska  i istraжivaчka 
mreжa, Zbornik radova sa nauчno-struчnog skupa 
Informacione tehnologije, upravљaњe industrijskim 
postrojeњima – INFOTEH, Jahorina 2001., pp 213-
216. 2 



4 

9 

Rogiћ M.: Staњe i moguћnosti povezivaњa 
visokoшkolskih i nauчno-istraжivaчkih institucija u 
RS na Internet, Okrugli sto Akademije nauka RS, 
Poloжaj nauke u Republici Srpskoj, Zbornik radova, 
Baњaluka 2001.g., pp 141-151. 
 1 

5 

5 

Rogiћ M.: Nova konstrukciona rjeшeњa i poboљшaњa 
teшke autodizalice  HD-20 (nosivost 200 kN), FHU 
"Univerzal", Baњaluka, 1977.g 
 4 

6 

5 

Rogiћ M.: Nova konstrukciona rjeшeњa i побoљшaњa 
teшke autodizalice  GMD-13 (nosivost 130 kN), FHU " 
Univerzal", Baњaluka, 1977.g. 
 4 

7 
5 

Rogiћ M.: Nova konstrukciona rjeшeњa i побoљшaњa 
teшke autodizalice  HD-15 (nosivost 150 kN), 
"Univerzal", Baњaluka, 1977. 4 

8 
5 

Kecman M.: Rogiћ M., Rekonstrukcija konzolne dizalice 
EG-3 (nosivost 220 kN), FHU "Univerzal", Baњaluka, 
1977.g. 4 

9 
5 

Rogiћ M.: Nova konstrukciona rjeшeњa i poboљшaњa  
чetverostubne autodizalice DD-2 nosivosti 25 kN, 
FHU "Univerzal", Baњaluka, 1977.g. 4 

1 
5 

Kecman M., Rogiћ M.: Konstrukcija hidrauliчne 
dizalice za autobuse CG-1, nosivosti 100 kN, FHU 
"Univerzal", Baњaluka 4 

11 
5 

Ћetojeviћ S., Rogiћ M.: Konstrukcija uqno-klipne 
pumpe visokog pritiska (500 bara), FHU "Univerzal", 
Baњaluka, 4 

12 
5 

Rogiћ M.: Konstrukcija uљnih preчistaчa KP-2, KP-3, 
FHU "Univerzal", Baњaluka, 1979.g. 4 

13 
5 

Rogiћ M., Konstrukcija ispitne stanice za automatsko 
ispitivaњe manometara visokog pritiska, FHU 
"Univerzal", Baњaluka 4 

14 
5 

Rogiћ M.: Konstrukcija hidrostatiчkog mjeraчa 
protoka (ZL-1), FHU "Univerzal", Baњaluka, 1979.g 4 

15 
5 

Rogiћ M., Konstrukcija ispitne stanice za 
laboratorijsko ispitivaњe hidrauliчnih klipnih 
pumpi, FHU "Univerzal", Baњaluka, 1979.g. 4 

16 
5 

Rogiћ M.: Konstrukcija maшine za praњe metalnih 
dijelova pri remontu maшina (HR-1), FHU "Univerzal", 
Baњaluka, 1980.g. 4 

17 
5 

Rogiћ M.: Konstrukcija teшkog hidrauliчnog izvlakaчa 
od 300 kN (HI-300), FHU "Univerzal", Baњaluka, 
1980.g. 4 

18 
5 

Rogiћ M.: Projekat hidrauliчne instalacije automatske 
linije za obradu i konfekcioniraњe lima, Maшinski 
fakultet-RO "Nova sirovina", Baњaluka, 1986.g 4 

19 5 Rogiћ M.: Razvoj raчunarskog softvera za analizu, 4 



sintezu i simulaciju dinamike hidrauliчnog robota 
cilindriчne strukture REKIL-3, Maшinski fakultet, 
Baњaluka,1988 

20 
5 

Rogiћ M. Terziћ E. :, Razvoj raчunarskog softvera za 
dinamiчku analizu reduktora, Maшinski fakultet, 
Baњaluka, 1987.g. 4 

