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I 

САСТАВ СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ 

НАУКА И УМЕТНОСТИ 
 

 

 

 

 

 

 

 
1. ПРЕДСЕДНИШТВО 

 

 

ИЗВРШНИ ОДБОР 

 

Председник 

академик Вйаджкжн Кмоежћ, изабран 7. априла 2015. 
 

Потпредседници 

академик Змнал В. Пмжмвжћ, изабран 7. априла 2015. 

академик Љпбмкжн Маиожкмвжћ, изабран 7. априла 2015. 
 

Генерални секретар 

академик Маним Алђгйимвжћ, изабран 7. априла 2015. 
 

Председник Огранка у Новом Саду 

академик Сегвал Пжйжжмвжћ, изабран 24. марта 2015. 
 

Председник Огранка у Нишу 

академик Нжлмойав Семјаджлмвжћ, изабран 4. новембра 2016. 
 

 

СЕКРЕТАРИ ОДЕЉЕЊА 
 

Одељење за математику, физику и гео-науке, академик Гнаджкжн Мжймвалмвжћ, изабран 25. 
марта 2016; 

Одељење хемијских и биолошких наука, академик Мжнмойав Гафжћ, изабран 25. октобра 
2002, поново изабран 25. фебруара 2011, поново изабран 20. фебруара 2015; 
академик Вйаджкжн Сегвалмвжћ, изабран 15. децембра 2017; 

Одељење техничких наука, академик Змнал Љ. Пгенмвжћ, изабран 16. априла 2013, поново 
изабран 21. марта 2017; 

Одељење медицинских наука, академик Днагал Мжтжћ, изабран 23. децембра 2015; 

Одељење језика и књижевности, академик Пнгднаг Пжжгн, изабран 26. марта 2013, поново 
изабран 21. марта 2017; 

Одељење друштвених наука, академик Чаойав Отжћ, изабран 24. новембра 2015; академик 
Джкженжјг Сегралмвжћ, изабран 15. јуна 2017; 
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Одељење историјских наука, академик Мжсажйм Вмјвмджћ, изабран 24. фебруара 2016; 

Одељење ликовне и музичке уметности, академик Мжйал Лмјалжта, изабран 10. марта 
2011, поново изабран 18. марта 2015. 

 
 

ОГРАНАК У НОВОМ САДУ 
 

председник академик Сегвал Пжйжжмвжћ, изабран 24. марта 2015; 

потпредседник академик Мжймнад Радмвалмвжћ, изабран 24. марта 2015. 

 

 

ОГРАНАК У НИШУ 
 

председник академик Нжлмойав Семјаджлмвжћ, изабран 4. новембра 2016; 

потпредседник дописни члан Мжймнад Мжеимвжћ, изабран 4. новембра 2016. 
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2. ЧЛАНОВИ АКАДЕМИЈЕ 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА МАТЕМАТИКУ, ФИЗИКУ И ГЕО-НАУКЕ 
 

Редовни чланови 
 

Др Бмгмљпб Сеалимвжћ, професор Природно-математичког факултета Универзитета у 
Новом Саду, у пензији, роёен 1. новембра 1924, у Ботошу; за дописног члана 
изабран 5. децембра 1963, за редовног 27. априла 1972, приступио Војвоёанској 
академији наука и уметности 4. децембра 1979. Председник Председништва ВАНУ 
1979–1984. (Бгр., ббл.: Годишњак LXX, LXXII, LXXIV, LXXVIII, C; Настанак 
Војвоёанске академије наука и уметности, 1981; Академске беседе ВАНУ 4). 

Др Мжймоав Манјалмвжћ, професор Природно-математичког факултета Универзитета у 
Београду, у пензији, роёен 24. августа 1931, у Крсцу код Никшића; за дописног 
члана изабран 22. априла 1976, за редовног 25. априла 1991. (Бгр., ббл.: Годишњак 
LXXXIV, XCIV, CIII, CXII). 

Др Ойга Хаџжћ, професор Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, у 
пензији, роёена 25. августа 1946, у Новом Саду; за дописног члана ВАНУ изабрана 
22. новембра 1984, за редовног 3. децембра 1990, за редовног члана САНУ примљена 
29. маја 1991. (Бгр., ббл.: Годишњак ВАНУ IV; Академске беседе ВАНУ 31). 

Др Днагмф Цвгеимвжћ, професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду, у 
пензији, роёен 6. марта 1941, у Сремској Митровици; за дописног члана изабран 12. 
децембра 1985, за редовног 27. октобра 1994. (Бгр., ббл.: Годишњак ХСIII, CIII, 
CXII, CXXI). 

Др Фгдмн Мгожлггн, професор Физичког факултета Универзитета у Београду, у пензији, 
роёен 7. марта 1933, у Сремској Митровици; за дописног члана изабран 15. децембра 
1983, за редовног 26. октобра 2000. (Бгр., ббл.: Годишњак ХСI, ХСII, CIII, CXII). 

Др Вмјжойав Манжћ, професор Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду, у 
пензији, роёен 12. јануара 1930, у Новом Саду; за дописног члана ВАНУ изабран 3. 
децембра 1987, за дописног члана САНУ примљен 29. маја 1991, за редовног 
изабран 26. октобра 2000. (Бгр., ббл.: Годишњак ВАНУ VII). 

Др Айгиоалдан Ивжћ, професор емеритус Рударско-геолошког факултета Универзитета у 
Београду, роёен 6. марта 1949, у Београду; за дописног члана изабран 15. децембра 
1988, за редовног 26. октобра 2000. (Бгр., ббл.: Годишњак XCV, CIV, CXII, CXXI). 

Др Фгдмн Хгнбпе, професор Физичког факултета Универзитета у Београду, у пензији, 
роёен 2. маја 1932, у Новом Врбасу; за дописног члана изабран 15. децембра 1988, 
за редовног 30. октобра 2003. (Бгр., ббл.: Годишњак XCV, CIV, CXII, CXXI). 
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Др Нжимйа Кмњгвжћ, професор емеритус Физичког факултета Универзитета у Београду, 
роёен 18. септембра 1940, у Београду; за дописног члана изабран 26. октобра 2000, 
за редовног 2. новембра 2006. (Бгр., ббл.: Годишњак CVII, CXVII). 

Др Ђмнђг Шжјауиж, професор Физичког факултета Универзитета у Београду, у пензији, 
роёен 13. јуна 1947, у Новом Саду; за дописног члана изабран 30. октобра 2003, за 
редовног 5. новембра 2009. (Бгр., ббл.: Годишњак CXI, CXVII). 

Др Сегвал Пжйжжмвжћ, професор Природно-математичког факултета Универзитета у 
Новом Саду, роёен 24. маја 1950, у Новом Саду; за дописног члана изабран 30. 
октобра 2003, за редовног 5. новембра 2009. Председник Огранка у Новом Саду од 
24. марта 2015. (Бгр., ббл.: Годишњак CXI, CXVII). 

Др Вждмјим Јмвжћ, професор Рударско-геолошког факултета Универзитета у Београду, 
роёен 2. септембра 1956, у Пироту; за дописног члана изабран 30. октобра 2003, за 
редовног 5. новембра 2009. (Бгр., ббл.: Годишњак CX, CXVII). 

Др Сегвм Тмдмнугвжћ, научни саветник Математичког института САНУ, роёен 9. фебруара 
1955, у Убовића Брду код Мркоњић Града; за дописног члана изабран 25. априла 
1991, за редовног 5. новембра 2009. (Бгр., ббл.: Годишњак XCVIII, CV, CXIV). 

Др Гнаджкжн Мжймвалмвжћ, професор Електронског факултета Универзитета у Нишу, у 
пензији, роёен 2. јануара 1948, у Зоруновцу; за дописног члана изабран 2. новембра 
2006, за редовног 1. новембра 2012. (Бгр., ббл.: Годишњак CXIII, CXX). 

Др Мжйал Дакњалмвжћ, професор Физичког факултета Универзитета у Београду, роёен 7. 
септембра 1953, у Скопљу; за дописног члана изабран 2. новембра 2006, за 
редовног 1. новембра 2012. (Бгр., ббл.: Годишњак CXIII, CXX). 

Др Мжљим Саеанжћ, професор Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду, у 
пензији, роёен 23. децембра 1948, у Миросаљцима код Ариља; за дописног члана 
изабран 5. новембра 2009, за редовног 5. новембра 2015. (Бгр., ббл.: Годишњак 
CXVI, CXXIII). 

Др Змнал Клгдгвжћ, научни саветник Астрономске опсерваторије у Београду, у пензији, 
роёен 23. августа 1949, у Осијеку; за дописног члана изабран 5. новембра 2009, за 
редовног 5. новембра 2015. (Бгр., ббл.: Годишњак CXVI, CXXIII). 

 
Дописни чланови 
 

Др Завжфа Јањжћ, професор Физичког факултета Универзитета у Београду, у пензији, 
роёен 21. фебруара 1949, у Чачку; за члана ван радног састава изабран 23. октобра 
1997, дописни члан од 8. јуна 2000. (Бгр., ббл.: Годишњак CVIII, CXVIII). 

Др Змнал Радмвжћ, професор Физичког факултета Универзитета у Београду, у пензији, роёен 
27. августа 1946, у Београду; изабран 5. новембра 2009. (Бгр., ббл.: Годишњак CXVI). 

Др Мжйал Спдан, професор Рударско-геолошког факултета Универзитета у Београду, у 
пензији, роёен 21. октобра 1946 у Београду; изабран 5. новембра 2009. (Бгр., ббл.: 
Годишњак CXVI). 

Др Бналжойав Јгйглимвжћ, научни саветник Института за физику у Београду, у пензији, 
роёен 29. октобра 1950, у Новом Саду; изабран 1. новембра 2012. (Бгр., ббл.: 
Годишњак CXIX). 

Др Мжмднаг Маегљгвжћ, професор Математичког факултета Универзитета у Београду, 
роёен 28. новембра 1949, у Ваљеву; изабран 1. новембра 2012. (Бгр., ббл.: 
Годишњак CXIX). 

Др Вйаджта Цвгеимвжћ, професор Рударско-геолошког факултета Универзитета у Београду, 
роёен 19. јуна 1964, у Аранёеловцу; изабран 1. новембра 2012. (Бгр., ббл.: 
Годишњак CXIX). 
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Др Вйаджкжн Раимугвжћ, професор Природно-математичког факултета Универзитета у 
Нишу, роёен 30. јануара 1953, у Нишу; изабран 5. новембра 2015. (Бгр., ббл.: 
Годишњак CXXII). 

Др Сймбмдал Б. Манимвжћ, професор Природно-математичког факултета Универзитета у 
Новом Саду, роёен 15. новембра 1970, у Зрењанину; изабран 5. новембра 2015. 
(Бгр., ббл.: Годишњак CXXII). 

 
Члан ван радног састава 
 

Др Нгкања Каймжгн, професор Калифорнијског универзитета у Дејвису, роёен 1963; 

изабран 2. новембра 2006. 

 
Инострани чланови

*
 

 

Сгнггј Пгенмвжу Нмвжимв (Сергей Петрович Новиков), шеф Одсека за геометрију и 
топологију Математичког института „В. А. Стеклов― РАН, члан Руске академије 
наука и члан Папске академије наука, роёен 20. марта 1938, у Горком; изабран 15. 
децембра 1988. 

Јпнжј Цмйаимвжу Огалгојал (Юрий Цолакович Оганесян), директор Лабораторије за 
нуклеарне реакције „Флеров― при Обједињеном институту за нуклеарна 
истраживања у Дубни код Москве, члан Руске академије наука, роёен 14. априла 
1933; изабран 23. октобра 1997. 

Ђгнђ Палем (Pantó György), професор емеритус Истраживачког центра за геонауке 
Маёарске академије наука, члан Маёарске академије наука, роёен 29. јула 1936; 
изабран 23. октобра 1997. 

Бйагмвгое Сглдмв, професор Универзитета „Св. Климент Охридски― у Софији, роёен 8. 
фебруара 1932, у Асеновграду; изабран 26. октобра 2000. 

Дженжс Х. Вгйег (Dietrich H. Welte), професор емеритус Рударско-геолошко-металуршког 
факултета Универзитета у Ахену, роёен 22. јануара 1935, у Вирцбургу; изабран 30. 
октобра 2003. 

Алднг Бгндг (André Berger), професор емеритус Католичког универзитета у Лувену, роёен 
30. јула 1942, у Акозу (Белгија); изабран 2. новембра 2006. 

Алемл Цајйжлггн (Anton Zeilinger), професор Физичког факултета Универзитета у Бечу и 
члан Аустријске академије наука, роёен 20. маја 1945, у Риду у Инкрајсу (Аустрија); 
изабран 2. новембра 2006. 

Елднг Шжйж (Süli Endre), професор Универзитета у Оксфорду, роёен 21. јуна 1956, у Кули; 
изабран 5. новембра 2009. 

Ивал Бмдмвжћ, руководилац лабораторије за суперпроводне филмове у Брукхејвен 
националној лабораторији, роёен 18. маја 1947, у Београду; изабран 5. новембра 
2009. 

Лаойм Фмнм (Forró László) професор Федералног политехничког универзитета у Лозани 
(École Polytechnique Fédérale de Lausanne), роёен 12. јула 1955, у Бачком Петровом 
Селу; изабран 1. новембра 2012. 

————— 
* Извршни одбор Председништва САНУ на XXXIX седници од 17. децембра 1998. године донео је 

одлуку да се чланови САНУ ван радног састава из бивших југословенских република преведу у категорију 
иностраних чланова. 
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Пјгн Лгла (Pierre Léna), професор емеритус Универзитета Париз Дидро (Париз 7), члан 
Папске академије наука, роёен 22. новембра 1937, у Паризу; изабран 5. новембра 
2015. 

Змнал Обнадмвжћ, професор Универзитета Темпл (САД), роёен 25. априла 1961, у 
Мартинцима; изабран 5. новембра 2015. 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ ХЕМИЈСКИХ И БИОЛОШКИХ НАУКА 
 

Редовни чланови 
 

Др Дпфал Чакжнаг, професор Пољопривредног факултета Универзитета у Новом Саду, у 
пензији, роёен 15. марта 1925, у Ади; за дописног члана ВАНУ изабран 4. децембра 
1979, за редовног 3. децембра 1987, за редовног члана САНУ примљен 29. маја 
1991. (Бгр., ббл.: Настанак Војвоёанске академије наука и уметности, 1981; 
Академске беседе ВАНУ 29; Годишњак CXII). 

Др Мжнмойав Гафжћ, професор Хемијског факултета Универзитета у Београду, у пензији, 
роёен 30. децембра 1932, у Београду; за дописног члана изабран 12. децембра 1985, 
за редовног 27. октобра 1994. (Бгр., ббл.: Годишњак ХСII, CII, CIV). 

Др Ивал Гпекал, професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, у 
пензији, роёен 2. септембра 1947, у Сомбору; за дописног члана изабран 15. децембра 
1988, за редовног 23. октобра 1997. (Бгр., ббл.: Годишњак XCV, CIV, CXII). 

Др Днагмойав Манжлимвжћ, професор Биолошког факултета Универзитета у Београду, у 
пензији, роёен 21. јануара 1934, у Београду; за дописног члана изабран 23. октобра 
1997, за редовног 30. октобра 2003. (Бгр., ббл.: Годишњак CIV, CIX, CXV). 

Др Жжвмнад Чгимвжћ, професор Хемијског факултета Универзитета у Београду, у пензији, 
роёен 11. септембра 1934, у Коштунићима; за дописног члана изабран 26. октобра 
2000, за редовног 2. новембра 2006. (Бгр., ббл.: Годишњак CVII, CXV). 

Др Днагал Шимнжћ, професор Пољопривредног факултета Универзитета у Новом Саду, у 
пензији, роёен 16. септембра 1937, у Кореници; за дописног члана изабран 30. 
октобра 2003, за редовног 5. новембра 2009. (Бгр., ббл.: Годишњак CXI, CXXI). 

Др Маним Алђгйимвжћ, професор Биолошког факултета Универзитета у Београду, у пензији, 
роёен 18. септембра 1945, у Београду; за дописног члана изабран 30. октобра 2003, 
за редовног 5. новембра 2009. Генерални секретар Академије од 7. априла 2015. 
(Бгр., ббл.: Годишњак CXI, CXVIII). 

Др Мжљглим Пгнжћ, професор емеритус Факултета за физичку хемију Универзитета у 
Београду, роёен 16. јануара 1949, у Загребу; за дописног члана изабран 30. октобра 
2003, за редовног 5. новембра 2009. (Бгр., ббл.: Годишњак CXI, CXVII).  

Др Вйаджкжн Сегвалмвжћ, професор Биолошког факултета Универзитета у Београду, у 
пензији, роёен 4. децембра 1947, у Београду; за дописног члана изабран 2. новембра 
2006, за редовног 1. новембра 2012. (Бгр., ббл.: Годишњак CXIII, CXX). 

Др Бмгдал Шмйаја, професор Хемијског факултета Универзитета у Београду, у пензији, 
директор Иновационог центра Хемијског факултета Универзитета у Београду, 
роёен 8. јула 1951, у Београду; за дописног члана изабран 2. новембра 2006, за 
редовног 1. новембра 2012. (Бгр., ббл.: Годишњак CXIII, CXX). 

Др Мжйгла Сегвалмвжћ, научни саветник Института за молекуларну генетику и генетичко 
инжењерство у Београду, роёена 29. августа 1959, у Ресавици; за дописног члана 
изабрана 5. новембра 2009, за редовног 5. новембра 2015. (Бгр., ббл.: Годишњак 
CXVI, CXXIII). 



13 

Др Сйавим Мглепо, професор Факултета за физичку хемију Универзитета у Београду, у 
пензији, роёен 28. јула 1946, у Сарајеву; за дописног члана изабран 5. новембра 
2009, за редовног 5. новембра 2015. (Бгр., ббл.: Годишњак CXVI, CXXIII). 

 

Дописни чланови 
 

Др Радмойав Аџжћ, старији истраживач емеритус у Брукхејвен националној лабораторији, 
роёен 18. фебруара 1942, у Матешеву код Бања Луке; изабран 27. октобра 1994. 
(Бгр., ббл.: Годишњак CXVIII). 

Др Сймбмдал Мжймоављгвжћ, професор емеритус Хемијског факултета у Београду, роёен 30. 
децембра 1941, у Београду; изабран 5. новембра 2009. (Бгр., ббл.: Годишњак CXVI). 

Др Радмкжн Н. Сажужћ, професор Хемијског факултета Универзитета у Београду, роёен 31. 
октобра 1961, у Београду; изабран 1. новембра 2012. (Бгр., ббл.: Годишњак CXIX). 

Др Радкжйа Пгеалмвжћ, професор Пољопривредног факултета Универзитета у Београду, 
роёена 18. јуна 1950, у Горњем Милановцу; изабрана 1. новембра 2012. (Бгр., ббл.: 
Годишњак CXIX). 

Др Мжймф И. Ђпнал, професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагу-
јевцу, роёен 24. јула 1952, у Казанцима код Босанског Грахова; изабран 5. новембра 
2015. (Бгр., ббл.: Годишњак CXXII). 

Др Вгйжкжн Пмжоавжл, професор Природно-математичког факултета Универзитета у Новом 
Саду, роёен 29. маја 1951, у Новом Саду; изабран 5. новембра 2015. (Бгр., ббл.: 
Годишњак CXXII). 

 

Чланови ван радног састава 
 

Др Радмкжн Цнивгњаимв, професор универзитета и сарадник већег броја биотехнолошких 
компанија и лабораторија, у пензији, роёен 2. децембра 1946, у Новом Саду; 
изабран 23. октобра 1997. 

Др Сймбмдал Матпна, професор Одељења за биохемију и молекуларну биологију Мајо 
медицинске школе у Рочестеру, роёен 3. јуна 1948, у Станишићу; изабран 26. 
октобра 2000. 

Др Сеалим Семјжйимвжћ, научни саветник и руководилац Одсека за ћелијску сигнализа-
цију, Национални институт за здравље детета и хумани развој у Бетезди, САД, 
роёен 25. августа 1950, у Каравукову код Сомбора; изабран 30. октобра 2003. 

Др Нглад Кмоежћ, професор универзитета, у пензији, роёен 18. новембра 1952, у Београду; 
изабран 30. октобра 2003. 

Др Днадгл Зжкмњжћ, истраживач у Лабораторији за експерименталну карциногенезу 
Националног института за рак у Бетезди, роёен 30. марта 1950, у Београду; изабран 
2. новембра 2006. 

 

Инострани чланови 
 

Сгјкпн Кмгл (Seymour S. Cohen), професор емеритус на Универзитету Стони Брук, члан 
Националне академије наука САД, роёен 30. априла 1917, у Њујорку; изабран 16. 
децембра 1971. Поднео захтев да буде разрешен чланства у САНУ писмом од 9. 
марта 2000. 

Дпфал Xаџж, професор Факултета за природне науке и технологију Универзитета у 
Љубљани, у пензији, члан Словеначке академије наука и уметности, роёен 26. 
августа 1921, у Љубљани; за члана ван радног састава изабран 16. новембра 1978; 
за иностраног члана преведен 17. децембра 1998. 
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Мжса Тжфйгн, професор Факултета за природне науке и технологију Универзитета у 
Љубљани, у пензији, члан Словеначке академије наука и уметности, роёен 18. 
септембра 1926, у Љубљани; за члана ван радног састава изабран 16. новембра 
1978; за иностраног члана преведен 17. децембра 1998. 

Днагм Гндглжћ, професор Природословно-математичког факултета Свеучилишта у Загребу, 
у пензији, члан Хрватске академије знаности и умјетности, роёен 31. августа 1919, 
у Крижевцима; за члана ван радног састава изабран 12. децембра 1985; за 
иностраног члана преведен 17. децембра 1998. Поднео захтев да буде разрешен 
чланства у САНУ писмом од 19. септембра 1991. 

Чжлеакалж Наггоа Ракауалдна Рам (Chintamani Nagesa Ramachandra Rao), професор 
Центра за напредна научна истраживања „Џ. Нехру― у Бангалору, члан Индијске 
националне академије наука и Папске академије наука, роёен 30. јуна 1934, у 
Бангалору; изабран 12. децембра 1985. 

Бналжойав Вжджћ, професор Школе за медицину и стоматологију Џорўтаун универзитета у 
Вашингтону, у пензији, члан Њујоршке академије наука, роёен 20. маја 1934, у 
Сремској Митровици; изабран 25. априла 1991. 

Вгйжбмн Кнокалмвжћ, професор Универзитета у Лиону, у пензији, роёен 8. новембра 1932, 
у Прешеву; изабран 27. октобра 1994. 

Фнали Канао (Frank E. Karasz), професор Масачусетс универзитета у Амхерсту, роёен 23. 
јула 1933, у Бечу; изабран 26. октобра 2000. 

Фналтжоим Ј. Ајайа (Francisco José Ayala Pereda), професор Калифорнијског универзитета у 
Ирвајну, роёен 12. марта 1934, у Мадриду; изабран 30. октобра 2003. 

Сеглйж Б. Пнпожлгн (Stanley B. Prusiner), професор Калифорнијског универзитета у Сан 
Франциску, добитник Нобелове награде за медицину 1997. године, роёен 28. маја 
1942, у Des Moines; изабран 30. октобра 2003. 

Пмй Гнжлганд (Paul Greengard), директор Лабораторије за молекуларну и целуларну неуро-
науку на Рокфелер универзитету у Њујорку, добитник Нобелове награде за медицину 
2000. године, роёен 11. децембра 1925, у Њујорку; изабран 2. новембра 2006. 

Вајае Алдгномл (Wyatt W. Anderson), професор генетике на Универзитету у Џорўији, роёен 
27. марта 1939, у Њу Орлеансу; изабран 5. новембра 2009. 

Змнал С. Пгенмвжћ, професор емеритус на Државном универзитету Питсбург, старији 
истраживач саветник у Канзашком центру за испитивање полимера, роёен 4. јуна 
1941, у Прокупљу; изабран 5. новембра 2009. 

Гмндала Впњаи-Нмваимвжћ, професор Универзитета Колумбија, роёена 28. августа 1948, у 
Београду; изабрана 1. новембра 2012. 

Мжйал Н. Семјалмвжћ, професор Универзитета Колумбија, роёен 9. априла 1966, у 
Београду; изабран 5. новембра 2015. 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 
 

Редовни чланови 
 

Др инж. Нжимйа Хајджл, професор Граёевинског факултета Универзитета у Београду, у 
пензији, роёен 4. априла 1923, у Врбовском; за дописног члана изабран 28. маја 
1970, за редовног 22. априла 1976. Председник Академије од 3. априла 2003. до 7. 
априла 2015. (Бгр., ббл.: Годишњак LXXXIII, XCIV, CIII). 

Др инж. Ммкужйм Ржоежћ, професор Центра за мултидисциплинарне студије Универзитета 
у Београду, у пензији, роёен 27. јула 1929, у Мрчајевцима; за дописног члана 
изабран 21. марта 1974, за редовног 12. децембра 1985. (Бгр., ббл.: Годишњак 
LXXXI, LXXXVII, ХСII, CII, CIX). 
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Др инж. Дпфал Мжймвжћ, професор Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду, 
у пензији, роёен 28. марта 1925, у Новој Вароши; за дописног члана ВАНУ изабран 
24. новембра 1981, за редовног 3. децембра 1987, за редовног члана САНУ примљен 
29. маја 1991. (Бгр., ббл.: Годишњак ВАНУ I; Академске беседе ВАНУ 24). 

Др инж. Вйадал Ђмнђгвжћ, професор Машинског факултета Универзитета у Београду, у 
пензији, роёен 7. октобра 1938, у Крушевцу; за дописног члана изабран 12. 
децембра 1985, за редовног 23. октобра 1997. (Бгр., ббл.: Годишњак ХСII, CII, CIX, 
CXVIII). 

Др инж. Палегйжја Нжимйжћ, професор Електротехничког факултета Универзитета у Бео-
граду, у пензији, роёен 4. јуна 1928, у Нишу; за дописног члана изабран 15. децембра 
1988, за редовног 26. октобра 2000. (Бгр., ббл.: Годишњак XCV, CIV, CXII). 

Др инж. Ђмнђг Ђпижћ, професор Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду, 
у пензији, роёен 20. фебруара 1943, у Новом Саду; за дописног члана изабран 27. 
октобра 1994, за редовног 30. октобра 2003. (Бгр., ббл.: Годишњак CI, CVIII). 

Др инж. Бмфим Пгенмвжћ, научни саветник Института за испитивање материјала Србије, у 
пензији, роёен 25. октобра 1926, у Алексинцу; за дописног члана изабран 12. 
децембра 1985, за редовног 2. новембра 2006. (Бгр., ббл.: Годишњак ХСIII, CIX). 

Др инж. Алемлжјг Ђмнђгвжћ, професор Електротехничког факултета Универзитета у 
Београду, роёен 28. априла 1952, у Београду; за дописног члана изабран 23. октобра 
1997, за редовног 2. новембра 2006 (Бгр., ббл.: Годишњак CIV, CXII, CXXI). 

Др инж. Тгмдмн Аеалатимвжћ, професор емеритус Факултета техничких наука Универзи-
тета у Новом Саду, у пензији, роёен 2. новембра 1945, у Сибачу (Срем); за дописног 
члана изабран 26. октобра 2000, за редовног 5. новембра 2009. (Бгр., ббл.: Годи-
шњак CVII, CXV). 

Др инж. Змнал Љ. Пгенмвжћ, научни саветник Института за физику у Београду, роёен 20. 
децембра 1954, у Београду; за дописног члана изабран 26. октобра 2000, за 
редовног 5. новембра 2009. (Бгр., ббл.: Годишњак CVII, CXV). 

Др инж. Змнал В. Пмжмвжћ, научни саветник Института за физику у Београду, роёен 23. 
фебруара 1952, у Аранёеловцу; за дописног члана изабран 2. новембра 2006, за 
редовног 1. новембра 2012. Потпредседник Академије од 7. априла 2015. (Бгр., ббл.: 
Годишњак CXIII, CXX). 

Др инж. Змнал Ђпнжћ, професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду, у 
пензији, роёен 23. фебруара 1941, у Прилипцу; за дописног члана изабран 30. 
октобра 2003, за редовног 1. новембра 2012. (Бгр., ббл.: Годишњак CXI, CXX). 

Др инж. Нжлмойав Семјаджлмвжћ, професор Електронског факултета Универзитета у Нишу, 
роёен 20. септембра 1950, у Нишу; за дописног члана изабран 30. октобра 2003, за 
редовног 1. новембра 2012. (Бгр., ббл.: Годишњак CXI, CXX). 

Др инж. Дгјал Пмжмвжћ, професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду, 
роёен 2. априла 1950, у Београду; за дописног члана изабран 5. новембра 2009, за 
редовног 5. новембра 2015. (Бгр., ббл.: Годишњак CXVI, CXXIII). 

Др инж. Дпфал Тгмдмнмвжћ, професор Саобраћајног факултета Универзитета у Београду, 
роёен 21. јуна 1951, у Београду; за дописног члана изабран 5. новембра 2009, за 
редовног 5. новембра 2015. (Бгр., ббл.: Годишњак CXVI, CXXIII). 

 

Дописни чланови 
 

Др инж. Днагпежл Згйглмвжћ, професор Факултета техничких наука Универзитета у Новом 
Саду, у пензији, роёен 19. маја 1928, у Сиригу; за дописног члана ВАНУ изабран 3. 
децембра 1987, за дописног члана САНУ примљен 29. маја 1991. (Бгр., ббл.: 
Годишњак ВАНУ VII). 
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Др инж. Мжймф Кмјжћ, професор Машинског факултета Универзитета у Крагујевцу, у 
пензији, роёен 24. децембра 1941, у Закути; изабран 5. новембра 2009. (Бгр., ббл.: 
Годишњак CXVI). 

Др инж. Вгйжкжн Радкжймвжћ, научни саветник Центра за нанотехнологије и функционалне 
материје Технолошко-металуршког факултета у Београду, роёен 25. септембра 1948, у 
Херцег Новом; изабран 1. новембра 2012. (Бгр., ббл.: Годишњак CXIX). 

Др инж Сймбмдал Н. Впимоавжћ, професор Електротехничког факултета Универзитета у 
Београду, роёен 27. јануара 1962, у Сарајеву; изабран 5. новембра 2015. (Бгр., ббл.: 
Годишњак CXXII). 

 

Инострани чланови 
 

Днагмойав Шжљаи, професор емеритус Универзитета у Санта Клари, роёен 10. септембра 
1933, у Београду; изабран 12. децембра 1985. 

Впиал Р. Впужћ, професор емеритус Универзитета Пенсилваније у Филаделфији, роёен 14. 
јануара 1935, у Београду; изабран 27. октобра 1994. 

Алемлж Кпладжо (Aνηώνιος Κοσνάδης – Anthony N. Kounadis), професор емеритус 
Националног техничког универзитета у Атини, члан Атинске академије, роёен 20. 
априла 1937, у Атини; изабран 23. октобра 1997. 

Фгйжио Лгмлждмвжу Чгнлмпоим (Феликс Леонидович Черноусько), главни истраживач Инсти-
тута за проблеме механике „А. Ј. Ишлински― РАН, члан Руске академије наука, роёен 
16. маја 1938, у Лењинграду – Санкт Петербургу; изабран 23. октобра 1997. 

Мжймф Ентггмват, професор Електротехничког факултета Калифорнијског универзитета у 
Лос Анёелесу, роёен 28. јуна 1942, у Београду; изабран 30. октобра 2003. 

Змнал Д. Пмжмвжћ, научни саветник у Ксероксовом истраживачком центру у Пало Алту, 
роёен 7. децембра 1941, у Београду; изабран 30. октобра 2003. 

Змја Пмжмвжћ (Zoya Popovic), професор на Универзитету Колорадо у Болдеру, роёена 1962, 
у Београду; изабрана 2. новембра 2006. 

Илгм Мжйгн (Ingo Müller), професор Техничког универзитета у Берлину, роёен 23. децембра 
1936, у Дармштату; изабран 2. новембра 2006. 

Тмфжјаиж Маиабг (真壁 利明 – Toshiaki Makabe), професор емеритус Кеио универзитета у 
Јокохами, роёен 8. маја 1947, у предграёу Токија у области Канагава; изабран 5. 
новембра 2009. 

Вайгнжј Ваожљгвжу Кмеймв (Валерий Васильевич Козлов), потпредседник Руске академије 
наука и главни истраживач Математичког института „Стеклов― РАН, роёен 1. 
јануара 1950, село Костиљи у Рјазанској области; изабран 1. новембра 2012. 

Чгдмкжн Пгенмвжћ, истраживач у Брукхејвен националној лабораторији, роёен 20. јануара 
1971, у Београду; изабран 5. новембра 2015. 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА 
 

Редовни чланови 
 

Др Љпбжфа Раижћ, професор Медицинског факултета Универзитета у Београду, у пензији, 
роёен 11. априла 1931, у Сарајеву; за дописног члана изабран 21. марта 1974, за 
редовног 15. децембра 1983. Потпредседник Академије од 28. фебруара 2008. до 7. 
априла 2015. (Бгр., ббл.: Годишњак LXXXII, ХС, С, CIX). 

Др Вйаджкжн Кањпс, професор Медицинског факултета Универзитета у Београду, у 
пензији, роёен 4. марта 1929, у Охриду; за дописног члана изабран 21. марта 1974, 
за редовног 15. децембра 1983. (Бгр., ббл.: Годишњак LXXXII, ХС, XCV, CI, CVI, 
CXI, CXVIII). 
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Др Змнал Кмваугвжћ, професор Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду, у пен-
зији, роёен 23. септембра 1935, у Попинцима; за дописног члана ВАНУ изабран 22. 
новембра 1984, за редовног 3. децембра 1990, за редовног члана САНУ примљен 29. 
маја 1991. Председник Огранка у Новом Саду од 6. новембра 2002. до 24. марта 2015. 
(Бгр., ббл.: Годишњак ВАНУ IV; Академске беседе ВАНУ 34; Годишњак CXVII). 

Др Вгогйжлиа Шпфжћ, професор Медицинског факултета Универзитета у Београду, у 
пензији, роёена 11. маја 1934, у Београду; за дописног члана изабрана 12. децембра 
1985, за редовног 23. октобра 1997. (Бгр., ббл.: Годишњак ХСII, CIII, CXIV). 

Др Мжмднаг Ооемјжћ, професор емеритус Медицинског факултета Универзитета у 
Београду, роёен 7. јула 1946, у Београду; за дописног члана изабран 27. октобра 
1994, за редовног 30. октобра 2003. (Бгр., ббл.: Годишњак CI, СVIII, CXX). 

Др Вйаджкжн Кмоежћ, професор Медицинског факултета Универзитета у Београду, роёен 
18. октобра 1953, у Београду; за дописног члана изабран 26. октобра 2000, за 
редовног 2. новембра 2006. Председник Академије од 7. априла 2015. (Бгр., ббл.: 
Годишњак CVII, CXVIII). 

Др Вйаджкжн Бпкбафжнгвжћ, професор Медицинског факултета Универзитета у Београду, 
роёен 6. августа 1951, у Београду; за дописног члана изабран 26. октобра 2000, за 
редовног 5. новембра 2009. (Бгр., ббл.: Годишњак CVII, CXXI). 

Др Јмвал Хаџж-Ђмижћ, професор Медицинског факултета Универзитета у Београду, Нишу и 
Крагујевцу, у пензији, роёен 16. августа 1944, у Бајиној Башти; за дописног члана иза-
бран 30. октобра 2003, за редовног 5. новембра 2009. (Бгр., ббл.: Годишњак CXI, CXV). 

Др Днагал Мжтжћ, професор Медицинског факултета Универзитета у Београду, роёен 13. 
јануара 1950, у Београду; за дописног члана изабран 30. октобра 2003, за редовног 
5. новембра 2009. (Бгр., ббл.: Годишњак CX, CXVIII). 

Др Мжмднаг Чмйжћ, професор емеритус Медицинског факултета Војномедицинске академије 
у Београду, роёен 23. августа 1953, у Ботурићима; за дописног члана изабран 30. 
октобра 2003, за редовног 5. новембра 2009. (Бгр., ббл.: Годишњак CX, CXXI). 

Др Нжлмойав Радмвалмвжћ, хирург, председник Фондације за вештачко срце „Шарл Хан― у 
Женеви, роёен 6. маја 1940, у Нишу; за дописног члана изабран 30. октобра 2003, за 
редовног 5. новембра 2009. (Бгр., ббл.: Годишњак CX, CXXI). 

Др Радмјг Чмймвжћ, професор емеритус Медицинског факултета Универзитета у Београду, 
роёен 25. јануара 1944, у Југову, Пљевља; за дописног члана изабран 30. октобра 
2003, за редовног 5. новембра 2009. (Бгр., ббл.: Годишњак CX, CXV, CXXI). 

Др Нгбмјфа Лайжћ, професор Медицинског факултета Универзитета у Београду, роёен 14. 
јануара 1958, у Београду; за дописног члана изабран 2. новембра 2006, за редовног 
1. новембра 2012. (Бгр., ббл.: Годишњак CXIII, CXX). 

Др Вмјжойав Лгимвжћ, професор Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, у 
пензији, роёен 28. новембра 1949, у Подгорици; за дописног члана изабран 2. 
новембра 2006, за редовног 1. новембра 2012. (Бгр., ббл.: Годишњак CXIII, CXX). 

Др Пнгднаг Пгфим, професор Медицинског факултета Универзитета у Београду, роёен 29. 
маја 1955, у Боки код Зрењанина; за дописног члана изабран 2. новембра 2006, за 
редовног 2012. (Бгр., ббл.: Годишњак CXIII, CXX). 

Др Ђмнђг Радаи, професор Медицинског факултета Универзитета у Београду, роёен 31. 
јула 1956, у Вршцу; за дописног члана изабран 5. новембра 2009, за редовног 5. 
новембра 2015. (Бгр., ббл.: Годишњак CXVI, CXXIII). 

Др Нгбмјфа Радплмвжћ, професор Медицинског факултета Универзитета у Београду, роёен 
18. маја 1954, у Косовској Митровици; за дописног члана изабран 5. новембра 2009, 
за редовног 5. новембра 2015. (Бгр., ббл.: Годишњак CXVI, CXXIII). 

Др Дпфжта Лгужћ-Тмфгвоиж, професор Медицинског факултета Универзитета у Београду, у 
пензији, и директор Института за ментално здравље у Београду, роёена 29. 
фебруара 1952, у Београду; за дописног члана изабрана 5. новембра 2009, за 
редовног 5. новембра 2015. (Бгр., ббл.: Годишњак CXVI, CXXIII). 
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Дописни чланови 
 

Др Мжнмойав Сжкжћ, професор Медицинског факултета Универзитета у Београду, у 
пензији, роёен 4. априла 1924, у Београду; изабран 15. децембра 1983, поднео 
захтев да буде разрешен чланства у САНУ писмом од септембра 1995. (Бгр., ббл.: 
Годишњак ХСI). 

Др Пгеан Сгргнмвжћ, професор Медицинског факултета Универзитета у Београду, роёен 
20. јануара 1951, у Београду; изабран 1. новембра 2012. (Бгр., ббл.: Годишњак 
CXIX). 

Др Змнал Кнжвмиажжћ, професор Медицинског факултета Универзитета у Београду, роёен 
27. августа 1955, у Косовској Митровици; изабран 1. новембра 2012. (Бгр., ббл.: 
Годишњак CXIX). 

Др Мжймнад Мжеимвжћ, професор Медицинског факултета Универзитета у Нишу, роёен 7. 
јуна 1950, у Лебану; изабран 1. новембра 2012. (Бгр., ббл.: Годишњак CXIX). 

Др Маним Бпкбафжнгвжћ, професор Медицинског факултета Универзитета у Београду, 
роёен 18. јула 1954, у Београду; изабран 5. новембра 2015. (Бгр., ббл.: Годишњак 
CXXII). 

Др Гмнал Сеалимвжћ, професор Медицинског факултета Универзитета у Београду, роёен 3. 
септембра 1962, у Лесковцу; изабран 5. новембра 2015. (Бгр., ббл.: Годишњак 
CXXII). 

Др Бгйа Байжле, професор Медицинског факултета ВМА у Београду, роёен 26. јула 1952, у 
Остојићеву; изабран 5. новембра 2015. (Бгр., ббл.: Годишњак CXXII). 

 
Чланови ван радног састава 
 

Др Семјалиа Айгиожћ, професор Универзитета у Хамбургу, у пензији, роёена 4. децембра 
1934, у Бачини код Крушевца; изабрана 26. октобра 2000. 

Др Днагал Швнаижћ, професор Медицинског факултета Вашингтон универзитета у Сент 
Луису, Мисури, роёен 28. јануара 1952, у Београду; изабран 30. октобра 2003. 

Др Мжйал Сегвалмвжћ, професор Универзитета Јужна Калифорнија, директор „Joseph H. 
Boyes― програма за хирургију руке, роёен 23. фебруара 1947, у Купинову (Црна 
Гора); изабран 30. октобра 2003. 

 
Инострани чланови 
 

Пафим Раижћ, професор Медицинског факултета на Универзитету Јејл у Њу Хејвену, роёен 
15. маја 1933, у Руми; изабран 12. децембра 1985. 

Канмљж Лажжф (Lapis Károly), професор емеритус Семелвајсовог медицинског 
универзитета у Будимпешти, члан Маёарске академије наука, роёен 14. априла 
1926, у Туркеве; изабран 15. децембра 1988. 

Айгиоалдгн Мангпйжо (Alexander Margulis), професор Медицинске школе Калифорнијског 
универзитета у Сан Франциску, члан Националне академије наука САД, роёен 31. 
марта 1921, у Београду; изабран 15. децембра 1988. 

Такжм Јакаиава (山川 民夫 – Tamio Yamakawa), професор емеритус Универзитета у Токију, члан 
Јапанске академије, роёен 12. октобра 1921, у Сендаиу; изабран 15. децембра 1988. 

Тжбмн Кафаж (Kassai Tibor), професор емеритус Ветеринарског универзитета у 
Будимпешти, роёен 5. септембра 1930, у Мишколцу; изабран 27. октобра 1994. 

Ммкжн Пмйглаимвжћ (Момир Поленаковиќ), професор Медицинског факултета 
Универзитета у Скопљу, у пензији, члан Македонске академије наука и уметности, 
роёен 26. априла 1939, у Скопљу; изабран 27. октобра 1994. 
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Јгвгглжј Ивалмвжу Чаемв (Евгений Иванович Чазов), директор Кардиолошког истражи-
вачког центра Руске академије медицинских наука, члан Руске академије наука, 
роёен 10. јуна 1929, у Горком; изабран 27. октобра 1994. Добитник Нобелове 
награде за мир (као суоснивач и члан International Physicians for the Prevention of 
Nuclear War) 1985. године. 

Ваожйжо Талмжпймо (Βαζίλειος Θανόποσλος – Vasilios D. Thanopoulos), професор Медицин-
ског факултета Универзитета у Патрасу, роёен 22. јануара 1942, у Агринион Ето-
лоакарнаниасу; изабран 27. октобра 1994. 

Бгнжойав Зймимвжћ, професор Универзитета Јужне Калифорније у Лос Анёелесу, директор 
Лабораторије за неуролошку хирургију, роёен 6. марта 1952, у Београду; изабран 
23. октобра 1997. 

Епђглжм Пжиалм (Eugenio Picano), шеф Ехокардиографске лабораторије Института за 
клиничку физиологију Националног савета за истраживања у Пизи, роёен 10. 
октобра 1958, у Касину; изабран 23. октобра 1997. 

Рмлайд Гнмоане Маежуги (Ronald Grossarth Maticek), професор Универзитета у 
Хајделбергу, директор Института за превентивну медицину и медицинску 
психологију, роёен 19. јуна 1940, у Будимпешти; изабран 23. октобра 1997. 

Фгйжио Улггн (Felix Unger), шеф Одсека кардиохирургије и председник Европске академије 
наука и уметности у Салцбургу, роёен 2. марта 1946, у Клагенфурту; изабран 26. 
октобра 2000. 

Рмдг Гжјкгл (Roger Guillemin), почасни професор Медицинског факултета Кали-
форнијског универзитета у Сан Дијегу, члан Националне академије наука САД, 
добитник Нобелове награде за медицину 1977. године, роёен 11. јануара 1924, у 
Дижону; изабран 26. октобра 2000. 

Павймо Тпепеао (Παύλος Κ. Σούηοσζας – Pavlos Toutouzas), професор Атинског универзи-
тета, директор Одељења за кардиологију Хипократове болнице, роёен 1. септембра 
1935, у Теби; изабран 26. октобра 2000. 

Гагеалм Тжглг (Gaetano Thiene), директор Института за патолошку анатомију у Падови, 
роёен 1. јула 1947, у Падови; изабран 30. октобра 2003. 

Вгљим Вйажоављгвжћ, професор Медицинског факултета Универзитета у Љубљани, роёен 
30. јануара 1950, у Љубљани; изабран 30. октобра 2003. 

Алемлжм Кмймкбм (Antonio Colombo), директор Лабораторије за катетеризацију у 
Колумбус болници и Сан Рафаеле болници у Милану, роёен 17. јуна 1950, у 
Галарате; изабран 2. новембра 2006. 

Тмноегл Вжегй (Torsten Nils Wiesel), професор емеритус Рокфелер универзитета у Њујорку, 
добитник Нобелове награде за медицину 1981. године, роёен 3. јуна 1924, у Упсали; 
изабран 5. новембра 2009. 

Мжсажй Вглжакжлмвжу Угнпкмв (Михаил Вениаминович Угрюмов), руководилац 
Лабораторије за хормоналну регулацију Института за биологију развића Руске 
академије наука, роёен 11. априла 1947, у Саратову; изабран 1. новембра 2012. 

 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 
 

Редовни чланови 
 

Днагмойав Мжсажймвжћ, књижевник, роёен 17. новембра 1930, у Ћуприји; за дописног 
члана изабран 7. маја 1981, за редовног 15. децембра 1988. (Бгр., ббл.: Годишњак 
LXXXVIII, ХСIX, CVI, CXVII). 

Маежја Бгћимвжћ, књижевник, роёен 29. новембра 1939, у Сенти; за дописног члана 
изабран 15. децембра 1983, за редовног 25. априла 1991. (Бгр., ббл.: Годишњак ХСI, 
СII, CXXI). 



20 

Љпбмкжн Сжкмвжћ, књижевник, роёен 2. децембра 1935, у Ужицу; за дописног члана 
изабран 15. децембра 1988, за редовног 27. октобра 1994. (Бгр., ббл.: Годишњак 
XCV, CV, CXIV). 

Др Вйадгеа Јгнмежћ, шеф Психотерапеутског одељења Болнице „Драгиша Мишовић― у 
Београду, у пензији, професор (по позиву) Теолошко-православног факултета, 
роёен 2. августа 1924, у Београду; за дописног члана изабран 27. октобра 1994, за 
редовног 26. октобра 2000. (Бгр., ббл.: Годишњак, CI, CVIII, CXVII). 

Др Ивал Кйајл, професор Филолошког факултета Универзитета у Београду, у пензији, 
роёен 31. јануара 1937, у Београду; за дописног члана изабран 26. октобра 2000, за 
редовног 30. октобра 2003. (Бгр., ббл.: Годишњак CVII, CXV). 

Мжймоав Тгфжћ, књижевник, научни сарадник Института за српски језик САНУ, у пензији, 
роёен 15. новембра 1947, у Љештанском код Бајине Баште; за дописног члана 
изабран 26. октобра 2000, за редовног 2. новембра 2006. (Бгр., ббл.: Годишњак CVII, 
CXVII). 

Дпфал Кмваугвжћ, књижевник, роёен 12. јула 1948, у Мрёеновцу код Шапца; за дописног 
члана изабран 26. октобра 2000, за редовног 5. новембра 2009. (Бгр., ббл.: 
Годишњак CVII, CXVII). 

Др Нада Мжймфгвжћ-Ђмнђгвжћ, професор Филолошког факултета Универзитета у 
Београду, у пензији, роёена 2. децембра 1934, у Београду; за дописног члана 
изабрана 30. октобра 2003, за редовног 1. новембра 2012. (Бгр., ббл.: Годишњак 
CXI, CXX). 

Др Пнгднаг Пжжгн, професор Филолошког факултета Универзитета у Београду и Новом 
Саду, роёен 20. августа 1950, у Београду; за дописног члана изабран 30. октобра 
2003, за редовног 1. новембра 2012. (Бгр., ббл.: Годишњак CX, CXVIII). 

Др Айгиоалдан Лмка, професор Филозофског факултета Универзитета у Београду, роёен 2. 
марта 1955, у Ваљеву; за дописног члана изабран 30. октобра 2003, за редовног 1. 
новембра 2012. (Бгр., ббл.: Годишњак CXI, CXX). 

Др Мжймнад Радмвалмвжћ, професор Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду, у 
пензији, роёен 4. септембра 1947, у Београду; за дописног члана изабран 30. 
октобра 2003, за редовног 1. новембра 2012. Потпредседник Огранка у Новом Саду 
од 24. марта 2015. (Бгр., ббл.: Годишњак CXI, CXX). 

Др Јаокжла Гнимвжћ-Мгјџмн, професор Филозофског факултета Универзитета у Новом 
Саду, роёена 23. фебруара 1959, у Станишићу; за дописног члана изабрана 5. 
новембра 2009, за редовног 5. новембра 2015. (Бгр., ббл.: Годишњак CXVI, CXXIII). 

Мжнм Впиоалмвжћ, књижевник, роёен 4. маја 1944, у морачкој Крњој Јели (Црна Гора); за 
дописног члана изабран 5. новембра 2009, за редовног 5. новембра 2015. (Бгр., ббл.: 
Годишњак CXVI, CXVII, CXXIII). 

 

Дописни чланови 
 

Др Сймбмдал Гнпбаужћ, професор емеритус Филолошког факултета Универзитета у 
Београду, роёен 9. јула 1942, у Билећком логору; изабран 5. новембра 2009. (Бгр., 
ббл.: Годишњак CXVI). 

Гмнал Пгенмвжћ, књижевник, роёен 1. јула 1961, у Краљеву; изабран 1. новембра 2012. 
(Бгр., ббл.: Годишњак CXIX). 

Мжймвал Далмјйжћ, књижевник, роёен 3. јула 1937, у Ивановцима код Љига; за члана ван 
радног састава изабран 26. октобра 2000, за дописног члана изабран 5. новембра 
2015. (Бгр., ббл.: Годишњак CXXII, CXXIII). 

Др Зйаеа Бмјмвжћ, професор Филолошког факултета у Београду, у пензији, роёена 24. 
децембра 1939, у Београду; изабрана 5. новембра 2015. (Бгр., ббл.: Годишњак 
CXXII). 
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Чланови ван радног састава 
 

Давжд Айбасанж, књижевник, роёен 15. марта 1948, у Пећи; изабран 2. новембра 2006. 

 
Инострани чланови 
 

Алемлжјг Тасжамо (Ανηώνιος-Αιμίλιος Σατιάος – Antonios Aimilios Tachiaos), професор емери-
тус Универзитета у Солуну, роёен 20. маја 1931, у Солуну; изабран 7. маја 1981. 

Пгн Јаимбогл (Реr Jacobsen), професор Универзитета у Копенхагену, роёен 23. фебруара 
1935; изабран 15. децембра 1988. 

Рајлсанд Лапгн (Reinhard Lauer), професор емеритус Универзитета у Гетингену, члан 
Академије наука у Гетингену, роёен 15. марта 1935, у Бад Франкенхаузену; изабран 
15. децембра 1988. 

Вйаджкжн Нжимйајгвжу Вмјлмвжу (Владимир Николаевич Войнович), књижевник, роёен 26. 
септембра 1932, у Стаљинабаду-Душанбе; изабран 25. априла 1991. 

Рмйр Джегн Кйпгг (Rolf-Dieter Kluge), професор Универзитета у Тибингену, роёен 26. јуна 
1937, у Пирни; изабран 27. октобра 1994. 

Зпеала Тмжмйжњоиа (Zuzanna Topolińska), научни саветник Института за пољски језик 
Пољске академије наука, у пензији, професор Универзитета у Скопљу, члан 
Македонске академије наука и уметности и Пољске академије наука у Кракову, 
роёена 2. јануара 1931, у Варшави; изабрана 23. октобра 1997. 

Свгейала Мжсајймвла Тмйоемј (Светлана Михайловна Толстая), професор Универзитета у 
Москви, руководилац сектора за етнолингвистику и фолклор Института за 
славистику и балканистику Руске академије наука, роёена 14. децембра 1938; 
изабрана 26. октобра 2000. 

Рмлайд Ханвпд (Ronald Harwood), књижевник, роёен 9. новембра 1934, у Кејптауну; 
изабран 30. октобра 2003. 

Ђгнђ Кмлнад (Konrád György), књижевник, роёен 2. априла 1933, у Дебрецину; изабран 2. 
новембра 2006. 

Аиожлжја Џпнмва (Аксиния Джурова), директор Центра за словенско-византијска 
проучавања „Проф. Иван Дуйчев― у Софији, роёена 18. септембра 1942, у Софији; 
изабрана 2. новембра 2006. 

Габнжјгйа Шпбгне (Gabriella Schubert), професор емеритус на Универзитету у Јени, роёена 
22. септембра 1943, у Будимпешти; изабрана 2. новембра 2006. 

Вйада Унмфгвжћ (Влада Урошевиќ), књижевник, професор Филолошког факултета 
Универзитета у Скопљу, у пензији, члан Македонске академије наука и уметности, 
роёен 17. октобра 1934, у Скопљу; изабран 2. новембра 2006. 

Малрнгд Јглжсгл (Manfred Jänichen), професор емеритус на Хумболтовом универзитету у 
Берлину, роёен 26. јануара 1933, у Берлину; изабран 2. новембра 2006. 

Ггнсанд Нгвгиймвоиж (Gerhard Neweklowsky), сарадник Института за славистику у Бечу, у 
пензији, члан Аустријске академије наука, роёен 14. априла 1941, у Линцу; изабран 
2. новембра 2006. 

Ивал Айгиогјгвжу Чанмеа (Иван Алексеевич Чарота), професор Белоруског државног 
универзитета у Минску, роёен 16. септембра 1952, у селу Лишчики (Белорусија); 
изабран 5. новембра 2009. 

Пгегн Халдиг (Peter Handke), књижевник, роёен 6. децембра 1942, у Грифену; изабран 1. 
новембра 2012. 

Рмбгне Хмдгй (Robert Hodel), професор Универзитета у Хамбургу, роёен 22. августа 1959, у 
Бутисхолцу; изабран 5. новембра 2015. 
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ОДЕЉЕЊЕ ДРУШТВЕНИХ НАУКА 
 

Редовни чланови 
 

Др Джкженжјг Сегралмвжћ, научни саветник Музиколошког института САНУ, у пензији, 
роёен 25. новембра 1929, у Панчеву; за дописног члана изабран 22. априла 1976, за 
редовног 12. децембра 1985. Генерални секретар Академије од 29. марта 2007. до 7. 
априла 2015. (Бгр., ббл.: Годишњак LXXXIII, ХСII, CII, CIX, CXVIII). 

Др Тжбмн Ванадж (Várady Tibor), професор Правног факултета Универзитета у Новом Саду, 
у пензији, роёен 25. маја 1939, у Зрењанину; за дописног члана ВАНУ изабран 3. 
децембра 1987, за дописног члана САНУ примљен 29. маја 1991, изабран за 
редовног члана 30. октобра 2003. (Бгр., ббл.: Годишњак ВАНУ VII). 

Др Далжйм Баоеа, професор Правног факултета Универзитета у Београду, у пензији, роёен 
4. септембра 1945, у Зрењанину; за дописног члана изабран 30. октобра 2003, за 
редовног 1. новембра 2012. (Бгр., ббл.: Годишњак CX, CXVIII). 

Др Кмоеа Чавмфиж, професор Правног факултета Универзитета у Београду, у пензији, 
роёен 26. октобра 1941, у Банатском Новом Селу; за дописног члана изабран 30. 
октобра 2003, за редовног 5. новембра 2015. (Бгр., ббл.: Годишњак CXI, CXVIII, 
CXXIII). 

Др Чаойав Отжћ, научни саветник у Географском институту „Јован Цвијић― САНУ у 
Београду, роёен 5. маја 1945, у Даљу; за дописног члана изабран 30. октобра 2003, 
за редовног 5. новембра 2015. (Бгр., ббл.: Годишњак CX, CXXI). 

 
Дописни чланови 
 

Др Айгиоалдан Кмоежћ, професор Филозофског факултета Универзитета у Београду, роёен 
14. децембра 1947, у Београду; изабран 5. новембра 2009. (Бгр., ббл.: Годишњак 
CXVI). 

 
Инострани чланови 
 

Јжнггл Хабгнкао (Jürgen Habermas), професор емеритус Универзитета „Ј. В. Гете― у 
Франкфурту на Мајни, роёен 18. јуна 1929, у Диселдорфу; изабран 15. децембра 
1988. 

Нмак Чмкоиж (Noam Chomsky), професор емеритус Института за технологију у 
Масачусетсу, роёен 7. децембра 1928, у Филаделфији; изабран 30. октобра 2003. 

Маоајпиж Иваеа (岩田 昌征 – Masayuki Iwata), професор емеритус Правно-економског 
факултета Ћиба универзитета у Токију, роёен 2. јула 1938, у Токију; изабран 2. 
новембра 2006. 

Ватйав Кйапо (Václav Klaus), политичар и економиста, председник Чешке Републике 2003–
2013, роёен 19. јуна 1941, у Прагу; изабран 5. новембра 2009. 

Тмкао Фйајлгн (Thomas Fleiner), професор емеритус Универзитета у Фрибуру, роёен 16. 
јула 1938, у Цириху; изабран 5. новембра 2009. 

Дпфал Шжђалоиж, професор емеритус Факултета економских и друштвених наука и 
Европског института Универзитета у Женеви, роёен 23. октобра 1926, у Београду; 
изабран 5. новембра 2009. 
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ОДЕЉЕЊЕ ИСТОРИЈСКИХ НАУКА 
 

Редовни чланови 
 

Др Ваожйжјг Кнгоежћ, професор Филозофског факултета Универзитета у Београду, у 
пензији, роёен 20. јула 1932, у Ђали; за дописног члана изабран 7. маја 1981, за 
редовног 25. априла 1991. (Бгр., ббл.: Годишњак LXXXVIII, XCIX, CVI, CXVII). 

Др Дгоалиа Кмваугвжћ-Кмјжћ, професор Филозофског факултета Универзитета у Сарајеву, у 
пензији, роёена 3. октобра 1925, у Сарајеву; за редовног члана изабрана 27. октобра 
1994. (Бгр., ббл.: Годишњак CII, CIX, CXV). 

Др Гмјим Спбмежћ, научни саветник Византолошког института САНУ у Београду, у пен-
зији, роёен 11. августа 1931, у Босанској Градишки; за дописног члана изабран 27. 
октобра 1994, за редовног 30. октобра 2003. (Бгр., ббл.: Годишњак CI, CVIII, CXXI). 

Др Джлим Давждмв, научни саветник Балканолошког института САНУ, у пензији, роёен 4. 
октобра 1930, у Сивцу (Бачка); за дописног члана изабран 26. октобра 2000, за 
редовног 2. новембра 2006. (Бгр., ббл.: Годишњак CVII, CXV). 

Др Љпбмкжн Маиожкмвжћ, професор емеритус Филозофског факултета Универзитета у 
Београду, роёен 27. новембра 1938, у Скопљу; за дописног члана изабран 30. 
октобра 2003, за редовног 5. новембра 2009. Потпредседник Академије од 7. априла 
2015. (Бгр., ббл.: Годишњак CX, CXV). 

Др Јмвалиа Кайжћ, професор Филозофског факултета Универзитета у Београду, у пензији, 
роёена 15. септембра 1933, у Београду; за дописног члана изабрана 27. октобра 
1994, за редовног 5. новембра 2009. (Бгр., ббл.: Годишњак CI, СVIII, CXVII). 

Др Ммкужйм Сжнгкжћ, професор Филозофског факултета Универзитета у Београду, у 
пензији, роёен 29. августа 1937, у Доњој Бадањи; за дописног члана изабран 30. 
октобра 2003, за редовног 5. новембра 2009. (Бгр., ббл.: Годишњак CX, CXVII). 

Др Мжнјала Жжвмјжлмвжћ, научни саветник Византолошког института САНУ, у пензији, 
роёена 25. августа 1938, у Сарајеву; за дописног члана изабрана 2. новембра 2006; 
за редовног 1. новембра 2012. (Бгр., ббл.: Годишњак CXIII, CXX). 

Др Мжсажйм Вмјвмджћ, професор Филозофског факултета Универзитета у Београду, у 
пензији, роёен 27. октобра 1938, на Цетињу; за дописног члана изабран 5. новембра 
2009, за редовног 5. новембра 2015. (Бгр., ббл.: Годишњак CXVI, CXXIII). 

 

Дописни чланови 
 

Др Љпбмднаг Джкжћ, професор Филозофског факултета Универзитета у Београду, роёен 20. 
фебруара 1956, у Земуну; изабран 1. новембра 2012. (Бгр., ббл.: Годишњак CXIX). 

Др Мжмднаг Манимвжћ, професор Филозофског факултета Универзитета у Београду, роёен 
10. децембра 1962, у Гацку; изабран 5. новембра 2015. (Бгр., ббл.: Годишњак 
CXXII). 

Др Сйавглим Тгнежћ, научни саветник у Историјском институту САНУ, роёен 14. марта 
1959, у Пандурици код Пљеваља; изабран 5. новембра 2015. (Бгр., ббл.: Годишњак 
CXXII). 

 

Чланови ван радног састава 
 

Др Вйадм Сенпган, пуковник, у пензији, редовни члан Црногорске академије наука и 
умјетности, роёен 28. децембра 1922, у селу Доњи Улићи (предео Цеклин), код 
Цетиња; изабран 27. октобра 1994. (Бгр., ббл.: Годишњак CIII). 

Др Јгйгла Мжймјимвжћ-Ђпнжћ, научни сарадник Центра за хуманитарне науке Универзитета у 
Тексасу, у пензији, роёена 2. децембра 1931, у Београду; изабрана 2. новембра 2006. 
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Инострани чланови 
 

Тјайжлг Ваегнбмйи (Harm Tjalling Waterbolk), професор емеритус Универзитета у 
Гронингену, члан Холандске краљевске академије наука, роёен 18. маја 1924, у 
Хавелту, област Дрент; члан ван радног састава ВАНУ од 3. децембра 1987, за 
иностраног члана САНУ примљен 29. маја 1991, поднео захтев да буде разрешен 
чланства у САНУ писмом од 4. децембра 1995. 

Нмгй Джвай (Noël Duval), професор Универзитета у Паризу – Сорбона, у пензији, роёен 
1929; изабран 23. октобра 1997. 

Ханайд Хапжекал (Harald Hauptmann), професор Универзитета у Хајделбергу, директор Оде-
љења Немачког археолошког института у Истанбулу, члан Академије наука у Хајдел-
бергу, роёен 19. априла 1936, у Раткауу, област Тропау; изабран 23. октобра 1997. 

Цвгеал Гнмедалмв, професор Филозофског факултета Универзитета у Скопљу, у пензији, 
члан Македонске академије наука и уметности, роёен 1936, у Охриду; изабран 30. 
октобра 2003. 

Јгйгла Гпоимва (Елена Юрьевна Гуськова), руководилац Центра за изучавање савремене 
балканске кризе у Институту славистике РАН, роёена 23. септембра 1949, у 
Москви; изабрана 2. новембра 2006. 

Палајмежо Вмимемжпймо (Παναγιώηης Βοκοηόποσλος – Panagiotis Vokotopoulos), професор 
Филозофског факултета у Атини, у пензији, члан Атинске академије, роёен 1930, у 
Атини; изабран 2. новембра 2006. 

Елггйжла Сгнггјгвла Скжнлмва (Энгелина Сергеевна Смирнова), професор на Катедри за 
историју руске уметности Универзитета у Москви, роёена 4. фебруара 1932, у 
Лењинграду; изабрана 5. новембра 2009. 

Алаемйжј Аниадјгвжу Тпнжймв (Анатолий Аркадьевич Турилов), виши научни сарадник 
Института за славистику Руске академије наука, роёен 23. маја 1951, у Јарослављу; 
изабран 1. новембра 2012. 

Жал-Пмй Бйгд (Jean-Paul Bled), професор емеритус Универзитета у Паризу – Сорбона 
(Париз IV), роёен 22. маја 1942, у Паризу; изабран 5. новембра 2015. 

 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЛИКОВНЕ И МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ 
 

Редовни чланови 
 

Свгемкжн Аножћ Баоана, вајар, професор Факултета уметности у Приштини, у пензији, 
роёен 15. маја 1928, у Севцу; за редовног члана изабран 27. октобра 1994. (Бгр., 
ббл.: Годишњак CII, CIX). 

Дгјал Дгожжћ, композитор, професор Факултета музичке уметности Универзитета 
уметности у Београду, у пензији, роёен 11. маја 1930, у Београду; за дописног члана 
изабран 12. децембра 1985, за редовног 27. октобра 1994. (Бгр., ббл.: Годишњак 
ХСII, CII, CIX, CXVIII). 

Мжйал Лмјалжта, професор Архитектонског факултета Универзитета у Београду, у пензији, 
роёен 8. јануара 1939, у Београду; за дописног члана изабран 30. октобра 2003, за 
редовног 5. новембра 2009. (Бгр., ббл.: Годишњак CXI, CXXIII). 

Дпфал Оеафгвжћ, сликар, роёен 25. децембра 1940, у Београду; за дописног члана изабран 
30. октобра 2003, за редовног 5. новембра 2009. (Бгр., ббл.: Годишњак CX, CXXI). 

Бналжойав Мженмвжћ, професор емеритус Архитектонског факултета Универзитета у 
Београду, роёен 28. новембра 1948, у Бару; за дописног члана изабран 2. новембра 
2006, за редовног 1. новембра 2012. (Бгр., ббл.: Годишњак CXIII, CXX). 
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Тмдмн Сегвалмвжћ, сликар и писац, роёен 9. марта 1937, у Залужњу; за дописног члана 
изабран 30. октобра 2003, за редовног 1. новембра 2012. (Бгр., ббл.: Годишњак CX, 
CXX). 

Ивал Јгвежћ, композитор, роёен 29. априла 1947, у Београду; изабран 30. октобра 2003. за 
члана ван радног састава; за дописног члана изабран 2. јуна 2005, за редовног 1. 
новембра 2012. (Бгр., ббл.: Годишњак CXX). 

Иождмна Жгбгљал, композитор, професор Факултета музичке уметности Универзитета 
уметности у Београду, роёена 27. септембра 1967, у Београду; за дописног члана 
изабрана 2. новембра 2006, за редовног 1. новембра 2012. (Бгр., ббл.: Годишњак 
CXIII, CXX). 

Пгеан Окужипо, сликар, роёен 6. октобра 1926, у Сушаку; за члана ван радног састава 
изабран 27. октобра 1994, за дописног члана изабран 1. новембра 2012, за редовног 
5. новембра 2015. (Бгр., ббл.: Годишњак CXIX). 

 

Дописни чланови 
 

Мжйал Манжћ, архитекта, роёен 26. децембра 1940, у Новом Саду; изабран 5. новембра 
2009. (Бгр., ббл.: Годишњак CXVI). 

Мжйжта Сегвалмвжћ, сликар, професор Факултета ликовних уметности Универзитета 
уметности у Београду, у пензији, роёена 22. јануара 1933, у Београду; изабрана 5. 
новембра 2009. (Бгр., ббл.: Годишњак CXVI). 

Свгежойав Бмджћ, композитор, професор Факултета музичке уметности Универзитета 
уметности у Београду, роёен 22. маја 1954, у Лозници; изабран 5. новембра 2015. 
(Бгр., ббл.: Годишњак CXXII). 

 
Чланови ван радног састава 
 

Вйаджкжн Вгйжуимвжћ, сликар, професор на École Nationale Supérieure des Beaux-Arts у 
Паризу 1983–2000, члан Француске академије уметности, роёен 11. августа 1935, у 
Београду; изабран 12. децембра 1985. 

 
Инострани чланови 
 

Бмнжо Пмднгиа (Boris Podrecca), архитекта, професор Универзитета у Штутгарту и 
директор Института за архитектонско пројектовање и теорију простора 1988–2006, 
роёен 30. јануара 1940, у Београду; изабран 15. децембра 1988. 

Анвм Пгне (Arvo Pärt), композитор, члан Естонске академије наука, роёен 11. септембра 
1935, у месту Паиде (Естонија); изабран 5. новембра 2009. 

Ивал Шенапо, архитекта, члан Академије наука и умјетности Босне и Херцеговине, роёен 
24. јуна 1928, у Кремни; изабран 1. новембра 2012. 
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II 

ПРЕМИНУЛИ ЧЛАНОВИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редовни чланови 
 

Аваипкмвжћ Јмвал Ђ. (Београд, 1 (13) јануара 1841 – Рогашка Слатина, 3. августа 1928). – 
Члан Српског ученог друштва од 27. фебруара 1883. – Редовни члан Академије од 
15. новембра 1892. (Бгр., ббл.: Годишњак IX, XXXV; нек.: XXXVII). 

Аљалужћ Сймбмдал (Београд, 12. марта 1922 – Београд, 19. марта 1993). – Дописни члан 
Академије од 21. децембра 1961; редовни од 7. марта 1968. (Бгр., ббл.: Годишњак 
LXVIII, LXXI, LXXXII, ХСIII; нек.: С). 

Алаоеаожјгвжћ Днагпежл (Крагујевац, 18 (30) јула 1877 – Београд, 20. августа 1950). – 
Редовни члан Академије од 2. марта 1946. (Бгр., ббл.: Годишњак LIII; нек.: Гласник II). 

Алднгјгвжћ Кпл Ђмнђг (Вроцлав, 31. марта 1904 – Београд, 17. јануара 1964). – Дописни 
члан Академије од 14. новембра 1950; редовни од 30. јануара 1958. (Бгр., ббл.: 
Годишњак LVII). 

Алднжћ Иво (Травник, 9. октобра 1892 – Београд, 13. марта 1975). – Дописни члан 
Академије од 18. фебруара 1926; редовни од 16. фебруара 1939. Добитник Нобелове 
награде за књижевност 1961. године. (Бгр., ббл.: Годишњак XLVIII; нек.: LXXXII). 

Алђгйжћ Таемкжн (Бечањ, код Чачка, 29. октобра (11. новембра) 1903 – Београд, 7. августа 
1993). – Дописни члан Академије од 17. децембра 1959; редовни од 21. марта 1974. 
(Бгр., ббл.: Годишњак LXXI, LXXVIII, LXXXI, XCIV; нек.: C). 

Алђпо Радмойав (Београд, 13. октобра 1926 – Свети Стефан, 10. јула 2003). – Дописни члан 
Академије од 17. децембра 1959; редовни од 28. маја 1970. (Бгр., ббл.: Годишњак 
LXXIII, LXXXIX, XCIX, CVI; нек.: CX). 

Алежћ Ивал (Београд, 3. децембра 1923 – Београд, 25. новембра 2005). – Дописни члан 
Академије од 22. априла 1976; редовни од 15. децембра 1983. (Бгр., ббл.: Годишњак 
LXXXIV, XCIV, CIII; нек.: CXII). 

Алемлжјгвжћ Днагмойав (Алексинац, 17. октобра 1930 – Београд, 9. септембра 2001). – 
Дописни члан Академије од 25. априла 1991; редовни од 23. октобра 1997. (Бгр., 
ббл.: Годишњак XCVIII, CIV, CVIII; нек.: CVIII). 

Анайжта Семјал (Шкаре, код Оточца, 24. децембра 1883 – Београд, 4. фебруара 1980). – 
Дописни члан Академије од 16. децембра 1965; редовни од 7. марта 1968. (Бгр., 
ббл.: Годишњак LXXXIV). 

Анлмвљгвжћ Вмјжойав (Разград, 15. септембра 1895 – Београд, 5. априла 1989). – Дописни 
члан Академије од 14. новембра 1950; редовни од 10. јуна 1955. (Бгр., ббл.: 
Годишњак LVII, LXIX, LXXXIII; нек.: XCVI). 

Бал Маежја (Петрово Село, код Дубровника, 16. децембра 1818 – Београд, 1(13) марта 
1903). Члан Друштва српске словесности од 12. јануара 1858. – Члан Српског 
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ученог друштва од 29. јуна 1864. – Редовни члан Академије од 5. априла 1887. (Бгр., 
ббл.: Годишњак I; нек.: XVII). 

Банемф Мжйал (Београд, 10. новембра 1901 – Београд, 11. марта 1974). – Дописни члан Ака-
демије од 30. јануара 1958; редовни од 20. децембра 1961. (Нек.: Годишњак LXXXI). 

Бггмвжћ Мгскгд (Ластва, код Требиња, 8. априла 1904 – Београд, 7. октобра 1990). – 
Дописни члан Академије од 30. јануара 1958; редовни од 16. децембра 1965. (Бгр., 
ббл.: Годишњак LXXXIII, XCVI; нек.: XCVII). 

Бгйжћ Айгиоалдан (Београд, 1 (13) августа 1876 – Београд, 26. фебруара 1960). – Дописни 
члан Академије од 4. фебруара 1905; редовни од 3. фебруара 1906. Председник 
Академије 1937–1960. (Бгр., ббл.: Годишњак XVIII, XLIII; нек.: Гласник XII). 

Бгйжћ Јмвал (Ваљево, 23. новембра 1909 – Београд, 6. октобра 1997). – Дописни члан 
Академије од 30. јануара 1958; редовни од 16. децембра 1965. (Бгр., ббл.: Годишњак 
LXVIII, LXXII, LXXIV, LXXV, LXXVII, LXXXV, XCVII; нек.: CIV). 

Бгнжћ Бгнжойав (Београд, 11. новембра 1927 – Нови Сад, 8. августа 1994). – Дописни члан 
ВАНУ од 22. новембра 1984, редовни од 3. децембра 1990; редовни члан САНУ од 
29. маја 1991. (Бгр., ббл.: Годишњак ВАНУ IV, Академске беседе 26; нек.: 
Годишњак CI). 

Бгнмвжћ Раджвмјг (Скадар, 27. новембра 1900 – Нови Сад, 7. децембра 1975). – Дописни 
члан Академије од 17. децембра 1959; редовни од 16. децембра 1965. (Нек.: 
Годишњак LXXXII). 

Бжјгйжћ Јмвал (Колунић, код Босанског Петровца, 19. јуна 1886 – Београд, 12. марта 1964). 
– Редовни члан Академије од 5. децембра 1963. (Нек.: Гласник XVI). 

Бжйжкмвжћ Алемл Д. (Білімович Антон Дмитрович) (Житомир, 8 (20) јула 1879 – Београд, 
17. септембра 1970). – Дописни члан Академије од 18. фебруара 1926; редовни од 
17. фебруара 1936. (Бгр., ббл.: Годишњак LXV, LXXI, LXXII; нек.: Гласник XXII). 

Бйагмјгвжћ Обнгл (Дулут, Минесота, 14. новембра 1912 – Београд, 30. новембра 2001). – 
Дописни члан Академије од 21. марта 1974; редовни од 7. маја 1981. (Бгр., ббл.: 
Годишњак LXXXII, LXXXIX, XCV, CIV; нек.: CVIII). 

Бйагмјгвжћ Мжймф (Милетићево, 17. октобра 1930 – Београд, 26. јун 2012). – Дописни члан 
Академије од 26. октобра 2000; редовни од 2. новембра 2006. (Бгр., ббл.: Годишњак 
CVII, CXIV; нек.: CXIX). 

Бмгдалмвжћ Джкженжјг (Београд, 11. октобра 1930 – Београд, 14. јуна 1986). – Дописни 
члан Академије од 16. новембра 1978; редовни од 12. децембра 1985. (Бгр., ббл.: 
Годишњак LXXXVI, ХСII; нек.: ХСIII). 

Бмгдалмвжћ Мжйал (Београд, 4. јануара 1892 – Београд, 28. фебруара 1964). – Дописни члан 
Академије од 14. јуна 1955; редовни од 17. децембра 1959. 

Бмгжфжћ Вайеаеан (Цавтат, 7. децембра 1834 – Ријека, 24. априла 1908). Дописни члан 
Српског ученог друштва од 8. јануара 1867. – Редовни члан Академије од 23. 
јануара 1888. (Бгр., ббл.: Годишњак II, IX; нек.: XXII). 

Бмгплмвжћ Вйаджкжн (Босански Нови, 5. јуна 1912 – Београд, 11. марта 1986). – Дописни 
члан Академије од 16. децембра 1965; редовни од 12. децембра 1985. (Бгр., ббл.: 
Годишњак LXXII, LXXXIV; нек.: ХСIII). 

Бмджћ Бналим (Осијек, 9. марта 1907 – Београд, 29. марта 1991). – Дописни члан Ака-
демије од 21. марта 1974; редовни од 15. децембра 1988. (Бгр., ббл.: Годишњак 
LXXXIII, XCVI; нек.: XCVIII). 

Бмдмвжћ Бмнжойав (Стијена Пиперска, 9. априла 1913 – Београд, 11. децембра 1987). – 
Дописни члан Академије од 16. децембра 1965; редовни од 21. марта 1974. (Бгр., 
ббл.: Годишњак LXXXVI; нек.: XCIV). 
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Бмнж Икнг (Бачко Градиште, 28. децембра 1929 – Нови Сад, 22. априла 2004). – Дописни 
члан ВАНУ од 22. новембра 1984; редовни од 3. децембра 1990; за редовног члана 
САНУ примљен 29. маја 1991. (Бгр., ббл.: Годишњак ВАНУ IV; Академске беседе 
ВАНУ 30; нек.: Годишњак CXI). 

Бмнжћ Дпфал (Могорић, код Госпића, 1. септембра 1889 – Београд, 3. септембра 1978). – 
Дописни члан Академије од 10. јуна 1955; редовни од 5. децембра 1963. (Бгр., ббл.: 
Годишњак LXV, LXX, LXXI, LXXXV; нек.: LXXXV). 

Бмнмјгвжћ Сйавим (Кнезовљани, код Хрватске Костајнице, 21. новембра 1919 – Нови Сад, 
19. септембра 1999). – Редовни члан ВАНУ од 4. децембра 1979; редовни члан 
САНУ од 29. маја 1991. Председник Председништва ВАНУ 1984–1988. (Бгр., ббл.: 
Настанак Војвоёанске академије наука и уметности, 1981, Академске беседе ВАНУ 
8, Годишњак САНУ CIII; нек.: CVI). 

Бмфимвжћ Јмвал (Нови Сад, 19. фебруара 1834 – Београд, 25. децембра (6. јануара) 1892). – 
Члан Српског ученог друштва од 7. новембра 1865. – Редовни члан Академије од 
15. новембра 1892. (Нек.: Годишњак VI). 

Бмфимвжћ Сегвал (Зајечар, 10. маја 1868 – Београд, 9. маја 1957). – Дописни члан Акаде-
мије од 15. фебруара 1932; редовни од 10. јуна 1955. (Бгр., ббл.: Годишњак XL; нек.: 
Гласник IX). 

Бмфимвжћ Семјал (Свилајнац, 1833 – Београд, 21. фебруара (5. марта) 1908). – Дописни 
члан Друштва српске словесности од 21. јануара 1862. – Дописни члан Српског 
ученог друштва од 29. јула 1864, редовни члан од 6. фебруара 1869. – Дописни члан 
Академије од 23. јануара 1888; редовни од 15. новембра 1892. 

Бмфњаимвжћ Вйаджкжн (Београд, 10. августа 1930 – Београд, 4. марта 2008). – Дописни 
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32; нек.: Годишњак CV). 

Угнжлмв Павйг (Ваожйжјг Пмжмвжћ) (Мол, код Аде, 15. априла 1926 – Београд, 23. јуна 2007). 
– Дописни члан ВАНУ од 24. новембра 1981; редовни од 3. децембра 1987; редовни 
члан САНУ од 29. маја 1991. (Бгр., ббл.: Годишњак ВАНУ I; Академске беседе 
ВАНУ 28; нек.: Годишњак CXIV). 

Унмфгвжћ Аеалаожјг (Гњилане, 14. октобра 1898 – Београд, 16. октобра 1992). – Дописни 
члан Академије од 5. децембра 1963; редовни од 16. новембра 1978. (Бгр., ббл.: 
Годишњак LXXI, LXXV, LXXVIII, XCIV; нек.: ХСIХ). 
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ббл.: Годишњак XVII; нек.: XXXIX). 

Фанкаимвоиж Вйаджкжн В. (Фармаковский Владимир Владимирович) (Симбирск - Уља-
новск, 8. октобра 1880 – Београд, 5. јуна 1954). – Редовни члан Академије од 18. 
марта 1948. (Нек.: Гласник VI). 

Фгнјалужћ Бмдждан (Београд, 17. фебруара 1929 – Београд, 28. јуна 1998). – Дописни члан 
Академије од 16. новембра 1978; редовни од 15. децембра 1988. (Бгр., ббл.: Годи-
шњак LXXXVI, XCVII, CV; нек.: CV). 



49 

Фжна Айгиоалдан (Крагујевац, 4. маја 1929 – Београд, 31. децембар 2011). – Дописни члана 
ВАНУ изабран 4. децембра 1979, за редовног 22. новембра 1984; за редовног члана 
САНУ примљен 29. маја 1991. Председник Председништва ВАНУ 1988–1990. 
(Бгр., ббл.: Академске беседе ВАНУ 19; нек.: Годишњак СXVIII). 

Хгнтгг Јалмф (Herceg János) (Сомбор, 11. маја 1909 – Сомбор, 29. јануара 1995). – Редовни 
члан ВАНУ од 24. новембра 1981; редовни члан САНУ од 29. маја 1991. (Бгр., ббл.: 
Годишњак ВАНУ I; Академске беседе ВАНУ 10; нек.: Годишњак CII). 

Хйжеужјгв Јаимв М. (Хлитчиев Яков Матвеевич) (Нахичеван на Дону, 1. децембра 1886 – 
Београд, 14. априла 1963). – Редовни члан Академије од 10. јуна 1955. (Бгр., ббл.: 
Годишњак LXIV; нек.: Гласник XV). 

Хнжоежћ Сегвал (Београд, 19. јуна 1885 – Београд, 21. августа 1958). – Дописни члан 
Академије од 18. марта 1948; редовни од 14. новембра 1950. (Нек.: Гласник X). 

Цвжјжћ Јмвал (Лозница, 29. септембра (11. октобра) 1865 – Београд, 16. јануара 1927). – 
Дописни члан Академије од 5. фебруара 1896; редовни од 4. фебруара 1899. Пред-
седник Академије 1921–1927. (Бгр., ббл.: Годишњак XII, XVI, XVIII, XXXI; нек.: 
XXXV). 

Чгйгбмлмвжћ Маним (Београд, 21. новембра 1902 – Сен Тропез, 23. јула 1986). – Дописни 
члан Академије од 30. јануара 1958; редовни од 7. марта 1968. (Нек.: Годишњак 
ХСIII). 

Чмбгљжћ Нжимйа (Лесковац, 21. априла 1912 – Београд, 26. октобра 2002). – Дописни члан 
Академије од 16. новембра 1978; редовни од 15. децембра 1988. (Бгр., ббл.: Годи-
шњак LXXXVI, XCVI, CV; нек.: CIX). 

Чпбнжймвжћ Ваоа (Босанска Градишка, 14. јануара 1897 – Београд, 11. јуна 1990). – Допи-
сни члан Академије од 17. децембра 1959; редовни од 20. децембра 1961. (Бгр., 
ббл.: Годишњак LXXXIV, XCVII; нек.: XCVII). 
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LVIII; нек.: Гласник VIII). 
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Дописни члан Академије од 16. новембра 1978; редовни од 15. децембра 1988. 
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Аваипкмвжћ Вмјжойав (Земун, 12. марта 1910 – Марбург на Лани, 19. августа 1990). – Члан 
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XVIII). 
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фебруара 1922. (Бгр., ббл.: Годишњак XXX; нек.: XLIII). 
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(Бгр., ббл.: Годишњак XLVIII). 

Бпемеал Ваом (Старчево, 5. децембра 1902 – Загреб, 15. маја 1974). – Члан од 5. децембра 1963. 
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Впимвжћ Сава (Сента, 13. априла 1930 – Београд, 16. јуна 2001). – Члан од 23. октобра 1997. 
(Бгр., ббл.: Годишњак CIV; нек.: CVIII). 

Впугежћ Алемлжјг (Дубровник, 18. децембра 1845 – Дубровник, 16. маја 1931). – Члан од 
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Ггнежћ Змнал (Ужице, 17. октобра 1927 – Београд, 23. августа 2001). – Члан од 27. октобра 
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Члан од 3. фебруара 1914. (Бгр., ббл.: Годишњак XXVII). 
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2. марта 1946. (Бгр., ббл.: Годишњак LIV, LXV, LXXIII, LXXIV, LXXVII). 
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– Члан од 16. фебруара 1920. (Бгр., ббл.: Годишњак XXVIII; нек.: XLII). 

Ђмнђгвжћ Мжйал (Смедеревска Паланка, 14. августа 1933 – Париз, 21. јануара 1993). – Члан 
од 25. априла 1991. (Бгр., ббл.: Годишњак XCVIII; нек.: С). 

Ейгемвжћ Гйжфа (Гйжгмнжјг) (Вучитрн, 6 (18) јануара 1879 – Београд, 17. октобра 1960). – 
Члан од 2. марта 1946. (Бгр., ббл.: Годишњак LIII; нек.: Гласник XII). 

Жжвалмвжћ Јмвал (Сремски Карловци, 30. јануара 1841 – Сремски Карловци, 18. новембра 
1916). – Дописни члан Српског ученог друштва од 30. јануара 1883. – Члан од 23. 
јануара 1888. (Бгр., ббл.: Годишњак II, IX). 

Жжвимвжћ Мжйглим (Београд, 25. маја 1901 – Београд, 29. јуна 1964). – Члан од 30. јануара 
1958. (Бгр., ббл.: Годишњак LXXI; нек.: Гласник XVI). 
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друштва од 30. јануара 1883. – Члан од 25. јануара 1894. (Бгр., ббл.: Годишњак IX). 
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децембра 1966). – Члан од 5. децембра 1963. (Бгр., ббл.: Годишњак LXX, LXXI). 

Жпжалжу Нжим (Грибље, на Купи, 1. децембра 1876 – Љубљана, 11. септембра 1961). – Члан 
од 16. фебруара 1939. (Бгр., ббл.: Годишњак XLVIII). 

Заижћ Бмнжойав (Бања Лука, 15. јула 1926 – Београд, 5. фебруара 2003). – Члан од 27. окто-
бра 1994. (Бгр., ббл.: Годишњак CI, CVIII; нек.: CX). 

Занжћ Змнал (Београд, 17. маја 1929 – Београд, 14. децембра 1985). – Члан од 16. новембра 
1978. (Бгр., ббл.: Годишњак LXXXVI, XCII; нек.: ХСII). 

Змнг Лпим (Цавтат, 15. јануара 1846 – Цетиње, 26. новембра 1906). – Дописни члан Српског 
ученог друштва од 30. јануара 1884. – Члан од 4. фебруара 1899. (Бгр., ббл.: Годи-
шњак XII; нек.: XX). 

Ивалжћ Ммкужйм (Пивнице, код Бачке Паланке, 2 (14) марта 1853 – Београд, 23. априла (6. 
маја) 1916). – Члан од 30. јануара 1903. (Бгр., ббл.: Годишњак XVI, XVIII). 

Ивалмвжћ Љпбмкжн (Београд, 12 (24) марта 1882 – Београд, 23. новембра 1945). – Члан од 
18. фебруара 1922. (Бгр., ббл.: Годишњак XXX). 
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1862. – Дописни члан Српског ученог друштва од 29. јула 1864. – Члан Академије 
од 23. јануара 1888. (Нек.: Годишњак IV; ком. говор: Годишњак LXXIX; Гласник 
XXIV, 283). 

Јмаллмвжћ Ђмнђг (Беч, 16. јуна 1871 – Београд, 28. јануара 1932). – Члан од 18. фебруара 
1926. (Нек.: Годишњак XL; Гласник VIII). 

Јмвалмвжћ Днагмљпб (Параћин, 21. фебруара 1891 – Београд, 17. фебруара 1970). – Члан од 
18. марта 1948. (Бгр., ббл.: Годишњак LXX). 

Јмвалмвжћ Радкжйм (Крушевац, 18. новембра 1893 – Београд, 29. јула 1961). – Члан од 14. 
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1925). – Члан од 18. фебруара 1924. (Бгр., ббл.: Годишњак XXXII). 

Кжф Далжйм (Суботица, 22. фебруара 1935 – Париз, 15. октобра 1989). – Члан од 15. децем-
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Кмо Мжйим (Горица, 12. децембра 1892 – Љубљана, 24. марта 1972). – Члан од 21. децембра 
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Кпнгжа Мжйал (Бачка Паланка, 11. маја 1933 – Београд, 16. октобра 2000). – Члан од 27. 
октобра 1994. (Бгр., ббл.: Годишњак CI; нек.: CVII). 

Лавнжу Бмдждан (Нова Вас, 10. новембра 1899 – Љубљана, 15. новембра 1961). – Члан од 
14. јуна 1955. 

Лаеангвжћ Лаеа К. (Шабац, 1 (13) маја 1851 – Београд, 29. децембра (10. јануара) 1890). – 
Члан од 23. јуна 1888. (Нек.: Годишњак V). 

Лайжћ Ивал В. (Београд, 8. јуна 1931 – Београд, 28. јула 1996). – Члан од 27. октобра 1994. 
(Бгр., ббл.: Годишњак CI, CIII; нек.: СIII). 

Лжуглмоиж Лаеан (Галичник, 26. марта 1901 – Скопље, 10. априла 1964). – Члан од 5. 
децембра 1963. (Бгр., ббл.: Годишњак LXX; нек.: Гласник XVI). 

Малмјймвжћ Гавнм (Задар, 27. октобра 1856 – Загреб, 1. новембра 1939). Председник 
Југославенске академије знаности и умјетности 1924–1933. – Члан од 3. фебруара 
1910. (Бгр., ббл.: Годишњак XXIII; нек.: XLIX). 

Манжлимвжћ Јможр (Врањево, Банат, 11. октобра 1851 – Београд, 13. маја 1931). Члан Срп-
ског ученог друштва од 30. јануара 1884. – Члан од 5. фебруара 1907. (Бгр., ббл.: 
Годишњак XX; XXXV, нек.: XL). 

Манжћ Раоежойав (Скопље, 14. јануара 1905 – Београд, 25. децембра 1961). – Члан од 30. 
јануара 1958. (Бгр., ббл.: Годишњак LXVI, LXVIII; нек.: Гласник XIII). 

Манежлмвжћ Нжим (Цетиње, 5. јуна 1914 – Сарајево, 10. јануара 1975). – Члан од 27. априла 
1972. (Бгр., ббл.: Годишњак LXXIX; нек.: LXXXII). 

Маеимвжћ Пгеан (Сењ, 18. јуна 1830 – Беч, 25. марта 1898). – Члан Српског ученог друштва 
од 24. јануара 1871. – Члан од 16. јануара 1895. (Бгр., ббл.: Годишњак IX; нек.: XII). 

Мгегж Сегвал (Mezei István) (Пригревица, 26. децембра 1918 – Нови Сад, 9. јануара 1992). 
– Дописни члан ВАНУ од 24. новембра 1981; дописни члан САНУ од 29. маја 1991. 
(Бгр., ббл.: Годишњак ВАНУ I; нек.: XII). 
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Мгйжи Алемл (Чрна Вас, 1. јануара 1890 – Љубљана, 8. јуна 1966). – Члан од 5. децембра 
1963. (Нек.: Гласник XVIII). 

Мжйалимвжћ Бмгдал (Даљ, 31. децембра 1884 – Сарајево, 10. јула 1966). – Члан од 30. јану-
ара 1958. (Бгр., ббл.: Годишњак LXIX, LXX; нек.: Гласник XVIII). 

Мжйаф Нжимджк (Шибеник, 16. априла 1845 – Дубровник, 20. марта 1915). – Члан Српског 
ученог друштва од 27. фебруара 1883. – Члан од 31. јануара 1902. (Бгр., ббл.: Годи-
шњак XV). 

Мжйжћ Мжним (Галац, 21. априла 1932 – Берн, 6. септембра 1993). – Члан од 15. децембра 
1988. (Бгр., ббл.: Годишњак XCV; нек.: С). 

Мжнимвжћ Мжјм (Ракаљ, 28. септембра 1898 – Загреб, 17. фебруара 1963). – Члан од 21. 
децембра 1961. (Нек.: Гласник XV). 

Мженмвжћ Алднгј (Крагујевац, 17. априла 1937 – Београд, 25. августа 2013). – Члан од 15. 
децембра 1988. (Бгр., ббл.: Годишњак XCV, CIII, CX; нек.: СXXI). 

Мженмвжћ Дпфал (Београд, 29. децембра 1912 – Београд, 25. априла 1962). – Члан од 21. 
децембра 1961. (Нек.: Гласник XIV). 

Мженмвжћ Ммкужйм (Рашевица код Параћина, 30. априла 1921 – Београд, 28. маја 1996). – 
Члан од 12. децембра 1985. (Бгр., ббл.: Годишњак ХСII, CIII; нек.: CIII). 

Мжсажймвжћ Љпбмднаг (Косовска Митровица, 27. фебруара 1926 – Београд, 22. септембра 
1974). – Члан од 21. марта 1974. (Нек.: Годишњак LXXXI). 

Мйадглмвжћ Мжймф (Нова Градишка, 6. априла 1898 – Макарска, 13. септембра 1973). – 
Члан од 14. новембра 1950. (Бгр., ббл.: Годишњак LVII, LXIX, LXX, LXXI, LXXV, 
LXXVII, LXXVIII; нек.: Гласник XXV). 

Мминањат Сегвал Cе. (Неготин, 28. децембра (9. јануара) 1855 – Скопље, 16. септембра 
1914). – Члан од 3. фебруара 1906. (Бгр., ббл.: Годишњак XIX). 

Мнфпља Бмгмкжн (Лендава, 18. септембра 1940 – Београд, 30. новембра 1994). – Члан од 
27. октобра 1994. (Бгр., ббл.: Годишњак CI; нек.: CI). 

Мпним Маежја (Дрстеља, код Птуја, 10. фебруара 1861 – Праг, 11. фебруара 1952). – Члан 
од 4. фебруара 1905. (Бгр., ббл.: Годишњак XVIII; нек.: Гласник IV). 

Мпожћ Апгпое (Крка, код Новог Места, 3. августа 1856 – Загреб, 26. јула 1938). – Члан од 
18. фебруара 1926. (Бгр., ббл.: Годишњак XXXIV; нек.: XLVIII). 

Насежгай Рајим (Ново Место, 14. априла 1877 – Љубљана, 29. марта 1958). Председник 
Словеначке академије наука и уметности 1939–1942. – Члан од 15. фебруара 1930. 
(Бгр., ббл.: Годишњак XXXVIII). 

Нжлужћ Ммкужйм (Јагодина, 29. маја (10. јуна) 1876 – Лозана, 23. децембра 1949). – Члан од 
16. фебруара 1937. 

Нмджйм Наеим (Сплит, 31. августа 1834 – Загреб, 21. маја 1912). – Члан од 3. фебруара 
1910. (Бгр., ббл.: Годишњак XXIII; нек.: XXVI). 

Ооемјжћ Тжсмкжн (Потиски Свети Никола – Остојићево, 17. јула 1865 – Беч, 18. октобра 
1912). – Члан од 3. фебруара 1910. (Бгр., ббл.: Годишњак XXIII). 

Павймвжћ Мжйжвмј (Ниш, 8. децембра 1891 – Београд, 19. јануара 1974). – Члан од 27. 
априла 1972. (Нек.: Годишњак LXXXI). 

Пгижћ Бмнжойав (Подгорица, 4. фебруара 1930 – Лондон, 2. јула 1992). – Члан од 12. децем-
бра 1985. (Бгр., ббл.: Годишњак ХСIII; нек.: ХСIХ). 

Пгнжћ Жжвмјжл (Стублине, код Обреновца, 3. јануара 1868 – Оберурнен, 12. септембра 
1953). – Члан од 4. фебруара 1905. (Бгр., ббл.: Годишњак XVIII, XXI, XXXV). 

Пгнжужћ Вйаоежкжн (Вршац, 7. децембра 1927 – Београд, 1. марта 2000). – Члан од 15. 
децембра 1988. (Бгр., ббл.: Годишњак XCV, CIV; нек. CVII). 
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Пгнмвжћ Днагм (Горица, код Требиња, 20. септембра 1888 – Загреб, 6. јануара 1968). – Члан 
од 14. јуна 1955. (Бгр., ббл.: Годишњак LXXII; нек.: Гласник XX). 

Пгенмвжћ Змна (Добрица, 17. маја 1894 – Београд, 25. маја 1962). – Члан од 21. децембра 
1961. 

Пгенмвжћ Мжеа (Джкженжјг) (Панчево, 24. октобра (5. новембра) 1848 – Будимпешта, 17. 
децембра 1891). – Дописни члан Српског ученог друштва од 30. јануара 1883. – 
Члан од 23. јануара 1888. (Бгр., ббл.: Годишњак II; нек.: V). 

Пгенмвжћ Сава (Шабац, 13. јануара 1839 – Београд, 20. јануара 1889). – Члан Српског уче-
ног друштва од 6. фебруара 1869. – Члан од 8. јануара 1889. (Нек.: Годишњак IV). 

Пжйан Ђпнм (Славонски Брод, 22. априла 1846 – Загреб, 19. маја 1893). – Дописни члан 
Српског ученог друштва од 30. јануара 1883. – Члан од 8. јануара 1889. (Нек.: Годи-
шњак VII). 

Пйгкгљ Јможж (Град на Бледу, 11. децембра 1873 – Љубљана, 22. маја 1967). – Члан од 15. 
фебруара 1930. (Бгр., ббл.: Годишњак XXXVIII; нек.: Гласник XIX). 

Пмжмвжћ Јмвал (Велика Кикинда, 18. новембра 1905 – Београд, 13. фебруара 1952). – Члан 
од 14. новембра 1950. (Бгр., ббл.: Годишњак LVII; нек.: Гласник IV). 

Пмжмвжћ Пгеан Ј. (Прилеп, 23. маја 1873 – Београд, 4. фебруара 1945). – Члан од 16. 
фебруара 1925. (Бгр., ббл.: Годишњак XXXIII, XXXV). 

Пнгкгнфеајл Алемл (Premerstein Anton von) (Љубљана, 6. априла 1869 – Марбург на 
Лани, 6. фебруара 1935). – Члан од 12. фебруара 1934. (Бгр., ббл.: Годишњак XLII). 

Ппжжл Мжсајйм (Идвор, 27. септембра 1854 – Њујорк, 12. марта 1935). – Члан од 6. фебру-
ара 1912. (Нек.: Годишњак XLIV). 

Ппфжл Нжимйа А. (Пушин Николай Антонович) (Саратов, 7. фебруара 1875 – Београд, 22. 
октобра 1947). – Члан од 29. марта 1947. (Нек.: Годишњак LIV). 

Радмвалмвжћ Вмјжойав (Павлица, код Студенице, 14 (27) јануара 1894 – Београд, 26. априла 
1957). – Члан од 16. фебруара 1940. (Бгр., ббл.: Годишњак LIV; нек.: Гласник IX). 

Радмвжћ Ивал (Вршац, 21. јуна 1894 – Београд, 13. августа 1973). – Члан од 28. маја 1970. 
(Нек.: Гласник XXV). 

Радмјужћ Мжймф (Земун, 31. августа 1903 – Тонон ле Бен, 14. маја 1975). – Члан од 17. 
децембра 1959. (Бгр., ббл.: Годишњак LXXXI; нек.: LXXXII). 

Ракмвф Фнал (Љубљана, 14. септембра 1890 – Љубљана, 16. септембра 1952). Председник 
Словеначке академије наука и уметности 1950–1952. – Члан од 16. фебруара 1929. 
(Бгр., ббл.: Годишњак XXXVII; нек.: Гласник IV). 

Рауиж Фнањм (Фужине, 25. новембра 1828 – Загреб, 13. фебруара 1894). – Дописни члан 
Српског ученог друштва од 8. јануара 1867. Председник Југославенске академије 
знаности и умјетности 1866–1886. – Члан од 23. јануара 1888. (Бгр., ббл.: Годишњак 
II; нек.: VII; ком. говор: XXXVII). 

Рпванат Джкженжјг (Стари Бановци, 25. октобра 1842 – Сремски Карловци, 3. децембра 
1931). – Члан од 3. фебруара 1906. (Бгр., ббл.: Годишњак XIX; нек.: XL). 

Рпеан Сжкмл (Крн, код Толмина, 12. октобра 1851 – Љубљана, 3. маја 1903). – Члан од 31. 
јануара 1902. (Нек.: Годишњак XVII). 

Савжћ Кжнжйм (Ивањица, 26. јануара 1870 – Београд, 27. априла 1957). – Члан од 18. марта 
1948. (Нек.: Гласник IX). 

Сгйглжћ Сймбмдал (Пакрац, 7. јуна 1933 – Београд, 27. октобра 1995). – Члан од 25. априла 
1991. (Бгр., ббл.: Годишњак XCVIII, ХСIХ; нек.: СII). 

Сжлджи Ийжја (Тиват, 11. јула 1888 – Београд, 5. јануара 1958). – Члан од 14. новембра 1950 
(Бгр., ббл.: Годишњак LVII; нек.: Гласник X). 
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Сианжћ Вйаджойав (Сарајево, 10 (22) јуна 1869 – Сарајево, 6. августа 1943). – Члан од 18. 
фебруара 1935. (Бгр., ббл.: Годишњак XLIII; нек.: LI). 

Сигнйжћ Јмвал (Београд, 8 (20) августа 1877 – Београд, 2 (15) маја 1914). – Члан од 3. 
фебруара 1910. (Бгр., ббл.: Годишњак XXIII, XXVI). 

Сими Пгеан (Јурково Село, 1. марта 1881 – Загреб, 3. фебруара 1956). – Члан од 15. фебру-
ара 1930. (Бгр., ббл.: Годишњак XXXVIII; нек.: Гласник VIII). 

Сйавимвжћ Јмвал (Земун, 21. јануара 1906 – Београд, 22. августа 1966). – Члан од 21. децем-
бра 1961. (Бгр., ббл.: Годишњак LXXI). 

Скжужийао Таджја (Рештово, Жумберак, 1. октобра 1843 – Загреб, 8. јуна 1914). Председник 
Југославенске академије знаности и умјетности 1900–1914. – Члан од 6. фебруара 
1912. (Бгр., ббл.: Годишњак XXV). 

Сжгиемноиж Евгглжјг В. (Спекторський Євген Васильович) (Острог, Русија, 15. октобра 
1875 – Њујорк, 3. марта 1951). – Члан од 12. фебруара 1934. (Бгр., ббл.: Годишњак 
XLII). 

Сеалужћ Свгежойав (Загреб, 7. јула 1895 – Загреб, 7. јануара 1970). – Члан од 16. децембра 
1965. (Нек.: Гласник XXII). 

Сегйг Фналтг (Туњице, код Камника, 21. фебруара 1886 – Љубљана, 10. августа 1972). – 
Члан од 28. маја 1970. (Бгр., ббл.: Годишњак LXXVII; нек.: Гласник XXIV). 

Таомват Сжлжфа (Ниш, 27. септембра 1899 – Београд, 26. јула 1960). – Члан од 30. јануара 
1958. (Нек.: Гласник XII). 

Тмдмнмвжћ Дмбнмойав (Краљево, 16. фебруара 1889 – Београд, 24. септембра 1959). – Члан 
од 10. јуна 1955. (Бгр., ббл.: Годишњак LXIV; нек.: Гласник XI). 

Тнмјалмвжћ Сжка (Шабац, 2. фебруара 1862 – Београд, 21. новембра 1935). – Члан од 19. 
фебруара 1921. (Бгр., ббл.: Годишњак XXIX, XXXV; нек.: XLIV). 

Тпћал Фнал (Дивуша, 26. септембра 1878 – Загреб, 22. јула 1954). – Члан од 17. фебруара 
1936. (Бгр., ббл.: Годишњак XLIV; нек.: Гласник VI). 

Тптжћ Нжимйа (Нови Сад, 2. маја 1946 – Београд, 2. марта 2015). – Члан од 30. октобра 2003. 
(Бгр., ббл.: Годишњак СХ; нек.: CXXII). 

Увайжћ Раджвмј (Бачка Паланка, 20. априла 1912 – у аутомобилској несрећи у северном 
Ирану, 28. септембра 1971). – Члан од 21. децембра 1961. (Бгр., ббл.: Годишњак 
LXXVII). 

Фйафан Мжнмл (Београд, 23. јуна 1929 – Београд, 2. марта 1997). – Члан од 25. априла 
1991. (Бгр., ббл.: Годишњак XCVIII). 

Фналггф Мжсалмвжћ Рмбгне (Сремска Митровица, 2. октобра 1872 – Загреб, 12. јануара 
1940). – Члан од 16. фебруара 1929. (Бгр., ббл.: Годишњак XXXVII; нек.: XLIX). 

Хапжекал Љпдкжй (Hauptmann Ljudmil) (Грац, 5. фебруара 1884 – Загреб, 19. априла 1968). 
– Члан од 17. фебруара 1936. (Бгр., ббл.: Годишњак XLIV, LXX; нек.: Гласник 
XXII). 

Хаџж Јмвал (Темишвар, 22. новембра 1884 – Љубљана, 11. децембра 1972). – Члан од 17. 
фебруара 1936. (Бгр., ббл.: Годишњак XLIV; нек.: Гласник XXIV). 

Хгггдпфжћ Кноем (Петриња, 26. новембра 1901 – Загреб, 7. априла 1975). – Члан од 7. 
марта 1968. (Нек.: Годишњак LXXXII). 

Цан Маним (Херцег-Нови, 3. августа 1859 – Београд, 1. новембра 1953). – Члан од 19. 
фебруара 1923. (Бгр., ббл.: Годишњак XXXII; нек.: Гласник V). 

Чајиалмвжћ Вгогйжл (Београд, 28. марта (9. априла) 1881 – Београд, 6. августа 1946). – Члан 
од 18. фебруара 1922. (Бгр., ббл.: Годишњак XXX). 

Чнгкмфлжи Гнггмн (Лочица код Ползеле, 24. фебруара 1890 – Љубљана, 12. новембра 
1958). – Члан од 15. фебруара 1932. (Бгр., ббл.: Годишњак XL). 
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Чпйжлмвжћ Фгндм (Карловац, 17. маја 1897 – Загреб, 15. септембра 1971). – Члан од 16. 
децембра 1965. (Нек.: Гласник XXIII). 

Џаџжћ Пгеан (Битољ, 18. септембра 1929 – Београд, 31. јула 1996). – Члан од 27. октобра 
1994. (Бгр., ббл.: Годишњак CI; нек.: CIII). 

Шалежћ Айгиоа (Мостар, 27. маја 1868 – Мостар, 2. фебруара 1924). – Члан од 3. фебруара 
1914. (Бгр., ббл.: Годишњак XXVII). 

Шжфжћ Фгндм (Винковци, 9. марта 1869 – Загреб, 21. јануара 1940). – Члан од 18. фебруара 
1924. (Нек.: Годишњак XLIX). 

Шљжвжћ Бналим (Београд, 6. јуна 1895 – Београд, 14. новембра 1963). – Члан од 30. јануара 
1958. (Нек.: Гласник XV). 

Шенгигљ Кангй (Горјанско, 24. фебруара 1859 – Грац, 7. јула 1912). – Члан од 3. фебруара 
1910. (Бгр., ббл.: Годишњак XXIII; нек.: XXVI). 

Шпнкжл Ђпнм (Сишчани, код Чазме, 13. септембра 1867 – Загреб, 22. марта 1937). – Члан 
од 6. фебруара 1912. (Бгр., ббл.: Годишњак XXV). 

 

Чланови ван радног састава
*
 

 

Ажмоемйоиж Мжсажйм (Ново Село (Штип), 8. новембра 1906 – Дојран, 7. августа 1987). 
Председник Македонске академије наука и уметности 1976–1983. – Члан од 7. 
марта 1968. (Бгр., ббл.: Годишњак LXXIV; нек.: XCIV). 

Апгпоежлужћ Алепл (Клањец, 4. маја 1900 – Загреб, 10. маја 1979). – Члан од 5. децембра 
1963. (Бгр., ббл.: Годишњак LXXI). 

Бглат Аймје (Плехан, 20. октобра 1914 – Сарајево, 6. марта 1992). – Члан од 27. априла 
1972. (Бгр., ббл.: Годишњак LXXXII). 

Бйалпфа Далжйм (Осијек, 7. децембра 1903 – Загреб, 8. августа 1987). – Члан од 28. маја 
1970. (Нек.: Годишњак XCVI). 

Бмджћ Мжним (Сињ, 21. септембра 1919 – Загреб, 1. августа 1995). – Члан од 7. марта 1968. 

Бнгтгљ Бмгдал (Горица, 6. маја 1906 – Љубљана, 9. септембра 1986). – Члан од 21. децем-
бра 1961. (Бгр., ббл.: Годишњак LXIX, LXX, LXXII, LXXV; нек.: ХСIII). 

Бпипнмв Бналжойав (Потиски Свети Никола – Остојићево, 13. маја 1909 – Нови Сад, 20. 
априла 1986). – Дописни члан Академије од 7. марта 1968; редовни од 16. новембра 
1978. Приступио Војвоёанској академији наука и уметности 5. децембра 1979. (Бгр., 
ббл.: Годишњак LXXIV, LXXVII; Академске беседе ВАНУ 5; Настанак ВАНУ, 
1981; нек.: Годишњак ХСIII). 

Вждкан Јможж (Љубљана, 14. октобра 1895 – Љубљана, 11. априла 1992). Председник 
Словеначке академије наука и уметности 1952–1976. – Члан од 21. децембра 1961. 
(Бгр., ббл.: Годишњак LXIX). 

Впимежћ Днагпежл (Подгорица, 15. октобра 1924 – Подгорица, 7. децембра 2017). – Члан 
ван радног састава ВАНУ од 3. децембра 1990; члан САНУ од 29. маја 1991. 

Гавнжймвжћ Загмниа (Београд, 21. августа 1926 – Нотингем, 19. јануара 2009). – Члан од 30. 
октобра 2003. (Нек.: Годишњак CXVI). 

Гнарглапгн Бмгм (Љубљана, 16. марта 1916 – Љубљана, 12. маја 1995). – Члан од 16. новем-
бра 1978. 

Ђмнђгвжћ Джкженжјг (Београд, 17. фебруара 1922 – Санта Барбара, 5. марта 2009). – Члан 
од 12. децембра 1985. (Бгр., ббл.: Годишњак ХСIII, CI). 

————— 
* „Чланови ван радног састава― установљени су Законом о Српској академији наука и уметности од 7. 

маја 1976. Чланови изван Републике Србије бирани до тог датума имали су статус дописних чланова. 
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Јаиат Бмдждан (Ново Место, 16. јула 1899 – Љубљана, 20. новембра 1989). – Члан од 5. 
децембра 1963. (Бгр., ббл.: Годишњак LXX; нек.: XCVI). 

Јпналужу Јалим (Андренци, 18. децембра 1902 – Љубљана, 15. децембра 1989). – Члан од 
12. децембра 1985. (Нек.: Годишњак XCVI). 

Кайгб Вјгимойав (Тијесно на Муртеру, 27. септембра 1905 – Загреб, 13. априла 1996). – 
Члан од 16. децембра 1965. 

Кмгмј Фнањм (Крањска Гора, 13. октобра 1894 – Крањска Гора, 30. септембра 1983). – Члан 
од 14. јуна 1955. (Нек.: Годишњак ХСI). 

Кмлгоиж Бйадг (Небрегово код Прилепа, 19. децембра 1921 – Скопље, 7. децембра 1993). 
Председник Македонске академије наука и уметности 1967–1975. – Члан од 6. 
децембра 1963. (Нек.: Годишњак С). 

Кмокау Цжнжй (Слап, 28. септембра 1910 – Љубљана, 28. јануара 1980). – Члан од 7. марта 1968. 

Кмоенглужћ Маним (Загреб, 21. марта 1884 – Загреб, 19. маја 1976). – Дописни члан СКА 
од 15. фебруара 1930; дописни члан САН од 22. марта 1948; члан ван радног саста-
ва од 15. маја 1976. (Нек.: Годишњак LXXXIII). 

Кнањгт Мжфим (Велика Пољана, 15. септембра 1908 – Љубљана, 8. јуна 1983). – Члан од 
16. децембра 1965. 

Кнфжлжћ Фналм (Лумбарда, 24. јуна 1897 – Загреб, 1. јануара 1982). – Члан од 7. марта 
1968. (Бгр., ббл.: Годишњак LXXIV). 

Кпсгљ Алемл (Опчине, 11. новембра 1902 – Љубљана, 31. јула 1980). – Члан од 21. децем-
бра 1961. (Бгр., ббл.: Годишњак LXIX; нек: LXXXVII). 

Манжлимвжћ Ралим (Вис, 22. фебруара 1913 – Загреб, 28. јануара 2001). – Члан ван радног 
састава од 7. марта 1968; за иностраног члана преведен 17. децембра 1998. 

Манжћ Лпиа (Папићи, код Суње, 24. фебруара 1899 – Тијесно на Муртеру, 17. јуна 1979). – 
Члан од 10. јуна 1955. (Бгр., ббл.: Годишњак LXVIII; нек.: LXXXVI). 

Мгипйж Еоад (Плав, 17. децембра 1916 – Приштина, 6. августа 1993). – Члан од 16. новем-
бра 1978. 

Мжйужлоиж Јалге (Љубљана, 3. маја 1913 – Љубљана, 28. јула 1993). Председник Слове-
начке академије наука и уметности 1976–1992. – Члан од 16. новембра 1978. (Нек.: 
Годишњак С). 

Мжсажймвжћ Мжймнад (Баеа) (Панчево, 8. фебруара 1923 – Париз, 23. априла 2011). – Члан 
од 12. децембра 1985. (Нек.: Годишњак СXVIII). 

Нмваи Гнга (Хвар, 2. априла 1888 – Загреб, 7. септембра 1978). Председник Југославенске 
академије знаности и умјетности 1958–1978. – Члан од 21. децембра 1961. (Нек.: 
Годишњак LXXXV). 

Пгенмвжћ Гајм (Српске Моравице, код Карловца, 12. марта 1927 – Загреб, 13. јуна 1993). – 
Члан од 15. децембра 1988. (Нек.: Годишњак С). 

Пмйглаимвжћ Ханайакжжјг (Поленаковиќ Харалампие) (Гостивар, 17. јануара 1909 – Ско-
пље, 15. фебруара 1984). – Члан од 16. децембра 1965. (Бгр., ббл.: Годишњак 
LXXIV). 

Пмжа Ваоим (Гребенац, 29. јуна 1922 – Београд, 5. јануара 1991). – Дописни члан Академије 
од 27. априла 1972. Приступио Војвоёанској академији наука и уметности 5. децем-
бра 1979. (Бгр., ббл.: Годишњак LXXXV; Настанак ВАНУ, 1981; Академске беседе 
ВАНУ 3; нек.: Годишњак ВАНУ XI). 

Пмжмвжћ Љпбмкжн (Љпба) (Тузла, 14. октобра 1934 – Београд, 12. августа 2016). – Члан од 
25. априла 1991. 

Пнжјаегљ Кнплм (Сплит, 1. јула 1922 – Сплит 27. јуна 1998). – Члан од 16. новембра 1978; 
поднео захтев да буде разрешен чланства у САНУ телеграмом од 21. септембра 1991. 



58 

Раимвгт Ивал (Љубљана, 18. септембра 1899 – Љубљана, 3. августа 1985). – Члан од 21. 
децембра 1961. (Нек.: Годишњак ХСII). 

Рафимвжћ Јмвал (Книн, 5. јула 1929 – Београд, 28. јула 1992). – Члан од 15. децембра 1988. 
(Нек.: Годишњак ХСIХ). 

Ржбан Бгйа (Ribár Belá) (Дебељача 5. септембра 1930 – Нови Сад, 21. марта 2006). – Допи-
сни члан ВАНУ од 3. децембра 1987, за дописног члана САНУ примљен 29. маја 
1991, за редовног изабран 26. октобра 2000; од 1. октобра 2004. члан ван радног 
састава (Бгр., ббл.: Годишњак ВАНУ VII; нек.: Годишњак CXIII). 

Сепжжта Габнжјгй (Дражгоше код Шкофије Локе, 21. марта 1913 – Љубљана, 19. децембра 
1990). – Члан од 16. новембра 1978. (Нек.: Годишњак XCVII). 

Танеаља Манжлм (Tartaglia Marino) (Загреб, 3. августа 1894 – Загреб, 21. априла 1984). – 
Члан од 16. децембра 1965. (Бгр., ббл.: Годишњак LXXII, LXXV). 

Тмдмнмвжћ Мжйгва (Мжта) (Сарајево, 16. децембра 1900 – Сарајево, 10. октобра 1981). – 
Члан од 16. новембра 1978. 

Ћпнужћ Сймбмдал (Сарајево, 19. децембра 1940 – Солун, 3. децембра 2017). – Члан од 23. 
октобра 1997. 

Фжлдган Аймјежј (Шкофја Лока, 30. децембра 1902 – Љубљана, 28. марта 1994). – Члан од 
15. децембра 1988. (Нек.: Годишњак CI). 

Фжоимвжћ Цвжем (Оребић на Пељешцу, 24. децембра 1908 – Сплит, 12. јула 1996). – Члан 
од 16. децембра 1965; поднео захтев да буде разрешен чланства у САНУ изјавом у 
штампи 22. септембра 1991. (Бгр., ббл.: Годишњак LXXII, LXXVIII). 

Хаџжогйжкмвжћ Хајнпджл (Бања Лука, 12. новембра 1914 – Сарајево, 10. априла 1981). – 
Члан од 16. новембра 1978. (Нек.: Годишњак LXXXVIII). 

Цвгеим Днагмежл (Вучја Вас, 19. септембра 1911 – Љубљана, 2. септембра 1993). – Члан 
од 7. марта 1968. (Бгр., ббл.: Годишњак LXXV, LXXVII; нек.: С). 

Цвжегн Фнал (Zwitter Fran) (Бела Црква, Долењско, 24. октобра 1905 – Љубљана, 14. 
априла 1988). – Члан од 28. маја 1970. (Нек.: Годишњак XCV). 

Чайжћ Дпфал (Смртић – Ратковац код Нове Градишке, 18. августа 1918 – Загреб, 17. априла 
1993). – Члан од 27. априла 1972. (Бгр., ббл.: Годишњак LXXIX; нек.: С). 

Џакмња Дпфал (Струмица, 31. јануара 1928 – Загреб, 14. јануар 2009). – Члан од 15. 
децембра 1988. (Нек.: Годишњак CXVI). 

Шингб Нжимйа (Загреб, 21. августа 1920 – Загреб, 3. марта 1993). – Члан од 12. децембра 
1985; поднео захтев да буде разрешен чланства у САНУ писмом од 26. августа 1991. 

Шмжмв Атм (Штип, 20. децембра 1923 – Скопље, 20. априла 1982). – Члан од 7. марта 1968. 

 

Инострани чланови
*
 

 

Аижјака Хжнмфж (秋山洋 – Akiyama Hiroshi). Чиба, 1931 – 21. септембра 2012. – Члан од 23. 
октобра 1997. 

Айгиогјгв Мжсажй Павймвжу (Алексеев Михаил Павлович). Кијев, 24. маја (5. јуна) 1896 – 
Лењинград, 19. септембра 1981. – Члан од 16. децембра 1971. (Нек.: Годишњак 
LXXXIX). 

Айжсалмв Абнак Иоаимвжу (Алиханов Абрам Исаакович). Елизаветпољ–Кировабад, 20. 
фебруара (4. марта) 1904 – Москва, 8. децембра 1970. – Члан од 21. децембра 1961. 
(Нек.: Гласник XXII). 

————— 
* Инострани чланови установљени су тек Законом о Српској академији наука и уметности од 28. јуна 

1960. Чланови из иностранства бирани до тог датума имали су статус дописних, односно редовних чланова 
Академије. 
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Алднгјгвжћ Мжйгеа. Велики Бечкерек, 25. септембра 1925 – Њујорк, 20. октобра 1989. – 
Члан од 15. децембра 1988. (Нек.: Годишњак XCVI). 

Анггеж Тпдмн (Arghezi Tudor – Theodorescu Ion). Букурешт, 21. маја 1880 – Букурешт, 14. 
јула 1967. – Члан од 4. новембра 1965. (Нек.: Гласник XIX). 

Анембмљгвоиж Ивaл Ивалмвжу (Артоболевский Иван Иванович). Москва, 26. септембра (9. 
октобра) 1905 – Москва, 21. септембра 1977. – Члан од 4. новембра 1965. (Нек.: 
Годишњак LXXXVII). 

Баипљгв Айгиоалдн Нжимйајгвжу (Бакулев Александр Николаевич). Невењиковска, 25. 
новембра (7. децембра) 1890 – Москва, 31. марта 1967. – Члан од 17. децембра 1959. 

Банбпйгоип Ийжјг (Barbulescu Ilie). Букурешт, 3. децембра 1875 – Јаши, 5. јуна 1945. – Члан 
од 3. фебруара 1914. 

Баниал Окгн Лперж (Barkan Omer Lütfi). Једрене, 1902 – Инстанбул, 23. августа 1979. – 
Члан од 16. децембра 1971. 

Банемл Дгнги (Barton Derek Harold Richard). Греивсенд, 8. септембра 1918 – 16. марта 
1998. – Члан од 15. децембра 1988. Добитник Нобелове награде за хемију 1969. 
године. (Нек.: Годишњак CV). 

Бгло Нмнкал (Baynes Norman). Лондон, 29. маја 1877 – Лондон, 12. фебруара 1961. – Члан 
од 17. децембра 1959. 

Бглф Адмйр (Benš Adolf). Пардубице, 18. маја 1894 – Праг, 8. марта 1982. – Члан од 4. 
новембра 1965. 

Бгнан Вжиемн (Bérard Victor). Морез ди Жира, 10. августа 1864 – Париз, 13. новембра 1931. 
– Члан од 16. фебруара 1920. (Нек.: Годишњак XL). 

Бгнеа Мжсаж (Berza Mihai). Такучи, 23. августа 1907 – Букурешт, 5. октобра 1978. – Члан од 
22. маја 1975 (Нек.: Годишњак LXXXV). 

Бгнлан Жал (Bernard Jean). Париз, 26. маја 1907 – Париз, 17. априла 2006. – Члан од 7. маја 
1981. (Нек.: Годишњак CXIII). 

Бйафимвжу Джмлже (Blaškoviĉ Dionyz). Јаблоница, 2. августа 1913 – Братислава, 17. новем-
бра 1998. – Члан од 7. маја 1981. 

Бмбджњоиж Мжсай (Bobrzyński Michał). Краков, 30. септембра 1849 – Познањ, 3. јула 1935. 
– Члан од 5. фебруара 1907. (Бгр., ббл.: Годишњак XX). 

Бмгдал Јмал (Bogdan Joan). Брашов, 25. јула 1864 – Букурешт, 1. јуна 1919. – Члан од 3. 
фебруара 1914. 

Бмгдалмвжћ Бмнжойав, Нови Сад, 3. јуна 1934 – Милхајм на Руру, 11. септембра 2010. – 
Члан од 2. новембра 2006. 

Бминжо Џмл (Bockris John O’Mara). Јоханесбург, 5. јануара 1923 – Гејнисвил, Флорида, 7. 
јула 2013. – Члан од 15. децембра 1988. 

Бмйдвжл Џгко Мани (Baldwin James Mark). Колумбија, 12. јануара 1861 – Париз, 8. новем-
бра 1934. – Члан од 16. фебруара 1920. (Бгр., ббл.: Годишњак XXVIII). 

Бналиа Вжемнг (Branca Vittore). Савона, 9. јула 1913 – Венеција, 28. маја 2004. – Члан од 
15. децембра 1988. (Нек.: Годишњак CXI). 

Бнапл Маиожкжйжал (Braun Maximilian). Петроград 6. фебруара 1903 – Гетинген, 17. јула 
1984. – Члан од 16. децембра 1971. 

Бнаплжтгн Ггнсанд (Braunitzer Gerhard). Марибор, 24. септембра 1921 – Минхен, 27. маја 
1989. – Члан од 12. децембра 1985. (Нек.: Годишњак XCVI). 

Бнафг Жал (Brachet Jean). Етербек, 19. марта 1909 – Брен л’Але, 10. августа 1988. – Члан 
од 4. новембра 1965. (Нек.: Годишњак XCV). 

Бнгл Едкмлд (Brun Edmond Antoine). Сен Кана, 31. децембра 1898 – Париз, 4. новембра 
1979. – Члан од 22. маја 1975 (Нек.: Годишњак LXXXVI). 
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Бнжилгн Айгиоалдгн (Brückner Aleksander). Тарнопољ, 29. јануара 1856 – Берлин, 24. маја 
1939. – Члан од 3. фебруара 1906. (Бгр., ббл.: Годишњак XIX). 

Бнжл Жал (Bruhnes Јеаn). Тулуза, 1869 – Париз, 27. августа 1930. – Члан од 16. фебруара 
1920. (Нек.: Годишњак XXXIX). 

Бнжел Бглџакжл (Britten Benjamin Edward). Лоустофт, 22. новембра 1913 – Алдберг, 4. 
децембра 1976. – Члан од 4. новембра 1965. (Нек.: Годишњак LXXXIII). 

Бнмдгй Фгнлал (Braudel Fernand). Лимевил, 24. августа 1902 – Сен Жерве, 27. новембра 
1985. – Члан од 4. новембра 1965. (Нек.: Годишњак ХСIII). 

Бнми Ойар (Broch Olaf). 4. августа 1867 – Осло, 28. јануара 1961. – Члан од 16. фебруара 
1920. (Бгр., ббл.: Годишњак XXVIII). 

Бпелжимв Ггладжј Айгиогјгвжу (Бузников Генадий Алексеевич). Лењинград – Санкт-Петер-
бург, 18. јануара 1931 – Лос Анёелес 27. августа 2012. – Члан од 25. априла 1991. 

Бпнао Ханайакбмо (Μπούρας Χαράλαμπος – Bouras Charalambos). Превеза, 17. јула 1933 – 
Атина, 27. јула 2016. – Члан од 27. октобра 1994. 

Вавжймв Сгнггј Ивалмвжу (Вавилов Сергей Иванович). Москва, 12 (24) марта 1891 – 
Москва, 25. јануара 1951. – Члан од 18. марта 1948. 

Ваглгн Хглнж Н. (Wagner Henry N.). Балтимор, 12. маја 1927 – Балтимор 25. септембра 
2012. – Члан од 30. октобра 2003. (Нек.: Годишњак CXIX). 

Вајал Алднг (Vaillant André). Соасон, 3. новембра 1890 – Париз, 23. јуна 1977. – Члан од 14. 
јуна 1955. (Нек.: Годишњак LXXXIV). 

Вајо Папй (Weiss Paul). Беч, 21. марта 1898 – Њујорк, 8. септембра 1989. – Члан од 17. 
децембра 1959. (Нек.: Годишњак XCVIII). 

Ваиокал Сгйкал (Waksman Selman). Новаја Прилука, 10 (22) јула 1888 – Хајанис, Масачу-
сетс, 16. августа 1973. – Члан од 17. децембра 1959. Добитник Нобелове награде за 
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Лажјп Алггйжиж Е. (Λαΐοσ Αγγελική – Laiou Angeliki E.). Атина, 6. априла 1941 – Бостон, 11. 
децембра 2008. – Члан од 2. новембра 2006. (Нек.: Годишњак CXV). 

Лаиаоањ Алемал (Lacassagne Antoine). Вилрест, 29. августа 1884 – Париз, 16. децембра 
1971. – Члан од 14. јула 1955. (Нек.: Гласник XXIII). 

Лаинма Айрнгд (Lacroix Alfred). Макон, 4. фебруара 1863 – Париз, 16. марта 1948. – Члан 
од 18. фебруара 1926. 

Лаоианжо Мжсажй (Λάζκαρις Μιταήλ – Laskaris Mihail). Крф, 29. новембра 1903 – Солун, 7. 
новембра 1965. – Члан од 4. новембра 1965. (Нек.: Гласник XVII). 

Лгижк Жал (Lequime Jean). Удан-Емери, 15. маја 1908 – Брисел, 11. новембра 1999. – Члан 
од 16. децембра 1971. 

Лгкгнй Пмй (Lemerle Paul). Париз, 22. априла 1903 – Париз, 17. јула 1989. – Члан од 17. 
децембра 1959. (Нек.: Годишњак XCVI). 

Лгмлмв Лeмлжд Маиожкмвжу. Москва, 19 (31) маја 1899 – Москва, 8. августа 1994. – Члан од 
16. децембра 1971 (Нек.: Годишњак CI). 

Лгн-Сжйавжњоиж Тадгпф (Lehr-Spławiński Tadeusz). Краков, 20. септембра 1891 – Краков, 
17. фебруара 1965. – Члан од 16. фебруара 1940. (Нек.: Гласник XVII). 

Лгоижл Апгпое (Leskien August). Кил, 8. јула 1840 – Лајпциг, 20. септембра 1916. Дописни 
члан Српског ученог друштва од 30. јануара 1884. – Члан од 23. јануара 1888. (Бгр., 
ббл.: Годишњак II, IX). 

Лжал Какжј (Lian Camille). Трењи, 14. јануара 1882 – Париз, 8. априла 1969. – Члан од 4. 
новембра 1965. (Нек.: Гласник XXI). 

Лжсаумв Дкженжј Сгнггјгвжу (Лихачев Дмитрий Сергеевич). Санкт Петербург, 15 (28) 
новембра 1906 – Санкт Петербург, 30. септембра 1999. – Члан од 16 децембра 1971. 
(Нек.: Годишњак CVI). 
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Лпемойавоиж Вжемйд (Lutosławski Witold). Варшава, 25. јануара 1913 – Варшава, 7. фебру-
ара 1994. – Члан од 15. децембра 1988. (Нек.: Годишњак CI). 

Мавгн Ђмвалж (Maver Giovanni). Корчула, 18. фебруара 1891 – Рим, 12. јула 1970. – Члан од 
17. децембра 1959. (Нек.: Гласник XXII). 

Магйжћ Бмгдал. Сомбор, 5. августа 1928 – Њупорт Бич, 25. новембра 2017. – Члан од 12. 
децембра 1985. 

Маемл Алднг (Mazon André). Париз, 7. септембра 1881 – Париз, 13. јула 1967. – Члан од 17. 
децембра 1959. (Нек.: Гласник XIX). 

Мајгн Вйаджкжн (Сисак 14. септембра 1922 – Загреб, 4. фебруар 2012). – Члан ван радног 
састава изабран 15. децембра 1988; за иностраног члана преведен 17. децембра 1998. 
Поднео захтев да буде разрешен чланства у САНУ писмом од 26. августа 1991. 

Мајмн Маег (Major Maté). Баја, 3. августа 1904 – Будимпешта, 12. априла 1986. – Члан од 
4. новембра 1965. 

Маиимлгй Хандгл (McConnel Harden M.). Ричмонд, 18. јула 1927 – Атертон, 8. октобра 2014. 
– Члан од 23. октобра 1997. 

Майнм Алднг (Malraux André). Париз, 3. новембра 1901 – Париз, 23. новембра 1976. – Члан 
од 16. децембра 1971. 

Маег Жмнд (Mathé Georges). Сермаж, 9. јула 1922 – Париз, 15. октобра 2010. – Члан од 7. 
маја 1981. (Нек.: Годишњак CXVII). 

Мгјг Алемал (Meillet Antoine). Мулен, 11. новембра 1866 – Шатомејан, 23. септембра 1936. 
– Члан од 16. фебруара 1920 (Бгр., ббл.: Годишњак XXVII; нек.: XLVI). 

Мгиглеж Дгјвжд (Mackenzie David). Рочестер 10. јуна 1927 – Гринсбороу, 4. децембра 2008. 
– Члан од 15. децембра 1988. 

Мглдгљгјгв Дкженжј Ивалмвжу (Менделеев Дмитрий Иванович). Тоболск, 27. јануара (8. 
фебруара) 1834 – Петроград, 20. јануара (2. фебруара) 1907. – Члан од 30. јануара 
1904. (Нек.: Годишњак XX). 

Мглгн Вйаджкжн Ваожљгвжу (Меннер Владимир Васильевич). Шацк, 11 (24) новембра 1905 
– Москва, 6. јануара 1989. – Члан од 15. децембра 1988. (Нек.: Годишњак XCVI). 

Мжјг Габнжјгй (Millet Gabriel). Сен Луи, Сенегал, 17. априла 1867 – Париз, 8. маја 1953. – 
Члан од 16. фебруара 1920. (Бгр., ббл.: Годишњак XXVIII). 

Мжипожњоиж Јал (Mikusiński Jan). Станиславов, 3. априла 1913 – Катовице, 27. jула 1987. – 
Члан од 22. маја 1975. (Нек.: Годишњак XCV). 

Мжйип Шеграл (Milcu Ştefan). Крајова, 15. августа 1903 – Букурешт, 1. децембра 1997. – 
Члан од 7. маја 1981. (Нек.: Годишњак CVI). 

Мжймф Чгойав (Milosz Czeslaw). Шетејњи, 30. јуна 1911 – Краков, 14. августа 2004. – Члан 
од 12. децембра 1985. Добитник Нобелове награде за књижевност 1980. године. 

Мжнижл-Ггтгвжу Бмнжо (Миркин-Гецевич Борис Сергеевич - Mirkine-Guetzévitch Boris). 
Киев, 1. јануара 1892 – Париз, 1. априла 1955. – Члан од 16. фебруара 1937. (Бгр., 
ббл.: Годишњак XLVI). 

Мјаолжимв Айгиоалдн Лгмлждмвжу (Мясников Александр Леонидович). Красни Холм, 6 (18) 
септембра 1899 – Москва, 19. новембра 1965. – Члан од 4. новембра 1965. (Нек.: 
Гласник XVII). 

Ммјйглгнасе Ејлгн (Meulengracht Einer). Копенхаген, 7. априла 1887 – Копенхаген, 11. 
фебруара 1977. – Члан од 17. децембра 1959. (Нек.: Годишњак LXXXIX). 

Ммлегй Пмй (Montel Paul). Ница, 29. априла 1876 – Париз, 22. јануара 1975. – Члан од 4. 
новембра 1965. (Нек.: Годишњак LXXXII). 

Ммлежћгйж Ђмнђм (Monticelli Giorgio). Триполи, 15. фебруара 1915 – Рим, 24. јуна 1994. – 
Члан од 15. децембра 1988. (Нек.: Годишњак CI). 
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Ммнавужи Ђпйа (Moravcsik Gyula). Будимпешта, 29. јануара 1892 – Будимпешта, 10. децем-
бра 1972. – Члан од 4. новембра 1965. (Нек.: Гласник XXV). 

Ммеа Пјгенм (Motta Pietro). Сасари, 18. септембра 1942 – Рим, 20. јуна 2002. – Члан од 26. 
октобра 2000. (Нек.: Годишњак CIX). 

Мпиа Анлмфе К. (Muka Arnošt К.). Велики Восик, 10. марта 1854 – Будишин, 10. октобра 
1932. – Члан од 30. јануара 1903. (Бгр., ббл.: Годишњак XVII; нек.: XLI). 

Мпн Хглнж (Мооrе Неnrу). Кастелфорд, 30. јула 1898 – Мач Хадам, 31. августа 1986. – Члан 
од 22. маја 1975. (Нек.: Годишњак ХСIII). 

Найжвижл Дкженжј Ваожљгвжу (Наливкин Дмитрий Васильевич). Петроград – Лењинград, 
13 (25) августа 1889 – Лењинград, 3. марта 1982. – Члан од 4. новембра 1965. (Нек.: 
Годишњак LXXXIX). 

Нанмулжтиж Айгиогј Лгмлејгвжу (Нарочницкий Алексей Леонтьевич). Чернигов, 3 (16) 
фебруара 1907 – Москва, 14. јуна 1989. – Члан од 7. маја 1981. (Нек.: Годишњак 
XCVI). 

Нждгнйг Лпбмн (Niederle Lubor). Клатови, 20. септембра 1865 – Праг, 14. јуна 1944. – Члан 
од 30. јануара 1904 (Бгр., ббл.: Годишњак XVII). 

Нмваимв Тжсмкжн. Апатин, 16. марта 1929 – Кенсингтон, 1. јануара 2015. – Члан од 25. 
априла 1991. 

Нмнжлдгн Ханайд (Norinder Ernest Harald). Норчепинг, 3. марта 1888 – Упсала, 6. јула 1969. 
– Члан од 17. децембра 1959. (Нек.: Годишњак ХСI). 

Њжу Каежкјгд (Nitsch Kazimierz). Краков, 1. фебруара 1874 – Краков, 26. септембра 1958. 
– Члан од 17. фебруара 1936. 

Обгл Мжфгй (Aubin Michel). Руан, 15. априла 1923 – Атина, 6. септембра 1996. – Члан од 7. 
маја 1981. (Нек.: Годишњак CIII). 

Обмйглоиж Джкженж (Obolensky Dimitri). Петроград, 1. априла 1918 – Оксфорд, 23. децем-
бра 2001. – Члан од 15. децембра 1988. 

Овужлжимв Јпнжј Алаемљгвжу (Овчинников Юрий Анатольевич). Москва, 2. августа 1934 – 
Москва, 17. фебруара 1988. – Члан од 12. децембра 1985. (Нек.: Годишњак XCV). 

Ойфаи Ватйав (Olszak Wacław). Карвина, 24. октобра 1902 – Удине, 8. децембра 1980. – 
Члан од 17. децембра 1959. 

Окал Екжй (Haumant Emile). Сарбур, 17. априла 1859 – Лион, 11. децембра 1942. – Члан од 
5. фебруара 1907. (Бгр., ббл.: Годишњак XX; нек.: LI). 

Ожайги Каежкјгд (Opałek Kazimiеrz). Краков, 13. јула 1918 – Краков, 11. новембра 1995. – 
Члан од 7. маја 1981. 

Осмтжкоиж Дкженжј Јгвггњгвжу (Охоцимский Дмитрий Евгеньевич). Москва, 26. фебруара 
1921 – Москва, 18. децембра 2005. – Члан од 26. октобра 2000. 

Павймв Тмдмн Джкженмв. Штип, 14. фебруара 1890 – Софија, 8. маја 1977. – Члан од 18. 
марта 1948. 

Паоегн Вайгнж-Радм Лпј (Pasteur Valléry-Radot Louis). Париз, 13. маја 1886 – Париз, 1970. – 
Члан од 17. децембра 1959. (Нек.: Гласник XXII). 

Пгнгл Фналожо (Perrin Francis). Париз, 17. августа 1901 – Париз, 4. јула 1992. – Члан од 16. 
децембра 1971. 

Пгенмвжћ Екжй (Petrovics Emil). Велики Бечкерек, 9. фебруара 1930 – Будимпешта 30. јуна 
2011). – Члан од 25. априла 1991. (Нек.: Годишњак СXVIII). 

Пгенмвоиж Бмнжо Ваожљгвжу (Петровский Борис Васильевич). Јесентука, 14 (27) јуна 1908 
– Москва, 4. маја 2004. – Члан од 16. децембра 1971. 

Пжиан Пјгн Шанй (Picard Pierre Charles). Феријер ан Галина, 7. јуна 1883 – Париз, 15. 
децембра 1965. – Члан од 14. јуна 1955 (Нек.: Гласник XVIII). 
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Пжлегн Ханмйд (Pinter Harold). Лондон, 10. октобра 1930 – Лондон, 24. децембра 2008. – 
Члан од 2. новембра 2006. Добитник Нобелове награде за књижевност 2005. године. 
(Нек.: Годишњак CXV). 

Пйафиа Ржсанд (Plaschka Richard Georg). Вотау, 8. јула 1925 – Беч, 27. октобра 2001. – Члан 
од 12. децембра 1985. 

Пмйжвиа Јжндж (Polívka Jiří). Енс, 6. марта 1858 – Праг, 22. марта 1933. – Члан од 5. фебру-
ара 1907. (Бгр.: Годишњак XX; нек.: ХLII). 

Пмкжгјп Джкженжјг (Pompeiu Dimitrie). Броскауци, 22. септембра 1873 – 8. октобра 1954. – 
Члан од 16. фебруара 1940. 

Пмжмвжћ Айгиоалдан. Београд, 29. маја 1931 – Париз, 1. октобра 2014. – Члан од 25. априла 1991. 

Пмејг Пјгн (Potier Pierre). Боа Коломб, 22. августа 1934 – Жиф сир Ивет, 3. фебруар 2006. – 
Члан од 23. октобра 1997. (Нек.: Годишњак CXIV). 

Пнгймг Вйаджкжн. Сарајево, 23. јула 1906 – Цирих, 7. јануара 1998. – Члан од 7. маја 1981. 
Добитник Нобелове награде за хемију 1975. године. (Нек.: Годишњак CV). 

Ппјп Жал (Pouilloux Jean). Вер, 31. октобра 1917 – Париз, 23. маја 1996. – Члан од 27. окто-
бра 1994. (Нек.: Годишњак CIII). 

Радаинжфлал Санвгжайж (Radhakrishnan Sarvepalli). Мадрас, 5. септембра 1888 – Њу 
Делхи, 16. априла 1975. – Члан од 4. новембра 1965. 

Радпймвауиж Мжмднаг. Параге, 28. априла 1933 – Београд, 27. мај 2014. – Члан од 30. окто-
бра 2003. 

Раје Џмнџ Хглнжи рмл (Wright Georg Henrik von). Хелсинки, 14. јуна 1916 – Хелсинки, 16. 
јуна 2003. – Члан од 15. децембра 1988. (Нек.: Годишњак CXI). 

Ракбм Айрнгд (Rambaud Alfred). Безансон, 3. јула 1842 – Париз, 10. новембра 1905. Допи-
сни члан Српског ученог друштва од 18. јуна 1878. – Члан од 5. фебруара 1896. 
(Нек.: Годишњак XIX). 

Ракмл Гаоемл (Ramon Gaston). Белшом, 30. септембра 1886 – Гарш, 8. јуна 1963. – Члан од 
14. јуна 1955. (Нек.: Гласник XV). 

Рафиа Кангй (Raška Karel). Страшин, 17. новембра 1909 – Праг, 21. новембра 1987. – Члан 
од 22. маја 1975. (Нек.: Годишњак CI). 

Ргјж Џгко (Reilly James). Ландрно, 6. марта 1887 – Париз, 4. децембра 1974. – Члан од 17. 
децембра 1959. 

Ржиайжл Нжимйај Нжимйајгвжу (Рыкалин Николай Николаевич). Одеса, 14 (27) септембра 
1903 – Москва, 21. маја 1985. – Члан од 17. децембра 1959. (Нек.: Годишњак ХСII). 

Рјгжжл Иља Јгржкмвжу (Репин Илья Ефимович). Чугујев, 24. јула (5. августа) 1844 – Куока-
ле, 29. септембра 1930. – Члан од 5. фебруара 1907. 

Рмеакбгн Алднг (Rosambert André). Решицабања, 4. јула 1896 – Нанси, 24. јуна 1977. – Члан 
од 16. децембра 1971. 

Рмевадмвоиж Јал (Rozwadowski Jan). Чарна, код Тарнова, 7. децембра 1867 – Варшава, 13. 
марта 1935. – Члан од 6. фебруара 1912. (Бгр., ббл.: Годишњак XXV; нек.: XLIV). 

Рмегл Сеглйж (Rosen Stanley). Ворен (Охајо), 29. јула 1929 – Филаделфија, 4. маја 2014). – 
Члан од 30. октобра 2003. 

Рмф Жал (Roche Jean). Сорг, 14. јануара 1901 – Париз, 24. маја 1992. – Члан од 7. маја 1981 
(Нек.: Годишњак С). 

Рпджуиа Лавмойав. Вуковар, 13. септембра 1877 – Мамерн, 26. септембра 1976. – Члан од 
9. априла 1947. Добитник Нобелове награде за хемију 1939. године. (Нек.: Годи-
шњак LXXXV). 

Рпкјалтгв Вайглежл Вжеаљгвжу (Румянцев Валентин Витальевич). Скатовкa код Саратова 
19. јула 1921 – Москва, 10. јуна 2007. – Члан од 23. октобра 1997. 
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Сабм Икнг (Szabó Imre). Берегсас, 25. новембра 1912 – Будимпешта, 31. маја 1991. – Члан 
од 22. маја 1975 (Нек.: Годишњак XCVIII). 

Сажмнж Анкалдм (Sapori Armando). Сијена, 11. јула 1892 – 6. марта 1976. – Члан од 4. 
новембра 1965. 

Саплдгно Овгл Айрнгд (Saunders Owen Alfred). Лондон, 24. септембра 1904 – Лондон, 10. 
октобра 1993. – Члан од 4. новембра 1965. (Нек.: Годишњак CII). 

Сгјбжл Айбгне (Sabin Albеrt Bruce). Бјалисток, 26. августа 1906 – Вашингтон, 3. марта 
1993. – Члан од 4. новембра 1965. (Нек.: Годишњак С). 

Сгигнжо Кмлоеалежл (έκερης Κωνζηανηίνος Δ. - Sekeris Constantin E.). Нафплион, 12. јуна 
1933 – Атина 15. септембра 2009. – Члан од 27. октобра 1994. 

Сглеагмеаж Јалмф (Szentágothai János). Будимпешта, 31. октобра 1912 – Будимпешта, 8. 
септембра 1994. – Члан од 12. децембра 1985. (Нек.: Годишњак СI). 

Сгнаржкмвоиж Тмкг. Зубовце код Гостивара, 14. јула 1935 – Скопље, 3. марта 2016. – Члан 
од 30. октобра 2003. 

Сгоеал Енлгоем (Sestan Ernesto). Тренто, 2. новембра 1898 – Фиренца, 19. јануара 1986. – 
Члан од 4. новембра 1965. (Нек.: Годишњак ХСIII). 

Сжбмнг Гйгл Тгмдмн (Seaborg Glenn Theodore). Ишпеминг (Мичиген), 19. априла 1912 – 
Лафајет (Калифорнија), 25. фебруара 1999. – Члан од 12. децембра 1985. Добитник 
Нобелове награде за хемију 1951. године. (Нек.: Годишњак CVI). 

Сжкжћ Мајий (Simic Michael). Нови Бечеј, 29. јануара 1932 – Гетерсберг (Gaithersburg) 
(Мериленд), 25. октобра 2009. – Члан од 25. априла 1991. 

Сјгдмв Лгмлжд Ивалмвжу (Седов Леонид Иванович). Ростов, 1 (14) новембра 1907 – Москва, 
5. септембра 1999. – Члан од 4. новембра 1965. 

Сјглијгвжу Хглнжи (Sienkiеwicz Hеnryk). Вола Окшејска, 5. маја 1846 – Вевеј, 15. новембра 
1916. – Члан од 3. фебруара 1906. Добитник Нобелове награде за књижевност 1905. 
године. 

Сјгнжжњоиж Ватйав (Sierpiński Wacław). Варшава, 14. марта 1882 – Варшава, 21. октобра 
1969. – Члан од 15. фебруара 1932. (Бгр., ббл.: Годишњак XL; нек.: Гласник XXI). 

Симнмсмд Вайгнжј Вйаджкжнмвжу (Валерий Владимирович Скороход). Никопољ, 28. јула 
1934 – 1. јула 2017. – Члан од 23. октобра 1997. 

Синјабжл Кмлоеалежл Ивалмвжу (Скрябин Константин Иванович). Петроград, 25. новем-
бра (7. децембра) 1878 – Москва, 17. октобра 1972. – Члан од 4. новембра 1965. 
(Нек.: Гласник XXIV). 

Скжнлмв Вйаджкжн Ивалмвжу. Санкт-Петербург, 29. маја (10. јуна) 1887 – Лењинград, 11. 
фебруара 1974. – Члан од 4. новембра 1965. (Нек.: Годишњак LXXXI). 

Смбмљгвоиж Айгиогј Ивалмвжу (Соболевский Алексей Иванович). Москва, 26. децембра 
1856 (7. јануара 1857) – Москва, 24. маја 1929. – Члан од 26. јануара 1909. (Бгр., 
ббл.: Годишњак XXII; нек.: XXXVIII). 

Смйдгњжтжл Айгиоалдн (Солженицын Александр Исаевич). Кисловодск, 11. децембра 
1918 – Москва, 3. августа 2008. – Члан од 27. октобра 1994. Добитник Нобелове 
награде за књижевност 1970. године. (Нек.: Годишњак CXV). 

Сжгналоиж Мжсажй Нгоемнмвжу (Сперанский Михаил Несторович). Москва, 19. априла (1. 
маја) 1863 – Москва, 12. априла 1938. – Члан од 5. фебруара 1907. (Бгр., ббл.: Годи-
шњак XX; нек.: XLVIII). 

Сжнжго Ржуанд (Spriggs Richard M.). Вашингтон, 8. маја 1931 – Њујорк, 21. јула 2007. – 
Члан од 12. децембра 1985. 

Сежжгежћ Вйаджкжн. Загреб, 27. јануара 1928 – Загреб, 23. јула 2017. – Члан ван радног 
састава од 12. децембра 1985; за иностраног члана преведен 17. децембра 1998. 
Поднео захтев да буде разрешен чланства у САНУ писмом од 21. септембра 1991. 
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Сежнжимвжу Мжсажй Адмљрмвжу (Стырикович Михаил Адольфович). Петроград, 3(16). 
новембра 1902 – Петроград, 27. октобра 1995. – Члан од 22. маја 1975. 

Такбмна Алђгйм (Tamborra Angelo). Киас, 14. октобра 1913 – Рим, 14. септембра 2004. – 
Члан од 22. маја 1975. (Нек.: Годишњак CXI). 

Таеанијгвжу Вйаджойав (Tatarkiewicz Władysław). Варшава, 3. априла 1886 – Варшава, 4. 
априла 1980. – Члан од 16. децембра 1971. 

Тгмианжо Пгнжийго (Θεοτάρης Περικλής – Theocaris Pericles). Атина, 24. септембра 1921 – 
Атина, 15. септембра 1999. – Члан од 22. маја 1975. (Нек.: Годишњак CVII). 

Тгнкжјг Пјгн (Termier Pierre). Лион, 3. јула 1859 – Гренобл, 23. октобра 1930. – Члан од 18. 
фебруара 1926. (Нек.: Годишњак XXXIX). 

Тжбиг Вгнлгн (Tübke Werner). Шенбек на Елби, 30. јула 1929 – Лајпциг, 27. маја 2004. – 
Члан од 15. децембра 1988, поднео захтев да буде разрешен чланства у САНУ 
писмом од 30. јула 1992. 

Тжнйжкал Бнплм (Thürlimann Bruno). Госау, 6. фебруара 1923 – Цирих, 29. јула 2008. – Члан 
од 25. априла 1991. 

Тмиангв Сгнггј Айгиоалднмвжу (Токарев Сергей Александрович). Тула, 16 (28) децембра 
1899 – Москва, 19. априла 1985. – Члан од 4. новембра 1965. (Нек.: Годишњак 
XCIV). 

Тмйоемј Лав Нжимйајгвжу (Толстой Лев Николаевич). Јасна Пољана, 28. августа (9. септем-
бра) 1828 – Астапово, 7 (20) новембра 1910. – Члан од 3. фебруара 1910. (Бгр., ббл.: 
Годишњак XXIII; нек.: XXIV). 

Тмйоемј Нжижеа Иљжу (Толстой Никита Ильич). Вршац, 15. априла 1923 – Москва, 27. јуна 
1996. – Члан од 12. децембра 1985. (Нек.: Годишњак CIII). 

Тмкги Ватйав (Tomek Václav Vladivoj). Храдец Кралове, 21. маја 1818 – Праг, 12. јуна 1905. 
– Члан од 30. јануара 1904. (Нек.: Годишњак XIX). 

Тмнгмв Игмн Вйаджкжнмвжу (Торгов Игорь Владимирович). Казан, 2 (15) фебруара 1912 – 
Москва, 15. јунa 2007. – Члан од 27. октобра 1994. 

Тнажгелжимв Ваджк Айгиоалднмвжу. Москва, 15 (28) новембра 1905 – Москва 15. августа 
1994. – Члан од 22. априла 1976. 

Тпнжајгв Тжгнал Мгљипкмвжу (Турпаев Тигран Мелькумович). Астрахан, 20. октобра 1918 – 
Москва, 27. октобра 2003. – Члан од 7. маја 1981. 

Унжомл Гж (Ourisson Guy). Булоњ-Биланкур, 26. марта 1926 – Париз, 3. новембра 2006. – 
Члан од 25. априла 1991. (Нек.: Годишњак CXIV). 

Уожглоиж Фјмдмн Ивалмвжу (Успенский Федор Иванович). Горки, 7 (19) фебруара 1845 – 
Лењинград, 10. септембра 1928. – Члан од 23. јануара 1888. (Бгр., ббл.: Годишњак 
II; нек.: XXXVII). 

Фгй Олмн (Fell Honor Bridget). 22. маја 1900 – 22. априла 1986. – Члан од 22. маја 1975. 
(Нек.: Годишњак ХСIII). 

Фжигн Фнждбгне (Ficker Friedbert). Арнолдс Грин, 5. септембра 1927 – Јена, 10. јануара 
2007. – Члан од 26. октобра 2000. 

Фймнжлоиж Тжкмргј Дкженжјгвжу (Флоринский Тимофей Дмитриевич). Петроград, 28. 
октобра (9. новембра) 1854 – Кијев, 2. маја 1920. – Дописни члан Српског ученог 
друштва од 30. јануара 1883. – Члан од 5. фебруара 1897. 

Фмй Айгиоалдан (Фол Александър). Софија, 3. јула 1933 – Софија, 1. марта 2006. – Члан од 
27. октобра 1994. 

Фмлегл Рглг (Fontaine René). Биштроф сир Сар, 6. јуна 1899 – Страсбур, 24. новембра 
1979. – Члан од 16. децембра 1971. (Нек.: Годишњак LXXXVI). 

Фмнеплаемв Фжйжж Фјмдмнмвжу (Фортунатов Филип Федорович). Вологда, 2 (14) јануара 
1848 – Косолма, 20. септембра (3. октобра) 1914. – Члан од 5. фебруара 1907. 
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Фнаилмјж Вжйкмф (Fraknói Vilmos). Урмени, 27. фебруара 1843 – Будимпешта, 20. новем-
бра 1924. – Члан од 6. јануара 1890. 

Фнмймв Кмлоеалежл Ваожљгвжу (Фролов Константин Васильевич). Киров, 22. јула 1932 – 
Москва, 18. новембра 2007. – Члан од 25. априла 1991. 

Хавналги Бмспойав (Havránek Bohuslav). Праг, 30. јануара 1893 – Праг, 2. марта 1978. – Члан 
од 4. новембра 1965. 

Хадеждаижо Малмйжо (Χαηζηδάκης Μανόλης – Chatzidakis Manolis). Хераклион, Крит, 15. 
новембра 1909 – Атина, 1. марта 1998. – Члан од 22. маја 1975. (Нек.: Годишњак CV). 

Хаднмвжу Лаойм (Hadrovics Laszlo). Лендава, 27. јуна 1910 – Будимпешта, 13. маја 1997. – 
Члан ван радног састава ВАНУ од 22. новембра 1984; инострани члан Српске 
академије наука и уметности од 29. маја 1991. (Нек.: Годишњак CIV). 

Хайжгнл Бгнлан (Halpern Bеrnard). Тарнос, 2. новембра 1904 – Париз, 23. септембра 1978. – 
Члан од 4. новембра 1965. (Нек.: Годишњак LXXXV). 

Ханвае Јмегр (Charvát Josef). Праг, 6. августа 1897 – Праг, 31. јануара 1984. – Члан од 4. 
новембра 1965. 

Ханжемо Палајмежо (Χαριηος Παναγιωηης – Charitos Panagiotis). Родос, 1946 – Родос, 12. 
јула 2014. – Члан од 5. новембра 2009. 

Харлгн Сеалжойав (Hafner Stanislaus), Sant Veit an der Glan (Корушка), 13. децембра 1916 – 
Грац, 9. децембра 2006. – Члан од 7. маја 1981. 

Хвмоемв Вйаджкжн Мжсајймвжу (Хвостов Владимир Михайлович). Казан, 11 (24) јуна 1905 
– Москва, 9. марта 1972. – Члан од 4. новембра 1965. (Нек.: Гласник XXV). 

Хгнаи Мжйал. Брашљевица код Озаља, 5. марта 1917 – Загреб, 26. априла 2015. – Члан ван 
радног састава од 16. новембра 1978, инострани члан од 17. децембра 1998, поднео 
захтев да буде разрешен чланства у САНУ писмом од 23. септембра 1991. 

Хмнаи Јжндж (Horák Jiří). Бенешов, 4. децембра 1884 – Мартин, 14. августа 1975. – Члан од 
16. фебруара 1939. (Нек.: Годишњак LXXXIII). 

Хпјгн Ойдджс (Hujer Oldřich). Пацержице, 25. новембра 1880 – Праг, 4. априла 1942. – Члан 
од 17. фебруара 1936. (Бгр., ббл.: Годишњак XLIV). 

Хплггн Хгнбгне (Hunger Herbert). Беч, 9. децембра 1914 – Беч, 9. јула 2000. – Члан од 7. 
маја 1981. 

Цжтжл Нжимйај Ваожљгвжу (Цицин Николай Васильевич). Саратов, 6 (18) децембра 1898 – 
Москва, 17. јула 1980. – Члан од 9. априла 1947. (Нек.: Годишњак LXXXVIII). 

Џмломл Дагйао (Johnson Douglas). Паркерсберг, 30. новембра 1878 – Сербинг, 24. фебруара 
1944. – Члан од 16. фебруара 1920. (Бгр., ббл.: Годишњак XXVIII; нек.: LIII). 

Шарангвжу Игмн Рмоежойавмвжу (Шафаревич Игорь Ростиславович). Житомир, 3. јуна 
1923 – Москва, 19. фебруара 2017. – Члан од 2. новембра 2006. 

Шаскаемв Айгиогј Айгиоалднмвжу (Шахматов Алексей Александрович). Нарва, 5 (17) јуна 
1864 – Петроград, 16. августа 1920. – Члан од 30. јануара 1904. (Бгр., ббл.: Годи-
шњак XVII). 

Шжфкалмв Ивал Д. Свиштов, 22. јуна 1862 – Осло, 23. јуна 1928. – Члан од 5. фебруара 
1897. (Бгр., ббл.: Годишњак XI; нек.: XXXVII). 

Шмймсмв Мжсажй Айгиоалднмвжу. Вјешенскаја Станица на Дону, 11 (24) маја 1905 – Вјешен-
скаја Станица, 21. фебруара 1984. – Члан од 4. новембра 1965. Добитник Нобелове 
награде за књижевност 1965. године. 

Шмоеаимвжу Дкженжј Дкженжјгвжу (Шостакович Дмитрий Дмитриевич). Петроград, 12 
(25) септембра 1906 – Москва, 9. августа 1975. – Члан од 4. новембра 1965. (Нек.: 
Годишњак LXXXI). 

Шжайдмл Екжй (Špaldon Emil). Чадци, 12. маја 1918 – Нитра, 16. септембра 2015. – Члан 
ван радног састава ВАНУ од 22. новембра 1984, примљен за иностраног члана 
САНУ 29. маја 1991. 
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Почасни чланови 

(На основу чл. VII, тач. 3 Закона о изменама и допунама у Основном закону Kраљевскo-срп-
ске академије од 10. фебруара 1892. чланови Српског ученог друштва постали су почасни 
чланови Српске краљевске академије). 
 

Авнжй Адмйр (Avril Adolphe baron d’). Париз, 13. августа 1822 – Копијер, 27. октобра 1904. – 
Дописни члан Српског ученог друштва од 25. јануара 1870. (Бгр., ббл.: Годишњак 
IX; нек.: XIX). 

Айгиожћ Алеа (Антоније). Панчево, 9. маја 1844 – Београд, 12. новембра 1893. – Члан Срп-
ског ученог друштва од 17. фебруара 1874. (Нек.: Годишњак VII). 

Айимвжћ Кмоеа. Земун, 14. септембра 1834 – Београд, 2. маја 1909. – Члан Српског ученог 
друштва од 25. јануара 1870. (Нек.: Годишњак XXIII). 

Алдмлмвжћ Мжйал. Пожаревац, 11. јула 1849 – Беч, 31. августа 1926. – Члан Српског ученог 
друштва од 27. фебруара 1883. 

Алднгјгвжћ Алднгја. Крагујевац, 1. VII 1840 – Крагујевац, 2. IX 1893. – Дописни члан Срп-
ског ученог друштва од 24. I 1871. 

Аоимйж Гнатжјаджм (Ascoli Graziadio Isaia). Горица, 16. јула 1829 – Милано, 21. јануара 1907. 
– Дописни члан Српског ученог друштва од 30. јануара 1885. 

Баижћ Вмјжойав. Перна, код Топуског, 22. августа (3. септембра) 1847 – Београд, 30. априла 
1929. – Члан Српског ученог друштва од 27. фебруара 1883. (Нек.: Годишњак 
XXXVIII). 

Бае Џмл Айгиоалдгн Тжл каниже мд (Bath John Alexander Thynne Marquis of). Вестминстер, 
1. марта 1831 – Венеција, 20. априла 1896. – Почасни члан Српског ученог друштва 
од 30. јануара 1884. 

Бгеомлмв Пјмен Айгиогјгвжу (Бессонов Петр Алексеевич). Москва, 1828 – Харков, 22. 
фебруара (6. марта) 1898. – Дописни члан Друштва српске словесности од 13. јану-
ара 1863. – Дописни члан Српског ученог друштва од 20. јула 1864. 

Бгнжоављгвжћ Ђмнђг. Панчево, 25. маја (6. јуна) 1828 – Пожаревац, 18. (30) јуна 1898. – 
Дописни члан Друштва српске словесности од 13. јануара 1863. – Дописни члан 
Српског ученог друштва од 29. јула 1864. 

Бмнсгнав Екжй (Borchegrave Emile baron de). Ган, 27. децембра 1873 – Брисел, 1. августа 
1917. – Дописни члан Српског ученог друштва од 30. јануара 1885. 

Бпджймвжу Алемл Сгкјмлмвжу (Будилович Антон Семенович). Комотово, Гродненска губ., 
24. маја (5. јуна) 1846 – Петроград, 12 (25) децембра 1908. – Дописни члан Српског 
ученог друштва од 9. фебруара 1886. 

Бпнкмв Тмдмн Семјалмв. Габрово, 2. јануара 1834 – 25. октобра 1906. – Дописни члан Срп-
ског ученог друштва од 6. фебруара 1869. 

Бпойајгв Фјмдмн Ивалмвжу (Буслаев Федор Иванович). Коренск, 13 (25) априла 1818 – 
Љублино, Московска губернија, 31. јула (12 августа) 1897. – Дописни члан Српског 
ученог друштва од 6. фебруара 1869. 

Ваљавгт Маежја. Средња Бела, 17. фебруара 1831 – Загреб, 15. марта 1897. – Дописни 
члан Српског ученог друштва од 30. јануара 1884. (Нек.: Годишњак XII). 

Валжуги Фнањм. Валтердорф, 6. јула 1809 – Осијек, 6. априла 1894. – Дописни члан Срп-
ског ученог друштва од 30. јануара 1885. 

Ваожљгвжћ Айжкжжјг. Велишевац код Љига, 21. новембра 1831 – Београд, 21. јануара 1911. 
– Члан Друштва српске словесности од 21. јануара 1862. – Почасни члан Српског 
ученог друштва од 29. јула 1864, члан од 6. фебруара 1869. (Нек.: Годишњак XXIV). 
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Ватйжи Јал (Vaclík, Jan). Плав, Чешке Будјејовице, 15. јуна 1830 – Петроград, 3. августа 
1917. – Дописни члан Друштва српске словесности од 13. јануара 1863. – Дописни 
члан Српског ученог друштва од 29. јула 1864. 

Вгљимвжћ Семјал. Параћин, 1830 – Београд, 22. априла 1925. – Члан Друштва српске 
словесности од 13. јануара 1857. – Почасни члан Српског ученог друштва од 29. 
јула 1864, члан од 6. фебруара 1869. 

Вгнгожћ (Маиожк) Ммјогј. Страгари, 1835 – Београд, 4 (16) октобра 1896. – Дописни члан 
Српског ученог друштва од 6. фебруара 1869. 

Вгнгфуагжл Ваожйжј Ваожљгвжћ (Верещагин Василий Васильевич). Череповец, Новгород. 
губ., 14 (26) октобра 1842 – Порт-Артур, полуострво Љаодонг, 31. марта (13. 
априла) 1904. – Почасни члан Српског ученог друштва од 27. фебруара 1883 (Нек.: 
Годишњак XVIII). 

Вгнимвжћ Сеграл. Угљара, 4. марта 1821 – Софија, 30. децембра 1893. – Дописни члан 
Друштва српске словесности од 13. јануара 1863. – Дописни члан Српског ученог 
друштва од 29. јула 1864. 

Вгеа Алђгйм (Vetta Angelo). 1837 – 29. октобра (11. новембра) 1901. – Дописни члан Срп-
ског ученог друштва од 30. јануара 1885. 

Вжеимвжћ Гавнжйм. Будим, 28. јануара (9. фебруара) 1829 – Неготин, 25. јула (7. августа) 
1902. – Члан Српског ученог друштва од 30. јануара 1872. (Нек.: Годишњак XVI). 

Впјжћ Нжимйа. Пригор, 1. октобра 1846 – Беч, 12. марта 1910. – Дописни члан Српског уче-
ног друштва од 30. јануара 1885. 

Впижћгвжћ Нжимйа Ђ. Сомбор, 8. новембра 1830 – Сомбор, 26. октобра (8. новембра) 1910. 
– Дописни члан Српског ученог друштва од 30. јануара 1883. 

Гйгдоемл Вжйжјак Еване (Gladstone William Ewart). Ливерпул, 29. децембра 1809 – Хавар-
ден, 19. маја 1898. – Почасни члан Српског ученог друштва од 19. октобра 1880. 
(Нек.: Годишњак XII). 

Гмйпбмвжћ Джкженжјг. 1826 – Београд, 16 (28) фебруара 1899. – Члан Српског ученог дру-
штва од 29. јула 1864. 

Гнме Јаимв Канймвжу (Грот Яаков Карлович). Петербург, 15 (27) децембра 1812 – Петербург, 
24. маја (5. јуна) 1893. –Дописни члан Српског ученог друштва од 19. октобра 1880. 

Гнме Кмлоеалежл Јаимвљгвжу (Грот Константин Яковлевич). Царско Село, 22. јуна (4. 
јула) 1853 – Лењинград, 29. септембра 1934. – Дописни члан Српског ученог дру-
штва од 30. јануара 1883. 

Гнпјжћ Јгвнгк. Даросава, 8. новембра 1827 – Београд, 15 (27) септембра 1895. – Члан Дру-
штва српске словесности од 2. јануара 1855. – Члан Српског ученог друштва од 5. 
марта 1869. (Нек.: Годишњак X). 

Гнпјжћ Сава. Колари, код Смедерева, 25. новембра 1840 – Београд, 21. октобра (3. новем-
бра) 1913. – Члан Српског ученог друштва од 2. јуна 1875. (Нек.: Годишњак XXVII). 

Дг Гпбгнлаежо Алђгйм (De Gubernatis Angelo). Торино, 7. априла 1840 – Рим, 26. фебруара 
1913. – Дописни члан Српског ученог друштва од 8. фебруара 1886. (Нек.: Годи-
шњак XXVI). 

Дгоеплжо Гавнжй Сжжнждмлмвжу (Дестунис Гавриил Спиридонович). Петроград, 16. марта 
1818 – Петроград, 19. марта 1895. – Дописни члан Српског ученог друштва од 22. 
новембра 1881. (Нек.: Годишњак XI). 

Джкженжјгвжћ Сава. Панчево, 24. августа (7. септембра) 1847 – Београд, 5. септембра 1927. 
– Дописни члан Српског ученог друштва од 30. јануара 1884. 

Дмижћ Лаеан. Београд, 27. марта (8. априла) 1846 – Опатија, 1 (13) децембра 1893. – Допи-
сни члан Српског ученог друштва од 25. јануара 1870. (Нек.: Годишњак VII). 
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Днагафгвжћ Јмвал. Пожаревац, 4. фебруара 1836 – Ниш, 1. јула 1915. – Члан Друштва срп-
ске словесности од 21. фебруара 1862. – Почасни члан Српског ученог друштва од 
29. јула 1864, члан од 6. фебруара 1869. 

Днагмвжћ Маним. Велестово, код Цетиња, 22. августа 1851 – Цетиње, 6 (19) новембра 1918. 
– Дописни члан Српског ученог друштва од 30. јануара 1885. 

Днжлмв Mанжл Семјалмв. Панаёуриште, 20. октобра (1. новембра) 1838 – Харков, 28. фебру-
ара (3. марта) 1906. – Почасни члан Српског ученог друштва од 22. новембра 1881. 

Днпг Алнж (Drouet Henri). Троа, 27. новембра 1829 – Дижон, 16. марта 1900. – Почасни члан 
Српског ученог друштва од 30. јануара 1883. 

Ђмнђгвжћ Јмвал. Сента, 13 (25) новембра 1826 – Београд, 9 (22) априла 1900. – Дописни 
члан Друштва српске словесности од 13. јануара 1863. – Дописни члан Српског 
ученог друштва од 29. јула 1864, члан од 6. фебруара 1869. (Нек.: Годишњак XIV). 

Ђпнжћ Джкженжјг. Београд, 27. септембра (9. октобра) 1838 – Београд, 19 (31) октобра 
1893. – Члан Српског ученог друштва од 22. новембра 1881. (Нек.: Годишњак VII). 

Евало Анепн Џ. (Evans Arthur John). Неш Милз, 8. јула 1851 – Јулбери, 11. јула 1941. – 
Дописни члан Српског ученог друштва од 30. јануара 1884. 

Зднавимвжћ Сегвал. Живица, код Пожаревца, 16. априлa 1835 – Београд, 4 (17) августа 
1900. – Члан Српског ученог друштва од 24. јануара 1871. (Нек.: Годишњак XIV). 

Згугвжћ Мжймф. Брњица, код Кнића, 27. марта 1838 – Београд, 5 (17) фебруара 1896. – Члан 
Српског ученог друштва од 25. јануара 1870. (Нек.: Годишњак X). 

Зжка Лпиа. Јуровце, 13. октобра 1830 – Вараждин, 16. марта 1906. – Дописни члан Српског 
ученог друштва од 30. јануара 1884. (Нек.: Годишњак XX). 

Ивауимвжћ Свгемеан. Делиблато, 10. децембра 1844 – Београд, 30. јануара 1924. – Дописни 
члан Српског ученог друштва од 18. јуна 1878, члан од 22. новембра 1881. 

Ийжћ Јмвал. Београд, 12 (24) августа 1824 – Београд, 12 (25) марта 1901. – Члан Друштва 
српске словесности од 13. јануара 1857. – Почасни члан Српског ученог друштва од 
29. јула 1864. (Нек.: Годишњак XV). 

Инбж Пмйжл (Irby Adeline Pauline). Бојленд Хол, 7. децембра 1831 – Сарајево, 2 (15) септем-
бра 1911. – Дописни члан Српског ученог друштва од 30. јануара 1885. (Нек.: Годи-
шњак XXV). 

Јаифжћ Вйаджкжн. Крагујевац, 23. априла 1824 – Београд, 16 (28) августа 1899. – Члан Дру-
штва српске словесности од 8. јануара 1850. – Члан Српског ученог друштва од 29. 
јула 1864. (Нек.: Годишњак XIII). 

Јалимвжћ Мжймвал. Влашка, код Младеновца, 1. новембра 1828 – Београд, 8 (20) октобра 
1899. – Члан Друштва српске словесности од 2. јануара 1855. – Почасни члан Српског 
ученог друштва од 29. јула 1864, члан од 6. фебруара 1869. (Нек.: Годишњак XIII). 

Јгебгна Јал Фналежфги. Брежнице, 15. јануара 1829 – Вршава, 3. новембра 1901. – Допи-
сни члан Друштва српске словесности од 13. јануара 1863. – Дописни члан Дру-
штва српске словесности од 13. јануара 1863. – Дописни члан Српског ученог дру-
штва од 29. јула 1864. 

Јмвалмвжћ Бмгмљпб. Бохданеч, 2. јуна 1839 – Београд, 13. априла 1924. – Члан Српског уче-
ног друштва од 24. јуна 1879. 

Јмвалмвжћ Вйаджкжн. Шабац, 28. септембра 1833 – Београд, 4. марта 1922. – Члан Друштва 
српске словесности од 21. фебруара 1862. – Почасни члан Српског ученог друштва 
од 29. јула 1864, члан од 6. фебруара 1869. 

Јмвалмвжћ (Јмвал) Јгнмлжк. Шабац, 1824 – Салцбург, 10. јуна 1894. – Дописни члан Дру-
штва српске словесности од 13. јануара 1863. – Дописни члан Српског ученог дру-
штва од 29. јула 1864. (Нек.: Годишњак IX). 
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Јмвалмвжћ Кмоеа. Београд, око 1832 – Београд, 15 (27) априла 1895. – Члан Друштва српске 
словесности од 21. фебруара 1862. – Члан Српског ученог друштва од 29. јула 1864. 

Јмвалмвжћ (Мжймјг) Мжсажйм. Сокобања, 19. августа 1826 – Београд, 5 (17) фебруара 1898. –
Почасни члан Друштва српске словесности од 13. јануара 1857. – Почасни члан 
Српског ученог друштва од 29. јула 1864. (Нек.: Годишњак XI). 

Јможкмвжћ Екжйжјал. Стара Молдава, 1823 – Сокобања, 25. маја 1897. – Члан Друштва срп-
ске словесности од 1. августа 1848. – Члан Српског ученог друштва од 29. јула 
1864. (Нек.: Годишњак XI). 

Каљгвжћ Љпбмкжн. Ужице, 26. септембра (8. октобра) 1841 – Београд, 20. марта (2. априла) 
1907. – Члан Српског ученог друштва од 20. марта 1869. 

Калжт Фгйжио (Kanitz Felix). Будимпешта, 2. августа 1829 – Беч, 5. јануара 1904. – Дописни 
члан Српског ученог друштва од 6. фебруара 1869. (Нек.: Годишњак XVII). 

Кмваужћ Ржоем. Рисан, 22. маја 1845 – Рисан, 22. априла 1909. – Дописни члан Српског 
ученог друштва од 30. јануара 1883. 

Кмйан Јмегр (Kolář Josef). Силварув Ујезд, 15. марта 1830 – Праг, 23. априла 1910. – Допи-
сни члан Друштва српске словесности од 13. јануара 1863. – Дописни члан Српског 
ученог друштва од 29. јула 1864. 

Кмоалмвжћ Сава. Миљанићи, 14. јануара 1839 – Улцињ, 11 (24) фебруара 1903. – Почасни 
члан Српског ученог друштва од 30. јануара 1884. 

Кнги Гнггмн. Четена Раван, 8. марта 1840 – Грац, 2. августа 1905. – Дописни члан Српског 
ученог друштва од 18. јуна 1878. (Нек.: Годишњак XIX). 

Кноежћ Ђмнђг. Стара Кањижа, 19. априла 1851 – Београд, 17 (30) октобра 1907. – Члан 
Српског ученог друштва од 30. јануара 1884. 

Кноежћ Нжимйа. Вац, 20. септембра 1829 – Шабац, 11 (24) јануара 1902. – Члан Друштва 
српске словесности од 3. јануара 1854. – Члан Српског ученог друштва од 29. јула 
1864. (Нек.: Годишњак XV). 

Кпйаимвоиж Пйаемл Алднгјгвжу (Кулаковский Платон Андреевич). Поневеж, 26. јуна (8. 
јула) 1848 – Петроград, 18 (31) децембра 1913. – Члан Српског ученог друштва од 
22. новембра 1881. (Нек.: Годишњак XXVII). 

Кпйжф Палегйгјкмл Айгиоалднмвжу (Кулиш Пантелеймон Александрович). Вороњеж, 27. 
јула (8. августа) 1819 – Салаш Мотроновка, Черниговска губ., 2 (14) фебруара 1897. 
– Дописни члан Српског ученог друштва од 6. фебруара 1869. 

Кпкалпдж Сеграл (Κοσμανούδης ηέθανος – Koumanoudis Stephanos). Једрене, 1818 – 
Атина, 1899. – Дописни члан Српског ученог друштва од 22. новембра 1881. 

Кпсау Фнањм Коавгн. Осијек, 20. новембра 1834 – Загреб, 18. јуна 1911. – Дописни члан 
Српског ученог друштва од 24. јануара 1871. (Нек.: Годишњак XXV). 

Лакалоиж Вйаджкжн Ивалмвжу (Ламанский Владимир Иванович). Петроград, 26. јуна (8. 
јула) 1883 – Петроград, 19. новембра (2. децембра) 1914. – Дописни члан Друштва 
српске словесности од 13. јануара 1863. – Дописни члан Српског ученог друштва од 
29. јула 1864. 

Лакбнмо Сжжнждмл (Λάμπρος πσρίδων – Lambros Spyridon). Крф, 8 (20) априла 1851 – 
Атина, 23. јула (5. августа) 1919. – Дописни члан Српског ученог друштва од 22. 
новембра 1881. 

Лгдг Лпј (Léger Louis). Тулуз, 13. јануара 1843 – Париз, 1. маја 1923. – Дописни члан Срп-
ског ученог друштва од 6. фебруара 1869. 

Лгим Маним. Београд, 5 (17) септембра 1853 – Београд, 4. новембра 1932. – Члан Српског 
ученог друштва од 30. јануара 1884. (Нек.: Годишњак XLI). 
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Лгмлемвжу Фјмдмн Ивалмвжу (Леонтович Федор Иванович). Село Поповка, Черниговска 
губернија, 3 (15) јануара 1833 – Кисловодск, 21. децембра (3. јануара) 1910. – Допи-
сни члан Српског ученог друштва од 25. јануара 1870. 

Љпбжћ Шжкг. Стариград, на Хвару, 24. маја 1822 – Стариград, 19. октобра 1896. – Дописни 
члан Српског ученог друштва од 6. фебруара 1869. (Нек.: Годишњак X). 

Мајимв Ажмймл Айгиоалднмвжу (Maйков Аполлон Александрович). Москва, 28. јула (9. авгу-
ста) 1826 – Москва, 17 (30) октобра 1902. – Дописни члан Друштва српске 
словесности од 12. јануара 1858. – Дописни члан Српског ученог друштва од 29. 
јула 1864. (Нек.: Годишњак XVI). 

Мајиолгн Фнањм (Maixner Franjo). Осијек, 4. августа 1841 – Загреб, 2. марта 1903. – Допи-
сни члан Српског ученог друштва од 30. јануара 1885. 

Майгтиж Алемлж (Malecki Antoni). Објезеже код Познања, 16. јула 1821 – Лавов, 7. октобра 
1913. – Дописни члан Српског ученог друштва од 6. фебруара 1869. 

Манжлмвжћ Јмвал. Сарајево, 1821 – Вије сир Мер, 30. јула 1893. – Члан Друштва српске 
словесности од 26. августа 1845. – Члан Српског ученог друштва од 29. јула 1864. 
(Нек.: Годишњак VII). 

Маегјим Јал (Matejko Jan Alojzy). Краков, 24. јуна 1838 – Краков, 1. новембра 1893. – 
Дописни члан Српског ученог друштва од 6. фебруара 1869. 

Мафжћ Нжимйа. Оточац, 28. новембра 1852 – Загреб, 4. јуна 1902. – Дописни члан Српског 
ученог друштва од 30. јануара 1884. (Нек.: Годишњак XVI). 

Мгдаимвжћ Мжймнад. Звониград, Лика, новембра 1824 – Београд, 14 (26) марта 1897. – Члан 
Друштва српске словесности од 13. јануара 1863. – Почасни члан Српског ученог 
друштва од 29. јула 1864. (Нек.: Годишњак XI). 

Мгдмвжћ Аћжк. Подвиздов, Галиција, 15. маја 1815 – Београд, 11 (23) маја 1893. – Члан 
Српског ученог друштва од 29. јула 1864. (Нек.: Годишњак VII). 

Мжигфжл Мжсажй Оожжмвжу. Платоново, Смољенска губ., 9 (21) фебруара 1835 – Петроград, 
19 (31) јануара 1896. – Дописни члан Српског ученог друштва од 6. фебруара 1869. 

Мжйгежћ Свгемеан. Мошорин, код Титела, 22. фебруара 1826 – Вршац, 4. фебруара 1901. – 
Дописни члан Друштва српске словесности од 21. јануара 1862. – Дописни члан 
Српског ученог друштва од 29. јула 1864. 

Мжйимвоиж Зжгкплд (Milkowski Zygmunt – Jeţ Teodor Tomasz). Сарацеа, на Дњестру, 23. 
марта 1824 – Лозана, 11. јануара 1915. – Дописни члан Српског ученог друштва од 
6. фебруара 1869. (Нек.: Годишњак XI). 

Мжймвалмвжћ Ђмнђг Н. Београд, 20. фебруара (4. марта) 1850 – Гринвилд код Минхена, 3. 
фебруара 1919. – Члан Српског ученог друштва од 2. јуна 1875. 

Мжймјгвжћ Мжймф С. Црна Бара, код Богатића, 16. октобра 1840 – Београд, 24. јуна (6. јула) 
1897. – Члан Српског ученог друштва од 25. јануара 1870. (Нек.: Годишњак XI). 

Мжйпежлмвжћ Днагпежл (Днагжфа) С. Београд, 17 (29) новембра 1840 – Панчево, 3 (16) 
децембра 1900. – Члан Српског ученог друштва од 25. јануара 1870. (Нек.: Годи-
шњак XIV). 

Мжфгйг Канй Лпдвжг (Michelet Karl Ludwig). Берлин, 4. децембра 1801 – Берлин, 16. децем-
бра 1893. – Дописни члан Друштва српске словесности од 2. јануара 1855. – Допи-
сни члан Српског ученог друштва од 29. јула 1864. 

Ммкегл Тгмдмн (Mommsen Theodor). Гординг, 30. новембра 1817 – Шарлотенбург, 1. новем-
бра 1903. – Почасни члан Српског ученог друштва од 9. фебруара 1886. Добитник 
Нобелове награде за књижевност 1902. године. (Нек.: Годишњак XVII). 

Нжигежћ Свгемеан. Београд, 28. јуна (10. јула) 1842 – Београд, 31. октобра (13. новембра) 
1900. – Дописни члан Српског ученог друштва од 30. јануара 1872. (Нек.: Годи-
шњак XIV). 
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Нжимйајгвжћ Ггмнгжјг (Ђмнђг). Јазак, 20. априла 1807 – Сарајево, 8. фебруара 1896. – Допи-
сни члан Друштва српске словесности од 11. јуна 1842. – Дописни члан Српског 
ученог друштва од 29. јула 1864. (Нек.: Годишњак IX). 

Огњалмвжћ Ийжја (Абпиаегк). Нови Сад, 12. маја 1845 – Будимпешта, 21. августа 1900. – 
Дописни члан Српског ученог друштва од 27. фебруара 1883. (Нек.: Годишњак XIV). 

Павжћ Анкжл. Славонска Пожега, 29. марта 1844 – Загреб, 11. фебруара 1914. – Дописни 
члан Српског ученог друштва од 30. јануара 1885. (Нек.: Годишњак XXVII). 

Павймвжћ Сегвал. Нови Сад, 27. фебруара 1829 – Нови Сад, 24. јануара (6. фебруара) 1908. 
– Дописни члан Српског ученог друштва од 27. фебруара 1883. 

Палегйжћ Ђмнђг Р. 1859 – 14 (27) августа 1913. – Члан Друштва српске словесности од 13. 
јануара 1863. – Почасни члан Српског ученог друштва од 29. јула 1864. (Нек.: Годи-
шњак XXVII). 

Палегйжћ Сегвал Р. Шабац, 4. септембра 1839 – Београд, 1. септембра 1929. – Члан Срп-
ског ученог друштва од 8. јануара 1867. (Нек.: Годишњак XXXVIII). 

Пауп Јмвал. Александрово, код Суботице, 18 (30) марта 1847 – Загреб, 30. октобра 1902. – 
Дописни члан Српског ученог друштва од 30. јануара 1885. (Нек.: Годишњак XVI). 

Пгеимвжћ Мжсажйм К. Стари Бечеј, 7. новембра 1833 – Београд, 13 (26) јуна 1917. – Члан 
Српског ученог друштва од 24. јануара 1871. 

Пгеналмвжћ Ггнаожк. Шибеник, 23. априла 1820 – Котор, 18. априла 1906. – Дописни члан 
Српског ученог друштва од 25. јануара 1870. 

Пгенмлжјгвжћ Мжйал А. Јагодина, 11. новембра 1831 – Врњачка Бања, 1 (14) октобра 1914. 
– Члан Друштва српске словесности од 2. јануара 1855. – Члан Српског ученог дру-
штва од 29. јула 1864. 

Пгтжћ Јможр. Будиловина, под Копаоником, 1. маја 1829 – Врњци, 28. јула (9. августа) 
1896. – Члан Српског ученог друштва од 27. фебруара 1883. (Нек.: Годишњак X). 

Пжим Екжй (Picot Emile). Париз, 23. септембра 1844 – Шато ди Менил, 1918. – Дописни 
члан Српског ученог друштва од 2. јуна 1875. 

Пжжжл Айгиоалдн Нжимйајгвжу (Пыпин Александр Николаевич). Саратов, 25. марта (6. 
априла) 1833 – Петроград, 26. новембра (9. децембра) 1904. – Дописни члан Срп-
ског ученог друштва од 6. фебруара 1869. 

Пмбјгдмлмотгв Кмлоеалежл Пгенмвжу (Победоносцев Константин Петрович). Москва, 21. 
маја (2. јуна) 1827 – Петроград, 10 (23) марта 1907. – Почасни члан Српског ученог 
друштва од 22. новембра 1881. 

Пмйже-Дгоалужћ Мжсажйм. Нови Сад, 4 (16) априла 1833 – пустара Мира, код Темишвара, 
30. марта 1920. – Дописни члан Српског ученог друштва од 6. фебруара 1869. 

Пмжмвжћ Ђмнђг (Далжуан). Буковац, 20. октобра 1832 – Београд, 25. марта (7. априла) 1914. 
– Дописни члан Друштва српске словесности од 21. јануара 1862. – Дописни члан 
Српског ученог друштва од 29. јула 1864, члан од 30. јануара 1885. 

Пмжмвжћ Сегвал В. Стари Бечеј, 21. септембра (3. октобра) 1845 – Земун, 26. јануара (8. 
фебруара) 1918. – Дописни члан Српског ученог друштва од 27. фебруара 1883. 

Пмжмвжћ Сегвал Д. Шабац, 30. јула 1844 – Београд, 24. септембра (7. октобар) 1902. – Члан 
Српског ученог друштва од 25. јануара 1870. (Нек.: Годишњак XVI). 

Пмжмвжћ Сегвал Р. Ивањица, 3 (15) фебруар 1834 – Београд, 3 (16) јануара 1902. – Члан 
Српског ученог друштва од 30. јануара 1872. (Нек.: Годишњак XV). 

Ппйоиж Фгнглт (Pulszky Ferenc). Прешова, 17. септембра 1814 – Пешта, 9. септембра 1897. 
– Почасни члан Српског ученог друштва од 30. јануара 1885. 

Раджћ Ђмнђг. Велики Бечкерек, 22. априла (4. маја) 1839 – Краљево, 11. октобра 1922. – 
Члан Српског ученог друштва од 25. јануара 1870. 
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Рглджћ Ивал. Супетар, 27. августа 1849 – Сплит, 29. јуна 1932. – Дописни члан Српског 
ученог друштва од 30. јануара 1884. (Нек.: Годишњак XLI). 

Рглжјгнжо Маним (Ρενιέρης Μάρκος – Renieris Markos). Трст, новембра 1815 – Атина, 8. 
априла 1897. – Дописни члан Друштва српске словесности од 8. јануара 1861. – 
Дописни члан Српског ученог друштва од 29. јула 1864. 

Ржггн Фналежфги Ладжойав (Rieger František Ladislav). Семиле, 10. децембра 1818 – Праг, 
3. марта 1903. – Почасни члан Српског ученог друштва од 30. јануара 1868. 

Рпджужћ (Нжимйа) Нжиалмн. Свилеува, 15. априла 1843 – Београд, 15 (28) октобра 1916. – 
Члан Српског ученог друштва од 27. фебруара 1883. 

Сглеийанајж Јглг (Szentkláray Jenö). Нови Бечеј, 21. јануара 1843 – Темишвар, 12. октобра 
1925. – Дописни члан Српског ученог друштва од 30. јануара 1885. 

Сжаожћ Айгиоа Н. Смедерево, 1831 – Београд, 25. октобра 1920. – Члан Српског ученог дру-
штва од 6. фебруара 1869. 

Сжаожћ Мжймвал. Рековац, 24. фебруара (8. марта) 1818 – Београд, 11 (24) јуна 1908. – Члан 
Друштва српске словесности од 10. фебруара 1845. – Члан Српског ученог друштва 
од 29. јула 1864. (Нек.: Годишњак XXII). 

Сжаомвжу Вйаджкжн Далжймвжу (Spasowicz Włodzimierz). Речица код Минска, 16. јануара 
1829 – Варшава, 26. октобра 1906. – Дописни члан Српског ученог друштва од 30. 
јануара 1885. (Нек.: Годишњак XX). 

Снгеглмвжћ Сава. Дедовци, 14. јануара 1828 – Београд, 30. септембра (12. октобра) 1893. – 
Члан Друштва српске словесности од 2. јануара 1855. – Члан Српског ученог дру-
штва од 29. јуна 1864. (Нек.: Годишњак VII). 

Семјалмвжћ Джкженжјг. Пожаревац, 27. октобра 1841 – Опатија, 15. септембра 1905. – 
Члан Српског ученог друштва од 6. фебруара 1869. (Нек.: Годишњак XIX). 

Семјауимвжћ Айгиоалдан. Сомбор, 25. маја 1822 – Будимпешта, 21. јуна 1893. – Дописни 
члан Друштва српске словесности од 1. августа 1848. – Дописни члан Српског уче-
ног друштва од 29. јула 1864. 

Сплдгужћ Јмвал. Голињево, 24. јуна 1825 – Котор, 6 (19) јула 1900. – Почасни члан Српског 
ученог друштва од 30. јануара 1869. 

Тжјгн Алнж (Thiers Henri). ? – 1895. – Дописни члан Српског ученог друштва од 24. јуна 
1879. 

Тжегйбас Вйаджойав. Ленешица, код Прага, 9. јуна 1847 – Београд, 6. фебруара 1925. – 
Члан Српског ученог друштва од 30. јануара 1885. 

Тжсмлнавмв Нжимйај Савжу (Тихонравов Николай Саввич). Шеметово, 3 (15) октобра 1832 – 
27. новембра (9. децембра) 1893. – Дописни члан Српског ученог друштва од 24. 
јуна 1879. 

Тжтг Екжй (Tietze Emil). Вроцлав, 15. јуна 1845 – Беч, 4. марта 1931. – Дописни члан Срп-
ског ученог друштва од 30. јануара 1885. 

Тиайат Игњаежјгвжћ Икбнм. Карловац, 6. маја 1824 – Рим, 6. јануара 1912. – Дописни члан 
Друштва српске словесности од 2. јануара 1855. – Дописни члан Српског ученог 
друштва од 29. јула 1864. (Нек.: Годишњак XXV). 

Тмжаймвжћ Мжеа (Джкженжјг). Панчево, 27. септембра (9. октобра) 1849 – Панчево, 5 (18) 
јануара 1912. – Дописни члан Српског ученог друштва од 30. јануара 1885. 

Тмнбан Јможж. Крашић, код Јастребарског, 1. априла 1824 – Загреб, 26. јула 1900. – Дописни 
члан Српског ученог друштва од 6. фебруара 1869. 

Тнлоиж Ивал. Рача, код Бјеловара, 1. маја 1819 – Загреб, 30. јуна 1910. – Дописни члан Дру-
штва српске словесности од 21. јануара 1862. – Дописни члан Српског ученог дру-
штва од 29. јула 1864. 
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Тнмјалоиж Айгиоалдн Сегжалмвжу (Троянскій Александръ Степанович). Казан, 2. октобра 
1835 – 28. августа 1905. – Дописни члан Српског ученог друштва од 25. јануара 1870. 

Тпйа Фналт (Toula Franz). Беч, 20. децембра 1845 – Беч, 3. јануара 1920. – Дописни члан 
Српског ученог друштва од 30. јануара 1883. 

Ћпджла Јаимв (Chiudina Giacomo). Филипјаков, код Задра, 17. јула 1826 – Сплит, 11. марта 
1900. – Дописни члан Српског ученог друштва од 30. јануара 1884. 

Убавижћ Пгеан. Београд, 19. септембра 1850 – Београд, 27. јуна 1910. – Члан Српског уче-
ног друштва од 30. јануара 1883. 

Фжйжжмвжћ Ивал. Велика Копаница, 23. јуна 1823 – Загреб, 28. октобра 1895. – Дописни 
члан Српског ученог друштва од 6. фебруара 1869. (Нек.: Годишњак IX). 

Фпиг Фгнджлалд (Fouqué Ferdinand André). Мортен, 21. јуна 1828 – Париз, 7. марта 1904. – 
Почасни члан Српског ученог друштва од 30. јануара 1885. 

Хаддгп Бмгдал П. (Hasdeu Bogdan Petriceicu). Криштинешти, 26. фебруара 1838 – Кмпина 
25. августа 1907. – Почасни члан Српског ученог друштва од 18. јуна 1878. 

Хаеайа Манежл (Hattala Martin). Трстена, 4. новембра 1821 – Праг, 11. децембра 1903. – 
Дописни члан Друштва српске словесности од 13. јануара 1863. – Дописни члан 
Српског ученог друштва од 29. јула 1864. 

Хаџжћ Алемлжјг. Суботица, 20. новембра (2. децембра) 1831 – Нови Сад, 17. јануара 1916. 
– Члан Српског ученог друштва од 6. фебруара 1869. 

Хмркал Фгйжио (Hofmann Felix). Нова Молдава, 4. децембра 1830 – Бела Црква, 4. фебру-
ара 1914. – Почасни члан Српског ученог друштва од 2. јуна 1875, члан од 30. јану-
ара 1884. 

Хнжоежћ Фжйжж. Београд, 15 (27) марта 1819 – Мантон, 29. јануара (11 фебруара) 1905. – 
Члан Друштва српске словесности од 13. јануара 1846. – Члан Српског ученог дру-
штва од 29. јула 1864. 

Цглжћ Ђмнђг. Београд, 25. јануара (6. фебруара) 1825 – Беч, 24. септембра (7. октобра) 
1903. – Члан Друштва српске словесности од 8. јануара 1850. – Почасни члан Срп-
ског ученог друштва од 29. јула 1864. 

Цнлмгмнат Кмоеа. Београд, 12. августа 1836 – Врање, 25. марта 1906. – Члан Српског уче-
ног друштва од 17. фебруара 1874. (Нек.: Годишњак XX). 

Чпкжћ Аћжк. Трешњевица, код Крагујевца, 1836 – Кусадак, 27. јула (9. августа) 1901. – 
Члан Српског ученог друштва од 25. јануара 1870. (Нек.: Годишњак XV). 

Шажуалжл Мжймнад Пмжмвжћ. Шабац, 7. јула 1841 – Београд, 14 (26) фебруара 1895. – Члан 
Српског ученог друштва од 21. јануара 1868. (Нек.: Годишњак VIII). 

Швжигн Јмсал Хајлнжс (Schwicker Johann Heinrich). Бешенова, 28. априла 1839 – Будим-
пешта, 7. јула 1902. – Дописни члан Српског ученог друштва од 30. јануара 1885. 

Шенмокајгн Јможж Јпнај (Strossmayer Josip Juraj). Осијек, 4. фебруара 1815 – Ђаково, 8. 
априла 1905. – Почасни члан Српског ученог друштва од 30. јануара 1869. (Нек.: 
Годишњак XIX). 