21 
5 

Rogiћ M., X. Terziћ, Razvoj raчunarskog softvera za 
optimiraњe чeliчne konstrukcije mosnih kranova, 
Maшinski fakultet, Baњaluka, 1987.g 4 

22 

3 

Rogiћ M.: Ristiћ B.:Bajiћ M.: Ispitivaњe i struчna 
ocjena cca 400 kranova, transportera, putniчkih i 
teretnih liftova, жiчara i ski liftova u ciљu 
atestiraњa po odredbama  Zakona o zaшtiti na radu 
Republike Srpske 1996-2002.g. 
 6 

1. Радови објављени у периоду послије избора у звање ванредни професор 

           Број бодова :178 

1 

3 

Rogiћ M., Уређивање босанско-херцеговачких стандарда 
БАС ЕН у оквиру техничког комитета TC 29 – Средства и 
уређаји за дизање и преношење терета – предсједник 
техничког комитета 6 

2 
5 

M.Rogiћ; Projekt osnivaњa i opremaњa laboratorije za 
industrijsku robotiku, Maшinski fakultet Baњaluka, 
2006-2007.g. 4 

3 

5 

Rogiћ M, Bajiћ M., Ristiћ B., Projekt  hidrauliчnog 
teretnog  lifta,  nosivost 1200 kg, broj stanica 3, 
visina dizaњa 11.9m, Sloga-Tropik centar, Prњavor,  
2006.god. 4 

4 

5 

Rogiћ M, Bajiћ M., Ristiћ B., Projekt  hidrauliчnog 
putniчkog  lifta,  nosivost 375 kg, broj stanica 7, 
visina dizaњa 14.1 m, Stambeno-poslovni objekat u 
Ulici Prvog krajiшkog korpusa bb, Baњa 
Luka„SAMAX“, Baњa Luka, 2006.g. 4 

5 

5 

Rogiћ M, Bajiћ M., Ristiћ B., Projekt  hidrauliчnog 
putniчkog  lifta,  nosivost 630 kg, broj stanica 5, 
visina dizaњa 14.9  m, „HOTEL ЋETOJEVIЋ“, 
Baњaluka, 2006.god 4 

6 

5 

Rogiћ M, Bajiћ M., Ristiћ B., Projekt  hidrauliчnog 
putniчkog  lifta,  nosivost 480 kg, broj stanica 7, 
visina dizaњa 18.1  m, Stambeno-poslovni objekat u 
Ulici Nikole Paшiћa bb, Baњa Luka, 2007.god 4 

7 

5 

Rogiћ M, Bajiћ M., Ristiћ B., Projekt  hidrauliчnog 
putniчkog  lifta,  nosivost 480 kg, broj stanica 5, 
visina dizaњa 15.2  m, Stambeno-poslovni objekat u 
Miloшa Obiliћa 7,Tehnoprom,  Baњa Luka, 2007.god 4 

8 
5 

Rogiћ M, Bajiћ M., Ristiћ B., Projekt  hidrauliчnog 
putniчkog  lifta,  nosivost 480 kg, broj stanica 6, 
visina dizaњa 18.0  m, Stambeno-poslovni objekat u 4 



Ulici Srpska bb, Baњa Luka, 2007.god. 

9 

5 

Rogiћ M, Bajiћ M., Ristiћ B., Projekt  hidrauliчnog 
putniчkog  lifta,  nosivost 630 kg, broj stanica 4, 
visina dizaњa 9.665  m, „HOTEL KALDERA“,  
Laktaшi, 2007.god 4 

11 

5 

Rogiћ M, Bajiћ M., Ristiћ B., Projekt  hidrauliчnog 
maloteretnoi lifta sa pratiocem,  nosivost 250 kg, 
broj stanica 2, visina dizaњa 3.8  m, Restoran 
AQUANA, Ul. Svetog Save, Baњaluka, 2007.god 4 

12 

5 

Rogiћ M, Bajiћ M., Ristiћ B., Projekt  hidrauliчnog 
putniчkog lifta,  nosivost 490 kg, broj stanica 2, 
visina dizaњa 3.8  m, Restoran AQUANA, Ul. Svetog 
Save, Baњaluka, 2007.god 4 