Шпйги Бмгмойав. Суботиште, 20. априла 1816 – Загреб, 30. новембра 1895. – Дописни члан 
Друштва српске словесности од 21. јануара 1862. – Дописни члан Српског ученог 
друштва од 29. јула 1864. (Нек.: Годишњак IX). 

 

Бнме Јможж Тжем (Кумровец, 7. маја 1892 – Љубљана, 4. маја 1980). – Проглашен 11. новем-
бра 1948. (Нек.: Годишњак LXXXVII). 
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III 

РАД АКАДЕМИЈЕ У 2017. ГОДИНИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ИЗВРШНИ ОДБОР 
 

Извршни одбор САНУ, као основни извршни орган Председништва и Скупштине 
САНУ, својим радом усмерава целокупну њену активност, полазећи како од одлука Пред-
седништва и Скупштине тако и од својих надлежности прописаних Статутом САНУ. 
Област деловања Извршног одбора је изузетно широка и обухвата питања која се односе на 
садржај рада Академије и њене друштвене улоге, у најширем смислу тог значења, па до 
рада јединица и службе САНУ. 

Чланови Извршног одбора САНУ радили су у саставу: академик Владимир С. 
Костић, председник, академик Зоран Поповић, потпредседник, академик Љубомир 
Максимовић, потпредседник, академик Марко Анёелковић, генерални секретар, академик 
Стеван Пилиповић, председник Огранка САНУ у Новом Саду и академик Нинослав Стоја-
диновић, председник Огранка САНУ у Нишу. 

Одржано је укупно 36 седница: 12. јануара (I), 19. јануара (II), 2. фебруара (III), 9. 
фебруара (IV), 23. фебруара (V), 2. марта (VI), 9. марта (VII), 23. марта (VIII), 30. марта 
(IX), 6. априла (Х), 13. априла (XI), 27. априла (XII), 11. маја (XIII), 23. маја (XIV), 1. јуна 
(XV) 8. јуна (XVI), 23. јуна (XVII), 29. јуна (XVIII), 6. јула (XIX), 10. августа (XX), 17. 
августа (XXI), 31. августа (XXII), 7. септембра (XXIII), 14. септембра (XXIV), 28. септем-
бра (XXV), 6. октобра (XХVI), 12. октобра (XХVII), 20. октобра (XХVIII), 26. октобра 
(ХXIХ), 2. новембра (ХXХ), 9. новембра (ХXХI), 16. новембра (ХXХII), 30. новембра 
(ХXХIII), 7. децембра (XXХIV), 14. децембра (XXХV) и 21. децембра (XXХVI). Чланови 
Извршног одбора размотрили су и донели одлуке за 880 поднетих предмета. Извршни 
одбор је поједине састанке држао и у огранцима САНУ у Новом Саду и Нишу. 

Година 2017. свакако ће остати забележена као година испуњена многобројним ква-
литетним научним скуповима, изложбама, концертима и представљањима књига из изда-
вачког опуса САНУ, који је у протеклој години био натпросечно обиман. Полазна основа за 
највећи број многобројних активности било је обезбеёивање финансијских средстава за 
чију је реализацију посебно заслужан председник САНУ. 

Једна од значајнијих активности било је обележавање 125 година од роёења Иве 
Андрића. Свечаном академијом и Меёународним научним скупом „Личност и дело Иве 
Андрића― обележен је тај јубилеј, а тим поводом је књижара на углу Палате САНУ добила 
назив „Иво Андрић―. Свечано је обележено и 175 година од роёења Стојана Новаковића 
научним скупом „Живот, дело, време―. 

У односу на иницијативе и ангажовања око реализације научних скупова и 
предавања свакако треба истаћи одржавање циклуса предавања: „Контроверзе у српској 
историографији―, шест предавања; „Проблеми јавног здравља― два предавања; „Фасци-
нантни свет нанонауке и нанотехнологије―, шест предавања; поводом изложбе „Српско 
уметничко наслеёе на Косову и Метохији, уприличено је осам предавања под заједничким 
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насловом „Идентитет, значај, угроженост―; и „Стратешки правци развоја Србије у XXI 
веку―, једно предавање у децембру. 

У групу већих научних скупова који су одржани током 2017. године свакако спа-
дају: „800 година од крунисања Стефана Првовенчаног―, научни симпозијум „200 година 
монографије Џејмса Паркинсона: шта је ново?―; меёународни научни симпозијум „Про-
мена климе Земље, наука и утицаји (Еarth’s Climate Change Science and Impacts); округли 
сто „Положај српске националне мањине у суседним земљама―; конференција „Будућност 
историје музике―; „Приватност у дигиталном добу: илузија или национални изазов―, 
„Економија: рад и запошљавање у Србији у XXI веку―. С циљем оживљавања незадово-
љавајуће слабе сарадње са земљама из окружења, с намером да се укаже на врло успешно 
организован научни скуп „Србија и Грчка у XIX и XX веку: историја, политика, култура―, 
где је Република Грчка, као традиционални пријатељ Србије, изабрана да буде прва. 

Печат години дала је изузетно посећена изложба Снжоим пкгелжуим лаойгђг ла 
Кмомвп ж Мгемсжјж: ждглежеге, елауај, пгнмдглмое, са сјајно ураёеним каталогом на срп-
ском и енглеском језику. Свакако су запажене и вредне изложбе Сйжианж, наелжтж, овгдмтж, 
са пратећим каталогом, као и путујућа изложба Укгелжуиа ебжниа САНУ – йжимвлж 
пкгелжтж аиадгкжтж, са гостовањима у градовима Зрењанину, Ваљеву, Пироту, Крагујевцу 
и Галерији РТС-а у Београду. У склопу обележавања 175 година од роёења Стојана Нова-
ковића приреёена је и изложба Семјал Нмваимвжћ ж њггмвм дмба, са пратећим каталогом на 
српском и енглеском језику. Сезона излагања у Галерији ликовне и музичке уметности 
САНУ започела је изложбом Народног музеја из Београда Едган Дгга: енглптж жмока-
енања, која је имала велики одјек у јавности. 

У оквиру циклуса Спонгеж оа оеванамтжка – каоегнийао, представили су се чла-
нови САНУ Љубиша Ракић и Владимир Величковић. У оквиру програма „Гост САНУ― 
предавање у САНУ одржао је проф. Ричард Комптон са Универзитета Оксфорд у Енглеској. 

Из овогодишње богате издавачке делатности издвајамо публикације: Семјал Нмва-
имвжћ – Иеабнала дмипкглеа, Семјал Нмваимвжћ: джвме, дгйм ж внгкг у две књиге, на срп-
ском и енглеском језику; трећа свеска едиције Цжийпож жнгдавања САНУ, под називом Од 
Сплугвмг ожоегка дм гналжта ваожмлг; књиге Јаоглмват В. Крестића и М. Радојевић, 
Вгйжимснваеоиг жнгеглежјг ла Вмјвмджлп ж Бмолп ж Хгнтггмвжлп В. Крестића и О жнавдж ж 
жнавжулмоеж К. Чавошког, зборник радова Ежждгкжја гмјаелмоеж п Снбжјж; објављено је и 
издање Вмджуа инме САНУ на енглеском језику. 

Комеморативним скуповима чланови САНУ су одали пошту академицима Ђорёу 
Злоковићу, Николи Тасићу, Владимиру Стојанчевићу и Војиславу Становчићу. 

Остварена је богата меёународна сарадња. САНУ је била успешан домаћин VIII 
имлргнглтжјг аиадгкжја жмдплавоиг нггжјг (DAC), у септембру 2017. године, захваљујући 
труду и напорима академика Љубомира Максимовића, академика Дејана Поповића и 
академика Владимира Стевановића. 

САНУ је за свој рад, постигнуте резултате и подршку раду одреёеним институци-
јама, добила седам признања од научних, културних и других институција. Посебно треба 
истаћи да је САНУ, поводом 175 година рада, указом председника Републике Србије 
одликована Сретењским орденом првог степена. Друштвени углед и и квалитет рада чла-
нова САНУ верификован је и путем додељивања преко двадесет признања од стране нау-
чних и културних институција. 

САНУ је учествовала у раду многих меёународних организација чији је члан (IAP, 
ALLEA, ICSU итд). Ове године постала је придружени члан, без права гласа, Европске нау-
чне фондације. САНУ су посетили академик Јулијан Ревалски, председник Бугарске акаде-
мије наука са сарадницима; академик Таки Фити, председник Македонске академије наука 
и уметности са сарадницима; академик Рајко Кузмановић, председник Академије наука и 
уметности Републике Српске са члановима ИО; проф. др Александар Иванович Висли, 
генерални директор Руске националне библиотеке из Санкт Петербурга, који је одржао и 
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предавање; Њ. е. господин Илијас Илијадис, амбасадор Републике Грчке; Њ. е. господин 
Aксел Вилхелм Дитман, амбасадор Републике Немачке; Њ. е. господин Гордан Бакота, 
амбасадор Републике Хрватске; Њ. е. господин Илир Боћко, амбасадор Републике 
Албаније и господин Шабан Синани, члан Академије наука Албаније; Њ. е. госпоёа Ивана 
Хлавсова, амбасадорка Чешке Републике и Њ. е. госпоёа Дагмар Репчекова, амбасадорка 
Словачке Републике. 

Како се 2018. године одржавају избори за нове редовне, дописне и иностране чла-
нове САНУ, то су већ 2017. године предузете и покренуте многе активности с циљем да 
обезбеде што боље и квалитетније резултате у овој врло важној области активности САНУ. 
Академик Владимир С. Костић, председник САНУ, са академиком Марком Аёелковићем, 
генералним секретаром САНУ, обишао је сва одељења Академије ради анализирања 
постојећег стања и утврёивања принципа и стратегије које треба спроводити током новог 
изборног циклуса. У оквиру тих активности упућено је писмо свим члановима САНУ, а 
уприличен је неформални састанак свих чланова САНУ на коме су разматрани аспекти 
предстојећих избора. Такоёе су ураёене све потребне предрадње како би изборна проце-
дура у наредној години била у потпуности испоштована. 

Одржано је осам састанака Председништва САНУ и редовно заседање Годишње 
скупштине свих чланова САНУ. Свечано је обележен Дан Академије. 

Додељене су награде средњошколцима који су постигли видне резултате на меёуна-
родним такмичењима из области природних и друштвених наука. Успешно су се одвијали 
ёачки обиласци Академије у оквиру организације Оевмнгла внаеа САНУ. 

Размотрени су и Председништву предложени на усвајање низ правилника, чијим је 
усвајањем унапреёен правни оквир рада САНУ. Инициран је рад Комисије за статут ради 
формулисања измена и допуна Статута САНУ, релевантних за изборе у 2018. години. Аде-
кватне измене усвојене су на Годишњој скупштини, одржаној 25. маја 2017. године. Извр-
шни одбор је дефинисао принципе за доделу радног простора члановима САНУ. Започето 
је, у границама реалних могућности, решавање смештаја у Палати Академије чланова 
САНУ који живе и раде ван Београда. Такоёе је започета и постепена планска просторна 
организација/реорганизација Службе САНУ, у складу са новонасталим потребама и 
рационализацијом рада. 

Извршни одбор наставио је са активностима у складу са опредељењем да се упорно 
настоји на враћању одузете имовине Академије, како због саме САНУ, тако и због обавезе 
и дуга према дародавцима. 

Потписани су протоколи о сарадњи са Архивом Србије, Развојном агенцијом 
Србије, Југословенским драмским позориштем, Министарством трговине, туризма и 
телекомуникација, Народним музејом у Нишу, Факултетом уметности Универзитета у 
Нишу и „Кућом легата―. Потписани су споразуми о сарадњи са Економским институтом 
а.д. из Београда, Економским факултетом Универзитета у Београду и Институтом за упо-
редно право. Донета је одлука о оснивању Фондације Наисус. Потписан је Уговор о пру-
жању услуге реализације и одржавања репозиторијума научних резултата измеёу САНУ и 
Универзитета у Београду. 

Добра сарадња је остварена са ресорним министарствима и осталим државним 
органима у областима везаним за науку, културу, меёународне активности и финансије. 
Посебно активна улога САНУ у раду државних институција остварује се активним 
укључивањем чланова Академије у састав и рад одреёених комисија, одбора, експертских 
тимова, саветодавних тела и сл. САНУ се одазвала позиву председника Републике Србије 
за учешће у дијалогу о Косову и Метохији, и прецизирала редослед и обим својих активно-
сти примерен овом типу највише научне и уметничке институције у Републици Србији. 

Добијене су неопходне дозволе за адапатацију простора у Кнез Михаиловој 36 и 
обезбеёивање простора за рад Огранка САНУ у Нишу. Радови на адаптацији простора за 
потребе Аудиовизуелног архива и Центра за дигитализацију САНУ су при завршетку, као и 
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почетак реализације идеје да се део тог центра лоцира и у Архиву САНУ у Сремским 
Карловцима. Завршени су послови на побољшању квалитета простора у Огранку у Новом 
Саду, Галерији науке и технике, као и послови у Свечаној сали САНУ. Одлучено је да се 
направи пројектна документација како би се адаптирале подрумске просторије у којима се 
налази књижни фонд Академије. Послови на веб-презентацији ближе се крају и у следећој 
години ће бити представљен нови сајт САНУ. 

Током године је одржано пет конференција за штампу. На две редовне конферен-
ције новинарима су представљене активности САНУ заједно са огранцима у Новом Саду и 
Нишу. Сазване су и ванредне конференције поводом 125 година од роёења Иве Андрића, 
изложбе о Косову и Метохији и поводом предстојећих избора у чланство САНУ у 2018. 
години. 

На састанцима Извршног одбора академик Владимир С. Костић, председник САНУ, 
неколико пута је истицао да је Извршни одбор конструктивно деловао као тимска колеги-
јална целина. Председник је, такоёе, указао на чињеницу да се и у огранцима одржава 
велики број активности и да огранци, као интегрални делови САНУ, морају и убудуће бити 
усмерени на подручје целе Србије и бити носиоци одреёених активности у целој САНУ, 
чиме се потврёује опредељење Извршног одбора за очување јединства српског научног и 
културног простора и деловање Академије као целине. 

Анализирајући свеукупни рад у протеклој години, председник и чланови Извршног 
одбора су са задовољством констатовали да су многобројне различите активности САНУ 
успешно реализоване захваљујући, поред осталог, квалитетном ангажовању целокупног 
апарата Службе САНУ. Томе, свакако, доприносе и недавно извршене кадровске и 
организационе промене. 

 

 

2. ПРЕДСЕДНИШТВО 
 

У складу са Статутом САНУ Председништво чини шест чланова Извршног одбора 
САНУ и осам секретара одељења САНУ. 

Председништво је одржало осам седница: 2. фебруара (I), 16. марта (II), 12. маја (III), 
22. јуна (IV), 21. септембра (V), 19. октобра (VI), 23. новембра (VII), 15. децембра (VIII). 

Седницама је председавао академик Владимир С. Костић, председник САНУ. 
Седницама је присуствовао управник послова САНУ др Бојан Бугарчић. 

 

Прва седница 

Чланови Председништва САНУ честитали су академику Љубомиру Симовићу, 
добитнику награде за животно дело коју додељује Задужбина „Доситеј Обрадовић―. 

Донета је одлука да се Издавачки план САНУ за 2016. годину допуни штампањем 
следећих публикација: Оолжвауж Днпфева онжоиг оймвголмоеж, у тврдом повезу, тираж од 
500 примерака. Уредник је академик Миро Вуксановић и Тнжбжла Бжбйжмегиг САНУ број 
V/5, у серији САНУ „Трибина Библиотеке САНУ―, броширано, у тиражу од 450 примерака. 
Уредник је академик Миро Вуксановић. 

Председништво се сагласило са извештајима о раду за 2016. годину Галерије 
ликовне и музичке уметности, Галерије науке и технике, Огранка САНУ у Новом Саду, 
Огранка САНУ у Нишу и Центра за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у 
Нишу, који се достављају Скупштини кроз Годишњак САНУ и са Извештајем о раду 
Византолошког института. 

Председништво се упознало са: Програмом рада Библиотеке САНУ и Финан-
сијским планом, Планом рада Огранка САНУ у Новом Саду и Програмом рада Огранка 
САНУ у Нишу за 2017. годину. 
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Донет је Правилник о раду Центра за научноистраживачки рад САНУ и 
Универзитета у Крагујевцу; Правилник о безбедности и здрављу на раду, Правилник о 
поступку унутрашњег узбуњивања у САНУ и Правилник о ближем уреёивању поступка 
јавне набавке у САНУ. 

Донета је препорука да одељења комеморативне скупове почившим члановима одр-
жавају у периоду до 30 дана од смрти члана; да уз најближег сарадника или пријатеља, 
један од говорника на таквом скупу буде и секретар одељења коме је поч. члан припадао и 
да Библиографско одељење сачињава In memoriam (на једној А4 страници), који ће се 
постављати на сајт САНУ и достављати медијима, уз адекватнији текст умрлице која се 
објављује у име Академије. 

Настављена је дискусија поводом анализе резултата избора за нове чланове у 2015. 
години и припреме наредних избора. 

Председништво је донело одлуку да се позову Крејг Робертс (Craig Roberts) и Јанис 
Варуфакис (Yanis Varoufakis), о чему ће се старати Комисија за старање о програму Гмое 
САНУ. 

Академик Владимир С. Костић посебно је нагласио да је Извршни одбор размотрио 
иницијативу Историјског института за враћање Историјског института у састав САНУ, и 
закључио да је о тако важном питању потребно разговарати на нивоу свих одељења и на 
ширем форуму од Извршног одбора. Стога је одлучено да се формира Комисија од пред-
ставника свих одељења која би, заједно са Фондом за истраживања у науци и уметности, 
сачинила детаљну анализу потреба и односа САНУ са постојећим институтима и 
потенцијалним институтима и на основу те анализе могли би се заузети ставови о поједи-
начним институтима, о потреби прикључивања или оснивања нових института. 
 

Друга седница 

Председништво САНУ са задовољством је примило к знању информацију да је 
председник САНУ академик Владимир С. Костић, поводом Дана државности Републике 
Србије 15. 2. 2017. године, у име САНУ примио Сретењски орден првог степена и Повељу, 
Указом председника Републике Србије, поводом 175 година рада САНУ, чиме је Академија 
одликована за нарочите заслуге у очувању националног идентитета Републике Србије, 
достигнућа у науци и уметности и промоцију Србије у светској академској заједници, и на 
безуслован начин указано поштовање према САНУ. Председништво је такоёе примило к 
знању и следеће информације: да је поводом Дана државности председник Републике 
Србије појединачно одликовао Златном медаљом за заслуге академика Предрага Пешка, 
академика Небојшу Лалића и дописног члана Марка Бумбаширевића; да је академик 
Душан Ковачевић, заједно са руским писцем Захаром Прилепином, овогодишњи добитник 
књижевне награде Ивм Алднжћ за укупан животни допринос српској књижевности; да је 
академик Василије Крестић добитник Награде града Зрењанина за 2016. годину, за капита-
лан научноистраживачки рад, стваралаштво и свеукупну јавну делатност у области нацио-
налне историје, вишедеценијско залагање за духовно, културно и свеколико јединство срп-
ског народа на свим просторима, и као добротовор и задужбинар, и да је академик Тибор 
Варади добитник Награде града Зрењанина. 

Именовани су следећи начелници одсека Центра за научноистраживачки рад САНУ 
и Универзитета у Крагујевцу: за одсек за поље природно-математичких наука – дописног 
члана САНУ Милоша Ђурана, редовног професора Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу; за одсек за поље техничко-технолошких наука – др Предрага Петровића, редов-
ног професора Факултетa техничких наука у Чачку; за одсек за поље медицинских наука – 
др Миодрага Стојковића, редовног професора Факултета медицинских наука у Крагујевцу; 
за одсек за поље друштвено-хуманистичких наука – др Драгана Бошковића, редовног 
професора Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу; за одсек за поље уметности – 
Слободана Штетића, редовног професора Факултета педагошких наука у Јагодини. 
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Именовани су представници САНУ у Стручно-научном већу Центра за научно-
истраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу: академици Зоран Поповић, 
Видојко Јовић и Јасмина Грковић Мејўор. Председништво је констатовало да је Сенат Уни-
верзитета у Крагујевцу за чланове Стручно-научног већа, као представнике Универзитета, 
изабрао: др Радована Вукадиновића, проректора за наставу и студентска питања, проф. др 
Јерослава Живанића, проректора за координацију послова факултета и проф. др Милована 
Матовића, проректора за меёународну сарадњу. 

Председник академик Владимир С. Костић констатовао је да постоје континуирани 
проблеми у функционисању Центра за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у 
Крагујевцу и да су у протекле две године учињени напори да се ти односи нормализују. 

Именовани су нови чланови Академијског одбора за изучавање стратегије науке и 
научне политике: академици Милена Стевановић, Јасмина Грковић Мејўор, Стево Тодорче-
вић, Милан Дамњановић, Владимир Стевановић, Зоран Кнежевић, Миодраг Чолић, 
Небојша Лалић, Душан Теодоровић; дописни чланови Радмила Петановић, Велимир 
Попсавин, Милош Ђуран, Слободан Марковић, Милан Судар, Миодраг Марковић, Слобо-
дан Грубачић, Слободан Вукосавић; поред постојећих чланова, академика Зорана Попо-
вића, Владимира С. Костића, Љубомира Максимовића, Марка Анёелковића, Љубисава 
Ракића, Стевана Пилиповића, Зорана Петровића, Богдана Шолаје, Ђорёа Шијачког, Пре-
драга Пипера и Часлава Оцића. 

За 2017. годину усвојени су планови: предавача, научних скупова, учешћа чланова 
на научним скуповима у иностранству и студијски боравци; трошковник, бездевизна 
размена, учешће представника САНУ на скуповима и трошковник за чланарине у меёуна-
родним научним и уметничким асоцијацијама. Управни одбор Фонда за истраживања у 
науци и уметности ће, на основу донетих планова, издвојити износе за њихово финанси-
рање након пристизања средстава. 

Усвојени су извештаји о раду за 2016. годину: Библиотеке САНУ и Центра за 
научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу, који се достављају Скуп-
штини кроз Годишњак САНУ. Председништво је утврдило предлог Плана рада Галерије 
ликовне и музичке уметности у 2017. години и донело одлуку да га достави Скупштини на 
потврёивање. Такоёе се сагласило са извештајима о раду за 2016. годину за Балканолошки, 
Етнографски и Институт за српски језик САНУ. 

Председништво је донело: Правилник о задацима и пословању Фонда САНУ за 
истраживања у науци и уметности након дискусија о евентуалним променама начина 
функционисања Фонда, што је већ покренуто, и дефинисања могућих измена Правилника 
које би се примењивале током 2018. године; Правилник о организацији и систематизацији 
послова у Служби Српске академије наука и уметности; Одлуку о изменама и допунама 
Правилника о раду Службе Академије, с тим да се реч Аиадгкжја замени речју САНУ, где 
год је то могуће и не мења смисао. 

Усвојен је Извештај о извршеном попису имовине Српске академије наука и 
уметности у 2016. години и донета је одлука да се достави Скупштини на потврёивање. 

Одржан је иницијални састанак Комисије за Статут САНУ након састанака 
Председништва у вези са анализом резултата избора за нове чланове САНУ у 2015. години 
и припреми наредних избора. Председништво је закључило да треба замолити пред-
седника Комисије академика Зорана Петровића да у примереном року сазове седницу на 
којој ће се дискутовати о достављеним предлозима одељења за измене у Статуту, уз конста-
тацију да не би требало разматрати предлоге који би изискивали измену Закона о САНУ. 

 

Трећа седница 

Председништво САНУ честитало је академику Душану Ковачевићу на додељеном 
признању, књижевној награди „Бора Станковић― за укупан књижевни опус. 



85 

Чланови Председиштва су се упознали: са Белешком о посети њ.е. господина Или-
јаса Илијадиса, амбасадора Републике Грчке; са Белешком са заједничког састанка чланова 
Почасног и Организационог одбора за обележавање 125 година од роёења Иве Андрића; са 
Белешком о посети Александра И. Вислија, генералног директора Руске националне 
библиотеке; са Белешком са састанка Радне групе за сарадњу САНУ и Универзитета 
уметности; са Извештајем председника академика Владимира С. Костића са састанка са 
председником Маёарске академије наука академиком Ласлом Ловашем; са Извештајем о 
научном симпозијуму „Балканска ендемска нефропатија―, у част академика САНУ Влади-
сава Стефановића (1943–2015) и са Извештајем академика Драгана Мицића о посети Рус-
кој академији наука. 

Скупштини је достављено на потврёивање избор академика Предрага Пипера за 
секретара и дописног члана Злате Бојовић за заменика секретара Одељења језика и 
књижевности; избор академика Зорана Петровића за секретара Одељења техничких наука; 

На предлог Председништва донета је одлука да се Скупштини предложи да за чла-
нове Управног одбора Фонда САНУ за истраживања у науци и уметности, поред секретара 
одељења, именује и представнике одељења и то: дописног члана Зорана Радовића, акаде-
мика Владимира Стевановића, дописног члана Велимира Радмиловића, академика Мио-
драга Чолића, академика Александра Лому, академика Данила Басту, дописног члана Мио-
драга Марковића, академика Тодора Стевановића, академика Теодора Атанацковића (Огра-
нак у Н. Саду) и академика Нинослава Стојадиновића (Огранак у Нишу); и за председника 
Управног одбора Фонда, академика Зорана Поповића. 

Донета је одлука о оснивању Академијског одбора Пнжнмдлж ж егслжуим-егслмйм-
фиж нгопнож Снбжјг и именовању следећих чланова: академици Зоран Ђурић, Зоран Попо-
вић, Душан Теодоровић, Владимир Стевановић; дописни чланови Слободан Вукосавић, 
Владица Цветковић; др Никола Танић и проф. др Милан Димкић. 

Одлучено је да се План скупова у 2017. години допуни пригодним скупом поводом 
годишњице смрти академика Ивана Ђаје (1884–1957) и покровитељством над научним 
скупом 4

th
 South-East Conference on Computational Mechanics (3–5. јула, Крагујевац), без 

финансијских обавеза САНУ. 
Председништво се сагласило са извештајима Музиколошког института, Матема-

тичког института и Института техничких наука САНУ о раду у 2016. години. 
Председништво је донело одлуку да Скупштини достави Предлог о оснивању нове 

јединице САНУ – Аудиовизуелног архива САНУ и Центра за дигитализацију, са елабора-
том; Предлог о изменама и допунама Статута САНУ и Предлог текста смерница за избор 
дописних чланова САНУ. 

Председништво је усвојило Правилник о издавачкој делатности Српске академије 
наука и уметности и Упутство за припрему рукописа за штампу у издањима САНУ; План 
јавних набавки који је припремљен на основу новог Правилника о јавним набавкама и 
Издавачки план САНУ за 2017. годину. 

Донета је одлука о оснивању нове серије у издањима САНУ под насловом „Циклус 
предавања―, у којој би се објављивали радови саопштени у оквиру разнородних циклуса 
предавања одржаних у Српској академији наука и уметности. 

Усвојен је Извештај о финансијском пословању САНУ у 2016. години (Завршни 
рачун) и Финансијски план САНУ за 2017. годину, уз позитивно мишљење Финансијског 
одбора САНУ, и одлучено је да се доставе Скупштини на потврёивање. 

Председништво САНУ је донело одлуку да се одржи заједнички састанак са члано-
вима Одељења друштвених наука САНУ на којем ће се разговарати о дописима у вези са 
поступцима академика Часлава Оцића. 

Председништво је прихватило предлог Одељења историјских наука да се за при-
прему одржавања комеморативних скупова, уместо препоручених 30 дана од смрти чла-
нова САНУ, унесе формулација „у што краћем року―. 
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Председништво је, на предлог Извршног одбора, донело обавезујуће упутство да се 
приликом воёења бележака или записника на састанцима одељења, подразумева ангажман 
секретара одељења САНУ или његовог заменика, или неког за тај посао задуженог члана 
одељења, према обичају који влада у одреёеном одељењу. 

У вези са иницијативом о заједничком старању Одељења друштвених наука САНУ 
и Одељења за математику, физику и гео-науке САНУ над Географским институтом „Јован 
Цвијић― САНУ, Председништво је закључило да се пре доношења одлуке по том питању о 
свему разговара на најављеном састанку са члановима Одељења друштвених наука САНУ. 

Председништво се сагласило са ставом председника да чланови САНУ не могу 
очекивати да им се све активности које су планирали финансирају у целости средствима 
САНУ на начин и у периоду који су сами планирали, и констатовало да је то само форма 
указивања, а никако начин да се спрече активности чланова САНУ. 

Председништво је донело одлуку да замоли Одељење хемијских и биолошких 
наука САНУ да припреми стручан одговор на петицију за ревизију изучавања теорије 
еволуције у нашим школама и факултетима и достави га Председништву САНУ на 
разматрање. 

 

Четврта седница 

Седница је сазвана са једном тачком Дневног реда: „Ситуација у Одељењу 
друштвених наука САНУ―. Седница је одржана непосредно након састанка чланова Пред-
седништва са члановима Одељења друштвених наука. После изнетих мишљења, на пре-
длог академика Владимира С. Костића, Председништво је усвојило следеће закључке: 

Председништво САНУ је, са 13 гласова за и једним уздржаним гласом, примило к 
знању одлуку Одељења друштвених наука о престанку функције секретара академика 
Часлава Оцића и о избору академика Димитрија Стефановића за секретара Одељења. 
Одлука о избору новог секретара Одељења се прослеёује Скупштини САНУ на потврёи-
вање. Председништво очекује од свих чланова Одељења друштвених наука да се ангажују 
на нормализацији односа и рада Одељења. 

Услед оптужби које је академик Часлав Оцић изнео у свом писменом обраћању на 
састанку чланова Председништва и Одељења друштвених наука о „ненаменском трошењу 
средстава у САНУ―, председник је предложио и инсистирао да се изврши пуна провера 
финансијског пословања. Председништво је задужило Сектор за рачуноводствене и финан-
сијске послове да што пре припреми предлог и обрати се екстерној ревизорској кући за 
проверу финансијског пословања САНУ. 

 

Пета седница 

Председник САНУ академик Владимир С. Костић подсетио је присутне да се иде у 
сусрет години изборног циклуса за чланство у САНУ, да су ти избори посебно значајни 
због нарушеног баланса у броју чланова одељења из области хуманистичких и друштвених 
наука с једне, и природних наука с друге стране, као и на почетне кораке у том правцу: да je 
Извршни одбор упутио писмо свим члановима поводом почетка изборног циклуса у члан-
ство САНУ; да је одржана прва седница Комисије за Статут САНУ, која има задатак да 
изради Посебно упутство са критеријумима за циклус избора у чланство САНУ у 2018. 
години и достави га Извршном одбору, за Председништво, најкасније до 13. 10. 2017. 
године; да је Извршни одбор образовао Комисију за праћење избора САНУ и за пред-
седника те комисије именовао академика Антонија Ђорёевића; да ће се на следећем 
састанку Председништва 19. 10. 2017. године утврдити Календар рокова за избор нових 
чланова, Посебно упутство са критеријумима за циклус избора у чланство и Оглас за избор 
у чланство САНУ у 2018. години, који ће бити објављен 31. 10. 2017. године; да ће Пред-
седништво 15. децембра т. г. утврдити оптималан број чланова који би требало примити у 
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чланство у наредном изборном циклусу, односно утврдити колико свако одељење понаособ 
има чланова у радном саставу; да ће се 5. 12. 2017. године одржати прво неформално „дру-
жење академика― поводом предстојећих избора; да ће изборна процедура у чланство 
САНУ бити обогаћена хоризонталним и вертикалним састанцима одељења САНУ, који ће 
се одржавати у мају, јуну и септембру 2018. године. 

Академик Владимир С. Костић подсетио је присутне да, у години која претходи 
избору нових чланова, одељења и огранци САНУ могу спровести неформални 
преткандидациони поступак, као и да је примарни циљ САНУ да се ојачају четири оде-
љења: Одељење друштвених наука, Одељење језика и књижевности, Одељење ликовне и 
музичке уметности и Одељење историјских наука, односно исправити нарушену равно-
тежу у чланству, јер у супротном САНУ неће моћи да одговори свим захтевима који се 
пред њу постављају. 

Председништво САНУ са задовољством је примило к знању информацију да је: 
Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић― доделио САНУ Повељу и Пла-
кету за дугогодишњу успешну сарадњу на унапреёењу науке и образовања, као и Плакету 
генералном секретару академику Марку Анёелковићу и академику Љубиши Ракићу, као 
вид посебног признања који се додељује лауреату од стране научника који су са њим про-
вели радни век; Удружење „Милутин Миланковић― доделило Повељу Српској академији 
наука и уметности; академик Љубомир Симовић добитник Награде „Дејан Медаковић― за 
најбољи мемоарски спис на српском језику у 2016. години (награду му је доделила Издава-
чка кућа „Прометеј― за књигу путописа Дм Оба ж Хпалгжпа и збирку текстова Жабг п нгдп 
жнгд жмеижваулжтмк); академику Матији Бећковићу свечано уручена новоустановљена 
Прва награда „Владика Николај Велимировић― Епархије шабачке за књигу Пнасп мта жмг-
ежјг и књижевна награда „Марко Миљанов― Удружења књижевника Црне Горе „Марко 
Миљанов― за исту књигу; академику Љубиши Ракићу Културно-просветна заједница Бео-
града доделила признање „Изванредни златни беочуг― за животно дело у области науке; 
академик Владета Јеротић 5. маја 2017. године проглашен за почасног граёанина општине 
Неготин; академику Николи Коњевићу додељено Признање за прегледни рад у прести-
жном меёународном часопису Spectrochimica Acta, Part B, уз посебан едиторијал којим му 
је одато признање и изражена захвалност на досадашњем раду у науци; академику Миру 
Вуксановићу уручена повеља „Печат Херцега Шћепана― за дело укорењено у ћириличном 
предању, у Херцег Новом, на Тргу од ћирилице. 

Председништво се упознало са: Белешком о разговору са делегацијом Бугарске ака-
демије наука; Белешком о разговору са делегацијом Македонске академије наука и уметно-
сти; Белешком са Меёународне научне конференције „Мигранти у Европи 21. века―, у 
Огранку САНУ у Новом Саду; Белешком са заједничког састанка чланова Председништва 
и Одељења друштвених наука САНУ од 22. јуна 2017. године; Извештајем председника 
академика Владимира С. Костића о тројном састанку председника Македонске академије 
наука и уметности, Бугарске академије наука и Српске академије наука и уметности у 
Охриду; Извештајем потпредседника академика Љубомира Максимовића са Треће заједни-
чке конференције Западнобалканског процеса и са годишње скупштине Европске федера-
ције академија (ALLEA). 

Именовани су: академик Зоран Петровић за новог члана Стручног савета Галерије 
ликовне и музичке уметности и господин Радослав Зеленовић за управника Аудиовизуелног 
архива и Центра за дигитализацију почев од 1. 10. 2017. до 31. 12. 2020. године, до успоста-
вљања пуне функционалности Аудиовизуелног архива и Центра за дигитализацију САНУ. 

Председништво се сагласило са допуном Издавачког плана за 2017. годину, 
штампањем следећих публикација: Ие бгйгдлжта Јмвала Цвжјжћа – жнжиаеж ж епкаугња; 
Ггмгнароиж жлоежепе „Јмвал Цвжјжћ― САНУ 1947–2017 – жоемнжјае ж жгножгиежвг, у 
саиздаваштву са Географским институтом „Јован Цвијић― САНУ, поводом 70-годишњице 
Института, као вансеријско издање САНУ; Пнавжйлжи м жедавауимј дгйаелмоеж САНУ и 



88 

Ужпеоевм еа жнжжнгкп нпимжжоа еа феакжп п жедањжка САНУ, у серији „Прописи Српске 
академије наука и уметности―; Семјал Нмваимвжћ: джвме, дгйм, внгкг у две књиге на срп-
ском и енглеском језику, као вансеријско издање Председништва САНУ; Иеабнала дмип-
кглеа Семјала Нмваимвжћа, као вансеријско издање Председништва САНУ; Зборник 
радова са научног скупа о Стојану Новаковићу, у серији „Научни скупови― САНУ; Каталог 
Снжоим ипйепнлм лаойгђг ла Кмомвп, у серији „Галерија Српске академије наука и уметно-
сти―; Гйао Одељења историјских наука посвећен успомени на почившег академика Мило-
рада Екмечића; Снжоиж джјайгиемймфиж ебмнлжи LXIV, као заједничко издање САНУ и 
Института за српски језик; Монографија Пайаеа Снжоиг аиадгкжјг лапиа ж пкгелмоеж, 
аутора Милана Просена, у серији „Посебна издања― Председништва САНУ. 

Председништво је донело одлуку о оснивању нове серије САНУ под насловом Пнм-
бйгкж јавлмг еднавља ж ожоегка еднавоевглг еафежег, која би садржала предавања одр-
жана у оквиру пројектних циклуса конференција САНУ о проблемима јавног здравља; и 
одлуку да се текуће биографије и библиографије чланова САНУ самостално објављују у 
оквиру серије „Издања Библиотеке― уместо досадашњег објављивања у оквиру IV погла-
вља Гмджфњаиа. 
 

Шеста седница 

Председник САНУ академик Владимир С. Костић обавестио је присутне да је одр-
жан састанак са представницима Конференција универзитетâ Србијe (КОНУС) и 
Националног савета за високо образовање, као реакција на донети Закон о високом образо-
вању. Констатовано је да је сам процес доношења Закона био нејасан, да предлози и комен-
тари три институције нису узети у разматрање и да је исход свега смањена аутономија ака-
демске заједнице. Овим поводом даће се саопштење за јавност, а Министарству просвете, 
науке и технолошког развоја понудити отпочињање разговора о изменама Закона, пошто 
постојеће законско решење не задовољава потребе академске заједнице. 

Академик Владимир С. Костић обавестио је присутне да је започет Циклус преда-
вања у оквиру којег ће се одржати предавање на тему Фаотжлалелж овге лалмлапиг ж лалм-
егслмймгжјг; да су у САНУ обележене значајне годишњице: 125 година од роёења Иве 
Андрића, 130 година од оснивања Астрономске опсерваторије, 125 година од роёења акаде-
мика Војислава Мишковића; да је одржан научни скуп „Промена климе Земље, стање науке 
и утицаји― и да би тај састанак могао прерасти у традиционалну „Београдску конференцију 
о клими― која би се одржавала сваке треће године; да су одржани научни скупови 
„Приватност у дигиталном добу: илузија или национални изазов― и „Правни аспекти 
дигитализације културне баштине―. Он је навео да је најзначајнији догаёај у САНУ изложба 
Снжоим пкгелжуим лаойгђг ла Кмомвп ж Мгемсжјж. Идглежеге, елауај, пгнмдглмое коју је 
до сада видело преко 25.000 посетилаца, меёу којима је био велики број младих људи. 

Председништво је са задовољством примило к знању информацију: да је Књижевно 
друштво Раковица доделило захвалницу Српској академији наука и уметности на Седмом 
меёународном сабору духовне поезије Раимвжта 2017; да је Библиотека САНУ добила 
Захвалницу за допринос развоју Универзитетске библиотеке „Никола Тесла― у Нишу; да је 
академику Владети Јеротићу свечано уручена „Велика повеља Бранковог кола― у богосло-
вији „Свети Арсеније Сремац― у Сремским Карловцима; да је академик Матија Бећковић 
добитник овогодишње награде „Лазар Вучковић―, коју додељује приштински недељник 
„Јединство, у Грачаници; да је академик Драган Шкорић добитник „Повеље почасног 
граёанина МЗ Батуша― за допринос у оснивању и организацији манифестације „Дани 
сунцокрета― Батуша и да му је, као члану Организационог одбора, уручено посебно при-
знање conferenceseries.com за подршку 7. светском самиту о геномици биљака, Специјална 
захвалница за постере приказане на самиту, Специјално признање за изванредно уводно 
предавање о „Достигнућима и будућим правцима узгоја сунцокрета у свету― на истом 
самиту; да је дописном члану Миловану Данојлићу свечано уручена „Драинчева награда― 
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Библиотеке „Раде Драинац― у Прокупљу, за збирку песама Жжвме, джвме и да је добит-
ник награде за животно дело „Књижевни вијенац Козаре―, одлуком жирија 45. књижевних 
сусрета на Козари. 

Председништво се упознало са: извештајем потпредседника академика Љубомира 
Максимовића о Осмој конференцији академија наука подунавских земаља и са извештајем 
академика Градимира Миловановића о боравку у Мароку. 

Усвојен је пречишћен текст Пмогблмг пжпеоева оа инжегнжјпкжка еа тжийпо жебмна 
п уйалоевм САНУ и утврёен Кайглдан нмимва еа жебмн лмвжс уйалмва и Оглас/позив за 
овлашћене предлагаче да предложе кандидате за избор у чланство САНУ, који у свом 
саставу садржи и Пмогблм пжпеоевм п 2018. гмджлж. Оглас/позив је објављен у дневном 
листу Пмйжежиа 31. 10. 2017. године. 

Председништво је одлучило да Извршни одбор дефинише елементе потребне за 
давање сагласности одељења за почасно покровитељство САНУ. 

Председништво је прихватило предлог председника, академика Владимира С. 
Костића, да Комисија за праћење избора, на челу са академиком Антонијем Ђорёевићем, у 
новембру т. г. одржи конференцију за штампу на којој би се јавности објаснила изборна 
процедура за чланство у САНУ. 
 

Седма седница 

Председништво је са задовољством примило к знању информације: да је Савез 
економиста Србије, поводом 70-годишњице рада, доделио Српској академији наука и уме-
тности Повељу и Плакету за дугогодишњу сарадњу и изузетан допринос у остваривању 
програмских циљева; да је публикација САНУ Сеалмвањг Рмка п Снбжјж: оеањг ж жеа-
емвж награёена другом наградом у категорији публикација на 26. меёународном салону 
урбанизма Удружења урбаниста Србије; да је академик Милосав Тешић добио Награду 
„Ђорёе Јовановић― за 2017. годину, коју додељује Библиотека „Ђорёе Јовановић―, за књигу 
Пгвањг ж кгна. 

Председништво се упознало: са Белешком о разговору са делегацијом Академије 
наука и умјетности Републике Српске; са Белешком о посети њ. е. Aксела Вилхелма 
Дитмана, амбасадора Савезне Републике Немачке; са Белешком о посети господина Игора 
Мировића, председника Владе АП Војводине; са извештајем председника Огранка САНУ 
у Нишу академика Нинослава Стојадиновића о организацији ХХХ меёународне конферен-
ције о микроелектроници – МИЕЛ 2017; са извештајем академика Федора Месингера о 
меёународном симпозијуму „Промена климе Земље: наука и утицаји―; са извештајем 
академика Владимира Кањуха о посети Маёарској академији наука; са извештајем управ-
ника послова, др Бојана Бугарчића са састанка SAPEA (Science Advice for Policy by Euro-
pean Academies – SAPEA Workshop) у Букурешту, као и са извештајем о научној радионици 
Time frequency operators and function spaces и конференцији Applications of Generalized 
Functions in Harmonic Analysis, Mechanics, Stochastics and PDE, које су одржане у Новом 
Саду, а који су доставили академици Теодор Атанацковић и Стеван Пилиповић. 

Председништво се упознало са Белешком о посети њ. е. Гордана Бакоте, амбаса-
дора Републике Хрватске, на његову молбу, а на иницијативу председника ХАЗУ, како би се 
разговарало о могућностима отварања будуће сарадње. На захтев председника Извршног 
одбора, Председништво је донело одлуку да се сваки корак у остваривању будуће сарадње 
измеёу САНУ и ХАЗУ, али и других националних академија, чини на основу одлуке и одо-
брења Председништва САНУ. 

Председништво је, на основу предложеног текста, донело Правилник о раду одбора 
САНУ. 

Председништво је донело одлуку да допуни План научних скупова за 2017. годину 
покровитељством над скупом „Како применити одговарајуће мере за повећање натали-
тета―, у организацији Одбора за хуману репродукцију. 
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Председништво се сагласило са предложеном допуном Издавачког плана САНУ: 
20. том Ргулжиа САНУ, средства за израду и издавање Речника обезбеёују се у буўету Репу-
блике Србије; публикације Пнавлж аожгиеж джгжеайжеатжјг ипйепнлг бафежлг као 
вансеријско издање Председништва САНУ, у саиздаваштву САНУ и Института за упоре-
дно право. 

Чланови Председништва су и на овој седници дискутовали о изборном циклусу за 
чланство САНУ. 

У вези са позивом председника Републике Србије господина Александра Вучића да 
САНУ узме учешће у дијалогу о Косову и Метохији, Председништво је једногласно закљу-
чило да позив прихвата као обавезу са одговорношћу која је овом типу институција 
својствена. Начелно су прихваћене тезе које је припремио Извршни одбор. 
 

Осма седница 

Председништво је усвојило став да секретари одељења замоле чланове САНУ да не 
излазе у јавност са прејудицираним мишљењима о појединцима у изборном циклусу, пого-
тово не пре него што су ти предлози разматрани на одељењима. Имајући у виду строго 
формални поступак пријема у чланство САНУ, сви чланови су замољени да првенствено 
користе могућности сагледавања квалитета кандидата у оквиру механизама који постоје у 
самој САНУ. 

Закључено је да се за дијалог о Косову и Метохији ауторизовани текстови чланова у 
оквиру одељења доставе Председништву. Председништво ће формирати комисију са задат-
ком да мишљења и ставове систематизује и омогући њихову доступност у писаној форми и 
организује њихову презентацију у форми округлог стола у просторима САНУ. 

Српској академији наука и уметности је додељена Повеља Института за медицин-
ска истраживања Универзитета у Београду, за допринос његовом развоју; академику Васи-
лију Крестићу додељено је посебно признање 62. Меёународног београдског сајма књига 
за допринос у области науке за књигу Јаоглмват. 

Председништво се упознало са Белешком о посети њ. е. господина Илира Боћке, 
амбасадора Републике Албаније и господина Шабана Синанија, члана Академије наука 
Албаније. 

Утврёен је број чланова у радном саставу по одељењима САНУ: 

1. Одељење за математику, физику и гео-науке – 24 члана. 

2. Одељење хемијских и биолошких наука САНУ – 16 чланова. 

3. Одељење техничких наука САНУ – 15 чланова. 

4. Одељење медицинских наука САНУ – 24 члана. 

5. Одељење језика и књижевности САНУ – 17 чланова. 

6. Одељење друштвених наука САНУ – 6 чланова. 

7. Одељење историјских наука САНУ – 12 чланова. 

8. Одељење ликовне и музичке уметности САНУ – 11 чланова 

Закључено је да САНУ на дан 15. 12. 2017. године, у радном саставу има 125 чла-
нова, од укупно 134 члана. 

Председништво САНУ размотрило је предлоге појединих одељења у погледу броја 
нових дописних чланова и након дискусије препоручило да је потребно и пожељно: за 
Одељење за математику, физику и гео-науке и Одељење медицинских наука изабрати по 
једног дописног члана; за Одељење хемијских и биолошких наука изабрати три дописна 
члана; за Одељење техничких наука изабрати три дописна члана; за одељења језика и књи-
жевности, друштвених наука, историјских наука и ликовне и музичке уметности, потребно 
је изабрати по пет нових дописних чланова. 
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Председништво је именовало академика Тодора Стевановића за новог члана Стру-
чног савета Библиотеке САНУ. 

Председништво је донело одлуку о оснивању Академијског одбора за енергетику. 
За председника Одбора именован је дописни члан Слободан Вукосавић, а за чланове 
Одбора именовани су: академик Зоран В. Поповић, академик Нинослав Стојадиновић, 
академик Зоран Љ. Петровић, академик Зоран Ђурић, академик Федор Месингер, академик 
Дејан Поповић, дописни члан Владица Цветковић, проф. др Миодраг Месаровић и проф. 
др Никола Рајаковић. 

Председништво је донело одлуку да се Издавачки план САНУ за текућу годину 
допуни објављивањем зборника радова Рмкж Снбжјг п 21. вгип, проистеклог из циклуса 
предавања одржаних у САНУ током 2014, 2015. и 2016. године. 

Председништво је на основу предлога генералног секретара академика Марка 
Анёелковића и Извршног одбора САНУ усвојило предлог новог садржаја Гмджфњаиа 
САНУ за 2017. годину. 

 
 
 

3. СКУПШТИНА 
 

Годишња скупштина Српске академије наука и уметности одржана је 25. маја 2017. 
године. 

Скупштином је председавао председник Српске академије наука и уметности акаде-
мик Владимир С. Костић. 

Отварајући редовно заседање Годишње скупштине САНУ председник је поздравио 
све присутне чланове Академије. 

Од прошлог заседања Скупштине преминули су редовни чланови САНУ: Светозар 
Кољевић, Властимир Tрајковић, Ђорёе Злоковић, Никола Тасић, Војислав Становчић, Вла-
димир Стојанчевић и Никола Кока Јанковић, инострани чланови: Халил Иналўик, Дентон 
Артур Кули и Игор Ростиславович Шафаревич и члан ван радног састава Љуба Поповић. 
Скупштина је минутом ћутања одала пошту преминулим члановима Академије. 

Српска академија наука и уметности има 98 редовних чланова и 36 дописних чла-
нова, што укупно чини 134 чланa. У кворум се, према извештајима одељења и закључку 
Извршног одбора САНУ, не рачуна девет чланова (пет редовних и четири дописна члана 
САНУ). Дакле, потребно је да Скупштини присуствују најмање 63 члана САНУ. Данашњој 
Скупштини присуствује укупно 91 члан. Председник је констатовао да постоји потребан 
кворум за пуноважан рад Скупштине. 

Уз позив на Скупштину, свим члановима САНУ достављен је сазив са дневним 
редом и пропратним материјалом, који је усвојен без примедаба. 

У складу са Статутом САНУ одлука под тачком 16 из достављеног Дневног реда, тј. 
доношење измена и допуна Статута САНУ доноси се већином гласова од укупног броја 
чланова радног састава САНУ умањеног бројем оних чланова САНУ који се не рачунају у 
кворум, па је за њено доношење потребно најмање 63 гласа. 

У складу са Статутом САНУ и усвојеним Дневним редом све остале одлуке на 
данашњој Скупштини САНУ доносе се већином гласова присутних чланова САНУ па је за 
њихово доношење потребно најмање 46 гласова. 

Скупштина је затим прешла на рад према усвојеном дневном реду: 
 

1. Усвајање Записника са заседања редовне Годишње скупштине Српске академије 
наука и уметности одржане 26. маја 2016. године, који се налази у Годишњаку 
САНУ за 2016. годину и који је доступан је на интернет презентацији САНУ 

Записник је усвојен без примедаба. 
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2. Избор оверача записника 

За овераче записника предложени су и изабрани академик Мирјана Живојиновић и 

академик Градимир Миловановић. 
 

3. Беседа председника Српске академије наука и уметности 

„Поштоване колеге, даме и господо, 

Беседе овог типа готово стереотипно започињу ламентом над цивилизацијским и 

политичким, прецизније гео-политичким тренутком. При додели награда у Вуковој 

задужбини ове године, подсетили су нас на билансне стихове Виславе Шимборске, које ћу 

дозволити себи у фрагментима да цитирам: 
 

Наф XX вги енгбайм јг да бпдг бмљж мд жнмфйжс. 

Айж ем лгћг оежћж да дмиадг, 

[…] 

Пнгвжфг ог дмгмджйм 

фем лжјг енгбайм да ог дмгмдж, 

а млм фем јг енгбайм дмћж, 

лжјг дмфйм. 

[…] 

Тнгбайм јг да ог лгимйжим лгонгћа 

вжфг лг дмгмдж, 

ла жнжкгн, нае 

ж гйад, ж еаим даљг. 

[…] 

Км јг сегм да ог надпјг овгеп, 

еај ог лайаеж жнгд 

лгмоеванжвжк еадаеимк. […] 

Каим джвгеж – жжеам кг јг лгим п жжокп 

имга оак лакгнавайа жоем 

да пжжеак. 
 

Ожге ж иам пвги, 

фем ог же жнгесмдлмг вждж, 

лгка жнгужс жжеања 

мд лажвлжс жжеања.
1
 

 
Велика пољска поетеса ограничила се за расклапање мита о линеарном и 

непрекинутом напретку. Ми се, меёутим, у овом времену суочавамо са потпуно новим, 
неочекиваним и гротескним плодовима времена, који су, рекао бих, експлицитно злокобни. 
Готово биолошка потреба малих и угрожених, а друштво које нас је изнедрило је мало и 
угрожено, је постојање каквог рационалног објашњења околности и догаёаја (једноставно, 
потребно нам је да верујемо у постојање неке глобалније и делатне памети око нас), а 
превиёамо да су кроз историју наше врсте глупост и ирационалност често играле кључну 
улогу (меёу нама самима и, не мање, око нас самих). Данас је тешко бити пророк, што се 
врло често и очекује и како Филострат каже: „Богови виде будућност, људи садашњост, а 
мудраци оно што ће се управо догодити.― Има ли у том новом поретку конфузије места за 
националне академије каква је САНУ? 

————— 
1 Стихови песме „Крај века― Виславе Шимборске наведени су у препеву Петра Вујичића. Вислава 

Шимборска, Иеабналг жгокг, Трећи Трг – Чигоја штампа, Београд 2014. 
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Има! У оквиру ЕУ и асоцијација европских академија, покренут је програм SAPEA 
који, нека то буде индиректан одговор на постављено питање, промовише саветодавну 
функцију националних академија у концепту „политичке одлуке кроз науку―. У срединама 
попут наше, суочени са различитим врстама, повремено и сасвим специфичних проблема, 
проблема који су и последице неодговорних и наметнутих преседана, САНУ у 176. години 
свог континуитета, још мамурна од прославе 175-годишњице, чини ми се, остаје једнако 
потребна као и у временима својих почетака. 

Више пута је наглашено да само традиције које су спремне на неопходне промене 
имају изгледа на дуговечност. Али да не паметујемо, свесно или не, САНУ се у протеклим 
деценијама мењала пратећи сигнале времена и догаёаја. Током 2016. године поставили смо 
питање како видимо улогу, организацију, форме рада и евентуалне структурне промене 
САНУ барем у првој половини ХХI века. Искрено говорећи, одзив није био велики, али су 
ипак стигла озбиљна и креативна промишљања овог проблема. Изостанак решавања пре 
свега организационе структуре и евентуалног увоёења нових области научног и уметни-
чког рада прелама се и одражава на изборе пред нама. Меёутим, свесни ризика ad hoc при-
ступа променама, наглашавам, Закона о САНУ, које би биле неопходне за известан број 
решења, заједнички смо одлучили да се таква активност одложи да не би интерферирала са 
непосредним задацима изборног циклуса у 2018. години. 

Али, та активност нас делимично или неизбежно чека! Планирано је стога да након 
консултација, Председништво САНУ у септембру/октобру ове године озваничи почетак 
дискусије о САНУ у ХХI веку, уз припремљен текст идеја, предлога и мишљења која су до 
сада приспела. Резултати такве дискусије евентуално би се могли капитализирати у избо-
рима 2021. године, не пре. 

Овакав закључак ми омогућава да се уместо руминација начелних ставова 
усредсредим на, за данас, издвојене три теме из делатности САНУ. 

Прво, материјални основ рада САНУ и комуникација са различитим институцијама, 
првенствено државним органима. Можемо са задовољством да констатујемо да САНУ у 
овом тренутку није угрожена, да су извесна издвајања (нпр. за научни и уметнички рад) 
повећана за неких 5% у односу на претходну годину, да је Влада Србије определила велика 
средства за нашу кућу у оквиру постављеног приоритета на пољу дигитализације кул-
турне, научне, уметничке и историјске баштине Србије, у овој и у наредне две године, да је, 
не само акламативно, допринела формирању Огранка у Нишу, итд. Морам пред Вама 
такоёе да напоменем да је однос државних органа, али и других институција, у периоду 
измеёу две радне скупштине био однос узајамног поштовања и у разликама, без икаквог 
условљавања или пренебрегавања наше позиције интелектуалне и стваралачке незавидно-
сти. Да ово нисам рекао осећао бих се некоректно и непоштено. То је, једноставно, у ових 
годину дана било тако. Али што се средстава тиче, за све активности које планирамо 
морамо тражити адекватне обрасце финансирања. Рекао бих такоёе, релативно често су 
САНУ и њени чланови били позивани ради консултација, мишљења и учешћа у текућим 
проблемима науке и културе. У целокупном опусу признања која су САНУ и њени чланови 
добили 2017. године, а верујте ми да је то повелика листа, која свакако говоре о друштвеној 
препознатљивости и својеврсној рефлексији односа друштва према Академији и њеним 
члановима, треба издвојити Сретењски орден I реда, којим је председник Републике Србије 
одликовао САНУ поводом њене 175. годишњице. 

Меёутим, морам да укажем на два проблема који дуго трају и, самим тим, на два 
правца нашег блиског деловања. Наиме, неопходно је са Владом успоставити дијалог о 
неприхватљивим условима рада нашег Архива који крије непроцењива богатства, рекао 
бих, и неопходности нове зграде за ову намену. У садашњим условима налазимо се на 
ивици критичног преживљавања. Уз то, озбиљно смо дужни да сагледамо финансијске 
односе са ресором за културу, јер нема потребе да наглашавам да смо Српска академија 
наука и уметности, то је део нашег рада који је, нажалост, првенствено препознат кроз 
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недостатно пројектно финансирање – једноставно, ми морамо да покушамо да, са аспекта 
финансирања, са Министарством културе успоставимо однос који имамо са Министар-
ством просвете науке и технолошког развоја. 

Друга тема су активности и видљивост САНУ о којима ће исцрпно говорити акаде-
мик Анёелковић. 

Коначно, трећа тачка о којој бих желео нешто да кажем су догаёаји који нас чекају и 
обнова чланства кроз изборе 2018. године, чему су посвећене и поједине тачке дневног 
реда. Два кључна догаёаја која САНУ очекују у наредном периоду су прво, редовни избори 
2018. године и друго, избори за ново руководство 2019. године – догаёаји за које смо дужни 
да се благовремено припремимо. 

Због тога су предузете активности које трају безмало годину дана. Наиме, након 
протеклих избора констатовано је да је дошло до велике несразмере измеёу појединих 
области науке и уметности у САНУ. Националне академије наука или уметности, односно 
и науке и уметности, какав је случај са САНУ, производ су ентузијазма током стварања и 
јачања националних држава и пробуёеног националног полета. Разлике меёу њима, које 
смо данас у могућности да констатујемо, амалгам су различитих традиција и кашњења у 
државним пројектима. Са поносом могу да кажем да САНУ са својом историјом спада у 
„зреле― европске академије, које су одболовале неизбежне дечје болести. 

У раним годинама свог дугог пута, САНУ је првенствено била посвећена неговању 
језика и писма, идентитетских наука, поспешивању научног и уметничког рада. Приори-
тети су данас несумњиво обогаћени, али по мом мишљењу, не и битно измењени. Многи 
од пионира ове куће давали су огромне доприносе у областима које су биле далеко од 
њиховог основног образовања, па тако меёу горљивим оснивачима институција културе 
налазимо инжињере и лекаре, којима професионално усмерење није било препрека, јер су 
изнад свега били српски академици. Понављам, српски академици, тј. пре свега чланови 
САНУ – као уосталом и ми сви овде присутни. 

Ово наглашавам јер се често пренаглашава улога одељења као каквих тврёава уну-
тар устројства САНУ, уз егзекутивне монополе од којих се тешко одустаје. На констатацију 
о несразмери, било је и реакција попут „шта се то нас тиче!―, а тиче нас се, уколико смо 
„пре свега чланови САНУ―, изабрани не само због области у којој смо остварили извесне 
искораке, већ због доприноса и деловања које смо као личности остваривали у овој сре-
дини, повремено и удаљени од својих фахова. Коначно, не само да нас се тиче, него смо и 
дужни, како измеёу осталог каже члан 11 Закона о САНУ, који нећу да цитирам јер би то 
било понижавајуће експлицитно, пише да смо ми дужни да се старамо о тој равнотежи, као 
и члан 30 Статута САНУ. Друга реакција, иако не злонамерна, била је да се ради о 
преувеличавању проблема. Али, хајде да проблем сагледамо језиком бројева – то је хладан, 
али је информативан метод. 

Званично у САНУ, као што сте чули, делује 98 редовних и 26 дописних чланова. 
Укупно, 134, али је 9 чланова у статусу неактивних, што чини број од 125. За даље рачу-
нице користићемо број од 134, мада је он мање реалан од конзервативније процене од 125. 
У Одељењу математике, физике и гео-наука, као и у Одељењу медицинских наука, ради по 
25 академика у сваком, у Одељењу хемијских и биолошких наука 18 и у Одељењу техни-
чких наука 19 академика, укупно 87 или 65% свих чланова САНУ. У Одељењу језика и 
књижевности 17, у Одељењу друштвених наука шест, у Одељењу историјских наука 12 и 
исти број у Одељењу ликовних и музичких уметности, укупно 47 или 35% свих чланова. 
Меёутим, рекао бих да нас овај последњи конгломерат одељења заварава, јер смо у 
друштвено-хуманистичке науке укључили уметност. Ми морамо да констатујемо да у 
оквиру Одељења ликовних и музичких уметности делује 12 академика и ако им додамо из 
Одељења језика и књижевности наше заиста угледне писце и песнике, којима се поносимо, 
проценат уметника у САНУ износи, даме и господо, 19 чланова или 14%. Злонамерници ће 
нас питати јесмо ли још увек САНУ? У таквом контексту, чланови из области друштвено- 
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-хуманистичких наука броје 28 академика или, веровали или не, само 21% свих чланова. 
Сурова калкулација година, која је непријатна, чак и непристојна, показује да је чињеница 
да је старосна структура у овим одељењима управо најнеповољнија: нпр. 8 од 12 чланова 
Одељења историјских наука, иначе једног од наших далеко најактивнијих одељења, старије 
је од 80 година. Клатно је, даме и господо, ипак отишло предалеко у једном смеру. Ово што 
изговарам само је моје мишљење. 

Основна запажања су била: прво, да је у појединим одељењима дошло до 
несразмерног раста, а у другим, несразмерног пада чланова; друго, да је улога могућих 
корекција предлога одељења од стране САНУ сведена на изјашњавање о онима са натполо-
вичном и онима са двотрећинском већином. Меёутим, ни та могућност не постоји, јер је у 
Одељењу друштвених наука и та разлика нарушена – наиме, идентична је (шест чланова, 
натполовична већина је четири, што је исто као и двотрећинска већина), а да се не заварамо 
око тога, у чак два одељења та разлика се своди на један глас. 

Констатујући све ове чињенице, Председништво САНУ, које чине секретари свих 
одељења, одржало је серију састанака посвећену решавању овог проблема и сви предлози 
који су имали бар трећину подршке су у форми структурисаног материјала достављени 
одељењима, али понављам, и свим члановима САНУ, свим члановима Српске академије 
наука и уметности. Након добијених мишљења одељења и једног броја појединаца, форми-
рана је Статутарна комисија која је одржала четири састанка на бази ових закључака, 
формирала предлог и упутила га Председништву, које га је већином гласова прихватило: 
резултати су пред Вама. Да ли су идеални? Да ли су потребни? Ја мислим да. 

Да закључим, у размишљањима су помињане две наизглед супротне могућности. 
Први је концепт numerus claususa од 25 чланова по одељењу изузимајући оне са статусом 
неактивних чланова, који је обухватио целину САНУ (до 160). Укупан број од 150–160 
након спроведених избора, уведен је и због свести да је велико питање у којој мери би и са 
финансијске стране било могуће испратити неконтролисан раст. Други је кооптирање изве-
сног броја чланова сродних одељења чиме би се олакшао избор и повећала извесност 
његове реализације у угроженим одељењима. Оба ова предлога нису креативни производ 
Председништва или Статутарне комисије, којој је правну помоћ на њен захтев пружио 
академик Коста Чавошки, она постоје у оквиру законских текстова САНУ који нису били 
негирани. Нпр. члан 11 Закона о САНУ и члан 31 Статута САНУ. То заиста постоји – уко-
лико неко одељење САНУ у време избора за нове редовне, дописне чланове, процени да би 
то помогло, оно може замолити најсродније одељење да одреди до пет својих редовних 
чланова који ће учествовати у свим радовима и предлозима за избор нових чланова и дати, 
уколико то сматрају потребним, своје мишљење. Ту постоји добре три године, даме и 
господо. И нико га није ставио под знак питања. При томе, идеја о прикључивању није, 
како је тврёено, директивна и обавезујућа, она је само присутна у смерницама које дају 
могућност Председништву да сигнализира у одреёеном одељењу које се налази у таквој 
ситуацији, да му предложи не више од тога да такву могућност размотри и евентуално при-
хвати, при чему одељење може да одговори са „да― и са „не―, никаквог другог утицаја 
Председништво не може да има, па чак ни Скупштина, у том смислу – толико о непринци-
пијелним притисцима. Желео бих да кажем да нико са овим предлозима нема никакву 
идеју да се по цену пријема жртвује основни принцип квалитета. О томе не бих дискутовао 
ни једну једину реч. Ако нема квалитетних кандидата нећемо примити ниједног. Али ја не 
могу да верујем, даме и господо, да тога у Србији нема, штавише сигуран сам да има, и то 
поготово по свим областима и гранама науке и уметности. 

Драге колеге, желим да вас уверим да ова елаборација нема за намеру да Вас убе-
ёује да гласате за ово или оно решење проистекло из описаног, више него једногодишњег, 
циклуса са наивном намером и надом да се клатно бар једнократно, понављам једнократно, 
заустави и усмери у другом правцу. Јер, већ на јесен почињу дискусије о могућим 
организационим променама, а евентуални договор би данашње интервенције учинио 
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неодрживим. Гласајте по својој савести, као што сте то увек радили. Шта год да одлучимо, 
нема трагедије и да се разумемо никаквих подела – али од тог тренутка одговорност је 
подељена меёу свима нама подједнако. И успеси и неуспеси биће заједнички.― 

 

4. Извештај о раду САНУ за 2016. годину који подноси генерални секретар САНУ 

академик Марко Анёелковић 

„Уважени председниче САНУ, поштовани потпредседници САНУ, председници 
огранака САНУ у Новом Саду и Нишу, цењени чланови САНУ, даме и господо, 

Како то већ налаже процедура и пракса рада у Српској академији наука и уметно-
сти, достављени су ми извештаји о раду у 2016. години одељења, јединица и одсека 
Службе САНУ, као и извештаји Огранка САНУ у Новом Саду, Oгранка САНУ у Нишу и 
Центра за истраживачки рад у Крагујевцу, који су у интегралном облику садржани у Годи-
шњаку САНУ за 2016. годину. Према томе, на основу тог врло обимног, и могу слободно да 
констатујем, врло илустративног материјала који је у интегралном облику садржан у Годи-
шњаку за 2017. годину (премда из искуства знам да се то не чита са потребном пажњом), 
имам дужност да вам презентујем, или боље речено, да вас подсетим на активности из про-
текле године, чији сте ви важни актери, како у њиховом осмишљавању тако и у њиховој 
реализацији, и покушаћу да што сажетије сумирам рад САНУ у години иза нас. У врло 
концизном облику, поштујући традицију, моје излагање биће посвећено само активностима 
које су реализоване у Палати САНУ у Београду, док ће вас председници огранака САНУ у 
Новом Саду и Нишу упознати са активностима у оквиру огранака. 

Година 2016. биће свакако посебно забележена у аналима Српске академије наука и 
уметности као јубиларна 175. година развоја и реализације институције која се данас 
препознаје у облику највише научне и уметничке установе у Републици Србији, од 
посебног националног значаја. Настојање да обележавање 175-годишњице континуитета 
САНУ буде што садржајније, а да се Академија и додатно представи на што достојанстве-
нији начин релевантној стручној, али и широј јавности, захтевало је повећано ангажовање 
свих тела и чланова САНУ. Верујем да ћемо кроз овај извештај моћи да сагледамо да пове-
ћани квантитет активности у протеклој години у односу на онај просечни није остварен на 
уштрб квалитета, како уобичајених активности САНУ тaко и оних ванредних, тј. јубилеју 
пригодних активности. 

Заиста је тешко направити приоритет у приказу многобројних релевантних 
активности САНУ у 2016. години, али ценим да у приказу рада у години када смо желели 
да прикажемо завидну прошлост, квалитетну садашњост и жељену будућност ове институ-
ције предност треба дати активностима које су биле видљиве широј јавности. У том сми-
слу, навео бих најпре да је у протеклој години у организацији САНУ одржано 26 научних 
скупова, а 11 научних скупова је одржано под њеним покровитељством. Када се говори о 
научним скуповима, посебно желим да истакнем да је под покровитељством председника 
Републике Србије и Унеска организован XXIII конгрес византолога (22–27. август), у чијој 
је припреми и реализацији значајну улогу имала и Српска академија наука и уметности, 
поред неких других реномираних научних и високошколских институција. Израз „заузела 
је видно место― врло је благ јер практично је Академија била носилац тих активности и 
вредно је сваке пажње и сваког помена организовати меёународни конгрес који је имао око 
1.300 учесника. 

У протекој години одржано је 37 научно-стручних предавања, као и два тематска 
циклуса предавања. Први „Од Сунчевог система до граница васионе― обухватио је шест 
предавања, док је други „Српска лингвистика данас― обухватио осам предавања. У том 
завидном опусу предавања посебно место заузимају приступне беседе новоизабраних 
редовних чланова САНУ, који су тај статус стекли 2015. године. У том свечаном чину 
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учествовало је 18 новоизабраних академика и мислим да смо сви имали прилике да се уве-
римо да је избор био онај прави. 

У организацији Академијиних одбора и академијских одбора одржана су два 
научна скупа, осам научних конференција, један округли сто и више тематских састанака. 
На овом месту је пригодно истаћи да је у 2016. години покренут и нови програм предавања 
под називом „Гост Српске академије наука и уметности―. Циљ ове акције је активно 
комуницирање и размењивање идеја са иностраним ствараоцима у области науке, културе 
и уметности и размена идеја са тим ствараоцима који живе у иностранству. Током протекле 
године, у оквиру овог новозапочетог програма, одржана су три предавања. У прошлој 
години САНУ је организовала и три свечане академија: прва свечана академија била је 
посвећена Петру Кочићу, друга свечана академија била је „Сервантес у Србији― а трећа 
„Вилијам Шекспир (1564–1616)―. 

У Галерији ликовне и музичке уметности САНУ током 2016. године одржано је 
шест изложби. Од изложби бих поменуо, узимајући као критеријум првенствено број 
посетилаца, изложбу „Јелена, велика краљица, 1314–2014. Седам векова од смрти краљице 
Јелене― (19.049 посетилаца); „Српске рукописне књиге (XII–XVII век)― (30.633 посетиоца) 
и „Српска академија наука и уметности, 1841–2016" (14.888 посетилаца од 18. новембра до 
краја године, а изложба је трајала и у јануару следеће године). Ову изложбу посебно апо-
строфирам као један, по мом мишљењу, илустративни пример да једна тематска изложба о 
раду, постојању и развоју САНУ може да привуче толики број посетилаца, што је добар 
показатељ да у друштву постоји интерес за постојање и за рад ове угледне институције 
који треба да нам буде подстрек за наша даља прегнућа. У Галерији ликовне и музичке 
уметности САНУ организован је и успешно реализован 71 концерт. Важно је истаћи да је у 
протеклој години започет нови концертни циклус „Музички разговори― у оквиру којег су 
одржане две вечери. 

Галерија науке и технике САНУ приредила је 13 изложби. Од изложби бих 
издвојио: „Три боје вина – Човек и вино― (2.016 посетилаца), „МИ СА Науком 
МАТЕМАТИКОМ – обележавање 70 година МИСАНУ― (3.527 посетилаца) и „Византо-
лошко градитељство као инспирација српских неимара новијег доба― (1.075 посетилаца). 
Поред тога, организовано је 17 стручних и научних предавања, једна пројекција, две 
промоције књига, неколико радионица и, оно што је врло атрактивно од активности у 
оквиру те Галерије, јесте наставак циклуса „Сусрети са ствараоцима – Мастерклас―, на 
којима су у току прошле године наступили: академик Драгослав Михајловић, академик 
Тибор Варади и инострани члан САНУ Гордана Вуњак Новаковић. 

Током 2016. године Српска академија наука и уметности је, не узимајући у обзир 
податке који се односе на активности у оквиру Огранка САНУ у Новом Саду и Огранка 
САНУ у Нишу, што ће бити посебно приказано, објавила 47 наслова, у оквиру којих је 515 
аутора публиковало 495 радова. Меёу објављеним публикацијама налазе се, надам се да 
ћете се сложити са мојом оценом, и капитална дела, као што су: прва књига Аиадгкоижс 
бгогда, Жжвме ж дгйм онжоижс лапулжиа 15, Тгойа еа ова внгкгла, као и публикације које су 
пратиле изложбе у Галерији ликовне и музичке уметности САНУ: Оолжвауж Днпфева онж-
оиг оймвголмоеж и Малаоежн Сепдглжта – 700 гмджла Кнаљгвг тнивг. 

Активност која је на одреёени начин логички повезана са издавачком делатношћу, 
представља, слободан сам рећи, већ традиционално организовање Трибине Библиотеке 
САНУ. Током 2016. године биле су организоване 22 трибине, на којима је промовисано 29 
наслова. 

Ако се узму у обзир само квантитативни показатељи, условно речено „јавних― дога-
ёања, која су овде апострофирана из читавог контекста активности САНУ у протеклој 
години, уз претпоставку да је свака активност трајала само један дан, што је далеко испод 
реалности, може се рећи да се чешће него сваки дан и по одигравала нека научно-стручна 
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или уметничка активност која је носила обележје Српске академије наука и уметности, а у 
коју је био укључен и шири круг актера ван чланства САНУ, односно из шире друштвене 
заједнице. Узимајући пак у обзир свеукупне активности које су реализоване током 2016. 
године, које овде из разлога рационалности коришћења времена нису могле бити све поме-
нуте, та учесталост је и већа. 

Чланови САНУ су у протеклој години радили на реализацији 99 индивидуалних 
пројеката, 14 пројеката академијских одбора, седам пројеката одељенских одбора и 44 
пројекта пројектних одбора. То је номенклатура која стоји у нашем Статуту. Овај рад 
финансиран је од стране Фонда САНУ за истраживање у науци и уметности. Велики број 
чланова САНУ био је ангажован на пословима координације и/или непосредне реализације 
75 научних пројеката, који се одвијају у оквиру 11 билатералних споразума са иностраним 
националним академијама наука. Истовремено је немали број чланова САНУ био ангажо-
ван у својству руководилаца и/или истраживача на пројектима чија се реализација одвија у 
оквиру научноистраживачког програма ресорног министарства Владе Републике Србије. 
Вредна је пажње и чињеница да је одреёен број чланова САНУ ангажован и на меёуна-
родним истраживачким пројектима, по правилу у својству водећих истраживача. Резултати 
свеукупног наведеног ангажовања чланова САНУ на научноистраживачким пројектима 
учињени су доступним најширој научној јавности у више од 630 научних публикација и 
путем 62 саопштења на научним скуповима. Хоћу да верујем да највећи број тих радова, 
ако не и сви, носе афилијацију Српске академије наука и уметности. Користим прилику да 
апелујем на све чланове Академије да о томе воде рачуна, јер је то један, рекао бих нај-
лакши начин а доста упечатљив, да ову кућу промовишемо као радну и научно активну 
институтцију, а не само почасну. Што се тиче рада у науци, чланови Академије су у про-
шлој години имали 42 саопштења на скуповима претежно меёународног карактера. Што се 
тиче уметничког рада чланова САНУ, њихова презентација огледа се у 193 излагања вајар-
ских дела, архитектонских идејних решења и извоёења музичких дела. 

Имајући у виду да се свим члановима Српске академије наука и уметности редовно 
достављају записници са састанака Извршног одбора и Председништва САНУ, сматрам 
сувушним да се у овом тренутку рад ових тела посебно и шире апсолвира. Меёутим, када 
се ради о активностима Извршног одбора, желим само да напоменем да је у протеклој 
години закључено десет споразума и/или протокола о узајамној сарадњи и координацији 
активности, првенствено са институцијама и стратешким партнерима који су посвећени 
сличним друштвеним активностима и задацима као и САНУ, или су вољни да помогну 
Академији у њеном раду. Вредно је истаћи да је реализована интензивна меёународна 
сарадња, у оквиру које је, поред осталог, САНУ посетило пет иностраних делегација. Срп-
ска академија наука и уметности била је домаћин састанка Одбора Европске федерације 
академија (ALLEA), који је одржан 1. децембра. Извршни одбор је покренуо акције и 
обезбедио средства за среёивање простора у Палати САНУ, чији се резултати већ виде у 
побољшању услова за боравак и рад чланова и организационих целина САНУ. Такоёе је 
настављено са активностима које имају за циљ повраћај имовине фондација и задужбина 
САНУ. Иако је неизвесност исхода те наше жеље врло велика, став Извршног одбора је да 
се од тога не одустаје и да се интензитет рада на томе не смањује него и даље да се свим 
снагама и свим средствима ангажујемо за нешто што мислимо да би било праведно и, што 
је најважније, етички врло високо рангирано према људима који су своју последњу вољу 
изразили кроз даривање ове институције. 

Када је у питању рад Председништва САНУ, слободан сам рећи да је током проте-
кле године практично реституисана улога овога врло важног тела у управљању Академи-
јом. То се огледа, пре свега, у броју одржаних седница (9), на којима је обраёено преко 
седамдесет тачака дневног реда. Успешно је спроведен поступак расписивања конкурса и 
избора управника послова САНУ, са четворогодишњим мандатом. У оквиру нормативне 
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делатности усвојени су: Правилник о интернет презентацији САНУ, Правилник о употреби 
језика САНУ и потврёен је Правилник огранка САНУ у Нишу, чиме је успешно окончан 
процес оснивања, формирања и започињања рада Огранка САНУ у Нишу, што представља 
значајан догаёај у организацији, развоју и свеукупном раду Академије. Председништво је 
током 2016. покренуло и координисало активности иступања у јавности поводом 30 година 
од „отимања― и објављивања тзв. „Меморандума САНУ―. Сматрамо да је тиме стављена 
тачка на тај исконструисани политички нечастан чин према Академији. И мислим да се чак 
и симболично догодило да се 30 година од објављивања Меморандума поклопи са 
обележавањем 175 година континуитета Академије. 

Нормално, Академија не би могла да реализује велики број Статутом прописаних 
активности које су неминовне за успешан рад САНУ без адекватног ангажовања одељења. 
Треба споменути да је током 2016. године осам одељења САНУ одржало 94 редовна и 
један ванредни скуп. У оквиру одељења одржано је 13 приступних предавања новоизабра-
них дописних чланова САНУ у 2015. години, као и 28 предавања других чланова одељења. 

С обзиром на то да рад Академије никако није сам себи сврха и да САНУ има јасно 
дефинисану и прихваћену друштвену улогу, потребно је осврнути се и на друштвену 
запаженост наших активности и постигнутих резултата. Један од релевантних показатеља 
у том смислу свакако је и извештавање медија о раду САНУ. Извршни одбор Српске акаде-
мије наука и уметности организовао је четири конференције за штампу у 2016. години. 
Српска академија наука и уметности, као и њени чланови, били су у 2016. години медијски 
експонирани 8.269 пута у штампаним, електронским, интернет и агенцијским прилозима. 
У 29% случајева радило се о прилозима са афирмативним тоналитетом, а само у 1% случа-
јева радило се о прилозима са негативним тоналитетом. Највећи проценат прилога, 70%, 
био је неутрално интониран, односно радило се о прилозима који су представљали 
егзактно извештавање о одреёеним догаёањима и/или активностима. Највећи број прилога, 
односно највеће присуство САНУ у средствима информисања забележено је у новембру 
2016. године (931 прилог), када се навршавало 175 година континуитета постојања САНУ. 

Мислим да је још увек актуелна једна ранија оцена да Српска академија наука и 
уметности и њени чланови раде више него што се то у јавности примећује, односно реги-
струје. Свакако је првенствено на нама да начином, актуелношћу и квалитетом свог рада 
будемо јавно верификовани у примереном обиму и препознати у складу са нашом историј-
ском и традиционалном друштвеном улогом, коју свакако желимо да испуњавамо.― 

 

5. Реч потпредседника САНУ из реда чланова Одељења за математику, физику и гео- 

-науке, Одељења хемијских и биолошких наука, Одељења техничких наука и Оде-

љења медицинских наука академика Зорана Поповића 

„Поштовани председниче и часници Академије, поштоване колегинице и колеге 
чланови Академије, наслов мог излагања је „Наука у САНУ у 2016. години―. Говорићу о 
расподели средстава Фонда САНУ за истраживање у науци и уметности, билатералној 
сарадњи, као и видљивости резултата научноистраживачког рада чланова Академије и 
института САНУ. 

 

Фмлд САНУ еа жоенаджвањг п лаптж ж пкгелмоеж 

Финансирање научних и уметничких активности Академије одвија се кроз Фонд 
САНУ за истраживања у науци и уметности. Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије финансира рад Фонда. Средства која је Фонд у последњих десет 
година имао на располагању приказана су на слици 1. 
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Слика 1. Дистрибуција средстава Фонда САНУ за истраживања у науци и уметности у последњих 10 година. 

Године 2012. је уговорен износ од 70 милиона динара, а реализовано само 42,8 милиона динара. На почетку 

наредне године уплаћено је 4 милиона динара као дуг за претходну годину. Зато је у 2013. години 

реализовано више него што је уговорено 

 
Као што се са слике 1 види, „златне године― за финансирање научног и уметничког 

рада чланова Академије биле су измеёу 2009. и 2011. када смо имали и преко 80 милиона 
динара годишње на располагању. У последњих пет година имамо врло скроман буўет за 
финансирање научних и уметничких активности. Минимум је био 2014. године када је 
било уговорено само 32,5 милиона динара. Затим је анексом додато још десет. Вредно је 
помена да је након пет „мршавих― година, ова 2017. прва година с порастом средстава од 
5%, тако да ћемо ове године имати 47 милиона и 250 хиљада динара за све активности које 
се финансирају из Фонда. 

У 2016. години уговорена средства Фонда (45.000.000 динара), уплаћена су у једна-
ким износима крајем маја и септембра 2016. године и реализована су у потпуности. Већи 
део средстава Фонда (51,3%) утрошен је на финансирање академијских, одељенских и 
индивидуалних пројеката. 

Начин расподеле средстава Фонда САНУ за поменуте пројекте се мењао у зависно-
сти од висине расположивих средстава Фонда. Када је буўет Фонда износио око 80 
милиона динара, критеријум за расподелу средстава, усвојен посебним актом или одлуком 
неког од органа управљања САНУ, није постојао. Тада су постојали и меёуодељенски и 
меёуакадемијски одбори. За све њих подношени су и посебни захтеви за доделу средстава 
Фонда који су при расподели узимани у обзир. У том периоду разлика у средствима измеёу 
индивидуалних, одељенских и меёуодељенских пројеката кретала се у распону 1:10. Када 
су средства Фонда драстично смањена почело се размишљати о другачијој („правичнијој―) 
расподели. Дискусија о новој политици расподеле средстава започета је 2013. године и тра-
јала је готово две године. Најпре је усвојена расподела средстава у износу 70:30 измеёу 
групација природних и друштвених одељења, која је важила само за 2014. Затим је 2015. 
године усвојена расподела која и данас важи – да се средства за пројекте пропорционално 
распореде на одељења САНУ, према броју чланова одељења. Овај принцип важио је за 
2015. и 2016. Током 2016. и 2017. било је неколико покушаја да се доёе до још „пра-
вичније― расподеле, али ови покушаји још увек нису довели до новог решења, тако да је и 
за 2017. годину начин расподеле средстава Фонда остао непромењен. Основне замерке 
постојећој пракси расподеле средстава биле су: 
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• одељења са малобројним чланством из групација друштвено-хуманистичких наука 
и уметности нису у потпуности задовољна постојећим начином расподеле сред-
става по одељењима пропорционално броју чланова одељења. Истичу да се њихове 
активности у великој мери одвијају преко одељенских одбора: 10 одбора има у Оде-
љењу језика и књижевности, 7 одбора у Одељењу друштвених наука, 11 одбора у 
Одељењу историјских наука, 3 одбора у Одељењу ликовне и музичке уметности. 
Сматрају да се средства по одељењима морају расподељивати према индивидуал-
ним пројектима чланова одељења и према броју одељенских одбора. 

• има мишљења да Академија из Фонда треба да финансира само пројекте од стра-
тешког интереса за Академију и земљу. Средства за ове пројекте би се одобравала 
на основу интерног конкурса који подразумева и рецензију и контролу резултата 
рада и трошења средстава. Стратешки пројекти би покривали области очувања 
ресурса Србије, заштите флоре и фауне, животне средине, јавног здравља, 
демографског опстанка, заштите културног наслеёа, језика итд. 

• постоје мишљења да би требало финансирати само индивидуалне пројекте и то 
само оних чланова који нису више радно активни (који су у пензији). Средства 
оваквих пројеката би се углавном користила за теренска истраживања и потрошни 
материјал. 

Усаглашавање различитих критеријума није могло бити реализовано у 2016. 
години. С тим у вези, именована је нова радна група са задатком да предложи нови модел 
финансирања који ће важити од 2018. године. Оно што су сви оценили као неопходно да 
буде ураёено је да се уведе већа контрола вредновања резултата индивидуалних пројеката, 
рада одељенских и академских одбора као и контрола утрошка средстава. 

Расподела индивидуалних и одељенских пројеката по одељењима Академије дата је 

на слици 2. 
 

 

Слика 2. Расподела индивидуалних и одељенских пројеката по одељењима САНУ у 2016.  

Испод стубова наведен је број чланова одељења крајем 2016. године 

 
Укупан број индивидуалних (плави ступци) и одељенских (црвени ступци) 

пројеката, у групацији одељења природних и техничких наука, за трећину је већи од 
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укупног броја истих пројеката у одељењима друштвено-хуманистичких наука и уметности. 
До истог односа се долази и када се једноставно броје само чланови одељења из наведених 
групација (од укупног броја чланова Академије 63% је из групације природних наука, а 
37% из групације друштвено-хуманистичких наука и уметности). Као што се из напред 
наведеног може закључити, до исте расподеле средстава (63:37) се долази било 
коришћењем критеријума расподеле према броју индивидуалних и одељенских пројеката, 
било према броју чланова одељења. У глобалу је тако, меёутим по одељењима се долази до 
различитих односа. На пример, највише је оваквом расподелом оштећено Одељење 
историјских наука које има 22 (11+11) пројекта а укупно 14 чланова. Ако бисмо у оквиру 
овог одељења делили сваком пројекту исти износ, они би добили најмање по глави. 
Најповољнија расподела била би у Одељењу ликовне и музичке уметности где имају само 
седам пројеката а 14 чланова, тако да оваквом расподелом њихови пројекти имају 
значајнија средства (двоструко више од просека) у односу на пројекте математике, физике 
и гео-наука којих има 27, а укупно је 25 чланова. 

Структура трошења средстава по индивидуалним и одељенским пројектима дата је 
на слици 3. Највећи део средстава (30%) потрошен је на ауторске хонораре спољних 
сарадника који раде на овим пројектима. У сараднике се не убрајају академици. Они за рад 
на пројектима не добијају надокнаду кроз ауторске хонораре. Друга највећа ставка (26%) је 
пренос средстава у научноистраживачке организације у којима су академици радно 
ангажовани, а за покривање трошкова научноистраживачког рада у тим установама. Скоро 
петина средстава одлази на трошкове путовања и учествовање академика на научним 
скуповима, набавка опреме је 13%. Остала средства одлазе на трошкове услуга, 
истраживачког и канцеларијског материјала. 

 

 
Слика 3. Утрошак средстава Фонда за индивидуалне пројекте и одељенске  

одборе у 2016. години 

 
Остали део буўета Фонда (око 48%) потрошен је на финансирање: 

• издавачке делатности, 
• учешћа на научним скуповима у земљи и иностранству, 
• трошкова меёународне сарадње, 
• организације научних скупова, 
• набавке и размене стручне литературе, 
• рад галерија Академије, да поменемо само највеће ставке. 
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Бжйаегнайла оанадња 

САНУ има потписане билатералне споразуме о научној сарадњи са 22 националне 
академије наука и две високе државне научне институције из укупно 24 земље. Укупан број 
пројеката билатералне сарадње је 75. Преглед броја пројеката билатералне сарадње по 
земљама дат је на слици 4. Највише имамо пројеката у билатералној сарадњи са Бугарском, 
следи Македонија, па Румунија а све остало је у мањем обиму. Укупно су за бездевизну 
размену утрошене 104 човек-недеље. Наша страна искористила је 61 недељу, а 43 недеље 
смо имали у посети колеге из других академија. 

 

 

Слика 4. Билатерални пројекти САНУ по земљама 

 

Вждљжвмое нгепйеаеа жоенаджвања п САНУ ж њглжк жлоежепежка 

У меёународним индексним базама Академија је присутна готово искључиво 
захваљујући научној продукцији њених института. Пре свих, то је Институт техничких 
наука који има свој дигитални репозиторијум. Академија као самостална научна установа 
готово да нема своју научну продукцију у индексним базама. То је, једним делом, због 
недовољно развијене обавезе да се у објављеним чланцима, којима се правдају средства по 
индивидуалним пројектима, Академија не помиње нити у адреси нити у захвалности 
пројектима. С друге стране, богата научна продукција САНУ, о којој је говорио генерални 
секретар Академије академик Марко Анёелковић, од око 50 књига и других публикација са 
преко 500 радова годишње, врло је мало видљива на интернету. Да би била видљива није 
довољно да се она стави на наш веб-портал, већ сваки рад мора да се снабде одговарајућим 
„мета― подацима захваљујући којима постаје видљив на интернету. Једини начин да се 
садашња „невидљивост― промени је стварање дигиталног репозиторијума (архива) САНУ, 
који би укључио и целокупну научну продукцију института САНУ. Почетни кораци у том 
правцу већ су направљени. Надам се да ћу идуће године бити у прилици да са овог места о 
томе много више говорим.―

2
 

————— 
2 У септембру 2017. године успостављен је дигитални репозиторијум научних резултата и публикација 

САНУ у слободном приступу, под именом ДАИС (Дигитални Архив Издања САНУ) – DAIS repository. Веб 

адреса је http://dais.sanu.ac.rs/. Уговор о одржавању репозиторијума потписан је 4. 10. 2017. године са Уни-

верзитетом у Београду. Репозиторијум је реализован ћирилично и латинично и на енглеском језику. Инсти-

тути САНУ су такоёе укључени у ДАИС у обиму који сами одреде. 
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6. Реч потпредседника САНУ из реда чланова Одељења језика и књижевности, 

Одељења друштвених наука, Одељења историјских наука и Одељења ликовне и 

музичке уметности академика Љубомира Максимовића 
 

„Поштоване и драге колегинице и колеге, 

Као и на прошлогодишњој Скупштини, и на оној пре ње, дакле у претходне две 
године, моја је дужност да вам поднесем извештај о питањима која су на мом непосредном 
старању у оквиру Извршног одбора. То су питања која су раније била третирана са 
променљивим успехом, данас су изузетно актуелна, а у будућем времену ће засигурно 
представљати проблематику којом ћемо се бавити. Пажња коју је овим питањима посветио 
Извршни одбор током протекле године донела је одреёене резултате, али неки горући 
проблеми још нису решени, тако да нас данас и у времену које долази очекује доста посла 
којем треба пажљиво приступати. Разуме се, реч је: 

– о друштвеним и хуманистичким наукама, с једне, и уметничким дисциплинама, с 
друге стране; 

– о Академијиним институтима; 
– о меёународној сарадњи Академије. 

Као што сам на прошлогодишњој Скупштини нагласио, прво питање је актуелно 
како у широј академској заједници тако и у самој Академији. Оно се у меёувремену пока-
зало толико горућим, нарочито с обзиром на предстојеће изборе за чланство, који ће се одр-
жати идуће године, да су и Председништво, и Статутарна комисија и сва одељења морали 
на другачији начин него до сада да приступе његовом решавању. Покренута расправа о 
могућим путевима решења негативног тренда о којем је реч одмакла је толико далеко да 
данас пред Скупштином имамо чак и предлог одговарајућег статутарног решења, што сам 
предвидео као могућност, истина не у непосредној будућности, у прошлогодишњем изве-
штају. Зато не бих сада поново разраёивао аргументацију у корист изнијансиранијег при-
ступа у Академији када је реч о очувању и промоцији друштвених, хуманистичких и 
уметничких области. 

Остаје, меёутим, потреба да се нагласи нужност другачијег третирања друштвених 
и хуманистичких наука у новом циклусу пројеката, у односу на претходни циклус. Истина, 
увоёењем новог правилника о вредновању резултата дошло се до услова који су структу-
рално више у складу са физиономијом тих наука, али остају многи проблеми у вези са 
уреёивањем и рангирањем научних часописа. Зато Академију и даље очекује конкрети-
зовање одговарајућих сопствених погледа и њихово заступање у органима власти који 
креирају научну политику. 

Нешто другачији од претходног проблема, али такоёе изазов који се поставља пред 
читаву Академију, јесте третирање уметничких профила који се исказују или, боље речено, 
не исказују у њеном животу. То јесте проблематика која је већ покретана и која је већ тре-
бало да добије целовит одговор Академије, јер од њега у доброј мери зависи и физионо-
мија следећег изборног циклуса. До конкретних решења ипак није дошло, поглавито због 
озбиљности проблема у којима се налази Академија са поремећеном равнотежом чланства 
у појединим научним областима. 

Друго питање – институти – унеколико је повезано са првим, утолико што већина 
института припада сфери друштвених или хуманистичких наука. Члановима САНУ 
позната је важност чињенице да се у њеном оквиру налазе специфични и уникатни инсти-
тути, што представља општију културну вредност, али је позната и чињеница да је већи део 
институтске проблематике самосвојан. Члановима САНУ позната су такоёе, бар из 
прошлогодишњег извештаја са Скупштине, ако не и на други начин, настојања Извршног 
одбора да шаренило појединачних односа са институтима прерасте у конзистентнију 
заједничку политику, без мешања у прерогативе формалне самосталности института. 



105 

То није једноставан процес, што се најбоље видело у извесним неспоразумима који 
су искрсавали прошлог пролећа, у време доношења преломних одлука о новом пројектном 
циклусу. Извесни неспоразуми измеёу Академије и дела института нису, меёутим, били 
последица стварних разлика у посматрању научне политике, него су више проистицали из 
амбивалентног положаја института који имају своју самосталност, а истовремено припа-
дају заједништву које представља САНУ. У основи, био је то проблем координације и недо-
вољно активне улоге чланова Академије у институтским органима, одговорним за 
управљање и воёење научне политике. Ова ситуација је у великој мери превазиёена током 
последњих месеци, али је потреба да се дубље анализира и ефикаснијe усаглашава однос 
Академије према институтима, и vice versa, довео до одлуке Председништва да образује 
комисију, састављену од представника свих одељења, за праћење заједничких елемената у 
животу института, да би их евентуално оснажила. 

Посебно је важно питање недовољне меёусобне комуникације како у односу Акаде-
мије са институтима тако и меёу самим институтима. Побољшања у овом смилу могу бити 
од посебног значаја за конципирање разних научних пројеката, а улога Академије у обезбе-
ёивању сигурности рада института видљивија и ефикаснија. Додајмо да је непосредан 
повод за образовање Комисије била молба Историјског института, који је некад био у 
саставу Академије, да се врати под окриље САНУ. Ово питање се сада пажљиво разматра, 
јер не може, из разлога о којима је до сада било речи, да буде решавано палијативно, него у 
склопу посматрања целокупног односа Академије и њених института. Јер, „помало је 
избледела чињеница да се ради о, истина сложеној, али у основи једној кући у којој сви 
треба да будемо свесни да САНУ има одреёену одговорност на основу својих оснивачких 
права у вези са институтима. Једноставно речено, та одговорност треба да постане видљи-
вија― (цитат из прошлогодишњег извештаја). 

Треће питање – меёународна сарадња – представља у животу Академије изузетно 
значајан домен. Последњих година развијена је доста интензивна билатерална сарадња са 
знатним бројем академија наука. У овом тренутку САНУ има потписане споразуме о 
сарадњи, који се остварују у већој или мањој мери, са 22 националне академије наука и две 
високе државне научне институције из укупно 24 земље. Детаљни подаци су објављени у 
Годишњаку, у извештају Службе за меёународну сарадњу, а на овом месту бих само подву-
као да се ради о 72 пројекта који су обухваћени овом билатералном сарадњом. Само у 
прошлој години САНУ су, по разним основама, посетила 43 страна истраживача, док је 
више од 60 наших чланова или сарадника института боравило у иностранству. Одржано је 
осам меёународних научних скупова са Академијом као организатором или саорганиза-
тором, од којих је највећи био 23. меёународни (светски) конгрес византолога, као и 15 пре-
давања иностраних колега. 

Кад је реч о меёународним асоцијацијама академија, остваривани су контакти, уз 
решавање текућих питања, са четири асоцијације на глобалном нивоу, три европске и пет 
регионалних асоцијација, што укључује конкурсе за финансирање пројеката из разних 
фондова. Посебна пажња посвећивана је, као и ранијих година: (а) интеракадемијској, 
организованој сарадњи у Југоисточној Европи, (б) подунавском региону, као и (в) европ-
ском систему ALLEA (All European Academies) и (г) светској организацији UAI (Union 
Académique Internationale). Током ове године већ су одржана два билатерална сусрета са 
представницима страних академија и четири предавања иностраних колега, као и неколико 
предавања наших чланова у иностранству или учешћа на меёународним скуповима. Недо-
вољна средства, меёутим, представљају главни ограничавајући чинилац, не само за САНУ 
него и за њене партнере, нарочито у билатералним разменама истраживача за које се сма-
њује број расположивих недеља у години. У овом моменту, то је ситуација на коју Акаде-
мија не може да утиче. Зато је утолико потребније концентрисање на граёење или одржа-
вање спона које ће се показати као добра залога будућности. 
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На прошлогодишњој Скупштини рекао сам следеће: „Наша Академија се одазвала 
позиву за HORIZON 2020, али није, као институција, много ни учинила на промишљању 
учешћа у споменутом програму. То не значи да многи њени чланови у њему не намеравају 
да учествују, или већ учествују у облику који би се, у односу на Академију, могао назвати 
индивидуалним приступом. Због тога, као и због целине меёународног положаја САНУ, и 
њеног по могућству изразитијег присуства у креирању домаће научне политике, истичемо 
неопходност да САНУ институционално приступа решавању најважнијих питања научне 
политике и свих питања која су са њом повезана у ширем културолошком смислу―. Изве-
сни конкретни помаци у овом смислу су видљиви, углавном кроз појачане контакте са над-
лежним министарствима. Ово добија посебан значај с обзиром на европски пројекат 
SAPEA, у оквиру којег почињемо да остварујемо контакте и у земљи (Влада Србије) и у 
иностранству (ALLEA), а који предвиёа повезивање европских академија у саветодавну 
мрежу за потпору креирању стратегија националних и европске политике развоја.― 

 
7. Реч председника Огранка САНУ у Новом Саду академика Стевана Пилиповића 

 

„Поштовани председниче Српске академије наука и уметности, поштовани 
часници, поштовани чланови Српске академије наука и уметности, 

У свом обраћању ћу вас прво подсетити само на неке активности Огранка САНУ у 
Новом Саду у претходном периоду. 