13 

5 

Rogiћ M, Bajiћ M., Ristiћ B., Projekt  hidrauliчnog 
putniчkog  lifta,  nosivost 525 kg, broj stanica 6, 
visina dizaњa 15.2  m, Poslovno-stambeni objekt 
„OMEGA S “,  Шamac, 2007.god 4 

14 

5 

Rogiћ M, Bajiћ M.,  Projekt  elektriчnog lifta-
platforme za invalide,  nosivost 230 kg, broj stanica 
2, visina dizaњa 2.27  m, Gradska uprava Baњaluka, 
2007.god. 4 

15 

5 

Rogiћ M, Bajiћ M., Ristiћ B., Projekt hidrauliчnog  
panoramskog lifta nosivosti, nosivost 750 kg, broj 
stanica 4, visina dizaњa 12.9 m, Gradska uprava 
Baњaluka, 2007.god. 4 

16 
5 

Rogiћ M, Bajiћ M.., Projekt  hidrauliчnog putniчkog  
lifta,  nosivost 630 kg, broj stanica 7, visina dizaњa 
17.1  m, „MILOŠ-IMPEX“ Baњaluka, 2007.god 4 

17 

5 

Rogiћ M, Bajiћ M., Ristiћ B., Projekt hidrauliчnog 
putniчkog  lifta nosivosti, nosivost 450 kg, broj 
stanica 7, visina dizaњa 18.2 m, „TERMIK“ Baњaluka, 
2007.god 4 

18 
5 

Rogiћ M, Bajiћ M., Projekt hidrauliчnog putniчkog  
lifta nosivosti, nosivost 400 kg, broj stanica 6, 
visina dizaњa 14.7 m, „INTERGAJ“ Bijeljina, 2007.god 4 

19 
5 

Rogiћ M, Bajiћ M., Projekt hidrauliчnog lifta za 
invalide,  nosivost 250 kg, broj stanica 2, visina 
dizaњa 0.9 m, Gradska uprava Prijedor, 2007.god 4 

20 

5 

Rogiћ M, Bajiћ M., Ristiћ B., Projekt hidrauliчnog 
putniчkog  lifta nosivosti, nosivost 480 kg, broj 
stanica 8, visina dizaњa 21.1 m, Stambeno-poslovni 
objekat u Ulici Kralja Petra II Karađorđeviћa, lamela 
b,  „ARAGOSTA-Invest“ Baњaluka, 2007.god. 4 

21 

5 

Rogiћ M, Bajiћ M., Projekt hidrauliчnog teretnog  
lifta nosivosti, nosivost 1500 kg, broj stanica 2, 
visina dizaњa 3.5 m, Poslovno-trжni centar , „MIMS“ 
Sarajevo., 2007.god 4 

22 
5 

Rogiћ M, Bajiћ M., Projekt hidrauliчnog putniчkog  
lifta nosivosti, nosivost 800 kg, broj stanica 2, 
visina dizaњa 3.5 m, Poslovno-trжni centar MIMS 4 



Bawaluka, „MIMS“ Sarajevo., 2007.god 

23 
5 

Rogiћ M, Bajiћ M., Projekt pokretne trake za prevoz 
qudi, broj stanica 2, visina dizaњa 3.5 m, Poslovno-
trжni centar , „MIMS“ Sarajevo., 2007.god 4 

24 

5 

Rogiћ M, Bajiћ M., Projekt rekonstrukcije elektriчnog 
putniчkog lifta,  nosivost 300 kg, broj stanica 14, 
visina dizaњa 34.2 m, Stambeni objekt ul. Reqe 
Krilatice 1A,  Baњaluka, 2007.god 4 

25 

5 

Rogiћ M, Bajiћ M.,, Projekt rekonstrukcije elektriчnog 
putniчkog lifta,  nosivost 300 kg, broj stanica 14, 
visina dizaњa 34.2 m, Stabeni objekt ul. Reqe 
Krilatice 1B,  Baњaluka, 2007.god 4 