Две свечане манифестације САНУ у 2016, реализоване кроз Огранак, потребно је 
посебно истаћи. То су посета чланова САНУ манастирима Фрушке горе у мају 2016, као и 
свечана академија посвећена оснивачима Друштва српске словесности, Јовану Стерији 
Поповићу и Атанасију Николићу, у новембру 2016. 

Такоёе, значајне активности у раду Огранка су организација две конференције и два 
округла стола, неколико једнодневних или дводневних скупова, читав низ предавања на Три-
бини Огранка (17) и изложби у галерији Огранка (10), а свакако треба навести и нове 
активности Огранка у домену музичке уметности (2). Промовисано је пет књига чланова 
Огранка, а три академика из Огранка су у склопу заједничког програма беседа, одржали своје 
беседе у овој свечаној сали САНУ. Значајан је број објављених књига (6), научних публика-
ција (око 40) као и предавања на конференцијама (пленарна или по позиву 30). Објављено је 
пет публикација од којих су четири самостална издања Огранка публикована средствима 
Покрајинског секретаријата за високо образовање и научно-истраживачку делатност. 

Материјално-финансијско пословање је успешно захваљујући доброј сарадњи са 
свим службама САНУ, као и додатним средствима Покрајинског секретаријата за високо 
образовање и научноистраживачку делатност, чиме је обезбеёен несметан рад Трибине, 
издавачке делатности и научних скупова. Проширењем сарадње са Владом покрајине 
Војводине као и са руководством града Новог Сада, постигнут је споразум о финансирању 
реконструкције зграде са циљем повећања енергетске ефикасности (добијено је више од 
десет милиона динара). Такоёе, окречене су просторије, поправљају се инсталације као и 
спољна фасада. Са стручним службама и органима САНУ имамо веома добро 
организовану сарадњу, користимо два аутомобила за превоз у Београд; генерално, чланови 
Огранка имају све квалитетније услове за рад. 

Истичемо и сарадњу са Матицом српском и Универзитетом у Новом Саду. 
Заједнички смо организовали округле столове о науци и образовању а пред реализацијом је 
округли сто посвећен култури. Посебно кроз сарадњу са Факултетом уметности у Новом 
Саду унапредили смо активности Галерије и музичког програма Огранка. 

У овој години смо имали врло успешан научни скуп о мигрантима. Планирамо још 
један из математике и механике, као и округли сто „Српска књижевност данас―. Значајан скуп 
за САНУ који организујемо у Огранку у октобру је обележавање 100 година од роёења нашег 
композитора, академика Рудолфа Бручија, извоёењем његове камерне музике. 
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Верујем да сте чули вест, ВАНУ или ВАНУК је укинут одлуком Врховног суда. 
Одлука је у складу са ставовима САНУ и Огранка САНУ у Новом Саду. 

Научни и уметнички простор Србије није велик тако да је веома важно да 
јединствени научни и уметнички критеријуми, као и повезивање научника и уметника 
Србије у заједничком стваралачком раду, буду ослобоёени свих могућих ограда које су 
биле наметнуте политичким мотивима а не научним или уметничким. Треба истаћи да ова 
одлука не спутава никога у Војводини да се бави научним и уметничким радом. Сви ми из 
сфере науке и уметности у Србији имали смо и имамо исте могућности за остварење 
наших стваралачких замисли. Управо осмишљена регионализација научног и уметничког 
утицаја коју САНУ спроводи омогућава квалитетнију сарадњу и значајан утицај научних и 
уметничких институција ван Београда на САНУ и обрнуто. Врата Огранка САНУ у Новом 
Саду су широм отворена свима онима који желе сарадњу у областима науке и уметности. 
Посета делегације нашег Огранка Зрењанину, као и посета Скупштини града Суботице и 
факултетима у Суботици, коју ћемо реализовати крајем маја, на најбољи начин промовишу 
САНУ на територији Војводине. Такоёе, наглашавамо да је пријем чланова у САНУ, а тиме 
и у Огранак САНУ у Новом Саду, потпуно ослобоёен било каквог критеријума 
подобности. Основни критеријум је квалитет и изузетност у научном и уметничком раду. 

Да додам, и активности институције која носи готово идентично име нашем имену, 
Српска краљевска академија научника и уметника (СКАНУ), јесте покушај представљања 
јавности групе граёана у улози која јој не припада. САНУ треба да реагује на неадекватно 
коришћење имена наведене институције. 

Огранак САНУ у Новом Саду је на изборима 1979. и 1981. године имао 32 активна 
члана. Тридесет година касније, 2009. имао је 17 активних чланова и два ван радног саста-
ва. Ове, 2017. године, има 15 активних члланова, меёу њима чланове са 93 и 88 година, два 
са озбиљним здравственим проблемима; пет чланова је ван радног састава. Бројчано стање 
смо надокнадили значајним повећањем активности осталих чланова Огранка. Сматрамо да 
можемо и више али јасно увиёамо да нам је за то изузетно важан пријем нових академика. 
Пријем нових чланова је најважнији циљ који смо у Огранку поставили. 

На крају желим да нагласим потребу квалитетно организованих предизборних и 
изборних активности у следећој години. О томе су и други говорили. Поновићу, ситуација 
у којој смо данас последица је многих фактора, пре свега ранијих избора или не-избора у 
досадашњим изборним циклусима. Верујемо да се проблеми могу и морају превазићи 
меёусобном сарадњом академика, добром вољом и амбицијом да анализирамо и 
предложимо најквалитетније кандидате. Наглашавам, добра атмосфера у САНУ је 
предуслов за који треба сви да се ангажујемо и на тај начин створимо амбијент који нам 
омогућава да изборима решавамо проблеме које имамо у неуравнотеженој структури 
нашег чланства.― 

 
8. Реч председника Огранка САНУ у Нишу академика Нинослава Стојадиновића 

 

„Уважени председниче Српске академије наука и уметности, поштовани чланови 
Извршног одбора, драге колегинице и колеге академици. 

Припала ми је част и пријатна дужност да прикажем најважније кораке у оснивању 
Огранка САНУ у Нишу и његове најважније активности у протеклом периоду: 

 

1. Oолжвањг Цглена еа лапула жоенаджвања САНУ ж Улжвгнежегеа п Нжфп 

Огранак САНУ у Нишу има своју предисторију у оснивању и раду Центра за 
научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу (1990). Покретачи активности 
усмерених на оснивање Центра били су академик Душан Каназир, председник САНУ, 
академик Мирослав Пантић, генерални секретар САНУ, и академици Момчило М. Ристић 
и Драгослав Срејовић. 
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Заправо, 1990. године уобличена је иницијатива за оснивање заједничких центара за 
научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу, односно Универзитета у Крагујевцу. 
Носиоци иницијативе били су, како сам већ напоменуо, академик Момчило М. Ристић, 
академик Драгослав Срејовић, председник САНУ академик Душан Каназир и генерални 
секретар САНУ академик Мирослав Пантић. 

Одлука о оснивању Центра за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу 
донета је 18. децембра 1990, а Одлука о формирању првог Научног већа Центра 28. 
фебруара 1991. 

Први управник Центра био је академик Момчило М. Ристић, а заменик управника 
проф. др Нинослав Стојадиновић. Рад Центра организован је по одсецима, којима су 
руководили начелници. Како је изгледала почетна структура Центра: 

− Одсек за историју – начелник: академик Владимир Стојанчевић, 

− Одсек за археологију и историју уметности – начелник: др Петар Петровић, 

− Одсек за језик и књижевност – начелник: проф. др Недељко Богдановић, 

− Одсек за биомедицинска истраживања – начелник: проф. др Сретен Павловић, 

− Одсек за примењену математику – начелник: проф. др Градимир Миловановић, 

− Одсек за материјале и компоненте – начелник: проф. др Димитрије Стефановић. 

Представници САНУ у Научном већу Центра били су: академик Мирослав Пантић, 
академик Владимир Пантић, академик Драгослав Срејовић, академик Слободан Аљанчић, 
дописни члан САНУ Пантелија Николић, дописни члан САНУ Свето Суша. 

Одмах су конципирани и формулисани први пројекти Центра: 

− Понишавље у праисторији, антици и средњем веку, руководилац: академик 
Драгослав Срејовић, 

− Историја југоисточних крајева Србије и суседних области (од XII века до 1918), 
руководилац: академик Владимир Стојанчевић, 

− Типолошко проучавање српских говора на тлу југоисточне Србије, руководилац: 
академик Павле Ивић, 

− Књижевни и културни живот на југоистоку Србије, руководилац: академик 
Мирослав Пантић, 

− Изучавање ендемске нефропатије у југоисточној Србији, руководилац: дописни 
члан САНУ Свето Суша. 

Разуме се, временом се мењала структура Центра, а мењали су се и управници Цен-
тра, заменици управника, као и начелници појединих одсека. Од 29. фебруара 1996. године 
управник Центра био је академик Мирослав Пантић, а заменик управника, до 2003. године, 
проф. др Мирољуб Стојановић, а од 2003. проф. др Драган Жунић; од 2009. заменици су 
били дописни члан САНУ Владисав Стефановић (за област природних наука), и проф. др 
Драган Жунић (за област друштвених наука); 15. децембра 2011. године за управника Цен-
тра именован је академик Владисав Стефановић, а заменик је био проф. др Драган Жунић; 
најзад, од 9. децембра 2015. године дужност управника Центра обављао је академик Гради-
мир В. Миловановић, а дужност заменика управника проф. др Драган Жунић. 

Појачана активност САНУ у овом делу земље резултирала је, измеёу осталог, и 
избором чланова САНУ из Ниша односно јужне и источне Србије. За дописне чланове 
САНУ 2003. године изабрани су Јован Хаўи-Ђокић, Владисав Стефановић и Нинослав 
Стојадиновић, а 2006. Градимир В. Миловановић; 2009. године за редовног члана САНУ 
изабран је Јован Хаўи-Ђокић, а 2012. редовни чланови САНУ постали су Градимир В. 
Миловановић, Владисав Стефановић и Нинослав Стојадиновић; дописни чланови САНУ 
постали су и Милорад Митковић (2012) и Владимир Ракочевић (2015). 

Тиме су створени и формални услови за оснивање Огранка САНУ у Нишу. 
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2. Оолжвањг Огналиа САНУ п Нжфп 

Захваљујући активностима Центра, избору чланова САНУ из Ниша и околине, као 
и посебној бризи САНУ за очување културне традиције, за демографске и привредне 
проблеме и могућности развоја овога дела Републике Србије, стекли су се услови за 
оснивање Огранка САНУ у Нишу. 

Први корак учињен је изменом Статута САНУ (26. маја 2016), чиме је створен 
правни оквир за оснивање, а већ 16. септембра 2016. године основан је Огранак САНУ у 
Нишу. Огранак САНУ у Нишу конституисан је 4. новембра 2016. године, избором првог 
руководства. У Извршни одбор Огранка САНУ у Нишу изабрани су: 

− академик Нинослав Стојадиновић, председник, 
− дописни члан САНУ Милорад Митковић, потпредседник, 
− дописни члан САНУ Владимир Ракочевић, секретар, 
− академик Никола Хајдин, почасни председник. 

Чланови Огранка САНУ у Нишу од тога часа су: академик Нинослав Стојадиновић, 
академик Градимир В. Миловановић, академик Јован Хаўи-Ђокић, дописни члан САНУ 
Милорад Митковић, дописни члан САНУ Владимир Ракочевић. 

Оснивањем Огранка постиже се ширење и снажење духа и мисије САНУ у 
југоисточној Србији, и даје неопходан замах унапреёивању научних истраживања и 
уметничког стваралаштва од виталног интереса за друштвени, економски и културни 
развој овога дела наше земље. Огранак је носилац научних истраживачких пројеката из 
области природно-математичких, биомедицинских, техничких, друштвених и хуманисти-
чких наука (који се остварују у оквиру САНУ или самостално), као и пројеката у области 
музичких и ликовних уметности. Делатност Огранка се одвија, такоёе, кроз организовање 
научних скупова, јавних предавања, радионица и округлих столова, промоција, изложби, 
концерата, кроз издаваштво, енциклопедијски рад и промоцију рада младих научних и 
уметничких стваралаца. Активности Огранка остварују се у сарадњи са научним и обра-
зовним установама и установама из области културе и уметности, Ниша и југоисточне 
Србије, као и у меёународној научној и уметничкој сарадњи, пре свега у троуглу Ниш–
Софија–Скопље. Огранак се стара о развоју и афирмацији свих научних и уметничких 
области, али посебну пажњу посвећује истраживању демографских кретања у југоисточној 
Србији, као и заштити нематеријалног културног наслеёа југоисточне Србије. 

Након оснивања, Огранак одмах почиње са радом, а истовремено се припрема и 
програм рада за наредну годину. Стога су на Заједничкој седници Извршног одбора 
Огранка САНУ у Нишу и Скупа свих чланова Огранка САНУ у Нишу, 8. фебруара 2017. 
године, усвојени и Извештај о раду Огранка САНУ у Нишу у 2016. години, и Програм рада 
Огранка САНУ у Нишу за 2017. годину. 

Овом приликом, моћи ћу само да наведем најзначајније планиране и већ реали-
зоване активности Огранка. 

Надлежни органи Огранка и САНУ прихватили су дванаест научноистраживачких 
пројеката из области математике (1), хемијских и биолошких наука (1), медицине (5), науке 
о језику (1), друштвених наука (3), историјских наука (1). 

По природи ствари, Град Ниш показао је посебно интересовање за пројекте из 
области историје Ниша, односно привреде града Ниша и региона јужне и источне Србије. 

 

Сарадња Огранка и Града Ниша 

Поменуто посебно интересовање Града Ниша за одреёене области рада Огранка, 
већ се конкретизовало. 

Наиме, током априла 2017, Градско веће Града Ниша донело је Решење о реали-
зацији и финансирању пројекта Еимлмкоиа аиежвлмое ж жгнрмнкалог жнжвнгдг гнада 
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Нжфа ж њггмв елауај еа жнжвнгдлг аиежвлмоеж нггжмла јпдлг ж жоемулг Снбжјг, у којем се 
обавезује на финансирање пројекта у целости. 

А током маја 2017. у Градској кући уприличено је свечано потписивање Изјаве о 
намерама измеёу Града Ниша, Огранка САНУ у Нишу, Балканолошког института САНУ и 
Археолошког института Београд, као први корак у формирању Фондације „Наисус―, која 
ће бити посвећена истраживању, проучавању, заштити, конзервацији и презентацији 
градитељске културно-историјске баштине на подручју Градског поља и Нишке тврёаве са 
припадајућим подручјем. 

 

Пнмкмтжја нгепйеаеа кйаджс лапулжс ж пкгелжуижс оеванайата 

У фебруару 2017. у Огранку је организована свечана додела награда ученицима 
средњих школа из југоисточне Србије који су постигли значајне успехе на меёународним 
олимпијадама (6) и такмичењима из музичке уметности (2). Награде су уручили академик 
Владимир С. Костић, председник САНУ, и академик Нинослав Стојадиновић, председник 
Огранка САНУ у Нишу. 

Чланови и сарадници Огранка САНУ у Нишу ће у наредном периоду интензи-
вирати све видове активности, настојати да ојачају сарадњу са научним и уметничким 
институцијама у земљи и иностранству, радити на кадровском јачању Огранка и 
подстицати рад младих истраживача и стваралаца.― 
 

9. Усвајање годишњег Извештаја о раду САНУ за 2016. годину који се налази у Годи-
шњаку САНУ за 2016. годину, а који је доступан на интернет презентацији САНУ 

Изјашњавајући се гласањем, Скупштина је једногласно прихватила Извештај о раду 
САНУ. 
 

10. Потврёивање избора председника Огранка САНУ у Нишу академика Нинослава 
Стојадиновића 

Изјашњавајући се гласањем, Скупштина је потврдила избор председника Огранка 
САНУ у Нишу академика Нинослава Стојадиновића. 

У име присутних чланова САНУ, председавајући је честитао академику Нинославу 
Стојадиновићу на избору. 
 

11. Именовање председника и чланова Управног одбора Фонда САНУ за истраживања 
у науци и уметности 

Председништво САНУ је на својој III седници, одржаној 12. маја 2017. године, 

одлучило да предложи Скупштини САНУ потврёивање именовања чланова Управног 

одбора Фонда, који чине председник Управног одбора, представници Извршних одбора 

огранака САНУ, секретари одељења (по функцији) и по један представник сваког одељења. 
Изјашњавајући се гласањем, Скупштина је потврдила именовање потпредседника 

САНУ академика Зорана Поповића, из реда чланова Одељења за математику, физику и гео-
-науке, Одељења хемијских и биолошких наука, Одељења техничких наука и Одељења 
медицинских наука, за председника Управног одбора Фонда САНУ за истраживање у 
науци и уметности, и именовања за чланове Управног одбора Фонда САНУ за 
истраживања у науци и уметности, поред секретара одељења САНУ: 

− дописног члана САНУ Зорана Радовића, као представника Одељења за мате-
матику, физику и гео-науке, 

− академика Владимира Стевановића, као представника Одељења хемијских и 
биолошких наука, 

− дописног члана Велимира Радмиловића, као представника Одељења техничких 
наука, 
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− академика Миодрага Чолића, као представника Одељења медицинских наука, 
− академика Александра Лому, као представника Одељења језика и књижевности, 
− академика Данила Басту, као представника Одељења друштвених наука, 
− дописног члана Миодрага Марковића, као представника Одељења историјских 

наука, 
− академика Тодора Стевановића, као представника Одељења ликовне и музичке 

уметности, 
− академика Теодора Атанацковића, секретара Огранка САНУ у Новом Саду, као 

представника тог огранка, 
− академика Нинослава Стојадиновића, председника Огранка САНУ у Нишу, као 

представника тог огранка. 

Такоёе, Скупштина САНУ је констатовала именовање секретара одељења САНУ по 
функцији за чланове Управног одбора Фонда САНУ за истраживање у науци и уметности. 

У име присутних чланова САНУ, председавајући им је честитао на избору. 
 

12. Потврёивање избора академика Предрага Пипера за секретара и дописног члана 
Злате Бојовић за заменика секретара Одељења језика и књижевности 

Председништво САНУ је на својој III седници, одржаној 12. маја 2017. године, 
одлучило да предложи Скупштини САНУ потврёивање избора академика Предрага 
Пипера за секретара и дописног члана САНУ Злату Бојовић за заменика секретара 
Одељења језика и књижевности САНУ. 

Изјашњавајући се гласањем, Скупштина је потврдила овај предлог на период од 
четири године. 

У име присутних чланова САНУ, председавајући им је честитао на избору. 
 

13. Потврёивање избора академика Зорана Петровића за секретара Одељења техничких 
наука 

Председништво САНУ је на својој III седници, одржаној 12. маја 2017. године, 
одлучило да предложи Скупштини САНУ потврёивање избора академика Зорана 
Петровића за секретара Одељења техничких наука САНУ. 

Изјашњавајући се гласањем, Скупштина је потврдила овај предлог на период од 
четири године. 

У име присутних чланова САНУ, председавајући је честитао академику Зорану 
Петровићу на избору. 
 

14. Потврёивање Извештаја о извршеном попису имовине САНУ у 2016. години, 
Извештаја о финансијском пословању САНУ у 2016. години (завршни рачун) и 
Финансијског плана САНУ за 2017. годину, са позитивним мишљењем Финан-
сијског одбора САНУ 

Председништво САНУ је на својој III седници, одржаној 12. маја 2017. године, 
усвојило наведене акте и уз позитивно мишљење Финансијског одбора САНУ, одлучило да 
их достави Скупштини САНУ на потврёивање. 

Изјашњавајући се гласањем, Скупштина је потврдила извештаје и Финансијски 
план за 2017. годину. 
 

15. Доношење Одлуке о оснивању нове јединице САНУ – Аудиовизуелни архив и 
Центар за дигитализацију САНУ 

Председништво САНУ је на својој III седници, одржаној 12. маја 2017. године, 
донело одлуку да достави Скупштини САНУ на усвајање Предлог одлуке о оснивању нове 
јединице САНУ – Аудиовизуелни архив и Центар за дигитализацију САНУ, са елаборатом. 
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Изјашњавајући се гласањем, Скупштина је донела Одлуку о оснивању нове 
јединице САНУ – Аудиовизуелни архив и Центар за дигитализацију САНУ. 

 
16. Доношење измена и допуна Статута САНУ 

Председништво САНУ је на својој III седници, одржаној 12. маја 2017. године, 
донело одлуку да достави Скупштини САНУ на усвајање утврёени Предлог одлуке о 
изменама и допунама Статута САНУ. 

Председавајући је подсетио да се о овом предлогу одлука доноси већином гласова 
чланова радног састава Академије, умањеног бројем оних чланова који не улазе у кворум. 
Потребан број гласова јесте 63. 

Изјашњавајући се гласањем, Скупштина је донела део Одлуке о изменама и 
допунама Статута који се односи на оснивање нове јединице САНУ – Аудиовизуелног 
архива и центра за дигитализацију. 

Изјашњавање о другом делу Одлуке о изменама и допунама Статута САНУ, који се 
односи на увоёење numerus clausus-а пропраћено је дискусијом у којој су учествовали 
академик Владимир Кањух, академик Иван Јевтић, академик Василије Крестић и 
председавајући академик Владимир С. Костић. 

Скупштина је са 81 гласом за донела Одлуку о изменама и допунама Статута САНУ 
којим се уводи numerus clausus. 

 
17. Доношење Смерница за избор дописних чланова САНУ 

Председништво САНУ је на својој III седници, одржаној 12. маја 2017. године, 
утврдило Предлог текста смерница за избор дописних чланова САНУ, који је доставила 
Комисија за Статут САНУ, и донело одлуку да утврёени Предлог текста смерница за избор 
дописних чланова САНУ достави Скупштини САНУ на доношење. 

Изјашњавајући се гласањем, Скупштина је донела Смернице за избор дописних 
чланова САНУ. 

 
18. Утврёивање Програма рада САНУ за 2017. годину (План рада Огранка САНУ у 

Новом Саду, Програм рада Огранка САНУ у Нишу, План рада Галерије ликовне и 
музичке уметности, Програм рада Библиотеке САНУ са финансијским планом) 

Председништво САНУ је на својој I седници, одржаној 2. фебруара, на II седници, 
одржаној 16. марта и на III седници, одржаној 12. маја, одлучило да достави Скупштини на 
утврёивање програм рада САНУ за 2017. годину (План рада Огранка САНУ у Новом Саду, 
Програм рада Огранка САНУ у Нишу, План рада Галерије ликовне и музичке уметности, 
Програм рада Библиотеке САНУ са финансијским планом). 

Изјашањавајући се гласањем, Скупштина је потврдила Програм рада САНУ за 
2017. годину. 

 

Сходно томе да се нико од присутних није пријавио за дискусију, председавајући 
академик Владимир С. Костић захвалио се члановима Академије на свему што су чинили 
протекле године и што су својим присуством увеличали редовно заседање Годишње 
скупштине САНУ, која је тиме закључена. 

Оверен тонски запис са овог заседања Скупштине, налази се у Сектору за послове 
Председништва САНУ.  

 
 
 
 
 



113 

4. ОДЕЉЕЊЕ ЗА МАТЕМАТИКУ, ФИЗИКУ И ГЕО-НАУКЕ 
 

Састав Одељења 

На крају године Одељење је у редовном саставу имало укупно 25 чланова, и то 17 
редовних и осам дописних чланова. У раду Одељења учествовао је и академик Иван 
Гутман, члан Одељења хемијских и биолошких наука. Одељење има једног члана ван 
радног састава и 13 иностраних чланова. Дописни члан Завиша Јањић протеклу годину 
провео је на научном раду у иностранству, у САД. 

Одељење има три одсека: Одсек за математику (председавајући академик 
Александар Ивић), Одсек за физику (председавајући академик Федор Хербут) и Одсек за 
гео-науке (председавајући академик Видојко Јовић). 

 

Скупови Одељења 

У току године Одељење је одржало девет скупова. Просечна посећеност скупова 
била је на нивоу оне у претходној години (у просеку је било присутно 80% од укупног 
броја чланова у радном саставу, односно 79% од броја чланова који улазе у кворум). 

На скуповима су разматрани различити проблеми који се односе на рад Одељења. 
Они су приказани у појединим одељцима овог извештаја. 

У овој години одржана су четири предавања чланова Одељења: 

– академика Ивана Гутмана „On Borderenergetic Graphs― (О гранично-енергет-
ским графовима); 

– академика Драгоша Цветковића „Spectral theory of Smith Graphs― (Спектрална 
теорија Смитових графова); 

– академика Богољуба Станковића „Уопштена Лапласова трансформација 
локално интеграбилних функција дефинисаних на позитивној оси―; 

– академика Стевана Пилиповића и сарадника Марка Костића и Даниела Вели-
нова: „Degenerate C-ultradistribution semigroups in locally convex spaces―. 

Једна од сталних тема на скуповима Одељења било је подношење усмених и 
писмених извештаја чланова о учешћу на меёународним и домаћим научним скуповима 
и студијским боравцима у иностранству. У току године чланови Одељења остварили су 
већи број боравака у иностранству, студијских боравака, као и учешћа на скуповима у 
земљи. У већини случајева боравак са предавањима на иностраним скуповима 
финансирали су организатори, а мањи број је финансирала САНУ. 

Одељење је расправљало о правцима трансформације САНУ у ближој и даљој 
будућности, као и о расподели финансијских средстава додељених Одељењу од стране 
Фонда за научноистраживачки рад за текућу годину. 

 

Одбори и научноистраживачки пројекти  

У току године у Одељењу за математику, физику и гео-науке радила су четири 

одељенска одбора:  

1. Одбор за геодинамику Земљине коре и горњег омотача (председник: дописни 

члан Владица Цветковић); 

2. Одбор за палеофлору и палеофауну (председник: дописни члан Милан Судар); 

3. Одбор за крас и спелеологију (председник: дописни члан Слободан Марко-

вић); 

4. Одбор за геохемију (председник: академик Видојко Јовић). 

Чланови Одељења учествовали су и у раду aкадемијских одбора (АО), при чему 
су у пет одбора били председници (АО за образовање – академик Милосав Марјановић; 
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АО за селен и магнезијум – академик Видојко Јовић; АО за динамику климатског 
система Земље и дело Милутина Миланковића – академик Федор Месингер; АО за науку 
– академик Зоран Кнежевић; АО за сарадњу са нашим научницима и уметницима у 
иностранству – дописни члан Зоран Радовић). 

Најзад, чланови Одељења су такоёе радили и на 22 индивидуална пројекта. 

 

Предавања у организацији Одељења 

У организацији Одељења одржана су следећа предавања: 

– проф. Штефан Рамшторф (Stefan Rahmstorf), професор Универзитета у 
Потсдаму, Немачка, одржао је предавање под насловом „После Париског 
споразума: да ли можемо да контролишемо климатску кризу? ― 

– проф. Кен Лонг, руководилац MICE меёународне сарадње, одржао је преда-
вање под насловом „Циљеви и значај MICE експеримента“  

 

Научни и други скупови у организацији Одељења 

Током претходне године организовани су следећи скупови: 

– научни скуп „Промена климе Земље: наука и утицаји― (Earth’s Climate Change: 
Science and Impacts), у организацији Академијског одбора за климатски 
систем Земље и дело Милутина Миланковића; 

– заједнички скуп Астрономске опсерваторије и САНУ „Српска астрономска 
конференција – 125 година од роёења академика Војислава Мишковића―;  

– меёународна научна конференција „ACTA 2017: Апроксимације и израчу-
навања – теорија и примене (Approximation and Computation – Theory and 
Approximation)―, посвећена проф. Валтеру Гаучију (Walter Gautschi), једном 
од оснивача модерне нумеричке анализе, поводом његовог 90-ог роёендана; 

– меёународна научна конференција „VI International School and Conference on 
Photonics PHOTONICA 2017―; 

– изложба Фжежиа п евмјжк нпиака у Галерији науке и технике САНУ.  

 

Издавачка делатност  

Одељење је прихватило штампање Билтена математичке садржине 42. Уредник је 
академик Градимир Миловановић. Иначе, ЈСТОР је комплетирао архивирање Билтена 
математичке садржине тако да је од септембра часопис доступан за читање у 
електронској форми почев од првог броја. 

Публикован је зборник са циклуса предавања „Од Сунчевог система до граница 
васионе―, чији је уредник академик Зоран Кнежевић. 

 

Међународна сарадња 

 Меёународна сарадња у току године била је плодна и одвијала се претежно у 
виду индивидуалне сарадње чланова Одељења са колегама из иностраних институција, 
као и учешћем на више меёународних и домаћих скупова са меёународним учешћем, 
или током студијских боравака у иностраним центрима, најчешће по позиву.  

Треба истаћи да је плодна сарадња остварена са Бугарском академијом наука, 
Словеначком академијом наукa и уметности, Румунском академијом наука и Маке-
донском академијом наука и уметности. Сарадња на билатералној основи измеёу САНУ 
и других академија наука дата је у извештају о меёународним активностима САНУ у 
овом Годишњаку.  
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Именовања и признања 

На III скупу Одељења за математику, физику и гео-науке, одржаном 27. априла, 
чланови Одељења су упознати да је академик Никола Коњевић објавио прегледни рад у 
престижном меёународном часопису Spectrochimica Acta, Part B, уз посебан едиторијал 
којим му је одата почаст и изражена захвалност за његов досадашњи рад у науци. 

 

Делатност чланова Одељења 

Аиадгкжи Бмгмљпб Сеалимвжћ је у току године, с обзиром на болест, имао веома 
скромне активности, које су ограничене на завршетак рада на проширењу Лапласове 
трансформације на локално интеграбилне функције дефинисане на R

+
.  

 

Аиадгкжи Мжймоав Манјалмвжћ учествовао је у раду Одбора за образовање. 
 

Аиадгкжи Ойга Хаџжћ је у току године била ангажована на докторским студијама 
на Департману за географију, туризам и хотелијерство Природно-математичког 
факултета у Новом Саду. Члан је редакција часописа Panoeconomicus и UTMS Journal of 
Economics и уредник-саветник часописа Novi Sad Journal of Mathematics. Члан је 
Стручног већа за природно-математичке и друштвене науке Универзитета у Новом Саду 
и Научног већа Географског института „Јован Цвијић― САНУ. 
 

Аиадгкжи Днагмф Цвгеимвжћ је професор Електротехничког факултета у Бео-
граду у пензији. У оквиру пројеката САНУ руководио је пројектом „Истраживања 
помоћу рачунара у дискретној математици―, а у Математичком институту САНУ 
учествовао је у раду и руковоёењу пројектом „Теорија графова и математичко програми-
рање са применама у хемији и рачунарству―. Члан је редакционих одбора часописа Appli-
cable Analysis and Discrete Mathematics, Ппбйжиатжјг Маегкаежуимг жлоежепеа, 
Yugoslav Journal for Operations Research (YUJOR), Facta Universitatis (Series Mathematics 
and Informatics), Phlogiston, Ars Mathematica Contemporanea и Transactions on Combinato-
rics. Председник је Научног већа Математичког института САНУ. У току године објавио 
је, заједно са коауторима, четири књиге и три научна рада. 
 

Аиадгкжи Фгдмн Мгожлггн је у току године, ради сарадње са бразилским 
корисницима „ЕТА модела―, провео две недеље у тамошњем Центру за прогнозу 
времена и студије климе (CPTEC). Том приликом одржао је два предавања, једно у 
поменутом центру, а друго у Савезном универзитету Рио Жанеира. Руководио је 
пројектом „Нумеричка симулација времена и климе― САНУ и председник је 
Академијског одбора за динамику климатског система Земље и дело Милутина 
Миланковића. У својству председника тог Одбора, руководио је oрганизацијом 
меёународног симпозијума „Промена климе Земље: наука и утицаји― (Earth’s Climate 
Change: Science and Impacts). Члан је Уредничког одбора часописа Meteorology and 
Atmospheric Physics и члан Европске академије са седиштем у Лондону. Поред наведених 
предавања у Бразилу, током године одржао је предавања у још три земље (Аустрија, 
Канада, Француска). Објавио је у коауторству прегледни рад о ЕТА моделу и њим 
оствареним резултатима у научном часопису. 
 

Аиадгкжи Вмјжойав Манжћ током године обављао је дужности као члан Савета 
Галерије САНУ. Стални је референт реферативних часописа Mathematical Reviews и 
Zentralblatt für Mathematik. У Снжоимј глтжиймжгджјж уредник је струке: математика, 
физика, астрономија. Члан је уреёивачког одбора Снжоимг бжмгнароимг нгулжиа. У току 
године руководио је пројектом „Квалитативна и нумеричка анализа неких класа 
диференцијалних и диференцних једначина― у САНУ, у оквиру ког су истраживане 
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особине решења диференцијалних и функционалних диференцијалних једначина. 
Сараёивао је на изради едиције „Живот и дело српских научника― и радио са коауторима 
на припреми књиге Regular variation and asymptotic analysis of solutions of equations of 
various kinds. У току године припремио је два научна рада. 
 

Аиадгкжи Айгиоалдан Ивжћ је у току године руководио пројектом у оквиру САНУ 
под називом „Асимптотске формуле у аналитичкој теорији бројева― и радио на теми 
„Асимптотске формуле у аналитичкој теорији бројева―, такоёе у оквиру САНУ. Главна 
област истраживања била му је Риманова зета-функција ζ(о), расподела вредности тзв. 
Хардијеве функције З(е), као и испитивање момената са функцијом Γ(x), која означава 
остатак у тзв. Джнжсйгмвмк жнмбйгкп дгйжегља. По позиву је учествовао на конфе-
ренцији ―A.A. Karatsuba's 80

th
 birthday conference in number theory and applications‖ у 

Москви, на конференцији ‖Number Theory Week 2017‖ у Познању, као и на конференцији 
―2017 Number Theory Days in Hangzhou― у кинеском граду Хангўоу. Током године 
објавио је три научна рада. 
 

Аиадгкжи Фгдмн Хгнбпе je стални члан Меёународног удружења математичких 
физичара (International Association of Mathematical Physicists), као и Издавачког савета 
домаћег научног часописа Свгоиг ржежуижс лапиа (СФИН). Руководилац je научног 
пројекта „Статистичност и каузалност у квантној механици― и председник Одбора за 
физику САНУ. Свој научноистраживачки рад заснива углавном на решавању 
фундаменталних питања квантне механике, у која спадају: мерење, корелације, реалност 
таласне функције, значење вероватноће за једну честицу. Надаље, ту спадају и закон 
вероватноће и интерпретација квантне механике. 
 

Аиадгкжи Нжимйа Кмњгвжћ је професор емеритус Физичког факултета, Универзи-
тета у Београду и учествује као професор на докторским студијама на смеровима Фото-
ника и ласери и Физика јонизованог гаса и плазме. У току године руководио је пројектом 
„Облици и помераји спектралних линија у гасној плазми и гасним електричним пражње-
њима― САНУ. Члан је Одбора за задужбине САНУ. Придружени је уредник Чаомжжоа еа 
жнжкгњглп ожгиенмоимжжјп који се издаје у Минску, на руском језику, као Жпнлай 
жнжийадлмз ожгиенмоимжжж, а у енглеском преводу као Journal of Applied Spectroscopy. 
Придружени је уредник часописа Spectrochimica Acta, Part B, Elsevier. У току године 
објавио је четири рaда у меёународним часописима. Један од радова је прегледни рад по 
позиву у часопису Spectrochimica Acta, Part B, Elsevier. У истом броју часописа објавље-
на је захвалница и признање уредника часописа Николи Коњевићу за научни допринос 
спектроскопској дијагностици нискотемпературне плазме, а посебно за његов допринос 
часопису. 
 

Аиадгкжи Ђмнђг Шжјауиж је редовни професор на Физичком факултету Уни-
верзитета у Београду, где је ангажован на докторским студијама на смеру Квантна поља, 
честице и гравитација. Научни је саветник у пензији Института за физику у Београду. У 
САНУ је члан Одсека за физику, Oдбора за науку и Академског одбора за климатски 
систем Земље и дело Милутина Миланковића. Члан је Националног савета за високо 
образовање Републике Србије и члан Комисије за сарадњу са ЦЕРН-ом МПНТР 
Републике Србије. Председник је Управног одбора Института за физику. Представник је 
Србије у Европском комитету за будуће акцелераторе (European Committee for Future 
Accelerators) и у Колаборацији АТЛАС на Великом сударачу хадрона у ЦЕРН-у, где 
руководи српским тимом на експерименту АТЛАС. Руководилац је пројекта САНУ 
„Афина симетрија физичких закона‖. Руководио је српско-португалским пројектом из 
области математичке физике и теорије гравитације. Члан је Меёународног коорди-
национог комитета Марсел Гросман конференције (Marsel Grossmann Meeting on General 
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Relativity, Gravitation and Relativistic Field Theories), Светске академије уметности и науке 
(WAAS) и Европске академије (Academia Europaea) са седиштем у Лондону. Председник 
је Српског огранка АЕ и почасни члан Академије инжењерских наука Србије (АИНС). У 
току године, у оквиру АТЛАС колаборације, публиковао је 83 рада у водећим меёу-
народним часописима. 
 

Аиадгкжи Сегвал Пжйжжмвжћ у току године у САНУ вршио је дужности пред-
седника Огранка САНУ у Новом Саду, члана Извршног одбора и члана Финансијске 
комисије. Поред тога, председник је Српског математичког научног друштва, члан 
Управног одбора МИ САНУ, члан Извршног одбора Меёународне асоцијације за 
математичку анализу и примене и члан ISAAC са седиштем у Немачкој. Руководилац је 
Центра за математичка истраживања нелинеарних феномена (Center for Mathematical 
Research of Nonlinear Phenomena (CMRNP)) и председник већа Докторске школе 
математике у Србији. Током године руководио је пројектима „Методе функционалне 
анализе ПДЕ и ОДЕ са сингуларитетима 144024― и „Једначине са сингуларитетима кроз 
методе функционалне анализе― у САНУ и координирао пројектом ―Center of excellences 
of applied mathematics‖ DAAD и десет универзитетских центара. У току године у 
Огранку САНУ у Новом Саду организовао је научну радионицу ―Time frequency 
operators and function spaces‖; International Conference ―Applications of Generalized 
Functions in Harmonic Analysis, Mechanics, Stochastics and PDE‖. Члан је редакција 
следећих часописа (од којих је већина са SCI листе): Pseudo-differential operators and 
applications, Integral transform and special functions, Journal of Mathematical Sciences, 
Mathematica Montisnigri, Filomat, Applicable Analysis and Discrete Mathematics, Publ. Inst. 
Math., Novi Sad Journal of Mathematics, Mathematica Balcanica, Kragujevac Journal of 
Mathematics и Applied Mathematics, Informatics & Mechanics. Током године реферисао је 
велики број радова у страним и домаћим часописима. Експерт је Европске комисије за 
пројекте H2020. 
 

Аиадгкжи Вждмјим Јмвжћ редовни је професор Рударско-геолошког факултета у 
Београду, где предаје више предмета из области геохемије, као и предмет Геологија и 
заштита животне средине, а на Географском факултету у Београду предмет Геохемија 
предела. Председник је Одбора за геохемију, руководилац Академијског одбора за селен 
и магнезијум, члан Одбора „Човек и животна средина―, уредник Билтена Фонда за 
истраживања у науци и уметности САНУ и Bulletin of Scientific and Art Research – Annual 
Report. Члан је уреёивачких одбора часописа Ггмймфиж алайж Байиалоимг жмйпмоенва, 
Збмнлжи Маежтг онжоиг еа жнжнмдлг лапиг, Phlogiston, Ecologica, Снжоиа лапиа далао и 
члан редакционог одбора часописа у Казахстану – The Problems of Biogeochemistry and 
Geochemical Ecology. Такоёе је члан Уреёивачког одбора библиотеке „Поучник― Српске 
књижевне задруге, члан Стручно-научног већа Центра за научноистраживачки рад 
САНУ и Универзитета у Крагујевцу, заменик председника Савета Истраживачке станице 
Петница, члан Програмске комисије за геологију Истраживачке станице Петница, члан 
Управног одбора Вукове задужбине и Друштва „Ecologica―, члан Научног савета 
Задужбине Андрејевић и почасни председник Огранка Вукове задужбине у Баваништу. У 
оквиру САНУ је председник Управног одбора Фондације „Драгослав Срејовић―, члан 
Управног одбора Фонда Зоре и др Велибора Поповића, члан Савета Aрхива САНУ и 
члан Савета Галерије науке и технике. Руководилац је пројекта у САНУ „Микро-
елементи у решавању геолошких проблема― и два пројекта са Националном академијом 
наука Украјине: „Петрогенеза вулканогених стена повезаних са развојем Панонског 
басена― и „Неогена седиментација у циркумпанонском региону―. На 12. Сретењском 
сабору, у Градском музеју у Љубљани, додељена му је Велика сретењска повеља за 
неговање српско-словеначких културних и научних веза. 
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Аиадгкжи Сегвм Тмдмнугвжћ у току године је одржао два предавања по позиву, и 
то: пленарно предавање на конференцији Journées d'Algèbre и учествовање по позиву на 
14

th
 International Workshop in Set Theory, у Француској. Уреёивао је следеће меёународне 

часописе: Fundamenta Mathematicae, Forum for Mathematics Pi and Sigma, Topology and 
its Applications и Serdica Mathematica. Објавио је седам радова у истакнутим меёу-
народним часописима (сви na SCI листи). 
 

Аиадгкжи Гнаджкжн Мжймвалмвжћ предаје на докторским студијама на Електро-
техничком факултету Универзитета у Београду. Члан је Научног већа Математичког 
института. У оквиру САНУ обављао је функцију секретара Одељења за математику, 
физику и гео-науке и члана Председништва САНУ. Главни је уредник у часописима 
Journal of Inequalities and Applications, Bulletin, Classe des Sciences Mathématiques et 
Naturelles, Sciences mathématiques и Publications de l'Institut Mathématique и уредник у 
часописима са SCI листе: Applied Mathematics and Computation, Optimization Letters, 
Applicable Analysis and Discrete Mathematics и FILOMAT. Члан је редакција више 
часописа у Србији, Бугарској, Румунији, Јерменији, Индији, Ирану, Хрватској и Турској. 
У САНУ је током године радио на индивидуалном пројекту „Интерполациони и 
квадратурни процеси засновани на теорији ортогоналности―. У оквиру Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, учествовао је и руководио 
пројектом „Апроксимација интегралних и диференцијалних оператора и примене― у 
области основних истраживања. Учествовао је у комисијама за одбрану више доктор-
ских дисертација у земљи и иностранству. У САНУ је организовао меёународну научну 
конференцију ACTA 2017: Approximation and Computation – Theory and Applications, 
посвећену светски познатом научнику Валтеру Гаучију (W. Gautschi), поводом његовог 
90-ог роёендана. У току године објавио је 12 радова (10 у часописима са SCI листе) и 
одржао три пленарна предавања на меёународним научним скуповима. 
 

Аиадгкжи Мжйал Дакњалмвжћ у току године је наставио рад на квантно-меха-
ничком опису спинских уреёења. Проучена је спин-орбитна интеракција код уреёених 
квази-једнодимензионалних система. Коришћењем изведених двоструких линијских 
група симетрије и њихових иредуцибилних репрезентација, објашњено је цепање 
електронских нивоа при спин-орбит интеракцији, и назначени су могући системи са 
спинским раздвајањем, важни за спинтронику али и квантну информатику. Завршена је 
главна етапа нове верзије рачунарског кода POLSym, чиме је она постала употребљива и 
већ коришћена у наведеним истраживањима. 
 

Аиадгкжи Мжљим Саеанжћ је у току године изводио наставу из физике и њених 
техничких примена на више одсека Факултета техничких наука у Новом Саду, на 
основним, мастер и докторским студијама. На одсеку Биомедицинско инжењерство 
формирао је нови курс „Биофизичко моделовање нервног и кардиоваскуларног система 
човека и биофизика канцера―. Учествовао је у комисијама за оцену и одбрану петнаест 
мастер радова и четири докторске тезе. Био је активан члан Матичног одбора за физику 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја и члан Стручног већа за природно- 
-математичке науке Универзитета у Новом Саду. На Светосавској церемонији одржаној у 
јануару, добио је награду Факултета техничких наука за животно дело. Са групом младих 
сарадника добио је, као носилац, нови четворогодишњи пројекат Покрајинског 
секретаријата АПВ за високо образовање и научноистраживачку делатност, под називом 
„Микротубуле као биолошке наножице и путеви за наномоторе – корак ка применама у 
нанотехнологијама и биомедицини―. Током године је учествовао на две интернационалне 
конференције у Барселони и Анталији, где је одржао два предавања по позиву. У току 
године са сарадницима је публиковао три рада у интернационалним часописима (Chaos; 
Applied Mathematics and Computation и Journal of Theoretical Biology). 
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Аиадгкжи Змнал Клгдгвжћ је предавач на докторским студијама на Математичком 
факултету Универзитета у Београду. Члан је Матичног одбора за геонауке и астрономију 
МПНТР Србије и Управног одбора Института за физику из Београда. У оквиру САНУ, 
вршио је дужности заменика секретара Одељења за математику, физику и гео-науке, 
председника Академијског одбора за науку, члана Одсека за физику САНУ и Одбора за 
динамику климатског система Земље и дело Милутина Миланковића. Руководио је 
Академијиним пројектом „Динамика тела Сунчевог система―. Члан је уреёивачких 
одбора часописа Serbian Astronomical Journal и монографске серије Publications of the 
Astronomical Observatory of Belgrade. У току године је у два наврата био на студијским 
боравцима на Универзитету у Пизи, где је наставио истраживања у оквиру Академијиног 
пројекта везаног за утицај негравитационих ефеката на структуру астероидних фамилија 
у фазном простору сопствених елемената кретања и за карактеризацију кратерских 
фамилија. Радио је и на анализи грешака сопствених елемената добијених помоћу анали-
тичке теорије кретања астероида и њиховом пореёењу са одговарајућим резултатима 
синтетичке теорије. Током године је учествовао на четири научна скупа. На Трибини 
Библиотеке САНУ представио је зборнике „Светлост у развоју друштва― и „Од Сунчевог 
система до граница васионе―, а одржао је и једно на семинару Катедре за астрономију 
Математичког факултета Универзитета у Београду и у Друштву „Милутин Миланковић―. 
Био је члан организационог комитета меёународног симпозијума „Промена климе 
Земље: наука и утицаји― (Earth’s Climate Change: Science and Impacts) одржаног у САНУ. 
 

Дмжжолж уйал Завжфа Јањжћ – остваривао је своју активност у Сједињеним Аме-
ричким Државама. 
 

Дмжжолж уйал Змнал Радмвжћ је редовни професор Физичког факултета Универ-
зитета у Београду, где је у зимском семестру држао курс „Квантна статистичка физика― 
на редовним студијама. Током године је руководио пројектима „Суперпроводност, 
магнетизам и флуктуационе појаве― Министарства просветe, науке и технолошког 
развоја Републике Србије и пројектом САНУ „Физика суперпроводника―. Координатор је 
докторских студија за област „Физика кондензоване материје―. Рецензент је научних 
часописа Physical Review Letters и Physical Review B. Истражује у области физике супер-
проводника. У току године је објавио један научни рад у меёународном часопису. Имао 
је два студијска боравка – у Brookhaven National Laboratory у Њујорку и Universite Paris-
Sud у Паризу. Члан је Управног одбора Фонда САНУ за истраживања у науци и 
уметности и председник Академијског одбора за сарадњу са нашим научницима и 
уметницима у свету. 
 

Дмжжолж уйал Мжйал Спдан је у току године, у оквиру САНУ, вршио дужности 
председника Одбора за палеофлору и палеофауну и члана Одбора за геодинамику. Члан 
је Националног савета за гео-наслеёе Србије и потпредседник МНО за гео-науке и 
астрономију МПНТР РС. Члан је уреёивачких одбора часописа Ггмймфиж алайж Байиал-
оимга жмйпмоенва, Journal of Alpine Geology и Geologija. Током године је активно 
учествовао у раду неколико меёународних научних организација. Руководилац је 
меёународних заједничких истраживачких пројеката САНУ са академијама Словеније и 
Румуније. Руководио је и радио у оквиру Одбора за палеофлору и палеофауну Србије. У 
оквиру Одбора за геодинамику руководио је пројектом Ф-22, а учествовао је у раду 
самог Одбора (Ф-9), као и пројекта Ф-17. Руководилац је једног научноистраживачког 
пројекта основних истраживања МПНТР РС. У току ове године наставио је са 
комплексним проучавањима палеозојских и тријаских конодоната, као и мезозојских 
фораминифера. Постигнуте резултате својих истраживања примењивао је у разноврсним 
истраживањима проблематике палеозојске и мезозојске стратиграфије/биостратиграфије, 
литостратиграфије, реконструкције еволуције палеогеографских односа и интерпрета-
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ције палеосредина, геодинамике, офиолитског меланжа и др. Такоёе, је у оквиру 
студијских боравака, преко меёуакадемијске сарадње, проучавао творевине млаёег 
фанерозоика (мезозоика – пермо-тријаса и доње креде) у Словенији и Румунији. Као 
председник Научног одбора посебно је учествовао у раду меёународног научног скупа 
под називом „13

th 
Workshop on Alpine Geological Studies―, који се одржао у организацији 

Рударско-геолошког факултета, Српског геолошког друштва и САНУ. У току године 
објавио је девет библиографских јединица, од којих је једну у истакнутом меёународном 
часопису (М22), једну у меёународном часопису (М23), a једну у врхунском нацио-
налном часопису из иностранства (М51). Такоёе је и кооаутор пет саопштења која су 
публикована као апстракти са два меёународна скупа, као и једног некролога штампаног 
у САНУ. 
 

Дмжжолж уйал Бналжойав Јгйглимвжћ је предавач на докторским и мастер студијама 
на Физичком факлутету и на докторским студијама на Електротехничком факултету 
Универзитета у Београду. Председник је Програмског савета програма докторских 
студија Биофотоника на Београдском универзитету. Руководилац је Центра изврсности – 
Центар за фотонику и члан Управног одбора Института за физику. Руководилац 
интегралног и интердисциплинарног пројекта МПНТР и руководилац два меёународна 
пројекта. Члан је Управног одбора две COST акције, пројеката у оквиру Horizon 2020 и 
Председништва Оптичког друштва Србије. У току године организовао је Меёународну 
школу и конференцију Photonica 2017, коју су заједно организовали САНУ и Институт за 
физику, као и радионицу из фотонике, одржану на Копаонику. Организатор је изожбе 
Фжежиа п евмјжк нпиака у Галерији науке у технике САНУ. Руководи израдом две 
докторске тезе. Током године објавио је осам радова у меёународним часописима М21 
категорије и одржао једно позивно предавање у иностранству. 
 

Дмжжолж уйал Мжмднаг Маегљгвжћ је редовни професор на Математичком 
факултету Универзитета у Београду, где предаје на основним, мастер и докторским 
студијама. У оквиру САНУ наставио је рад на индивидуалном пројекту под насловом 
„Специјална поглавља комплексне анализе и примене“. Учествује и руководи пројектом 
„Анализа и алгебра са применама‖ Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије. Уредник је у часописима Applicable Analysis and Discrete Mathematics, 
FILOMAT, Publications de l'Institut Mathématique и Kragujevac Journal of Mathematics. У 
току године објавио је осам радова (седам у часописима са SCI листе) и одржао четири 
пленарна предавања на меёународним научним скуповима. 
 

Дмжжолж уйал Вйаджта Цвгеимвжћ редовни је професор на Рударско-геолошком 
факултету у Београду и руководилац Лабораторије за скенирајућу електронску 
микроскопију. У току године руководио је пројектом ОН 176016 Министарства просвете 
науке и технолошког развоја, као и меёународним пројектом Швајцарског фонда за науку 
из програма SCOPES, чији је задатак формирање нове лабораторије на РГФ-у. Члан је 
панела за евалуацију програма HORIZON2020 у потпрограму Marie Sklodowska Curie, а 
у евалуацијама у току године обављао је функцију потпредседника у оквиру панела ENV. 
Током године обављао је дужност члана Националног савета за високо образовање до 
октобра, када је на ту функцију поднео оставку. Обавља дужност председника Стручног 
тима за праћење реформе високог образовања у Србији (HERE-тим). У оквиру САНУ 
био је председник Одбора за геодинамику Земљине коре и руководилац пројекта 
„Проучавање офиолитских појасева Вардарске зоне, Динарида и Карпато-балканида‟. У 
току године објавио је две публикацијe у часописима са SCI-листе (оба М22), један рад 
из категорије М24, једно саопштење из категорије М33, десет из категорије М34, а 
учествовао је и у уреёивању једног зборника саопштења са меёународног научног скупа 
(M36). Био је председник Организационог одбора Тринаесте алпске геолошке радионице 
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(13
th
 Workshop on Alpine Geological Studies), која је одржана на Златибору. Обављао је 

функцију члана уреёивачких одбора једног часописа из категорије М23, једног М24, 
четири М51 и једног из категорије М52. Био је коментор једног докторанда на 
Универзитету у Утрехту (Холандија), а тренутно је ментор једног докторанда на РГФ-у. 
Члан је Управног одбора Института за мултидисциплинарна истраживања. 
 

Дмжжолж уйал Сймбмдал Манимвжћ је члан редакција часописа Central European 
Journal of Geosciences/Open Geosciences, Acta Geographica Slovenica, Geographica 
Pannonica, Journal of Environmental Geography, Віолжи Львівоьимƨм плівгножmгmп. Сгнія 
ƨгмƨнаріула и Збмнлжи надмва Ггмгнароимг жлоежепеа САНУ „Јмвал Цвжјжћ‖. 

Током године успешно је реализовао све планиране активности везане за теренска 
и лабораторијска мерењa у оквиру пројекта Ф178, што је резултирало значајним бројем 
објављених радова. 
 

Дмжжолж уйал Вйаджкжн Раимугвжћ редовни је професор Природно-математичког 
факултета Универзитета у Нишу. У оквиру САНУ руководи пројектом „Фиксне тачке за 
пресликавања на разним просторима―. Током године објавио је више научних радова. 

 

Осврт секретара на рад Одељења 

Рад Одељења за математику, физику и гео-науке може се оценити врло успешним. 
У области научног и стручног рада, најважније делатности Одељења, резултати на 
пројектима били су врло добри, о чему сведоче извештаји у Билтену Фонда за научна 
истраживања на српском и посебно на енглеском језику. Меёународна сарадња 
остварена је у задовољавајућој мери, што се огледа кроз учествовање чланова Одељења 
на меёународним научним скуповима, преко пројеката са иностраним академијама 
наука, као и кроз заједничке радове са научницима из иностранства. 

 

 

5. ОДЕЉЕЊЕ ХЕМИЈСКИХ И БИОЛОШКИХ НАУКА 

 
Састав Одељења 

Одељење је у радном саставу имало укупно 18 чланова, и то 12 редовних и шест 
дописних чланова, као и пет чланова ван радног састава и 15 иностраних чланова. 

 

Скупови Одељења 

Дописни члан Радослав Аўић није присуствовао скуповима Одељења пошто се 
налази у иностранству. Такоёе, академик Душан Чампраг из оправданих разлога, дуже од 
годину дана, није присуствовао скуповима Одељења, те стога, сходно члану 48. Статута 
САНУ, оба поменута академика не улазе у бројно стање радног састава неопходно за 
пуноважно одлучивање на скуповима Одељења. 

Академик Мирослав Гашић је на VIII скупу Одељења хемијских и биолошких 
наука, одржаном 17. новембра, поднео захтев да из здравствених разлога буде ослобоёен 
дужности секретара Одељења. 

На IX скупу, одржаном 15. децембра, приступило се избору новог секретара Оде-
љења. За секретара Одељења предложен је академик Владимир Стевановић, а за заме-
ника академик Богдан Шолаја. Од присутних 14 чланова тајним гласањем за секретара 
Одељења изабран је академик Владимир Стевановић (13 гласова) и заменик секретара 
Одељења академик Богдан Шолаја (12 гласова). 

Током године одржано је девет редовних скупова Одељења, од којих је, уз сагла-
сност чланова Одељења, V седница, од 22. јуна, одржана електронским путем. Посеће-
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ност свих скупова била је за сваку похвалу, тако да је у просеку присуствовало око 90% 
чланова чиме је, на сваком скупу, био обезбеёен кворум. Чланови Одељења су на скупо-
вима разматрали бројна питања која су се односила на рад Одељења и рад Академије у 
целини. 

Чланови Одељења обавештавани су о одржавању различитих научних и стручних 
манифестација у земљи и иностранству, о расписивању конкурса за додељивање дома-
ћих и меёународних награда из области науке, просвете и др. Чланови су подносили на 
даљи увид сепарате својих објављених радова и штампане књиге. Такоёе су добијани на 
увид часописи и књиге које су поклониле друге установе и дародавци. Сви ови матери-
јали достављани су Библиотеци САНУ. 

Једна од сталних тема на скуповима Одељења била је подношење усмених и 
писаних извештаја о учешћу чланова на националним и меёународним скуповима и о 
студијским боравцима. У току године чланови Одељења реализовали су један студијски 
боравак и учествовали на десетак меёународних научних скупова. Том приликом одр-
жали су на реномираним универзитетским институцијама 27 предавања и семинара, а на 
научним скуповима поднели око 20 реферата. 

 

Одбори и научноистраживачки пројекти 

Научноистраживачка активност Одељења одвијала се у оквиру истраживачких 
пројеката, којима руководе чланови Одељења, као и четири академијска и једног 
меёуодељенског одбора. 

У оквиру Одбора за хемију (председник академик Живорад Чековић) и Одбора за 
физичку хемију реализовано је десет пројеката, којима руководе академици Мирослав 
Гашић, Иван Гутман, Живорад Чековић, Миљенко Перић, Богдан Шолаја и Славко Мен-
тус, и дописни чланови Слободан Милосављевић, Радомир Саичић, Mилош Ђуран и 
Велимир Попсавин. Научноистраживачка активност Одбора за биологију (председник 
академик Драгослав Маринковић) обухватала је рад на шест пројеката, којима руководе 
академици Драгослав Маринковић, Драган Шкорић, Марко Анёелковић, Милена 
Стевановић и Владимир Стевановић, као и дописни члан Радмила Петановић. Детаљни 
извештаји о раду на пројектима чланова Одељења биће штампани у Бжйеглп Фмлда еа 
лапула ж пкгелжуиа жоенаджвања САНУ. 

Рад Одељења одвијао се у оквиру четири академијскa одбора: Академијски одбор 
за проучавање фауне Србије (председник дописни члан Радмила Петановић), Академиј-
ски одбор за истраживања флоре и вегетације Србије (председник академик Владимир 
Стевановић), Академијски одбор „Човек и животна средина― (председник академик 
Марко Анёелковић) и Академијски одбор за село (председник академик Драган Шко-
рић). У оквиру Академијског одбора „Живот и дело српских научника― реализује се 
пројекат-едиција под истим називом који носи Одбор, а радом Одбора и реализацијом 
пројекта руководи академик Владан Ђорёевић, члан Одељења техничких наука. 

У оквиру индивидуалних пројеката чланови Одељења су остварили завидне 
резултате који се огледају у 53 објављена научна рада у престижним иностраним и дома-
ћим часописима, монографијама, периодици, као и издањима САНУ, 27 саопштења на 
страним и домаћим научним скуповима и девет пленарних предавања, или по позиву на 
научним скуповима и конференцијама. Чланови Одељења били су посебно активни у 
оперативним и саветодавним телима САНУ и државним институцијама. Руководиоци 
пројеката и одбора поднели су извештаје о раду, који су прихваћени од стране Одељења. 

 

Предавања у организацији Одељења 

У организацији Одељења одржана су следећа предавања: академика Драгослава 
Маринковића, под називом „Нови приступи у класичној и еволуционој генетици―; проф. 
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Ричарда Г. Комптона из Департмана за хемију Универзитета у Оксфорду на тему ―Nano-
Impacts: New insights into nanoparticles― и др Марије Навахас (Француска) на тему „Инва-
зије штеточина биљака – колонизације, предвиёања и управљање―.  

 

Научни скупови у организацији Одељења 

Научни скупови који су одржани у организацији Одељења и/или под његовим 
покровитељством били су: 

– научно-стручни скуп „Обновљиво коришћење природних ресурса у сеоским 
подручјима Србије― у организацији Академијског одбора за село; 

– научно-стручни скуп „Етно-села и сеоске амбијенталне целине у Републици 
Србији и Републици Српској― у организацији Академијског одбора за село; 

– научно-стручни скуп „Могућност (само)запошљавања у сеоским срединама 
економско и технолошко просвећивање― у организацији Академијског одбора 
за село.  

 

Издавачка делатност 

Издавачка делатност чланова Одељења била је веома активна што се види и у 
штампаним издањима, а то су:  

1. Друга књига сажетака Жжвме ж дгйм онжоижс лапулжиа на енглеском језику, која 
је обухватила научнике приказане у пет последњих књига (11–15) 

2. Half a Century of Spectroscopy on Studentski trg (Belgrade). 

 

Међународна сарадња 

Меёународна сарадња се првенствено одвијала преко пројеката који се реализују 
са другим академијама наука или, уз сагласност Одељења, институцијама у Србији са 
истраживачким институцијама страних академија наука, и то: 
 

Бугарска академија наука 

– Пнжжнгка ж жнжкгла лмвжс иаеайжежуижс каегнжјайа, носиоци сарадње: 
Институт за хемију, технологију и металургију Универзитета у Беoграду, Центар за ката-
лизу и хемијско инжењерство и Институт за катализу БАН; 

– Нмвж лалмугоежулж иаеайжеаемнж сжднмгглатжјг ла баеж кгеайа VIII гнпжг – 
координатори за први пројекат су др Д. Јовановић са српске стране и др М. Габровска са 
бугарске стране; 

 – Сжлегеа ж жнжкгла лмвжс иаеайжежуижс каегнжјайа дмбжјглжс кгемдака жйа-
зме – договорена координација иде преко др П. Банковића са српске и др С. Раковског са 
бугарске стране;  

– Сгиплданлж кгеабмйжеж джвљг наоепћжс ж ипйежвжоалжс бжљаиа оа жмегл-
тжјайлмк бжмймфимк аиежвлмфћп – руководилац пројекта дописни члан Слободан 
Милосављевић. Носиоци сарадње: Хемијски факултет Универзитета у Београду, Центар 
за хемију Института за хемију, технологију и металургију Универзитета у Београду и 
Центар за фитохемију БАН; 

– Detection of genetic indentity and bioavailability of heavy metals in golden jackal 
(Canis aureus) populations from Bulgaria and Serbia. Одреёивање генетичких особености и 
биолошке доступности тешких метала код популација шакала (Canis aureus) (координа-
тор од стране САНУ академик Владимир Стевановић). Носиоци сарадње: Биолошки 
факултет Универзитета у Београду и Институт за биодиверзитет и истраживања екосис-
тема БАН.  
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Румунска академија наука 

– Фжежуим-сгкжјоиа ианаиегнжеатжја сгегнмжмйж јгджњгња – координатор од 
стране САНУ дописни члан Славко Ментус. Носиоци сарадње: Технолошки факултет 
Универзитета у Новом Саду, Факултет за физичку хемију Универзитета у Београду и 
Институт за хемију РАН. 
 

Маёарска академија наука 

– Иожжежвања же мбйаоеж егкљжфеа ж агнмсгкжјг, Внгдлмвањг дпгменајлжс оеа-
тжмланлжс жмљоижс мгйгда (пежтај егкљжфлмг оенгоа ла њжвоиг бжљиг), Раекаенањг 
жнгжмнпиа еа жнжкглп ђпбнжва (жнжлтжжж ж кгемдг), Загађжвањг егкљжфеа ж њжвоижс 
бжљаиа емиожулжк гйгкглежка (егфижк кгеайжка) – координатор од стране САНУ 
академик Драган Шкорић. Носиоци сарадње: Научни институт за ратарство и повр-
тарство и Институт за земљиште и агрокултурну хемију МАН. 
 

Македонска академија наука и уметности 

– Елдгкжула рймна Байиалоимг жмйпмоенва п Снбжјж ж Маигдмлжјж – наожнмоена-
њгњг, наелмвнолмое, гимймгжја ж ржемггмгнароиж жмймдај – руководилац у САНУ акаде-
мик Владимир Стевановић, руководилац у МАНУ академик Владо Матевски. 
 

Пољска академија наука 

– Жжеанжтг каймг енла – ржежмймфиа, бжмсгкжјоиа ж алаемкоиа молмва межмн-
лмоеж ла опфп (2016–2019). Носиоци сарадње: Пољопривредни факултет Универзитета 
у Београду и Института за физиологију биљка „Франческ Горки‖ ПАН – координатор од 
стране САНУ академик Драган Шкорић;  

– Нмвг алмдг п гмнжвжк ожнггмвжка: гйгиенмйжежуиж жнмтгож ла Pt-Bi йггпнака – 
координатор од стране САНУ је академик Славко Ментус. Носиоци сарадње: ИХТМ и 
Институт за катализу и површинску хемију. 
 

Руска академија наука 

Сарадња са Руском академијом наука је тренутно замрзнута због примене новог 
закона у Русији. 

 

Делатност чланова Одељења  

Аиадгкжи Дпфал Чакжнаг због болести није учествовао у раду Одељења у 2017. 
години. 
 

Аиадгкжи Мжнмойав Гафжћ је у САНУ обављао дужности секретара Одељења 
хемијских и биолошких наука, био је члан Комисије за израду Статута САНУ, Пред-
седништва САНУ, Савета Галерије, Савета Архива и Издавачког одбора. Руководилац је 
или кординатор три научна пројекта: „Хемијска и биохемијска реактивност природних 
хинона и хидрохинона и њихових деривата―, „Изоловање, хемијска и биохемијска 
карактеризација једињења са биолошком активношћу из морских организама― и „При-
родни производи из биљних и морских организама: медицински и еколошки значај―. 
Такоёе је научни саветник на два пројекта која реализује Институт за хемију, технологију 
и металургију. Члан је Председништва Српског хемијског друштва, редакционог одбора 
часописа друштва Journal of the Serbian Chem. Soc. (JSCS) и члан Савета меёународног 
часописа Molecules. Дугогодишњи је члан америчког и немачког Хемијског друштва. 
Председник је Секције за медицинску хемију Српског хемијског друштва и изабран је за 
члана извршног комитета Европске федерације за медицинску хемију. На VIII скупу Оде-
љења из здравствених разлога замолио је да га чланови Одељења разреше дужности 
секретара Одељења. 
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Аиадгкжи Ивал Гпекал редовни је професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу. Током године је руководио пројектом „Истраживања у 
математичкој хемији―. Учествовао је у уреёивању меёународног часописа MATCH 
Communications in Mathematical and in Computer Chemistry (импакт фактор 3,139), који се 
издаје у Крагујевцу, а уреёивао је и серију књига Mathematical Chemistry Monographs. У 
току године објавио је око 40 научних радова.  
 

Аиадгкжи Днагмойав Манжлимвжћ професор је Биолошког факултета Универзитета 
у Београду у пензији. Члан је неколико одбора у САНУ и председник Одбора за биоло-
гију Одељења хемијских и биолошких наука. Почасни је председник Националног коми-
тета за биоетику Унескове комисије Републике Србије, са седиштем у САНУ. Руководи-
лац је научног пројекта „Адаптивне границе популационо-генетске полиморфности―. 
Председник је Комисије САНУ за доделу стипендија за усавршавања у Шведској, према 
легату Р. и М. Ђермановића, које се остварују преко Краљевске шведске академије наука. 
Добитник је награде „Проф. др Војислав Стојановић― Удружења универзитетских 
професора и научника Србије. Почасни је члан Биоетичког друштва Србије, као и 
Меёународног Форума Унескових катедара наставника биоетике. Носилац је Повеље за 
допринос у развоју и раду Антрополошког друштва Србије, као и Платинасте плакете 
Српског биолошког друштва. Члан је редакција научних часописа Гглгежиа, Гйаолжи 
Аленмжмймфимг днпфева Снбжјг, Facta Universitatis. По позиву је рецензент радова 
меёународних часописа Animal Behaviour и Global Bioethics. 
 

Aиадгкжи Жжвмнад Чгимвжћ је током протекле године посетио више средњих 
школа у Србији и ученицима одржао популарна предавања из области примењене орган-
ске хемије. Присуствовао је скуповима ученика и са њима разговарао о њиховом профе-
сионалном усмерењу. Поред тога, проучавао је живот и рад научних великана у Србији 
као и неке теме из историје хемијске науке. Његова делатност у САНУ обухватала је рад 
у Одељењу и рад у неколико одбора. Председник је Одбора за хемију. Поред тога, у 
САНУ је радио и у Одбору за образовање и Одбору за заштиту животне средине. Бавио 
се и рецензирањем научних радова из области органске хемије за часописе Journal of the 
Organic Chemisyry, који издаје Америчко хемијско друштво и Journal of the Serbian 
Chemical Society, који издаје Српско хемијско друштво. Учествовао је у раду Председ-
ништва Српског хемијског друштва.  
 

Аиадгкжи Днагал Шимнжћ је емеритус професор на Пољопривредном факултету 
Универзитета у Новом Саду за предмете Оплемењивање биљака и Семенарство. Ино-
страни је члан Академије наука и уметности Републике Српске, Академије аграрних 
наука Украјине, као и струковне Академије инжењерских наука Србије. Главни је и одго-
ворни уредник меёународног часописа о сунцокрету Helia. Поред тога, члан је уред-
ништва румунског часописа ANNALS, македонског Journal of Plant Environmental Pro-
tection, украјинског Breeding and Seed Production, као и домаћег часописа Гглг-
ежиа. Током године учествовао је по позиву на два меёународна и три домаћа скупа. 
Председник је Академијског одбора за село САНУ у оквиру којег су одржана три нау-
чно-стручна скупа. Члан је Меёуодељенског одбора за проучавање живота и рада срп-
ских научника. У оквиру САНУ реализује научни пројекат „Испитивање начина наслеёи-
вања отпорности сунцокрета према новим расама воловода на меёународном плану―. У 
току године добио је два признања са светских самита, повељу почасног граёанина 
месне заједнице Батуша и грамату „Жива Ђуричин― за свеукупни допринос развоју 
пчеларства у Србији.  
 

Аиадгкжи Маним Алђгйимвжћ редовни је професор у пензији Биолошког факултета 
Универзитета у Београду и научни саветник у пензији Института за биолошка истражи-
вања „Синиша Станковић― у Београду. У оквиру докторских студија на Биолошком 
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факултету, учествовао je у настави из предметa „Популациона генетика―. Руководилац је 
пројекта „Динамика генофонда, генетичка и фенотипска варијабилност популација у 
зависности од променљивости средине―, који финансира Министарство образовања и 
науке Републике Србије, као и пројекта САНУ „Еколошка и генетичка истраживања 
популација Drosophila subobscura централног Балкана―. Током године публиковао је два 
научна рада и са шест саопштења учествовао на два научна скупа. У оквиру САНУ оба-
вља дужност генералног секретара, председника Академијског одбора „Човек и животна 
средина―, Уреёивачког одбора веб-презентације САНУ и члан је Академијског одбора за 
проучавање фауне Србије и Академијског одбора за науку. 

Поред наведеног, обавља следеће друштвено-стручне функције: члан је редакције 
часописа Гглгежиа, члан редакције часописа Acta Entomologica Serbica, члан редакције 
часописа Acta Physiologica et Pharmacologica Serbica, члан Савета Истраживачке станице 
„Петница―, Стручне редакције за биологију, ботанику, зоoлогију и микробиологију Снж-
оиг глтжиймжгджјг, Надзорног одбора Друштва генетичара Србије, Управног одбора 
Института за нуклеарне науке „Винча― и члан Надзорног одбора Српског биолошког 
друштва. Председник је одбора Фонда „Нови добротвори Универзитета у Београду―. Био 
је члан Научног одбора XI симпозијума Друштва ентомолога Србије и члан Одбора за 
обележавање 35 година Истраживачке станице „Петница―. Члан је неколико домаћих и 
меёународних научних друштава: Српског биолошког друштва, Друштва генетичара 
Србије и Ентомолошког друштва Србије, као и меёународних научних друштава: Euro-
pean Environmental Mutagen Society и European Society for Evolutionary Biology. 
 

Аиадгкжи Мжљглим Пгнжћ је у току године, у својству професора емеритуса на 
Факултету за физичку хемију Универзитета у Београду, био ангажован као руководилац 
једне докторке тезе. Учествовао је у раду Одбора САНУ за образовање, а посебно је био 
ангажован на организавању трибина о настави у основним школама. Као представник 
САНУ, учествовао је у раду Националног просветног савета. Са својим сарадницима 
разрадио је варијациони квантно-хемијски поступак за третирање вибронске и спин-
орбитне спреге у шестоатомским молекулима с линеарном равнотежном геометријом. 
Радио је на завршавању опсежне монографије посвећене Ренер-Телеровом ефекту.  
 

Аиадгкжи Вйаджкжн Сегвалмвжћ редовни је професор Биолошког факултета Уни-
верзитета у Београду у пензији, и у току године био је члан Комисије за одбрану две 
докторске дистертације на Биолошком и Географском факултету Универзитета у Београду. 

У оквиру САНУ обавља дужности председника Академијског одбора за изуча-
вање флоре и вегетације Србије, а члан је и Академијских одбора „Фауна Србије― и 
„Човек и животна средина―. Руководио је пројектима „Хоролошки и еколошки чиниоци 
диференцијације орофитскe флорe Србије и околних територија централног дела Балкан-
ског полуострва― у оквиру Фонда САНУ. Члан је меёународног Комитета за картирање 
флоре Европе (Atlas Florae Europaeae) и руководилац Тима за картирање васкуларне 
флоре Србије, Црне Горе, Mакедоније и Босне и Херцеговине, истоименoг европског 
пројекта. У току године са групом сарадника учествовао је у изради Аейаоа рймнг 
Евнмжг, св. 18. Oбјавио је један рад у меёународном часопису из категорије М23. 
Уредник је струка биологије, хемије, геологије и шумарства у Снжоимј Елтжиймжгджјж и 
аутор одредница за III/1 том ове едиције (слово Г–Д). Обављао је дужност заменика 
секретара Одељења хемијских и биолошких наука САНУ, а у децембру је изабран за 
секретара Одељења. Члан је редакционих одбора два меёународна ботанича часописа 
Phytologia Balcanica и Botanika Chronika, и домаћих часописа са меёународним 
редакционим одбором Botanica Serbica и Bulletin of Natural History Museum in Belgrade. 
Стални је рецензент неколико водећих меёународних ботаничких и еколошких часописа 
(Annales Botanici Fennici, Nordic Journal of Botany, Plant Systematic and Evolution, 
Biodiversity and Conservation, Turkish Journal of Botany). 
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Аиадгкжи Бмгдал Шмйаја је у току године свој научноистраживачки рад углавном 
заснивао на пројекту „Нови биоактивни молекули засновани на природним произво-
дима―. Члан је Редакционог одбора часописа Journal of the Serbian Chemical Society. Нау-
чна истраживања врши у сарадњи и/или кроз пројекте са United States Army Research 
Institute of Infectious Diseases (САД), Walter Reed Army Institute of Research (САД), ИХТМ 
Центром за хемију, National Cancer Institute (САД), Parasitology/Immunology of the Depar-
tment of Biomedical, Surgical and Dental Sciences of the University of Milan (Италија), 
Институтом за медицинска истраживања. Током године био је руководилац три пројекта 
и учесник једног, а истраживања је усмерио, измеёу осталог, на изналажење инхибитора 
Leismania infantum и L. tropica, као и на утврёивање механизма деловања сопственог 
инхибитора еболе и испитивања његове фармакокинетике.  
 

Аиадгкжи Мжйгла Сегвалмвжћ је научни саветник Института за молекуларну 
генетику и генетичко инжењерство Универзитета у Београду и редовни професор Био-
лошког факултета Универзитета у Београду, где предаје Основе манипулисања генима на 
дипломским академским студијама, а као координатор и предавач на предмету Молеку-
ларна биологија гена укључена је у реализацију докторских студија на студијском 
програму Молекуларна биологија. Руководилац је пројекта „Проучавање молекуларних 
механизама укључених у одржавање плурипотентности и диференцијацију матичних 
ћелија― у оквиру Фонда за научна истраживања САНУ, и пројекта „Проучавање сигнал-
них путева и епигенетичких механизама укључених у контролу експресије хуманих SОX 
гена: даље расветљавање њихове улоге у одреёивању судбине и диференцијације ћелија― 
које финансира МПНТР Републике Србије, у оквиру којих је у току године објавила 11 
научних радова у коауторству (9 у индексираним меёународним часописима). Имала је 
девет саопштења на научним скуповима и одржала је једно предавање по позиву на 
скупу националног значаја. 

У Институту за молекуларну генетику и генетичко инжењерство руководи 
Лабораторијом за хуману молекуларну генетику. Са сарадницима је у току године наста-
вила истраживања усмерена на проучавање улоге SOX гена у одржавању плурипотентно-
сти и диференцијацији матичних ћелија. Такоёе се бавила проучавањем епигенетичких 
механизама у регулацији транскрипције гена укључених у одржавање плурипотентности 
и процесе ћелијске диференцијације, као и улогом SOX гена у процесу онкогенезе. 

Члан је Управног одбора Српског друштва за молекуларну биологију, редакцио-
ног одбора часописа Balkan Journal of Medical Genetics, као и Националног савета за нау-
чни и технолошки развој Републике Србије. Активно је учествовала у раду Националног 
комитета за биоетику са седиштем у САНУ, Одбора за биологију, Академијског одбора за 
науку САНУ, као и Академијског одбора за сарадњу са нашим научницима и уметницима 
у иностранству. 
 

Аиадгкжи Сйавим Мглепо током године председавао je Одбором за физичку 
хемију. Руководио је пројектом „Електрокатализа у савременим процесима конверзије 
енергије―, националним пројектом „Литијум-јонске батерије и горивне ћелије – истражи-
вање и развој― Министарства просвете и науке Републике Србије, билатералним 
меёународним научним пројектом NATO – Science for Peace and Security (SPS) Pro-
gramme, Projekat G4925 – ―DURAPEM – Novel Materials for Durable Proton Exchange 
Membrane Fuel Cells― и меёуакадемијским пројектом уговореним измеёу АНУРС и 
САНУ. На Факултету за физичку хемију држао је делове наставе докторског курса Нове 
физичко-хемијске методе. Као члан, учествовао је у раду Управног одбора Српског 
хемијског друштва, Научног одбора Друштва за истраживање материјала Србије, а поред 
тога, члан је меёународних научних удружења: Electrochemical Society и International 
Society of Electrochemistry. Током године био је члан уредништва часописа Гйаолжи 
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сгкжуана егслмймга ж гимймга Ргжпбйжиг Снжоиг, Ecologica и Фймгжоемл. Као члан 
Почасног одбора и подносилац реферата учествовао је на две меёународне научне 
конференције у земљи и иностранству. 

Рецензирао je 39 радова поднетих за публиковање у научне часописе реномира-
них издавачких кућа. У току године, као аутор или коаутор, публиковао је шест радова у 
меёународним научним часописима и jедно саопштење на меёународној научнoj конфе-
ренцији.  
 

Дмжжолж уйал Сймбмдал Мжймоављгвжћ у току године учествовао је на следећим 
пројектима, као сарадник: „Биоактивни природни производи самониклих, гајених и 
јестивих биљака: одреёивање структура и активности‖ (МПНТР), и као руководилац: 
„Хемијска карактеризација и биолошка активност секундарних метаболита самониклих, 
лековитих биљака Централног Балкана― (САНУ) и „Секундарни метаболити дивље-
растућих и култивисаних биљака са потенцијалном биолошком активношћу― (САНУ и 
БАН). 

На Хемијском факултету у Београду водио је курс на мастер академским студи-
јама (Савремене структурне методе) и два курса на докторским студијама (Савремене 
структурне методе 2 и Хемија секундарних метаболита). Активно је учествовао у раду 
Галерије науке и технике као председник њеног Савета. Написао је поглавље о профе-
сору Драгославу Јеремићу за едицију „Живот и дело српских научника“, књ. XVI. Обја-
вио је два научна рада у иностраним часописима. 
 

Дмжжолж уйал Радмкжн Н. Сажужћ је у току године научноистраживачки рад оба-
вљао у оквиру пројекта МПНТР „Развој нових синтетичких метода и њихова примена у 
синтези природних производа и биолошки активних једињења―, као и у оквиру истоиме-
ног пројекта САНУ. У оквиру ових истраживања развијане су нове методе за синтезу 
органских једињења, засноване на примени катализатора на бази комплекса прелазних 
метала, органокатализатора, домино-реакција и тактичких комбинација органских 
реакција. Такоёе, остварене су синтезе медицински значајних једињења: деоксигалакто-
ноўиримицина (клинички лек за терапију Фабријеве болести), азагалактофагомина (за 
сада најперспективнијег кандидата за терапију Крабеове болести), епи-фагомина и 
пипеколинских киселина. Остварена је енантиоселективна тотална синтеза антибиотика 
платензимицина, при чему је откривена и једна нова реакција циклизације. Резултати 
ових истраживања публиковани су у три научна рада, а изнети су и у оквиру једног 
предавања по позиву на меёународном научном скупу.  

У САНУ је ангажован у раду Академијског одбора за високо образовање САНУ, 
Академијског одбора за меёународну сарадњу, Академијског одбора за дигитализацију, 
као и Радне групе за израду интернет-презентације САНУ. 

У току године држао је предавања на Хемијском факултету Универзитета у Бео-
граду, у оквиру редовних, мастер и докторских студија. 
 

Дмжжолж уйал Радкжйа Пгеалмвжћ редовни је професор Пољопривредног факул-
тета Универзитета у Београду у пензији. Ангажована је на докторским студијама на 
предметима: Методе у акарологији, Принципи зоосистематике, Општа фитоакарологија 
и Примењена фитоакарологија. Предаje по позиву на студијској групи основних и мастер 
студија (предмет Примењена ентомологија) на Биолошком факултету Београду. Ментор 
је три докторске дисертације. Актуални пројекти и програми научне сарадње у којима 
учествује су: „Агробиодиверзитет и коришћење земљишта у Србији: интегрисана про-
цена биодиверзитета кључних група артропода и биљних патогена― МПНТР и ―Investiga-
tions on the use of mites as biological control agents against invasive rangeland weeds― CABI 
Europe-Switzerland; Biotechnology and Biological Control Agency (BBCA), Rome, Italy, 
University of Belgrade, Faculty of Agriculture, Serbia and Russian Academy of Sciences, St 
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Petersburg, Russia, у којем је водећи истраживач за Србију. У протеклој години објавила 
је три научна рада у научним часописима и саопштила четири научна рада на научним 
скуповима. Члан је следећих научних друштава: Ентомолошког друштва Србије, Дру-
штва за заштиту биља Србијe (где је председник Суда части), Друштва еколога Србије, 
Српског биолошког друштва, European Association of Acarologists, The International 
Society for Pest Information и Acarological Society of America. Актуелни је члан редакцио-
них одбора научних часописа Actа Entomologica Serbica, Зафежеа бжља, Пгоежтждж ж 
ржемкгджтжла, Ecologica Montenegrina и Archives of Biological Sciences и члан Редакцио-
ног одбора за природне науке часописа Снжоиа лапиа далао. Рецензент је бројних радова 
у меёународним часописима Experimental and Applied Acarology, Zootaxa, Systenatic and 
Applied Acarology и International Journal of Acarology. Овлашћена је за обављање здрав-
ственог прегледа на присуство гриња, од стране Министарства пољопривреде. Члан је 
Академијског одбора за образовање САНУ, Академијског одбора за науку САНУ, Нау-
чног савета Задужбине Андрејевић и члан Матичног одбора за биотехнологију и 
пољопривреду МПНТР РС. Као члан Академијског одбора за образовање САНУ 
председавала је Трибином „Дискусија о акционом истраживању о проширеној делатно-
сти сеоске основне школе―. Сарадник је Редакције за биологију Снжоиг Елтжиймжгджјг. 
Члан је Комисија за доделу Награде града Београда за природне и техничке наукe. 
Сарадник je на допуњеном издању књиге: J. C. Roskam ―Plant galls of Europe― и уредник 
одредница које се односе на Eriophyoidea, светске енциклопедије ―Encyclopedia of Plant 
Pests‖. Председник је Академијског одбора за проучавање фауне Србије САНУ.  
 

Дмжжолж уйал Мжймф Ђпнал током године је свој научноистраживачки рад оба-
вљао највише у оквиру пројеката МПНТР „Синтеза нових комплекса метала и испити-
вање њихових реакција са пептидима― и Фондa САНУ „Комплекси метала као потенци-
јални терапеутски агенси‖. Ова истраживања односе се на синтезу, структурну 
карактеризацију и биолошка испитивања различитих комплексних једињења платине(II), 
паладијума(II), злата(III) и сребра(I) са хетероцикличним једињењима којa у структури 
садрже азот-донорски атом, као и са пептидима који у бочном низу садрже аминокисе-
лине L-хистидин и L-метионин. Резултати ових истраживања су публиковани у оквиру 
четири научна рада у познатим меёународним научним часописима (три рада из катего-
рије М21 и један рад из категорије М23). Поред тога, учествовао је са радовима на 
националним и меёународним научним конференцијама (осам научних саопштења 
штампаних у изводу). Као руководилац меёународног пројекта (SCOPES project: 
Biomedicinal Dimension of Supramolecular Chemistry in the Тraining and Research in the 
Balkans Area) организовао је научну конференцију из области медицинске хемије под 
насловом ―International Meeting on Medicinal and Bio(in)organic Chemistry‖ у Врњачкој 
Бањи. Одржао је два предавања у Новом Саду и Београду. Активно је учествовао у раду 
Академијског одбора за високо образовање и Академијског одбора за науку. Члан је 
уреёивачког одбора и подручни уредник за неорганску хемију за часопис Српског 
хемијског друштва Journal of the Serbian Chemical Society. Члан је Матичног одбора за 
хемију у Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.  
 

Дмжжолж уйал Вгйжкжн Пмжоавжл током године је своје активности углавном обав-
љао на Природно-математичком факултету у Новом Саду где је као редовни професор 
држао предавања из предмета Медицинска хемија и Биоорганска хемија, студентима IV 
године основних академских студија биохемије на Департману за хемију, биохемију и 
заштиту животне средине. Руководио је пројектима „Синтеза и биолошка испитивања 
нових миметика или деривата одабраних цитотоксичних лактона, антитуморског агенса 
тиазофурина и природних нафтних киселина― и „Развој и биомедицинска испитивања 
потенцијалних антитуморских агенаса―. Рецензирао је три рада у два часописа са ISI 
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листе – European Journal of Medicinal Chemistry и Journal of Molecular Structure. У току 
године објавио је три научна рада у врхунским и меёународним часописима изузетних 
вредности, као и штампана предавања са меёународног скупа и саопштења са скупа 
националног значаја.  

 

Осврт секретара на рад Одељења 

Чланови Одељења су поред уобичајених текућих питања, на иницијативу 
Председништва САНУ, највише дискутовали о проблемима неуједначености и великој 
диспропорцији броја чланова по одељењима. Председништво САНУ покренуло је 
широку демократску дискусију у правцу решења овог горућег проблема академије још 
претходне године, да би се током ове године искристалисала мишљења око два битна 
става: увоёење numerus clausus-а на број од максималних 25 чланова по одељењу, што је 
посебно важило за Одељење медицинских наука и Одељење за физику, математику и 
гео-науке, и начина како да се Одељењу друштвених наука, које броји само шест 
чланова, помогне у изборном процесу кроз смернице како би то могло да се оствари. 
Чланови Одељења су на неколико скупова подржали овакву иницијативу Председништва 
и Комисије за статут САНУ. Ове измене и допуне Статута САНУ су већином гласова 
прихваћене на Годишњој Скупштини САНУ.  

Одељење је једногласно подржало инцијативу Председништва САНУ о оснивању 
нове једнице САНУ – Аудиовизуелног архива и Центра за дигитализацију.  

На Одељењу је у неколико наврата, на инсистирање секретара Одељења акаде-
мика Гашића, разговарано о начинима представљања потенцијалних кандидата за чла-
нове САНУ за време трајања изборног циклуса. Закључено је да представљање потенци-
јалних кандидата за избор у дописне чланове САНУ може да се оствари кроз постојеће 
форме и активности академије као што су, пре свега, научни скупови, као и да томе могу 
да буду од користи и научни скупови и предавања изван САНУ. 

На скоро свакој седници воёена је расправа о стању науке у Србији. Изражено је 
назадовољство на који начин се ресорно министарство односи према пројкетним циклу-
сима и финансирању пројеката и истраживача. Констатовано је да се не виде намере 
ресорног министарства да се проблеми науке у Србији реше, те да такво стање доводи до 
све већег разочарања научне заједнице у Србији и, истовремено, све већег одласка 
школованих научних кадрова у иностранство. Чланови Одељења који су учествовали у 
Комисији за науку САНУ дали су свој велики допринос да се поменути нагомилани про-
блеми статуса и стања науке у Србији истакну, и решења да се они превазиёу.  

На седницама Одељења расправљано је и о пројектима меёуакадемијске сарадње, 
посебно о онима где САНУ, односно Одељење, није непосредни учесник већ подршка 
институцијама у Србији које остварују пројекте преко института других националних 
академија, какав је случај са академијама наука Бугарске, Маёарске, Словачке, Чешке, 
Румуније, Русије, Украјине итд. Истакнуто је да би у оваквим пројектима, уколико 
покажу интересовање и потребу, чланови Одељења требало да имају веће учешће, а не, 
као што је до сада био случај, буду формални координатори и покриће да и САНУ уче-
ствује у реализацији оваквих пројеката. 

Чланови Одељења изразили су подршку политици руководства Академије у 
воёењу САНУ, као и активностима које Председништво преузима у њеној афирмацији у 
друштву кроз отвореност према различитим питањима која покривају широку лепезу 
научних и друштвених тема.  

Као и до сада, чланови Одељења радили су у толерантној, конструктивној и кри-
тички настројеној атмосфери. 
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6. ОДЕЉЕЊЕ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 

 

Састав Одељења 

Одељење има 19 чланова, од којих je 15 редовних и четири ванредна. Иностраних 
чланова је 12. Нажалост, академик Ђорёе Злоковић преминуо је почетком године. 

 

Научноистраживачки пројекти у САНУ 

Приказ рада на 14 пројеката које воде чланови Одељења дат је у извештају Фонда 
за истраживања у науци и уметности. 

 

Скупови Одељења 

У току године одржано је дванаест скупова Одељења. Одржана су четири преда-
вања. Поред редовног извештавања о дописима Извршног одбора и Председништва на 
скуповима су одржана следећа предавања и посебно значајне активности: 

На I скупу, одржаном 24. јануара у Огранку САНУ у Новом Саду, одржано је пре-
давање академика Теодора Атанацковића: „Вредновање у науци―. На основу дописа 
председника САНУ од 28. 12. 2016. године, покренута је дискусија о предложеним 
мерама за уравнотежење чланства у разним одељењима САНУ. Такоёе су разматрани 
предлози за организацију скупова, учешће на скуповима, предлог предавача, Издавачки 
план Одељења. 

На II скупу, одржаном 7. фебруара, био је присутан председник САНУ академик 
Владимир С. Костић, који је изложио основну мотивацију којом се руководило Пред-
седништво САНУ, истичући значај постизања баланса састава одељења и дискутујући са 
члановима Одељења о смерницама за развој САНУ. Такоёе је разматрана идеја о отва-
рању врата САНУ за неке нове профиле уметника и научника, као и о томе да треба отва-
рати простор за нове области у ОТН, као што су информационе технологије, савремене 
технологије у фотоници и квантним системима и биотехнологије.  

На III скупу, одржаном 28. фебруара, тема је била финансирање научног и 
уметничког рада у САНУ преко пројеката Фонда САНУ. На овом скупу настављена је и 
дискусија о потреби за балансирањем чланства по одељењима, прихваћен је предлог ака-
демика Дејана Поповића за орзанизовање пригодног скупа поводом годишњице 
роёења/смрти академика Ивана Ђаје, закључено је да велики број чланова нема адеква-
тан смештај и да тим поводом треба да се упути писмо ИО САНУ и одлучено је да се 
комеморација академику Злоковићу организује после 20. марта. 

На IV скупу, одржаном 21. марта, за секретара Одељења предложен је само један 
кандидат, досадашњи секретар академик Зоран Љ. Петровић, чији је избор и потврёен. 
Одељење је прихватило извештај Института техничких наука. 

На V скупу, одржаном 4. априла, дат је приказ рада академика З. Љ. Петровића и 
др С. Марјановића „Позитрони у гасовима, течностима и живој материји: детаљан физи-
чки опис―. Секретар је обавестио Одељење о раду Статутарне комисије и о иницијативи 
да се оснује нови часопис научног карактера.  

На VI скупу, одржаном 16. маја у Огранку САНУ у Нишу, дат је приказ рада 
академика Зорана Поповића „Наука у Србији – стање и перспективе―. После предавања 
отворена је дискусија о научним проблемима и посебно о проблему примања чланова у 
САНУ. 

На VII скупу, одржаном 31. маја, приказан је рад дописног члана Милоша Којића 
„Дистрибуирани (smeared) нумерички модели транспорта делића и молекула у биоло-
шком капиларном систему и ткиву―. Одељење је примило к знању одлуку Управног 
одбора Фонда да се финансирају само активни пројекти и прихватило је предложену 
расподелу средстава по пројектима. 
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На VIII скупу, одржаном 4. октобра, били су присутни и чланови Извршног 
одбора академик Владимир С. Костић и академик Марко Анёелковић. Чланови Одељења 
су упознати са финализацијом текста Правила за подношење предлога и писање рефе-
рата за кандидате. Потврёена је подршка оснивању Академијског одбора за енергетику и 
разматран је састав Одбора. Такоёе је предложено коришћење два бесплатна сервиса – 
SCOPUS и GOOGLE SCHOLAR.  

На IX скупу, одржаном 1. новембра, дат је приказ рада дописног члана Слободана 
Вукосавића „Мерење и сузбијање паразитних једносмерних струја у дистрибутивним 
мрежама―. Теме овог скупа биле су: награёивање младих талената, обележавање значај-
них годишњица и изборни циклус. 

На X скупу, одржаном 22. новембра, разговарало се о писму председника САНУ 
академика Владимира С. Костића и писму председника Републике Србије у вези са уну-
трашњим дијалогом о решењу проблема статуса Косова. Затим су чланови Одељења 
разговарали о допису Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС у вези са 
избором за чланове Националног просветног савета, као и о критеријумима за нови 
изборни циклус у САНУ. 

На XI скупу, одржаном 13. децембра, секретар је подсетио чланове да су дефини-
сани рокови за подношење извештаја за Годишњак САНУ и Фонд САНУ, као и да треба 
дати предлоге за Издавачки план САНУ. Достављени су прелиминарни извештаји 
координатора четири групације наука за избор чланова САНУ.  

На XII скупу, одржаном 20. децембра, прва тачка дневног реда била је дискусија 
унутар САНУ о статусу Косова и Метохије. Своје мишљење у писаној форми доставили 
су академик Зоран Љ. Петровић и дописни члан Слободан Вукосавић.  

Поред предавања на скуповима, чланови Одељења били су активни на предава-
њима у Огранку у Новом Саду и Нишу, на серији предавања о нанотехнологијама и о 
другим темама у САНУ. 

 

Делатност чланова Одељења 

Аиадгкжи Нжимйа Хајджл је руководио пројектом „Теоријска и експериментална 
истраживања металних конструкција и њихов утицај на савремено пројектовање и изво-
ёење― који финансира Министарство, преко Фонда за научноистраживачки рад САНУ. 
Почасни је председник Огранка САНУ у Нишу и члан Комисије за задужбине. 

Члан је Атинске академије наука; Словеначке академије наука и уметности; 
Европске академије науке и уметности са седиштем у Салзбургу; Европске академије за 
литературу и науку са седиштем у Паризу; Европске академије наука у Лијежу, Белгија. 
Председник је југословенске групе Меёународног удружења за мостове и високоградњу 
(ИАБСЕ), члан сталног Комитета ИАБСЕ. Дописни је члан Грчког удружења за истражи-
вање металних конструкција и почасни члан Грчког удружења за теоријску и примењену 
механику. 
 

Аиадгкжи Ммкужйм М. Ржоежћ руководио је пројектом „Проучавање консолида-
ције савремене техничке керамике―. У оквиру пројекта раёена су експериментална 
истраживања мултифероичног материјала Fe/BaTiO3 (FBT). Проучаван је утицај механи-
чке активације на функцијална својства барујум хексаферитне керамике. Такоёе, раёене 
су још и анализе: Raman, SEM-EDS, како за прах тако и за синтероване узорке, термо-
магнетна мерења у атмосфери ваздуха воёена Фарадејевом методом, као и електрична 
мерења за дате узорке. Проучаван је и утицај хемијског састава на микроструктурне осо-
бине и кинетику синтеровања (Ba,Sr)TiO3 прахова и експериментално изучавање 
Шунгита (Shungite). Раёена је и механичка активација стеатита као и допираног стеатита 
титан диоксидом. 
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Руководио је програмима научне сарадње са Институтом за проблеме науке о 
материјалима Националне академије наука Украјине, као и пројектима сарадње са 
Факултетом техничких наука у Чачку. Уредник је меёународног часописа Science of Sinte-
ring. Учествовао је у реализацији истраживања на пројекту „Усмерена синтеза, струк-
тура и својства мултифункционалних материјала―. 
 

Aиадгкжи Вйадал Д. Ђмнђгвжћ је руководио пројектом „Савремени проблеми 
струјне технике―. У своме научном раду бавио се проблемима природне конвекције 
ваздуха изазване Сунчевим зрачењем у постројењима за добијање енергије од Сунца, 
типа „соларних димњака―.  

Под његовим уредништвом, у оквиру едиције Жжвме ж дгйм онжоижс лапулжиа, 
изашла је књига бр. 15, у којој су обраёене животне и радне биографије 12 истакнутих 
српских научника из различитих области природних наука. Такоёе, у оквиру исте еди-
ције одштампана је књига сажетака на енглеском језику са портретима 61 научника чије 
су биографије обраёене у последњих пет књига едиције. Објавио је један коауторски рад 
у стручном меёународном часопису. 
 

Аиадгкжи Палегйжја Нжимйжћ је руководио пројектом „Синтеза и карактеризација 
нових, висококвалитетних материјала за примену у електроници и соларној енергетици―. 
Вршио је истраживања везана за синтезу и карактеризацију монокристалних и поли-
кристалних узорака произведених у лабораторији у САНУ. Настављена су истраживања 
својстава BiTe допираног са селеном (Se), арсеном (As), антимоном (Sb) и цирконијумом 
(Zr). Снимање оптичке рефлексије у далекој инфрацрвеној области, као и ЕДС анализе 
вршене су код професора К. М. Параскевопулоса на Аристотел универзитету у Солуну. 
Из добијених резултата проистекла су два рада која се тренутно налазе на рецензији. 
Узорак монокристала Zr0.35Te58.28Bi10.17Sb30.72Se0.48 приказан је у Галерији техничких наука 
САНУ. Мањи узорци овог монокристала карактерисани су помоћу XRD, SEM, EDS, PA, док 
je Seebeck ефекат мерен у лабораторији у Bеrкlеy USA. Објављивање резултата је у току. 

Oд прахова полупроводничких оксида типа никл манганита NiMn2O4, модифико-
ваног допирањем сa CuO и ZnO, начињене су дебелослојне структуре за потребе сензора 
протока флуида и мерења градијента температуре тла. После више година истраживања 
у овој области објављених радова, техничких решења и патената први пут је дата цело-
вита анализа досадашњих истраживања и правци у којима се истраживања могу наста-
вити. Овај осврт је објављен у меёународном научном часопису. 
 

Аиадгкжи Алемлжјг Р. Ђмнђгвжћ, редовни професор Електротехничког факултета 
Универзитета у Београду, руководио је пројектом Ф-133 САНУ и био учесник пројекта 
ТР32005 МПНТР. Велики део времена посветио је настави на Електротехничком факул-
тету. Нови научни резултати настали током године односе се на наставак рада на: 
локализацији извора електромагнетског поља методом обраде ретких сигнала и мето-
дима класичне оптимизације, обради података добијених са сензора покрета људског 
тела, карактеризацији електричних параметара керамичких материјала, карактеризацији 
плазма ўетова на атмосферском притиску, као и електромагнетском моделовању и про-
јектовању хеликоидалних антена и микроталасних филтарских структура. Током године 
објавио је више од пет значајних радова у меёународним часописима.  
 

Аиадгкжи Тгмдмн М. Аеалатимвжћ је био заменик секретара Одељења техничких 
наука и секретар Огранка САНУ у Новом Саду. Руководио је пројектом „Проблеми фор-
мулисања и решавања математичких модела који описују кретање, стабилност и опти-
мални облик еластичних и високоеластичних штапова―. Председник је Управног одбора 
Математичког института САНУ, члан Комисије за систематизацију радних места САНУ, 
председник Савета докторских студија Факултета техничких наука у Новом Саду, где 
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изводи и наставу на докторским студијама, члан је Уреёивачког одбора часописа Interna-
tional Journal of Structural Stability and Dynamics који издаје World Scientific, члан 
Уреёивачког одбора часописа Пнжийадлая каегкаежиа ж каегкаежугоиая ржежиа 
(Appl. Math. & Math. Physics), као и Уреёивачког савета часописа Publications de l'Institut 
Mathématique. Радио је на проблемима стабилности еластичних и вискоеластичних 
система као и на формулисањy и решавању математичких проблема у стоматологији и 
фармакологији. Публиковао је четири рада у меёународним часописима са ISI листе. 
Објавио је и уўбеник Тгмнжја Ейаоежулмоеж. 
 

Аиадгкжи Змнал Љ. Пгенмвжћ је вршио дужност секретара Одељења техничких 
наука и управника Галерије науке и технике САНУ, а руководио је пројектом „Нумеричке 
технике и базе података за развој плазма технологије за примене у микроелектроници и 
нанотехнологијама―. Био је и председавајући Статутарне комисије. Руководио је про-
јектом ОИ 171037, центром изузетних вредности Министарства „Неравнотежни про-
цеси―, више билатераних пројеката као и једним пројектом за институције из ино-
странства. Био је члан уреёивачких одбора часописа European Physical Journal D (Ato-
mic, Molecular and Optical Physics) и European Physical Journal TI (Techniques and Instru-
mentation).  

Током године бавио се физиком транспортних процеса, пробојем у гасовима и 
течностима, моделовањем плазме и трапова позитрона и применом атмосферских 
неравнотежних плазми у медицини, пољопривреди и пречишћавању течности од опа-
сних отрова. Публиковао је четрнаест радова у меёународним часописима са ISI листе и 
одржао шест уводних предавања на меёународним конференцијама. Био је у комитетима 
пет меёународних конференција, а на једној, одржаној у Јапану, био је и копредседа-
вајући конференције.  
 

Аиадгкжи Змнал В. Пмжмвжћ је руководио пројектом „Развој материјала и 
структура са јаким електронским корелацијама― и пројектом МПНТР бр. 45018, билате-
ралним пројектима сарадње са Бугарском (пројекат „Испитивање ласерски модификова-
них нанокристалних ZnO танких филмова за сензорске примене методама Раманове и 
фотолуминесцентне спектроскопије―) и Румунском академијом наука (пројекат ―Magne-
tic, electrical and optical investigation of materials with perovskite and fluorite structures‖), 
као и билатералним пројектима (финансираним преко МПНТР) са Немачком (пројекат 
―Spin- and Charge Instabilities in Sulfur-substituted FeSe―), Италијом (пројекат ―Scientific 
and technological cooperation between Sapienza University of Rome and University of Bel-
grade in the area of Cultural Heritage―) и Кином (пројекат ―Interplay between super-
conductivity, phase separation and magnetism in alkali doped iron selenides―). Настављен је 
рад на пројекту DAFNEOX (Designing Advanced Functionalities through controlled 
NanoElement integration in OXide thin films) који је финансиран од стране Европске коми-
сије у оквиру програма HORIZON 2020. Као потпредседник САНУ задужен је за питања 
научног рада у Академији. Поред тога, као председник Националног савета за науку и 
технолошки развој Републике Србије, као редактор. активно је учествовао у изради доку-
мента „Извештај о стању у науци у 2016. години, са предлозима и сугестијама за наредну 
годину―. Одржао је неколико предавања у земљи, као и уводно предавање на меёуна-
родним конференцијама у Грчкој и Црној Гори. Објавио је већи број радова у домаћим и 
страним научним часописима и зборницима радова. 
 

Аиадгкжи Змнал Ђпнжћ обављао је дужност директора Института техничких 
наука САНУ. Поред научне делатности којом се бави у оквиру Института, посебна 
пажња је била посвећена припреми Института за ново институционо-пројектно 
финансирање. Рад на пројекту „Микро и нано сензори засновани на резонантним 
структурама или отпорним танкослојним структурама и адсорпционо-десорпционим 
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процесима― обухватио је теоријска истраживања стохастичког одзива адсорпционих 
хемијских и биолошких сензора са микрометарским и нанометарским димензијама акти-
вне површине, који су намењени детекцији супстанци присутних у екстремно ниским 
концентрацијама. Током године саопштена су четири рада на меёународним 
конференцијама. Рад саопштен на ИЕЕЕ Конференцији MIEL 2017 добио је награду за 
најбољи рад приказан на постер-сесији. Током друге половине године започет је рад на 
формирању обједињеног институтског пројекта „Соларне фотонапонске ћелије – нове 
технологије и материјали―. 

На његов предлог формиран је Академијски одбор „Природни и техничко- 
-технолошки ресурси Србије―. 
 

Aиадгкжи Нжлмойав Семјаджлмвжћ је руководио пројектом Фонда САНУ „Осо-
бине танких и ултратанких оксидних слојева”, који се реализује на Електронском факул-
тету у Нишу, као и пројектом „Карактеризација, анализа и моделовање физичких појава 
у танким слојевима за примену у MOS нанокомпонентама‖, који финансира Министар-
ство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Такоёе, у оквиру сарадње 
САНУ и Бугарске академије наука, руководио је новим трогодишњим пројектом под 
називом ―Reliability aspects and radiation hardness of HfO2-based multilayer stacks for non-
volatile flash memories―. Био је ангажован као главни и одговорни уредник меёународног 
научног часописа Microelectronics Reliability, као члан уредништва меёународног научног 
часописа Nanoscience and Nanotechnology – Asia, и члан интернационалног саветодавног 
комитета меёународног научног часописа Journal of Semiconductor Technology and Scien-
ce. Такоёе, био је ангажован као главни и одговорни уредник домаћег научног часописа 
Facta Universitatis, Series: Electronics and Energetics, који издаје Универзитет у Нишу. 
Aктивно је учествовао у раду меёународне научне конференције 28

th
 European 

Symposium on Reliability of Electron Devices, Failure Physics and Analysis ESREF 2017. У 
оквиру летње школе IEEE Summer School Nanoelectronic technologies & devices: From 
basic principle to highly reliable application одржао је предавање по позиву. Такоёе, успе-
шно је финализирао организацију меёународне научне конференције о микроелектро-
ници MIEL 2017, председавао њоме и био уредник зборника радова са конференције. 
Поред тога, био је уредник зборника радова IEEESTEC конференције. 

Најзначајније научне резултате постигао је у оквиру истраживања и анализе утицаја 

електричног напрезања и NBT нестабилности код VDMOS транзистора снаге, као и у 

оквиру моделовања комбинованих ефеката зрачења и NBT напрезања код VDMOS 

транзистора снаге. Објавио је три научна рада . 
 

Аиадгкжи Дгјал Б. Пмжмвжћ је руководио пројектом „Развој система за сензорну 
стимулацију са циљем сензорно моторних функција― који је реализован у оквиру Инсти-
тута техничких наука САНУ. Учествовао је на пројекту који финансира МПНТР ТР35003 
(Истраживање и развој амбијентално интелигентних сервисних робота антропоморфних 
карактеристика). Бавио се развојем система за процену спастицитета пацијената после 
повреде кичмене мождине. Наставио је рад на развоју и тестирању матричне електроде 
намењене мапирању мишићне активности у циљу процене опоравка, а и у циљу синтезе 
контролера за електричну стимулацију. У овом домену је проширена активност са 
партнером из Лиона на партнере из Кореје са циљем генерисања иновације. Настављена 
је сарадња у оквиру пројекта САНУ и Македонске академије наука и уметности 
(МАНУ). Такоёе, настављене су и активности по Уговору о сарадњи измеёу САНУ и 
ЦАНУ на формирању центра изврсности у домену неуро-рехабилитације у Црној Гори. 
У току је и сарадња са болницом „Др Мартин Хорват― у Ровињу, Универзитетом у Оси-
јеку, и болницом у Ријеци на дефинисању заједничког истраживања и формирању центра 
изврсности у области неурорехабилитације у Ровињу. Објавио је један рад у часопису са 
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ISI листе, два рада у стручним часописима као и два рада у зборнику са интерна-
ционалне конференције. Председник je Управног одбора Института техничких наука 
САНУ, председник Друштва за ЕТРАН, Београд. Члан je радне групе Владе Србије за 
развој интелигентних специјализација и члан је савета Галерије науке и технике САНУ. 
У САНУ је био председник Одбора научног скупа „Од идеје до иновације― и копред-
седник Одбора и учесник округлог стола „Путеви интеграције „знања и имања― који воде 
унапреёењу града Ниша и региона јужне источне Србије― и одржао је три предавања. 
Одржао је и два пленарна предавање у Црној Гори, једно у Хрватској и једно у Нишу. 
 

Аиадгкжи Дпфал Тгмдмнмвжћ је руководио пројектом Ф-138 „Методе рачунарске 
интелигенције у саобраћајном инжењерству―. Предавао је на докторским студијама Сао-
браћајног факултета Универзитета у Београду. Руководио је истраживачким пројектом 
„Примена метода рачунарске интелигенције у саобраћају― који финансира МПНТР. У 
оквиру пројекта се, са сарадницима, бавио развојем модела и софтвера за пројектовање 
транспортних мрежа и управљање радом светлосних сигнала. Објавио је три рада у науч-
ним часописима са SCI листе. Био је копредседник конференције о високом образовању, 
коју је САНУ организовала заједно са Академијом наука и уметности Републике Српске 
у Бањој Луци. Члан је уреёивачких одбора меёународних научних часописа Transporta-
tion Planning and Technology, Transportation Research, Part C и Transportation in Develo-
ping Economies. Обављао је дужности председникa Одбора за универзитетско образо-
вање САНУ, члана Управног одбора ИТН-а САНУ и члана Стручног савета Архива 
САНУ. Члан је Матичног одбора за саобраћај, урбанизам и граёевинарство Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја Србије. Радове је публиковао у меёуна-
родним часописима. 
 

Дмжжолж уйал Мжймф Кмјжћ руководио је пројектом Основних истраживања 
174028 као и Истраживачко-развојним центром за биоинжењеринг БИОИРЦ у Крагује-
вцу. Био је учесник националног пројекта и меёународних пројеката из области 
компјутерског моделирања у биоинжењерингу. Председник је Српског друштва за рачун-
ску механику и главни уредник часописа Journal of the Serbian Society for Computational 
Mechanics. Учествовао је у пројектима чији је носилац Houston Methodist Research Insti-
tute, где има звање Senior Member and Professor of Nanomedicine. Координирао је 
сарадњу измеёу БИОИРЦ-а и домаћих и иностраних институција. Организовао је 4

th
 

South-East European Conference on Computational Mechanics у Крагујевцу, а Одељење 
техничких наука САНУ је било покровитељ конференције. Научна делатност је била 
усмерена на развој нових метода компјутерског моделирања и софтвера за транспорт 
лекова и наноделића у капиларним системима и тумору. Овај рад је био у складу са 
програмом националног пројекта, а такоёе је био подршка научним пројектима који су 
предлагани и усвојени у САД и у ЕУ, програм Horizon 2020. Публиковано је пет радова у 
часописима, a резултати научног рада такоёе су саопштени на једној меёународној и 
једној домаћој конференцији. 
 

Дмжжолж уйал Вгйжкжн Р. Радкжймвжћ руководио је пројектом бр. Ф-141 „Нано-
структуре у условима ограничења наметнутих параметрима средине―. Са сарадницима 
се бавио истраживањем флексибилних електрода од наножица сребра и дендрита сребра 
за примену у полимерним соларним ћелијама, наноструктурама катализатора и геополи-
мерним материјалима. Најзначајнији резултати су: а) анализа заварених структура и 
дефеката насталих при синтези у кристалним структурама дендрита и наножица сребра 
на атомском нивоу; б) анализа оптоелектронских и механичких својстава нанокомпозит-
них структура на бази PVB полимерне матрице са нано-пуниоцима као што су графин, 
једнозидне и вишезидне угљеничне наноцеви; в) синтеза платинских наночестица 
контролисане величине и облика, за примену у горивим спреговима на ниским темпе-
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ратурама. Публиковао је три рада у меёународним часописима са SCI листе, одржао 
осам предавања на меёународним конференцијама, од којих је пет пленарних и једна по 
позиву, и био је коаутор још два презентирана рада. Одржао је такоёе четири предавања 
по позиву: на Универзитету у Лозани (EPFL) Швајцарска, у Црногорској академији наука 
и умјетности у Подгорици, на Универзитету у Нишу и на Универзитету у Новом Саду.  
 

Дмжжолж уйал Сймбмдал Н. Впимоавжћ је руководио пројектом ТР33022 – „Интегри-
сани системи за уклањање штетних састојака дима и развој технологија за реализацију 
термоелектрана и енергана без аерозагаёења―, финансираним из Фонда за технолошки 
развој МНТР, пројектом „Алгоритми за увећање енергетске ефикасности ветрогене-
ратора―, пројектом вишефазног енергетског претварача са серијски повезаним ћелијама 
за примене у електропривреди, као и другим билатералним пројектима. У сарадњи са 
компанијом MOOG, развио је концепт и учествовао у пројектовању хардвера и алго-
ритама за електронски управљане енергетске претвараче који се примењују у обно-
вљивим изворима. Најзначајнији научни резултати укључују развој двостепених енергет-
ских претварача велике специфичне снаге, засноване на субрезонантним топологијама и 
феромагнетским материјалима са расподељеним зазором; истраживања у области више-
фазних машина са циљем да се увећа специфичан моменат, смање губици у претварању 
и смањи инерција; анализу утицаја електронски контролисаних извора и потрошача на 
нестабилност електричних мрежа, као и анализу утицаја обновљивих извора на квалитет 
електричне енергије. Био је члан уреёивачких одбора часописа IET Electric Power Appli-
cation, Electronics Journal ж Facta Universitatis. Изабран је за једног од едитора часописа 
IEEE Transactions on Energy Conversion. Одржао је бројна IEEE, keynote предавања и пре-
давања по позиву. Као председник Организационог одбора радио је на припреми и 
организацији скупа Сеањг ж жгножгиежвг онжоиг гйгиенмглгнггежиг, одржаног у САНУ. 
Публиковао је четири рада у меёународним часописима са ISI листе (IEEE Transactions).  

 

Предавања у организацији Одељења 

– проф. др Феликса Леонидовича Черноуског (Феликс Леонидович Черноусько), 
редовног члана Руске академије наука, директора Института за проблеме у 
машинству Руске академије наука и иностраног члана САНУ, на тему „Мобилни 
роботски системи: принципи локомоције, динамика, оптимизација 

– проф. др Маура Ферарија (Mauro Ferrari), председника и извршног директора 
Методист истраживачког института у Хјустону на тему „Нанотехнологија и 
пост-нано у медицинским применама― 

– проф. др Зоје Поповић, професора на Универзитету у Колораду и иностраног 
члана САНУ, на тему „Бежични свет: 50 мобилних телефона продато у 
секунди!― 

– проф. др Душана Боројевића, професора на Вирўинија Теху, члана Aмеричке 
националне академије (US National Academy of Engineering), председника 
IEEE Power El. Society 2011/12 и кодиректора CPES најпознатијег светског 
центра за истраживање, развој и образовање у области енергетске електро-
нике, на тему „Поглед на електронску енергетику будућности― 

– др Жан-Мишела Пувела (Jean-Michel Pouvesle), научног саветника у GREMI 
лабораторији Универзитета у Орлеану, на тему „Хладне плазме за биомеди-
цинске апликације студије, питања и изазови―. 

  

Одељење техничких наука САНУ организовало је током октобра, новембра и 
децембра циклус предавања: Фаотжлалелж овге лалмлапиг ж лалмегслмймгжјг. 
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Научни скупови  

Одржана су два скупа у организацији Одељења: 

– научни скуп Од ждгјг дм жлмватжјг (7. априла) 
– научни скуп Сеањг ж жгножгиежвг онжоиг гйгиенмглгнггежиг (16. јуна). 

 

Међународна сарадња  

Чланови одељења, као истакнути научници, имају богату меёународну сарадњу 
са готово свим земљама света у којима се практикује наука. Меёународна сарадња прете-
жно се одвијала кроз билатералне пројекте највише са Бугарском и Румунском академи-
јом наука. Отворени су и нови пројекти са Македонском и Маёарском академијом наука. 
Потребно је посебно указати на укључење наших чланова у пројекте Европске уније, 
пројекте у другим земљама попут Швајцарске, Аустралије, Данске, САД и Јапана. 
Најзначајније је да неки од сарадника Одељења имају и комерцијалне пројекте са 
привредом развијенијих земаља (Немачка) и меёународним организацијама (НАТО). 

 

Институти на старању Одељења 

Представници Одељења су активно учествовали у раду и праћењу рада Института 
техничких наука САНУ чији је директор академик Зоран Ђурић. На скупу Одељења рад 
Института је оцењен као успешан. Рад института у области природних и техничко-
технолошких наука одвија се у оквиру 15 пројеката основних истраживања из којих су 
проистекли различити научни и технолошки резултати, од тога 68 публикација које су 
објављене у часописима са ISI листе, а на којима су сарадници Института коаутори. Током 
године већи број сарадника је узео учешће у меёународним и домаћим конференцијама са 
усменим и постерским излагањима, предавањима по позиву, као и у организацији и 
реализацији неколико конференција. Институт је био суорганизатор три конференције. 

 

Осврт секретара на рад одељења 

Током године рад Одељења је био пре свега посвећен унапреёењу прописа САНУ 
ради постизања уравнотеженијег састава чланства САНУ. Ова активност се остваривала 
кроз рад Извршног одбора, огранака, Статутарне комисије, али и кроз рад самог 
Одељења. Стога је било простора за свега четири предавања на самим скуповима Оде-
љења. Меёутим, чланови Одељења су се посебно ангажовали кроз предавања у оквиру 
активности огранака (у Новом Саду Зоран Љ. Петровић; у Нишу Слободан Вукосавић, 
Дејан Поповић, Милош Којић), као и кроз организовање серија предавања у САНУ 
(Велимир Радмиловић је суорганизатор серије предавања о Нанотехнологијама).  

Практично спровоёење новодефинисане политике пријема чланова САНУ је 
покренуто и самим покретањем избора за 2018. годину, где је велики простор посвећен 
избору и оцењивању нових кандидата. 

Чланови Одељења су били посебно ангажовани у раду огранака, пре свега 
Огранка у Нишу, који је у првој години рада развио богату активност и постигао висок 
углед и у САНУ и у Нишком региону. 
 

 

7. ОДЕЉЕЊЕ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА 
 

На крају године Одељење медицинских наука у свом саставу је имало 18 редов-
них и седам дописних чланова. Иностраних чланова има 19, а чланова ван радног саста-
ва четири. У раду Одељења не учествује дописни члан Мирко Симић, јер је 1995. године 
поднео захтев за разрешење из чланства САНУ. 
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Активност Одељења 

Рад Одељења се може поделити у два дела. Један део активности је излагање 
резултата научног рада чланова, а други део активности био је посвећен изменама делова 
Статута САНУ који се односе на избор нових дописних чланова. 

Одељење је обавештавано и расправљало о дописима које су Извршни одбор и 
Председништво достављали на мишљење Одељењу.  

 

Скупови Одељења 

Одржано је десет скупова Одељења: 

I скуп, 24. јануара – није било предавања, разговарало се о изменама делова Ста-
тута САНУ који се односи на избор нових чланова; 

II скуп, 22. фебруара – приказ рада редовног члана Р. Чоловића „Академик Ксено-
фон Шаховић―;  

III скуп, 29. марта – приказ рада дописног члана П. Сеферовића „Срчана 
инсуфицијенција: савремени патофизиолошки, клинички и терапијски аспекти―; 

IV скуп, 26. априла – приказ рада редовног члана Ђ. Радака „Комбиноване и 
хибридне операције у лечењу анеуризме грудне и абдоминалне аорте―; 

V скуп, 31. маја – приказ рада дописног члана Б. Балинта „Криоконзервација 
изолованих ћелија―; 

VI скуп, 28. јуна – приказ рада редовног члана В. Костића „Импулсивно-компул-
сивно понашање у Паркинсоновој болести: ново изненаёење допаминомиметске тера-
пије―;  

VII скуп, 27. септембра – приказ рада редовног члана M. Чолића „Биокомпати-
билност и имуномодулацијска својства наночестица злата―; 

VIII скуп, 25.октобра – приказ рада дописног члана З. Кривокапића „Да ли у ери 
неадјувантне терапије има места за мултивисцеларну ресекцију колоректалног карци-
нома―; 

IX скуп, 29.новембра – приказ рада редовног члана Н. Радуновића „Нова разми-
шљања у процесу асистиране репродукције―; 

X скуп, 27. децембра – приказ рада редовног члана В. Кањуха „Дописни члан 
Ђорёе Јоанновић, један од пионира учења о аутоагресији у медицини―. 
 

Научни скупови и предавања 

Научни скупови одржани у организацији или под покровитељством Одељења и у 
оквиру трибине Јавлм еднављг Снбжјг наведени су у Годишњаку, у поглављу Сипжмвж ж 
жнгдавања. 
 

Научноистраживачки рад 

Чланови Одељења са својим сарадницима радили су на пројектима којима руко-
воде. Такоёе су организовали рад Одбора, а извештаји су објављени у Билтену Фонда за 
научни рад. 
 

Делатност чланова Одељења 

Аиадгкжи Љпбжфа Раижћ током године наставио је рад на функцији председника 
Академијског одбора за биомедицинска истраживања САНУ и председника Савета Гале-
рије САНУ. Од осталих дужности у САНУ, вршио је функцију координатора за сарадњу 
са Црногорском академијом наука, председника програмског комитета Савета академија 
наука Југоисточне Европе и председника Одбора за меёународну сарадњу САНУ. Поча-
сни је председник за Клиничку биохемију СЛД, Друштва физиолошких наука Србије и 



140 

Хуманитарног дечијег фонда. Инострани је члан Руске академије наука, Академије наука 
и умјетности Републике Српске, Македонске академије наука и уметности, Црногорске 
академије наука и уметности и Академије наука БиХ, као и члан Европске академије 
наука и уметности у Салцбургу и Европске академије наука у Паризу. Члан је великог броја 
редакционих одбора меёународних часописа, али и удружења и савета попут Европског 
удружења за клиничку неурофармакологију и Савета за научноистраживачку делатност 
Министарства одбране. Радио је на научним пројектима „Хомеостатски механизми и 
регулациони системи понашања―, „Улога неуротрансмитера у раној ембриогенези― и 
руководио пројектом Универзитета у Калифорниији и Медицинског факултета у Београду 
под називом „Имуни одговор на амлоид бета у Алцхајмеровој болести―. 

Током године учествовао је на бројним иностраним и домаћим професионалним 
конгресима и симпозијумима. Имао је два саопштења на меёународним и шест саоп-
штења на домаћим научним скуповима. У својству председника Друштва за неуронауке 
Србије, организовао је 7. конгрес Друштва у Београду, са меёународним учешћем. У Сан 
Дијегу одржао је излагање на предавању проф. Роўера Гилмана (Roger Guillman) пово-
дом 40 година од његовог добијања Нобелове награде.  
 

 Аиадгкжи Вйаджкжн Кањпс је објавио 40 стручно-научних радова (укључујући и 
неколико информативних чланака о одржаним састанцима) и то: 30 у целости (укључу-
јући пет поглавља у једној интернационалној монографији) и 10 сажетака; 25 у Србији и 
15 у иностранству. Први је аутор у 15 радова. Такоёе, одржао је 14 предавања по позиву 
(седам у Србији и седам у иностранству). Руководилац је пројекта САНУ „Патолошка 
морфологија и морфолошко-клиничке корелације у кардиоваскуларним болестима 
(укључујући и историјске аспекте)― са 35 сарадника и члан још четири пројекта у САНУ 
и једног у МНТ. Учествовао је у последипломској настави Медицинског факултета у 
Београду из кардиологије (коруководилац два предмета). Директор је биомедицинских 
студија ECPD UN и предавач три теме и организатор (председник Програмског саветa) 
на њеној IX меёународној летњој кардиолошкој школи у Бечићима. Учествовао је, 
измеёу осталог, на научним скуповима у Бањој Луци, на Јахорини, у Паризу и Београду. 
Такоёе је учествовао на прослави 95 година рада Института за патологију и том прили-
ком добио захвалницу. Као почасни члан Маёарске академије наука, боравио је по позиву 
у Маёарској и одржао инаугуралну беседу у Будимпешти и предавање у Дебрецину. 
Председник је Одбора за КВП САНУ и члан још четири одбора. Члан је Уреёивачког 
одбора Српске енциклопедије и председник њене Стручне редакције за медицину, стома-
тологију, фармацију и ветеринарску медицину. Председник је Удружења за атероскле-
розу Србије, члан саветодавних одбора Европског и Интернационалног удружења за 
атеросклерозу; европских удружења: патолога, кардиоваскуларних патолога и кардио-
лога; СЛД (секције за патологију, кардиологију и историју медицине) и његове Акаде-
мије медицинских наука. Инострани је члан АНУРС и члан Матице српске.  
 

Аиадгкжи Змнал Кмваугвжћ је током године обављао функцију главног и одговор-
ног уредника часописа Алайж Огналиа САНУ п Нмвмк Садп. Радио је на истраживању у 
оквиру пројекта „Експресија неопластичног програма ћелије―. Учествовао је на интерна-
ционалном конгресу Интернационалне уније за биохемију и молекуларну биологију који 
је одржан у октобру у Атини. Члан је Британског биохемијског друштва, Европске акаде-
мије наука и уметности и Црногорске академије наука и уметности. Објавио је један рад 
у часопису Алайж Огналиа САНУ п Нмвмк Садп. 
 

Аиадгкжи Вгогйжлиа Шпфжћ је оснивач Одбора за сомнологију, члан Одбора за 
ендокринологију САНУ и члан Уреёивачког одбора Bulletin of scientific research који 
издаје САНУ. Изван САНУ је члан Медицинске академије СЛД, члан секција СЛД за 
физиологију и патолошку физиологију, за неуролошке науке, члан Удружења за 
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атеросклерозу Србије и Црне Горе, члан Биолошког друштва Србије, члан Одсека за 
стрес Института за ментално здравље у Београду. 

У меёународним удружењима члан је European Sleep Research Society and Asso-
ciation for Psychological Study of Sleep. Члан је редакције следећих часописа: Мгджтжлоиа 
жоенаджвања Медицинског факултета Универзитета у Београду, Кйжлжуиа ж 
гиожгнжкглеайла лгпнмймгжја, Acta Biol. Med. Exp., Приштина, Acta Clinica KЦС, Пожсж-
јаенжја далао Института за ментално здравље Београд.  
 

Аиадгкжи Вйаджкжн С. Кмоежћ у току године основне активности обављао је на 
Клиници за неурологију КЦС, где је начелник Одељења за дегенеративне болести 
централног нервног система, и у оквиру САНУ, чији је председник. Почасни је пред-
седник Друштва неуролога Србије. Руководи пројектом при МПНТР РС, као и пројектом 
у оквиру САНУ. Током године сараёивао је са истраживачким групама у Италији, Нема-
чкој и САД. Члан је уредништва часописа Journal of Neurology, Frontiers in Neurology, 
Polish Journal of Neurology and Neurosurgery, Romanian Journal of Neurology, Scripta 
Periodica, Degenerative Neurological and Neuromuscular Disease, Neurology Discovery и 
Current Treatment Options in Neurology и већег броја домаћих часописа. Рецензирао је 
радове за већи број меёународних часописа (Movement Disorders, Journal of Neurology, 
Journal of Neurological Sciences, European Journal of Neurology, Journal of Neurology, 
Neurosurgery and Psychiatry, Parkinsonism and Related Disorders, Neurology, Journal of 
Neural Transmission, Neurobiology of Aging, Parkinson Disease, Psychiatry Research Neuro-
imaging, Movement Disorders Clinical Practice, PeerJ, Basal Ganglia, Neurodegenerative 
Disease Management, Acta Neurologica Belgica, Scientific Reports, Journal of Neuro-
radiology, Neurourology and Urodynamics, Neurology Genetics, Journal of Pediatric Neuro-
logy). Председавао је и држао уводна предавања на меёународним скуповима и уни-
верзитетима у Будимпешти, Охриду и Опатији. Са својом групом објавио је током 
године 19 радова у престижним меёународним часописима. Био је ментор једне одбра-
њене докторске дисертације.  
 

Аиадгкжи Вйаджкжн Бпкбафжнгвжћ ректор је Универзитета у Београду у другом 
мандату, редовни професор Медицинског факултета и председник Конференције универ-
зитета. На Медицинском факултету у Београду, поред учешћа у настави на основним и 
последипломским студијама, председник је програмског савета докторских студија из 
Молекуларне медицине. Поред активности у стручним удружењима, члан је Савета 
Европске асоцијације универзитета. Копредседник је Управног одбора Института 
Конфуције, члан Управног одбора Токио фондације, члан Извршног одбора Европске 
организације за докторску едукацију у области биомедицинских наука (ORPHEUS), члан 
Савета за иновационо предузетништво и информационе технологије и члан Фонда за 
младе таленте Републике Србије. У САНУ је члан Меёуодељенског одбора за проуча-
вање живота и рада научника у Србији и научника српског порекла изван Србије, члан 
Одбора за универзитетско образовање, члан Одбора за мултидисциплинарна истражи-
вања шећерне болести и Одбора за ендокринологију и утицај природних фактора. 

Током године одржао је више предавања по позиву у земљи и иностранству и 
учествовао на научним и стручним састанцима у Бриселу, Клаипеди (Литванија), Вар-
шави, Генту, Гетеборгу, Бергену, Стокхолму, Пекингу, Прагу, Љубљани, Загребу, Бања 
Луци, Паризу, Новом Саду и Београду. 
 

Аиадгкжи Јмвал Хаџж-Ђмижћ учествовао је у раду Одељења медицинских наука и 
Огранка САНУ у Нишу. Активно је учествовао у раду Уролошке секције Српског лекар-
ског друштва. Током године организовао је састанке Уролошке секције СЛД-а у Вршцу, 
Нишу и Пролом Бањи, на којима је одржао више предавања. Учествовао је на меёунаро-
дним научним скуповима у земљи и иностранству. Током године био је активан и у раду 
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Задужбине Андрејевић, као и у активностима Медицинске академије Српског лекарског 
друштва. Био је члан Комисије за одбрану једне докторске дисертације на Медицинском 
факултету у Београду. Изводио је хируршке интервенције на уролошким одељењима у 
Лесковцу, Врању и КБЦ „Звездара― у Београду, као и у болници МСБ (Медицински Систем 
Београд). Водио је Одбор за туморе урогениталног система као и пројекат о скринингу 
карцинома простате у САНУ. Члан је Већа београдске Општине Врачар, задужен за 
здравство и науку. Одреёен је за координатора за изучавање ендемске нефропатије у САНУ, 
као и за меёуакадемијску сарадњу са академијама Бугарске и Македоније. Изабаран је за 
председника Управног одбора Института за кардиоваскуларне болести „Дедиње―. 
 

Аиадгкжи Днагал Мжтжћ је обављао функцију продекана за последипломску 
наставу Медицинског факултета Универзитета у Београду, шефа Катедре за ендокрино-
логију на Медицинском факултету Универзитета у Београду, председника Здравственог 
савета Републике Србије, потпредседника Европске асоцијације за проучавање 
гојазности (ЕАSО) за јужну Европу са седиштем у Лондону, члана Краљевског 
медицинског одбора у оквиру Фондације Принцезе Катарине Караёорёевић, председника 
Републичке стручне комисије за ендокринологију, председника Републичке стручне 
комисије за превенцију хроничних незаразних болести, председника Комисије за доделу 
Награде града Београда за изузетно дело које представља допринос развоју медицине, 
председника Одбора за гојазност Ендокринолошке секције СЛД-а и председника 
Српског удружења за проучавање гојазности. Такоёе је био члан Obesity Management 
Task Force у оквиру European Association for the Study of Obesity (EASO). 

У САНУ је обављао дужност секретара Одељења медицинских наука и председ-
ника Одбора за ендокринологију и факторе спољашње средине, као и члана Одбора за 
кардиоваскуларну патологију и Одбора за поремећаје спавања. Налазио се и на позицији 
придруженог уредника у часопису Obesity and Metabolism, придруженог уредника у 
часопису European Journal of Obesity (Obesity Facts), члана Уреёивачког одбора у часопи-
сима Оджнглжг ж кгеабмйжек и ISRN Obesity, и члана уредничког савета часописа 
Romanian Journal of Diabetes, Obesity and Metabolic Disorders, члана Уреёивачког одбора 
Мгджтжлоижс жоенаджвања и члана уреёивачког одбора Тжкмуимг кгджтжлоимг гйаолжиа. 
Био је рецензент у часописима: Metabolism, PLOS, ISRN Obesity, Scientific Reports, 
International Journal of Obesity, Obesity Facts, Journal of Endocrine Investigations и Вмјлм-
оалжегеоиж жнггйгд. У оквиру научних активности на Медицинском факултету Универ-
зитета у Београду, био је носилац пројекта „Истраживање ендокриних регулаторних 
механизама, маркера системске инфламације и кардиоваскуларних фактора ризика у 
метаболичким болестима―, који финансира Министарство за науку и заштиту животне сре-
дине Републике Србије. У оквиру научних активности у САНУ, руководио је пројектом 
„Контролни ендокринолошки механизми у регулацији телесне тежине у гојазних особа―. 

Током године одржао је 15 предавања по позиву на домаћим и меёународним 
састанцима. Учествовао је у публиковању пет радова у меёународним часописима, два 
рада у домаћим часописима, пет поглавља у монографији (два поглавља у домаћим 
монографијама и три поглавља у интернационалним монографијама) и пет сажетака на 
меёународним састанцима.  
 

Аиадгкжи Мжмднаг Чмйжћ председник је Oдбора за имунологију и алергологију 
Одељења медицинских наука САНУ, члан Одбора за кардиоваскуларну патологију, члан 
Академијског одбора за науку, члан Академијског одбора за биомедицинска истражи-
вања, члан Одбора за хуману репродукцију, члан Управног одбора Фонда САНУ за 
истраживање у науци и уметности, члан Савета Галерије науке и технике САНУ и 
руководилац пројекта „Имунобиологија дендритичних ћелија у здрављу и болести―. 
Такоёе је професор емеритус Медицинског факултета ВМА, научни саветник ИНЕП и 



143 

координатор за докторске студије Медицинског факултета у Фочи. Уредник је Вмјлмоалж-
егеоимг жнггйгда. Члан је следећих лекарских и стручних организација: Српског лекар-
ског друштва (СЛД), редовни члан Медицинске академије СЛД, Друштва имунолога 
Србије, Друштва физиолога Србије, Европске имунолошке асоцијације, Европског дру-
штва за макрофаге и дендритске ћелије. Руководилац је једног меёународног ЕУРЕКА 
пројекта, једног пројекта Универзитета одбране у Београду, једног пројекта МПНТР и 
сарадник на више домаћих и меёународних пројеката, у оквиру којих је публиковао: 
седам радова у целости у меёународним часописима и 10 саопштења штампаних у 
облику сажетака са меёународних скупова. 

Учествовао је на две меёународне конференције, организовао научни скуп у 
САНУ под називом Свгеоиж дал жкплмймгжјг 2017, одржао предавање у Огранку САНУ у 
Нишу и Одељењу медицинских наука. Држао је предавања из имунологије на Медицин-
ском факултету ВМА Универзитета одбране у Београду и на Медицинском факултету у 
Фочи. Био је члан комисије за одбрану две докторске тезе. Рецензирао је радове у већем 
броју домаћих и иностраних часописа.  
 

Аиадгкжи Нжлмойав Радмвалмвжћ је осим својих редовних активности у Одељењу 
медицинских наука наставио своје активности у Српском лекарском друштву, Удружењу 
кардиолога Србије и Удружењу кардиоваскуларних хирурга Србије. Члан је Swiss Society 
of Cardiology, The Society of Thoracic Surgeons USA, The European Section of the Interna-
tional Society for Cardiovascular Surgery, Swiss Society of Cardiothoracic and Cardiovascular 
Surgeons, The Europen Society for Cardiovascular Surgery и Mediterranean Association of 
Cardiology and Cardiac Surgery (MACCS). Осим тога, редовни је члан Медицинске акаде-
мије наука СЛД и Одбора САНУ за хуману репродукцију и Одбора САНУ за 
кардиоваскуларну патологију. Директор је Института за кардиоваскуларне болести 
Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду, оснивач и директор Универзитет-
ске клинике за кардиоваскуларну хирургију Института за кардиоваскуларне болести, 
оснивач и директор Департмана за кардиоваскуларну хирургију Интернационалног 
центра за кардиоваскуларне болести МЦ Медикор – Изола, Словенија и председник La 
Fondation pour le Coeur Artificiel ―CHARLES HAHN‖ (Женева).  

Током године био је ангажован на сарадњи са Pennsylvania State University у 
развоју вештачког педијатријског срца, као председник La Fondation pour le Coeur Artifi-
ciel ―CHARLES HAHN‖; на обележавању 50 година од прве трансплантације срца и 
првог аортокоронарног bypass-а у Љубљани и на 10. српском конгресу о шећерној боле-
сти са интернационалним учешћем у Београду.  
 

Аиадгкжи Радмјг Чмймвжћ је професор емеритус на Медицинском факултету у 
Београду и члан Савета Архива САНУ и Савета Библиотеке САНУ. Члан је Одбора за 
кардиоваскуларну патологију и Академијског одбора за изучавање живота и дела срп-
ских научника, у коме је уредник за медицинске и биолошке науке. Руководилац је проје-
кта „Историја српске медицине―. У Српском лекарском друштву (СЛД) је председник 
Друштва и редовни члан Академије медицинских наука СЛД. Активни је члан и почасни 
председник Хируршке секције СЛД. Члан је Задужбинског одбора „Задужбине др Стеван 
Милосављевић―. У Матици српској сарадник је на изради Снжоимг бжмгнароимг нгулжиа, 
за који је написао прилоге о Ернесту Мисловицеру и Ксенофону Шаховићу и Елтжиймжг-
джјг онжоимг ланмда, у којој је члан редакције за област медицине, стоматологије и вете-
рине. Члан је уредништава часописа Вмјлмоалжегеоиж жнггйгд и Acta Chirurgica Iugosla-
vica и Издавачког савета часописа Фймгжоемл. Учествовао је на више стручних скупова, 
где је и одржао предавања.  
 

Аиадгкжи Нгбмјфа Лайжћ је у току године наставио да се првенствено бави истра-
живањима у области дијабетологије у следећим правцима: (а) проучавање односа 



144 

инсулинске сензитивности и секреције инсулина у настанку како дијабетеса тако и ком-
пликација; (б) могућности превентивне интервенције у спречавању типа 2 дијабетеса, (в) 
нови терапијски приступи у лечењу дијабетеса (инкретински концепт и инсулинске 
пумпе). У том смислу, настављен је рад у оквиру пројекта ePredice (Оквирни програм 7 
ЕУ), INTERPRET DD пројекта (сарадња са академиком Душицом Лечић Тошевски и 
њеним тимом), као и на још три меёународна и два национална пројекта. Такоёе је био 
председник научног одбора 10. конгреса Удружења за дијабетес Србије.  

Као предавач по позиву учествовао је на интернационалним скуповима у Риму, 
Ђенови, Минхену, Истанбулу, Улан Батору, Скопљу, Загребу, Софији, Абу Дабију, Кијеву, 
Стразбуру, Њу Делхију, Букурешту, Солуну, Бања Луци, Атини, Љубљани, Клаипеди, 
Порторожу и Салцбургу. У децембру је поново изабран за члана Извршног одбора 
Интернационалне дијабетесне федерације – Европски регион. На Медицинском факул-
тету Универзитета у Београду обављао је дужности декана.  
 

Аиадгкжи Вмјжойав Лгимвжћ редовни је професор Стоматолошког факултета Уни-
верзитета у Београду, а од 2016. године носи звање професора емеритуса, као први 
стоматолог с овим звањем. Гостујући је професор Универзитета Калифорнија, Лос Анёе-
лес, председник Удружења пародонтолога Србије, активног члана Европског удружења 
пародонтолога. Члан је Европске академије за осеоинтеграцију, Европске академије за 
имплантологију, Европског удружења пародонтолога, Америчке академије за 
осеоинтеграцију, као и Америчке пародонтолошке асоцијације. 

У оквиру САНУ, учествовао је у развоју комплексних мултидисциплинарних 
истраживања биологије обољења пародонталних и пери-имплантних ткива и удружено-
сти наведених обољења с обољењима пародонцијума. Такоёе је активно учествовао у 
софистицираним истраживањима из области примене компјутеризоване томографије у 
дијагностици и терапији обољења пародонцијума. Његов тим је покренуо серију 
истраживања и сарадњу с Универзитетом у Аархусу (Данска) у циљу изналажења одго-
вора и разрешења бројних дилема из ове области.  

Учествовао је током године, држећи предавања и радионице, на годишњим 
састанцима Европске академије за осеоинтеграцију, Америчке асоцијације за 
осеоинтеграцију и Америчке академије за пародонтологију. 
 

Аиадгкжи Пнгднаг Пгфим руководио је Центром за хирургију једњака, Клинике за 
дигестивну хирургију – Прве хируршке клинике Клиничког центра Србије. 

Одржао је више предавања у земљи и иностранству. Руководио је докторским сту-
дијама из области реконструктивне хирургије на Медицинском факултету Универзитета 
у Београду. Започети пројекат на генетском истраживању ГИСТ-а у сарадњи са 
Лабораторијом за генетска испитивања Клинике за неурологију Клиничког центра 
Србије је комплетиран, а у току је завршна обрада података и израда докторске дисерта-
ције, чији је ментор.  

Организовао је једнодневни симпозијум у САНУ на тему „Превенција карцинома 
једњака и желуца―. Учествовао је у стандардизацији минимално инвазивне хируршке 
процедуре у склопу лечења бенигних и малигних обољења једњака, а Центру за хирур-
гију једњака, КЦС понуёена је апликација да постане тренинг центар и организатор 
клиничких курсева из минимално инвазивне хирургије под окриљем Европског удру-
жења за ендоскопску хирургију. Покренут је поступак оснивања Удружења централно-
источне Европе за студије о Barrett-овом једњаку, чији је он председник Научног одбора, 
и у склопу којег је инициран мултицентрични интернационални пројекат о идентифика-
цији ризичних група за „screening― на Barrett-ов једњак и аденокарцином једњака. Подр-
жао је наставак развоја докторских студија Медицинског факултета Универзитета у 
Бањој Луци, а учествује као ментор у изради једне од првих докторских дисертација. 
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На позив Црногорске академије наука и уметности, одржао је једно предавање у 
Подгорици. Објављена је монографија Surgery for benign esophageal disorders, у којој је 
коаутор у два поглавља. Меёународна промоција ове монографије одржана је у Милану. 
Током године објавио је два рада и седам извода са домаћих и меёународних стручних 
састанака. 
 

Аиадгкжи Ђмнђг Радаи је редовни професор хирургије и шеф Катедре за васку-
ларну хирургију са ангиологијом Медицинског факултета у Београду. Управник Клинике 
за васкуларну хирургију Института за кардиоваскуларне болести Дедиње. Председник је 
Удружења за васкуларну медицину Србије. Редовни је члан Академије медицинских 
наука Српског лекарског друштва и члан Комисије за науку Академије медицинских 
наука СЛД. У фокусу рада било је подизање нивоа отворених васкуларних операција, уз 
освајање нових и развијање већ промовисаних ендоваскуларних интервенцијa у ширем 
индикационом подручју. „Хибрид― процедурe (ендоваскуларна интервенција симултано 
са отвореном хирургијом) постале су део репертоара у лечењу анеуризматске болести и 
мултиплих лезија супрааорталних и периферних артерија. Електронска база података за 
проспективно прaћење третмана каротидне болести сада садржи податке o удаљеним 
резултатима лечења преко 7.000 болесника. У току године одржао је пет предавања по 
позиву и објавио је у целини 16 радoва у часописима индексираним у CC/Sci index cita-
tion, три радa у националним часописима, и један у књизи интернационалног значаја. 
Наставио је рад на интегративном научно-истраживачком пројекту „Каротидна болест у 
Србији, патолошка динамика, превенција, дијагностика и иновативни терапијски посту-
пци― (2011–2014) Министарство за науку и просвету Србије, у другој фази. Развија се 
рад на пројекту САНУ „Електронска анализа текстуре плака у превенцији и лечењу 
рестенозе након каротидне ендартеректомије―. Учествовао је у реализацији интерна-
ционалних пројеката Asyptomatomatic Carotid Surgery Trial II – ACST II (највећи број 
пацијената у Европи), Carotid Artery Aneurysms; у прихватању и иницирању пројекта 
Erasmus project: Strengthening Capacities for Higher Education of Pain Medicine in Western 
Balkan countries (HEPMP), као и клиничке студије Voyager: An international, multicenter, 
randomized, double-blind, placebo-controlled phase 3 trial investigating the efficacy and safety 
of rivaroxaban to reduce major thrombotic vascular events. Учествовао је у припреми 
иновативног пројекта Development of the kit for measuring Nitric Oxide (NO) in saliva, као 
и очувању и унапреёењу активности Школе за ангиолошку ултразвучну дијагностику 
која се одвија већ девет година. Био је ментор на три магистеријума, две докторске 
дисертације и четири рада уже специјализације из васкуларне хирургије. 

Члан је редакције European Society for Vascular and Endovascular Surgery (ESVS) и 
International Union of Angiology (IUA); уреёивачке секције The Open Cardiovascular Medi-
cine Journal; члан редакционог одбора Journal Phlebology and Lymphology and World 
Journal of Clinical Case Conference (WJCCC); рецензент Journal of Vascular Surgery и 
Journal of Cardiovascular Surgery, Angiology и Journal of Health and Diseases (JHD). Главни 
је уредник часописа Мгджтжлоиа жоенаджвања. Члан је уредништва Вмјлмоалжегеоимг 
жнггйгда, Acta Faculatis Medicinae Naissensis, Actual Novi Sad и Acta Medica Saliniana и 
рецензент неколико књига. Члан је Комисије за циклусна предавања у САНУ. Добио је 
Октобарску награду града Вршца. Примљен је за члана угледног интернационалног 
друштва FACTCATS (Faculty Advocating for Collaborative and Thoughtful Carotid Artery 
Treatments), ESVS Academy, као и Royal Society of Medicine, England. 
 

Аиадгкжи Нгбмјфа Радплмвжћ основне активности обављао је на Клиници за 
гинекологију и акушерство КЦС, где је начелник Одељења за хуману репродукцију. 
Председник је националног Удружења за хуману репродукцију Србије, Удружења за 
перинаталну медицину Србије и Удружења за перинаталну медицину југоисточне Европе. 
Председник је националне комисије за перинатану медицину, члан Едукационог комитета 



146 

Европског удружења за перинаталну медицину (ЕАПМ), члан Извршног одбора 
Меёународног удружења „Фетус као пацијент―, члан руководства Европског удружења за 
хуману репродукцију и ембриологију (ЕSHRE). У току године сараёивао је са истражива-
чким групама у Грчкој, Турској, Италији, Француској и САД. Члан је уредништва часописа 
Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine – GORM и Acta Medica Saliniana. 

Председавао је и држао уводна предавања на меёународним скуповима и 
универзитетима у Турској (Измир), Грчкој (Ираклион, Крит), Њухејвену (YALE), САД. 
Био је председник Организационог одбора симпозијума одржаног у САНУ под називом 
„Бела куга у Србији – када је настала и како је спречити―. Био је члан у две комисије за 
одбрану магистарских теза и ментор једног доктората.  

У САНУ је председник одбора за Хуману репродукцију, потпредседник Меёуоде-
љењског одбора за сиду, члан Одбора за туморе урогениталног тракта, члан 
Меёуодељенског одбора за проучавање мањина и људских права и члан Одбора за 
кардиоваскуларну патологију.  
 

Аиадгкжи Дпфжта Лгужћ Тмфгвоиж је своје активности обављала у Институту за 
ментално здравље где је директор, шеф Одсека за научно-истраживачки рад и руководи-
лац Колаборативног центра Светске здравствене организације (СЗО) за едукацију (WHO 
Collaborating Centre for Mental Healthcare Force Development) на Медицинском факултету, 
на којем је до 1. октобра била редовни професор психијатрије и у оквиру меёународних 
удружења. У САНУ је организовала Форум „Нема здравља без менталног здравља― у 
оквиру циклуса Пнмбйгкж јавлмг еднавља Одбора за биомедицинска истраживања, где је 
одржала два предавања. У току године одржала је пет предавања по позиву у ино-
странству. Активна је у неколико секција Светског психијатријског удружења (СПА). 
Изабрана је за члана Извршног одбора Секције за психотерапију СПА и била је члан 
саветодавних одбора неколико светских, европских и меёународних конгреса. Наставила 
је учешће у Радној групи СЗО за нову МКБ-11 класификацију поремећаја личности. 
После евалуације четворогодишњег рада и новог плана рада Колаборативног центра 
СЗО чији је директор, Институт за ментално здравље поново је именован за Колаборати-
вни центар са мандатом од четири године. Руководилац је пројекта у оквиру САНУ 
„Kоморбидитет депресије и дијабетеса – меёународно испитивање клиничких мани-
фестација и клиничких путева― и истраживачког пројекта који подржава Министарство 
просвете и науке „Темперамент и структура симптома поремећаја личности―. 

У току године објавила је 12 радова у часописима на JCR листи, три поглавља у 
меёународној књизи Psychiatry for the Person (Springer International), једно поглавље је у 
штампи у меёународном уўбенику (The SAGE Handbook of Personality and Individual 
Differences, Vol. 3).  
 

Дмжжолж уйал Пгеан М. Сгргнмвжћ редовни је професор Интерне медицине на 
Медицинском факултету у Београду и шеф катедре Интерне медицине Медицинског 
факултета у Београду. Председник је Удружења за срчану слабост Србије. Члан је 
Одбора Европског удружења за срчану инсуфицијенцију. 

У току године одржао је 25 предавања по позиву на интернационалним конгре-
сима у Ченаиу, Абу Дабију, Манили, Београду, Паризу, Бишкеку, Алмати, Барселони, 
Санкт Петерсбургу, Анталији, Акити, Дубровнику, Тбилисију, Стокхолму и Риму. Био је 
председник организационог комитета на 15. интернационалном конгресу клиничке 
кардиологије и срчане инсуфицијенције – ―CardioS 2017―, који је одржан у Београду. Био 
је и организатор Европског дана срчане слабости у Србији, која је и ове године била 
веома истакнута и окупила велики број кардиолога и болесника.  

Kао доказ великог уважавања Европских кардиолога и интерниста, именован је за 
председника Организационог одбора Меёународног симпозијума „Опасна ракрсница: 
дијабетес, коронарна болест и срчана слабост―, који је одржан у Београду. Као оснивач 
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Самита европских националних удружења за срчану инсуфицијенцију и члан Одбора 
Европског удружења за срчану слабост, био је један од организатора VI Самита европ-
ских националних удружења за срчану инсуфицијенцију (Heart Failure National Societies 
Summit 2017), који је одржан у октобру у Кракову. На Самиту je представио нови проје-
кат Удружења за срчану слабост Србије и Српске академије наука и уметности „Европ-
ски атлас срчане слабости― (ESC HFA Atlas in Europe). Овај велики пројекат треба да 
утврди какво је постављање дијагнозе и лечење срчане инсуфицијенције у 45 европских 
земаља. У току године наставио је и активан рад на пројекту Министарства науке и 
технолошког развоја „Дијастолна срчана инсуфицијенција у кардиомиопатијама, дијабе-
тесу, болестима перикарда и плућној хипертензији: дијагностички критеријуми, 
стратификација ризика и терапијски модалитети―. Такоёе, водио је пројекат Министар-
ства здравља Републике Србије „Рано откривање срчане слабости―. Изузетно је активан 
као координатор пројекта Restructuring of Doctoral Studies in Serbia – RODOS, за Београд-
ски универзитет. 

Објавио је 21 рад у врхунским интернационалним часописима. У оквиру научних 
активности у САНУ, успешно води пројекат „Срчана инсуфицијенција: унапреёење пре-
венције, дијагностике, лечења и рехабилитације―.  
 

Дмжжолж уйал САНУ Змнал Кнжвмиажжћ основне активности обављао је на Првој 
хируршкој клиници Клиничког центра Србије, на којој је начелник Одељења коло-
ректалне хирургије и на Медицинском факултету као редовни професор. Директор је 
Удружења колопроктолога наше земље. Активно учествује у раду Краљевског колеўа 
хирурга Енглеске (FRCS), Америчког колеўа хирурга (FACS) и Америчког удружења 
колоректалних хирурга (Hon FASCRS). Председник је Републичке стручне комисије за 
превенцију и контролу карцинома дебелог црева. Тренутно руководи организацијом 
Организованог скрининга карцинома дебелог црева у нашој земљи. Руководилац је 
радне групе Министарства здравља за израду и примену водича добре клиничке праксе 
за лечење рака дебелог црева, која је написала и сам водич. Руководилац је научног 
пројекта САНУ „Оптимизирање (индивидуализација) лечења карцинома ректума 
коришћењем предиктивних молекуларно-генетских биомаркера― и пројекта Министар-
ства за науку Републике Србије. 

Током године, одржао је два предавањa на домаћим стручним састанцима. Био је 
председавајући на једном меёународном конгресу. Такоёе је објавио девет радова у ино-
страним и домаћим престижним часописима, један сажетак у иностраном и један у 
домаћем зборнику радова. Био је члан Научног одбора Првог конгреса ендоскопских 
хирурга, који се одржавао у Београду. 
 

Дмжжолж уйал Мжймнад Мжеимвжћ обављао је своје дужности на Медицинском 
факултету Универзитета у Нишу, где му је Сенат Универзитета продужио рад и поново га 
изабрао за свог председника. Почетком године, у организацији Огранка САНУ у Нишу, 
био је организатор акредитованог вишедневног курса хируршког лечења прелома доњих 
екстремитета. Као председник Српске трауматолошке асоцијације (СТА) ове године је у 
Нишу организовао 5. конгрес СТА са меёународним учешћем.  

Током године настављена су, претходне године започета, мултдисциплинарна 
истраживања на пољу унапреёивања постојећих и развоја нових метода у збрињавању 
повреда и обољења различитих сегмената коштано-зглобног система. Као председник 
Удружења за изучавање проблема зарастања костију и фиксације истих, наставио је 
интензивну сарадњу са стручњацима из Белгије, Маёарске и Русије. Као један од осни-
вача светског удружења за реконструктивну ортопедију (ReCon ILLRS&ASAMI), 
учествовао је у раду Конгреса овог удружења у Португалу. Био је члан Европске коми-
сије за прављење водича за лечење прелома доњих и горњих екстремитета. Својим 
активностима је помагао рад Академије медицинских наука (АМН) СЛД-а, где је члан 
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Научног већа и секретар Огранка у Нишу. По позиву је одржао једно предавање у Бечу и 
заједно са њиховим тимом извео хируршку интервенцију продужења екстремитета 
коришћењем комплетно имплантабилног уреёаја. 

Активно је учествовао у раду на пројектима: VIHOS и „Дефинисање оптималних 
биомеханичких услова за регенерацију коштаног ткива при корекцији деформитета 
екстремитета и конструкција хируршког корективног уреёаја―. Из рада на пројектима 
произашла су два нова патента (П-2017/0481 и П-2017/1327). У оквиру Темпус пројекта 
којим је руководио, увео је предмет по избору на постдипломским студијама из биомеди-
цинског инжењеринга на Универзитету у Нишу. Такоёе одржава своје меёународно при-
знате патенте чија је примена током године порасла за још 12%, тако да су методе и уре-
ёаји за спољну и унутрашњу фиксацију по Митковићу до сада примењени на укупно 36 
хиљада пацијената у земљи и иностранству. Као члан Републичке стручне комисије за 
ортопедију дао је значајан допринос у процени стања ове дисциплине у Србији и предла-
гању мера. 

 Члан је уреёивачких одбора у четири страна и три домаћа часописа. Био је мен-
тор у три докторске дисертације. Током године одржао је шест предавања по позиву у 
иностранству и три у земљи и заједно са сарадницима објавио 21 рад у целости или у 
изводу. 
 

Дмжжолж уйал Маним Бпкбафжнгвжћ редовни је професор и шеф наставне базе 
Медицинског факултета у Београду. Председник је EFSM (Европска федерација удру-
жења микрохирурга). Представник је за Европу у Светском удружењу микрохирурга 
(WSRM), председник Комитета за микрохирургију Светског удружења ортопеда и 
трауматолога (SICOT), где је и национални делегат, председник је Српско ортопедско-
трауматолошке асоцијације СОТА, национални делегат Европског удружења ортопеда и 
трауматолога (EFORT), као и организатор две сесије из домена шаке на Конгресу тог 
удружења одржаног у Бечу. Председник је Српског удружења за реконструктивну хирур-
гију и Српског удружења за хирургију шаке и национални делегат у Европском удружењу 
за хирургију шаке (FESSH). Одржао је инструктивно предавање на европском конгресу 
тог удружења у Будимпешти. Био је организатор инструктивних предавања из домена 
микрохириргије на Светском конгресу ортопедских хирурга и трауматолога у Кејп Тауну 
и члан научног одбора и предавач по позиву на Светском когресу микрохирурга у Сеулу. 

Руководилац је пројекта Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије. Помоћни је уредник часописа EJOST (Европски часопис ортопеда и 
трауматолога) и члан издавачког одбора International Orthopaedics. Коуредник је часо-
писа Acta Chirurgica Iugoslavica, члан уреёивачког одбора часописа Снжоиж ансжв и Hand 
and Microsurgery. У наведеним часописима рецензирао је значајан број радова, а рецен-
зент је и у британском часопису The Bone and Joint Journal. 
 

Дмжжолж уйал Гмнал Сеалимвжћ ванредни је професор интерне медицине и 
кардиологије и заменик шефа последипломске Катедре за кардиологију Медицинског 
факултета у Београду. Директор је Клинике за кардиологију Клиничког центра Србије и 
начелник Службе интервентне кардиологије. Председник је европског и члан јапанског и 
индијског Бифуркационог клуба. Члан je Kомитета за Training & Research Grant Pro-
gramme EAPCI (European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions) и члан 
одбора EuroPCR-а, званичног конгреса EAPCI, задужен за програм перкутаних 
интервенција на коронарним артеријама. Члан је уреёивачких одбора седам еминентних 
интернационалних часописа, укључујући и званични часопис EAPCI – Eurointervention 
(М21, ИФ=5,193), као и званични часопис америчког колеўа кардиолога – Journal of the 
American College of Cardiology (М21а, ИФ=19,896) и рецензент у 18 часописа индексира-
них у CC/SCI. Руководилац је научног пројекта основног истраживања МПНТР Репу-
блике Србије „Неинвазивна и инвазивна дијагностика и перкутано лечење атеросклерот-
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ских сужења на рачвама крвних судова―. Члан је Одбора за континуирану едукацију Срп-
ског лекарског друштва и редовни члан Академије медицинских наука Српског лекар-
ског друштва. 

У току године одржао је 35 предавања по позиву на конгресима у иностранству и 
организовао девет семинара и радионица о комплексним перкутаним коронарним интер-
венцијама. Председавао је и држао уводна предавања на меёународним скуповима и 
универзитетима у Паризу, Барселони, Мадриду, Порту, Милану, Прагу, Варшави, Кра-
кову, Атини, Јањини, Патрасу, Софији, Синаји, Грацу, Сао Паолу, Орланду, Денверу, Дел-
хију, Мумбају и Токију. Такоёе је објавио 15 радoва у часописима индексираним у CC/Sci 
index citation. У Београду је организовао меёународни конгрес Serbian Conference on 
INtERventional CardioloGY and cardiovascular imaging: SINERGY 2017. Научни програм 
састанка представљао је СИНЕРГИЈУ уживо преношених процедура из Клиничког 
центра Србије и Индије и предавања интервентних кардиолога, кардиохирурга и 
специјалиста за неинвазивну кардиоваскуларну дијагностику.  
 

Дмжжолж уйал САНУ Бгйа Байжле током године био је организатор или учесник 
на следећим научним и стручним скуповима: Од имлвглтжмлайлжс сгкаргнгеа дм пвм-
ђгња ж жнжкглг огйгиежвлжс ж кпйеж-кмдайлжс аргнгеа, Нови Сад; Маежулг ћгйжјг – 
жнжипжљањг, ex vivo жнгужфћавањг ж ийжлжуиа жнжкгла, XIII конгрес Удружења Анесте-
зија, реанимација, трансфузија, Врњачка Бања; Кнжмимлегнватжја жемймвалжс (джвжс) 
ћгйжја, Симпозијум Удружења трансфизиолога Србије „Трансплантација матичних 
ћелија пореклом из периферне крви―, Београд; Stem cell transplats: from cell harvesting to 
cryopreservation practice – how and why? симпозијум: „40 година трансплантације 
матичних ћелија у КЦВ―, Нови Сад: Harvest quality, processing/freezing approach and ABO 
compability as predictors for stem cell transplant efficacy, симпозијум „Трансплантација 
матичних ћелија хематопоезе у лечењу малигних хемопатија – разлози неуспеха проце-
дуре―, Београд. 

Поред тога објавио је 19 радова in extenso и три сажетка у меёународним и дома-
ћим часописима. 

 

 

8. ОДЕЉЕЊЕ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 

 
Састав Одељења 

Одељење има 17 чланова у радном саставу, од тога 13 редовних и четири дописна 
члана. Иностраних чланова има 17 и једног члана ван радног састава. 

 

Скупови Одељења 

Одржано је десет скупова Одељења, на којима је доста пажње посвећено органи-
зовању научних скупова, питањима из домена рада одбора и пројеката Одељења, пита-
њима из области издавачке делатности и меёународне сарадње као и изменама Статута 
САНУ и припремама за следеће изборе нових чланова САНУ. 

 

Научноистраживачки пројекти 

(в. одговарајући одељак у Билтену Фонда за научноистраживачки рад). 
 

Одбмнж: Одбор за ономастику (А. Лома); Одбор за критичка издања српских 
писаца (С. Грубачић); Одбор за Речник српскохрватског књижевног и народног језика 
(М. Тешић); Одбор за проучавање историје књижевности (З. Бојовић); Старословенски 
одбор (Ј. Грковић-Мејўор); Одбор за народну књижевност (Н. Милошевић-Ђорёевић), 
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Одбор за српски језик у светлу савремених лингвистичких теорија (М. Радовановић); 
Одбор за Етимолошки речник српског језика (А. Лома); Одбор за српски језик и књижев-
ност у пореёењу са другим језицима и књижевностима (П. Пипер); Одбор за дијалекто-
лошки атлас (А. Лома);  

Лжулж жнмјгиеж: Лингвистичка славистика као предмет научне критике и 
историографије (П. Пипер); Српско-немачке књижевне и културне везе (С. Грубачић).  

Одељење је у току године имало десет одбора и два лична пројекта. 

 

Делатност чланова Одељења  

Аиадгкжи Љпбмкжн Сжкмвжћ објавио је две књиге: Љпбмкжн Сжкмвжћ у оквиру 
Антологијске едиције „Десет векова српске књижевности―, књига 93 (Издавачки центар 
Матице српске, Нови Сад) и друго издање књиге путописа Дм Оба ж Хпалгжпа (Танеси, 
Београд). На страним језицима је објавио: двојезично издање на српском и руском језику 
Пгокг. СежсмевмнглжЯ (Вахазар, Москва; Интерпрес, Београд), двојезично издање на 
српском и македонском Пйалгеа Дплав. Пйалгеаеа Дплав (Арка, Смедерево; Матица 
македонска, Скопје), Ecrit en or; Les plus beaux poemes de Lioubomir Simovitch (Feniks lib-
ris, Belgrade). 

Објавио је песме: „Дочек рибарских чамаца који уз обалу Дунава пристају с вели-
ком рибом―, „Чудо са водом―, „Аутопортрет са шкорпијом―, „Епитафи са каранског 
гробља―, „Викалица Живане са Субјела али која је из облака зинула на њене штале, 
амбаре, воћњаке, усеве, куће и гробља― у књизи Зорана Цветковића Днажлугвж жголжтж II 
и „Мерење репом― у: Српски књижевни лист, бр. 19/124. Написао је и три есеја, а пово-
дом Дана Академије приредио је „Завештања. Ћутање Иве Андрића―.  

Добитник је награда: „Доситеј Обрадовић― за животно дело, „Дејан Медаковић― 
за књигу путописа Дм Оба ж Хпалгжпа, награде општине Чајетина „Витез Србије: Витез 
српске књижевности―, Повеље Капетан Миша Анастасијевић и меёународна књижевна 
награда „Арка―, за књигу Пйалгеа Дплав. Пйалгеаеа Дплав. За књижевне новине, 
радио и ТВ дао је седам интервјуа. 
 

Аиадгкжи Вйадгеа Јгнмежћ је у току године, у оквиру своје издавачке делатно-
сти, објавио две књиге и то: Дмбнм ж ейм енуг еајгдлм и О еајлж (издавач Ars Libri). На 
Сајму књига у Београду, у издавачкој кући Ars Libri објављено је у комплету 16 његових 
књига из „Хришћанске теорије и праксе―. 

У току године објавио је неколико есеја из књижевности и антропологије у 
разним познатим српским часописима и зборницима (измеёу осталих, у Зборнику 
Факултета политичких наука посвећеном Сигмунду Фројду, као и у зборнику психија-
тара и психотерапеута Љпдж гмвмнг). У Гйаоп САНУ, Одељења језика и књижевности, бр. 
30 објавио је један рад. 

Одржао је више предавања из антрополошких дисциплина у Београду и у неким 
градовима Србије.  
 

Аиадгкжи Мжймоав Тгфжћ је у току године објавио: „У слици и речи― (циклус 
песама), Бгмгнадоиж ињждгвлж уаомжжо, „У слици и речи, VIII― (осма песма из истоиме-
ног циклуса), Вгугнњг лмвмоеж (у додатку Кпйепна), „Дописнице са Дебелог брда― 
(циклус песама), Лгемжжо Маежтг онжоиг, „Мајсторише ёаво и шкрипи му чизма― (седма 
песма из циклуса „У слици и речи―), Снжоиж ињждгвлж йжое и „Запис о Андрићевом 
хумору―, Пмйжежиа (у додатку Кпйепна, пкгелмое, лапиа). Дао је и један интервју. 

У позоришној сали у Приједору одржао је светосавску беседу под називом „Који 
је био, који бива и који ће бити―, у октобру је отворио манифестацију „Смедеревска 
песничка јесен―, а у новембру Сајам књига у Нишу.  

Уреёује часописе Пмгежиа и Јгежи далао.  
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Аиадгкжи Нада Мжймфгвжћ-Ђмнђгвжћ се у Одбору за Народну књижевност 
САНУ, чији је председник, бавила уношењем и рашчитавањем података из дела 
дигитализоване Етнографске збирке Архива САНУ. 

Учествовала је као члан Уреёивачког одбора у раду на Снжоимј глтжиймжгджјж, у 
едицији „Студије о Србима―, у Управном одбору и Одбору за награде у области науке 
Вукове задужбине, у Управном одбору Задужбине Бранка Ћопића и жирију за додељи-
вање награде „Бранко Ћопић―, Одбору за књижевност и језик Матице српске и жирију 
награде „Младен Лесковац―, Уреёивачком одбору Библиотеке из књижевних архива 
Андрићевог института у Андрићграду, Уреёивачком одбору Лжтгпка, часописа за сту-
дије књижевности и културе Центра за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у 
Крагујевцу. Потпредседник је Редакцијског одбора меёународног мултидисциплинарног 
часописа Снжоиа лапиа далао Задужбине Андрејевић, Београд. Као главни уредник еди-
ције САНУ о женама члановима СУД, СКА и САН(У), бавила се редактуром пристиглих 
чланака о њима. 

 Члан је Савета америчког меёународног часописа за фолклор Oral Tradi-
tion (Slavica Publishers, Inc., Columbus, Ohio), Меёународног друштва за изучавање 
народне прозе (ISFNR), уредник је Далжтг, српског народног илустрованог календара, 
члан уредништва Пнжймга еа ињждгвлмое, јгежи, жоемнжјп ж рмйиймн. Почасни је 
председник Удружења фолклориста Србије, почасни члан Комисије за фолклор при 
Меёународном славистичком комитету. Носилац је повеље почасног члана Славистичког 
друштва Србије и повеље коју јој је доделила Вукова задужбина. Написала је рецензије 
за више зборника и рукописа. Објавила је током године три рада.  
 

Аиадгкжи Пнгднаг Пжжгн је поред наставних обавеза на основним, мастер и 
докторским студијама на Филолошком факултету Универзитета у Београду, имао и нау-
чне и организационе обавезе: у САНУ је секретар Одељења језика и књижевности, члан 
Председништва САНУ, Издавачког одбора, Управног одбора Фонда за истраживања у 
науци и уметности, председник Одбора за српски језик и књижевност у пореёењу са 
другим језицима и књижевностима и члан Одбора за српски језик у светлу савремених 
лингвистичких теорија Одељења језика и књижевности, члан Одбора за науку и његовог 
пододбора за стратегију научног развоја, председник УО Фонда „Ђорёе Зечевић― за 
заштиту и унапреёивање ћирилице. Потпредседник је Уреёивачког одбора Српске 
енциклопедије. У САНУ је имао и више једнократних обавеза. У Матици српској је члан 
УО МС, члан Одељења за књижевност и језик, члан уредништва едиције Сепджјг м 
Снбжка. На Филолошком факултету је председник Савета Центра за српски као страни 
језик. Члан је Одбора за додељивање награде „Павле и Милка Ивић― Славистичког дру-
штва Србије, чији је такоёе члан. Члан је жирија Вукове задужбине за награде у области 
науке, Научног већа Института за српски језик САНУ и сарадник је на пројекту Опис и 
стандардизација савременог српског језика Института за српски језик САНУ. Члан је 
Одбора за стандардизацију српског језика и Комисије за хитна питања тог одбора. 
Главни је уредник часописа Јпдлмоймвглоиж ржймймг, члан је редакционог савета часо-
писа Съжмоеавжегйлм гежимелалжг и Przegląd Wschodnioeuropejski. 

Објавио је током године 14 радова у зборницима и часописима, укључујући 
публикације које носе на себи 2016. годину али су изашле тек ове године.  
 

Аиадгкжи Айгиоалдан Лмка је у току године наставио са обављањем својих редов-
них послова у САНУ и на Филозофском факултету, од којих издваја: руковоёење про-
јектом „Етимолошка истраживања српског језика и израда Етимолошког речника срп-
ског језика― при Институту за српски језик САНУ; руковоёење одборима Одељења за 
етимолошки речник, за ономастику и Академијским одбором за дијалектолошке атласе; 
уреёивање часописа Олмкаемймфиж жнжймеж; чланство у Комисији за етимологију Меёу-
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народног славистичког комитета; чланство у Издавачком одбору Атласа европских језика 
(ALE) и чланство у Поткомисији за морфонолошку анализу Општесловенског лингви-
стичког атласа (ОЛА). 

Учествовао је са рефератом на меёународном скупу у Брну. Био је ангажован у 
организовању скупа „Милош Н. Ђурић – класично наслеёе на размеёи традиционалног и 
модерног―, одржаног у САНУ и на Филозофском факултету у Београду. Одржао је једно 
предавање по позиву у Огранку САНУ у Нишу. Поводом обележавања 70-годишњице 
Института за српски језик САНУ у Свечаној сали САНУ говорио је о пројекту 
„Етимолошка истраживања српског језика и израда етимолошког речника српског 
језика―. Објавио је током године пет радова, укључујући публикације које на себи носе 
2016. годину, али су изашле тек ове године. Осим тога, предао је у штампу седам радова. 
 

Аиадгкжи Мжймнад Радмвалмвжћ члан је редакција часописа Збмнлжи Маежтг онж-
оиг еа ржймймгжјп ж йжлгвжоежип, Алайа Огналиа САНУ п Нмвмк Садп и Linguistics 
Abstracts. Председник је Уреёивачког одбора Библиотеке Сепджјг м Снбжка и члан Стру-
чне редакције за лингвистику и филологију Српска енциклопедија. Редактор је Цгймип-
жлжс дгйа Павйа Ивжћа.  

Члан је Управног одбора Матице српске, Одбора Одељења за књижевност и језик 
Матице српске, Комисије за социолингвистику Меёународног комитета слависта, Коми-
сије за синтаксу, Одбора за стандардизацију српског језика и Одбора САНУ за „Српски 
језик у пореёењу са другим језицима―. Председник је Комисије за библиотеку, 
документацију и архиву Огранка САНУ, Комисије за издавачку делатност Огранка 
САНУ и Одбора САНУ за „Српски језик у светлу савремених линвистичких теорија―. 
Потпредседник је Извршног одбора Огранка САНУ. 

Током године учествовао је у промоцији књиге Serbica Iaponica – допринос јапан-
ских слависта српској филологији. Рецензирао је књиге и чланке за домаће и иностране 
издаваче и часописе. Објавио је током године четири рада. 
 

Аиадгкжи Јаокжла Гнимвжћ-Мгјџмн на Филозофском факултету у Новом Саду пре-
даје предмете: Сеанмоймвглоиж јгежи, Снжоимоймвглоиж јгежи, Ужмнгдла гнакаежиа 
оймвглоижс јгежиа (основне академске студије); Оолмвг оеанмоймвглоиг ожлеаиог 
(дипломске академске студије); Иоемнжјоиа йжлгвжоежиа (докторске студије).  

Главни је и одговорни уредник часописа Збмнлжи Маежтг онжоиг еа ржймймгжјп ж 
йжлгвжоежип (Матица српска, Нови Сад). Члан је уредништва часописа Алайж Огналиа 
САНУ п Нмвмк Садп. Члан је редакције часописа Slověne. International Јournal of Slavic 
Studies, Wiener Slavistisches Jahrbuch и Linguistics and Anthropology / Лжлгвжоежиа ж 
аленмжмймгжя. Члан је уредништва часописа Оиемжс и члан Стручне редакције за 
лингвистику и филологију Снжоиг глтжиймжгджјг.  

Руководилац је пројекта Иоемнжја онжоимг јгежиа, који финансира Министарство 
за науку и технолошки развој и пројектa Ргулжи онжоимг јгежиа XII–XVIII вгиа. Пројекат 
се реализује у оквиру Матице српске.  

Учествовала је у раду више одбора: члан је Одбора за српски језик у светлу 
савремених лингвистичких теорија САНУ, Одбора за етимологију САНУ, Извршног 
одбора Огранка САНУ у Новом Саду, Издавачког одбора САНУ, Одбора за универзи-
тетско образовање САНУ, Одбора за науку САНУ, Одбора Одељења за књижевност и 
језик Матице српске, Управног одбора Матице српске, Управног одбора Фонда „Ђорёе 
Зечевић‖ (за унапреёење и заштиту ћирилице), Националног савета за научни и техноло-
шки развој (представник САНУ за област друштвених и хуманистичких наука) и пред-
ставник САНУ у Стручно-научном већу Центра за научноистраживачки рад САНУ и 
Универзитета у Крагујевцу. Осим тога, секретар је Његошевог одбора Матице српске и 
председник Старословенског одбора САНУ. 
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Објавила је у току године већи број радова у домаћим и меёународним научним 
часописима и зборницима радова са научних скупова. 
 

Аиадгкжи Мжнм Впиоалмвжћ објавио је прво коло изабраних дела у три књиге: 
романи Сгкмљ гмна, Сгкмљ егкља и Сгкмљ љпдж, у 2.706 прича о речима, са библиогра-
фијом и опширним избором из литературе. У књигама и периодици штампано је 26 
његових радова. За листове, ТВ и радио дао је четрнаест интервјуа.  

Поводом Награде „Вељкова голубица‖ изашао је зборник саопштења са округлог 
стола. У Антологијској едицији Дгоге вгимва онжоиг ињждгвлмоеж, чији је покретач и 
главни уредник, објављено је осмо коло у десет књига и приреёено наредно коло. Уредио 
је 4. зборник радова с округлог стола Снжоиа ињждгвлмое далао (драма и књижевност за 
децу), јубиларне библиографије академика Драгослава Михаиловића и Љубомира Симо-
вића, 5. број годишњака Тнжбжла Бжбйжмегиг САНУ и рецензирао петнаест књига. 

Иницијатор је и председник Уреёивачког одбора Кнжежуимг жедања дгйа Ивг 
Алднжћа, а приреёено је и објављено пет књига приповедака. Као председник Одбора за 
обележавање 125 година од роёења Иве Андрића организовао је Научни скуп „Дело Иве 
Андрића‖ и свечану академију. Председник је Управног одбора Андрићеве задужбине. 
Као уредник Њггмфгвмг ебмнлжиа и потпредседник Његошевог одбора Матице српске 
организовао је Научни скуп „Књиге о Његошу‖. Члан је Одбора Одељења за књижевност 
и језик Матице српске, председник Управног одбора Библиотеке МС и директор и главни 
уредник Издавачког центра Матице српске. Члан је Уреёивачког одбора Снжоиг 
глтжиймжгджјг и Снжоимг бжмгнароимг нгулжиа. Председник је жирија за награду „Златна 
књига‖. 

Управник је Библиотеке САНУ и уредник њене Трибине, члан Одбора за проуча-
вање књижевности и Одбора за етимолошки речник САНУ, члан Извршног одбора, 
Уредништва Алайа и двеју комисија Огранка САНУ у Новом Саду.  

Отворио је 62. Меёународни сајам књига у Београду, открио споменик Вељку 
Петровићу у Сомбору и казивао 47 беседа у градовима Србије, Републике Српске и Црне 
Горе. 
 

Дмжжолж уйал Зйаеа Бмјмвжћ је током године претежно учествовала у раду 
Одбора за проучавање историје књижевности. Уредила је зборник радова са научног 
скупа Књждгвлмое ж јгежи п Днпфевп онжоиг оймвголмоеж. Радила је на припреми нау-
чног скупа Пгнжмджеатжја лмвг онжоиг ињждгвлмоеж жмвмдмк 150 гмджфњжтг нмђгња 
Павйа Пмжмвжћа у организацији Одбора за проучавање историје књижевности. Била је 
члан Организационог одбора научног скупа Дгйм Ивг Алднжћа и члан Организационог 
одбора научног скупа посвећеног академику Милошу Ђурићу. За скуп посвећен 125. 
годишњици роёења Иве Андрића израдила је, на основу граёе из оставштине И. 
Андрића, као и на основу архиве САНУ, кратку брошуру Ивм Алднжћ ж Снжоиа аиадгкжја 
лапиа ж пкгелмоеж, у којој је представљено Андрићево учешће у раду Академије од 
избора за дописног члана до смрти. 

Учествовала је на четири научна скупа у земљи иностранству. Објавила је осам 
радова.  
 

Дмжжолж уйал Сймбмдал Гнпбаужћ је у својству професора емеритуса, гостујућег 
професора и члана неколико одбора и комисија наставио да држи предавања на доктор-
ским студијама на Филолошком факултету у Београду. Био је рецензент за оцену 
„испуњености стандарда за акредитацију― четири студијска програма на универзитетима 
у Србији, руководио је заједничким пројектом Снжоим-каигдмлоиг ињждгвлг 
вгег, заједно са академиком Миланом Ђурчиновом, и организовао скуп о послератним 
књижевним везама. Држао је предавања из Теорије књижевности на докторским студи-
јама Филолошког факултета у Београду, као и предавања на трећој години студија на 
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државном Универзитету Црне Горе. Имао је два пленарна предавања на научним скупо-
вима у Андрићграду. Био је ментор у изради једне докторске тезе и члан меёукатедар-
ских комисија за одбрану докторских дисертација. Одржао је и неколико предавања из 
историје и теорије књижевности на другим факултетима у Србији, РС и ЦГ. Поред јав-
них предавања и представљања књига, учествовао је са рефератом на конгресима и дру-
гим научним конференцијима у земљи и иностранству. 

У својству председника Одбора за припрему критичких издања српских писаца, 
пратио је радове на пројекту Хнмлжиг Сйавглмогнбоиг Ђмнђа Бналимвжћа. Председник је 
Одбора за критичка издања српских писаца и члан Одбора за српски језик и књижевност 
у пореёењу са другим језицима и књижевностима и уредништва часописа Пнжймеж еа 
ињждгвлмое, жоемнжјп ж рмйиймн. Главни је и одговорни уредник едиције „Филоксе-
нија― коју издаје Филолошки факултет у Београду. Уредник је часописа Гйао Одељења 
језика и књижевности САНУ. Од важнијих активности издвајају се: председавање 
Одбором за додељивање Вукове награде за науку коју додељује Вукова задужбина у Бео-
граду; чланство у Европској академији наука са седиштем у Салцбургу; чланство у дру-
штву Gesellschaft für interkulturelle Germanistik (GIG); чланство у друштву Deutsche Schil-
ler-Gesellschaft са седиштем у Марбаху; чланство у Европском друштву за културу 
(Венеција) и чланство у Комисији за стицање научних звања Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја РС.  

Добитник је Повеље Вукове Задужбине за успешан рад у воёењу Одбора за науку, 
као и за допринос у приближавању Вукове усмене народне баштине свету, Повеље 
захвалности Универзитета Медитеран и Плакете Филозофског факултета у Бањој Луци. 
Објавио је седам радова.  
 

Дмжжолж уйал Мжймвал Далмјйжћ је учествовао на скупу „Београдски контра-
пункт―, који је организовало Министарство културе. Објавио је један чланак и дао је 
један интервју у домаћим листовима. Његов прилог „Пледоаје за елитну културу― за скуп 
САНУ „Култура – основ националног и државног идентитета― објављен је у истоименом 
зборнику. 

Издавач „Танеси― штампао је његову песничку књигу Унмђглжуиж жоайкж, први 
пут објављену код „Нолита― пре 60 година. 
 

Дмжжолж уйал Гмнал Пгенмвжћ током године учествовао је на свечаној академији 
„Академици о Андрићу― и свечаном отварању симпозијума о српско-грчким односима. 

Бавио се и уреёивачким радом у неколико издања и гостовао на Меёународном 
сајму књига у Софији. Учествовао је у раду неколико фондова и задужбина: као пред-
седник УО Фонда „Никола Трајковић―, потпредседник УО Фонда „Бранко Ћопић― и члан 
УО Задужбине „Иво Андрић―. 

Током године објавио је осам радова у разним антологијама и зборницима у 
земљи и иностранству.  

 

Научни скупови 

Одељење је као (су)организатор одржало следеће научне скупове: 
„Српски језик и српско писмо данас― (са АНУРС и Одбором за стандардизацију 

српског језика); 
„Дело Иве Андрића― 

 

Издавачка делатност  

1. Бжбйжмгнаржја надмва аиадгкжиа Днагмойава Мжсажймвжћа. 
2. Бжбйжмгнаржја надмва аиадгкжиа Љпбмкжна Сжкмвжћа. 
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3. Снжоиж кмйжевглжи. Сжмкглжта Мжйалп Ргфгеанп: 1512–1942–2012. (заједно 
са Фондом „Ђорёе Зечевић― за заштиту и унапреёење ћирилице). 

4. Гйао САНУ, Одељење језика и књижевности, св. 30. 
5. Снжоиж джјайгиемймфиж ебмнлжи LIV 
6. Јпдлмоймвглоиж ржймймг, књ. 72, св. 1–2 и св. 3–4 (са Институтом за српски 

језик САНУ). 

 

Међународна сарадња 

Одељење је имало успешну сарадњу са академицима, професорима и научним 
сарадницима Македонске академије наука и уметности, Руске академије наука и АНУРС. 

 

Именовања и признања  

Академик Љубомир Симовић добитник је награде „Дејан Медаковић― за најбољи 
мемоарски спис на српском језику, коју додељује издавачка кућа „Прометеј―, за књигу 
путописа Дм Оба ж Хпалгжпа и збирку текстова Жабг п нгдп жнгд жмеижваулжтмк. Акаде-
мик Милосав Тешић добио је награду „Ђорёе Јовановић―, коју додељује Библиотека 
„Ђорёе Јовановић―, за књигу Пгвањг ж кгна. Академик Душан Ковачевић добитник је 
књижевне награде „Иво Андрић― (заједно с руским писцем Захаром Прилепином). 
Награда је додељена за његов укупни животни допринос српској књижевности. Доби-
тник је и 26. књижевне награде „Бора Станковић―. Академик Владета Јеротић је прогла-
шен почасним граёанином општине Неготин. Академику Матији Бећковићу све-
чано је уручена новоустановљена Прва награда Епархије шабачке „Владика Николај 
Велимировић― за књигу Пнасп мта жмгежјг. Такоёе му је свечано уручена књижевна 
награда Удружења књижевника Црне Горе „Марко Миљанов― на Медуну код Подгорице, 
за књигу Пнасп мта жмгежјг. Добитник је и награде „Лазар Вучковић― коју додељује 
приштински недељник „Јединство―. Академик Миро Вуксановић добитник је повеље 
„Печат Херцега Шћепана― за „дело укорењено у ћириличном предању―. Дописном члану 
САНУ Миловану Данојлићу свечано је уручена „Драинчева награда― Библиотеке „Раде 
Драинац― у Прокупљу за збирку песама Жжвмеж, джвмеж. Дописни члан САНУ Мило-
ван Данојлић награёен је за животно дело „Књижевним вијенацем Козаре―, одлуком 
жирија 45. Књижевног сусрета на Козари, а поводом објављивања збирке стихова 
Жжвмеж, джвмеж. Академику Владети Јеротићу свечано је уручена „Велика повеља 
Бранковог кола―, у оквиру 46. издања Бранковог кола „за надахнути допринос лепоти 
поезије, стваралачку радост и љубав према песницима и људима на трагу божанског 
дара Бранка Радичевића―. Академик Милосав Тешић добио је награду „Ђорёе Јовано-
вић― за књигу Пгвањг ж кгна. Академик Владета Јеротић добитник је почасне дипломе 
„Народни учитељ― Факултета педагошких наука у Јагодини. Награда се додељује „за 
посебан допринос развоју образовања и афирмацији факултета―. Овогодишњу меёуна-
родну награду „Арка‖, коју истоимена издавачка кућа из Смедерева додељује за најбољу 
књигу домаћег и страног аутора објављену на српском језику, добили су академик Љубо-
мир Симовић за изабране и нове песме на српском и македонском језику Пйалгеа Дплав 
(„Планетата Дунав‖), као најбољу књигу домаћег аутора, и Божин Павловски, академик 
из Аустралије, за роман Акгнжиа, Акгнжиа, као најбољу књигу страног аутора. 

 

Институти и фондови на старању Одељења 

На старању Одељења је Институт за српски језик САНУ чија се делатност одвијала 
на неколико планова: I. У Институту се реализује пет дугорочних научноистраживачких 
пројеката који се баве српским језиком на дијахроном и синхроном плану, и један 
потпројекат у оквиру интердисциплинарних проучавања, које у целини финансира 
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Министарство просвете, науке и технолошког развоја: 1. Лжлгвжоежуиа жоенаджвања 
оавнгкглмг онжоимг ињждгвлмг јгежиа ж женада Ргулжиа онжоимснваеоимг ињждгвлмг ж 
ланмдлмг јгежиа САНУ; 2. Обнада оеанжс онжоижс ожмкглжиа ж женада Ргулжиа 
тнивглмоймвглоимг јгежиа онжоиг нгдаитжјг ж Снжоимг јгвалђгљоимг нгулжиа; 3. Еежкм-
ймфиа жоенаджвања онжоимг јгежиа ж женада Еежкмймфимг нгулжиа онжоимг 
јгежиа; 4. Джјайгиемймфиа жоенаджвања онжоимг јгежуимг жнмоемна; 5. Ожжо ж 
оеалданджеатжја оавнгкглмг онжоимг јгежиа ; 6. Пнжкгла йжлгвжоежуижс жоенаджвања п 
женадж джгжеайлмг жмјкмвлжиа. На свим пројектима посао се одвијао према плану, осим 
што је очекивано расписивање конкурса за нови пројектни циклус одложено до даљњег. 
II. Сарадници Института објавили су око 135 радова; имали су преко 100 учешћа на 
научним скуповима у земљи и иностранству и више учешћа у раду меёународних тела. 
III. Објављене су следеће публикације: часописи Јпдлмоймвглоиж ржймймг 73/1–2 и 73/3–
4, Снжоиж джјайгиемймфиж ебмнлжи 64, Наф јгежи 48/1–2, Лжлгвжоежуиг аиепгйлмоеж 30, 
Зборник радова са научног скупа Сймвглоиа егнкжлмймгжја далао и монографија 70 
гмджла Илоежепеа еа онжоиж јгежи САНУ. Иекгђп два јпбжйгја (библиографија резултата 
објављених 2007–2017). IV. Признања: Тања Милосављевић је добила награ-
ду Славистичког друштва Србије „Павле и Милка Ивић― за најбољу лингвистичку књигу у 
2017. години. V. Институт је свечаном академијом прославио 70 година од оснивања. 
Постављен је нови сајт (www.isj.sanu.ac.rs) који се и даље дограёује. 

 

Осврт секретара на рад Одељења 

У току године број чланова у радном саставу Одељења језика и књижевности 
САНУ био је 17 чланова. У Одељењу је настављен рад на раније започетим пројектима, 
како на пројектима појединих одбора Одељења тако и на личним пројектима, на научном 
и уметничком раду. 

Одељење је организовало два научна скупа (један као суорганизатор), једну све-
чану академију и једно предавање иностраног члана САНУ. Више чланова Одељења уче-
ствовало је на научним скуповима у земљи и иностранству и на јавним трибинама, 
књижевним вечерима, прилозима у електронским и штампаним медијима. 

У протеклој години на старању Одељења били су Институт за српски језик 
САНУ, Фонд „Ђорёе Зечевић― за заштиту и унапреёивање ћирилице и Фонд „Никола 
Трајковић― за стваралаштво младих књижевника. Институт и оба фонда деловали су 
успешно. 

Одељење је у протеклој години посебно успешно сараёивало са АНУРС, РАН, 
МАНУ, Матицом српском, Филолошким факултетом у Београду и Институтом за српски 
језик САНУ. У оквиру САНУ Одељење је током године посебно успешно сараёивало са 
Библиотеком САНУ и Сектором за меёународну сарадњу и научне скупове као и са 
Сектором за издавачку делатност САНУ. Одељење је према плану наставило рад на 
новим монографијама и зборницима. 

У протеклој години осам чланова Одељења добило је 12 угледних уметничких и 
научних признања за свој рад. 

Последњих година Одељење све тешње и све успешније сараёује са филолошким 
и филозофским факултетима, што је врло успешно настављено у 2017. години. 

Даљи рад Одељења језика и књижевности САНУ у предстојећим годинама нај-
више ће зависити од повећања или смањивања броја чланова Одељења, од могућности и 
спремности свих чланова Одељења да учествују у редовним организационим и другим 
пословима Одељења, од тога да ли ће бити довољно средстава за остваривање научних и 
уметничких планова Одељења, као и од укупне спремности САНУ да подржи научни и 
уметнички рад Одељења језика и књижевности САНУ. 
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9. ОДЕЉЕЊЕ ДРУШТВЕНИХ НАУКА 

 

Састав Одељења 

Одељење има шест чланова у радном саставу: пет редовних и једног дописног. 
Иностраних чланова има седам. У априлу је преминуо академик Војислав Становчић. 

Одељење је у току 2017. године одржало десет редовних и један ванредни скуп.  

 

Скупови Одељења 

Рад Одељења одвијао се на редовним и ванредним одељенским скуповима на 
којима је расправљано о питањима из надлежности Одељења. Посебна пажња посвећена 
је предстојећим изборима и превазилажењу бројчане неравнотеже измеёу природних и 
друштвено-хуманистичких наука у оквиру САНУ. Давана је сагласност за студијске 
боравке, усвајане су рецензије и прихватани зборници за штампу, усвајани су пројекти у 
оквиру билатералне сарадње САНУ и других националних академија, извештаји чланова 
Одељења.  

На I скупу, одржаном 17. јануара, усвојени су: Извештај о раду Одељења, Изда-
вачки план, План научних скупова, студијских боравака, учешћа на скуповима, заједни-
чки пројекат ЕИ САНУ и БАН, изабрани су нови чланови Академијског одбора за 
проучавање живота и рада српских научника, поднети су предлози за измену изборне 
процедуре.  

На II скупу, одржаном 14. фебруара, усвојен је Извештај о раду одељенских 
одбора, изабран је нови члан Националног просветног савета, нови члан Комисије за 
институте САНУ, нови чланови Управног одбора Фонда САНУ, усвојен је Извештај о 
раду Етнографског института САНУ, прихваћен је студијски боравак истраживача у Сло-
вачкој.  

На III скупу, одржаном 7. марта, изабран је нови члан Одбора за економске науке, 
као и чланови Академијског одбора за писање историје САНУ, прихваћен је студијски 
боравак истраживача из Словачке, усвојен је програм сарадње САНУ и АНУРС.  

На IV скупу, одржаном 4. априла, изабрани су нови чланови Одбора за економске 
науке, разматран је предлог Музеја Војводине, као и иницијатива за покретање 
јединственог научног часописа. 

Једна од тачака V скупа, одржаног 9. маја, била је одреёивање датума и говорника 
на комеморацији почившем академику Војиславу Становчићу. 

На VI скупу, одржаном 6. јуна, усвојен је Финансијски план расподеле средстава 
Фонда САНУ, изабран је нови председник Одбора за проучавање мањина и људских 
права.  

I ванредни скуп одржан је 15. јуна и на њему се расправљало о питању поверења 
досадашњем секретару Одељења, што је резултирало гласањем и избором новог секре-
тара. 

Кључне тачке VII скупа, одржаног 12. септембра, биле су избор нових чланова 
Одбора за филозофију и друштвену теорију и Одбора за проучавање живота и обичаја 
Рома, избор представника Одељења у Комисији за праћење избора, усвајање за штампу 
књиге академика К. Чавошког О жнавдж ж жнавжулмоеж. 

Првом делу VIII скупа, одржаног 6. октобра, који се односио на предстојеће 
изборе у САНУ, присуствовали су и председник САНУ академик Владимир С. Костић и 
генерални секретар САНУ академик Марко Анёелковић, док су у другом делу имено-
вани рецензенти зборника радова са научног скупа Кпйепна: молмва дндавлмг ж 
латжмлайлмг ждглежегеа, изабран је представник Одељења у Стручном савету Аудио-
визуелног архива и Центра за дигитализацију САНУ. 
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На IX скупу, одржаном 7. новембра, усвојени су за штампу зборници радова Рмкж 
Снбжјг и Кпйепна: молмва дндавлмг ж латжмлайлмг ждглежегеа, као и Гласник 
Етнографског института; скупу је претходио разговор о потенцијалним кандидатима за 
дописне чланове, ком је присуствовало и пет чланова Одељења историјских наука САНУ.  