26 

5 

Rogiћ M, Bajiћ M., Projekt rekonstrukcije elektriчnog 
putniчkog lifta,  nosivost 300 kg, broj stanica 14, 
visina dizaњa 34.2 m, Stabeni objekt Reqe Krilatice 
3A,  Baњaluka, 2007.god 4 

27 

5 

Rogiћ M, Bajiћ M., Projekt rekonstrukcije elektriчnog 
putniчkog lifta,  nosivost 300 kg, broj stanica 14, 
visina dizaњa 34.2 m, Stabeni objekt Reqe Krilatice 
3B,  Baњaluka, 2007.god 4 

28 

5 

Rogiћ M, Bajiћ M., Projekt rekonstrukcije elektriчnog 
putniчkog lifta,  nosivost 300 kg, broj stanica 14, 
visina dizaњa 34.2 m, Stabeni objekt Reqe Krilatice 
5A,  Baњaluka, 2007.god 4 

29 

5 

Rogiћ M, Bajiћ M., Projekt rekonstrukcije elektriчnog 
putniчkog lifta,  nosivost 300 kg, broj stanica 14, 
visina dizaњa 34.2 m, Stabeni objekt Reqe Krilatice 
5B,  Baњaluka, 2007.god 4 

30 

5 

Rogiћ M, Bajiћ M., Projekt rekonstrukcije elektriчnog 
putniчkog lifta,  nosivost 300 kg, broj stanica 14, 
visina dizaњa 34.2 m, Stabeni objekt ul. Reqe 
krilatice 7A,  Baњaluka, 2007.god 4 

31 

5 

Rogiћ M, Bajiћ M., Projekt rekonstrukcije elektriчnog 
putniчkog lifta,  nosivost 300 kg, broj stanica 14, 
visina dizaњa 34.2 m, Stambeni objekt  ul. Reqe 
Krilatice 7B,  Baњaluka, 2007.god 4 

32 

5 

Rogiћ M, Bajiћ M., Projekt hidrauliчnog putniчkog  
lifta nosivosti, nosivost 320 kg, broj stanica 8, 
visina dizaњa 20.2 m, Stambeno-poslovni objekat, ulaz 
A,  ul. Bulevar D.Maksimoviћ bb,Baњaluka,   
“FALCON” Tesliћ, 2008.god. 4 

33 

5 

Rogiћ M, Bajiћ M., Projekt hidrauliчnog putniчkog  
lifta  nosivost 320 kg, broj stanica 8, visina dizaњa 
20.2 m, Stambeno-poslovni objekat, ulaz B,  ul. Bulevar 
D.Maksimoviћ bb,Baњaluka,   “FALCON” Tesliћ, 
2008.god 4 

34 
5 

Rogiћ M, Bajiћ M., Projekt hidrauliчnog putniчkog  
lifta nosivosti, nosivost 320 kg, broj stanica 8, 
visina dizaњa 20.2 m, Stambeno-poslovni objekat, ulaz 4 



C,  ul. Bulevar D.Maksimoviћ bb,Baњaluka,   
“FALCON” Tesliћ, 2008.god. 

35 

5 

Rogiћ M, Bajiћ M., Projekt hidrauliчnog bolniчkog  
lifta, nosivost 1600 kg, broj stanica 2, visina 
dizaњa 3.79 m, Centar za hemodijalizu, Laktaшi, 
2008.god 4 

36 
5 

Rogiћ M, Bajiћ M.,  Projekt elektriчnog putniчkog  
lifta, nosivost 800 kg, broj stanica 2, visina dizaњa 
14.45 m, Robna kuћa PATRIA, Prijedor, 2008.god 4 

37 
5 

Rogiћ M, Bajiћ M.,  Projekt elektriчnog teretnog  
lifta, nosivost 1500 kg, broj stanica 5, visina dizaњa 
18.05 m, Robna kuћa PATRIA, Prijedor, 2008.god 4 

38 

5 

Rogiћ M, Bajiћ M.,  Projekt hidrauliчnog putniчkog  
lifta, nosivost 320 kg, broj stanica 6, visina dizaњa 
14.30 m, Stambeno-poslovni objekt Saњanчica, ul. 
Petra Petroviћa Њegoшa,  Prijedor, 2008.god 4 