На X скупу, одржаном 11. децембра, усвојен је План научних скупова за 2018. 
годину, извештај о раду Географског института „Јован Цвијић― САНУ, као и предлог 
будуће сарадње САНУ и Чешке академије наука, а воёени су и разговори о потенци-
јалним кандидатима за чланове САНУ.  

 

Издавачка делатност 

1. Гйао 32 (уредник академик Данило Баста) 

2. Сеалмвањг Рмка п Снбжјж: оеањг ж жеаемвж (уредник академик Тибор 
Варади) 

3. Зборник радова Кпйепна: молмва дндавлмг ж латжмлайлмг ждглежегеа 
(уредник дописни члан Александар Костић) 

4. Коста Чавошки, О жнавдж ж жнавжулмоеж (уредник академик Димитрије 
Стефановић) 

5. Каталог са изложбе Бналжойав Кмјжћ – жнмоемн п огйп, огйм п жнмоемнп  

 

Научни скупови и други скупови у организацији Одељења 

У току године одржан је комеморативни скуп посвећен почившем академику 
Војиславу Становчићу, научни скуп Еимлмкжја: еажмойглмое ж над п Снбжјж п XXI вгип, 
научни скуп Оупвањг, еафежеа ж жгножгиежвг нмкоимг јгежиа п Снбжјж, округли сто 
Пнава латжмлайлжс кањжла п поеавлм-жнавлмк ожоегкп Ргжпбйжиг Снбжјг, као и округли 
сто Пмймдај онжоиг латжмлайлг кањжлг п опогдлжк егкљака. 

 

Одбори Одељења и научноистраживачки пројекти 

(за појединости видети Билтен Фонда САНУ за истраживања у науци и уметности) 

У оквиру Одељења и уз његово старање радили су следећи одбори који су 
финансирани средствима Фонда за научна истраживања САНУ:  

Одбмн еа жевмнг онжоимг жнава – председник академик Коста Чавошки, који такоёе 
води и пројекат Два вгиа онжоиг поеавлмоеж. 

Одбмн еа ржймемржјп ж днпфевглп егмнжјп – председник дописни члан Алексан-
дар Костић. 

Одбмн еа жнмпуавањг оеалмвлжфева – председник академик Часлав Оцић. 

Одбмн еа гимлмкоиг лапиг – председник академик Часлав Оцић. 

Одбмн еа жнмпуавањг джвмеа ж мбжуаја Рмка – председник академик Тибор 
Варади. 

Одбмн еа жоенаджвања ла жнмјгиеп „Фжймемржја жекгђп Иоемиа ж Зажада“ – 
председник академик Данило Баста. 

Одбмн еа жнмпуавањг латжмлайлжс кањжла ж љпдоижс жнава – председник акаде-
мик Тибор Варади. 

 

Институти на старању Одељења 

На старању Одељења друштвених наука већ дуги низ година су Етнографски 
институт САНУ и Географски институт „Јован Цвијић― САНУ.  
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Делатност чланова Одељења 

Аиадгкжи Джкженжјг Сегралмвжћ је 15. јуна изабран за секретара Одељења дру-
штвених наука. Председник је Стручног савета Архива САНУ, члан Стручног савета 
Архива у Сремским Карловцима, члан Одбора за меёународну сарадњу, председник 
Управног одбора Етнографског института САНУ и члан Управног одбора и Научног већа 
Музиколошког института САНУ. Повремено је држао консултације студентима и писао 
рецензије за радове сарадника Музиколошког института. Одржао је неколико предавања 
у Београду и Сремским Карловцима и беседу поводом прославе 180 година Панчевачког 
српског црквеног певачког друштва. По позиву Форума за дијалог измеёу културе и вере 
из Љубљане, говорио је на скупу о посту у Прешерновој сали и отпевао помен Михајлу 
Пупину на Бледском језеру. Читао је канон Андрије Критског на црквенословенском 
језику у богословијама у Београду и Крагујевцу и у манастиру Грнчарица. Са Студиј-
ским хором а и појединачно, учествовао је читањем и појањем на бденијима и литурги-
јама у манастирима Велика Ремета, Благовештење рудничко, Беочин, у Цркви Светог 
Марка, у Београду, у Шапцу, Бајши, Караёорёеву, Липару. Са Студијским хором држао је 
пробе једном недељно.  
 

Аиадгкжи Тжбмн Ванадж (Tibor Varady) је председник Одбора за проучавање 
живота и обичаја Рома, председник Одбора за проучавање националних мањина и људ-
ских права, члан Академијског одбора за сарадњу са нашим научницима и уметницима у 
свету и члан Меёуакадемске комисије САНУ и МАН. Радио је као арбитар у једној меёу-
народној арбитражи. На Централно-европском универзитету у Будимпешти био је мен-
тор докторандима (пет дисертација). 

Објавио је две књиге документарне прозе: Libatoll és Történelem – Történetek az 
irattárból (Иоемнжја ж гпфујг жгнјг – Пнжуг же ансжвг) и Ппе п јпуг – Пнжуг же адвмиае-
оиг ансжвг. Био је уредник следећих публикација: С. Енет, Т. Пикети, Г. Сакрист, А. 
Воше, Сжмнаепк м дгкминаежеатжјж Евнмжг; Сеалмвањг Рмка п Снбжјж – оеањг ж жеа-
емвж и Migrants in 21

st
 Century Europe (Мжгналеж п Евнмжж 21. вгиа). Објавио је пет чла-

нака у домаћим и иностраним публикацијама. Учествовао је на више научних скупова и 
предавања у земљи и иностранству. Књига документарне прозе Libatoll és Történelem 
(Иоемнжја ж гпфујг жгнјг) представљена је у Зрењанину, Чоки и Клужу, а Ппе п јпуг на 
Сајму књига у Београду. 
 

Аиадгкжи Далжйм Н. Баоеа је председник Одбора за истраживање на пројекту 
„Филозофија измеёу Истока и Запада―, члан Одбора за проучавање Косова и Метохије, 
Одбора за изворе српског права, Савета Библиотеке САНУ и Управног одбора Фонда 
САНУ за истраживања у науци и уметности. 

Објавио је књигу Чанмблж бнгг ржймемржјг. Каожнгн ж Хајдгггн п Давмоп 1929. 
гмджлг (Досије студио, Београд, 2017) и десет радова и чланака у домаћим часописима и 
новинама. Приредио је књигу Димитрија Матића О жпеп имјжк ог ржймемржја Фжсега, 
Шгйжлга ж Хгггйа наевжйа же Калемвмг ожгипйаежвлмг жоенаджвања (књига је изишла из 
штампе крајем априла 2017) и превео је књигу Имануела Канта Кнжежиа жнаиежуимг пка 
(Досије студио, Београд, 2017). Био је члан Организационог одбора научног скупа 
„Филозофија кризе и отпора: мисао и дело Љубомира Тадића― и на њему је поднео 
саопштење. Учествовао је на Трибини Библиотеке САНУ на представљању књиге Пнпое 
ж вжмйжла п Забгйж и зборника Чпван дмоемјалоева ржймемржјг, коју је и приредио. 
Такоёе је на Трибини Библиотеке САНУ учествовао са академиком Чаславом Оцићем у 
представљању Гйаоа САНУ, Одељења друштвених наука 32, чији је био уредник.  

Одржао је током године три предавања у Огранку САНУ у Новом Саду, на Прав-
ном факултету Универзитета у Београду и у Задужбини Илије Коларца, а у оквиру другог 
„Дана Михаила Ђурића― у Шапцу са градоначелником г. Небојшом Зеленовићем открио 



160 

је барељеф Михаила Ђурића у Шабачкој гимназији. Истог дана у Библиотеци шабачкој 
учествовао је у представљању зборника Чпван дмоемјалоева ржймемржјг. 
 

Аиадгкжи Кмоеа Чавмфиж објавио је књигу О жнавдж ж жнавжулмоеж у Посебним 
издањима САНУ, Одељења друштвених наука, књ. 108. Написао је и објавио десет чла-
нака у домаћим часописима, дневним листовима и недељницима. Један рад објавио је у 
Гйаоп Одељења друштвених наука бр. 32. 
 

Аиадгкжи Чаойав Отжћ је председник Одбора за економске науке САНУ и 
председник Академијског одбора САНУ за проучавање становништва. Члан је следећих 
одбора САНУ: Академијског одбора за Косово и Метохију (члан редакције Кмомвоим-
кгемсжјоимг ебмнлжиа), Академијског одбора за проучавање националних мањина и људ-
ских права, Одбора „Човек и животна средина―, Oдбора за динамику климатског система 
Земље и дело Милутина Миланковића, Академијског одбора за стратегију научног и 
технолошког развоја Србије, Одбора за село и Комисије за институте САНУ. Пред-
ставник је Одељења друштвених наука у Управном одбору Фонда за истраживања у 
науци и уметности САНУ, а представља Одељење и у уреёивачком одбору Бжйегла тог 
Фонда, као и у Уреёивачком одбору веб-презентације САНУ. Један је од (24) уредника 
Снжоиг глтжиймжгджјг. Евалуатор научноистраживачких пројеката Европске Уније, пред-
седник Управног одбора Географског института „Јован Цвијић― САНУ, члан Научног 
већа Етнографског института САНУ, председник Управног одбора Института за стра-
тешка техно-економска расуёивања, члан Одбора Одељења за друштвене науке Матице 
српске. Такоёе је у чланству иностраних асоцијација World Economics Association (WEA) 
и International Academic Committee of the China–CEE Institute. 

Објавио је књигу Ка мбайж жймвж : оенаеггмймфиа наекаенања (друго издање, 
Друштво за привредну историју, Београд 2017) и знатан број прилога у часописима и 
зборницима, учествовао је на предавањима и представљањима у земљи и иностранству. 
Одржао је реч на Трибини Библиотеке САНУ на представљању Гйаоа САНУ, Одељења 
друштвених наука, књ. 32. За новине, ТВ и радио дао је седам интервјуа. Такоёе је 
приредио књигу Сжмнмвж м бпдпћлмоеж Снбжјг ж САНУ: феа ж иаим даљг? Дгм 1, 
Ожоеалаи ж наевмј у издању Института за стратешка техно-економска расуёивања (Бео-
град) и Српског културног простора (Нови Сад). 
 

Дмжжолж уйал Айгиоалдан Кмоежћ у оквиру активности у САНУ учествује у осми-
шљавању и изради новог сајта САНУ. Уредио је зборник радова са скупа Кпйепна: 
молмва дндавлмг ж латжмлайлмг ждглежегеа у оквиру циклуса „Стратешки правци 
развоја Србије у XX веку―. Заједно са академицима Марком Анёелковићем и Михаилом 
Војводићем уредио је монографију Семјал Нмваимвжћ: джвме, дгйм, внгкг, објављену 
поводом 175 година од роёења Стојана Новаковића. Такоёе је био и аутор прелома, 
ликовне и графичке опреме ове монографије. Организовао је скуп „Економија: рад и 
запосленост у Србији у XXI веку― у оквиру циклуса „Стратешки правци развоја Србије у 
XX веку―. Активно ради на организовању Аудиовизуелног архива и центра за 
дигитализацију САНУ. 

Током године објавио је четири рада.  
 
 

10. ОДЕЉЕЊE ИСТОРИЈСКИХ НАУКА 
 

Састав Одељења 

Одељење у свом саставу има девет редовних и три дописна члана. Иностраних чла-
нова је девет, а три члана су ван радног састава. У току године Одељење је остало без два 
своја редовна члана, академика Николе Тасића и академика Владимира Стојанчевића. 
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Скупови Одељења 

Рад Одељења одвијао се на редовним одељенским скуповима, на којима је 
расправљано о питањима која су, према Статуту САНУ, у надлежности Одељења. Усво-
јени су Издавачки план Одељења за 2017. годину, годишњи извештаји о раду Одељења, 
као и Балканолошког и Византолошког института, који су на старању Одељења. Усвојен 
је предлог расподеле средстава Фонда за истраживања у науци и уметности. Именовани 
су рецензенти и прихватане су рецензије радова који ће бити објављени у издањима 
САНУ. Давана је сагласност за студијске боравке наших истраживача у иностранству и 
страних у нашој земљи. Посебна пажња је поклањана билатералној сарадњи САНУ и 
појединих националних академија, као и сарадњи са другим научним установама. 

Током године Одељење је одржало десет редовних скупова (25. јануара, 22. 
фебруара, 29. марта, 26. априла, 31. маја, 28. јуна, 27. септембра, 25. октобра, 27. новем-
бра, 27. децембра) и три ванредна скупа (20. јануара, 13. децембра, 20. децембра). 

Једина тачка I ванредног скупа, одржаног 20. јануара, била је разматрање молбе 
Историјског института за повратак под окриље САНУ. 

На I скупу, одржаном 25. јануара, усвојен је извештај о раду Одељења, као и 
Балканолошког института, усвојен је за штампу годишњак Балканолошког института 
Balcanica 47, изабран је члан Академијиног одбора за проучавање живота и рада српских 
научника. 

На II скупу, одржаном 22. фебруара, изабран је представник Одељења у Управном 
одбору Фонда САНУ, затим у Комисији за разматрање молбе Историјског института за 
повратак у састав САНУ, као и други члан Академијиног одбора за проучавање живота и 
рада српских научника из редова Одељења.  

На III скупу, одржаном 29. марта, изабран је нови председник Одбора за историју 
уметности САНУ, разматран је предлог Института за историју Руске академије наука, као 
и молба Археолошког института. 

На IV скупу, одржаном 26. априла, одреёен је датум комеморације поч. академику 
Николи Тасићу и именовани су говорници, усвојени су за штампу друга књига I тома 
докумената Кнаљгвоевм Снба, Хнваеа ж Сймвглата, приреёивача академика Владе Стру-
гара и др Милића Ф. Петровића, као и каталог изложбе Гнаджла ла Јгйжтж.  

На V скупу, одржаном 31. маја, усвојен је Предлог финансијског плана расподеле 
средстава Фонда САНУ, именован је нови члан Управног одбора Балканолошког инсти-
тута, усвојен је за штампу Хиландарски зборник 14, прихваћени су студијски боравци 
истраживача у Бугарској. 

Најважније тачке VI скупа, одржаног 28. јуна, биле су именовање чланова 
Организационог одбора за научни скуп о крају I светског рата, усвајање за штампу Гйаоа 
18, прихватање предлога за покретање заједничког пројекта САНУ и Музеја Војводине, 
именовани су рецензенти Кмомвоим-кгемсжјоимг ебмнлжиа бр. 7.  

Првом делу VII скупа, одржаног 28. септембра, присуствовали су и председник 
САНУ академик Владимир С. Костић и генерални секретар САНУ академик Марко 
Анёелковић. Одреёено је пет чланова Одељења историјских наука који ће учествовати у 
предлагању и избору дописних чланова Одељења друштвених наука, одобрени су сту-
дијски боравци истраживача из Бугарске, изабран је представник Одељења у Стручном 
савету Аудиовизуелног архива и центра за дигитализацију САНУ.  

На VIII скупу, одржаном 25. октобра, одобрени су студијски боравци истраживача 
у Бугарској, прихваћена је молба Александра Острогорског, именовани су чланови 
уреёивачког одбора Гйаоа Одељења бр. 19. 

Кључне тачке IX скупа, одржаног 27. новембра, биле су: усвајање за штампу 
Збмнлжиа надмва Вжеалемймфимг жлоежепеа 54, одобравање студијских боравака истра-
живача из Бугарске и подршка предлогу групе граёана из Ваљева да се законом заштити 
комплекс касарне „Кадињача―. 
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Други ванредни скуп, одржан 13. децембра, био је посвећен разговорима о могу-
ћим кандидатима за дописне и редовне чланове САНУ.  

Трећи ванредни скуп, одржан 20. децембра, био је посвећен званичном позиву 
председника Републике за учешће у дијалогу о Косову и Метохији.  

На X скупу, одржаном 27. децембра, усвојен је Издавачки план Одељења за 2018. 
годину, Извештај о раду Византолошког института у 2017. години, План научних ску-
пова и План учешћа на скуповима за 2018. годину, усвојен је за штампу зборник 
Балканолошког института САНУ Balcanica 48.  

 

Награде и признања 

Академик Василије Крестић добитник је посебног признања 62. Меёународног 
београдског сајма књига за допринос у области науке за дело Јаоглмват.  

 

Издавачка делатност 

1. Семјал Нмваимвжћ. Жжвме, дгйм, внгкг (уредници академици Марко Анёелко-
вић и Михаило Војводић, и дописни члан Александар Костић) 

2. Stojan Novaković. Life, Work, Times (уредници академици Марко Анёелковић и 
Михаило Војводић, и дописни члан Александар Костић) 

3. Семјал Нмваимвжћ. Иеабнала дмипкглеа (уредници академици Марко 
Анёелковић и Михаило Војводић, и дописни члан Александар Костић) 

4. Serbian Academy of Sciences and Arts 1841–2016: а short history 
5. Василије Крестић, Драгослав Опсеница, Миле Станић, Вмджу инме Ансжв Снж-

оимг пуглмг днпфева 1864–1892 (уредник академик Василије Крестић) 
6. Каталог са изложбе Снжоим пкгелжуим лаойгђг ла Кмомвп ж Мгемсжјж: 

ждглежеге, елауај, пгнмдглмое 
7. Каталог са изложбе Serbian artistic heritage in Kosovo and Metohia: identity, 

significance, vulnerability  
8. Збмнлжи м Снбжка п Хнваеоимј 11 (уредник академик Василије Крестић) 
9. Каталог изложбе Семјал Нмваимвжћ ж њггмвм дмба 

10. Каталог изложбе Stojan Novaković and his Era 
11. Каталог изложбе Гнаджла ла Јгйжтж 

 

Научни скупови и други скупови у организацији Одељења 

У току године одржан је циклус предавања Кмленмвгнег п онжоимј жоемнжмгна-
ржјж, циклус предавања која су пратила изложбу Снжоим пкгелжуим лаойгђг ла Кмомвп ж 
Мгемсжјж: ждглежеге, елауај, пгнмдглмое, велики меёународни научни скуп Семјал 
Нмваимвжћ – жмвмдмк 175 гмджла мд нмђгња, као и меёународна конференција Professor 
Fanula Papazoglu – Centenary Symposium у организацији са Филолошким факултетом 
Универзитета у Београду.  

 

Одбори на старању Одељења 

Рад одељенских одбора, као и рад на индивидуалним пројектима чланова Оде-
љења, финансира се средствима Фонда за истраживања у науци и уметности САНУ. 
Одбори на старању Одељења су: Одбор за археологију (председник академик Никола 
Тасић), Одбор за историју уметности (председник академик Гојко Суботић), 
Хиландарски одбор (председник академик Мирјана Живојиновић), Сентандрејски 
одбор (председник академик Динко Давидов), Одбор за историју Срба у Хрватској 
(председник академик Василије Крестић), Одбор за проучавање настанка Краљевине 
Срба, Хрвата и Словенаца 1914–1918 (председник дописни члан Љубодраг Димић), 
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Одбор за историју Србије у 19. веку (председник дописни члан Славенко Терзић), Вар-
дарски одбор (председник академик Владимир Стојанчевић, дописни члан Славенко 
Терзић), Одбор за историју Босне и Херцеговине (председник дописни члан Славенко 
Терзић), Одбор за историју 20. века (председник дописни члан Љубодраг Димић), 
Одбор за историју српско-руских односа (председник академик Михаило Војводић), 
Византолошки одбор (председник академик Љубомир Максимовић) и Балканолошки 
одбор (председник академик Никола Тасић). 

Извештаји о раду одбора и на индивидуалним пројектима чланова Одељења 
налазе се у Билтену Фонда САНУ за истраживања у науци и уметности. 

 

Институти на старању Одељења 

На старању Одељења су Византолошки и Балканолошки институт САНУ. Чла-
нови Одељења учествују у управљању тим институтима и воёењу њихове научне и 
издавачке политике. 

 

Делатност чланова Одељења 

Аиадгкжи Ваожйжјг Кнгоежћ је управник Архива САНУ у Београду, председник 
Одбора САНУ за историју Срба у Хрватској, главни и одговорни уредник Збмнлжиа еа 
жоемнжјп Снба п Хнваеоимј, члан Одбора за историју српског народа у XVII–XVIII веку, 
председник Стручног савета Архива САНУ у Сремским Карловцима, члан Управног 
одбора Матице српске, Управног одбора Српске књижевне задруге и члан Редакције 
„Кола― Српске књижевне задруге, члан Уреёивачког одбора Снжоимг бжмгнароимг нгулжиа 
Матице српске и сарадник Снжоиг глтжиймжгджјг. Председник је Друштва за подизање 
Меморијалног центра српских жртава геноцида у XX веку. 

У издању САНУ објавио је књиге: Вгйжимснваеоиг жнгеглежјг ла Вмјвмджлп, 
Бмолп ж Хгнтггмвжлп; Јаоглмват (у коауторству с проф. др Миром Радојевић) и Вмджу 
инме ансжв Снжоимг пуглмг днпфева (у два тома, у коауторству са архивистима Драганом 
Опсеницом и Милетом Станићем). 

У издању Српске књижевне задруге објавио је допуњено издање књиге Злакг-
лжеж Снбж м Хнваежка. У издању Компаније „Вечерње новости― објавио је књигу 
Мгкмналдпк САНУ: жмойг енждгоге гмджла. Удружење за одбрану ћирилице објавило је 
књигу О лаежвп јгежиа п жнмфймоеж Хнваеоиг. Више научних радова и фељтона објавио 
је у неколико периодичних часописа и новина. 
 

Аиадгкжи Дгоалиа Кмваугвжћ-Кмјжћ је током године наставила транскрибовање и 
проучавање садржине до сада необјављеног Пмдогелжиа Тнгмвауижс ињжга бнаћг Кабп-
джћ, који се чува у Дубровачком архиву. 

Учествовала је у раду Одељења историјских наука. Члан је Научног већа 
Византолошког института, редакционог одбора Гйаоа, посвећеног поч. академику Мило-
раду Екмечићу, члан редакције Посебних издања Историјског института и аутор више 
рецензија научних радова. Предала је један рад за објављивање у Гйаоп посвећеном 
Милораду Екмечићу. 
 

Аиадгкжи Гмјим Спбмежћ објавио је током године: Γκόικο ούμποηιης – Ιοσζηίνος 
σμωνοπεηρίηης, Ζάβορδα. Ασκηταριό του Αγίου Νικάνορα, Βελιγράδι 2017. и дао је интервју 
поводом објављивања ове књиге. Разговор је водила Мирјана Сретеновић (Политика, 
Култура уметност наука, 30. септембар 2017). Такоёе је одржао реч на отварању изложбе 
фотографија и графика „Света Гора Атос― и припремио је рад за објављивање у Гйаоп 
Одељења историјских наука 18. 
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Аиадгкжи Джлим Давждмв је члан Управног одбора Српске књижевне задруге и 
Вукове задужбине. Објавио је књигу Пмкглж давлжс огмба (Православна реч, Нови Сад). 
Прегледао је прве приспеле радове за Сглеалднгјоиж ебмнлжи бр. 4. Истраживао је 
фотодокументацију о геноциду у НДХ у Војном музеју, Народном музеју и Историјском 
музеју за изложбу Тмеайлж гглмтжд, која је одложена. 
 

Аиадгкжи Јмвалиа Кайжћ је наставила рад на проучавању културног простора срп-
ског народа у средњем веку. Тај простор је и у средњем веку, као и касније, далеко прева-
зилазио државне границе земље. У том склопу обраёиване су две теме: темељи српске 
државности/простор, услови, промене и цариградски путеви српске историје/чињенице и 
значења. Објавила је један рад у домаћем научном часопису. 
 

Аиадгкжи Ммкужйм Сжнгкжћ бавио се историјом српског народа 15. и 16. века. 
Период после изумирања династије Немањића обележила је борба за превласт неколико 
великашких породица, меёу којима су предњачили Лазаревићи и Бранковићи, о чему 
сведоче у већој мери страни извори, а у мањој домаћи. Бројни документи о преговорима 
сведоче о тананој средњовековној дипломатији нашег давно изумрлог света, чији су 
прваци водили рачуна о нијансама, суптилном опхоёењу и префињеном менталитету. 
Млетачки документи даље показују да је у то време главни противник српског народа 
било Турско царство, које је 1459. године коначно покорило целу српску државу. 
 

Аиадгкжи Љпбмкжн Маиожкмвжћ је током године обављао дужност потпред-
седника САНУ и директора Византолошког института САНУ. Истовремено је руководио 
Византолошким одбором САНУ.  

Рад на индивидуалном пројекту Дндава ж днпфевм п Вжеалежјж настављен је и 
ове године, али доста спорим темпом због великог интензитета других послова. Објавио 
је један рад у публикацији Сеграл Нгкања – Свгеж Сжкгмл: жоемнжја ж енаджтжја. 
 

Аиадгкжи Мжнјала Жжвмјжлмвжћ, поред рада на пројекту „Грчки Акти манастира 
Хиландара―, руководила је и пројектом на припреми издања „Аката династије Немањића 
у Архиву Манастира Хиландара (1198–1371)―.  Припремила је пет радова за објављивање 
у домаћим и страним научним часописима. Учествовала је на Другој  Меёународној нау-
чној радионици (2. Γιεθνές Δπιζηημονικό Δργαζηήριο) у организацији Светогорског цен-
тра (Αγιορειηική Δζηία) у Солуну (9–10. децембра) са саопштењем на грчком језику „Рад 
српских научника на издавању српских докумената манастира Хиландара―. Том прили-
ком је, као члан Организационог  одбора за обележавање 800. годишњице од оснивања 
Српске архиепископије, присуствовала састанку тог Одбора. Била је члан комисије за 
одбрану једне докторске дисертације. Учествовала је у приказивању књига дописног 
члана Миодрага Марковића, Свгеж Нжижеа имд Симжља. Задпдбжла инаља Мжйпежла на 
Трибини Библиотеке САНУ и професора др Срёана Шаркића, Пнавлг ж жмйжежуиг ждгјг 
п жоемулмк Ржкоимк таноевп (мд жмугеиа Кмлоеалежлмвг дм инаја Јпоежлжјалмвг 
вйадг). Рецензирала је више књига и чланака. 
 

Аиадгкжи Мжсажйм Вмјвмджћ је током године обављао дужност секретара Оде-
љења историјских наука. Председник је Академијског одбора за проучавање Косова и 
Метохије, као и Одбора САНУ за проучавање српско-руских односа. Уредник је Кмомв-
оим-кгемсжјоимг ебмнлжиа. Члан је Председништва САНУ, Управног одбора Фонда САНУ 
за истраживања у науци и уметности, Издавачког одбра САНУ, Управног одбора 
Балканолошког института САНУ, члан Вардарског одбора и члан Одбора за XIX век. 
Држао је реферате на неколико научних скупова и промоција одржаних у САНУ и уче-
ствовао у представљању публикација на научним трибинама.  
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Наставио је рад на свом личном пројекту прикупљајући архивске документе и 
остале изворе. Као председник одбора за проучавање српско-руских односа највише 
пажње посветио је договорима око даље сарадње. Као председник Академијског одбора 
за проучавање Косова и Метохије водио је разговоре о ангажовању сарадника за терен-
ска истраживања на Косову и Метохији а у својству уредника Кмомвоим-кгемсжјоимг 
ебмнлжиа учествовао је у припреми за штампу седмог броја. Као председник Одбора 
САНУ за обележавање 175-годишњице роёења Стојана Новаковића организовао је нау-
чни скуп посвећен Стојану Новаковићу, на којем је учествовало тридесет научника и 
припремио је зборник одржаних реферата за штампу. Један је од аутора изложбе посве-
ћене Стојану Новаковићу у његовом делу а исто тако и писац највећег дела текста у 
монографији Семјал Нмваимвжћ – джвме, дгйм, внгкг. У току године објавио је шест 
радова у домаћим часописима. 
 

Дмжжолж уйал Љпбмднаг Джкжћ објавио је у току године књигу: Военгуж ж 
жнггмвмны ла выофгк пнмвлг нпимвмджегйгз СССР ж Югмойавжж в 1946–1980 гг, Тмк 
вемнмж 1964–1980 (писац предговора и један од приреёивача) и девет радова у домаћим 
и страним научним часописима и зборницима. 

Учествовао је на предавањима и трибинама у САНУ: „Историографске контро-
верзе о историји Југославије― (16. маја), „Косово и Метохија у српској историји и кул-
тури― (16. новембра) и „Меморандум САНУ. После тридесет година― (27. новембра) и на 
меёународним научним скуповима о српско-руским односима (Историјски институт), о 
српско-француским односима (Балканолошки институт), „Србија и Грчка у 19. и 20. 
веку― (САНУ), као и на научном скупу „Бела куга у Србији. Кад је настала и како је спре-
чити― у Српској академији наука и уметности. 

Учествовао је у раду комисије СПЦ и РКЦ око вредновања историјског учинка 
Алојзија Степинца и на више јавних промоција. 
 

Дмжжолж уйал Сйавглим Тгнежћ, поред обављања дужности амбасадора у Руској 
Федерацији на резиденцијалној основи и на нерезиденцијалној основи у Узбекистану, 
Туркменистану, Таўикистану и Киргизији, из области научне делатности којом се бави 
остварио је следеће послове: учествовао је у циклусу предавања у САНУ под насловом 
„Контроверзе српске историографије―. Рад је припремио и предао за штампу. За Гйао 18 
посвеће успомени на професора Милорада Екмечића, припремио је такоёе рад, као и у 
зборнику радова Семјал Нмваимвжћ: джвме, дгйм, внгкг поводом 175 година од роёења 
Стојана Новаковића. На меёународном научном скупу посвећеном Стојану Новаковићу 
поднео је саопштење и предао је рад за штампу. Учествовао је са саопштењем у раду 
меёународне научне конференције „Руско-турски рат 1877–1878 г. и Источно питање― у 
Москви, у организацији Института за руску историју Руске академије наука. Био је и 
копредседник Организационог комитета за припрему научног скупа.  

Током године обављао је архивска истраживања у Архиву за спољну политику 
Руске империје (при МИД-у РФ). Прегледао је и копирао извештаје руских конзула из 
Скадра и Призрена у другој половини XIX и почетком XX века. Такоёе је у Руском 
државном војном архиву у Москви прегледао део граёе, која се односи на учешће уста-
шких трупа НДХ у борбама под Стаљинградом („Вражја дивизија―). Из обимног изве-
штаја заробљеног бившег СС штурмбанфирера др Карла Нојхауза, начелника прве 
управе Хитлерове Службе безбедности о тајној агентури службе у круговима католичке 
цркве, копирао је део који се односи на сарадњу са службом надбискупа Алојзија Сте-
пинца. Из фондова филмског државног архива Русије (Гморжљкмрмлд), добио је 72 
филмска записа о активностима НДХ и учешћу њених трупа на Источном фронту. 
Копије ових докумената предао је САНУ и Патријаршији СПЦ.  
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Дмжжолж уйал Мжмднаг Манимвжћ је учествовао у раду Одељења историјских 
наука, Одбора за историју уметности САНУ, Академијског одбора САНУ за сарадњу са 
нашим научницима и уметницима у иностранству, Научног већа Византолошког инсти-
тута САНУ и уреёивачког одбора Зборника радова Византолошког института САНУ. Као 
члан Стручног савета, учествовао је у раду Галерије САНУ и Галерије науке и технике 
САНУ, а као члан Управног одбора у раду Фондације Драгослава Срејовића и Фонда 
Секуле Зечевића. Суделовао је у раду редакције Ргулжиа жмјкмва йжимвлжс пкгелмоеж ж 
ансжегиепнг.  

Посебно се истиче рад на организацији изложбе Снжоим пкгелжуим лаойгђг ла 
Кмомвп ж Мгемсжјж. Идглежеге, елауај, пгнмдглмое, која је на инцијативу председника 
САНУ академика Владимира С. Костића, приреёена у Галерији САНУ од 27. септембра 
до 26. новембра. Коаутор изложбе био је проф. др Драган Војводић. 

У оквиру редовних активности на Филозофском факултету у Београду, држао је као 
редовни професор наставу из више предмета на основним, мастер и докторским студијама 
Одељења за историју уметности. Такоёе, управљао је радом Института за историју 
уметности. Учествовао је у раду три пројекта које финансира МПНТР Републике Србије: 
„Српска средњовековна уметност и њен европски контекст―, „Традиција, иновација и 
идентитет у византијском свету― и „Српско зидно сликарство у доба Царства―. 

Уреёивачки рад: са проф. др Драганом Војводићем уредио је неколико публика-
ција везаних за изложбу Снжоим пкгелжуим лаойгђг ла Кмомвп ж Мгемсжјж. Идглежеге, 
елауај, пгнмдглмое, Serbian artistic heritage in Kosovo and Metohija. Identity, significance, 
vulnerability (у току године су објављена два издања на српском и енглеском језику), 
зборник радова Укгелжуим лаойгђг онжоимг ланмда ла Кмомвп ж Мгемсжјж. Иоемнжја, 
ждглежеге, пгнмдглмое, еафежеа и на енглеском језику Artistic Heritage of the Serbian 
People in Kosovo and Metohija. History, Identity, Vulnerability, Protection. Такоёе је био 
активан члан уреёивачких одбора научних часописа: Змгнар, Збмнлжи Нанмдлмг кпегја п 
Бгмгнадп, Збмнлжи еа йжимвлг пкгелмоеж Маежтг онжоиг, Збмнлжи надмва Вжеалемймфимг 
жлоежепеа и зборника Нжф ж Вжеалежја. 

Учествовао је у раду Одбора Одељења за ликовне уметности Матице српске, Нау-
чног већа Института за историју уметности Филозофског факултета у Београду, Српског 
комитета за византологију, као и у раду одбора директора Меёународног центра за 
средњовековну уметност у Њујорку (International Center of Medieval Art). Учествовао је 
на два научна скупа са саопштењима у Нишу и у Вишеграду и на округлом столу 
„Косово и Метохија: јуче, данас, сутра― у Матици српској. У току године објавио је девет 
радова у домаћим и страним научним часописима. 

 

Осврт секретара Одељења 

Током године чланови Одељења били су веома ангажовани у раду Академије. Са 
успехом је организован научни скуп поводом 175 година од роёења Стојана Новаковића. 
Велики одјек у јавности имао је циклус предавања „Контроверзе у српској историогра-
фији―, која су се одржавала у времену од фебруара до јуна. Од посебног значаја била је 
изложба Снжоим пкгелжуим лаойгђг ла Кмомвп ж Мгемсжјж: ждглежеге, елауај, пгнмдг-
лмое, коју је посетило близу 60.000 људи. Започет је значајан посао на припреми нау-
чног скупа о завршетку Првог светског рата и формирању Југославије, који ће се одр-
жати у новембру 2018. године, као заједнички подухват Одељења историјских наука и 
Историјског института на припреми научног скупа о Берлинском конгресу. На Трибини 
Библиотеке САНУ представљен је значајан број издања чији су аутори или приреёивачи 
били чланови Одељења историјских наука. 

 

 



167 

11. ОДЕЉЕЊЕ ЛИКОВНЕ И МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ 

 

Састав Одељења 

Oдељење је на крају године, изузимајући једног члана који је стално одсутан (ака-
демик Петар Омчикус), у свом радном саставу бројало 11 чланова, односно девет редов-
них и три дописна члана. У саставу Одељења била су и три инострана члана, као и један 
члан ван радног састава. 

 

Скупови Одељења 

Током године одржано је 11 скупова Одељења. Чланови Одељења су редовно при-
суствовали састанцима, изузев у оправданим случајевима због путовања и болести. Један 
члан био је одсутан током дужег периода због радног боравка у иностранству (академик 
Исидора Жебељан). Током године Одељење је остало без два редовна члана. Академик 
Властимир Трајковић преминуо је 4. јануара, а академик Никола Кока Јанковић 25. 
априла. 

На скуповима Одељења, после редовних информација и саопштења о збивањима 
у САНУ и радним активностима чланова Одељења измеёу два састанка, најчешће су 
воёени разговори о низу питања везаних за програм и план рада Одељења и САНУ, као и 
актуелна догаёања у друштвеној средини – посебно она која се тичу културе и уметно-
сти. Такоёе, у овој години која је предизборна, изразитије него у претходном периоду, на 
дневном реду су била питања која се тичу бројчаног односа у члановима и саставу 
САНУ, питања везана за измене и допуне Статута САНУ, пре свих у деловима који се 
тичу избора нових чланова. 

На I скупу, одржаном 9. фебруара, чланови Одељења су минутом ћутања одали 
пошту преминулом академику Властимиру Трајковићу. Скупу је присуствовао и пред-
седник Академије академик В. Костић који је Одељењу представио структуру активно-
сти из Плана рада САНУ у текућој години, стављајући акценат на проблематику везану 
за евидентни дисбаланс у броју и саставу чланова одељења природних и техничких 
наука и области друштвених наука и уметности, и нагласио значај активирања ОЛМУ по 
овим питањима. Усвојени су извештаји о раду Одељења, Музиколошког института, 
Легата Олге Јеврић, као и предлог Издавачког плана и Плана рада Галерије САНУ.  

На II скупу, одржаном 9. марта, теме су биле допуна Издавачког плана, план изло-
жби Галерије науке и технике и питања везана за предизборни циклус. Подржане су 
идеје о примени принципа numerus clausus-а, за укупно чланство, као и на нивоу оде-
љења, идеја о више предизборних конференција и отворених панел-дискусија, али и ини-
цијатива за интензивније меёуодељенске комуникације.  

На III скупу, одржаном 20. априла, Одељење је обавештено да су на дневном реду 
тренутно најважнија питања numerus clausus и дефинисање статутарног оквира за меёу-
одељенске активности приликом предлагања листе кандидата. Разговор се водио и о 
расподели средстава Фонда за истраживање у науци и уметности. 

На IV скупу, одржаном 28. априла, кључна тема била је одржавање свечане акаде-
мије посвећене Стојану Ћелићу. 

На V скупу, одржаном 18. маја, разматране су актуелне теме о излишној меёу-
собној искључивости научног и религијског дискурса по питању петиције групе граёана 
у вези са теоријом еволуције у наставним школским програмима и о могућности изме-
штања споменика Стефану Немањи, планираног за изградњу у кругу комплекса Генерал-
штаба у Београду, на други локалитет. На овом скупу донета је одлука о расподели 
добијених средстава из Фонда за научна и уметничка истраживања за 2017. годину.  

На VI скупу, одржаном 29. јуна, секретар Одељења упутио је допис потпред-
седнику САНУ академику Максимовићу о планираним активностима као и о могућно-
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стима евентуалне сарадње САНУ–ЦАНУ, поводом обележавања годишњица академика 
Мила Милуновића и Петра Лубарде. Затим се разговарало о припреми изложбе поводом 
обележавања 120 година од роёења Николе Добровића. Подржана је иницијатива Извр-
шног одбора САНУ о покретању новог циклуса предавања везаних за годишњице рада и 
живота активних чланова САНУ. Уз то, разговарано је и о потреби интензивнијег ангажо-
вања чланова Одељења у активностима везаним за јавне иступе, обраћања приликом 
важних догаёаја, одржавања свечаности, скупова, комеморација, испраћаја и др. 

На VII скупу, одржаном 14. септембра, председник академик В. Костић и гене-
рални секретар академик М. Анёелковић у својим уводним излагањима указали су на 
значај предстојећих избора, залажући се за смањење дисбаланса у броју чланова САНУ 
измеёу појединих области и састава Академијиних одељења, и том приликом Одељењу 
дали ближа тумачења раније достављених ставова Председништва. Секретар је приказао 
нову књигу академика Дејана Деспића Homo politicus. 

На VIII скупу, одржаном 12. октобра, Одељење је информисано о промени лока-
ције за споменик Стефану Немањи (после ургенције Одељења). Разматрана је могућност 
да се обележавање 120 година од роёења Николе Добровића пренесе у идућу годину или 
чак 2023. (везано за праксу обележавања 125-годишњице значајних академика). 

На IХ скупу, одржаном 28. новембра, прочитано је писмо председника Републике 
Србије господина Александра Вучића у вези са позивом на дијалог о Косову. 

На Х скупу, одржаном 30. новембра, разматрано је питање става поводом позива 
председника Републике Србије на дијалог о Косову и секретар је замољен да приреди 
текст резимеа дискусије и предлог ставова Одељења. Поводом предстојећих избора 
нових чланова у САНУ постигнута је сагласност око основних принципа, укључујући и 
став да би било корисно у овај изборни циклус укључити и области историје и теорије 
уметности, као и тему могућег проширења уметничких области у САНУ. Дискусија о 
конкретним предлозима за кандидате је у писаној документацији Одељења.  

На ХI скупу, одржаном 26. децембра, усвојен је текст који је секретар Одељења 
приредио као завршни извештај о ставовима Одељења по питању укључивања САНУ у 
дијалог о Косову. Поводом предстојећих избора за нове чланове, Одељењу је предочен 
став из закључка са VIII седнице Председништва САНУ, у којем је изнето опредељење за 
што већи број нових чланова (чак пет нових чланова) у ОЛМУ. Потом је у дискусији 
разматрана могућност проширења области из којих ће се бирати нови кандидати, са иде-
јом да после неколико изборних циклуса доёе до формирања још једног одељења 
уметности. На овом скупу, последњем у години, академик Лојаница је Одељењу прика-
зао исцрпне изводе из свог излагања о Николи Добровићу које је, поводом обележавања 
његове годишњице, одржао отварајући научни симпозијум под називом „Архитекта 
Никола Добровић (1897–1967)― у Заводу за проучавање културног развитка Србије. 

 

Одбори и пројекти Одељења 

У Одељењу су се током године одвијале следеће активности у оквиру одбора и 
пројеката: 

1. Одбмн еа нгулжи жмјкмва ж йжимвлжс пкгелмоеж. Током године настављен је рад 
на другом тому Речника ликовних уметности и архитектуре. Планом за текућу годину 
било је предвиёено завршавање свих текстова другог тома, што је скоро у потпуности и 
остварено. Уз то, више од 50 одредница из корпуса раније написаних текстова поново је 
редакцијски обраёено и допуњено новијом литературом.  

2. Одбмн еа женадп йгиожимла пкгелжуиг жгнг, у протеклој години потпуно је завр-
шен домаћи блок који је заокружен са 100 балета, укључујући прелом текстова, дизајн и 
обраду фотографија. За други блок у којем су балети и уметничка игра 20. века, не 
рачунајући домаћи блок, завршено је 420 текстова и обраёене су фотографије. Трећи 
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блок, у коме су дворске игре и стари балети са 140 позиција, текстуално је обраёен до 
треће верзије и за њега је углавном прикупљен илустративни материјал. Домаћи блок је 
одштампан као засебна целина под насловом 100 жнгдоеава байгеа ж пкгелжуиг жгнг 
лафжс жнмоемна, захваљујући ангажовању две издавачке куће – CICERO и Orion Art и 
ово издање представљено је на 62. Меёународном београдском сајму књига, на коме је 
награёено највишом наградом „Издавачки подухват године―.  

3. Одбмн еа еафежеп онжоиг кпежуиг бафежлг је у току године наставио са 
попуњавањем базе података о српским композиторима и њиховим делима, од 15. века па 
до данас. Организована је концертна презентација делâ значајних српских композитора, 
чија су вредна остварења била до сада недоступна или су била ретко или никако при-
сутна на концертном подијуму; професионално аудио-снимање концертне делатности, 
као припрема за издања на носачима звука, те реализација (издавање) поменутих издања 
(двојезично); припрема за штампу нотног материјала, као делâ претходно изведених у 
организацији Одбора. 

Пројекат Савнгкгла онжоиа кпежуиа отгла – објављено је више истраживања, одр-
жано је неколико предавања и учешћа на научним скуповима у земљи и иностранству.  

Пројекат Лггае Ойгг Јгвнжћ – завршена је процена вредности збирке скулптура 
Легата Олге Јеврић у целости, настављена је обрада, заштита и евидентирање архивске 
граёе у електронском запису. Укупан број посетилаца у току године износио је 1986.  

 

Делатност чланова Одељења 

Аиадгкжи Свгемкжн Аножћ Баоана је учествовао на изложби Друштва српских 
уметника ЛАДА у Замку културе у Врњачкој Бањи и у Народном музеју у Зрењанину. 
Добио је Велику награду Друштва српских уметника ЛАДА. Урадио је попрсје Слобо-
дана Јовановића натприродне величине, које ће бити постављено испред зграде Правног 
факултета у Београду. Урадио је монументалне скулптуре Косанчић Ивана и Топлице 
Милана у јаворовом дрвету и металу. Радио је на припремању скулптура за изложбе у 
Паризу и у Галерији САНУ. Учествовао је на Вајарском симпозијуму на Гочу у оквиру 
смотре „Гочки круг―. Урадио је скулптуру четири метра висине. Скулптура је, у ствари, 
носећи елеменат будућег полилеја намењеног новоподигнутој цркви у предивном пеј-
зажу планине Гоча. Члан је Одбора за подизање споменика Зорану Ђинёићу. Члан је 
Одбора и члан жирија за подизање споменика Стефану Немањи. Члан је жирија за 
споменик нашем великом балетану Мишковићу. 
 

Аиадгкжи Дгјал Дгожжћ није компоновао нова музичка дела јер сматра да је са 
опусом од 246 завршио своје музичко стваралаштво. Меёутим, Дувачки квинтет 
Београдске филхармоније снимио је на компакт-диск са свим његовим делима за тај 
ансамбл. Ово је издање промовисано у Удружењу композитора Србије. Промовисана је 
својеврсна био-библиографија академика Деспића у издању САНУ. Завод за уўбенике 
објавио је уўбеник, у многоме проширену и допуњену реплику издања од пре низа 
година, тако да се ово рачуна као прво. У приватном издању објавио је књигу текстова 
углавном политичке интонације, чија промоција управо предстоји. 
 

Аиадгкжи Мжйал Лмјалжта завршио је фазу пројекта и реализацију комплекса 
тржно-пословни и хотелски центар „Рајићева― у Београду, заједно са коаутором арх. Вла-
димиром Лојаницом, као и студију могућности трансформације првонаграёеног конкур-
сног пројекта аутобуске и железничке станице у Блоку 42 на Новом Београду, конкрет-
ним могућностима инвестиционог програма потенцијалних корисника, чији је коаутор 
Владимир Лојаница. Написао је три рада поводом обележавања важних датума за САНУ. 
Објавио је књигу у коауторству са Љубицом Јелисавић и Владимиром Мако. Одржао је 
више усмених обраћања на отварању скупова и пригодних свечаности, интервјуа и 
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учешћа у професионалним јавним дебатама. Водио је активности у функцији секретара 
Одељења ЛМУ и председника Одбора за Речник појмова из области ликовних уметности 
и архитектуре.  
 

Аиадгкжи Дпфал Оеафгвжћ поред редовних дужности у САНУ одржао је две 
групне изложбе: „Наслеёе 1989― у Модерној галерији у Љубљани и „Поглед у центар― у 
Музеју града Београда.  
 

Аиадгкжи Ивал Јгвежћ током године промовисао је монографију и одржао велики 
број концерата. Меёу бројним дешавањима одржао је концерт у СКЦ у Паризу и имао 
промоцију монографије у свечаној сали Скупштине града Београда уз концерт са позна-
тим солистом на флаути, Венсаном Ликом из Париза; снимио је ново интегрално издање 
музике за флауту у извоёењу госта из Париза, а одржао је и промоцију и концерт камерне 
музике у сали САНУ у Платонеуму у Новом Саду и у СКЦ у Београду. У граду 
Минстеру у Немачкој одржао је концерт камерне музике за оргуље и трубу. У извоёењу 
солиста Београдске филхармоније приредио је целовечерњи концерт музике за древне 
дуваче, док је на музичком фестивалу у Врању одржао целовечерњи концерт камерне 
музике. На интернационалном конкурсу за трубу у граду Руану (Француска), где се дело 
за пиколо трубу и камерни оркестар изводи 18 пута од трубача из целог света, на Три-
бини композитора представљена је солистичка музика за клавир. Извршена је и промо-
ција ЦД-а са делима за флауту (интегрално) у граду Келну у Немачкој. У току је рад на 
делу симфонијска поема за велики симфонијски оркестар.  
 

Аиадгкжи Иождмна Жгбгљал током године је компоновала значајан број компози-
ција које су у току године извоёене у земљи и иностранству. Током године одржана су 
укупно 54 извоёења 29 композиција, на 39 концерaта/манифестација у 11 земаља (Холан-
дија, Аустрија, Италија, Немачка, Шпанија, Пољска, САД, Канада, Словенија, Македо-
нија и Србија). Меёу њима су концерт за виолину и камерни оркестар под називом Тнж 
упдлг љпбавж, премијерно изведен у Великој цркви у холандском граду Енсхедеу, у изво-
ёењу британско-холандског виолинисте Данијела Роуланда (Daniel Rowland) и фести-
валског оркестра, под управом Давида Коена (David Cohen); Поайк 78 (Salmo 78) за 
мешовити хор, композиција која је писана је за Холандски камерни хор, који ју је преми-
јерно извео у Музичком центру Фреденбург у Утрехту (Muziekcentrum Vredenburg, 
Utrecht), под управом холандског диригента Петера Дејкстре (Peter Dijkstra); Фнпйа ж 
рйакжлгмож, концерт за кларинет и оркестар, у извоёењу шпанског кларинетисте Ђоана 
Енрика Љуне (Joan Enric Lluna), Краљевске филхармоније из Галиције (Real Filharmonia 
de Galicia) и британског диригента Пола Данијела (Paul Daniel), премијерно изведена у 
шпанском граду Сантјаго де Компостела и многе друге. У току године била је резиденци-
јални композитор на меёународном фестивалу камерне музике Stift Festival из Холандије, 
током којег су изведене три њене композиције.  
 

Аиадгкжи Тмдмн М. Сегвалмвжћ у току године одржао је неколико изложби, меёу 
којима су: путујућа изложба „Уметничка збирка САНУ – Ликовни уметници академици―; 
ЛАДА (Друштво српских уметника ЛАДА); 29. Чукарички ликовни салон; „Тодор ивер 
слика―; „Колекција – тренутак Драгана Радивојевића―. 
 

Дмжжолж уйал Свгежойав Бмджћ је у току године имао више од тридесет јавних 
извоёења и концерата у земљи и иностранству, меёу којима су: Майжйжноиж мжсмд еа 
вжмйп ж гпдауг; Пнмйгћг – ралеаежја еа иакгнлж алоакбй п Ане-Ггеп; Ммйжева Рауала – 
музика за филм; Двг жгнг – за клавир, Лондон; Кнме оал кмј еавлж – концерт за гудачки 
оркестар, КНУ; приказ опере Мгйалсмйжулж олмвж гнмра Савг Вйаджойавжћа у часопису 
New sound-international journal of music; Двг ралеаежјг еа вжмйжлп ж вжмйп: Сгћања ж 
Дмежвања, која је премијерно изведена у САНУ; Чгеа Паенжјанса Павйа – мадригал за 
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мешовити хор; Пмдогелжи еа далг окгђг – ралеаежја еа вжмйжлп ж ийавжн и други. Током 
године радио је и на стварању нових дела за камерне ансамбле и симфонијски орке-
стар, чије се премијере очекују у наредној години. Био је члан неколико одбора у оквиру 
САНУ, уметнички директор БЕМУС-а, председник жирија Вукове награде, члан 
жирија Вукове задужбине и в.д. председника жирија Априлске награде града Београда. 

 

Награде и признања 

Академику Тодору М. Стевановићу додељена је награда „Милан Коњовић― за 
животно дело у Културном центру „Лаза Костић― Сомбор. 

Академик Исидора Жебељан добила је награду „Тодор Манојловић― за модерни 
уметнички сензибилитет. 

Академик Петар Омчикус добио је прву награду на јесењој изложби у Уметни-
чком павиљону „Цвијета Зузорић―. 

Дописни члан Светислав Божић добитник је захвалнице ФМУ у Београду пово-
дом 80 година постојања и рада ове институције; добитник је и меёународног признања 
Евроазијске економске уније за трајан допринос образовању младих у области уметни-
чке музике: (Belbrand award) International musical award и признања 30-ог Сабора фру-
лаша Србије – „Ој Мораво―. 

 

Издавачка делатност 

– Каталог Сйжианж/наелжтж – групе аутора 
– Каталог изложбе VII Салона пејзажне архитектуре (у суиздаваштву са 

Удружењем пејзажних архитеката Србије) и  
– Каталог Укгелжуиа ебжниа САНУ: йжимвлж пкгелжтж аиадгкжтж (2. издање) 

 

Институти на старању Одељења 

У Музиколошком институту САНУ је настављен рад на научном пројекту 
МПНТР „Идентитети српске музике од локалних до глобалних оквира: традиције, про-
мене, изазови―. Одржан је тродневни меёународни научни скуп „The Future of Music 
History―, који је окупио преко шездесет музиколога и етномузиколога из шеснаест 
земаља света. Објављено је осам монографија меёународног и националног значаја, као 
и пет тематских зборника меёународног значаја. Сарадници Института објавили су 51 
научни рад у меёународним и домаћим часописима и тематским зборницима. Поред 
тога, предали су у штампу још 42 научна рада. Изложили су укупно 65 радова на меёуна-
родним конференцијама у Србији и иностранству. Промоција научних резултата оства-
рена је низом предавања (укупно 33), као и учешћем на представљањима нових књига и 
музичких издања. 

 

Концерти у Галерији САНУ 
У оквиру циклуса који се одржава у Галерији Српске академије наука и уметно-

сти, у току године приреёено је 56 концерата. На концертима у току године наступио је 
171 извоёач: 97 солиста, 41 клавирски сарадник, један диригент, 11 камерних ансамбала; 
поред тога извоёачи традиционалне српске музике: четири певача, две певачке групе и 
два свирача. Највећи број извоёача је из Београда. Поред њих, у току године гостовали су 
солисти и ансамбли из других градова и места Србије. У току године у оквиру 
концертног циклуса издвајају се и музичке вечери српских композитора: „Музика за вио-
лончело Дејана Деспића и Ивана Јевтића―; „In memoriam – Концерт камерне музике Вла-
стимира Трајковића (1947–2017)―; „Музика српских композитора―; „Концерт камерне 
музике Петра Стојановића (1877–1957), Рудолфа Бручија (1917–2001) и Александра 
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Обрадовића (1927–2001)― – у сарадњи са Одбором САНУ за заштиту српске музичке 
баштине и „Мгджеатжјг – камерна музика Александра Обрадовића, Дејана Деспића и 
Душана Радића―. XXXVI музичка сезона отворена је 2. октобра у Свечаној сали САНУ 
концертом традиционалне српске песме и свирке са Косова и Метохије, који је био 
тематски везан за управо отворену изложбу „Уметничко благо Косова и Метохије – 
традиција, угроженост и заштита―. Ове године остварена је у два маха сарадња са музи-
чко-педагошким установама из Београда. Концертом организованим у сарадњи са Удру-
жењем музичких и балетских педагога Србије отворено је XXII меёународно такмичење 
младих музичара „Петар Коњовић―. У априлу је приреёен и концерт лауреата XIV 
меёународног такмичења „Даворин Јенко―. Сви концерти су снимљени у DVD формату 
за документацију Галерије. 

 

Осврт секретара Одељења 

Протеклу годину обележили су значајни резултати активности у одборима и на 
пројектима Одељења, као и веома садржајно појединачно стваралаштво чланова Оде-
љења, укључујући и суделовања у активностима САНУ везаним за обележавања значај-
них датума, годишњица или капиталних пројеката од посебног националног значаја. Па 
ипак, у периоду који је непосредно пред нама Одељењу предстоји низ активности и 
доношење крупних одлука од утицаја па и од пресудне важности, пре свега за будући 
статус уметности у САНУ, али и у широј друштвеној заједници. С тим у вези, у првом 
реду је питање дисциплинарне структуре Одељења (да ли је нужно проширење – обухват 
нових уметничких области у САНУ, будући да је извесно да за несагледиво дуг период 
неће бити могуће оснивање још једног новог посебног одељења за нове уметничке 
дисциплине у САНУ). Потом, на дневном реду је и питање самог назива Одељења 
(колико је умесан и одржив досадашњи назив, с обзиром на чињеницу да није довољно 
генерализован али ни довољно специфичан. Општије и обухватније име би било – „Оде-
љење за уметност― што би отворило могућност пријема чланова и из других области. 
Посебније, одреёеније име (ако би се инсистирало на досадашњем дисциплинарном 
саставу) било би „Одељење за ликовне уметности, архитектуру и музичко стваралаштво― 
што би било прецизније, али што онемогућава пријем чланова из других области ни у 
идућем ни у било ком наредном изборном циклусу. Такоёе, отворено је питање критерија 
за избор нових чланова као и питање уверљивости приказа и образложења предлога за 
кандидате одељења и уз то и питање технике изборне процедуре, с обзиром на чињеницу 
о врло тешкој проходности наших кандидата на досадашњим изборима. Питање је, 
наиме, шта академици очекују од нових кандидата ОЛМУ за избор у САНУ? И како ићи 
у сусрет тим очекивањима? Можда би требало размислити о новом начину подобнијег 
информисања ширег круга академика о суштинским карактеристикама дела кандидата 
Одељења (нпр. путем организовања предизборних отворених сусрета кандидата из ужег 
избора са ширим кругом чланова САНУ, путем неке врсте јавних интервјуа на којима би 
присутни упознали кандидате, добили блиске информације о делу и деловању кандидата, 
имали могућност да им поставе питања и стекну подробније информације и личне 
утиске о кандидату). 

 
 

12. ФОНД САНУ ЗА ИСТРАЖИВАЊА У НАУЦИ И УМЕТНОСТИ 

 

Уводне напомене 

Фонд САНУ за истраживања у науци и уметности остварио је укупни приход у 
износу од 47.250.000,00 динара од Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије. Одлуку о расподели средстава за донео је Управни одбор Фонда, на 
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седници одржаној 17. маја, на основу предлога и сугестија Академијиних одељења и 
Извршног одбора САНУ. 

Фонд САНУ је уплаћена средства распоредио на следеће позиције: за научно-
истраживачке пројекте и пројекте у области уметности, објављивање научних публи-
кација, меёународну научну сарадњу, организовање научних скупова, учешће чланова 
САНУ и њихових сарадника на научним скуповима у земљи и иностранству, набавку 
научне литературе и за друге намене Програма научноистраживачких и уметничких 
активности САНУ. 

 

Делатности финансиране из Фонда 

Као и у претходним годинама, Фонд САНУ за истраживања у науци и уметности 
финансирао је следеће активности: 

 

Научноистраживачки и пројекти из области уметности 

Научноистраживачки и уметнички програм САНУ садржао је 29 пројеката из 
области математике, физике, гео-наука, 19 из области хемијских и биолошких наука, 14 
из области техничко-технолошких наука, 28 из области медицинских наука, 12 из обла-
сти језика и књижевности, 16 из области друштвених наука, 26 из области историјских 
наука и 7 пројеката из области ликовне и музичке уметности. 

Резултати рада пројеката и одбора САНУ објављују се у Бжйеглп Фмлда САНУ еа 
жоенаджвања п лаптж ж пкгелмоеж. еа 2017. гмджлп. 

  

Издавачка делатност 

У току године одштампано је 45 издања у укупном обиму од 1.030 ауторских 
табака, односно 970 штампарских табака. У издањима САНУ објављене су три научне 
монографије и укупно 279 аутора објавило је 292 рада. За САНУ су наведене публикације 
одштампане у укупном тиражу од 19.430 примерака, а већ у току године, због изузетно 
великог интересовања, објављено је друго издање каталога Снжоим пкгелжуим лаойгђг ла 
Кмомвп ж Мгемсжјж на српском и енглеском језику. 

 

Међународна сарадња, организација научних скупова и учешће  

чланова САНУ на научним скуповима у земљи и иностранству 

Током године 65 чланова и сарадника САНУ остварили су студијске боравке, уче-
ствовали на научним скуповима у земљи и иностранству и узели учешћа у радним 
телима меёународних асоцијација, или као представници САНУ на значајним меёуна-
родним скуповима, а САНУ је посетило преко 40 научника из иностранства по основу 
споразума о сарадњи, учешћа на научним скуповима, као предавачи или чланови звани-
чних делегација. Петнаест истраживача посетило је научне институције ван састава 
САНУ које су носиоци пројектне сарадње у оквиру њених билатералних споразума. Ака-
демија је организовала и била покровитељ 28 научних скупова, 16 предавања, два циклу-
сна предавања: први циклус од шест и други циклус од седам предавања, девет свечаних 
академија, осам научних конференција, свечани скуп поводом Дана Академије, предста-
вљање три књиге и четири комеморативна скупа. Српска академија наука и уметности 
забележила је и врло истакнуту меёународну активност. Контакти са научним и култур-
ним институцијама имали су посебно место у њеним активностима. Академија је такоёе 
усмерила своју пажњу на унапреёење и проширење сарадње са иностраним академијама 
и меёународним научним институцијама и организацијама, било кроз чланство у овим 
организацијама или кроз рад на заједничким научним пројектима на основу потписаних 
билатералних споразума. Представници САНУ учествовали су на састанцима меёунаро-
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дних научних асоцијација као и на скуповима у организацији других академија наука, 
који су били посвећени различитим темама: односима науке и друштва, научном 
интегритету, климатским променама, очувању природних ресурса, заштити околине, 
развоју информатичког друштва, етици, али и другим проблемима глобалног света. 
 

Рад Библиотеке САНУ 

Дан Библиотеке обележен је пригодном свечаношћу у част Вељку Петровићу. 
Приказан је одломак из документарног филма Мирослава Антића (1967) „Тројица из ста-
рог Сомбора― и звучни запис Радио Београда у којем Вељко Петровић говори своје 
песме. Програм је водила др Исидора Поповић. 

Библиотека САНУ je током године у узајамном каталогу креирала 3.861, а из њега 
је преузела 5.388 записa, па се сада у бази COBISSANU налази укупно 51.623 записа. 
Библиотека је приновила 4.785 свезака монографских и периодичних издања. Из размене 
је стигло 3.115 јединица, а као поклон је примљено 1.097 јединица граёе. Библиотека је и 
ове године бирала публикације из откупа Министарства културе и информисања, па је на 
тај начин набављена 571 публикација за фонд и још 818 примерака за размену, укупне 
вредности 1.024.284,6 динара. Извршена је претплата на један часопис, а није купљена 
ниједна монографија. Дезидерати су набављани преко размене. Одељење старе и ретке 
књиге и посебних фондова активно је обраёивало девет легата. Сва издања САНУ 
пристигла у току године инвентарисана су и формално и садржински обраёена. Завр-
шене су јубиларне библиографије академика Николе Тасића и ураёена је ауторска реви-
зија прелома за јубиларне библиографије академика Живорада Чековића, Љубомира 
Симовића и Драгослава Михаиловића. Настављен је рад на јубиларној библиографији 
академика Гојка Суботића, Момчила Спремића и Војислава Становчића. Ураёени су 
регистри и ревизија и коректура Пнггйгда жедања САНУ 1999–2009. Настављено је при-
купљање документације о члановима ДСС, СУД, СКА и САНУ. У фототеку је примљено 
је 20 нових фотографија, а у досијеима је забележено 11 потписа. Oдржано је 19 трибина 
Библиотеке САНУ. Приказано је укупно 352 наслова (10 монографија, 16 зборника и 326 
књига из три едиције) чланова САНУ, издања САНУ и института и центара чији је 
САНУ оснивач. Од отварања реновиране Библиотеке САНУ, новина су и камерне изло-
жбе поводом јубиларних годишњица од роёења или смрти преминулих чланова, од Срп-
ског ученог друштва до данашње Српске академије наука и уметности. Одржано је десет 
камерних изложби. Објављене су две јубиларне библиографије под насловом Бжбйжм-
гнаржја надмва аиадгкжиа Љпбмкжна Сжкмвжћа и Бжбйжмгнаржја надмва аиадгкжиа Днагм-
ойава Мжсажймвжћа. Изашао је пети број годишњака Тнжбжла Бжбйжмегиг САНУ. Објављен 
је Пнггйгд жедања: 1999–2009 ауторке Биљане Јовановић у серији „Издања Библиотеке―. 
 

Рад галерија САНУ 

Галерија САНУ реализовала је шест изложби у Галерији САНУ са следећим 

тематским насловима: Снжоиа аиадгкжја лапиа ж пкгелмоеж 1841–2016, Сйж-

ианж/наелжтж/овгдмтж, Гнаджла ла Јгйжтж. Уевнђглж тглеан п Ийжнжип VI вгиа ж вжфг-

оймјлм ансгмймфим лайаежфег, Едган Дгга. Тнглптж жмокаенања, Снжоим пкгелжуим 

лаойгђг ла Кмомвп ж Мгемсжјж. Идглежеге, елауај, пгнмдглмое и Семјал Нмваимвжћ ж 

њггмвм дмба. Изложбе су пропраћене каталозима. Изван Галерије САНУ реализована је 

изложба Укгелжуиа ебжниа САНУ – йжимвлж пкгелжтж аиадгкжтж, која је гостовала у 

Зрењанину, Ваљеву, Пироту, Крагујевцу и у Галерији РТС-а у Београду. Галерија је 

радила на припреми три изложбе ван просторија Галерије САНУ. Галерија је пружала 

стручне услуге, односно омогућавала коришћење своје документације – о изложбама, 

ликовним уметницима академицима, Уметничкој збирци, као и коришћење своје приру-

чне библиотеке. Настављен је рад на конзервацији и рестаурацији уметничких дела 
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САНУ. У оквиру циклуса, који се одржава у Галерији Српске академије наука и уметно-

сти, приреёено је 56 концерата. Поред извоёача из Београда, гостовали су солисти и 

ансамбли из других места Србије и из других држава. У оквиру концертног циклуса, 

издвајају се и музичке вечери српских композитора: „Музика за виолончело Дејана 

Деспића и Ивана Јевтића―; „In memoriam – Концерт камерне музике Властимира Трајко-

вића (1947–2017)― „Музика српских композитора―; „Концерт камерне музике Петра 

Стојановића (1877–1957)―, Рудолфа Бручија (1917–2001) и Александра Обрадовића 

(1927–2001)―, „Мгджеатжјг – камерна музика Александра Обрадовића, Дејана Деспића и 

Душана Радића―. XXXVI музичка сезона отворена је концертом традиционалне српске 

песме и свирке са Косова и Метохије, који је био тематски везан за управо отворену 

изложбу „Уметничко благо Косова и Метохије – традиција, угроженост и заштита―. 

Галерија науке и технике САНУ реализовала је девет изложби: Вгйжиалж онжоиг 

кгджтжлг, Нгдгља овгоеж м кмегп 2017 – Ммеаи п егкљж олмва, Лгжмеа жгћжла жоемулг 

Снбжјг – кжйжмлж гмджла ежсмвања ж оеванања, Улжвгнеайлж мбјгиеж, VII Саймл жгјеа-

длг ансжегиепнг, постер-сесија конференције Фмемлжиа 2017, Напиа инме еабавп, 

Бналжойав Кмјжћ – жнмоемн п огйп, огйм п жнмоемну, Сгћањг ла огћања – поводом 70 

година Етнографског института САНУ, О ансжегиепнж 2017. Изложбе су пратили 

каталози и богат пратећи програм: 11 стручних и научних предавања, укључујући и XIII 

меморијални циклус предавања „Академик Александар Деспић―, представљање књига и 

пројеката, едукативне радионице и друго. Галерија науке и технике узела је учешћа у 

манифестацијама: Ноћ музеја и Ноћ истраживача. 
 

Конзервација и откуп архивалија 

Настављен је рад на архивистичкој обради, конзервацији, откупу, скенирању и 
изради дигиталних снимака граёе у архивима САНУ у Београду и Сремским Карловци-
ма. Поклони и откупљене аквизиције су обраёивани и стављани на располагање 
истраживачима. Своје фондове Архив је обогатио следећим аквизицијама: од академика 
Владе Стругара, део његове рукописне заоставштине; од г. Немање Будисављевића, део 
његових фотографија; од г. Миомира Гаталовића, Дневник Љубице Сокић 1940/41. 
године на CD-у; од госпоёе Љиљане Манојловић, из Београда, неколико рукописа покој-
ног академика Војислав Ј. Ђурића; од академика Видојка Јовића разгледницу Јозефа 
Панточека – Јосифу Панчићу; говор Владимира К. Петковића на сахрани Саве Уроше-
вића; партитура Љубице Марић Драголсаву Срејовићу; од академика Димитрија 
Стефановића, документ о страдњу Ивана Стефановића: од Милутина Јаћимовића 
реплику географске карте Illiricum из 1690. године; од Библиотеке САНУ радове акаде-
мика Николе Хајдина; од г. Зорана Поповића део рукописне заоставштине Павла Попо-
вића; од г. Стевана Кочонде, из Београда, рукописну заоставштину дописног члана 
Милоша Радојчића; документа академика Ђорёа Злоковића наёена у његовом кабинету; 
од Јасмине Јанковић, CD: Српска краљевска музика династије Карёорёевић; Тамо 
далеко; У средишту мушке душе; Музика Јосипа Славенског 1896–1955; од госпоёе Вере 
Миљанић, рукописну заоставштину Андре Николића; од госпоёе Ане Ђорёевић, руко-
писну заоставштину Рашка Димитријевића; од проф. др Иве Тартаље, писма Јована 
Дучића Алекси Шантићу – микрофилм; преузет из кабинета део рукописне заостав-
штине академика Драгослава Срејовића; од г. Анёелка Марића, из Новог Сада, CD: Стра-
дање Срба са Купреса 1941. на Боровој глави – ископавање гробница; Сабор на Купресу 
1990; документа академика Николе Тасића преузета из његовог кабинета; од академика 
Мирјане Живојиновић, Записник о предаји благајне добротворног фонда сиромашних 
ученика Неготинске гимназије. Кабинет за медаље протекле године обогаћен је с 40 
нових ордена, плакета, повеља, захвалница и диплома. Приручна библиотека Архива је 
обогаћена са 75 нових књига, зборника, часописа и изложбених каталога. Знатан део вре-
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мена архивисти Архива утрошили су на избор докумената који су излагани на изло-
жбама: Гнаджла ла Јгйжтж; Снжоим пкгелжуим лаойгђг ла Кмомвп ж Мгемсжјж. Идглеж-
еге, елауај, пгнмдглмое; Семјал Нмваимвжћ ж њггмвм дмба.  
 

Начин пословања Фонда САНУ 

Стручни послови Фонда САНУ реализовани су у Сектору за послове Фонда 
САНУ за истраживања у науци и уметности, фондација, задужбина и легата, по налогу 
Управног одбора Фонда САНУ за истраживања у науци и уметности, управника послова 
САНУ и уз сарадњу са Академијиним одељењима, секторима Службе Академије и 
њеним јединицама. Управни одбор Фонда су у 2017. години сачињавали: председник 
Управног одбора Фонда САНУ: академик Зоран В. Поповић; секретари одељења САНУ 
академици: Градимир Миловановић, Мирослав Гашић/од 15. децембра Владимир 
Стевановић, Зоран Петровић, Драган Мицић, Предраг Пипер, Часлав Оцић/од 15. јуна 
Димитрије Стефановић, Михаило Војводић, Милан Лојаница: представици одељења 
САНУ: дописни члан Зоран Радовић, дописни члан Велимир Радмиловић, академици: 
Миодраг Чолић, Александар Лома, дописни члан Миодраг Марковић; представник 
Огранка САНУ у Новом Саду, академик Теодор Атанацковић и представник Огранка 
САНУ у Нишу, академик Нинослав Стојадиновић. 

Управни одбор Фонда САНУ одржао је у току године четири седнице. На седни-
цама су усвојене одлуке о усвајању Извештаја о раду одбора и пројеката одељења САНУ у 
2016, о усвајању Финансијског плана Фонда САНУ за 2017. годину, разматрана су питања 
реализације и финансирања Програма научноистраживачких и уметничких активности 
САНУ и друга питања везана за рад Фонда САНУ за истраживања у науци и уметности. 

 
 

13. ОДБОРИ, ФОНДАЦИЈЕ И ЗАДУЖБИНЕ АКАДЕМИЈЕ 

 

Издавачки одбор 

Издавачки одбор је радио у следећем саставу: председник академик Марко 
Анёелковић, генерални секретар САНУ; чланови: академик Градимир Миловановић, 
секретар Одељења за математику, физику и гео-науке; академик Мирослав Гашић, 
односно од 15. децембра, академик Владимир Стевановић, секретар Одељења хемијских 
и биолошких наука; академик Зоран Петровић, секретар Одељења техничких наука; 
академик Драган Мицић, секретар Одељења медицинских наука; академик Предраг 
Пипер, секретар Одељења језика и књижевности; академик Часлав Оцић, односно од 15. 
јуна, академик Димитрије Стефановић, секретар Одељења друштвених наука; академик 
Михаило Војводић, секретар Одељења историјских наука; академик Милан Лојаница, 
секретар Одељења ликовне и музичке уметности, академик Јасмина Грковић-Мејўор, 
представник Огранка САНУ у Новом Саду и Милорад Митковић, дописни члан, 
представник Огранка САНУ у Нишу. 

Одбор је одржао осам седница, од којих шест електронским путем, на којима је 
усвојен Издавачки план САНУ и огранака САНУ у Новом Саду и Нишу за 2017. годину, 
прихватане су допуне Издавачког плана, донети су Правилник о издавачкој делатности 
САНУ и Упутство за припрему рукописа за штампу у издањима САНУ, одлучивано је о 
штампању заједничких издања, разматрани су предлози о садржају Годишњака и о 
објављивању јубиларних и текућих библиографија, као и остала питања из делокруга 
издавачке делатности. Објављено је 45 издања. У издањима САНУ објављене су три 
научне монографије и укупно 279 аутора објавило је 292 рада. За САНУ су наведене 
публикације одштампане у укупном тиражу од 19.430 примерака, а већ у току године, 
због изузетно великог интересовања, објављено је друго издање каталога Снжоим 
пкгелжуим лаойгђг ла Кмомвп ж Мгемсжјж на српском и енглеском језику. 
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Фондација за студије наука и уметности 

Циљеви Фондације утврёени су Статутом и односе се на обезбеёивање услова за 
образовање студената и ученика и њихово оспособљавање за стваралачки рад у науци и 
уметности, као и ради подршке студијама из области наука и уметности. У Управни 
одбор Фондације, на мандат од четири године именовани су: академик Димитрије 
Стефановић, председник, Славица Павловић, Еуробанка Београд, др Срёан Цекић, Удру-
жење банака Србије, Саво Јаковљевић, Народна банка Србије и Милорад Марјановић, 
Завод за уўбенике и наставна средства Београд, чланови. Управни одбор именовао је 
управитеља Слаёану Млаёен. Административне и рачуноводствене послове обавља 
Стручна служба САНУ. 

Фондација остварује циљеве додељивањем стипендија за студенте основних и 
постдипломских студија током њиховог трајања, а по изузетку и за нарочито способне 
ученике средњих школа током даљег школовања. 

На седници Управног одбора од 22. јануара 2018. године усвојени су: Измене и 
допуне Статута Фондације, Финансијски извештај за 2017. годину, Финансијски план за 
2018. годину, Извештај о раду за 2017. годину и Програм рада за 2018. годину. 

 

Фонд Зоре и др Велибора Поповића 

Фонд је основан у циљу помагања у прикупљању, рестаурацији и конзервацији 
докумената који се тичу политичке и културне историје српског народа, а који се чувају у 
Архиву САНУ. Управни одбор Фонда радио је у саставу: академик Василије Крестић, 
председник, академик Драгослав Михаиловић и академик Видојко Јовић, чланови. 
Управни одбор Фонда именовао је за управитеља Слаёану Млаёен. Административне и 
рачуноводствене послове за потребе Фонда обавља Стручна служба САНУ. 

Управни одбор Фонда одржао је седницу 19. фебруара 2018. године на којој су 
усвојени: Финансијски извештај за 2017. годину, Извештај о раду за 2017. годину, као и 
Финансијски план за 2018. годину. 

 

Фондација Драгослав Срејовић  

Фондација је основана у циљу стварања услова за помагање развоја научног и 
уметничког стваралаштва Српске академије наука и уметности. Управни одбор Фонда-
ције радио је у саставу: академик Видојко Јовић, председник, академик Јованка Калић и 
дописни члан САНУ Миодраг Марковић, чланови. Управни одбор Фондације именовао 
је управитеља Слаёану Млаёен. Администартивно-правне и рачуноводствене послове за 
потребе Фондације обавља Служба САНУ. 

Управни одбор Фондације 19. фебруара 2018. године одржао је седницу на којој 
су усвојени: Финансијски извештај за 2017. годину, Финансијски план за 2018. годину и 
Извештај о раду за 2017. годину. 

 

Фонд Ђорђе Зечевић за заштиту и унапређење ћириличног писма 

Фонд Ђорёе Зечевић за заштиту и унапреёење ћириличног писма основан је ради 

заштите, унапреёења и усавршавања ћириличног писма. Извршни одбор САНУ имено-

вао је у Управни одбор Фонда, на мандатни период од четири године: академика Пре-

драга Пипера, за председника, академика Јасмину Грковић-Мејўор и академика Данила 

Басту, за чланове. Управни одбор Фонда именовао је управитеља Слаёану Млаёен. 

Административне и рачуноводствено-књиговодствене послове за потребе Фонда обавља 

Стручна служба САНУ. 
Од активности Фонда треба истаћи рад на изради Бжбйжмгнаржјг надмва онжоиг ж 

оймвглоиг ћжнжйжтг. Фонд је у суиздаваштву са Српском академијом наука и уметности 
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штампао издање Снжоиж кмйжевглжи. Сжмкглжта Мжйалп Ргфгеанп (1512–1942–2012). 
Ова књига је представљена на 62. Меёународном сајму књига. Фонд је, у својству 
суорганизатора, учествовао и у припреми научног скупа који организује Одељење језика 
и књижевности САНУ, а који се тиче српског језика и писмa. 

Управни одбор Фонда одржао је седницу 6. фебруара 2018. године на којој су 
донете одлуке о усвајању Финансијског извештаја за 2017. и Финансијског плана за 
2018. годину. Усвојен је, такоёе, Извештај о раду за 2017. и Програм рада за 2018. годину. 

 

Фонд Браниславе Бране Белић 

Фонд је основан у циљу помагања издавања каталога о изложбама које организује и 
одржава САНУ у својој изложбеној Галерији САНУ. Извршни одбор САНУ у Управни 
одбор Фонда, на мандатни период од четири године именовао је: академика Душана 
Оташевића, за председника, академика Гојка Суботића и академика Љубомира Симовића, 
за чланове. Управни одбор Фонда именовао је Слаёану Млаёен за управитеља. 
Административне и рачуноводствене послове за потребе Фонда обавља Служба САНУ. 
Фонд располаже скромним девизним средствима и из камате на орочене депозите није у 
могућности да остварује циљеве. 

Управни одбор Фонда одржао је 19. фебруара 2018. године седницу на којој су 
усвојени: Финансијски извештај за 2017. годину, Извештај о раду за 2017. и Финансијски 
план за 2018. 

 

Наградни фонд Секуле Зечевића 

Циљеви Фонда су одреёени Статутом и остварују се доделом награде за најбоље 
ученике или студенате, родом из Херцеговине. Извршни одбор САНУ именовао је у 
Управни одбор Фонда на мандатни период од четири године академика Данила Басту, за 
председника, Миодрага Марковића, дописног члана САНУ и академика Предрага Пешка, 
за чланове. Управни одбор Фонда именовао је управитеља Слаёану Млаёен. Админи-
стративне и рачуноводствене послове за потребе Фонда обавља Стручна служба САНУ. 

Управни одбор Фонда одржао је седницу 6. фебруара 2018. године на којој су 
донете одлуке о усвајању Финансијког извештаја за 2017. годину и Финансијског плана 
за 2018. Усвојен је Извештај о раду за 2017. и План рада за 2018. годину. 

 

Фонд Николе Трајковића 

Извршни одбор САНУ именовао је Управни одбор: Горана Петровића, дописног 
члана САНУ, за председника, академика Данила Басту и академика Предрага Пипера, за 
чланове. Управни одбор Фонда именовао управитеља Слаёану Млаёен. Административне 
и рачуноводствене послове за потребе Фонда обавља Стручна служба САНУ. 

Усвојен је Правилник о награди Фонда Николе Трајковића, којим је утврёено да 
се награда додељује једанпут у две године преводиоцу за превоёење стране поезије на 
српски језик, објављене на територији Републике Србије. 

Према Статуту Фонда, Скупштина Удружења књижевних преводилаца Србије 
делегирала је у жири за доделу награде Фонда четири члана: Милоша Константиновића 
(председника УКПС и преводиоца са француског језика), Душка Паунковића (прево-
диоца са руског језика), Дејана Илића (преводиоца са италијанског језика) и Бранислава 
Прелевића (преводиоца са шпанског и португалског језика). Горан Петровић, по 
функцији председник УО Фонда Николе Трајковића, истовремено је председник жирија 
за доделу награде. 

Управни одбор Фонда, на седници одржаној 6. фебруара 2018. године усвојио је 
Финансијски извештај за 2017. годину, Финансијски план за 2018, Извештај о раду за 
2017. и Програм рада за 2018. годину. 
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Задужбина Бранка Ћопића 

Задужбина је основана ради остваривања општекорисних циљева, тј. у циљу 
награёивања писаца за дела написана и објављена на српском језику. Додељују се две 
награде: награда за прозу и награда за поезију. Одлуку о лауреатима доноси жири чији 
чланови су истовремено и чланови Управног одбора Задужбине. 

Задужбина приходе остварује из камате на орочене девизне депозите и приходе од 
уступања ауторских права на објављивање дела Бранка Ћопића. 

Извршни одбор САНУ именовао је у Управни одбор Задужбине академике: 
Милосава Тешића, Душана Ковачевића, Матију Бећковића, Наду Милошевић-Ђорёевић 
и дописног члана Горана Петровића, за чланове. Управни одбор Задужбине је за 
председника изабрао академика Милосава Тешића, а за потпредседника дописног члана 
Горана Петровића. За управитеља је именована Слаёана Млаёен. Административне и 
књиговодствено-рачуноводствене послове обавља Стручна служба САНУ. 

Награда из Фонда Задужбине Бранка Ћопића за књигу високе уметничке 
вредности објављену 2016. године додељена је Анёелку Анушићу за роман Гйаомвж оа 
гналжтг и Мирославу Цери Михаиловићу за збирку песама Пмгйгд оа имта. Свечаност 
уручивања награда одржана је у јуну у Свечаном салону Клуба САНУ. 

Управни одбор Задужбине током године одржао је три седнице. 
На седници од 7. фебруара 2018. године усвојени су: Финансијски извештај за 

2017, Финансијски план за 2018, Извештај о раду за 2017. и План рада за 2018. годину. 

 

 

14. СКУПОВИ И ПРЕДАВАЊА 

 
Током године у Српској академији наука и уметности одржано је 27 научних ску-

пова, 16 предавања, два циклусна предавања, девет свечаних академија, свечани скуп 
поводом Дана Академије и четири комеморативна скупа. 

 

Научни скупови 

Српска академија наука и уметности, Кабинет министра без портфеља задуженог 
за демографију и популациону политику и Институт друштвених наука – Центар за 
демографска истраживања организовали су 27. фебруара у Свечаној сали САНУ научну 
конференцију Ка бмљмј дгкмгнароимј бпдпћлмоеж Снбжјг. 

Српска академија наука и уметности је 7. априла организовала научни скуп Од 
ждгјг дм жлмватжјг. 

Српска академија наука и уметности и Институт друштвених наука организовали 
су округли сто 21. априла под називом Напиа ж вжомим мбнаемвањг. 

Одељење медицинских наука САНУ, Одбор за имунологију и алергологију и Дру-
штво имунолога Србије, 27. aприла, организовали су конференцију Свгеоиж дал 
жкплмймгжјг – 2017.  

Српска академија наука и уметности и Удружење оболелих од Паркинсонове 
болести организовали су 19. маја у Свечаној сали САНУ симпозијум 200 гмджла кмлм-
гнаржјг Џгјкоа Панижломла: феа јг лмвм? 

Клиника за неурологију Клиничког центра Србије у сарадњи са Кливлендском 
клиником из Охаја, под покровитељством Српске академије наука и уметности, органи-
зовала је Belgrade-Cleveland Meeting on Focal Cortical Dysplasia од 8. до 10. јуна. 

Одељење техничких наука САНУ је организовало научни скуп Сеањг ж жгн-
ожгиежвг онжоиг гйгиенмглгнггежиг у Свечаној сали САНУ, 16. јуна. 

У организацији Одељења за математику, физику и гео-науке САНУ и Института 
за физику Универзитета у Београду организована је меёународна научна конференција 
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Photonica 2017, од 28. августа до 1. септембра. Одржана су 74 предавања током пет дана 
трајања конференције. 

Српска академија наука и уметности била је домаћин састанка – VIII имлргнгл-
тжјe аиадгкжја жмдплавоиг нггжјг, који је одржан од 21. до 22. септембра. У раду 
конференције учествовале су академије наука следећих земаља: Аустрије, Немачке, 
Маёарске, Црне Горе, Румуније, Словачке, Словеније, Републике Српске, Бугарске и 
Македоније. Скупу се путем видео-поруке обратио др Јоханес Хан, европски комесар за 
проширење и политику суседства. 

Академијски одбор за село САНУ организовао је научно-стручни скуп Облмвљжвм 
имнжфћгњг жнжнмдлжс нгопноа п огмоижк жмднпујжка Снбжјг, од 27. до 28. септембра. 

У организацији Одељења ликовне и музичке уметности САНУ и Музиколошког 
института организован је меёународни научни скуп Бпдпћлмое жоемнжјг кпежиг, од 28. до 
30 септембра. 

Српска академија наука и уметности и Математички институт САНУ организо-
вали су 5. октобра научни скуп Пнжваелмое п джгжеайлмк дмбп: жйпежја жйж латжмлайлж 
жеаемв (Privacy in the Digital Age Illusion or a National Challenge). 

Научно-стручни скуп Еимлмкжја: еажмойглмое ж над п Снбжјж п XXI вгип из циклуса 
„Стратешки правци развоја Србије у XXI веку―, који је одржан од 4. до 5. октобра, 
организован је у сарадњи Одељења друштвених наука САНУ, Економског факултета Уни-
верзитета у Београду и Кабинета министра без портфеља задуженог за демографију и 
популациону политику Републике Србије. 

Радни састанак Снуала жлопржтжјглтжја п ианджмкжмжаежјака одржан је од 5. до 6. 
октобра у организацији Европске асоцијације за срчану болест и Удружења за срчану 
болест Србије, а под покровитељством Српске академије наука и уметности. 

Српска академија наука и уметности је организовала меёународни научни симпо-
зијум Earth᾿s Climate Change Science and Impacts (Пнмкгла ийжкг егкљг: лапиа ж пежтајж), 
од 11. до 13. октобра. Симпозијум је поред наших научника окупио и 25 научника из 
других земаља – Аустрије, Белгије, Бразила, Ирске, Италије, Јапана, Кине, Маёарске, 
Немачке, Француске, Хрватске, Чешке Републике, Сједињених Америчких Држава и 
Велике Британије. Поднета су 34 предавања, а регистровано је укупно 95 учесника. 

Астрономска опсерваторија је организовала од 16. до 20. октобра, под покрови-
тељством Српске академије наука и уметности, XVIII онжоип аоенмлмкоип имлргнглтжјп, 
којом је обележено 125 година од роёења академика Војислава Мишковића. 

Одељење историјских наука САНУ и Филозофски факултет Универзитета у Бео-
граду организовали су од 17. до 18. oктобра меёународну научну конференцију, посвећену 
обележавању стогодишњице роёења проф. др Фауне Папазоглу.  

Институт за упоредну право, у сарадњи са Српском академијом наука и уметности, 
организовао је научну конференцију Пнавлж аожгиеж джгжеайжеатжјг ипйепнлг бафежлг у 
Свечаној сали САНУ, 19. октобра. 

Српска академија наука и уметности је организовала трибину 800 гмджла Сеграла 
Пнвмвглуалмг у Свечаној сали САНУ, 25. октобра. 

Одељење медицинских наука САНУ и Друштво за неуронауке Србије су од 25. до 27. 
октобра организовали VII имлгнго Днпфева еа лгпнмлаиг Снбжјг, са меёународним учешћем. 

Српска академија наука и уметности је организовала научни скуп са меёународним 
учешћем Семјал Нмваимвжћ – жмвмдмк оем огдакдгоге жге гмджла мд нмђгња у Свечаној 
сали САНУ, од 1. до 2. новембра. 

Академијски одбор за биомедицинска истраживања САНУ у оквиру пројектног ци-
клуса „Проблеми јавног здравља у Србији― организовао је конференцију Фмнпк м кглеайлмк 
еднављп – Нгка еднавља бге кглеайлмг еднавља у Свечаној сали САНУ, 13. новембра. 

Институт за српски језик САНУ је обележио 70 година свог постојања у Свечаној 
сали САНУ, 15. новембра. 
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Одбор за хуману репродукцију САНУ организовао је научни скуп Бгйа ипга п 
Снбжјж: иад јг лаоеайа ж иаим јг ожнгужеж у Свечаној сали САНУ, 1. децембра. 

Одељење за математику, физику и гео-науке САНУ и Машински факултет Универ-
зитета у Београду су од 30. новембра до 2. децембра организовали меёународну конферен-
цију Approximation and Computation Theory and Applications (Ажнмиожкатжјг ж женаупла-
вања егмнжја ж жнжкглг). Конференција је посвећена познатом математичару Волтеру Гау-
чију, једном од родоначелника савремене нумеричке анализе, поводом његовог деведесетог 
роёендана. Поред самог професора Волтера Гаучија предавања су одржала 45 научника из 
земље и иностранства.  

Научни скуп Дгйм Ивг Алднжћа одржан је од 13. до 14. децембра у Свечаној сали 
САНУ у организацији Српске академије наука и уметности. Учествовало је 38 предавача из 
Србије, Црне Горе и Републике Српске.  

Одељење језика и књижевности САНУ и Филозофски факултет Универзитета у 
Београду организовали су научни скуп Мжймф Н. Ђпнжћ – ийаожулм лаойгђг ла наекгђж 
енадтжмлайлмг ж кмдгнлмг, 21. децембра.  

 

Свечани скупови 

Дана 20. новембра одржан је свечани скуп Дал Аиадгкжјг, којем су присуствовали 
чланови САНУ, представници универзитета у Србији, декани, директори института, 
шефови и представници дипломатско-конзуларних мисија у Србији и Академијини 
поштоваоци, сарадници и пријатељи. На прослави је говорио академик Владимир С. 
Костић, а академик Љубомир Симовић приредио је део Завгфеања – Алднжћгвм ћпеањг 
– О 125. гмджфњжтж нмђгња Ивг Алднжћа, које су читали драмски уметници Небојша 
Кундачина и Војислав Брајовић.  

Поред традиционалног свечаног обележавања Дана Академије, у Српској академији 
наука и уметности пропраћени су следећи догаёаји: у организацији Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у Свечаној сали САНУ, 6. јуна, 
одржано је свечано потписивање Уговора о стипендирању студената докторских 
академских студија и укључивања у научностраживачке пројекте Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије. 

Одељење ликовне и музичке уметности САНУ организовало је свечану академију 
посвећену Стојану Ћелићу у Свечаној сали САНУ, 28. априла. На Свечаној академији је 
приказан и филм „Стојан Ћелић на својој изложби у Галерији САНУ 1990. у разговору са 
проф. др Иваном Симеоновић Ћелић―. 

Српска академија наука и уметности и Задужбина Иве Андрића су организовали 
Свечану академију поводом 125 година од роёења Иве Андрића у Свечаној сали САНУ, 13. 
октобра. 

На предлог Одељења ликовне и музичке уметности САНУ одржана је Свечана 
академија посвећена обележавању 120 година од роёења и 50 година од смрти Милa Милу-
новићa 1897–1967–2017. у Свечаној сали САНУ, 8. новембра.  

Вукова задужбина је 9. новембра у Свечаној сали САНУ одржала Свечану акаде-
мију поводом 30 година Вукове задужбине 1987–2017. 

Српска академија наука и уметности покренула је циклус билатералних скупова 
организацијом меёународне конференције Снбжја ж Гнуиа п 19. ж 20. вгип. Конференција је 
одржана 15–16. децембра. Свечаном отварању присуствовао је амбасадор Републике Грчке 
Њ. е. господин Илијас Илијадис и амбасадор Републике Србије у Атини Њ. е. господин 
Душан Спасојевић. 

Географски институт „Јован Цвијић― САНУ, Археолошки институт, Етнографски 
институт САНУ и Институт за медицинска истраживања организовањем свечаних акаде-
мија обележили су 70-годишњице свога постојања.  
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Комеморативни скупови 

Српска академија наука и уметности организовала је четири комеморативна скупа 
посвећена успомени на своје преминуле чланове: академика Ђорёа Злоковића, академика 
Николу Тасића, академика Војислава Становчића и академика Владимира Стојанчевића. 

 

Предавања 

На предлог Одељења језика и књижевности САНУ проф. др Николај Казански 
(Николай Николаевич Казанский), директор Института за лингвистичка истраживања у 
Санкт Петербургу, професор грчког језика на Филолошком факултету Државног 
универзитета у Санкт Петербургу и редовни члан Руске академије наука, одржао је 8. 
марта предавање на тему Пнмбйгк жнажлдмгвнмжоижс имнглоижс жнмфжнгња.  

Проф. др Ричард Ледницки (Richard Lednický), потпредседник Меёународног 
нуклеарног института Дубна, одржао је предавање 16. марта, на предлог Извршног одбора 
САНУ и потпредседника САНУ академика Зорана Поповића. Тема предавања је Мгђпла-
нмдла лапула оанадња JINR Дпбла оа лапулжк тгленжка ж плжвгнежегежка п овгеп. 

Приликом потписивања Споразума о сарадњи Српске академије наука и уметно-
сти и Руске националне библиотеке из Санкт Петербурга, 5. априла, генeрални директор 
Руске националне библиотеке из Санкт Петербурга, господин Aлександар Иванович 
Вислиј (Александр Иванович Вислый) одржао је предавање на тему Снжоиж нпимжжож же 
рмлда Рпоиг латжмлайлг Бжбйжмегиг. 

На предлог Извршног одбора САНУ и потпредседника САНУ академика Љубомира 
Максимовића, у сарадњи са амбасадом Републике Грчке, дана 24. априла, проф. Марина 
Ламбраки–Плака, професор историје уметности и директор Националне галерије у Атини, 
одржала је предавање на тему Дмкглжимо Тгмемимжпймо – Ей Гнгим – плжвгнеайлж пкгелжи. 

Академик Драгослав Маринковић, на предлог Одељења хемијских и биолошких 
наука САНУ, одржао је 10. маја предавање на тему Нмвж жнжоепжж п ийаожулмј ж гвмйп-
тжмлмј гглгежтж. 

На предлог Одељења техничких наука САНУ, одржао је 22. јуна предавање проф. 
др Феликс Леонидович Черноуско (Феликс Леонидович Черноусько), редовни члан Руске 
академије наука, директор Института за проблеме у машинству Руске академије наука и 
инострани члан САНУ, на тему Ммбжйлж нмбмеоиж ожоегкж: жнжлтжжж ймимкмтжјг, джла-
кжиа, мжежкжеатжја. 

Професор Кен Лонг (Ken Long), руководилац MICE меёународне колаборације, на 
предлог Одељења за математику, физику и гео-науке САНУ и академика Ђорёа Шијачког, 
одржао је предавање 27. јуна на тему Цжљгвж ж елауај MICE гиожгнжкглеа. 

На предлог Одељења техничких наука САНУ, проф. др Мауро Ферари (Mauro Ferra-
ri), председник и извршни директор Методист истраживачког института у Хјустону, одр-
жао је предавање 3. јула на тему Налмегслмймгжја ж жмое-лалм п кгджтжлоижк жнжкглака. 

Проф. др Џон Елис (Jonathan R. Ellis), професор теоријске физике на Краљевском и 
Имеперијал колеўу у Лондону, одржао је предавање на иницијативу потпредседника САНУ 
академика Зорана Поповића 8. септембра на тему Фжежиа угоежтa далао, опена ж п 
бпдпћлмоеж. 

Асоцијација за развој одрживе урбане заједнице дана 15. септембра одржала је 
предавање Иоипоева Хмйалджјг као део меёународног мултидисциплинарног догаёаја О 
ансжегиепнж.  

У оквиру меёународног научног симпозијума Пнмкгла ийжкг егкљг: лапиа ж пеж-
тајж и у сарадњи са Центром за меёународну сарадњу и одрживи развој, професор Штефан 
Рамшторф (Stefan Rahmstorf), члан Academia Europaea, професор Универзитета у 
Потсдаму, одржао је предавање 10. октобра на тему Пмойг Панжоимг ожмнаепка: да йж 
кмдгкм да имленмйжфгкм ийжкаеоип инжеп? 
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На предлог Одељења техничких наука САНУ, проф. др Зоја Поповић, професор на 
Универзитету у Колораду и инострани члан САНУ, одржала је предавање 16. октобра на 
тему Бгджулж овге: 50 кмбжйлжс егйгрмла жнмдаем п огиплдж! 

Проф. др Душан Боројевић, професор на Virginia Tech-у, члан Aмеричке Нацио-
налне Aкадемије (US National Academy of Engineering), председник IEEE Power El. Society 
2011/12 и кодиректор CPES-а најпознатијег светског Центра за истраживање, развој и 
образовање у области енергетске електронике, на предлог Одељења техничких наука 
САНУ, одржао је предавање 23. oктобра на тему Пмгйгд ла гйгиенмлоип глгнггежип 
бпдпћлмоеж. 

Др Марија Наваро Навахас (Maria Navarro Navajas), молекуларни биолог, акаролог и 
руководилац Центра за биологију и управљање популацијама из Националног 
пољопривредног института Француске (INRA), на предлог Одељења хемијских и биоло-
шких наука САНУ, одржала је предавање 15. новембра на тему Илваежјг фегемужла 
бжљаиа- имймлжеатжјe, жнгдвжђањa ж пжнављањг. 

На предлог академика Зорана Петровића, секретара Одељења техничких наука 
САНУ, др Жан-Мишел Пувел (Jean-Michel Pouvesle), научни саветник GREMI лаборато-
рије Универзитета у Орланду, одржао је предавање 27. новембра на тему Хйадлг жйаекг еа 
бжмкгджтжлоиг ажйжиатжјг: оепджјг, жжеања ж жеаемвж.  

Проф. Пер Јакобсен (Per Jacobsen), инострани члан САНУ, члан Данске краљевске 
академије наука и оснивач Катедре за српскохрватски језик на Универзитету у Копен-
хагену, на предлог Одељења језика и књижевности САНУ, одржао је 11. децембра преда-
вање на тему Јгло Пгегн Јаимбогл кгђп Јпдлжк Сймвглжка. 

 

Циклуси предавања 

Одељење историјских наука САНУ организовало је током фебруара, марта, 
априла, маја и јуна циклус предавања Кмленмвгнег п онжоимј жоемнжмгнаржјж: 

 академик Мирјана Живојиновић: Пжеањг вгнмдмоемјлмоеж жмвгља джлаоежјг 
Нгкањжћа (1198–1371); Ансжв калаоежна Хжйалдана 

 др Софија Божић: Вгйжимонжоиа сгггкмлжја п Кнаљгвжлж Снба, Хнваеа ж Сймвг-
лата: ойпуај Снба п Хнваеоимј 

 академик Василије Крестић: Иоежлг ж еабйпдг м јпгмоймвглоевп Јможжа Јпнја Шенм-
окајгна 

 проф. др Мира Радојевић: Мжйал Нгджћ п онжоимј жоемнжмгнаржјж 

 дописни члан САНУ Љубодраг Димић: Иоемнжмгнароиг имленмвгнег м жоемнжјж 
Јпгмойавжјг 

 дописни члан САНУ Славенко Терзић: Еелжуим ж вгноим п жнмтгоп онжоиг латжм-
лайлг жлеггнатжјг. 

 

Одељење техничких наука САНУ организовало је током октобра, новембра и 
децембра циклус предавањ Фаотжлалелж овге лалмлапиг ж лалмегслмймгжјг: 

 др Џеф Де Хосон (Jeff Th. M. Dehosson), професор на Одељењу за примењену 
физику, Зернике института за напредне материјале, Универзитета у Гронингену 
(Холандија): Мгеайлж кжфжћж: лалмжмнмелж каегнжјайж ла дгйп 

 др Александра Портер (Alexandra Porter), проф. на Департману за материјале Импе-
ријал колеўа у Лондону: Кмнгйаежвла кжинмоимжжја гналжулжс жмвнфжла жекгђп 
бжмймфижс ожоегка ж каегнжјайа еа жнжкглп п лалмкгджтжлж 

 др Тамара Радетић, научни саветник на Катедри за металуршко инжењерство, 
Технолошко-металуршког факултетa Универзитета у Београду: Аемкжоежуиж ж 
инжоеаймгнароиж рглмкглж жнж имленаитжјж лалменла 
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 др Владимир В. Срдић, проф. Технолошког факултета Универзитета у Новом Саду: 
Мпйежргнмжулж BаTiO3/NiFe2O4 лалмимкжмежеж: мд игнакжиг дм вжфгоймјлжс 
еалижс ржйкмва 

 др Снежана Гојковић, проф. Технолошко-металуршког факултета Универзитета у 
Београду: Налмугоежтг иам иаеайжеаемнж нгаитжја п гмнжвлжк ожнггмвжка 

 др Зоран Шапоњић, научни саветник Института за нуклеарне науке „Винча―: 
Ожежуиа, каглгела ж рмемиаеайжежуиа овмјоева лалмугоежта ТiО2 ж лалмимкжм-
ежеа ла баеж жнмвмдлжс жмйжкгна 

 академик Зоран Љ. Петровић: Налмгйгиенмлжиа баежнала ла егслмймгжјж жйаека 
лагнжеања. 

 
 

15. МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА 
 

Српска академија наука и уметности била је током године активна на меёуна-
родном плану. Извршни одбор је био усмерен на регионалну сарадњу те су академије 
наука у окружењу редовно обавештаване о планираним активностима и позивани су чла-
нови партнерских академија да учествују у организацији заједничких активности. 
Председник САНУ академик Владимир С. Костић посетио је Македонску академију 
наука и уметности приликом прославе 50. годишњице оснивања МАНУ. Као организатор 
научног симпозијума Оока имлргнглтжја егкаља жмдплавоиг нггжјг, САНУ је била дома-
ћин представницима Македонске академије наука и уметности, Црногорске академије 
наука и умјетности, Академије наука и умјетности Републике Српске, Словеначке акаде-
мије наука и уметности, Румунске академије, Словачке академије наука, Бугарске акаде-
мије наука и Европске академије наука и уметности. Због бројних обавеза, председник В. 
С. Костић није могао да оствари посету Кинеској академији друштвених наука, Аустриј-
ској академији, Националној академији наука Белорусије и Берлинско-бранденбуршкој 
академији наука. 

Представници САНУ учествовали су на састанцима меёународних научних 
асоцијација, као и на скуповима у организацији других академија наука који су били 
посвећени различитим темама: односима науке и друштва, научном интегритету, климат-
ским променама, очувању природних ресурса, заштити околине, развоју информатичког 
друштва, етици, али и другим проблемима глобалног света. 

Меёународна сарадња САНУ одвија се кроз: 

– размену истраживача у оквиру билатералних споразума о научној сарадњи 
(меёуакадемијских, меёуинституционалних, као и споразума на меёудржавном нивоу); 

– мултилатералну сарадњу, која подразумева активности везане за програме 
финансиране из фондова Европске комисије или неких других фондова (FP 7, EUREKA, 
TEMPUS, CERN, COST, HORIZON 2020); 

– чланство у невладиним меёународним научним асоцијацијама на различитим 
нивоима, односно на светском: IAP − Интеракадемијско партнерство, Меёународни 
савет за науку (ICSU), Меёународна унија академија (UAI), UNESCO; европском: Европ-
ска федерација академија (ALLEA), Европска академија наука и уметности (EASA), 
Европска академија уметности, наука и хуманистичких наука (EAASH); регионалном: 
Global Round Table, Мрежа академија Медитерана (ЕМАN), Академије подунавске регије 
(DAC), и балканском: Интеракадемијски савет југоисточне Европе (IAC SEE); 

– учешће на меёународним научним скуповима у иностранству, као и организацију 
истих у земљи; 

– гостовање угледних научника из света и земље као предавача. 

Српска академија наука и уметности унапреёује и научну сарадњу са институци-
јама које нису у њеном саставу, кроз реализацију заједничких научних пројеката у оквиру 
потписаних споразума о научној сарадњи.  
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Међународне активности САНУ 

Представници Академије су током године активно учествовали на бројним 
меёународним скуповима и конференцијама. 

Академик Видојко Јовић, у својству представника САНУ, присуствовао је 12. Сре-
тењском сабору Вукове задужбине, који је одржан 1. фебруара у Љубљани. 

Академик Владимир С. Костић сусрео се са председником Маёарске академије 
наука академиком Ласлом Ловашем током боравка у Будимпешти, 21. априла. Председнику 
МАН упућен је усмени позив да посети САНУ, што је он и прихватио. 

У периоду 26–28. априла Српску академију наука и уметности посетила је делега-
ција Бугарске академије наука у саставу: академик Јулијан Ревалски, председник, проф. др 
Евдокија Пашева, генерални секретар за науку, и академик Иван Миланов. Том приликом 
потписан је амандман на Протокол о сарадњи. 

Делегација Македонске академије наука и уметности у саставу: академик Таки 
Фити, председник, академик Владо Матевски, потпредседник и академик Леонид Грчев, 
секретар посетила је САНУ у периоду 10–12. маја. Одржан је редовни састанак два извр-
шна одбора. 

У организацији Академије наука Француског института и Националне академије 
наука Немачке „Леополдина― одржана је III заједничка научна конференција академијских 
структура западног Балкана у Паризу, у периоду 14–16. јуна. Конференцијама посвећеним 
темама Илвгоежнањг п кйађг жоенаджвауг и Обнаемвањг ж жлмватжјг п ойпдбж жмоймва ж 
наоеа присуствовао је академик Љубомир Максимовић. 

Академик Владимир С. Костић присуствовао је састанку са председником Маке-
донске академије наука и уметности академиком Такијем Фитијем и председником Бугар-
ске академије наука академиком Јулијаном Ревалским на Охриду у периоду од 19. до 21. 
јуна. Тема састанака била је меёуакадемијска сарадња, заједнички пројекти и могућности 
заједничког аплицирања за ЕУ фондове. 

Европска федерација академија (ALLEA) одржала је Генералну скупштину у периоду 
4–6. септембра у Будимпешти. Домаћин је била Маёарска академија наука. У оквиру Скуп-
штине одржан је симпозијум Однджвмое ж межмнлмое и додељена награда Мадам де Стал. 

На основу договора о заједничким састанцима извршних одбора САНУ и АНУРС, 
делегација АНУРС на челу са председником академиком Рајком Кузмановићем посетила је 
Српску академију наука и уметности 29. септембра. 

На позив председника Македонске академије наука и уметности, академик Влади-
мир С. Костић, потпредседник Љубомир Максимовић и заједнички чланови САНУ и 
МАНУ присуствовали су Свечаној академији посвећеној 50. годишњици оснивања МАНУ, 
која је одржана 9. октобра. 

У циљу јачања сарадње меёу академијама, Европска федерација академија 
(ALLEA) организовала је радионице у оквиру пројекта SAPEA – дела саветодавног 
механизма SAM Европске комисије. Радионица је одржана 16. и 17. октобра у Букурешту. 
У име САНУ, радионици је присуствовао управник послова др Бојан Бугарчић. 

У организацији Академије наука и умјетности Републике Српске, Српске академије 
наука и уметности и Одбора за стандардизацију српског језика, дана 3. новембра у Бањој 
Луци одржан је округли сто Снжоиж јгежи ж онжоим жжокм далао. Округлом столу присуство-
вао је академик Предраг Пипер, секретар Одељења језика и књижевности. 

На основу програма сарадње САНУ и АНУРС, академик Часлав Оцић учествовао 
је на научном скупу Сенаеггжјг наевмја ж гимлмкоиг оанадњг кайжс егкаља п поймвжка гйм-
байжеатжјг ж нггжмлайлжс жлеггнатжја, који је одржан 16. и 17. новембра у Бањој Луци. 

Академија наука и умјетности Републике Српске организовала је научни скуп Тмимвж 
ж оеналжпежтг п наевмјп вжомимг мбнаемвања. Научном скупу који је одржан 23. новембра 
присуствовали су академик Душан Теодоровић и дописни члан Владица Цветковић. 
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У Берлину је 20. децембра одржана радионица под називом Пгнтгжтжја нжежиа ж 
жнжсваељжвмое жеймдглмоеж љпдж жгоежтжджка у оквиру пројекта SAPEA. Представник 
САНУ био је проф. др Петар Булат, члан Академијског одбора за село. 
 

*  *  * 
Српску академију наука и уметности посетили су ресорни министри у Влади, угле-

дни научници, представници научних, културних и привредних институција из земље и 
иностранства, шефови/представници дипломатско-конзуларних мисија у Београду, који су 
водили разговоре са члановима Извршног одбора САНУ или учествовали на значајним 
скуповима које је Академија организовала или им била домаћин. 

Организован је и традиционални пријем за ученике средњих и основних школа који 
су освојили једно од прва три места на светским такмичењима. Добитницима признања 
САНУ је обезбедила пригодне поклоне 
 

Студијски боравци 

У току године 65 чланова и сарадника САНУ остварили су студијске боравке, уче-
ствовали на научним скуповима у земљи и иностранству и узели учешће у радним телима 
меёународних асоцијација или као представници САНУ на значајним меёународним 
скуповима, а САНУ је посетило 40 научника по основу споразума о сарадњи, учешћа на 
научним скуповима, као предавачи или чланови званичних делегација. Преко 15 истражи-
вача посетило је научне институције ван састава САНУ које су носиоци пројектне сарадње 
у оквиру њених билатералних споразума. 
 

Билатерална научна сарадња на основу потписаних споразума 

Српска академија наука и уметности има потписане билатералне споразуме о нау-
чној (и уметничкој) сарадњи са 22 националнe академије наука. Овим споразумима обухва-
ћена су 79 истраживачка пројекта и предвиёено по 132 човек/недеља годишње за безде-
визну размену за наше и иностране истраживаче. 

Размена истраживача у оквиру пројеката којим руководе чланови САНУ била је 
нешто већа него претходне године, али и даље далеко испод нивоа од пре 2012. године. 
Искоришћене су укупно 83 човек/недељe. Од тог броја страни истраживачи су искористили 
31 недељу, а домаћи 52 недеље. 
 

Сарадња са Азербејџанском националном академијом наука 

Видети Годишњак CXXII за 2015. годину. 
 

Сарадња са Академијом наука и умјетности Републике Српске 

Редовна заједничка седница извршних одбора две академије одржана је 29. септем-
бра у Београду. Делегацију АНУРС чинили су академик Рајко Кузмановић, председник, 
академик Љубомир Зуковић, потпредседник и академик Васкрсија Јањић, потпредседник. 
Разговорима су присуствовали чланови ИО САНУ, секретари одељења и академици чла-
нови САНУ и АНУРС. 

Председник АНУРС академик Рајко Кузмановић био је гост САНУ у оквиру Осме 
конференције подунавских земаља, 21–22. септембра. 
 

Сарадња са Атинском академијом 

Видети Годишњак CXXII за 2015. годину. 
 

Сарадња са Аустријском академијом наука 

У протеклој години није било размене истраживача. Аустријска академија наука 
већ неколико година због финансијских тешкоћа не прима истраживаче по размени. 
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Сарадња са Бугарском академијом наука 

Важећи Тематски план сарадње садржи укупно 19 заједничких пројеката, а годи-
шња квота за размену износи 35 недеља. Од тога су домаћи истраживачи искористили 26, а 
бугарски 16 недеља. 

У времену од 25. до 28. априла Српску академију наука и уметности посетила је 
делегација Бугарске академије наука у саставу: академик Јулијан Ревалски, председник, 
проф. др Евдокија Пашева, генерални секретар за науку и академик Иван Миланов. Том 
приликом потписан је амандман на Протокол о сарадњи.  

Академик Димитер Иванов, научни секретар БАН, био је гост САНУ у оквиру 
Осме конференције подунавских земаља, 21–22. септембра. 

 

Сарадња са Националном академијом наука Белорусије 

Видети Годишњак CXXIII за 2016. годину. стр. 218. 

 

Сарадња са Мађарском академијом наука  

Домаћи истраживачи боравили су у Маёарској у укупном трајању од 15 недеља, 
док маёарски истраживачи ове године нису боравили у Србији. 

 

Сарадња са Македонском академијом наука и уметности 

Делегација МАНУ у саставу академик Таки Фити, председник, академик Владо 
Матевски, потпредседник и академик Леонид Грчев, секретар, посетила је САНУ, 11. 
маја. Разговорима су присуствовали чланови ИО САНУ и академици чланови САНУ и 
МАНУ. Састанак је одржан у складу са договором о редовним заједничким седницама 
два извршна одбора. 

Укупан број заједничких пројеката је 13. Македонска страна искористила је шест 
недеља за размену, док је српска страна искористила једну недељу. 

Генерални секретар академик Леонид Грчев био је гост САНУ у оквиру Осме 
конференције подунавских земаља, 21–22. септембра. 

Председник САНУ академик Владимир С. Костић присуствовао је прослави 50. 
годишњице МАНУ, 9. октобра и том приликом уручио је пригодан поклон. 

 

Сарадња са Пољском академијом наука 

Тематски план садржи пет пројеката, а годишња квота за размену истраживача 
износи по седам недеља. Од тога је пољска страна искористила две, а наша четири недеље. 

 

Сарадња са Румунском академијом  

Укупан број заједничких пројеката износи 16. Од 15 недеља годишње квоте за 
размену, румунска страна искористила је четири, а наша три недеља. 

Академик Кристијан Хера, потпредседник Румунске академије био је гост САНУ 
у оквиру Осме конференције подунавских земаља, 21–22. септембра. 

 

Сарадња са Руском академијом наука 

Видети Годишњак CXXIII за 2016. годину, стр 219.  
 

Сарадња са Словачком академијом наука 

Годишња квота за размену истраживача износи по четири недеље, а Тематски 
план обухвата три заједничка пројекта. 

Од предвиёене четири недеље за размену, и наши и словачки истраживачи су 
искористили три. 
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Академик Душан Галик, научни секретар САН, био је гост САНУ у оквиру Осме 
конференције подунавских земаља, 21–22. септембра. 

 

Сарадња са Словеначком академијом наука и уметности 

Тематски план обухвата укупно пет заједничких пројеката, а годишња квота за 
размену износи по две недеље. Ове године није било размене истраживача. 

 

Сарадња са Турском академијом наука 

Видети Годишњак CXVIII за 2011. годину, стр. 269. 

 

Сарадња са Националном академијом наука Украјине 

Видети Годишњак СXXI за 2014. годину, стр. 219. 

  

Сарадња са Чешком академијом наука 

Важећи Протокол о сарадњи потписан је 2010. године. Годишња квота за размену 
утврёена је на 15 недеља, а тематски план обухвата укупно шест пројеката. Крајем 
године кренула је анкета о заинтересованости одељења и института САНУ за сарадњу по 
новом систему који је 2014. године увела Чешка академија наука. Након тога уследила би 
обнова меёуакадемијског Протокола о сарадњи. 

Од предвиёених 15 недеља за размену, ни наша ни чешка страна нису користиле 
квоту.  

 

Сарадња са Краљевском академијом за књижевност, историју и старине (Шведска) 

Видети Годишњак СXXI за 2014. годину, 219. 
Није било размене истраживача. 

  

Сарадња са Краљевском фламанском академијом наука и уметности Белгије 

Видети Годишњак CXVIII за 2011. годину, стр. 264. 
Од предвиёених четири недеље за размену, наша страна искористила је једну 

недељу а белгијска ниједну. 

 

Сарадња са Кинеском академијом друштвених наука у Пекингу 

Видети Годишњак CXXIII за 2016. годину, стр 220. 
Од предвиёених седам недеља годишње квоте за размену, странe нису иско-

ристилe ниједну недељу. 

 

Сарадња са Националном академијом „Деи Линчеи“ 

Видети Годишњак СXXI за 2014. годину, 220.  

 

Сарадња са Црногорском академијом наука и умјетности 

Видети Годишњак CXXIII за 2016. годину, стр 220. 
Председник ЦАНУ академик Драган К. Вукчевић био је гост САНУ у оквиру 

Осме конференције подунавских земаља, 21–22. септембра. 
Тренутно је активан само један пројекат „Неуробиолошке студије на морским 

организмима―. 

 

Сарадња са Академијом наука Исламске Републике Иран 

Видети Годишњак CXVIII за 2011. годину, стр. 264. 
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Сарадња са Националним саветом за истраживања Канаде 

Видети Годишњак CXVIII за 2011. годину, стр. 264. 

 
Споразуми о билатералној сарадњи са академијама земаља чланица ЕУ 

 

З е м љ а 
Број 

пројеката 

Укупан број 

недеља 

Број искоришћених недеља 
Број гостујућих 

истраживача 

инострани домаћи инострани домаћи 

Аустрија* 1 4  –  –  –  – 

Бугарска 19 35 16 26 20 33 

Маёарска 6 
није 

фиксни 
 – 15  – 9 

Пољска 5 7 2 4 2 5 

Румунија 16 15 4 3 4 3 

Словачка 3 4 3 3 1 2 

Словенија 5 2  –  –  –  – 

Чешка 

Република 
6 15  –  –  –  – 

Шведска*  – 10  –  –  –  – 

Белгија*  – 4  – 1  – 1 

Грчка*  – 4  –  –  –  – 

Италија **       
 

* Не постоји листа усклаёених пројеката, већ се бездевизна размена истраживача одвија према 

одредбама дефинисаним Споразумом о научној сарадњи две академије. 

** Потписан Меморандум о разумевању као кровни документ, а детаљи сарадње разраёују се за сваки 

посебан пројекат. 

 
Споразуми о билатералној сарадњи са академијама осталих земаља 

 

З е м љ а 
Број 

пројеката 

Укупан број 

недеља 

Број искоришћених недеља 
Број гостујућих 

истраживача 

инострани домаћи инострани домаћи 

Азербејўан  – 2  –  –  –  – 

Белорусија 1 4  –  –  –  – 

Кина*  – 7  –  –  –  – 

Македонија 13 6 6 1 10 1 

Република 

Српска 
2  –  –  –  –  – 

Русија****  –  –  –  –  –  – 

Турска*  – 6  –  –  –  – 

Украјина  – 7  –  –  –  – 

Црна Гора** 1  –  –  –  –  – 

Иран***       
 

* Не постоји листа усклаёених пројеката, већ се бездевизна размена истраживача одвија према 

одредбама дефинисаним Споразумом о научној сарадњи две академије. 

** Потписан Меморандум о разумевању, на основу кога ће се сачинити извршни протокол. 

*** Потписан Споразум о сарадњи, на основу кога ће се сачинити извршни програм. 

**** Протокол о научној сарадњи истекао 31.12.2014, чиме је престала важност одредбе о квоти за размену 

и важност заједничких пројеката. 
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Листа институција по земљама са којима САНУ има потписане 

споразуме / остварује сарадњу 
 

Р. бр. Земља Национална академија наука Друга установа 

1. Азербејўан Азребејўанска национална академија наука  

2. Аустрија Аустријска академија наука 
Европска академија наука  

и уметности, Салцбург 

3. Белорусија Национална академија наука Белорусије  

4. Белгија 
Краљевска фламанска академија наука и 

уметности Белгије 
 

5. Бугарска Бугарска академија наука  

6. Грчка Атинска академија  

7.  Италија Национална академија „Деи Линчеи― 
Савет за национална 

истраживања Италије 

8. Иран Академија наука Исламске Републике Иран  

9.  Канада  
Национални савет за 

истраживања Канаде 

10. Кина Кинеска академија друштвених наука  

11. Маёарска Маёарска академија наука  

12. Македонија Македонска академија наука и уметности  

13. Пољска Пољска академија наука  

14. 
Република 

Српска 

Академија наука и умјетности Републике 

Српске 
 

15. Румунија Румунска академија  

16. 
Руска 

Федерација 
Руска академија наука  

17. Словачка Словачка академија наука  

18. Словенија Словеначка академија наука и уметности  

19. Турска Турска академија наука  

20. Украјина Национална академија наука Украјине  

21. Француска Академија наука Француског института* 

Европска академија 

уметности, наука и 

друштвених наука, Париз 

22. Црна Гора Црногорска академија наука и умјетности  

23. 
Чешка 

Република 
Чешка академија наука  

24. Шведска 
Краљевска академија за књижевност, 

историју и старине 
 

 

* Споразум се односи искључиво на сарадњу две академије у оквиру пројекта „Рука у тесту― 

 

 

16. ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ 

 

У току године Српска академија наука и уметности објавила је следећа издања: 
 

Председништво 

Годишњак CXXIII, за 2016. 
– Београд 2017, стр. 599, 24 цм. 
ISSN 0351-0336 
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Билтен Фонда САНУ за истраживања у науци и уметности за 2016. годину. Број 42. 
– Београд 2017, стр. 243, 24 цм.  

ISSN 2466-4286 
 

Посебна издања DCLXXXIII, књ. 5 
Пнжймеж плажнгђжвањп мбнаемвања лаоеавлжиа 
– Београд 2016, стр. 197, 24 цм.  
ISBN 978-86-7025-712-2 
Милосав Марјановић, Структурисање садржаја школске аритметике. – Ђорёе М. 

Кадијевић, Изазови припреме наставника рачунарства: глобална перспектива. – Стеван 
Јокић, Пројекат „Рука у тесту― и ресурси које пружа наставницима. – Милица Стевано-
вић, Поимање простора и образовање за уметност. 
 

Ггмгнароиж жлоежепе „Јмвал Цвжјжћ“ САНУ, 1947–2017. Иоемнжјае ж жгножгиежвг 
– Београд 2017, стр. 423, 24 цм.  
ISBN 978-86-7025-722-1 (САНУ); ISBN 978-86-80029-71-9 (ГИЈЦ) 

 

Ие бгйгдлжта Јмвала Цвжјжћа: жнжиаеж ж епкаугња 
– Београд 2017, стр. 199, 24 цм. 
ISBN 978-86-7025-724-5 (САНУ); ISBN 978-86-80029-73-3 (ГИЈЦ) 

 

Посебна издања DCLXXXV, књ. 6 
Василије Ђ. Крестић, Вгйжимснваеоиг жнгеглежјг ла Вмјвмджлп, Бмолп ж Хгнтггмвжлп 
– Београд 2017, стр. 131, [12] стр. с таблама, 24 цм. 
ISBN 978-86-7025-726-9 

 

Посебна издања DCLXXXVI, књ. 7 
Василије Ђ. Крестић, Мира Радојевић, Јаоглмват 
– Београд 2017, стр. 104, [19] стр. с таблама, 24 цм. 
ISBN 978-86-7025-727-6 

 

Прописи Српске академије наука и уметности, књ. 5 
Пнавжйлжи м жедавауимј дгйаелмоеж Снжоиг аиадгкжјг лапиа ж пкгелмоеж ж 
Ужпеоевм еа жнжжнгкп нпимжжоа еа феакжп п жедањжка САНУ 
– Београд 2017, стр. 35, 21 цм. 
ISBN 978-86-7025-729-0 

 

Guide to SASA 
– Belgrade 2017, pages 107, 23 cm. 
ISBN 978-86-7025-737-5 

 

Пнавлж аожгиеж джгжеайжеатжјг ипйепнлг бафежлг  
– Београд 2017, стр. 206, 24 цм. 
ISBN 978-86-80186-24-5 (ИУП); ISBN 978-86-7025-745-0 (САНУ) 
Марио Рељановић, Драган Прља, Дигитализација културне баштине у Републици 

Србији – нормативни аспекти. – Ана Батрићевић, Правни оквири дигитализације културне 
баштине: меёународни стандарди и стање у Србији. – Дражен Церовић, Правни аспекти 
дигитализације културне баштине у Црној Гори. – Андреј Дилигенски, Судски случајеви 
везани за дигитализацију културне баштине и њена доступност у сајбер простору. – Јелена 
Костић, Милош Станић, Надлежности у поступку дигитализације културног наслеёа – 
упоредноправна искуства. – Гордана Гасми, Вања Кораћ, Сања Прља, Европска унија и 
дигитализација културне баштине. Драган Јовашевић, Заштита безбедности дигиталних 
база података о културној баштини Србије. – Иза Разија Мешевић, Ауторскоправни и 
практични аспекти дигитализације културне баштине. – Миодраг Савовић, Данило Ронче-
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вић, Дигитализација измеёу заштите ауторског права и права коришћења културне башти-
не. – Наташа Мрвић Петровић, Владимир Чоловић, Управљање колективним правима и 
дигитализована културна баштина. – Катица Томић, Проблем одговорности у процесу 
аутентификације умјетничког дјела, транспарентност и bloockchain технологија. – Никола 
Пауновић, Значај израде база података о украденим културним добрима у циљу спреча-
вања недозвољене трговине преко интернета. – Драгана Столић, Татјана Брзуловић Стани-
сављевић, Дигитални репозиторијум Универзитета у Београду – phaidra: правни аспект. – 
Јелена Матијашевић, Јоко Драгојловић, Дигитална агенда за Србију – приоритети стра-
тешких докумената и значај за област културе. 
 

Семјал Нмваимвжћ: жеабнала дмипкглеа 
– Београд 2017, стр. 390, 24 цм. 
ISBN 978-86-7025-742-9 
Александар Растовић, Стојан Новаковић – поуздани тумач прошлости српскога 

народа и државе. Стојан Новаковић, Изабрана документа. 
 

Семјал Нмваимвжћ: джвме, дгйм, внгкг 
Поводом 175 година од роёења 
– Београд 2017, стр. 354, 24 цм. 
ISBN 978-86-7025-743-6 
Реч уредника. Стојан Новаковић: биографија. – Михаило Војводић, Стојан Новако-

вић. Стојан Новаковић: време полихистора – Рајна Драгићевић и Мило Ломпар, Стојан 
Новаковић о језику и књижевности. – Александар Растовић, Стојан Новаковић као истори-
чар. – Славенко Терзић, Стојан Новаковић и балканско питање. – Војислав Павловић, 
Књига као основа националног покрета: Стојан Новаковић и српски национални покрет у 
Старој Србији и Македонији. – Мирослав Јовановић, Стојан Новаковић у Српском ученом 
друштву и Српској краљевској академији. – Славица Мереник, Библиографија радова Сто-
јана Новаковића. Преписка, повеље, укази, признања. – Александар Растовић, Из преписке 
Стојана Новаковића. – Александар Растовић, Повеље, укази, признања. 
 

Stojan Novaković: life, work, times 
On the occasion of the 175

th
 anniversary of Stojan Novaković`s birth 

– Belgrade 2017, pages 354, 24 cm. 
ISBN 978-86-7025-744-3 
Editor`s Word. Stojan Novaković: biography. – Mihailo Vojvodić, Stojan Novaković. Sto-

jan Novaković: Age of the polyhistor. – Rajna Dragićević and Milo Lompar, Stojan Novaković on 
Language and Literature. – Aleksandar Rastović, Stojan Novaković as a Historian. – Slavenko 
Terzić, Stojan Novaković and the Balkan Issue. – Vojislav Pavlović, The Essential Role of Books 
in National Action: Stojan Novaković and Serbian National Consciousness-Building in Old Ser-
bia and Macedonia. – Miroslav Jovanović, Stojan Novaković in the Serbian Learned Society and 
in the Royal-Serbian Academy. – Slavica Merenik, Bibliography of Stojan Novaković’s Published 
Works. From the correspondence, charters, decrees, accolades. – Aleksandar Rastović, From the 
corresponence of Stojan Novaković. – Aleksandar Rastović, Charters, decrees, accolades. 

 

Одељење за математику, физику и геонауке 
 

Циклус предавања Српске академије наука и уметности, књ. 3 
Од Сплугвмг ожоегка дм гналжта ваожмлг 
– Београд 2017, стр. VIII, 75, 24 цм. 
ISBN 978-86-7025-730-6 
Зоран Кнежевић, Предговор. – Бојан Новаковић, У нашем суседству: мала тела 

Сунчевог система. – Слободан Јанков, Висока просторна резолуција: нови прозор за 
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сагледавање тајни васионе. – Оливера Латковић, Шта се крије у светлости звезда? – Дејан 
Урошевић, Остаци супернових: најмоћнији акцелератори у Галаксији. – Лука Ч. Поповић, 
Најсјајнији објекти у васиони: активна галактичка језгра и гама бљескови. – Милан М. 
Ћирковић, Симпсон, Кардашев и пола века еволуционог промишљања астробиологије и 
SETI пројеката.  
 

Bulletin Tome CL 
Académie Serbe des Sciences et des Arts, Classe des sciences mathematiques et narurelles, 
Sciences mathematiques, No 42 
– Belgrade 2017, pages 83, 24 cm. 
ISSN 0561-7332 
I. Gutman, On hyper–Zagreb index and coindex. – I. Gutman, Borderenergetic graphs. – 

D. Cvetković, Spectral theory of Smith graphs. – B. Stanković, Generalized Laplace transform of 
locally integrable functions defined. – M. Kostić, S. Pilipović, D. Velinov, Degenerate C-
ultradistribution semigroups in locally convex spaces. – M. Kostić, Approximation and conver-
gence of degenerate (a, k)-regularized C-resolvent families.  

 

Одељење хемијских и биолошких наука 
 

Галерија науке и технике 29 
Half a Century of Spectroscopy on Studentski trg (Belgrade) 
– Београд 2017, стр. 35, 24 цм. 
ISBN 978-86-7025-733-7 

 

Biographies and bibliographies, vol. XI–XV 
Lives and work of the Serbian scientists: book of abstracts 
– Belgrade 2017, pages VI, 256, 24 cm. 
ISBN 978-86-7025-738-2 
Andjus Radoslav K. (1926–2003; vol. XI) – Berić Berislav (1927–1994; vol. XIV) – 

Bukurov Stanislav (1905–1985; vol. XIV) – Ćelap Milenko B. (1920–2004; vol. XIII) – Danilo-
vić Vojislav (1910–1981; vol. XII) – Despić Aleksandar (1927–2005; vol. XV) – Djaja Ivan 
(1864–1957; vol. XI) – Djordjević Milan (1933–1993; vol. XII) – Djordjević Vladan (1844–
1930; vol. XII) – Djurić Milan (1920–1988; vol. XII) – Draţić Dragutin M. (1930–2008; vol. 
XIII) – Dumanović Janko (1926–2007; vol. XV) – Hempt Adolf (1874–1943; vol. XIV) – Jevdje-
vić Vujica (1913–2006; vol. XII) – Jovĉić Dimitrije (1889–1973; vol. XIV) – Kanazir Dušan 
(1921–2009; vol. XIV) – Kendjelac Pavle (1766–1834; vol. XII) – Koiĉki Stevan (1929–2007; 
vol. XIII) – Kosanović Bogdan (1892–1964; vol. XIII) – Kostić Mihailo M. (1924–1968; vol. XI) 
– Kurepa Milan (1933–2000; vol. XIII) – Leko Toma (1884–1915; vol. XII) – Lozanić Milivoje 
(1878–1963; vol. XII) – Luković Milan (1889–1972; vol. XI) – Marić Zvonko (1931–2006; vol. 
XV) – Marinković Vuk (1808–1859; vol. XI) – Medović Aćim (1815–1893; vol. XI) – Mihel 
Eduard (1864–1915; vol. XI) – Miljanić Niko (1892–1957; vol. XI) – Mitrović Mitar (1903–
1983; vol. XII) – Mladenović Miloš (1898–1973; vol. XIV) – Nenadović Miroslav (1904–1989; 
vol. XIV) – Ognjanović Ilija (1845–1900; vol. XV) – Pantić Nikola K. (1927–2002; vol. XIII) – 
Pantić Vladimir R. (1921–2006); vol. XIII) – Pejović Tadija (1892–1982; vol. XV) – Petković 
Kosta V. (1903–1987; vol. XI) – Petrović Mihailo (1863–1934; vol. XI) – Petrović Vojislav M. 
(1925–2007; vol. XIII) – Popović Branko (1934–2002; vol. XIV) – Putanov Paula (1925–2014; 
vol. XV) – Radovanović Miroslav (1919–2008; vol. XIV) – Raković Branko (1922–1984; vol. 
XV) – Ribnikar Slobodan (1929–2008; vol. XIV) – Roš Mirko (1879–1962; vol. XIV) – Simić 
Vasilije (1902–1990; vol. XV) – Spuţić Ivan V. (1928–2003; vol. XIII) – Spuţić Vladimir (1893–
1982; vol. XII) – Stefanović Milutin (1924–2009; vol. XIV) – Stejić Jovan (1803–1853; vol. XI) 
– Stojaković Mirko (1915–1985; vol. XV) – Stojaković Atanasije (1773–1832; vol. XV) – Surut-
ka Jovan (1921–2006; vol. XIII) – Šulović Vojin (1923–2008; vol. XII) – Šušić Milenko (1925– 
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2006; vol. XIII) – Tomić Miodrag (1912–2001; vol. XIV) – Vuĉić Novica (1924–1992; vol. XII) 
– Vujić Vladimir (1894–1953; vol. XV) – Vukobratović Miomir (1931–2012; vol. XV) – Zakić 
Borislav D. (1909–1991; vol. XII) – Zrnić Nenad (1909–1991; vol. XII). 

 

Одељење медицинских наука 
 

Проблеми јавног здравља и система здравствене заштите, књ. 1 
Ежждгкжја гмјаелмоеж ж Снбжја 
– Београд 2017, стр. 110, 24 цм. 
ISBN 978-86-7025-734-4 
Татјана Пекмезовић, Дарија Кисић-Тепавчевић, Драган Миљуш, Горица Марић, 

Национални подаци везани за епидемију гојазности у Србији. – Херман Топлак, Гојазност у 
Европи и мисао ЕАСО. – Небојша Лалић, Гојазност и дијабетес. – Ренато Пасквали, Гојазност 
и хумана репродукција. – Горан Станковић, Бранислава Ивановић, Гојазност и кардиоваску-
ларни систем. – Мирјана Шумарац-Думановић, Асоцијација субклиничке атеросклерозе и 
инфламације у гојазности. – Драган Мицић, Снежана Половина, Медикаментозно лечење 
гојазности. – Милош Бјеловић, Хируршко лечење гојазности. – Снежана Половина, Драган 
Мицић, Метаболички и ендокрини ефекти баријатријске хирургије. 

 

Одељење језика и књижевности 
 

Глас CDXXVII, књ. 30 
– Београд 2017, стр.142, 24 цм. 
ISSN 0351-7365 
Милосав Тешић, Некропола у Дићима селу. – Предраг Палавестра, Гроб у Иригу. – 

Владета Јеротић, Архетипови. – Предраг Палавестра, Гола факта. – Злата Бојовић, Дубро-
вник у српској књижевности. – Милован Данојлић, Једна од улица мога живота. – Роберт 
Ходел, О канонозацији књижевности у оквиру језичке глобализације. – Иван А. Чарота, 
Белоруско-српски односи као научни проблем. – Пер Јакобсен, „Нилс Лине― Јенса Питера 
Јакобсена као интертекст „Филипа Латиновића― Мирослава Крлеже. – Радомир В. Ивано-
вић, Допринос Исидоре Секулић развоју савремене његошологије. – Јован Делић, Од епи-
тафа, преко сонета, до „Ратних другова―, од прве до друге „Европске ноћи―. – Снежана 
Милинковић, Још понешто о „комичном― епу Ђован Паола Лиомпардија. – Јелисавета 
Милојевић, Шекспир као неизбежност. – Зоран Пауновић, Шекспир и Лаза Костић. 
 

Снжоиж кмйжевглжи. Сжмкглжта Мжйалп Ргфгеанп: 1512–1942–2012. 
– Београд 2016, стр. 279, 34 цм. 
ISBN 978-86-7025-717-7 
Јасмина Грковић-Мејўор, Виктор Савић, Милан Решетар. – Одабрани радови 

Милана Решетара. – Индекс, Имена за библиографију. – Гордана Радојчић-Костић, Литера-
тура о Милану Решетару. – Ирена Арсић, Од Српске Атине до југословенске провинције: 
Културне прилике у Дубровнику Решетаровог времена (1860–1942). – Јелица Стојановић, 
Приступна академска беседа Милана Решетара „Најстарији дубровачки говор― сажети 
исказ његовог богатог научног опуса. – Слободан Реметић, Милан Решетар као дијалекто-
лог. – Злата Бојовић, Милан Решетар као издавач дубровачких писаца. – Гордана Покрајац, 
Допринос Милана Решетара проучавању дубровачких зборника и молитвеника. – Небојша 
Порчић, Милан Решетар као историчар Дубровника. – Александар Милановић, Милан 
Решетар као тумач и приреёивач Његошевих дела. – Саша Недељковић, Милан Решетар у 
дубровачкој штампи. – Јасмина Грковић-Мејўор, Виктор Савић, Српски молитвеник из 
1512. године. Изворна сведочанства. – Бранка Иванић, Ликовни украс штампаног ћирили-
чког дубровачког молитвеника из 1512. године. – Драгана Јањић, Служба Светог крста и 
служба Светог Духа у ћириличком дубровачком молитвенику из 1512. године. – Вања Ста-
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нишић, Ћирилица дубровачког молитвеника из 1512. године. – Слободан Павловић, Фоно-
лошки систем Српског молитвеника из 1512. године. Трагом Решетарових истраживања. 
Преснимљена издања. Приредили Јасмина Грковић-Мејўор и Виктор Савић. – Решетарова 
приступна беседа у Српској краљевској академији. Саопштено на скупу Српске краљевске 
академије 7. марта 1941. године. – Оригинал приступне академске беседе Милана Реше-
тара. Архив Српске академије наука и уметности број 14456. – Српски молитвеник. Према 
снимцима Српске краљевске академије из 1938. године. – Снимци Српског молитвеника из 
1512. године. Архив Српске академије наука и уметности број 8873-II. – Addenda I. Offi-
cium Beatae Mariae virginis Slavonice (Venice 1512). Rare Books and Special Collections, 
Catholic University of America, Washington, D. C. Addenda II. Молитвеник Јакоба Баромића 
из 1571. године. Библиотека Матице српске Р Ћр 16.1 
 

Научни скупови CLXVII, књ. 28 
Сймвглоиа егнкжлмймгжја далао 
– Београд 2017, стр. 689, 24 цм. 
ISBN 978-86-7025-741-2 
Викторiя Людiгiвна Iвашенко, Словянське термiнознавство: проблематика й пер-

спективи розвитку. – Эльвира Анатольевна Сорокина, Формирование теории язька для 
специальных целеп (ЯСЦ). – Сергей Викторович Гринев-Гриневич, Антрополингвистика 
как современное развитие терминоведения. – Кацярына Пятроѝна Любецкая: Спецыяльная 
лексiка беларускай мовы як аб ект даследавання беларускiх лiнгвiстаѝ у канцы ХХ – пача-
тку ХХI стст. – Маrta Malachowicz, Prace dyplomowe z dziedziny terminologii i terminografii 
powstale w instytucie komunikacji specjalistycznej i interkulturowej uniwersytetu warszawskiego 
w latach 2010–2015. – Сергей Дмитриевич Шелов, Униберсальный терминологический 
словарь: новый тип терминологических словарей. – Юрий Николаевич Марчук, Проблемы 
многоязычной терминографии. – Марија С. Ђинёић, Обрада лингвистичких и граматичких 
термина у двојезичком описном речннику (на примеру Новог турско-српског речника/Yeni 
Türkçe-Sirpça Sözlük). – Данко Шипка, Двојезична терминографија исламских термина. – 
Рада Стијовић, Олга Сабо, Ранка Станковић, Речник САНУ као база терминолошких 
речника (на примеру Речника кулинарства). – Володимир Володимирович Дубiчинський, 
Термiнографiчнi працi харкiвських лексикографiв . – Вячеслав Константинович Шербин, 
Отраслевая лексикография Беларуси. – Јованка Радић, О логичким основама српских 
лингвистичких термина на -ица и -ина. – Милош М. Ковачевић, О термину субјекат у срби-
стици. – Вељко Ж. Брборић, Српска правописна терминологија данас – у науци и настави. 
– Драго Тешановић, Централни и периферни суфикси у српкој дериватологији. – Сања Ж. 
Ђуровић, Основни појмови морфематике српског језика. – Марина Љ. Спасојевић, Појмо-
вно-терминолошки апарат при проучавању глаголскох вида и сродних појава у србистици у 
светлу аспектолошких приступа. – Наташа С. Вуловић, Употреба основних фразеолошких 
термина у српској (и словенској) лингвистици. – Владан З. Јовановић, Српска терминоло-
гија у Речнику словенске лингвистичке терминологије из угла савременог стања српске 
лингвистике. – Milan Harvalik, Slovenská onomastická terminologie v mezinárodnim kontextu. 
– Iveta Valentová, Slovenská onomastická terminológia. – Виктор Д. Савић, Српски називи 
документа у средњем веку – према самим документима (1189–1346). – Исидора Г. Бјелако-
вић, Синонимија у терминологији код Срба у 18. и 19. веку (математичка географија и 
астрономија). – Александар М. Милинковић, Развој српске терминолошке мисли у 19. 
веку: допринос Лазе Костића. – Марина С. Јањић, Школска терминологија у дијахронијској 
перспективи. – Ewa Wolnicz-Pawlowska, Problemy terminologiczne w dzialalnošci UNGEGN. 
– Tanja Fajfar, Jezikovnokulturna ustreznost kot terminološko naĉelo. – Mojca Ţagar Karer, 
Terminološko svetovanje: izkušnje in perspektive. – Lana Hudeĉek, Anglizmi u hrvatskome nazi-
vlju. – Milica Mihaljević, Terminologija kao deskriptivna ili preskriptivna znanost – stanje u 
Hrvatskoj. – Милорад П. Дешић, Специјална лексика и полисемија. – Рајна М. Драгићевић, 
Детерминологизација као процес богаћења општег лексичког фонда. – Mariusz Górnicz, 
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Czy naukowcy z krajów slowiańskich lubia terminy metafory? – Ружица С. Левушкина, Лексе-
ме из општег лексичког фонда као термини у сфери православне духовности. – Альбiна 
Анатолȉвна Ковтун, Способи непрямоȉ номiнацȉȉ релiгйних понять в украȉнськiй мовi. – 
Ђорёе Р. Оташевић, Рад на српској слободнозидарској терминологији. – Гордана Р. Шта-
сни, Термини у домену нанотехнологије. – Оксана Чмелiкова-Газдошова, Субстантивованi 
прикметники в украȉнсыкiй i чеськiй юридичнiй термiнологiȉ. – Бојана С. Милосављевић, 
Филозофска лексика у речнику и у говору. – Милан С. Ајўановић, Грецизми у српском гео-
графском терминосистему. – Валентина Федоровна Новодранова, Когнитивное моде-
лирование терминосистемы предметной области знания. – Ольга Михайловна Рылкина, 
способы терминообразования русских нозологических терминов (на материале 
русскоязычной терминологии детской кардиологии). – Тамара Валентиновна Рожкова, Ста-
тус и типологизация глагола в медицинской терминологии. – Елена Викторовна Рыжкина, 
О некоторых динамических процессах в современной русской терминологии. – Маргарита 
Николаевна Лазарева, О соотношении интернационального и национального в научных 
незваниях растений (на материале русского языка). Оскана Вiкторiвна Нарушевич-
Васильϵва, Семантико-тематична та категорiйно-поняттϵва органiзацiя украȉнськоȉ 
термiнологiȉ харчовоȉ промисловостi. – Драгана И. Радовановић, Од Вукове трпезе из њего-
вог Рјечника до Матичног једнотомника. – Неёо Г. Јошић, Народни називи воћака код Срба 
и критеријуми њиховог раслојавања. – Мирјана С. Петровић-Савић, Из географске 
терминологије Јадра. – Ивана В. Лазић-Коњик, Лексика традиционалне културе према 
тематским пољима. – Софија Ј. Мићић-Кандијаш, Лексиколошки и лексикографски аспе-
кти превоёења енглеских медицинских израза на српски. – Александр Васиљьевич Зубов, 
Способы автоматического извлечения терминов из текста. – Pawel Kowalski, Zofia Rudnik-
Karwatowa, wykorzystanie terminologii w systemie informacyjno-wyszukiwawczym 
jȩzykoznawstwa slawistycznego iSybislaw. – Maja Bratanić, Ana Ostroški Anić, Siniša Runjaić, 
Od baze do portala – razvoj nacionalne terminološke infrastrukture. – Jana Levická, Poĉiatky 
slovenskej terminologickej databázy a jej sǔĉasnost a budǔcnost. – Mаксим Олегович Ваку-
ленко, Вiртѕальна украiнсько-росiйсько-англiйська термiнографiчна лабораторiя ɜ физики: 
сучаснi лiнгвiстичнi технологii у фаховiй мовi.  
 

Трибина Библиотеке САНУ 
Година V, број 5 
– Београд 2017, стр. 351, 24 цм. 
ISSN 2335-0121 
Plasma electronics: applications in microelectronic device fabrication / Toshiaki Makabe, 

Zoran Lj. Petrović. – ПЕРΙВОЛО. Књ. 1–2, Зборник у част Мирјане Живојиновић / уредни-
ци Бојан Миљковић, Дејан Џелебўић. – Сентандрејски зборник. Књ. 1–4 / уредници Дејан 
Медаковић, Динко Давидов. – Детињство, Динко Давидов. – Научно наслеёе Радомира Д. 
Лукића: зборник радова са научног скупа одржаног 11–12. децембра 2014. / уредници 
Данило Баста, Сима Аврамовић. – Фази лингвистика / Милорад Радовановић. – Натписи 
историјске садржине у зидном сликарству. Том 1, XII–XIII век / Гојко Суботић, Бојан Миљ-
ковић, Ирена Шпадијер, Ида Тот. – Моћ и превласт: Тукидидова политичка мисао / Коста 
Чавошки. – Оташевић / (текстови) Ирина Суботић, Бранислав Димитријевић, Јован Чекић. 
– Три поеме / Матија Бећковић. – Дан Библиотеке САНУ посвећен Вуку Стефановићу 
Караўићу. – Вук Стефановић Караўић: (1787–1864–2014) / уредник Нада Милошевић-
Ђорёевић. – Свети Ћирило и Методије и словенско писано наслеёе: 863–2013 / уредници 
Јованка Радић, Виктор Савић. – Образовање: развојни потенцијал Србије: зборник радова 
са научног скупа одржаног 23. и 24. новембра 2012. године / уредник Александар Костић. – 
Двеста година од роёења Јосифа Панчића / уредник Владимир Стефановић. – Флора брио-
фита Србије. Књ. 1, Тресетнице / Марко Сабовљевић; уредник Владимир Стевановић. – 
Ономастика централног Косова / Милета Букумирић; главни уредник Александар Лома. – 
Ономатолошки прилози. Књ 22 / главни уредник Александар Лома. – Први балкански рат 
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1912–1913: историјски процеси и проблеми у светлости стогодишњег искуства / уредник 
Михаило Војводић. – Глас Одељења историјских наука САНУ (посвећен академику Влади-
миру Стојанчевићу) / уредник Љубомир Максимовић. – Зборник радова у част академику 
Десанки Ковачевић Којић / главни уредник Рајко Кузмановић. – Доктор Владан Ђорёевић: 
педесетогодишњица књижевнога рада: 1860 – 25. фебруар – 1910 / Војислав М. Суботић. – 
Прилози за историју хематологије у Србији / Радоје Чоловић, Милица Чоловић, Наташа 
Чоловић. – На крају пута / Дејан Деспић; уредник Милан Лојаница. – Унапреёење села у 
брдско-планинским подручјима Србије / уредник Драган Шкорић. – Унапреёење пчелар-
ства у Србији / уредник Драган Шкорић. – Образовање за модерну пољопривреду: зборник 
радова са научног скупа, Шабац, 27. мај 2016. година / уредник Драган Шкорић. – Aкадем-
ске беседе. Књ. 1 / уредник Миро Вуксановић. – Преписка Лодовика Бекаделија, надби-
скупа дубровачког (1555–1560) / Снежана Милинковић, Никша Стипчевић; уредник 
Слободан Грубачић. – Зборник Института за српски језик САНУ. Књ. 3, Српски језик и 
актуелна питања језичког планирања / уреёивачки одбор Иван Клајн, Предраг Пипер, 
Срето Танасић.  
 

Ономатолошки прилози XXIII 
– Београд 2016, стр. 548, 24 цм. 
ISSN 0351-9171 
Расправе и чланци: – Александар Лома, Један Ибан мање, један Дабан више. – 

Радојка Цицмил-Реметић, Бранислав Ремета, Топонимија невесињског села Биограда. 
Монографске студије и граёа: – Звездана Павловић, Ороними Србије. Трећи део, Р–Т. – 
Јакша Динић, Топонимија западног дела књажевачке територије. – Радислав Пумпаловић, 
Ономастика једног дела Ибарског Колашина. – Душанка Илић, Ономастика Каменског 
Вучјака. Осврти и прикази: – Александар Лома, На именословним врелима VI. – Милета 
Букумирић, Ономастика централног Косова. In memoriam, Mилица Грковић. 
 

Библиографије XX, књ. 6 
Марина Нинић, Бжбйжмгнаржја надмва аиадгкжиа Днагмойава Мжсажймвжћа 
– Београд 2017, стр. 210, 24 цм. 
ISBN 978-86-7025-731-3 

 

Библиографије XXI, књ. 7 
Светлана Симоновић Мандић, Бжбйжмгнаржја надмва аиадгкжиа Љпбoкжна Сжкмвжћа 
– Београд 2017, стр. 348, 24 цм. 
ISBN 978-86-7025-755-9 

 

Српски дијалектолошки зборник LXIV 
– Београд 2017, стр. 1066, 24 цм. 
ISSN 0353-8257 
Тања Милосављевић, Лексика српског призренског говора. – Драгољуб Златковић, 

Допуна Речнику пиротског говора. – Биљана Савић, Народна медицинска лексика Великог 
Блашка (код Бањалуке) 
 

Јужнословенски филолог LXXII, св. 1–2 
– Београд 2017, стр. 392, 24 цм. 
ISSN 0350-185X 
Студије и расправе: – Биљана Љ. Сикимић, Мотоки Ј. Номаћи, Језички пејзаж 

меморијалног простора вишејезичних заједница (банатски Бугари – Палћани у Србији). – 
Рајна М. Драгићевић, Словенска лексика за људске особине и емоције у Елезовићевом 
„Речнику косовско-метохиског дијалекта―. – Јасна Б. Влајић-Поповић, Речца зар – преко 
синтаксе и семантике до етимологије (Зар ти то мислиш? ↔ Ти то мислиш зар?) – Марта 
Ж. Бјелетић, Из експресивне префиксације – на материјалу говора Бањана, Грахова и Опу-
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тних Рудина. – Марина Ф. Курешевић, Језик Сймва Аижна Пнгкпднмг из рукописног збор-
ника Народне библиотеке Србије бр. 53. – Биљана Ж. Марић, Неуправни говор у српском и 
руском језику. – Митра М. Рељић, О савременим косовскометохијским ходонимима 
(социолингвистички аспект). Прилози: – Ксенија Ј. Кончаревић, Срёан Р. Петровић, Српска 
теолингвистика данас: истраживачки проблеми и резултати. Хроника: – Марија Стефано-
вић, Slawische Ethnolinguistik: Methoden, Ergebnisse, Perspektiven. Universität Wien, Institut 
für Slawistik, Wien. – Олга Сабо, Српски језик и актуелна питања језичког планирања. При-
кази и критика: – Далибор Соколовић, The palgrave Handbook of Slavic Languages, Identities 
and Borders, Ed. Tomasz Kamusella, Motoki Nomachi, Catherine Gipson, Houndmills: Palgrave 
Macmillan 2016, 592 pp. – Стефан Милошевић, М. А. Марусенко, Языковая политика 
Европеǔского союза: институционалынǔ, образователныǔ и ɜкономическиǔ аспекты. – 
Санкт-Петербург: Издательский дом Санкт-Петербургского государственного универси-
тета, 2014. – Јованка Радић, Александар Лома, Топонимија Бањске хрисовуље – Ка осми-
шљењу старосрпског топономастичког речника и бољем познавању општесловенских 
именословних образаца. Библиотека Ономатолошких прилога, књ. 2, САНУ, Београд 2013. 
– Предраг Пипер, Годишњак за српски језик, XXVI, књ. 13, посвећен академику АНУРС 
Слободану Реметићу, Ниш, Филозофски факултет, 2013. – Драгана Керкез, Е. Ю. Иванова, 
А.А. Градинарова. Синтаксическая система болгарского язька на фоне руусского. Языки 
славянской культуры, Москва, 2015. Библиографија. – Ана Голубовић, Мира Чановић, 
Библиографија за 2014. годину расправа и дела из индоевропске филологије и опште 
лингвистике која су изашла у Србији, Црној Гори и Републици Српској.  

 

Одељење друштвених наука 
 

Глас CDXXVI, књ. 32 
– Београд 2016, стр, 268, 24 цм. 
ISSN 0081-394X 
Расправе и чланци: – Бернд Рабел, Немачка измеёу Истока и Запада. – Бернд Рабел 

гост САНУ. – Коста Чавошки, Реквијем републиканском духу слободе. – Слободан Самар-
ўић, Европска унија – од добровољног савеза до „добре империје―. – Илија Марић, Прва 
наша послератна критика класика марксизма. – Рајко Буквић, Пољопривреда Србије: сто 
година модернизацијских напора. – Слободан Антонић, Суперкласа. – Часлав Д. Копри-
вица, Шта је тајна? Разматрања платоновске и просвјетитељске конфигурације тајанстве-
ности. Прилог: О зборнику Могуће стратегије развоја Србије. – Часлав Оцић, Будућност 
Србије: фундирање стратегологије. – Драган Станић, Пледоаје за развој српске стра-
тегологије: проблем језичке културе и енциклопедистике. – Драган Шкорић, Прилог 
изради стратегије развоја села и пољопривреде Србије. – Владан Ђорёевић, Будућност 
припада онима који се за њу припремају. – Вера Дондур, Залог за будућност. – Радивоје 
Митровић, Куда (и како) треба (и може) да иде Србија? – Слободан Антонић, Наука је 
рекла своје, на реду су политичари. – Рајко Кузмановић, Ујединити интелектуалне снаге. – 
Рајко Томаш, Могу ли мале земље имати властите стратегије развоја у условима глобали-
зма. In memoriam: Панајотис Г. Харитос. 
 

Посебна издања DCLXXXIV, књ. 107 
Сеалмвањг Рмка п Снбжјж: оеањг ж жеаемвж 
– Београд 2017, стр. 271, 24 цм. 
ISBN 978-86-7025-732-0 
Злата Вуксановић-Мацура, Предговор. – Миодраг Ференчак, Самоградња и ромска 

кућа. – Владимир Мацура, Јово Самарўић, Ромски стан у бројевима: пореёење опште и 
стамбене ситуације Рома у Београду на основу података из пописа 1991, 2002. и 2011. – 
Злата Вуксановић-Мацура, Социјално становање у Србији и Роми. – Јелена Јеринић, Пра-
вни аспекти становања Рома у нелегално изграёеним или насељеним објектима. – Мина 
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Петровић, Стамбена искљученост Рома у централној и југоисточној Европи и Србији. – 
Лазар Дивјак, Покушаји пресељења становника новобеоградског ромског насеља „Газела― 
2004–2009: промашаји, сукоби, резултати и последице. – Милован Писари, Роми у Бео-
граду за време Другог светског рата. – Сретен Вујовић, Становање Рома у социјалистичкој 
Србији. – Бранислав Митровић, Јелена Митровић, Анализа стамбених склопова ромске 
куће. – Александра Мокрањац, Истраживања и рефлексије академика Милана Лојанице о 
најнижем стамбеном фонду Београда друге половине двадесетог века. – Биљана Сикимић, 
Традиционалне бајте и окућнице Рома у Подунављу. – Љиљана Ђукановић, Душан 
Игњатовић, Енергетске карактеристике ромских кућа. 
 

Научни скупови CLXVI, књ. 39 
Кпйепна: молмва дндавлмг ж латжмлайлмг ждглежегеа 
– Београд 2017, стр. 321, 24 цм. 
ISBN 978-86-7025-747-4 
Реч уредника. – Александар Костић, Поводом циклуса скупова „Стратешки правци 

развоја Србије у XXI веку―. – Реч Владимира С. Костића, председника Српске академије 
наука и уметности. – Реч Владана Вукосављевића, министра културе и информисања Репу-
блике Србије: Могући принципи културне политике у Србији. – Бранко Кукић, Место кул-
туре у дугорочним стратегијама државе. – Горица Мојовић, Законски оквири културне 
политике и начини финансирања. – Ивана Стефановић, Институције културе, култура 
институција. – Зорица Томић, Културна политика у развијеним земљама: проблем поре-
ёења, проблем перцепције. – Иван Ивић, Улога образовног система у очувању културне 
традиције. – Небојша Брадић, Креативне индустрије и тржиште. – Дивна Вуксановић, 
Улога медија у стварању образаца у култури. – Ирина Суботић, Музеји у Србији данас – у 
светлу статистике. – Вишња Кисић, Музеј као простор еманципације: замишљање музеја 
сутрашњице. – Тијана Бугарски Палковљевић, Музеји данас: Галерија Матице српске – 
живи музеј. – Предраг Пипер, О улози националне академије у обликовању културне и 
језичке политике. – Дарко Танасковић, Српско културно наслеёе у документима и пракси 
меёународне заједнице. – Милован Данојлић, Плегоаје за елитну културу. – Ласло Вегел, 
Југословенски и постјугословенски идентитети. – Невена Даковић, Идентитетске матрице: 
la jeunesse désaffectée и уморни ратници (Србија, 2010–2015). – Борислав Стојков, Очување 
и развој идентитета града у Србији – искушење данашњег урбанизма. – Бојан Ковачевић, 
Могућности креативног управљања градом? – Милена Драгићевић Шешић, Институцио-
нални и независни актери у заједничком деловању: стратегије јавно-цивилног партнерства – 
плегоаје за аутономију културе. – Дијана Милошевић, Независна културна сцена Србије и 
одлив уметника. – Радослав Зеленовић, Културна добра као необновљиви ресурси. 
 

Галерија науке и технике САНУ, бр. 30 
Бналжойав Кмјжћ – жнмоемн п огйп, огйм п жнмоемнп 
– Београд 2017, стр. 110, 24 цм. 
ISBN 978-86-80029-74-0 (ГИЈЦ) 

 

Посебна издања DCLXXXVII, књ. 108 
Коста Чавошки, О жнавдж ж жнавжулмоеж 
– Београд 2017, стр. 266, 24 цм. 
ISBN 978-86-7025-752-8 

 

Одељење историјских наука 
 

Галеријa Српске академије наука и уметности, 140 
Гнаджла ла Јгйжтж. Уевнђглж тглеан п жйжнжип VI вгиа ж вжфгоймјлм ансгмймфим 
лайаежфег 
– Београд 2017, стр. 254, 24 цм. 
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ISBN 978-86-7025-728-3 
Михаило Милинковић, Предговор. – Делфина Рајић, Градина на Јелици – преглед 

историјата истраживања. – Александар Булатовић, Праисторијски налази са Градине на 
Јелици. – Михаило Милинковић, Градина на планини Јелици. Регионални центар на северу 
Источног римског царства. – Марко Капларевић, Архитектонска пластика и живопис са 
Градине на Јелици. – Милоје Васић, Коментар новца наёеног на Градини на Јелици. – Сне-
жана Ферјанчић, Епиграфски споменици са Градине на Јелици. – Милоје Васић, Допринос 
истраживања Градине на Јелици проучавањима ране Византије у Србији. – Каталог налаза. 
– Историјат истраживања. – Праисторијски период. – Римски период. – Рановизантијски 
период. Накит и функционални делови одеће. Предмети од кости, рога и слоноваче, сиро-
вина. Опрема граёевина. Алат и прибор. Оружје и опрема ратника. Новац и мерни инстру-
менти. Керамика. Пластика и сликана зидна декорација. Натписи. – Раносредњовековни 
период. Порекло илустрација. – Вујадин Вујадиновић, Библиографија коришћених радова. 
– Михаило Милинковић, Градина на Јелици. Утврёени центар у Илирику VI века и више-
слојно археолошко налазиште. 
 

Serbian Academy of Sciences and Arts, 1841–2016: A short history 
– Beograd 2017, str. 9, [1] пресавијени лист, 24 cm. 
ISBN 978-86-7025-719-1 

 

Издање Архива, књ. 3, I–II 
Василије Ђ. Крестић, Драгослав Опсеница, Миле Станић, Вмджу инме Ансжв Снжоимг 
пуглмг днпфева, 1864–1892. 
– Београд 2017, стр. [VIII], 1120, 24 цм. 
ISBN 978-86-7025-735-1; ISBN 978-86-7025-736-8 

 

Галерија Српске академије наука и уметности, 141 
Снжоим пкгелжуим лаойгђг ла Кмомвп ж Мгемсжјж: ждглежеге, елауај, пгнмдглмое 
– [1. издање] 
– Београд 2017, стр. 588, 24 цм. 
ISBN 978-86-7025-739-9 
Уводне речи, Владимир С. Костић, Паријарх српски Иринеј, Бојана Борић Брешко-

вић. СРБИ И КОСОВО. Косово и Метохија у историји српског народа. – Ђорёе Бубало, У 
временима самосталне средњовековне државе. – Небојша Шулетић, Под турском влашћу 
до краја XVIII века. – Љубодраг Димић, Током новијег и савременог доба. Косовскомето-
хијска изворишта српске духовности и народног бића. – Даница Поповић, Светиње и свети 
на Косову и Метохији у култном сећању и националној свести Срба. – Владимир 
Вукашиновић, Библиотеке косовскометохијских манастира и богослужбена традиција Срп-
ске Православне Цркве. – Милош Ковић, Косовски завет и национални идентитет Срба. 
УМЕТНИЧКА БАШТИНА СРБА НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ. Европски оквири и српска 
самосталност средњовековне уметности. – Бранислав Тодић, Место у културној историји 
српског народа. – Алексеј Михаилович Љидов, Милош Живковић, Припадност развојним 
токовима византијске уметности. – Валентино Паче, Дубравка Прерадовић, Стваралачке 
везе са уметношћу Западне Европе. Историја стварања. – Дејан Радичевић, Најстарије 
раздобље (од досељавања Срба до Стефана Немање). – Миодраг Марковић, У време првих 
Немањића (од 1168. до смрти краља Милутина). – Драган Војводић, Доба зрелог средњег 
века (1322–1455). – Дејан Радичевић, Позносредњовековни период у светлу археологије. – 
Зоран Ракић, Од пада под турску власт до Велике сеобе (1455–1690). – Ненад Макуљевић, 
Измеёу сеоба и борбе за одржање (1690–1839). – Ивана Женарју Рајовић, Замах црквене 
уметности у последњем веку османске власти. – Александар Кадијевић, Новије градитељ-
ство – од модернизације и модернизације и деструкције до искривљеног приказивања. – 
Срёан Марковић, Модерно ликовно стваралаштво (1912–1999–2016). Повесница страдања. 
– Татјана Катић, Биљана Вућетић, У доба турске власти (1455–1912). – Светлана Пејић, 
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Након ослобоёења (1912–1999). – Дејан Радовановић, Мирјана Ђекић, После усвајања 
Резолуције 1244 (1999–2017). – Мирјана Менковић, Баштина у процепу. Измеёу европске 
праксе заштите и глобалне политичке злоупотребе. Борба за очување. – Драгана Павловић, 
Почеци истраживања и збрињавања споменика. – Александра Давидов Темерински, 
Успостављање система институционалне заштите споменика и резултати конзерваторско-
рестаураторских радова на Косову и Метохији. – Владимир Џамић, Укључивање српских 
споменика на Листу Светске културне баштине. – Јелена Павличевић, Српско споменичко 
наслеёе на Косову и Метохији у светлу савтрмених теорија о културној баштини. 
КАТАЛОГ: Пећ и Кориша, Баљска, Богородица Љевишка и Призрен, Грачаница и Ново 
брдо, Мали споменици, Дечани, Уметност новог века, Дела уметничких заната XIX века. 
Модерна уметност. Повесница страдања. Поговор. Списак скраћеница.  
 

Галерија Српске академије наука и уметности, 141 
Снжоим пкгелжуим лаойгђг ла Кмомвп ж Мгемсжјж: ждглежеге, елауај, пгнмдглмое 
– Измењено и допуњено издање 
– Београд 2017, стр. 588, 24 цм. 
ISBN 978-86-7025-746-7 

 

Gallery of the Serbian Academy of Sciences and Arts, 141 
Serbian Artistic Heritage in Kosovo and Metohija: identity, significance, vulnerability – 
[1

st
 ed.] 

– Belgrade 2017, pages 588, 24 cm. 
ISBN 978-86-7025-740-5 
SERBS AND KOSOVO. Kosovo and Metohija in serbian history. – ĐorĊe Bubalo, The 

Independent Medival State. – Nebojša Šuletić, Under Ottoman Rule: Until the End of the 18th 
Century. – Ljubodrag Dimić, Modern and Contemporary Times. SOURCES OF SERBIAN 
SPIRITUALITY AND NATIONAL BEING IN KOSOVO AND METOHIJA. – Danica Popo-
vić, The Shrines and Saints of Kosovo and Metohija in the Cultic Memory and Nacional 
Consciousness of the Serbs. – Vladimir Vukašinović, The Libraries of Kosovo and Metohija. 
Monasteries and the Liturgical Tradition of thr Serbian Orthodox Church. – Miloš Ković, The 
Kosovo Covenant and Serbian National Identity. SERBIAN ARTISTIC HERITAGE IN 
KOSOVO AND METOHIJA. THE EUROPEAN FRAMEWORK AND SERBIAN 
DISTRNCTINCTIVENESS OF MEDIEVAL ART. – Branislav Todić, Place in the History of 
Serbian Culture. – Alexei Lidov, Miloš Ţivković, Within the Development Framework of 
Byzantine Artistic Trends. – Valentino Pace, Dubravka Preradović, Creative Ties to Western Euro-
pean Art. HISTORY OF CREATION. – Dеjan Radiĉević, The Earliest Period: from the Serbian 
Settlement of the Balkans to the Reign of Stefan Nemanja. – Miodrag Marković, Under the First 
Rulers of the Nemanjid Dynasty (from 1168 to the Death of King Milutin). – Dragan Vojvodić, 
The High Medieval period (1322–1455). – Dejan Radiĉević, The Late Medieval Period in Light 
of Archeology. – Zoran Rakić, From the Fall under Ottoman Rule to the Great Migration (1455–
1690). – Nenad Makuljević, Between Migrations and Struggle for Survival (1690–1839). – Ivana 
Ţenarju Rajović, The rise of Church Art in the Last Century of Ottoman Rule. – Aleksandar 
Kadijević, Newer architectute – from Modernization and Destruction to Distorted Representation. 
– SrĊan Marković, Modern Visial Art – 1915–1999–2016. HISTORY OF TRIBULATION. – 
Tatjana Katić, Biljana Vuĉetić, In the Time of the Ottoman Empire (1455–1912). – Svetlana Pejić, 
After the Liberation (1912–1999). – Dejan Radovanović, Mirjana Đekić, Afret the Adoption of 
Resolution 1244(1999–2017). – Mirjana Menković, Heritage Caught in a Rift: between European 
Conservation Practice and Global Political Misuse. STRUGGLE FOR PRESERVATION. – Dra-
gana Pavlović, The Beginnings of Investigation and Stewardship of Monuments. – Aleksandra 
Davidov Temerinski, The Beginnings of Institutional Protection of Cultural Heritage and the 
Results of Conservation Works in Kosovo and Metohija. – Vladimir Dţamić, The Inclusion of 
Serbian Monuments on the World Heritage List. – Jelena Pavliĉić, Serbian Monumental Heritage 
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in Kosovo and Metohija in View of Contemporary Cultural Heritage Theories. CATALOGUE. 
Peć and Koruša. Banjska. Church of the Virgin Ljeviška and the city of Prizren. Graĉanica and 
Novo brdo. Minor Monuments. Deĉani. Art in the Early modern period and tge 19

th
 century. 

Decorative arts in the 16
th
 century. Modern art. History of tribulation. 

 

Gallery of the Serbian Academy of Sciences and Arts, 142 
Serbian Artistic Heritage in Kosovo and Metohija: identity, significance, vulnerability – 
2

nd
 revised ed. 

– Belgrade 2017, pages 588, 24 cm. 
ISBN 978-86-7025-753-5 

 

Зборник о Србима у Хрватској 11 
– Београд 2017, стр. 288, 24 цм. 
ISSN 0353-5967 
Василије Ђ. Крестић, Великохрватске претензије на Војводину. – Мирјана Поповић, 

Село Мокро поље према попису из 1831. године – пример демографских прилика код срп-
ског православног становништва у Северној Далмацији. – Војин Калинић, Српска девоја-
чка школа у Задру. – Љубинка Тошева Карповиц, Сава Вуковић, Депутат Ријеке на Теми-
шварском сабору и сабору угарских сталежа. – Софија Божић, Гавро Манојловић (1856–
1939): историчар, академик, политичар. – Мира Радојевић, Из преписке Саве Косановића. – 
Мирослав Јовановић, Лука Марић у одбрани ћирилице и Српског културног друштва Про-
свјета у Хрватској. – Владислав Б. Сотировић, Прва постхладноратовска „хуманитарна 
интервенција― – Вуковар 1991. г. – Владислав Б. Сотировић, Против клишеа о убијању 
Југославије: улога Хрватске. – Ђорёе Перић, Песме српских песника у мелиграфским запи-
сима познатих и мање познатих хрватских мелографа. – Славица Гароња, Милош Шкарић, 
Живот и обичаји српског народа у Лици и Крбави. – Станиша Војновић, Часопис српске 
омладине у Загребу „Омладина― 1894–1895. 
 

Галерија Српске академије наука и уметности, 142 
Семјал Нмваимвжћ ж њггмвм дмба 
– Београд 2017, стр. 196, 24 цм. 
ISBN 978-86-7025-748-1 
Предговор. Живот. Научник. Политичар. Дипломата. Државник. Преписка. Попис 

експоната изложбе. 
 

Gallery of the Serbian Academy of Sciences and Arts,142 
Stojan Novaković and his Era 
– Belgrade 2017, pages 196, 24 cm. 
ISBN 978-86-7025-749-8 
Preface. Life. Scientist. Politician. Diplomat. Statesman. Correspondence. The List of 

Exhibits. 

 

Одељење ликовне и музичке уметности 
 

Галерија Српске академије наука и уметности, 139 
Сйжианж, наелжтж, овгдмтж: ойжианоевм ж рмемгнаржја п Снбжјж 1914–1918. 
– Београд 2017, стр. 415, 24 цм. 
ISBN 978-86-7025-720-7 
Жана Гвозденовић, „Збогом децо моја―. – Милена Марјановић, Историја у жаришту 

објектива. – Душица Бојић, Путеви народа. – Милијана Симоновић, Са звездама у очима и 
жаром у грудима. Репродукције. Каталог изложбених дела. Биографије ратних сликара. 
Биографије ратних фотографија. 
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Укгелжуиа ебжниа САНУ – йжимвлж пкгелжтж аиадгкжтж – 2. издање 
– Београд 2017, стр. 167, 24 цм. 
ISBN 978-86-7025-690-3 

 

Галерија науке и технике САНУ, бр. 28 
VII Саймл жгјеадлг ансжегиепнг 
– Београд 2017, стр. 58, 24 цм. 
ISBN 978-86-7025-725-2 (УПАС) 

 

Огранак Српске академије наука и уметности у Новом Саду 
 

Анали Огранка САНУ у Новом Саду, број 12 за 2016. 
– Нови Сад 2017, стр. 187, 29 цм. 
ISSN 1452-4112 
РЕЧ УРЕДНИКА: Зоран Л. Ковачевић, Едитовање генома – или писање нове књиге 

живота. ПРИСТУПНА ПРЕДАВАЊА: Слободан Б. Марковић, Климатске промене током 
последњих милион година: ритам Миланковићевих циклуса. – Велимир Ј. Попсавин, 
Природни производи као основа за развој нових антитуморских агенаса. ТРИБИНА: Рајна 
Драгићевић, Лексика српског књижевног језика данас. – Вања Станишић, Писмо као коле-
ктивно памћење. – Миливој Алановић, Српски језик у контактолошкој и когнитивно- 
-лингвистичкој перспективи. – Никола Хајдин, Живот и стваралаштво. – Слободан Н. 
Вукосавић, Електроенергетика – проблеми и перспективе. – Синиша Црвенковић, 
Господар формалних теорија. ГАЛЕРИЈА: Љубомир Вучинић, Визуелна еманација гра-
дивних материјала. – Данило Вуксановић, Тајни језик мултиоригинала. – Славица Попов, 
Мртва вода Горана Деспотовског. – Сања Којић Младенов, Лидија Среботњак Пришић: 
интенција присуства. – Босиљка Зиројевић Лечић, Архитектура сећања Нине Тодоровић. – 
Сузана Спасић, Сазвежје Оље Ивањицки у Новом Саду у Платонеуму. ПРИКАЗИ: Драгана 
Бабић, Пресек једног пресека. – Никола Станојевић, Суштина језика – језик суштине. – 
Ратко Божовић, Аналитичка мисао. – Предраг Пипер, Фази лингвистика. – Јасмина Грко-
вић-Мејўор, О издању млаёих преписа Душановог законика. – Ирина Суботић, Зборник 
радова Љубица Цуца Сокић и њено доба. НАУЧНИ СКУПОВИ: Слободан Б. Марковић, 
Меёународна научна конференција Loess2M – Modeling and Mapping. – Стеван Пилиповић, 
Примене уопштених функција у Општој теорији релативитета, стохастици и механици. – 
Корнелија Фараго, Фиктивне и реалне топографије. IN MEMORIAM: Миро Вуксановић, 
Човек даровитости – Светозар Кољевић (1930–2016). – Маја Марковић, Зоран Пауновић, 
Светозар Кољевић (1930–2016). – Стеван Пилиповић, Милева Првановић (1929–2016). – 
Корнелија Фараго, Јанош Бањаи (1939–2016). 
 

Хроника Огранка САНУ у Новом Саду, број 6 
– Нови Сад 2017, 30 цм. 
ISSN 2217-849X 

 

Мжгналеж п Евнмжж 21. вгиа = Migrants in 21
st
 Century Europe 

Зборник радова са научног скупа одржаног 5–6. маја 2017. = Proceedings of the 
International Conference held on 5–6 May 2017 

– Novi Sad, 2017, pages 228, 24 cm. 
ISBN 978-86-81125-94-6 
Miodrag Jovanović, How to Normatively Theorize Immigration? Demographic Politics in 

a Constitutional Democracy. – Tibor Varady, Nenad Dimitrijević, Migrants and Non-Migrants 
Facing the Volatile Concept of Integration – With Focus on 21

st
 Century Europe. – János Fiala-

Butora, New and Old Minorities: Migration as a Challenge for the European System of Minority 
Protection. – Alpár Losoncz, Kosta Josifidis, Globalization of Migration – Paradoxical Aspects. – 
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Violeta Beširević, Tatjana Papić, Immigration and Integration by Adjudication in Europe: State 
Sovereignty under Challenge. – Lia Pop, EU Policy on Asylum under Crisis. – Mouez Khalfaoui, 
Muslim Migrants in 21

st
 Century Europe: Legal and Cultural Challenges. – Stefan Messmann, 

Migrants and Refugees in Germany – Migration to Germany, its Causes and Solutions. – Filo-
mena Riccardi, The European „Crisis― and the Chinese „Cultural Fever―: Diverse Social 
Representations of the „Globalization―, „World Civilizations of Modernity― and the Meetings 
with Migrant Cultures in the Italian Public Space. – Mikloš Biro, Problems That Refugees Bring 
and Problems They Will Face – the Experiences of psychologists on the „Balkan Route―. 
 

Мжгналеж п Евнмжж 21. вгиа = Migrants in 21
st
 Century Europe 

Научни скуп одржан у Српској академији наука и уметности, Огранак САНУ у 
Новом Саду, 5–6. мај 2017. = International Conference held at the Serbian Academy of Sciences 
and arts, Branch in Novi Sad, May 5–6 2017 

Књига апстраката = Book of abstracts 
– Novi Sad 2017, pages 28, 24 cm. 

 

Округли сто 
Наука и друштво, св. 6 
Српска књижевност данас, 4 
Снжоиа днакоиа ињждгвлмое далао 
Снжоиа ињждгвлмое еа дгтп далао 
– Нови Сад 2017, стр. 89, 24 цм. 
ISBN 978-86-81125-95-3 
Поздравна реч, Стеван Пилиповић. – Уреднички уводник, Миро Вуксановић. – 

Љиљана Пешикан Љуштановић, Динамичко огледало културе – српска драма у другој 
половини 20. века. – Светислав Јованов, Средином пута, устрану – савремена српска драма 
2000–2015. – Миливоје Млаёеновић, Српска драма за децу данас. – Јован Љуштановић, 
После „Великог праска―. – Зорана Опачић, О живој води – савремена поезија и приповедна 
проза за децу и младе.  

 

Огранак Српске академије наука и уметности у Нишу 
 

Сеалмвлжфевм Јпгмжоемулг Снбжјг: гймбайлж ж нггжмлайлж аожгиеж кжгналеоиг 
инжег ж днпфевглг жмойгджтг мдйжва кмегмва жм наевмј Снбжјг ж Байиала 
– Ниш 2017, стр.185, 24 цм. 
ISBN 978-86-7025-588-3 
Љубиша Митровић, Глобални и регионални аспекти феномена масовних миграција 

и oдлива мозгова у савремености – узроци и последице. – Zoran Lutovac, EU, Srbija i mešo-
viti migracijski tokovi. – Aleksandar Kitanovski, Sonja Rizoska Jovanovska, Aleksandar Doncev, 
The end of history: The beginning of the new challenge for civil society in Macedonia (post- 
-communist versus the global perspective). – SrĊan Vukadinović, Migrantska kriza i imperijalni 
globalizam. – Anna Mantarova, Asylim-seekers in Bulgaria: problems and prospects. – Хатиўа 
А. Бериша, Раде Славковић, Игор И. Баришић, Мигрантска криза и последице по безбе-
дност Републике Србије. – Милош Алексић, Изазови савремених миграција – безбедносни 
аспекти и етнификација политике. – Петар Анёелковић, Национална дезоријентисаност и 
расипање српског народа. – Милан С. Миловановић, Александар Р. Радивојевић, Мигра-
циона обележја становништва пиротске области и њихов утицај на демографски развој. – 
Драгана Павловић, Зорица Станисављевић Петровић, Узроци одлива мозгова – преглед 
литературе. – Владета Радовић, Иван Калаузовић, Дисперзија интелектуалног капитала у 
домену макросоцијалне стратификације. – Сузана Марковић Крстић, Социјална дифе-
ренцираност аспирација студентске омладине у Србији за променом места становања и 
одласком у иностранство. – Ивана М. Божић Миљковић, Потенцијали српске инте-
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лектуалне дијаспоре и њен значај за привредни развој. – Драгана Пешић Јенаћковић, 
Поразна слика Србије – „бег― (сеоске и градске) омладине у потрази за бољим животом. – 
Vidoje Stefanović, Marija Stefanović, „Egzodus mozgova― kao posledica nedostatka promocije 
kadrova. 
 

Сеалмвлжфевм Јпгмжоемулг Снбжјг: oдйжв кмегмва: пенмтж ж жмойгджтг жм латжм-
лайлж наевмј ж ждглежеге 
– Ниш 2016, стр. 246, 24 цм. 
ISBN 978-86-7379-414-3 
Љубиша Митровић, Предоаје за истраживање феномена одлива мозгова и улоге 

српске интелектуалне/научне дијаспоре у националном развоју и промоцији интереса 
Србије у свету. – Дуња Величковић, Од „пролетаријата изван домовине― ка интелектуал-
ном пролетаријату у глобалном добу. – Јелена Б. Динић, Неки покушаји систематизовања 
социо-економских узрока миграција у савременом друштву. – Миомир С. Наумовић, Од 
руралног егзодуса до одлива мозгова. – Слободан М. Миладиновић, Проблем одлива 
мозгова: измеёу штете и користи. – Олга Митровић, Повратак висококвалификованих 
миграната и трансфер знања у Србији. – Слободан Ж. Цветановић, Данијела З. Деспото-
вић, Милорад Филиповић, „Одлив мозгова― као лимитирајући фактор унапреёења конку-
рентности Републике Србије. – Владета Радовић, Иван Калаузовић, Комуникација као 
детерминанта кохезије матице и дијаспоре. – Зоран Аврамовић, „Одлив мозгова― из Србије 
– једно лице глобализације образовања. – Срёан Р. Вукадиновић, Улога интелектуалне дија-
споре у дефинисању научне политике и очувању културног идентитета друштва. – Драгана 
С. Динић, Дијаспора и матица на путу очувања националног идентитета и државног 
интегритета. – Наталија Јовановић, Друштвена криза, криза образовања и одлив мозгова. – 
Радмило Петровић, Српски одлив мозгова aut absurdum aut nihil. – Милош Алексић, Срби 
у Босни и Херцеговини – положај и перспективе. – Тамара Ћирић, Јелисавета Тодоровић, 
Породични и персонални чиниоци интересовања студената Универзитета у Нишу за одла-
зак у иностранство.  
 

Сеалмвлжфевм јпгмжоемулг Снбжјг: омтжјайлж ж еднавоевглж жнмбйгкж оеалмв-
лжфева јпгмжоемулг Снбжјг – о жмогблжк мовнемк ла жмймдај моеангйжс 
– Ниш 2016, стр. 254, 24 цм. 
ISBN 978-86-7025-587-6 
Мирјана Рашевић, Старење становништва: чињенице изазови и одговори. – 

Љубиша Митровић, Социолошки аспекти проблема генерације „трећег доба―, са посебним 
освртом на процесе сенилизације становништва југоисточне Србије. – Анкица Шобот, 
Социо-демографски оквир положаја старијег становништва југоисточне Србије. – Сузана 
Марковић Крстић, Социодемографска перспектива промена старосне структуре, просечне 
старости и очекиваног (средњег) трајања живота становништва југоисточне Србије. – 
Марко Гаљак, Ивана Магдаленић, Гордана Војковић, Регионалне разлике у образовању у 
функцији развоја Србије. – Лела Милошевић Радуловић, Квалитет живота старијих људи у 
контексту интергенерацијских односа у градским и сеоским срединама југоисточне Србије. 
– Марија З. Анёелковић-Стојилковић, Старо становништво пограничја југоисточне Србије. 
– Весна М. Лукић, Старење у егзилу: старији присилни мигранти у југоисточној Србији. – 
Миомир С. Наумовић, Јелена Петковић, Заборављени од свих: Старачка домаћинства у 
селима југоисточне Србије. – Ивана Илић Крстић, Весна Милојевић, Социјално- 
-здравствени положај старијих становника Бабушнице. – Јелена Ј. Опсеница Костић, 
Јелена Д. Стојчић, Неки животни услови и самопоштовање старих укључених у програм 
Помоћ у кући. – Драгана Пешић, Здравствена заштита, проблеми и ниво здравља у насељу 
југоисточне Србије. – Данијела Живковић, Небојша Ранёеловић, Ненад Живановић, Јелена 
Вукосављевић, Мирослав Живковић, Препоруке за физичку активност особа старијег 
животног доба.  
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Укгелмое ж имлегиое: нгйжгжја п пкгелжуижк дгйжка 
Зборник радова са меёународног научног симпозијума 
– Београд – Ниш 2016, стр. 135, 24 цм. 
ISBN 978-86-7025-586-9 
Драган Жунић, Естетска епифанија и уметничка парусија смисла. – Даница 

Трифуњагић, Функција воде у предањима о Светом Сави. – Исидора Ана Стамболић, Гно-
стички дуализам у српским преводима старозаветних средњовековних апокрифа. – Наташа 
Трнавац Ђалдовић, Ориёинал меёу фалсификатима: улога хумора и парадокса у процесу 
самообликовања идентитета дубровачког писца Дум Ивана Стојановића. – Федор Марјано-
вић, Лггглда Милоша Црњанског као пародија Јеванёеља. – Биљана Рајчинова-Николова, 
Динамичноста на религиозните рефлексии (преку примерот на драмите Македонска крвава 
свадба од Војдан Чернодрински и Балканот не е мртов од Дејан Дуковски). – Јелена Попо-
вић, Утицај шинтоизма и зен будизма на јапанску класичну но драму. – Зоран Стаменко-
вић, Верзије Дмиемна Фапоеа Кристофера Марлоа: теолошке разлике. – Софија Азовцева, 
Украјинска проповед измеёу истока и запада (крај XVI и почетак XVII века). – Сава 
Стаменковић, Религија у земљоморју Урсуле Легвин. 
 

Тнаджтжмлайла гоегеоиа ипйепна, ињ. 9, Пнмоемн 
– Београд – Ниш 2016, стр.315, 24 цм. 
ISBN 978-86-7025-585-2 
Александар М. Петровић, Просторна детерминација естетских идеја и свет живота 

(мишљење простора у његовим историјским отварањима). – Саша Радојчић, Илузија про-
стора и субјективност. – Franc Curk, Prostor. – Дивна Вуксановић, Филозофија медија и тео-
рија „елегантног― универзума: простор као холографска пројекција свести. – Тања Мило-
сављевић, Социјално-културна специфика именовања животног простора у српском 
призренском говору. – Марија Маркова, Простор и систем прехрамбеног кода у бугарским 
традиционалним представама: митолошки аспекти. – Милина Ивановић Баришић, Пра-
зник и простор. – Иванка Петрова, Радни простор у приватној фирми каоместо сусрета 
православља и предузетништва. – Тијана Јаковљевић-Шевић, Етно-куће: опросторавање 
идентитета. – Весна Недељковић Ангеловска, Салаши: идила у питомом пејзажу. – Душко 
Кузовић, Недељко Стојнић, Конструисање архитектонског простора у традиционалној и 
савременој култури на Балкану. – Никола Цекић, Хаосизација екоурбархитектонског про-
стора. – Игор Борозан, Саша Брајовић, Мапирање града: краљ Милан Обреновић и 
симболичка топографија Ниша. – Тијана Борић, Владарски продстор: летњи двор Милана 
Обреновића у Нишу. – Драган Ћаловић, Дериватни простор. – Димитрије Бужаровски, 
Опросторење музике XXI века. – Трена Јорданоска, Музак – просторна музика. – Оливера 
Ерић, Клабинг као просторна техно-телесна фузија звукова, покрета и светлости – нека 
размишљања о креирању клабинг догаёаја и простора који постају примери уметничких 
атракција и алтернативних акција.  
 

 

17. СЛУЖБА АКАДЕМИЈЕ 

 
Радом запослених у Служби Српске академије наука и иметности са места управ-

ника послова руководи др Бојан Бугарчић. Запослени у Служби САНУ распореёени су, 
према Правилнику о систематизацији и организацији послова у Служби Српске акаде-
мије наука и уметности од 1. априла 2018. године, на радним местима у оквиру јединица, 
сектора, група и самосталних извршилаца. 

Током године Служба САНУ успешно је и благовремено извршавала све стручне, 
административно-техничке, финансијске, правне, опште и остале послове за потребе 
Академије. 
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Појединачне активности Службе САНУ дате су у оквиру извештаја о раду 
запослених у јединицама, секторима, групама и у извештајима самосталних извршилаца. 
 

Архив у Београду 
 

Радом Архива САНУ руководи управник академик Василије Крестић. Рад Архива 
прати Стручни савет који је радио у следећем саставу: академик Видојко Јовић, академик 
Драгослав Маринковић, академик Душан Теодоровић, академик Радоје Чоловић, акаде-
мик Драгослав Михаиловић, академик Димитрије Стефановић, академик Мирјана 
Живојиновић и академик Иван Јевтић. 

Послове у Архиву САНУ обавља деветоро запослених. Један дипломирани 
историчар примљен је на волонтирање. 

Своје фондове Архив је обогатио следећим аквизицијама; од академика Владе 
Стругара, део његове рукописне заоставштине (ул. инв. бр. 1542); од г. Немање 
Будисављевића, део његових фотографија (ул. инв. бр. 1543); од г. Миомира Гаталовића, 
Дневник Љубице Сокић 1940/41. године на CD-у (ул. инв. бр. 1544); од гёе Љиљане 
Манојловић, из Београда, неколико рукописа покојног академика Војислава Ј. Ђурића 
(ул. инв. бр. 1545); од академика Видојка Јовића разгледницу Јозефа Панточека – Јосифу 
Панчићу; говор Владимира К. Петковића на сахрани Саве Урошевића; партитура 
Љубице Марић Драгославу Срејовићу (ул. инв. бр. 1546); од академика Димитрија 
Стефановића, документ о страдању Ивана Стефановића (ул. инв. бр. 1547); од Милутина 
Јаћимовића, реплику географске карте Illiricum из 1690. године (ул инв. бр. 1548); од 
Библиотеке САНУ, радове академика Николе Хајдина (ул. инв. бр. 1549); од г. Зорана 
Поповића, део рукописне заоставштине Павла Поповића (ул. инв. бр. 1550); од г. Стевана 
Кочонде, из Београда, рукописну заоставштину дописног члана Милоша Радојчића (ул. 
инв. бр. 1551); документа академика Ђорёа Злоковића наёена у његовом кабинету (ул. 
инв, бр. 1552); од Јасмине Јанковић, CD: Српска краљевска музика династије Карёорёе-
вић: Тамо далеко; У средишту мушке душе; Музика Јосипа Славенског 1896–1955. (ул. 
инв. бр. 1553); од гёе Вере Миљанић, рукописну заоставштину Андре Николића (ул. инв. 
бр. 1554); од гёе Ане Ђорёевић, рукописну заоставштину Рашка Димитријевића (ул. инв. 
бр. 1555); од проф. др Иве Тартаље, писма Јована Дучића Алекси Шантићу – микрофилм 
(ул. инв. бр. 1556); преузет из кабинета део рукописне заоставштине академика Дра-
гослава Срејовића (ул. инв. бр. 1557); од г. Анёелка Марића, из Новог Сада, CD: Стра-
дање Срба са Купреса 1941. на Боровој глави – ископавање гробница; Сабор на Купресу 
1990 (ул. инв. бр. 1558); документа академика Николе Тасића преузета из његовог каби-
нета (ул. инв. 1559); од академика Мирјане Живојиновић, Записник о предаји благајне 
добротворног фонда сиромашних ученика Неготинске гимназије (ул. инв. бр. 1560). 

Кабинет за медаље протекле године обогаћен је с 40 нових ордена, плакета, 
повеља, захвалница и диплома. Приручна библиотека Архива је среёена, очишћена и 
уредно сложена. Она је обогаћена са 75 нових књига, зборника, часописа и изложбених 
каталога. 

Знатан део времена архивисти Архива посветили су избору докумената за изложбе: 
Гнаджла ла Јгйжтж – налмвжеалежјоиж тглеан п Ийжнжип; Снжоим пкгелжуим лаойгђг ла 
Кмомвп ж Мгемсжјж. Идглежеге, елауај, пгнмдглмое; Семјал Нмваимвжћ ж њггмвм дмба. 

На научном скупу о Стојану Новаковићу архивиста М. Станић учествовао је с 
радом „Преписка Стојана Новаковића у Архиву САНУ―, а М. Јовановић с радом „Стојан 
Новаковић у Српском ученом друштву и Српској краљевској академији―. Поводом обеле-
жавања 175-годишњице САНУ Драгослав Опсеница, пензионисани архивиста Архива 
САНУ, М Станић и академик Василије Крестић припремили су и објавили двотомну књигу 
Вмджу инме ансжв Снжоимг пуглмг днпфева. Уз све ове послове архивисти су архивистички 
обрадили све новоприспеле аквизиције мањег обима и наставили су рад на обради фонда 
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патријарха Германа Анёелића, на среёивању рукописне заоставштине академика Васе 
Чубриловића и личног фонда Драгољуба Јовановића. Такоёе су пружали помоћ дописном 
члану Злати Бојовић у среёивању граёе у Кабинету за дубровачке студије покојног 
академика Мирослава Пантића. Посебну пажњу Архив је посветио издвајању оштећених 
докумената ради конзервације и рестаурације. Сви архивисти су поред наведених 
објављених радова, који се тичу Академије, у разним издањима публиковали више 
текстова разноликог историјског садржаја, написаних на основу граёе Архива САНУ. 

Током протекле године у Архву је радило 385 истраживача, од којих је девет из 
иностранства (Холандије, Британије, Маёарске, Чешке, Бугарске, Русије, Хрватске, 
Босне и Херцеговине) с 746 посета. За њихове потребе снимљено је 7.096 ксерокс-копија 
и скенирано 2.750 снимака. 
 
 

Архив у Сремским Карловцима 
 

Архив САНУ у Сремским Карловцима броји троје запослених у сталном радном 
односу. Управник Архива у Сремским Карловцима је др Жарко Димић. 

Архив успева да одговори постављеним задацима тако да се за сада недовољан 
број запослених не одражава на рад и квалитет услуга који се свакодневно пружају 
истраживачима. Такоёе је важно истаћи да се овај недостатак не одражава ни на чување 
и одржавање архивске граёе, иако је потребно делове граёе, која је у лошем стању, издва-
јати и слати у Библиотеку Матице српске на заштиту. 

У последњих неколико година Архив је технички солидно опремљен, захва-
љујући разумевању Стручног савета Архива, као и ангажовању председника САНУ Вла-
димира Костића и ужег руководства. 

Током године настављено је са измештањем граёе из старих у нове архивске 
кутије. Нови метални орман, у којем је смештена Збирка планова и скица, редовно је 
допуњаван. Управник Архива ради на формирању нове и јединствене збирке цеховских 
писама из фонда Карловачког магистрата. Нажалост, Архиву није враћен рестаурирани 
микрофилмовани материјал (66 микрофилмова) из Задарског архива, над којим је пре 
неколико година извршена конзервација. При том, није завршена ни дигитализација ове 
значајне граёе везане за живот и трајање српског народа у Далмацији. 

У Архиву се током године истраживачким радом бавило 58 истраживача, од тога 
седморо странаца. Истраживања су била разноврсна и обухватала су различите теме: 
историју српског народа од XVIII до XX века, историју Српске православне цркве и срп-
ских манастира, историју српске уметности од XVIII до XX века, историју руске емигра-
ције, историју насеља, места, села и миграција становништва, Први светски рат 1914–
1918, просветне прилике током XVIII и XIX века, литургијски живот и теологију на 
просторима Карловачке митрополије, историју Срба у Румунији, Маёарској и Далма-
цији, Српски народни покрет 1848–1849, реституцију имовине, прошлост породица итд. 

Истраживачи су у Архиву провели 210 дана. За њихове потребе фотокопирано је 
1.050 страница, начињено је 3.950 снимака и 560 скенирања, односно пружена сва 
стручна помоћ. Библиотека архива увећана је за 78 књига, тако да је данашње (ново) 
стање у библиотеци 4.297 књига и периодичних публикација. 

Архив одржава активну сарадњу са Матицом српском, Вуковом задужбином, 
Музејом Војводине, Градским музејом Новог Сада – огранак у Сремским Карловцима, 
на разним изложбама и пројектима као што су: Снжоиж бжмгнароиж нгулжи, Снжоиа глтж-
иймжгджја и сл. 

Током године Архив су посетили многи истраживачи, представници СПЦ и Руске 
православне цркве. Управник архива одржао је неколико предавања о историји и значају 
Архива ёацима Карловачке богословије и учесницима меёународних скупова и семинара 
приликом њиховог обиласка Сремских Карловаца. 
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Захваљујући резумевању руководства САНУ, након 40 година, извршени су неки 
значајнији граёевински радови и адаптација радног простора, а чине се и посебни 
напори око смештања Архива у нови простор и оснивање јединице за дигитализацију 
архивске граёе при Архиву САНУ у Сремским Карловцима. 
 

 

Библиотека 
 

Библиотека Српске академије наука и уметности радила је у складу са Законом о 
Српској академији наука и уметности, Законом о библиотечко-информационој делатно-
сти, Законом о старој и реткој библиотечкој граёи, Правилником о раду Библиотеке 
САНУ и важећим меёународним стандардима. 