39 

5 

Rogiћ M, Bajiћ M.,  Projekt elektriчnog putniчkog  
lifta, nosivost 535  kg, broj stanica7, visina dizaњa 
14.45 m, Stambeno-poslovni objekat ,  izmeђu ulica 
Prvog Krajiskog korpusa, Pave Radana, Jovana Duciћa i 
Vuka Karaџiћa, „ARAGOSTA – Invest“ Baњa Luka, 
2008.g. 4 

40 

5 

Rogiћ M, Bajiћ M., Projekt hidrauliчnog putniчkog  
lifta nosivosti, nosivost 450 kg, broj stanica 6, 
visina dizaњa 14.7 m, Stambenio-poslovni objekat, ul. 
Ive Andriћa 41, lamela 9a, Bijeљina,  „INTERGAJ“ 
Bijeqina, 2008.god 4 

41 

5 

Rogiћ M, Bajiћ M., Ristiћ B., Projekt maloteretnog 
elektriчnog  lifta, nosivost 100 kg, broj stanica 2, 
visina dizaњa 4.2 m, Stambeno poslovni objekt u ul. 
S.Stepanoviћa br 3, Baњa Luka 2004.god. 4 

42 
3 

Rogiћ M, Bajiћ M., Ristiћ B., Revizija projektne 
dokumentacije za ugradњu liftova, Zavod za izgradњu 
Baњaluka, 2003.-1006.god. (cca 35 projekata) 6 

43 

3 

Rogiћ M, Bajiћ M., Ristiћ B., Nostrifikacija projektne 
dokumentacije za ugradњu liftova, Maшinski 
fakultet Baњaluka, 2005-2008.god. (cca 25 projekata  
liftova i pokretnih stepenica) 6 

44 

3 

Rogiћ M.: Ristiћ B.:Bajiћ M.: Ispitivaњe i struчna 
ocjena cca 300 kranova, transportera, putniчkih i 
teretnih liftova u ciљu atestiraњa po odredbama  
Zakona o zaшtiti na radu Republike Srpske и 
одговарајућих стандарда БАС ЕН , 2002-2008 g. 
 6 

 
 

 
 
 
 



 
III  ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ  
 
 
Сагледавајућу укупну научну, стручну и педагошку активност кандидата, а посебно у 
овом изборном периоду, Комисија је једногласно закључила да је др Мирослав Рогић, 
ванр. проф. дао значајан допринос науци и струци у области роботике и 
аутоматизације.  У претходним изборним периодима, као асистент, доцент и ванредни 
професор, кандидат се формирао као научни радник и стручњак за роботику, 
аутоматизацију и транспортну технику, као фундаменталним наукама, али и њиховој 
примјени у различитим областима и производним технологијама. 
 
Као професор Машинског факултета и директор Универтитетског рачунског центра Др 
Мирослав Рогић је био носилац и  реализатор више значајних пројеката као што су 
пројект рачунарске мреже Машинског факултета, пројект рачунарске мреже 
Универзитета у Бањалуци и њеног повезивања на Интернет (1995.г.). Посебно треба 
истаћи пројект формирања и опремања лабораторије за роботику на Машинском 
факултету (1997.г.) у којој је инсталисан робот најновије генерације MOTOMAN HP 6 
за апликације заваривања. 
 
Значајан је и његов рад у области стандардизације  за потребе Института за 
стандардизацију БиХ , као предсједника Техничког комитета BAS TC 29 Средства  и 
уређаји за дизање и преношење терета. 
 
Др Мирослав Рогић посједује наглашени  мултиддисциплинарни приступ у научном и 
стручном раду и праћењу савременог научног и технолошког развоја, која се огледа  и 
у његовим настојањима да се нове технологије (high tech)  уводе у наставу на 
Машинском факултету. Био је иницијатор за оснивање студијског програма 
Мехатроника на Машинском факултету у Бањалуци за који је израдио приједлог 
наставног плана и програма.  
 
Др Мирослав Рогић има  богату стручну дјелатност у области пројектовања и 
атестирања лифтова,  гдје се афирмисао водећи  експерт у БиХ. 
 
Показао је и посебну способност у образовању и усавршавању студената, научних и 
стручних кадрова на факултету и у индустрији Републике Српске. 
 
Кандидат је испунио услове за избор у звање редовни професор према члану 74 Закона 
о високом образовању (Службени гласник Републике Српске број 85/06), односно 
члану 131 Статута Универзитета у Бањој Луци: 
 

1. Проведен најмање један изборни период у звању ванредни професор – 
    испуњен услов (2002. – 2008.г.) 
2. више од двије објављене књиге – испуњен услов  
3. више од осам научних радова – испуњен услов  
4. менторство кандидата другог или трећег циклуса – испуњен услов (ментор 
    дипломских радова) 

 



 
 

 
 


	У раду се анализирају опасности које могу настати у раду робота и системи за сигурносно управљање роботом. Испитују се три концепта  сигурносних система: сигурносни релеји, сигурносни програмски уређаји и сигурносне fieldbus мреже. Полази се од оцјене ризика сагласно EN 1050 (односно EN ISO 14121),  што утиче на имплементацију сигурносно релевантних функција према ЕN IEC 62061, EN 61 508  и  EN ISO 13 849. Заједничко одредиште два задње поменута стандарда су пробаблистичке претпоставке за одређивање опасних функција.  Након анаизе ризика бирају се одговарајуће заштитне мјере и заштитна опрема која може да врши: детекцију елемената и верификацију радне позиције, спречавање приступа у опасне зоне, заустављање машина и управљање сигурносним системом према одабраној стратегији. Указује се да ове компоненте морају имати способност умрежавања у сигурносне мреже, а безжично умрежавање омогућава флексибилност у дизајну и употреби и реализацију свих сигурносних функција према ЕN ISO 10218 и АNSI R15.06.
	У раду се доказује да је Никола Тесла стварни отац роботике, што је задњих година преовладавуће мишљење у америчким, али и европским научним круговима. Визија Николе Тесле о роботима, као механичким људима који помажу човјеку, постала је данас реалност са тенденцијом масовне примјене у свим областима људског живота. У раду се показује  како је интензивни развој многих технологија у посљедњим деценијама 20. вијека омогућио њихову интеграцију у роботику, која ће као што наведени примјери садашње и будуће примјене показују, бити доминантна технологија која ће обиљежити 21. вијек.  У раду је такође показано да се карактер и границе робота као мехатроничког система све више помијерају ка бионици и бионичким системима.
	У раду се истражује концепт систем интегратора који омогућава развој производа и постројења из компоненти и дијелова који су продуковани од стране других произвођача. Анализирају се захтјеви неопходни за систем интеграторе који морају располагати са специјалним знањима, тј. не како се компоненте израђују, већ како компоненте раде и како се састављају да би успјешно функционисале заједно. Анализирани су стандарди који омогућавају примјену концепта систем интегратора. Указује се такође да се испитивање комплексних интегрисаних производа може реализовати путем software за развој симулационих модела и испитивање интеракције компоненти (нпр. колизије робота). Наведени су  примјери произвођача компоненти (MISUMI), примјери успјешних систем интегратора у свијету, те системи за подршку систем интегратора.
	У производном систему постоји важне дијагностичке апликације. Развој аутоматских дијагностичких техника и система може допринијети минимизирању испда и ефикасном управљању output-има. У раду се даје приказ генетичког дијагностичког real-time експертног система заснованог на знању. Он  континуирано прикупља податке са PLC-а, идентификује грешке, тражи њихове узроке и сугерише корективне активности. Овај систем је имплементиран у Фабрици дувана  Бањалука на машини Mollins Mark 5.
	Rogiћ M, Bajiћ M., Ristiћ B., Projekt  hidrauliчnog putniчkog  lifta,  nosivost 375 kg, broj stanica 7, visina dizaњa 14.1 m, Stambeno-poslovni objekat u Ulici Prvog krajiшkog korpusa bb, Baњa Luka„SAMAX“, Baњa Luka, 2006.g.