После тромесечног реновирања, Библиотека је отворена за рад 23. фебруара и 
тим поводом је уприличена свечаност на којој су говорили председник САНУ академик 
Владимир С. Костић и управник Библиотеке САНУ академик Миро Вуксановић. Записе 
Иве Андрића о књизи и библиотеци говорила је драмска уметница Стела Ћетковић, а 
премијерно су изведене две музичке фантазије дописног члана САНУ Светислава 
Божића (наступили су Марко Јосифоски на виолини и Немања Марјановић на виоли). За 
ту прилику је организована и камерна изложба у Библиотеци САНУ под називом „175 
година рада Библиотеке САНУ―. 
 

Дал Бжбйжмегиг 

Одлуком Стручног савета са седнице одржане 6. децембра 2016. године, утврёено 
је да ће се Дан Библиотеке САНУ обележавати 14. jуна, када су званично примљене прве 
књиге, које је Библиотеци поклонио Димитрије Тирол, и када је именован први библио-
текар Константин Богдановић. Дан Библиотеке је обележен пригодном свечаношћу у 
част Вељку Петровићу. Поздравну реч је казивао председник САНУ академик Владимир 
С. Костић, а потом су беседили академик Миро Вуксановић и проф. емеритус Славко 
Гордић. Приказан је одломак из документарног филма Мирослава Антића (1967) „Тро-
јица из старог Сомбора― и звучни запис Радио Београда у којем Вељко Петровић говори 
своје песме. Програм је водила др Исидора Поповић. 

 
Ужнављањг 

Према Статуту САНУ, рад Библиотеке надгледа генерални секретар САНУ акаде-
мик Марко Анёелковић. 

Радом Библиотеке САНУ руководи управник академик Миро Вуксановић. Рад 
Библиотеке прати Стручни савет који ради у следећем саставу: академици Милосав 
Тешић (председник), Јованка Калић, Федор Хербут, Радоје Чоловић, Данило Баста, 
Милена Стевановић, Тодор Стевановић, Миро Вуксановић и дописни члан Велимир Рад-
миловић. На предлог Стручног савета, Извршни одбор САНУ прихватио је Извештај о 
раду Библиотеке САНУ у 2016. години и Програм рада Библиотеке САНУ у 2017. 
години. Председништво САНУ усвојило je оба документа. 

 
Дгйаелмое 

Послове у Библиотеци САНУ обавља тридесет четворо запослених распореёених 
у шест одељењa. Запослени су се трудили да одговоре на све захтеве корисника и да 
побољшају квалитет и доступност информација о фонду. У раду су се руководили плано-
вима својих одељења и подносили су месечне извештаје о раду. 

Осим својих редовних послова, запослени у БСАНУ су, у сарадњи са другим слу-
жбама САНУ, обављали и друге послове из делокруга рада Службе Академије. У оквиру 
Академијине активности „Отворена врата САНУ― Библиотека је у току године имала 
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више од 40 организованих посета деце из основних и средњих школа у Србији, студе-
ната и других. 

Сања Петровић и Милица Чолаковић учествовале су на XVIII српској астроном-
ској конференцији, одржаној у САНУ од 17. до 21. октобра, са саопштењем под насловом 
„Трагови Војислава Мишковића у Библиотеци САНУ―. Мр Сања Степановић Тодоровић 
је говорила о „176 година континуитета Библиотеке САНУ― у оквиру Трибине љубитеља 
историје Београда, у Конаку кнегиње Љубице, 4. децембра. 

 
Уеајаклж иаеаймг (COBISS.SR) 

Библиотека САНУ је према Закону о библиотечко-информационој делатности 
један од пет носилаца јединственог библиотечко-информационог система Републике 
Србије. Током године БСАНУ је у узајамном каталогу креирала 3.861, а из њега је преу-
зела 5.388 записa, па се сада у бази COBISSANU налази укупно 51.623 записа. 

 
Джгжеайжеатжја 

Сектор за дигитализацију није дигитализовао старе и ретке књиге. У Библиотеци 
су за потребе чланова САНУ и корисника Библиотеке САНУ дигитализоване укупно 
3.202 стране разноврсне граёе. 

 
Набавиа, наекгла 

Библиотека САНУ је приновила 4.785 свезака монографских и периодичних 
издања. Из размене је стигло 3.115 јединица, а као поклон је примљено 1.097 јединица 
граёе. Библиотека је и ове године бирала публикације из откупа Министарства културе и 
информисања, па је на тај начин набављена 571 публикација за фонд и још 818 приме-
рака за размену, укупне вредности 1.024.284,6 динара. Извршена је претплата на један 
часопис. Дезидерати су набављани преко размене. 

Значајни дародавци Библиотеке били су: Филолoшки факултет, Институт за књи-
жевност и уметност, Службени гласник, Српско лекарско друштво и друге институције, а 
од појединаца академик Динко Давидов, академик Радоје Чоловић, академик Драгослав 
Михаиловић, др Зорица Мршевић, г. Ђорёе Николић, гёа Славица Поповић Филиповић и др. 

За размену и поклон партнерима у земљи и иностранству припремљене су 5.252 
публикације. Редовно је ажурирана база размене и након ревизије угашено је 15 размена. 
Успостављена је једна нова размена. У бази се тренутно као активне воде 753 инсти-
туције. Одељење је радило и на дефинисању недостатака и проблема у раду у том 
сегменту програма и упутило је ВБС-у захтев за његову дораду. У Одељењу је креирано 
укупно 917 записа, а преузето 1.847 записа за монографске публикације. Инвентарисане 
су 2.764 монографије и 1.655 бројева периодике. 

Одржани су радни састанци са колегама из Британске библиотеке (Лондон), 
Serbica Books-a (Торонто), NUK-а (Љубљана), Конгресне библиотеке (Вашингтон), 
Бошњачког института (Сарајево), Института за старословенску културу (Прилеп), BISZP 
(Варшава) и бројних српских институција. 

 
Сеана ж нгеиа ињжга ж жмогблж рмлдмвж 

Одељење старе и ретке књиге и посебних фондова активно је обраёивало девет 
легата: Бранка Ћопића (ΠБ 30), Милана Јовановића Батута (ПБ 2), Виктора Новака (ПБ 
11), Војислава Мишковића (ПБ 7), Милана Будимира (ПБ 12), Библиотеку књига издатих 
за време рата (ПБ 5), Антона Билимовића (ПБ 13) и Динка Давидова (ПБ 38). Током 
2017. завршена је обрада легата Војислава Мишковића (ПБ 7), Библиотеке књига издатих 
за време рата (ПБ 5) и легата Милана Будимира (ПБ 12). Библиотекари Одељења за 
обраду публикација, Одељења за набавку и размену и Библиографског одељења обраёи-
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вали су легате Мирослава Пантића (ПБ 18), Данила Киша (ПБ 30) и Драгослава 
Михаиловића – О Голом отоку (ПБ 39). 

Након одлуке Извршног одбора САНУ (Ф6/139 од 12. 10. 2017) о формирању 
посебне библиотеке академика Борислава Јовановића, потписан је Уговор о поклону са 
супругом Катарином Јовановић и ћерком почившег академика Јовановића Тамаром Јова-
новић Шљукић. Фонд библиотеке Борислава Јовановића (ПБ 40) је пописан, прегледан и 
публикације су одабране у складу са правилима о пријему поклона. Одабрани наслови су 
смештени и у току је инвентарисање и сигнирање граёе. 

За фонд посебних библиотека креирано је или преузето из узајамне базе укупно 
3.089 записа, од чега су запослени у Одељењу креирали 1.554 записа, преузели 1.507, 
допунили 1.539, каталогизирали 1.554, доделили 2.213 УДК бројева и израдили 2.204 
предметне одреднице. Инвентарисали су укупно 3.583 јединице граёе. 

Запослени у овом Одељењу учествовали су у организацији Трибине БСАНУ, при-
преми документације за два пројекта на конкурсу Министарства културе и информи-
сања, у Комисији за процену библиотеке господина Драгољуба Ђокића и у припреми за 
штампу 6. броја Тнжбжлг Бжбйжмегиг САНУ. Корисницима је за рад у читаоници издато 
осамдесетак публикација из фонда старе и ретке књиге. 

Библиотека САНУ је ове године имала више организованих посета и телеви-
зијских снимања у легатима. 

Фонд старе и ретке књиге увећан је за две књиге које су из општег фонда преба-
чене у фонд раре. Такоёе, поклоном етнолога Славољуба Петровића, фонд је обогаћен 
старом књигом Pinter, Jozsef: Conspectus equestrium ordinum per Europam omnem Floren-
tium, Tyrnaviae, Typis Academicis Societatis Jesu. Због недостатка финансијских средстава, 
за фонд старе и ретке књиге ни ове године није купљен ниједан наслов. 

Ураёена је комплетна ревизија фонда старе и ретке књиге. 
 
Обнада египћгг рмлда 

Од текућег фонда (приновљене публикације, лексика, некњижна граёа и 
ретроспектива) укупно је обраёен 3.271 запис за монографске публикације и 20 записа за 
серијске публикације, креирана су 732 записa, а преузето је 1.725 записа, каталогизирана 
су 1.032 записа и додељено је 1.117 УДК бројева и 1.105 предметних одредница. 
Инвентарисане су 2.092 јединице граёе. 

Када је реч о некњижној граёи, комплетно је обраёено 25 записа. 
У Одељењу за обраду публикација укупно је обраёено 2.176 приновљених моно-

графских публикација без заостатака, 1.030 монографских публикација из старог фонда, 
20 наслова приновљених серијских публикација. Креирано је 13 записа, а преузето 12 за 
некњижну граёу. У Одељењу за обраду креирано је укупно 669 записа, преузето 1493, 
инвентарисане 1802 монографскe публикацијe, каталогизирано 965 јединицa, додељено 
1.018 УДК броја и 1.023 предметне одреднице. 

Запослени у Одељењу били су ангажовани на припремама и поставкама при-
годних изложби у БСАНУ. Библиотекар за обраду некњижне граёе ангажован је на 
пословима прикупљања документације за Аудио-визуелни архив и центар за дигитали-
зацију САНУ. 

 

Обнада жедања САНУ 

Сва издања САНУ пристигла у току године инвентарисана су и формално и садр-
жински обраёена. Приновљенo је укупно 65 јединицa монографске и периодичне граёе, 
комплетно су обраёена четири серијска наслова и 130 сепарата. У бази COBISSANU 
креирана су 264, а преузето је 50 аналитичких записа, каталогизирано је укупно 447 једи-
ница граёе, додељена су 964 УДК броја и формирано је 800 предметних одредница. 
Комплетно је обраёено (допуњено и редиговано) 520 записa. 
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Бжбйжмгнаржјг 

У току године ураёено је укупно 3.739 библиографских јединица. Ураёене су 
допуне библиографија нових редовних чланова САНУ: Зорана Кнежевића, Милене 
Стевановић, Славка Ментуса, Дејана Б. Поповића, Душана Теодоровића, Ђорёа Радака, 
Небојше Радуновића, Душице Лечић-Тошевски, Јасмине Грковић-Мејўор, Косте Чаво-
шког, Михаила Војводића, Петра Омчикуса, као и допуна библиографије редовног члана 
Милана Лојанице и дописног члана Милована Данојлића. Ураёена је допуна поглавља 
Саоеав Аиадгкжјг и Пнгкжлпйж уйалмвж за Гмджфњаи САНУ CXXIII. 

Завршене су јубиларне библиографије академика Николе Тасића (у Одељењу за 
информације и услуге читаоцима) и ураёена је ауторска ревизија прелома за јубиларне 
библиографије академика Живорада Чековића, академика Љубомира Симовића и акаде-
мика Драгослава Михаиловића. Настављен је рад на јубиларној библиографији акаде-
мика Гојка Суботића, академика Момчила Спремића и академика Војислава Становчића. 
Започет је рад на јубиларној библиографији академика Милосава Марјановића. Ураёени 
су регистри и ревизија и коректура Пнггйгда жедања САНУ 1999–2009. 

Одељење је наставило са прикупљањем и обрадом документације о члановима 
ДСС, СУД, СКА и САНУ и са пружањем информација о њима. Из фототеке су у 
електронској форми издате 583 фотографије чланова Академије и њених претходница, а 
примљено је 20 нових фотографија и у досијеима је забележено 11 потписа. 

У бази COBISSANU преузето је и креирано укупно 28 нових записа. 
 

Кмнжфћгњг 

После отварања реновиране Библиотеке, учлањено је 249 нових корисника и про-
дужено је више од 150 чланских карата. Читаоница је имала 3.640 посета, а каталог око 
2.000. У читаоници је дато на коришћење 4.336 свезака и око 400 приручника. За потребе 
академика и других корисника, фотокопирано је 6.926 страна и скенирано 385 страна. 
Корисницима је за рад ван Библиотеке издато 278 наслова. У оквиру меёубиблиотечке 
позајмице, Библиотека САНУ је од Библиотеке Матице српске и Народне библиотеке 
Србије позајмила 12 наслова, а другим библиотекама је издато пет наслова. Ураёена је 
ревизија приручника у читаоници. 

Технички су обраёене све новоприспеле књиге (4.484 примерка), а у каталозима 
Библиотеке проверена су 6.054 наслова. Настављен је рад на обради референсне збирке 
Библиотеке. У бази COBISSANU креирано је 50 нових записа, преузето 220, каталогизи-
рано и класификовано по 54 записa; додељено је 99 УДК бројева и 82 предметне 
одреднице; допуњено је 40 записа, а инвентарисано је 290 јединица граёе. 

 
Скгфеај 

Одељење библиотечких фондова и техничких послова старало се о смештају и 
чувању фонда Библиотеке, о издавању публикација корисницима и о одржавању просто-
рија Библиотеке САНУ. 

Настављајући рад на среёивању магацина, запослени у Одељењу су преместили 
публикације с полица у дужини од 1.100 метара. 

Књижничари су на место уложили и вратили 12.548 примеракa, од тога 4.420 
нових књига. Корисницима су за рад у читаоници издате 2.854 свеске монографских и 
серијских публикација, а запосленима су за рад издатe 4.734 свескe. Корисницима је за 
рад ван Библиотеке издатo 518 књига. 

За поклон библиотекама у Србији, а највише у Крагујевцу, спаковано је 6.611 
књига, као и два сандука са музејским примерцима Академијиних издања. 

Просторије се редовно одржавају према утврёеној расподели послова. 
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Тнжбжла Бжбйжмегиг САНУ 

Уредник Трибине БСАНУ је управник Библиотеке САНУ академик Миро 
Вуксановић. У току године одржано је деветнаест трибина Библиотеке САНУ. Приказана 
су укупно 352 наслова (10 монографија, 16 зборника и 326 књига из три едиције) чланова 
САНУ, издања САНУ и института и центара чији је САНУ оснивач. На Трибини су гово-
рили академици, професори универзитета, књижевни критичари и књижевници (укупно 
85 говорника). Трибина је имала око 2.000 посетилаца. Израёено је и послато око 7.000 
штампаних и велики број електронских позивница. У штампаним и електронским меди-
јима објављено је више десетина чланака посвећених Трибини БСАНУ. Прикупљени су 
текстови учесника Трибине за објављивање у 6. броју Тнжбжлг Бжбйжмегиг САНУ. 
Снимци са свих одржаних трибина чувају се у архиви Tрибине БСАНУ. 

 
Иеймдбг п Бжбйжмегтж САНУ 

Од отварања реновиране Библиотеке, новину чине камерне изложбе поводом 
јубиларних годишњица роёења или смрти преминулих чланова, од Српског ученог дру-
штва до данашње Српске академије наука и уметности. Изложбе се смењују сваког 
месеца, а могу се посетити радним данима од 8 до 20 часова у Библиотеци САНУ. 
Аутори изложби и плаката су Милица Чолаковић и Сања Петровић. 

Током године одржано је 10 камерних изложби: Чедомиљ Мијатовић (1842–1932) 
– поводом 175 година од роёења; Милош Н. Ђурић (1892–1967) – поводом 125 година од 
роёења; Радивој Кашанин (1892–1989) – поводом 125 година од роёења и Јован Карамата 
(1902–1967) – поводом 115 година од роёења; Стојан Новаковић (1842–1915) – поводом 
175 година од роёења; Јаша Продановић (1867–1948) – поводом 150 година од роёења; 
Војислав Мишковић (1892–1976) – поводом 125 година од роёења; Петар Лубарда (1907–
1974) – поводом 110 година од роёења; Иво Андрић (1892–1975) – поводом 125 година 
од роёења; Вељко Петровић (1884–1967) – поводом 50 година од смрти и Мило Милуно-
вић (1897–1967) – поводом 120 година од роёења и 50 година од смрти. Изложба о Иви 
Андрићу је поново постављена и током одржавања научног скупа о делу Иве Андрића, 
13. и 14. децембра. 

 
Иедања 

Издања Библиотеке САНУ излазе у оквиру Академијиних серијских публикација. 
Уредник издања Библиотеке је управник Библиотеке академик Миро Вуксановић. 

Објављене су две јубиларне библиографије: Бжбйжмгнаржја надмва аиадгкжиа 
Љпбмкжна Сжкмвжћа, ауторке Светлане Симоновић-Мандић и Бжбйжмгнаржја надмва 
аиадгкжиа Днагмойава Мжсажймвжћа, ауторке Марине Нинић; пети број Тнжбжлг Бжбйжм-
егиг САНУ и Пнггйгд жедања: 1999–2009. ауторке Биљане Јовановић у серији Иедања 
Бжбйжмегиг св. 27. 

 
Угмвмнж, имлипнож, ожмнаепкж, дмлатжјг 

Библиотека САНУ је учествовала на конкурсу Министарства културе и информи-
сања за суфинансирање пројеката из области библиотечко-информационе делатности у 
2017. години. Циљ тог пројекта је био обезбеёивање средстава за рад Библиотеке у 
систему COBISS.SR у износу од 1.000.000,00 динара. Библиотеци САНУ су одобрена 
средства за пројекат и он је у целини реализован. 

 
Фжлаложјг 

За редовно пословање Библиотеке САНУ у 2017. години одлуком Фонда за нау-
чна истраживања САНУ било је предвиёено да се издвоји 1.653.750,00 динара. Предви-
ёена сума је утрошена, највећим делом, за поштанске трошкове (слање публикација у 
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размену и царина), за трошкове сервисирања рачунарске опреме и штампање Тнжбжлг 
БСАНУ. Библиотека САНУ је преко конкурса обезбедила додатних 1.000.000,00 утро-
шених на лиценце за рад у систему COBISS и на набавку опреме за рад у том систему. 

Захваљујући уласку у систем откупа публикација Министарства културе и инфор-
мисања, Библиотека САНУ је прибавила најновија домаћа издања у вредности од 
1.024.284,6 динара. 

Библиотека САНУ је успела да оствари програм рада за ову годину и да знатно 
побољша услове рада корисника и запослених. 
 

 

Галерија  
 

Радом Галерије руководио је управник академик Душан Оташевић, док је Стру-
чни савет Галерије радио у следећем саставу: академик Љубисав Ракић, председник 
Савета, академик Мирослав Гашић, секретар, академик Дејан Деспић, академик Љубо-
мир Симовић, академик Војислав Марић, академик Зоран Петровић, академик Душан 
Оташевић, академик Коста Чавошки и дописни члан САНУ Миодраг Марковић. 

У току године послове у Галерији обављало је деветоро запослених. 
 

I Иеймдбгла ж жедавауиа дгйаелмое 
 

Ргайжемвалг жеймдбг ж феакжалж иаеаймеж 

1. Снжоиа аиадгкжја лапиа ж пкгелмоеж 1841–2016. 
18. лмвгкбан 2016 – 10. јалпан 2017. 
Изложбу је отворио председник САНУ академик Владимир С. Костић, на крају про-

грама Свечане академије поводом јубилеја 175 година од оснивања САНУ, у Свечаној сали. 
Број посетилаца: 15 564 (од тога 676 посетилаца у 2017). 
Основна замисао и руковоёење реализацијом изложбе: Гојко Суботић. 
Дизајн изложбе: Игор Степанчић 
Изложба је приреёена од експоната Архива, Библиотеке, Уметничке збирке и 

Галерије САНУ, Архива Србије, Историјског музеја Србије, Народнoг музеја у Београду, 
Музеја града Београда, Музеја Николе Тесле, Галерије Матице српске и Рукописног оде-
љења Матице српске. Поставка је допуњена приказима у електронској верзији сваке од 
тема, односно јединица САНУ, личности итд. 

Штампан је каталог – монографија број 138 у серији Гайгнжја Снжоиг аиадгкжјг 
лапиа ж пкгелмоеж: Група аутора, Снжоиа аиадгкжја лапиа ж пкгелмоеж 1841–2016, Бео-
град 2016. Текстове допуњује 74 црно-беле и 217 колор илустрација. Штампану публика-
цију прати и проширена електронска верзија на USB меморији. 

Осим каталога у редовној серији Галерије, изложбу прати и мања публикација, 
издање изван серија – Снжоиа аиадгкжја лапиа ж пкгелмоеж 1841–2016. Кнаеиа жоем-
нжја, Београд 2016, коју су приредиле Марина Нинић и Сања Степановић Тодоровић. 
Овај водич кроз историју и структуру Академије преведен је и штампан на енглеском. 

Публиковани су плакат и две врсте позивница за изложбу. 
Током децембра организовано је неколико стручних воёења кроз изложбу. 
 

2. Сйжианж / наелжтж / овгдмтж. 
1. ргбнпан – 2. ажнжй 
После поздравне речи управника Галерије САНУ академика Душана Оташевића, 

присутне је поздравио Министар културе и информисања Владан Вукосављевић, у име 
Музеја савремене уметности говорио је шеф Одељења уметничких збирки и изложби 
Зоран Ерић, а изложбу је отворио председник САНУ академик Владимир С. Костић. 
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Број посетилаца: 30.099. 
Аутор изложбе: Жана Гвозденовић. 
Аутор сегмента о фотографији: Милена Марјановић. 
Аутор поставке: Ненад Марковић са сарадницима. 
Изложба је приреёена у сарадњи са Музејом савремене уметности, Београд. 

Експонати су позајмљени и остварена је сарадња са Музејом савремене уметности у Бео-
граду, Војним музејом у Београду, Музејoм града Београда, Народним музејом у 
Смедеревској Паланци, Народним музејoм у Шапцу, Народним музејoм у Ваљеву, 
Народним музејoм у Београду, Историјским музејoм Србије, Галеријом Матице српске у 
Новом Саду, Заводом за заштиту споменика културе града Београда, Народном библиоте-
ком Србије, Библиотеком САНУ, Универзитетском библиотеком „Светозар Марковић―, 
Историјским архивом Београда, Архивом Србије, Ахивом Југославије, Архивом Војно-
историјског института, Краљевским ратним музејом у Лондону (Imperial War Museum 
London) и Уметничким музејом у Милвокију (Milwaukee Art Museum). 

Каталог – монографија Сйжианж/наелжтж/овгдмтж. Сйжианоевм ж рмемгнаржја п 
Снбжјж 1914–1918, Београд 2017, објављен је у серији Гайгнжја САНУ број 139, двоје-
зично на српском и енглеском језику. 

Штампани су позивница, плакат и флајер изложбе. 
Изложбу су финансијски подржали Министарство културе и информисања Репу-

блике Србије и Секретаријат за културу Града Београда. 
Изложбу су пратили бројни програми, од којих издвајамо: стручна воёења аутора, 

филм Чпјег Снбж (2014, режија Горан Вукчевић), концерт дуа гитара Смйплат (Зоран 
Бранковић и Реља Турудић), предавање Сйпуајла ж лакгнла ансгмймфиа меинжћа п Вгйж-
имк наеп Јована Митровића; филм Гмйгмеа Снбжјг / За уаое меаџбжлг / Пмдан ла Бай-
иалп (1940) у режији Станислава Кракова и промоција каталога-монографије изложбе. 
Изложба је добила признање Друштва историчара уметности за 2017. годину за најбољу 
ауторску изложбу. 

 

3. Гнаджла ла Јгйжтж. Уевнђглж тглеан п Ийжнжип VI вгиа ж вжфгоймјлм ансгмйм-
фим лайаежфег. 

26. ажнжй – 4. јпл 
После поздравне речи управника Галерије САНУ академика Душана Оташевића, 

публици се обратила директор Народног музеја Чачак Делфина Рајић, изложбу је 
представио аутор Михаило Милинковић, а отворио ју је дописни члан САНУ Миодраг 
Марковић. 

Број посетилаца: 18.098. 
Аутор изложбе и поставке: Михаило Милинковић. 
Изложбу је приредио Народни музеј Чачак у сарадњи са Галеријом САНУ. 
Изложбу прати каталог – монографија: Група аутора, Ралмвжеалежјоиж певнђглж 

тглеан п Ийжнжип Гнаджла ла Јгйжтж, Београд–Чачак 2017, објављена у серији Гайгнжја 
САНУ бр. 140, уредник Михаило Милинковић. 

Публиковани су и флајер, плакат и позивнице за изложбу. 
Пројекат је финансијски помогла Општина Лучани. 
Организовано је воёење публике кроз изложбу у неколико наврата, а и дежурства 

студената археологије на Филозофском факултету у Београду – сарадника на пројекту, 
који су давали информације о изложби. 

 

4. Едган Дгга. Тнглптж жмокаенања. 
15. јпй – 5. огжегкбан 
Поздравну реч је одржао и говорнике је најавио управник Галерије САНУ акаде-

мик Душан Оташевић, затим је говорила директор Народног музеја Бојана Борић 
Брешковић и изложбу је отворио председник САНУ академик Владимир С. Костић. 
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Број посетилаца: 33.723 
Аутори изложбе: Драгана Ковачић, Јелена Дергенц, Миланка Тодић. 
Аутор поставке: Игор Степанчић. 
Изложбу је реализовао Народни музеј у Београду уз техничку, стручну и финан-

сијску помоћ Галерије САНУ. 
Народни музеј је у оквиру својих издања публиковао каталог изложбе групе 

аутора, Едган Дгга. Тнглптж жмокаенања, Београд 2017, на српском и енглеском језику и 
репродукцијама радова у боји. 

Штампани су плакат и позивница за изложбу. 
Изложбу је пратио и програм предавања и стручна воёења кроз изложбу. 
 

5. Снжоим пкгелжуим лаойгђг ла Кмомвп ж Мгемсжјж. Идглежеге, елауај, пгнм-
дглмое. 

27. огжегкбан – 26. лмвгкбан 
После уводне тачке коју је отпевала група Ммба, поздравну реч је одржао и говор-

нике је најавио управник Галерије САНУ академик Душан Оташевић, затим је о изложби 
говорио један од аутора дописни члан САНУ Миодраг Марковић и изложбу је отворио 
председник САНУ академик Владимир С. Костић. Отварање је организовано у Свечаној 
сали, после чега су званице сишле у Изложбени салон. 

Број посетилаца: 57.528 
Аутори изложбе и поставке: Миодраг Марковић и Драган Војводић. 
Дизајн изложбе: Игор Степанчић. 
Изложба је реализована у сарадњи са Народним музејом у Београду и Музејом 

Српске православне цркве. Експонати су позајмљени из бројних институција и при-
ватних колекција. 

Штампан је каталог – монографија број 141 у серији Гайгнжја Снжоиг аиадгкжјг 
лапиа ж пкгелмоеж: Група аутора, Снжоим пкгелжуим лаойгђг ла Кмомвп ж Мгемсжјж. 
Идглежеге, елауај, пгнмдглмое, Београд 2017. Публикација је опремљена репродукци-
јама свих експоната и низом илустрација у боји (278), једним црно-белим снимком уни-
штеног експоната и 53 документарна снимка разарања споменика културе и уметничких 
предмета. 

Публикована је и енглеска верзија овог каталога: Serbian artistic heritage in Kosovo 
and Metohija. Identity, significance, vulnerability у издању Српске академије наука и уметно-
сти, који су уз Душана Оташевића, уредили аутори изложбе Миодраг Марковић и Драган 
Војводић, каталог на енглеском језику има 592 стране са преко 300 илустрација у боји. 

Штампано је и друго издање каталога (и на српском и на енглеском језику) у твр-
дом повезу. 

Као пратећа публикација изложбе за штампу припремљен је и зборник радова 
групе аутора, Укгелжуим лаойгђг онжоимг ланмда ла Кмомвп ж Мгемсжјж. Иоемнжја, ждгл-
ежеге, пгнмдглмое, еафежеа, Београд 2017, као и енглеска верзија зборника Artistic 
Heritage of the Serbian People in Kosovo and Metohija. History, Identity, Vulnerability, Pro-
tection чији су уредници Миодраг Марковић и Драган Војводић. Зборник радова садржи 
око 116 црно-белих и 379 репродукција у боји и 15 табела, схема, интернет страна итд. 

Публиковани су плакат и позивница за изложбу. 
Организована су свакодневна стручна воёења кроз изложбу. 
Изложбу су финансијски подржали Министарство културе и информисања Репу-

блике Србије, Канцеларија за Косово и Метохију у Влади Републике Србије, Министар-
ство иностраних послова Републике Србије, Компанија Дунав осигурање а. д. о. Београд, 
Телеком Србија и Банка Поштанска штедионица а. д. Београд. 

Поводом изложбе, у Свечаној сали организован је циклус предавања током окто-
бра и новембра, у оквиру којег су учествовали следећи предавачи: Биљана Вучетић, 
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Пмвголжта оенадања пкгелжуиг бафежлг Снба ла Кмомвп ж Мгемсжјж п дмба епноиг 
вйаоеж (1455–1912); Светлана Пејић, Пмвголжта оенадања пкгелжуиг бафежлг Снба ла 
Кмомвп ж Мгемсжјж лаимл моймбмђгња (1912–1999); Дејан Радовановић, Damnatio memo-
riae et contra – м бнжоањп кгкмнжјг ла Кмомвп ж Мгемсжјж; Мирјана Ђекић, Снжоим 
ланмдлм гнаджегљоевм ла Кмомвп ж Мгемсжјж; Драгана Павловић, Пмугтж жоенаджвања 
ж ебнжњавања ожмкглжиа пкгелжуиг бафежлг Снба ла Кмомвп ж Мгемсжјж; Александра 
Давидов Темерински, Уожмоеављањг ожоегка жлоежептжмлайлг еафежег ожмкглжиа 
пкгелжуиг бафежлг Снба ла Кмомвп ж Мгемсжјж ж нгепйеаеж имлегнваемноим- 
-нгоеапнаемноижс надмва; Владимир Џамић, Уиљпужвањг ожмкглжиа пкгелжуиг бафеж-
лг Снба ла Кмомвп ж Мгемсжјж ла Лжоеп Свгеоиг ипйепнлг бафежлг ж м жмойгджтака 
имјг бж гвглепайлм пуйањгњг Кмомва п УНЕСКО жкайм ла онжоим ипйепнлм лаойгђг; про-
моција књиге Иимлмжжо ла жмднпујп мблмвљглг Пгћиг жаенжјанфжјг 1557–1690, ауторке 
Миљане Матић и најава изласка из штампе књиге Цнива Бмгмнмджтг Оджгженжјг п Пгћ-
имј жаенжјанфжјж ауторке Анёеле Гавриловић; Даница Поповић, Свгежњг ж овгеж ла 
Кмомвп ж Мгемсжјж п ипйелмк огћањп ж латжмлайлмј овгоеж Снба; Милош Ковић, Кмомв-
оиж еавге ж латжмлайлж ждглежеге Снба; Јелена Павличић, Снжоим ожмкглжуим лаойгђг 
ла Кмомвп ж Мгемсжјж; Владимир Вукашиновић, Бжбйжмегиг имомвоимкгемсжјоижс кала-
оежна ж бмгмойпдбгла енаджтжја Снжоиг Пнавмойавлг тнивг; Небојша Шулетић, Кмомвм 
ж Мгемсжја п жоемнжјж онжоимг ланмда. Пмд епноимк вйафћп, дм инаја 18. вгиа; Љубодраг 
Димић, Кмомвм ж Мгемсжја п жоемнжјж онжоимг ланмда. Тмимк лмвжјгг ж оавнгкглмг дмба; 
Дејан Радичевић, Ансгмймфиа жоенаджвања онгдњмвгимвлжс лайаежфеа ла Кмомвп ж 
Мгемсжјж; Миодраг Марковић, Иоемнжја оеванања пкгелжуиг бафежлг Снба ла 
Кмомвп ж Мгемсжјж. У внгкг жнвжс Нгкањжћа (мд жмугеиа Нгкањжлг вйаоеж мд окнеж 
инаља Мжйпежла; Драган Војводић, Иоемнжја оеванања пкгелжуиг бафежлг Снба ла 
Кмомвп ж Мгемсжјж. Дмба енгймг онгдњгг вгиа (1322–1455); Зоран Ракић, Иоемнжја оева-
нања пкгелжуиг бафежлг Снба ла Кмомвп ж Мгемсжјж. Од жада жмд епноип вйаое дм 
Вгйжиг огмбг (1455–1690); Ненад Макуљевић, Иоемнжја оеванања пкгелжуиг бафежлг 
Снба ла Кмомвп ж Мгемсжјж. Иекгђп Вгйжиг огмбг ж инаја мокалоиг вйаоеж (1690–1912); 
Александар Кадијевић, Иоемнжја оеванања пкгелжуиг бафежлг Снба ла Кмомвп ж 
Мгемсжјж. Нмвжјг гнаджегљоевм; Срёан Марковић, Иоемнжја оеванања пкгелжуиг 
бафежлг Снба ла Кмомвп ж Мгемсжјж. Ммдгнлм йжимвлм оеванайафевм (1912–2016); 
Пжеања имлегнватжјг ж нгоеапнатжјг ожмкглжиа онжоимг пкгелжуимг лаойгђа ла Кмомвп ж 
Мгемсжјж (говорили: Милодарка Коцев, Драган Станојевић, Радован Пиљак). 

 

6. Семјал Нмваимвжћ ж њггмвм дмба. 
13. дгтгкбан 2017 – жйалжналм јг да жеймдба енајг дм 4. канеа 2018. 
Присутне је у име Галерије САНУ поздравио академик Душан Оташевић, а у име 

Архива Србије говорио је Мирослав Перишић. Изложбу је отворио академик Михаило 
Војводић. 

Број посетилаца: 4.423 (до 31. децембра 2017). 
Аутори изложбе: Михаило Војводић, Александар Марковић. 
Изложба је приреёена у сарадњи са Архивом Србије, а експонати су углавном из 

фонда ове установе и Архива САНУ. 
Каталог изложбе је штампан на српском и енглеском језику – монографија број 

142 у серији Гайгнжја Снжоиг аиадгкжјг лапиа ж пкгелмоеж: Михаило Војводић, 
Александар Марковић, Семјал Нмваимвжћ ж њггмвм дмба, Београд 2017. и Mihailo Vojvo-
dić, Aleksandar Marković, Stojan Novaković and his Era, Belgrade 2017, са 171 репродукци-
јом у боји и шест црно-белих фотографија. 

Публиковани су плакат и позивница за изложбу, а израёена је и електронска 
верзија плаката за емитовање на екрану у излогу Галерије САНУ. 

Организована су и и стручна воёења кроз изложбу. 
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Иеймдбг имјг јг Гайгнжја САНУ мнгалжемвайа жевал Гайгнжјг САНУ п Бгмгнадп 
 

1. Укгелжуиа ебжниа САНУ – йжимвлж пкгелжтж аиадгкжтж 
Аутор изложбе и поставке: Јелена Межински Миловановић. 
Путујућа зложба 50 радова 50 ликовних уметника чланова САНУ организована 

поводом 175 година Српске академије наука и уметности. 
Штампано је друго издање каталога изложбе изван серија САНУ: Ј. Межински 

Миловановић, Укгелжуиа ебжниа САНУ – йжимвлж пкгелжтж аиадгкжтж, Београд 2017. 
Исправљени су и допуњени подаци о Љуби Поповићу који је у меёувремену преминуо. 

 

Народни музеј, Зрењанин 
3. ргбнпан – 3. кане 
Изложбу је отворио секретар Огранка САНУ у Новом Саду академик Теодор 

Атанацковић, присуствовали су и академик Миро Вуксановић и дописни члан Слободан 
Марковић. 

Број посетилаца: 2.461 
Штампан је плакат и израёена је електронска позивница. 
 

Ваљевска гимназија, Ваљево 
23. кај – 28. јпл 
На отварању је говорила професор Ваљевске гимназије Наташа Кристић, изложбу 

је отворио председник САНУ академик Владимир С. Костић. 
Штампани су плакат и позивница. 
 

Галерија „Чедомир Крстић―, Пирот 
4–29. авгпое֧ 
На отварању су говорили директор Галерије „Чедомир Крстић― Радмила 

Влатковић и градоначелник Пирота Владан Васић, изложбу је отворио председник 
САНУ академик Владимир С. Костић. 

Штампани су деплијан, плакат и израёена је електронска позивница. 
 

Галерија Јавне медијске установе Радио-телевизија Србије (РТС), Београд 
14. огжегкбан –15. миембан 
На отварању су говорили директор Галерије РТС Никола Мирков и управник 

Галерије САНУ академик Душан Оташевић. 
Штампани су деплијан, плакат и израёена је електронска позивница. 
 

Универзитетска галерија у Универзитетској библиотеци, Крагујевац 
16. лмвгкбан – 14. дгтгкбан 
Изложбу је отворио потпретседник САНУ академик Зоран Поповић. 
Штампани су деплијан, плакат и позивница. 
 

Фжлаложјг 
Министарство културе и информисања Републике Србије, као и Секретаријат за 

културу града Београда, финансијски су подржали организовање појединих пројеката 
Галерије САНУ у 2017, део средстава обезбедили су други донатори. 

Средства остварена продајом публикација – 1.318.555,00 динара, Галерија је пре-
дала Сектору за рачуноводствене и финансијске послове САНУ. 

 
II Одлмож оа јавлмфћп ж днпгг аиежвлмоеж 

Пре отварања изложби у Галерији САНУ одржаване су редовне конференције за 
медије, организоване у сарадњи са Службом за односе са јавношћу САНУ. Продужена је 
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сарадња са новинарима и репортерима ради представљања изложбене и концертне дела-
тности путем кратких интервјуа и најава догаёаја. 

Галерија је током године, по потреби, пружала стручне услуге, односно омогућа-
вала коришћење своје документације – о изложбама, ликовним уметницима академи-
цима, Уметничкој збирци, као и коришћење своје приручне библиотеке, појединцима и 
институцијама културе. 

Галерија САНУ је испуњавањем упитника, годишњих извештаја, анкета итд. 
давала податке и информације о свом раду (Ужжелжи м молмвлжк егслжуим-егслмймфижк 
ж љпдоижк нгопножка лгмжсмдлжк еа джгжеайжеатжјп ипйепнлмг лаойгђа ж оавнгкглмг 
оеванайафева Министарства културе и информисања Републике Србије – реализовано 
преко Народног музеја; Гмджфњж жевгфеај кпегја Завода за проучавање културног 
развитка у Београду). 

У оквиру манифестације Мпегјж Снбжјг. Дгоге дала, мд 10 дм 10 (са ового-
дишњом темом Мпегј п гмоежка) организовано је представљање Народног музеја Чачак, 
а поводом 65 година од његовог оснивања. Говорили су директор Музеја Делфина Рајић 
и кустос археолог Вујадин Вујадиновић у контексту изложбе Гнаджла ла Јгйжтж. Уевн-
ђглж тглеан п Ийжнжип VI вгиа ж вжфгоймјлм ансгмймфим лайаежфег која је била у току у 
Галерији САНУ за време ове манифестације. 

Галерија САНУ је сараёивала на реализацији скупова посвећених ликовним 
уметницима академицима у САНУ и то Свгуалг аиадгкжјг жмовгћглг Семјалп Ћгйжћп и 
Свгуалг аиадгкжјг жмовгћглг мбйгдавањп 120 гмджла мд нмђгња ж 50 гмджла мд окнеж 
Мжйа Мжйплмвжћа (1897–1967–2017). 

Јелена Межински Миловановић је учествовала на научном скупу Матице српске 
у Новом Саду Ивал ж Ђмнђг Табаимвжћ – гнаджегљж онжоиг ипйепнг XX вгиа, поводом 
120 година од роёења архитекте Ђорёа Табаковића и 40 година од смрти сликара Ивана 
Табаковића са темом „Иван Табаковић и Галерија Српске академије наука и уметности―. 

 

III Дмипкглеатжја (жеймдбг ж йжимвлж пкгелжтж) 

1. Продужена је устаљена сарадња на припреми и одабиру материјала за пред-
стављање изложби Галерије на интернет сајту САНУ. 

2. Настављено је прикупљање документације о ликовним уметницима академи-
цима и активностима Галерије из дневне штампе и средстава јавног информисања за 
хемеротеку, углавном преко система веб-клипинга са интернет адресе www.ninamedia.co.rs 
и снимањем појединих ТВ емисија које Нинамедија доставља на дисковима. Среёено је, 
опремљено и разврстано 1.186 чланака за хемеротеку. 

3. Фотограф Драгиша Радуловић је наставио да за фототеку Галерије САНУ, 
снима отварања и поставке свих изложби, преузете су фотографије израёене на папиру, 
али и у електронској форми (укупно набављено 406 фотографија у боји). Поједина сни-
мања изложби и других догаёања у Галерији, за потребе Аудиовизуелног архива и 
центра за дигитализацију САНУ, обављао је и фотограф Веселин Милуновић. 

4. Настављена су снимања камером свих отварања и поставки изложби и прате-
ћих програма (Студио Джелжйглд из Београда). 

5. Континуирано се прикупља документација и фотодокументација о животу и 
раду ликовних уметника чланова САНУ и о активностима Галерије. У инвентарну књигу 
документације о изложбама инвентарисано је 67, а у књигу документације о академи-
цима 69 нових јединица. 

6. Библиотека Галерије САНУ је увећана за 58 нових каталошких једини-
цa/публикација које су заведене у инвентарну књигу и печатиране. Све публикације су 
поклони галерија, музеја и појединаца или поклон самих аутора. Ниједна књига није 
купљена. Од часописа Галерија редовно добија Пнавмойављe и немачки часопис Museum 
Aktuell Die aktuelle Fachzeitschrift fur die deutschsprachige Museumswelt. 
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7. Експонат изложбе о Милутину Миланковићу из документације Галерије САНУ 
Ргљгр моплуавања егкљг аутора Александра Петровића уступљен је на трајно чување и 
излагање Културном и научном центру Мжйпежл Мжйалимвжћ у Даљу. 

8. Остварена је сарадња са новоформираним Аудиовизуелним архивом и центром 
за дигитализацију САНУ за који су штампани материјали и документација о изложбама 
и пратећим програмима изложби. 

9. Настављена је дигитализација, односно дигитално снимање појединих докуме-
ната из фонда Документације Галерије САНУ о академицима и изложбама, углавном за 
потребе стручњака – корисника, институција и сарадника Галерије САНУ. 

10. Архива изложбене делатности Галерије САНУ на сајту је допуњена основним 
подацима о изложбама и каталозима, сликама корица каталога, делимично и каталозима 
и другим материјалом. 

 
IV Укгелжуиа ебжниа 

 

1. Дмипкглеатжја 
Настављено је инвентарисање Збирке у компјутерском инвентарном списку, 

инвентарној књизи и електронским картонима. Са Сектором за дигитализацију САНУ 
обраёивани су и дигитализовани поједини снимци дела из Уметничке збирке, у складу са 
потребама Галерије. Висококвалитетне фотографије уметничких дела је за документа-
цију Збирке снимао фотограф Владимир Поповић. Овај материјал је архивиран на 
екстерном хард-диску. 

 

2. Оеипжж 
Средствима добијеним на Конкурсу ради прикупљања предлога за финансирање 

уметничких дела из области визуелних уметности Министарства културе и информи-
сања Републике Србије откупљена су два рада за Уметничку збирку САНУ, и то радови 
академика: 

1. Душана Оташевића, Бапсапо имлоенпитжја 1, 2015, бојено дрво, канап, 144 × 44 
× 44 cm, без сигнатуре, и 

2. Владимира Величковића, Канемл, 2012/2013, мешана техника/картон, 640 × 
440 mm, сигн. д. с: + VELIĈKOVIĆ, 10. 

 

3. Пмиймлж 
У Уметничку збирку САНУ примљена су два поклона: 
1. Зоран Ивановић, Маигеа ожмкглжиа Мжйпежла Мжйалимвжћа (на Врачару), 

бронза, 31,5 х 11,4 х 12 сm, сигнирано позади доле десно: З. И., поклон Удружења Мжйп-
ежл Мжйалимвжћ (из Београда, Маршала Бирјузова 53), поводом десет година постојања; 

2. Тодор Стевановић, Фглжио, 2014, уље на платну, 805 × 305 mm, сигн. г. д: 2014. 
Тодор, поклон аутора. 

 

4. Кмлегнваемноим-нгоеапнаемноиж надмвж 
За путујућу изложбу Укгелжуиа ебжниа САНУ – йжимвлж пкгелжтж аиадгкжтж 

конзерватор саветник Народног музеја у пензији мр Јован Пантић конзервирао је и 
рестаурирао следеће радове: Марко Мурат, Тжлиа Кмваужћ, 1904, инв. бр. 224; Предраг 
Пеёа Милосављевић, Ооймбмджмтж, 1969–1972, инв. бр. 102; Радомир Рељић, О нпдж, 
1967, инв. бр. 2089; односно вршио је ситне интервенције на следећим делима: Марино 
Тартаља, Бпиге жмймдгл ла нмеа, 1970, инв. бр. 103; Иван Радовић, Сйжиан ж кмдгй, 
1930, инв. бр. 126; Лазар Личености, Маигдмлоиа ванмфжта, инв. бр. 211; Стева Тодоро-
вић, Пмненге Нжћжрмна Дпужћа, 1874, инв. бр. 48; Јован Бијелић, Дгвмјужта о йпеимк, 
1928, инв. бр. 157; Радомир Рељић, О нпдж, 1967, инв. бр. 2089; Петар Лубарда, Пнвж 
онжоиж поеалаи, 1969–1971, инв. бр. 225 и поправљао украсне рамове на радовима 
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(Младена Србиновића инв. бр. 227, Лазара Личеноског инв. бр. 211, Марка Мурата инв. 
бр. 224 и Паје Јовановића инв. бр. 33). 

Конзерватор Народног музеја Ристо Михић конзервирао је рад Антуна Аугу-
стинчића, Манфай Тжем, инв. бр. 5. 

Средствима Секретаријата за културу града Београда конзервирана су и рестаури-
рана следећа дела из Уметничке збирке САНУ: слике (ауторски рад конзерватора мр Јована 
Пантића): 1. Урош Предић, Пмненге Јмвала Цвжјжћа, 1923, инв. бр. 17; 2. Стеван Алексић, 
Пмненге Мжсажйа Ппжжла, 1923, инв. бр. 1; 3. Дамјан Вигњевић, Пмненге Какглиа 
Јмвалмвжћа, инв. бр. 49; 4. Дамјан Вигњевић, Пмненге Павйа Јмвалмвжћа, инв. бр. 50; 5. 
Архимандрит Иринеј, Пмненге Мжег Кмоежћа, инв. бр. 207; 6. Зора Симић – 
Миловановић, Пмненге Нжимйг Впйжћа, 1935, инв. бр. 1379; 54 рада на папиру Ивана 
Радовића (ауторски рад конзерватора мр Владимира Булајића и Зорана Пекића), инв. бр. 
1402, 1463, 1443, 1476, 1434, 1246, 1235, 1270, 1172, 612, 1488, 1481, 1252, 1199, 1107, 1433, 
1121, 1453, 1484, 1419, 1432, 1474, 1647, 1646, 1644, 1648, 1269, 1257, 1247, 1261, 1240, 
1220, 1704, 1635, 1643, 1649, 1215, 1260, 1221, 1212, 1174, 431, 1250, 1243, 1244, 1238, 1237 
и 1208; конзервирана је (ауторски рад конзерватора Ристе Михића) и одливена у бронзи 
(ауторски рад др Зорана Кузмановића) скулптура Драгомира Арамбашића, Ржбан о кнг-
дмк, инв. бр. 58; конзервиране су и рестауриране (ауторски рад конзерватора мр Влади-
мира Булајића и Зорана Пекића) црно-беле фотографије већег формата добротвора Акаде-
мије (Наталије Каравелове, Михаила Р. Радивојевића, Софије Стојшић, др. Н. Крстића, 
Велимира Веце Лонгиновића и Косте Стојановића), које нису део Збирке и конзервирана су 
и рестаурирана (ауторски рад конзерватора Светлане Вуковић) два украсна рама за дела у 
Уметничкој збирци (сецесијски рам и позлаћени рам из 19. века). 

 

5. Лггае Ойгг Јгвнжћ 
Настављен је редовни рад на заштити, очувању и презентацији Легата Олге Јев-

рић. Легат је током године био отворен за организоване посете и видело га је 1.986 
посетилаца. 

Средствима Министарства културе и информисања Републике Србије израёен је 
софтвер за обележавање дигитализоване граёе и одреёивање приоритета директоријума 
и осавремењена је интернет презентација Лагата Олге Јеврић прилагоёавањем савре-
меним интернет технологијама и платформама. 

 

6. Пмјгджлаулм жейагањг дгйа п егкљж ж жлмоеналоевп 
САНУ је уступила Београдском универзитету ради трајног излагања у простори-

јама Ректората на Студентском тргу 1 у Београду следећа уметничка дела у власништву 
Уметничке збирке САНУ и то: Бета Вукановић, Пмненге дмиемна Ивала Ђајг, 1939; 
Миодраг Б. Протић, Бгйж мбйжи, 1993; Петар Омчикус, Маойжлг, 2012; Љубица Сокић, 
Пнгдгм, 1979; и три рада Недељка Гвозденовића, Аегљг оа овгейжк еждмк, 1960; 
Гнађгвжла (кайа), 1949. и Мгом II, 1933. 

За изложбу Сйжиг жнмйаелмг овгеа. Одлмож рналтпоимг ж онжоимг жлежкжека Гале-
рији Матице српске у периоду од 1. јуна до 31. августа позајмљени су радови Недељка 
Гвозденовића, Апемжмненге, 1924; Цпта Смижћ, 1948; Маним Чгйгбмлмвжћ, 1948; Мпфиа 
ржгпна ла джвалп (Маним Чгйгбмлмвжћ ?), 1949. и Аегљг оа овгейжк еждмк, 1960; радови 
Љубице Сокић, Бпйгван Ммлжанлао II, 1939. и Мнева жнжнмда оа иаргежјгнмк ж бмтака, 
1968. и рад Мила Милуновића, Мнева жнжнмда, пре 1933–1934. 

Дело Петра Лубарде, Пнвж онжоиж поеалаи, 1969–1971, позајмљено је Кући легата 
за изложбу Пгеан Лпбанда 1907–1974–2017. за период од 3. августа до 3. септембра у 
Центру савремене умјетности Црне Горе у излагачком простору Дворац Петровића у 
Подгорици, за период од 7. септембра до 5. новембра у Спомен-збирци Павла Бељанског 
и за период од 9. новембра 2017. до 6. јануара 2018. у Кући легата. 
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7. Раожмнгђжвањг пкгелжуижс дгйа п жнмоемнжјака Аиадгкжјг 
Приликом измена у сталној поставци Уметничке збирке САНУ прераспореёено је 28 

дела. 
 

V Мпежуиж жнмгнак 

У оквиру циклуса, који се редовно одржавају у Галерији Српске академије наука 
и уметности, приреёено је 56 концерата. Руководилац концертне делатности Галерије 
САНУ је академик Дејан Деспић до 13. фебруара 2017, када ову дужност прихвата акаде-
мик Иван Јевтић. На концертима је у току године наступио 171 извоёач: 97 солиста, 41 
клавирски сарадник, један диригент, 11 камерних ансамбала; поред тога извоёачи тради-
ционалне српске музике: четири певача, две певачке групе и два свирача. Поред извоёача 
из Београда, у току године гостовали су како солисти тако и ансамбли из других градова 
и места Србије (Нови Сад, Панчево, Ниш, Смедеревска Паланка, Неготин, Књажевац, 
Ваљево, Смедерево, Шабац, Крагујевац, Велика Хоча, Ораховац, Готовуша, Штрпце, 
Шилово, Доњи Крњин код Лепосавића и Клиновац код Бујановца) и из других држава 
(Црна Гора, Русија, САД, Велика Британија, Албанија). 

У оквиру концертног циклуса, издвајају се и музичке вечери српских компози-
тора: „Музика за виолончело Дејана Деспића и Ивана Јевтића―; „In memoriam – Концерт 
камерне музике Властимира Трајковића (1947–2017)―; „Музика српских композитора―; 
„Концерт камерне музике Петра Стојановића (1877–1957)―, Рудолфа Бручија (1917–
2001) и Александра Обрадовића (1927–2001)―; „Мгджеатжјг – камерна музика Алексан-
дра Обрадовића, Дејана Деспића и Душана Радића―. 

XXXVI музичка сезона била је отворена концертом традиционалне српске песме 
и свирке са Косова и Метохије, који је био тематски везан за управо отворену изложбу 
„Уметничко благо Косова и Метохије – традиција, угроженост и заштита―. Програм су 
извели гости – мушке певачке групе из Велике Хоче (Метохија) и Штрпца (Косово) и 
певачи и свирачи из Ораховца, Готовуше, Штрпца, Шилова, Лепосавића и Клиновца 
окупљени око Удружења „Пчињски херувими― из околине Бујановца. 

Добитник награде „Станојло Рајичић― за најуспелији концерт у Галерији САНУ 
музичкој сезони 2015/2016. – млади пијаниста Иван Башић – примио је ово признање из 
руку академика Ивана Јевтића и том приликом одржао реситал. 

Ове године остварена је у два маха сарадња са музичко-педагошким установама из 
Београда. Концертом организованим у сарадњи са Удружењем музичких и балетских 
педагога Србије отворено је XXII меёународно такмичење младих музичара „Петар 
Коњовић―. Приреёен је и концерт лауреата XIV меёународног такмичења „Даворин Јенко―. 

На аудиције, које су у току године одржаване ради ангажовања младих уметника – 
дебитаната на концертном подијуму, изашла су два кандидата. 

У Галерији САНУ одржан је III концерт из циклуса „Музички разговори― акаде-
мика Исидоре Жебељан под насловом „Бајке и легенде―. На њему су, поред ауторке, у 
разговору учествовали Љубивоје Ршумовић и Растко Ћирић, а у музичком делу Ијан 
Белтон (Ian Belton, виолина, Велика Британија), Софи Харис (Sophie Harris, виолончело, 
Велика Британија), Борислав Чичовачки (обоа), Владимир Јовановић (труба), Јован 
Савић (труба), Милан Роксандић (хорна), Александар Бенчић (тромбон), Милош 
Будимиров (туба), Рита Кинка (клавир) и Исидора Жебељан (клавир); изведена су дела 
Леоша Јаначека, Сергеја Прокофјева, Исидоре Жебељан и Мориса Равела. Овај програм 
снимила је Радио-телевизија Србије. 

Захваљујући СОКОЈ-у концерти у Галерији били су ослобоёени ауторске накнаде. 
Дневници концерата 1982–2017, са комплетним програмом и списком извоёача, 

пренети су у дигитални облик и постављени на сајт Галерије САНУ. 
 

VI Сенпулж оавге Гайгнжјг 

Савет је заседао два пута у току године. 
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Галерија науке и технике 
 

Радом Галерије науке и технике САНУ руководио је управник академик Зоран Љ. 
Петровић. Савет Галерије науке и технике радио је у следећем саставу: председник 
Савета дописни члан САНУ Слободан Милосављевић, чланови: академик Зоран Петро-
вић, академик Миодраг Чолић, академик Александар Лома, академик Бранислав Митро-
вић, академик Дејан Поповић, академик Видојко Јовић, дописни члан Миодраг Марковић 
и дописни члан Александар Костић. 

Послове у Галерији науке и технике обављало је троје запослених. 
У току године реализовано је девет изложби, као и богат пратећи програм у виду 

стручних и научних предавања (укупно 77 предавања) укључујући и XIII меморијални 
циклус предавања „Академик Александар Деспић―. Поред тога, Галерија је била дома-
ћин многобројних промоција научних и стручних књига, једне трибине и учествовала је 
у организацији и реализацији бројних радионица за студенте, дечијих радионица, као и 
стручних воёења кроз изложбе за посетиоце. Галерија је и ове године била домаћин 
меёународној конференцији „О архитектури― Асоцијације за развој одрживе урбане 
заједнице – СТРАНД, као и меёународној конференцији Photonica 2017 у организацији 
Института за Физику, поводом које је у Галерији науке и технике презентована постер- 
-сесија. Запажено је учешће на три велике и значајне манифестације које су привукле 
велики број посетилаца: Недеља свести о мозгу, Ноћ музеја и Ноћ истраживача. 

Настављен је циклус предавања „Сусрети са ствараоцима – Мастерклас― и органи-
зована су два сусрета (академик Љубисав Ракић и члан САНУ Владимир Величковић). 
Штампано је три каталога Галерија науке и технике бр. 28 – „VII Салон пејзажне 
архитектуре―, Галерија науке и технике бр. 29 – „Half a Century of Spectroscopy on Student-
ski trg (Belgrade)― (енглеско издање каталога „Пола века спектроскопије на Студентском 
тргу―) и Галерија науке и технике бр. 30 – „Бранислав Којић – простор у селу, село у простору―. 

Укупан број посетилаца на изложбама: 12.707, а број посетилаца на предавањима, 
трибинама, радионицама и промоцијама књига: 3.533. 

Програм Галерије науке и технике САНУ остварен је уз ангажман кустоса као и 
приреёивача појединих изложби. 

 
Иеймдбгла ж жедавауиа дгйаелмое 

Вгйжиалж онжоиг кгджтжлг – жмвмдмк 175 гмджла САНУ ж 145 гмджла СЛД 
21. дгтгкбан 2016. гмджлг – 28. ргбнпан 2017. гмджлг 
Организација: Музеј науке и технике, Галерија науке и технике САНУ и Српско 
лекарско друштво 
Аутор изложбе: др Јелена Јовановић Симић 
Укупан број посетилаца на изложби: 1.815 
Изложбу прати каталог, у издању САНУ: Галерија науке и технике бр. 27 
 

Нгдгља овгоеж м кмегп 2017 – Ммеаи п егкљж олмва 
13–18. кане 
Организација: Студентска секција Друштва за неуронауке Србије и Галерија 

науке и технике САНУ 
Укупан број посетилаца на изложби: 1.325 
 

Лгжмеа жгћжла жоемулг Снбжјг – кжйжмлж гмджла ежсмвања ж оеванања 
31. кане–20. ажнжй 
Организација: Галерија науке и технике САНУ 
Аутор изложбе: Станко Костић, уметнички фотограф 
Укупан број посетилаца на изложби: 868 
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Улжвгнеайлж мбјгиеж 
28. ажнжй–25. кај 
Организација: Центар за промоцију науке у оквиру манифестације Art and Science 
Аутор: Тања Вуjиновић 
Укупан број посетилаца на изложби: 553 
 

VII Саймл жгјеадлг ансжегиепнг 
31. кај–30. јпл 
Организација: Удружење пејзажних архитеката Србије и Галерија науке и технике 

САНУ 
Укупан број посетилаца на изложби: 775 
Изложбу прати каталог, у суиздаваштву са Удружењем пејзажних архитеката 

Србије, у серији „Галерија науке и технике― бр. 28 
 

Пмоегн-огожја имлргнглтжјг Фмемлжиа 2017 
Организација: Институт за физику, Српска академија наука и уметности и Опти-

чко друштво Србије 
Укупан број посетилаца (учесника): 150 
 

Напиа инме еабавп 
11–29. огжегкбан 
Организација: Институт за физику, Универзитет у Штутгарту, Галерија науке и 

технике САНУ и Центар за промоцију науке 
Укупан број посетилаца на изложби: 2.052 
 

Бналжойав Кмјжћ – жнмоемн п огйп, огйм п жнмоемнп 
5–30. миембан 
Организација: Географски институт „Јован Цвијић― САНУ и Галерија науке и 

технике САНУ 
Укупан број посетилаца на изложби: 743 
Изложбу је пратио каталог, у издању Географског института „Јован Цвијић― САНУ 

и Галерије науке и технике САНУ, објављен у серији „Галерија науке и технике― бр. 30 
 

Сгћањг ла огћања – жмвмдмк 70 гмджла Еелмгнароимг жлоежепеа САНУ 
8–30. лмвгкбан 
Организација: Етнографски институт САНУ 
Укупан број посетилаца на изложби: 431 
 

О АРХИТЕКТУРИ – Сиайа джеајла: мд кжинм дм каинм 
6–16. дгтгкбан 
Организација: Асоцијација за развој одрживе урбане заједнице – СТРАНД и Гале-

рија науке и технике САНУ 
Укупан број посетилаца на изложби: 265 
 

Пнгдавања, жнмјгитжјг, наджмлжтг ж енжбжлг 

Јануар–фебруар 
Пропратни програм предавања поводом изложбе „Великани српске медицине – 

поводом 175 година САНУ и 145 година СЛД―: Уймга лафжс лапулжиа п меинжвањп 
пенмиа байиалоиг глдгкоиг лгрнмжаежјг ж епкмна гмнњгг пнмегйа, Јован Николић; Пнм-
јгитжја кгджтжлоижс ржйкмва олжкљглжс 1946/47. гмджлг (руководилац снимања: 
Александар Ђ. Костић; снимање и обрада филма: Коста Новаковић); Дн Лаеан Сегвалм-
вжћ (1834–1890) – джвме ж жнжиљпуглжја, Зоран Вацић. 
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Представљање књиге о животу и делу академика Милана Јовановића Морског 
„Господин који није знао санскрит― аутора Снежане Вељковић (Лагуна). О књизи су 
говорили: Зоран Вацић, Владимир Сакач, Олга Марковић, Снежана Вељковић и Дејан 
Михаиловић. 

 

Март 
Посета Роберта-Јана Смитса изложби „Србија у хоризонту― и сусрет са докто-

рандима у организацији Центра за промоцију науке. Говорили су: академик Зоран Петро-
вић, Немања Ђорёевић и Роберт-Јан Смитс. 

Представљање књиге Гнад ж Хнак (Службени гласник) ауторке Александре 
Мокрањац. Говорили су: академик Бранислав Митровић; Петар Арбутина, уредник и 
Александра Мокрањац. 

Циклус предавања „Сусрети са ствараоцима – Мастерклас―, 6. сусрет. Говорио је 
академик Љубисав Ракић. 

Пропратни програм поводом изложбе и манифестације „Недеља свести о мозгу―; 
предавања: Нгпнмжаемймфиа наджмлжта, Емилија Манојловић-Гацић; Уежтај имкплайлг 
бпиг ла ожавањг, Горан Белојевић; Зжкоиж оал ж бгмгнадоиа фимйа ржежмймгжјг, Павле 
Анёус; Зафем ожавакм ж феа оањакм? Лидија Раденовић; Да йж јг дгкглтжја жоиљпужвм 
бмйгое оеанжјгг джвмелмг дмба? Дгкглтжјг оа налжк жмугеимк, Тања Стојковић; 
Бмйгоеж жмвгћалг жможалмоеж имд љпдж – сжжгномклжјг, Славко Јанковић; Мпежиа ж 
кмеаи – мд Ммтанеа дм нмиа, Александра Павловић; Ужмелајкм Айтсајкгнмвп бмйгое ж 
ова њгла йжта, Горана Мандић; Шеа ог дгож иада лгпнмкжфжћла ожмјлжта лг рплитжм-
лжфг иаим енгба? Ана Николић; Пмлмолм кгом – лгпнмкжфжћлг бмйгоеж п вжепгйлжк 
пкгелмоежка, Стојан Перић; Каим да йгужкм гйавмбмљп? Александра Радојичић; 
Бжмкгджтжлоим жоенаджвањг далао: умвги-науплан жлегнргјо, Надица Миљковић; 
Дгжнжватжја мд ола – кау оа двг мфенжтг, Вања Ковић; Да йж лаф кмеаи жнмжевмдж лмвг 
ћгйжјг? Забйпдг ж жоежлг м адпйелмј лгпнмгглгеж, Иван Залетел; Књжга жмд јаоепи, 
Милош Бајчетић; Јгоеж жйж ожаваеж, жжеањг јг оад, Нела Пушкаш; Marketing and the 
Human Brain, Nikolaos Dimitriadis. 

Пропратни програм – предавања поводом изложбе „Лепота пећина источне 
Србије – милиони година тиховања и стварања―: Кнао еа жмугелжиг, Јелена Ћалић; 
Цгнјалоиа жгћжла, Драган Нешић и Данко Јовић; Рггжоеан ожгйгмймфижс мбјгиаеа 
Снбжјг, Војкан Гајовић; Сйгжж кжфгвж – жгћжлоиж гмоеж ж оеалмвлжтж, Ивана Будински; 
Сжгйгмймфим бйагм Снбжјг, Александар С. Петровић; Тпнжоежуиг жгћжлг Снбжјг, Мило-
рад Кличковић. 

 

Мај 
Манифестација „Ноћ музеја 2017― 
Едукативна радионица „Математика унутар Универзалних објеката― 
 

Јун 
Пропратни програм – предавања поводом изложбе „VII Салон пејзажне архи-

тектуре―: Улажнгђгњг иажатжегеа нггжмла Шпкаджјг ж Пмкмнавља еа жнжкглп Евнмжоиг 
имлвглтжјг м жнгдгйп – Хмнжемлеж Шпкаджјг ж Пмкмнавља, Јасминка Цвејић; 

Пгјеадла ансжегиепна: жекгђп Тнаджтжјг ж жеаемва оавнгкглг имлтгжепайж-
еатжјг жнгдгйа, Невена Васиљевић; Савнгкгла имлтгжепайжеатжја жнгдгйа п ПППН Кпй-
епнлмг жнгдгйа Снгкоиж Канймвтж, Владимир Пихлер; Уймга жгјеадлг ансжегиепнг п 
иммжгнаежвлмк пнбалжекп ж оанадња оа днпгжк оенпиака (жнжкгн Бгуа), Срёан Ивковић; 
Кнаљгвоиж жанимвж Лмлдмла, Сања Крстић. 

Предавање Димитрија Панфилова „Ултимативна хармонија хумане естетике―. 
Представљање Иницијатива Програмирај! у организацији Центра за промоцију 

науке. На представљању пројекта су говорили: Татјана Матић, државна секретарка 
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Министарства трговине, туризма и телекомуникација; Снежана Марковић, саветница за 
ИКТ министра просвете; Небојша Васиљевић, директор Фондације Петља; Милош 
Бајчетић, председник Moodle мреже Србије; Никола Марковић, председник Друштва за 
информатику Србије; Катарина Алексић, координатор пројекта „Визуелно програмирање 
за основце‖; Бојана Сатарић, координатор пројекта „Програмирање за основце‖. 

 

Септембар 
Манифестација „Ноћ истраживача‖ у организацији Центра за промоцију науке. 
 

Октобар 
Пропратни програм – предавања поводом изложбе „Бранислав Којић – простор у 

селу, село у простору―: XIII Меморијални циклус предавања „Академик Александар 
Деспић―: Евмйптжја лапулг кжойж Бналжойава Кмјжћа п дмкглп жепуавања села, Марија 
Дробњаковић; О Кмјжћп же йжулг вжепнг, Бранко Бојовић; Замоеавфежла Бналжойава 
Кмјжћа иам лгжотнжал жевмн п жнмпуавањп гнаджегљоимг лаойгђа, Снежана Тошева; 
Нанмдлм гнаджегљоевм, над Бналжойава Кмјжћа ж аиепгйла жоенаджвања ж жнаиоа, 
Ђорёе Мандрапа; Бналжойав Кмјжћ п имлегиоеп оавнгкглмг нпнжека, Александар 
Виденовић; Аленмжмггмгнароиж джоипно п жоенаджвањжка огмоижс лаогља Бналжойава 
Кмјжћа, Драгутин Тошић; Еимлмкжја нпнайлмг жнмоемна – оавнгкгла аленмжмймфиа 
жоенаджвања огйа ж лаойгђг Бналжойава Кмјжћа, Милош Матић; Сжоегкаежеатжја ж 
нггжмлайлж жнжоепж жепуавањп ж жйалжнањп огйа Бналжойава Кмјжћа, Божидар Манић; 
Илегнджотжжйжланлж жнжоепж п жепуавањп огйа, Милован Митровић; Рпнайлж наевмј ж 
агнмгимлмкоиа жоенаджвања, Наталија Богданов; Зафежеа ланмдлмг лгжканоева иам 
ипйепнлмг дмбна, Естела Радоњић Живков; Дгкмгнароиж енглдмвж ж жгножгиежвг ла 
нпнайлмк жнмоемнп Снбжјг, Владимир Никитовић; Рпнайлм жйалжнањг п Снбжјж, Бранка 
Тошић; Рпнайлж жнмоемн же омтжмймфиг вжепнг – (нг)имлоенпитжја ойжиг м нпнайлмк жнм-
оемнп, Јована Чикић; Чмвги ж нгљгр: ггмкмнрмймфиа жоенаджвања нпнайлмг жнмоемна, 
Марко В. Милошевић; Од угга жмужњг жмљмжнжвнгда – кангжлайжјг, Бранко Бојовић. 

 

Циклус предавања „Сусрети са ствараоцима – Мастерклас―, 7. сусрет 
Представљање: члан САНУ, Владимир Величковић 
 

Новембар 
Пропратни програм предавања поводом изложбе „Сећање на сећања―: Аленм-

жмймгжја ла рпдбайоимк оеаджмлп, Иван Ђорёевић; Еелмгнаржја онжоимг жмоеомтж-
јайжека: егнглоиж над п пнбалжк онгджлака, Марина Симић; Јавлж жнмоемнж ж јавлж 
дмгађајж – аленмжмймг п каож, Мирослава Лукић Крстановић; Direct Action as Fieldwork 
in a Belgrade Heterotopia, Frederick Schulze; Еелмгнаржја жлегнлгеа, Ана Банић; 
Тгнглоиж над п еммймфимк внеп, Соња Жакула. 

 

Децембар 
Предавања поводом изложбе и манифестације „О архитектури 2017‖: Константи-

нос Мораитис (Грчка), From Macro to Micro: Exploring Design Ethics as an Intra-Scale Epi-
stemic Condition; Дејан Марковић (Аустрија), The Incomputable; Митеш Диксит (САД), 
Casa Cubo de Corte (CCdC), Presentation of the Project. 
 

 

Аудиовизуелни архив и центар за дигитализацију 
 

На редовној Годишњој Скупштини САНУ, одржаној 25. маја 2017. године, на 
предлог Председништва САНУ формиран је Аудиовизуелни архив као нова јединицa 
САНУ, а за њеног управника изабран је Радослав Зеленовић. Аудиовизуелни архив је 
формиран као јединица у саставу САНУ која, у складу са Статутом САНУ, има 
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управника, Стручни савет и Извршни савет. Стручни савет чине представници одељења 
САНУ, док је Извршни савет оперативно тело у којем су чланови бирани по својим стру-
чним компетенцијама. Стручни савет, именован је на период од четири године, и чине га: 
академик Дејан Поповић и дописни чланови САНУ Миодраг Матељевић, Радомир Саичић, 
Бела Балинт, Горан Петровић, Александар Костић, Миодраг Марковић и Милан Марић. 

Простор предвиёен за рад Аудиовизуелног архива налази се у Кнез Михаиловој 
улици бр. 36. Пошто су обезбеёена средства из буўета Републике Србије, почетком 
године обављени су следећи послови: израда пројекта адаптације простора за потребе 
Аудиовизуелног архива; добијање потребних сагласности за извоёење предложених 
радова на адаптацији; формирана је документација на основу које је расписан тендер за 
извоёење радова који је завршен у законском року, после чега је изабран конзорцијум 
фирми за извоёење радова и до краја године обављен је највећи део машинских, 
електричарских и граёевинских радова. 

Набавци опреме претходила је детаљна анализа стандарда дигитализације, има-
јући у виду специфичности појединих медија (фотографија, папир, звучни запис итд.). 
На основу ових анализа расписани су тендери и наручен је почетни контингент опреме 
на коме ће се обавити пилот испитивања. Пошто се добије јасан увид у квалитет и време 
потребно за дигитализацију, биће наручен други контингент опреме који би био техни-
чка база рада Аудиовизуелног архива. 

Сачињен је план рада за 2018. годину. 
Архив у Сремским Карловцима, који је на старању САНУ, садржи архивску граёу 

од непроцењивог значаја за српску историју и културу. Имајући то у виду, као и стање у 
коме се Архив тренутно налази, САНУ је покренула иницијативу да се у Сремским Кар-
ловцима оснује огранак Аудиовизуелног архива у којем би се дигитализовала граёа 
Архива. Процес дигитализације би се обављао у самом Архиву, чиме би граёа била у 
потпуности заштићена. Тим поводом је у САНУ организован састанак са господином 
Игором Мировићем, председником Покрајинске владе, на коме је постигнут начелан 
договор о оснивању огранка Аудиовизуелног архива у Сремским Карловцима. Аудиови-
зуелни архив би обезбедио опрему и обучио локалне сараднике, а Покрајинска влада би 
обезбедила простор и финансирање рада на дигитализацији. 
 
 

Сектор за међународну сарадњу, организацију скупова, 
предавања и протокол 
 

Радом Сектора руководи помоћник управника послова и руководилац Сектора. У 
Сектору послове обављају и: два стручна сарадника за организацију скупова и преда-
вања, два стручна сарадника за меёународну сарадњу (једно лице ради од 15. новембра и 
упознаје се са радом Сектора) и референт за административно-техничке послове. 

У Српској академији наука и уметности одржано је 27 научних скупова, 16 преда-
вања, два циклусна предавања, девет свечаних академија, свечани скуп поводом Дана 
Академије, представљање три књиге и четири комеморативна скупа. 

Током године, 65 чланова и сарадника САНУ остварили су студијске боравке, 
учествовали на научним скуповима у земљи и иностранству и узели учешћа у радним 
телима меёународних асоцијација, или као представници САНУ на значајним меёуна-
родним скуповима, а САНУ је посетило преко 40 научника из иностранства по основу 
споразума о сарадњи, учешћа на научним скуповима, као предавачи или чланови звани-
чних делегација. Петнаест истраживача посетило је научне институције ван састава 
плану током године. 

САНУ су посетили ресорни министри у Влади, угледни научници, представници 
научних, културних и привредних институција из земље и иностранства, шефови/пред-
ставници дипломатско-конзуларних мисија у Београду, и имали разговоре са члановима 
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Извршног одбора САНУ или учествовали на значајним скуповима које је Академија 
организовала или им била домаћин. 

Сектор је организовао традиционални пријем за ученике средњих и основних 
школа који су освојили једно од прва три места на светским такмичењима, а добитни-
цима признања САНУ је обезбедила пригодне поклоне. Сектор је, такоёе, организовао 
новогодишњи коктел за чланове САНУ и запослене у Служби САНУ. Помоћница управ-
ника послова је и учествовала у раду на пословима везаним за рад органа управљања и 
изборни поступак у чланство. 

О свему детаљније у поглављима 14. Скупови и предавања и 15. Меёународна сарадња. 
 
 

Сектор за издавачку делатност  
 

Током године у Сектору за издавачку делатност посао су обављали: руководилац 
Сектора, лектор, технички уредник, референт за дистрибуцију издања и двојица рефе-
рената за складиштење књига (од 1. октобра). 

Припремљено је, одржано и разраёено осам седница Издавачког одбора, од чега 
шест електронским путем. Припремљени су и усвојени Правилник о издавачкој делатно-
сти САНУ и Упутство за припрему рукописа за штампу у издањима САНУ. 

Рукописи су, према приоритетима које је установио Издавачки одбор и у складу 
са Законом о јавним набавкама, редовно давани у штампу. У току године одштампано је 
45 издања у укупном обиму од 1.030 ауторских табака, односно 970 штампарских табака. 
У издањима САНУ објављене су три научне монографије и укупно 279 аутора објавило 
је 292 рада. За САНУ су наведене публикације одштампане у укупном тиражу од 19.430 
примерака, а већ у току године, због изузетно великог интересовања, објављено је друго 
издање каталога Снжоим пкгелжуим лаойгђг ла Кмомвп ж Мгемсжјж на српском и енгле-
ском језику. Укупни трошкови издавања публикација износили су преко једанаест 
милиона динара. Издања Галерије САНУ финансирана су из посебних извора. 

Технички је обраёенo и припремљенo за штампу 23 рукописa, од тога седам руко-
писа са шпиглом и илустрацијама. У току штампања праћене су ревизије код 22 руко-
писа. Редовно је одржаван контакт са Народном библиотеком Србије у вези са израдом 
CIP-а за сва објављена издања. 

Извршена је правописна редакција 13 рукописа, односно 120 ауторских табака. 
Коректорски је припремљено 190 табака за штампу. Позивнице, програми, апстракти и 
брошуре, укупног обима од 17 ауторских табака, лекторисани су за потребе Сектора за 
меёународну службу. Поред наведеног, лектори су редовно пружали информације и 
препоруке колегама из других служби у циљу очувања језичке норме. 

Купцима је достављен 21 рачун за продају 109 књига уз пренос на рачун САНУ, док 
је у самом Сектору продато 185 примерака наших издања. Издато је 420 налога и сачињено 
315 решења о уступању 11.000 примерка књига без накнаде у складу с Правилником о 
издавачкој делатности. Израёен је преглед издања објављених крајем 2016. и у 2017. 
години за Каталог књига научноистраживачких организација Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, одштампаног поводом одржавања 62. Меёународног сајма 
књига у Београду. Редовно су достављане публикације Народној библиотеци Србије, 
Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић―, Библиотеци града Београда и 
Универзитетској библиотеци у Бањој Луци. Израёен је преглед издања за Годишњак CXXIII. 

Из магацина је спаковано и послато или на други начин испоручено око 15.000 
књига. У магацин су примљене и смештене све новообјављене књиге. 

Обављани су сви текући послови произашли из рада Извршног и Издавачког 
одбора у вези са издавачком делатношћу. Уредно су поштоване одредбе Закона о јавним 
набавкама и сукцесивно су спровоёени тендерски поступци за услуге штампања. Припрем-
љен је материјал за покретање јавне набавке за услуге штампања по оквирном споразуму. 
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Сектор за послове Фонда САНУ за истраживања 
у науци и уметности, фондација, задужбина и легата 
 

Сектор је током године имао шест запослених и то: руководиоца Сектора, три 
стручна сарадника Академијиних одбора и комисија, једног референта за послове Акаде-
мијиних одбора и комисија и једног референта за реализацију средстава Фонда. 

У току године одржане су четири седнице Управног одбора Фонда САНУ, а 
закључци на њима донети, спроведени су. Одржавана је непосредна и успешна сарадња 
са Министарством просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Министар-
ством културе и информисања Републике Србије, као и са другим институцијама које 
учествују у финансирању односно реализацији научноистраживачких пројеката и проје-
ката из области уметности САНУ. Поред ових послова који су у домену руководиоца 
сектора, обављани су и послови везани за израду Финансијског плана за текућу и Финан-
сијског извештаја за протеклу годину за средства Фонда САНУ и Извештаја о реализа-
цији Програма научноистраживачког и уметничког рада САНУ. Припремљен је извештај 
о раду Комисије за задужбине САНУ и обављани су послови за: Фонд Зоре и Велибора 
Поповића, Фонд Секуле Зечевића, Фонд Ивана Табаковића, Фонд Александра Белића, 
Фонд Николе Трајковића, Фонд Ђорёа Зечевића за унапреёење ћириличног писма и 
Фонд Браниславе Бране Белић. Редовно су припремане седнице Управног одбора Заду-
жбине Бранка Ћопића, организовано је свечано уручење награда Задужбине за област 
поезије и прозе у САНУ, реализована су ауторска права и друго. 

У сектору су благовремено и ажурно обављани сви секретарски послови везани 
за рад академијских, одељенских и меёуодељенских одбора, као и стручно-администра-
тивни послови везани за рад фондација. Организоване су научно-стручне трибине, окру-
гли столови и седнице одбора. 

У току године организовани су: округли сто „Могућности (само) запошљавања у 
сеоским срединама―; научно-стручни скуп „Етно-села и сеоске амбијенталне целине у 
Републици Србији и Републици Српској―, у Музеју на отвореном „Старо село― Сиро-
гојно; научно-стручни скуп „Обновљиво коришћење природних ресурса у сеоским 
подручјима Србије―; расправа на тему „Последице НАТО бомбардовања Србије (злоупо-
треба знања за остваривање ратних и политичких циљева)―, расправа у вези са пробле-
матиком евентуалне експлоатације минерала јадарита од стране компаније „Рио Тинто― и 
научни скуп у оквиру пројектног циклуса о проблему јавног здравља у Србији „Нема 
здравља без менталног здравља―, под руководством академика Душице Лечић Тошевски. 
Такоёе је организован скуп „Права националних мањина у уставно-правном систему 
Републике Србије― и „Положај српске националне мањине у суседним земљама―. 
Одржана су два предавања о људским правима у корпорацијама: Виолета Беширевић, 
Каим дм гймбайжеатжјг оа љпдоижк йжтгк? Љпдоиа жнава п еналолатжмлайлжк 
имнжмнатжјака и Алпар Лошонц, Джлакжуиж аожгиеж имнжмнаежвлг мдгмвмнлмоеж п 
мдлмоп ла љпдоиа жнава за Одбор за проучавање националних мањина и људских права. 
У оквиру пројекта „Цинцари у Србији, идентитет и културна размена―, организована су 
три предавања посвећена језику, култури, идентитету, историји и савременом положају 
Цинцара. У оквиру циклуса конференција „Проблеми јавног здравља у Србији― 
организован је симпозијум „Превенција карцинома једњака и желуца: стручни и дру-
штвени изазов―. 

На молбу најстарије основне школе у Србији „Прота Стеван Поповић― у селу 
Чумић, која је основана 1792. године, организована је посета школи и успостављање 
сарадње везано за унапреёење образовања. 

За штампу су припремљене друга књига резимеа на енглеском језику едиције 
„Живот и дело српских научника и 16. књига истоимене едиције, као и зборници радова 
„Роми Србије у 21. веку― и „Очување, заштита и перспективе ромског језика у Србији―. 
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У оквиру пројекта „Српско средњовековно право― обављени су послови припреме за 
објављивање румунске верзије преписа Законодавства цара Стефана Душана и крити-
чког издања свих рукописа скраћене Синтагме Матије Властара. Објављен је зборник 
радова „Становање Рома у Србији: стање и изазови―. 
 

 

Сектор за послове Председништва 
 

Послове у Сектору, поред руководиоца, обављали су шеф Кабинета председника 
и чланова Извршног одбора, технички секретар и четири стручне сараднице одељења 
САНУ. 

Сектор за послове Председништва обављао је стручне послове у оквиру дело-
кругa рада Сектора. Припремљени су и стручно обраёени материјали за Годишњу скуп-
штину САНУ, која је одржана 25. маја 2017. године. Такоёе су припремљени и обраёени 
материјали за осам седница Председништва САНУ, 36 седница Извршног одбора САНУ 
и 81 скуп осам одељења САНУ (девет скупова Одељења за математику, физику и гео- 
-науке, девет скупова Одељења хемијских и биолошких наука, 12 скупова Одељења 
техничких наука, 10 скупова Одељења медицинских наука, 12 скупoва Одељења 
историјских наука, 12 скупова Одељења друштвених наука, 10 скупова Одељења језика и 
књижевности и седам скупова Одељења ликовне и музичке уметности). 

У току године, у сарадњи са Комисијом за Статут САНУ, сачињен је предлог 
Посебног упутства са критеријумима за циклус избора у чланство САНУ у 2018. години. 

На дневном нивоу планиран је распоред обавеза председника и чланова ИО 
САНУ, састављане су преписке и друге писане информације за председника и чланове 
ИО САНУ, организоване су и вршене све припреме за пословне састанке и посете;, коор-
динисани су контакти са свим институцијама, организована су службена путовања 
председника и чланова ИО, редовно су достављани записници и одлуке Извршног 
одбора САНУ и Председништва САНУ одељењима, секторима и институцијама и 
припремани су извештаји Извршног одбора и Председништва за генералног секретара 
САНУ, према регистру одлука који је воёен током године. 

У сарадњи са секретарима одељења САНУ, припремани су материјали за скупове 
одељења којих је у току године одржано укупно 81. Извршном одбору САНУ и секто-
рима у Служби САНУ редовно су достављане одлуке одељења, сачињавани су запи-
сници, годишњи извештаји и обављани су сви други административно-технички и стру-
чни послови везани за рад одељења. 

Будући да је претходна година била посвећена прослави 175 година постојања 
САНУ, многе активности су се наставиле и у 2017. години, што је подразумевало и већи 
ангажман Сектора, како у погледу организовања научних скупова тако и у погледу 
прикупљања радова за објављивање у издањима САНУ. 
 

 

Сектор за правне и административне послове 
 

Послове у Сектору обављало је седморо запослених. Активности Сектора су 
великим делом биле усмерене на нормативне послове, јер је САНУ наставила интензи-
вно да ради на успостављању правне регулативе у бројним областима у којима је та 
регулатива недостајала. Сектор је интензивно учествовао у раду Комисије за Статут 
САНУ, израёивао записнике, одлуке, као и измене и допуне Статута САНУ, које су 
донете на Годишњој скупштини, одржаној 25. маја 2017. године. Осим Статута, у току 
ове године донето је и осам правилника, односно измена и допуна постојећих правил-
ника, измеёу осталог: Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у САНУ, Правил-
ник о безбедности и здрављу на раду, Правилник о издавачкој делатности САНУ, 
Правилник о раду одбора САНУ и сл. Сектор је учествовао и у изради Плана интегри-
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тета САНУ. У марту 2017. године окончан је посао на успостављању нове организације и 
систематизације послова у Служби САНУ, те су нови Правилник о организацији и систе-
матизацији послова у Служби САНУ и измене и допуне Правилника о раду Службе 
САНУ почели да се примењују од 1. априла 2017. године. 

Почетак примене нових правилника и потпуно нова организација послова 
подразумевали су израду и закључивање анекса уговора о раду за готово све запослене у 
Служби САНУ. Овај посао је окончан успешно, благовремено и у складу са законом, као 
и остали радноправни и кадровски послови. Матична књига запослених, која садржи 
податке о запосленима у САНУ од 1947. године, ураёена је и у електронској форми. 

Сарадња са адвокатима који заступају САНУ у судским споровима и другим 
правним пословима значајно је унапреёена у односу на претходне године. Сектор је 
успоставио бољи увид у рад адвоката, контролише усклаёеност испостављених рачуна 
са предузетим радњама и адвокатском тарифом, а адвокати, углавном, благовремено 
извештавају САНУ о предузетим правним радњама. 

Успешно су обављани и сви остали правни послови: израда уговора и свих врста 
поднесака, израда правних мишљења и тумачења за потребе органа САНУ и управника 
послова, праћење прописа, пружање правне помоћи члановима САНУ и запосленима, 
учествовање у раду разних комисија и радних тела и сви други послови по налозима 
председника САНУ, генералног секретара САНУ и управника послова. 

Имајући у виду обим активности у САНУ, обим послова писарнице, курирских, 
дактилографских и административних послова био је значајно повећан, али су, и у 
таквим околностима, сви послови благовремено завршавани. 
 

 

Сектор за рачуноводствене и финансијске послове 
 

У Сектору за рачуноводствене и финансијске послове посао је обављало десет 
запослених. Сектор је, уз знатан пораст послова који је настао повећаним научним и 
уметничким активностима Академије, инвестиционим активноснима у новооснованом 
Центру за дигитализацију културне, уметничке, историјске и научне баштине Републике 
Србије, повећаним активностима новооснованог Огранка САНУ у Нишу, као и честим 
изменама закона у области пословања буўетских корисника, успевао да благовремено 
обави све послове утврёене одлукама органа управљања и управника послова Академије. 

Рад Сектора одвијао се у условима добре финансијске ликвидности, посебно у слу-
чају надлежних министарстава Републике Србије. Доброј финансијској ликвидности 
допринело је знатно повећање средстава донација правних и физичких лица у земљи и 
иностранству. Извесни проблеми у Сектору настају због неодреёености код појединих 
законских прописа, пре свега прописа који регулишу порезе и доприносе на лична при-
мања, порез на додату вредност, као и спровоёење поступака јавних набавки. Посебни про-
блеми приликом спровоёења поступака јавних набавки настају услед недоречености 
појединих законских прописа, немогућности њихове примене на већину буўетских кори-
сника, неусклаёеност одговарајућих аката САНУ, као и неодговарајућа организованост 
већине сектора у Служби САНУ. Последњих година знатно су ригорознији прописи (и казне) 
код јавних набавки, што још више отежава обављање редовних активности Академије. 
 

 

Сектор за техничке послове, инвестиционо и текуће одржавање  
 

Број извршилаца у Сектору чини 14 запослених радника. Одржавање хигијене у 
делу зграде САНУ поверено је фирми БМК, специјализованој за ову врсту делатности, а 
на основу тендера спроведеног у складу са Законом о јавним набавкама. Текуће одржа-
вање електроинсталација, постројења за грејање, климатизацију и вентилацију врше 
стално запослени радници. Одржавање лифтова врши фирма ДАКА Сервис. Фирма 
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ЦТИ, специјализована за ПАНАСОНИК телефонске централе, ангажована је за одржа-
вање комплетних телефонских инсталација. 

Током године извршена је дезинсекција и дератизација просторија САНУ у Бео-
граду и Новом Саду, као и Архива у Сремским Карловцима где је стање било критично. 
Ове послове обавила је фирма ВИСАН. 

Сектор је ангажован у припреми и спровоёењу тендера за адаптацију простора за 
АВА центар, у згради у Кнез Михаиловој 36 и ти радови напредују на задовољавајући 
начин. Такоёе су успешно спроведени и реализовани тендери за набавку опреме система 
за електронско оглашавање и за граёевинско-занатске радове у Галерији науке и технике 
у Београду, у згради Огранка САНУ у Новом Саду и Архива у Сремским Карловцима. У 
току је среёивање простора магацина књига САНУ. 

Извршена је замена сијалица у Свечаној сали САНУ, са ЛЕД расветом која је 
пуно ефикаснија од постојеће. Завршени су радови на постављању слова за књижару 
„Иво Андрић― у складу са нормама Завода за заштиту споменика културе Србије. 

Клуб САНУ успешно је опслужио велики број скупова током године. 
 
 

Група за послове физичког обезбеђења 
и противпожарне заштите 
 

У току године послове у Групи за послове физичког обезбеёења и противпожарне 
заштите обављало је шесторо запослених. 

На основу Закона и других прописа надлежних органа и општих аката САНУ, 
Сектор је обављао послове из свог делокруга рада. Вршени су редовни прегледи стања 
противпожарних и превентивно-техничких мера у зградама у Кнез Михаиловој 35 и 36, 
као и у Архиву у Сремским Карловцима и Огранку САНУ у Новом Саду од стране 
овлашћеног лица. Меёународни скупови, предавања, отварање изложби, организовани у 
згради САНУ одржани су без икаквих проблема и немилих догаёаја. 

Добра сарадња са МУП-ом, приликом посета домаћих и страних високих звани-
чника, настављена је и ове године. 

Обезбеёење Академијине имовине и лица запослених у САНУ обављени су на 
начин који омогућава овај број запослених. 
 

 

Група за послове штампе и документације 
 

Послове у Групи за послове штампе и документације током године обављало је 
шесторо запослених. Штампарија је, као и претходних година, радила на реализацији 
Академијиних активности у делу који се односи на припрему, штампање, умножавање и 
фотографисање. 

Један део рада штампарије одвијао се у оквиру Издавачког плана Академије, а у 
другом делу штампарија је радила на текућим пословима Академије, пратећи активности 
Службе за меёународну сарадњу и органицацију скупова, Галерије, Библиотеке, Архива, 
одељења, одбора и сектора САНУ. 

Рад је умногоме био отежан услед застареле опреме (машински нож, машина за 
биговање, кламовање), чије је одржавање све теже због недостатка делова и сервиса за 
исту. То је више пута у претходним годинама условљавало вишедневни застој у раду.  

У штампарији су у току године одштампана следећа издања: часопис Sintering, 
vol. 48, Бжйегл Фмлда САНУ за 2016. год, Бжйегл каегкаежуиг оаднджлг бр. 41 и 42, 
Бжбйжмгнаржја надмва аиадгкжиа Днагмойава Мжсажймвжћа, Бжбйжмгнаржја надмва аиадг-
кжиа Жжвмнада Чгимвжћа, књиге апстраката Фмемлжиа 2017, Бпдпћлмое жоемнжјг 
кпежиг, Пнмкгла ийжкг егкљг, лапиа ж пежтајж и Ажнмиожкатжјг ж женауплавања егмнжја 
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жнжкглг. Одштампан је и велики број отисака: програма, апстраката, позивница и другог 
материјала у укупном тиражу од преко 150.000. У протеклој години умножено је и 
фотокопирано преко 40.000 копија. 

Ураёени су и следећи послови: графичко обликовање текста и припрема за публи-
ковање; дизајн штампаног материјала за научне скупове, предавања, свечане академије, 
изложбе и концерте. Такоёе су фотографисани сви научни скупови, промоције књига, 
отварања изложби, додела награда и велики број посета високих светских званичника. 
 

 

Група за информационе технологије 
 

Послове у Групи за информационе технологије током године обављала је једна 
запослена. 

У току године, Министарство трговине, туризма и телекомуникација набавило је 
опрему за потребе унапреёења информационо-комуникационе инфраструктуре у САНУ, 
у вредности од 14.551.104,00 динара са ПДВ-ом. Инсталација опреме је обухватила: 
замену централног чворишта у ЕРЦ-у САНУ новим уреёајима; пребацивање постојећих 
оптичких линкова на нову опрему (Ректорат, Кнез Михаилова 36 – институти, Ђуре 
Јакшића 9) и повезивање нових оптичких линкова са новом опремом (концентрације по 
спратовима, Кнез Михаилова 36 – АВА). Предности нове опреме су: већа брзина, поузда-
ност и редуданса у раду опреме која чини централно чвориште; могућност лакшег мони-
торинга уреёаја, backup конфигурација, преглед статистика о раду мреже и други менаў-
мент сервиси; могућност сегментације и заштите мреже. 

Остали послови односили су се на: делимично проширење локалне рачунарске 
мреже у просторијама штампарије и Галерије САНУ; инсталирање, конфигурисање, 
администрирање, уклањање грешака на оперативним системима; инсталирање и 
конфигурисање активне мрежне опреме; обнављање лиценци и upgrade Trend Micro™ 
Worry Free Standard сервера и клијената; помоћ клијентима у раду са MS Office пакетом 
и другим десктоп апликацијама; консултације и предлози у вези са набавком опреме; 
праћење log file-ова и остало. 
 
 

Стручни сарадник за односе с јавношћу  
 

Посао сарадње и односа с јавношћу испред Српске академије наука и уметности 
обављала је једна запослена. У Српској академији наука и уметности у току године 
приреёено је пет конференција за новинаре: у мају је представљен четворомесечни про-
грам САНУ, у септембру су теме конференције биле оснивање Аудиовизуелног архива 
САНУ и представљање програма за период до краја године, затим је најављена изложба 
Снжоим пкгелжуим лаойгђг ла Кмомвп ж Мгемсжјж. Идглежеге, елауај, пгнмдглмое, а у 
октобру Свгуала аиадгкжја жмвмдмк 120 гмджла мд нмђгња Ивг Алднжћа. Последња у низу 
конференција за новинаре одржана је у новембру и односила се на изборе за нове редов-
не и дописне чланове САНУ. 

Поред четворомесечних програма припремани су и месечни програми САНУ 
(Newsletter), који се шаљу на преко пет стотина адреса, као и плакати с информацијама о 
активностима САНУ. Новину представљају недељни програми, који омогућавају бољу 
информисаност о активностима, како чланова САНУ и представника медија, тако и оста-
лих запослених у САНУ. 

Реализовано је више од 200 активности и свака од њих је адекватно најављена. 
Велики број активности и интензивна комуникација с медијима условили су повећан 
број објава о Српској академији наука и уметности. О томе су чланови Извршног одбора, 
поједини чланови САНУ и секретари одељења, јединица и огранака САНУ информисани 
посредством селекције новинских извештаја за сваки дан (press clipping). Новински изве-
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штаји се именују тако да буде јасније да ли се они односе на чланове Академије или на 
САНУ као институцију. Са агенцијом Нжлакгджја договорена је израда комплетне годи-
шње анализе клипинга, која ће подразумевати анализу прилога по тематици и тоналитету. 

У ишчекивању покретања новог сајта САНУ, перманентно је текла комуникација 
са администратором актуелне веб-презентације САНУ, тако да су све важније информа-
ције о раду САНУ објављиване и на постојећем порталу. 
 
 

Службеник за јавне набавке  
 

Посао спровоёења процедура јавних набавки је, уз знатан пораст обима послова 
услед повећаних активности Академије, обављао један извршилац. По природи свог 
посла, службеник за јавне набавке је остваривао свакодневну сарадњу са секторима, 
јединицама, Извршним одбором, Председништвом САНУ, као и са члановима Aкадемије. 

Донесен је Правилник о ближем уреёивању поступка јавне набавке у Српској ака-
демији наука и уметности, као и План јавних набавки за 2017. годину. 

У току године спроведено је 26 поступака јавних набавки, од чега је пет отво-
рених поступака, док је 21 поступак јавне набавке мале вредности. Потписано је 38 
уговора о јавним набавкама чија је је укупна вредност 212.763.163,41 РСД. Спроведене 
су процедуре и потписани уговори за штампу 34 издања САНУ у укупној вредности од 
10.548.509,10 РСД. 

 

 

18. ФИНАНСИЈСКО ПOСЛОВАЊЕ 

 
Финансијско пословање Академије у 2017. години одвијало се у релативно 

повољним условима, имајући у виду пре свега укупну висину одобрених средстава 
Буўета Републике Србије, висину одобрених средстава Министарства просвете и науке 
Републике Србије, као и висину новчаних средстава по основу донација. 

Нето приходи Академије у 2017. години остварени су у укупном износу од 
690.933.115,77 динарa, без пренетих неутрошених средстава из ранијих година. Укупни 
приходи са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година износе 719.944.847,49 
динара. 

Средства Буўета Републике Србије (сходно Закону о Буўету Републике Србије за 
2017. годину, објављеном у Службеном гласнику Републике Србије број 99/2016) износе 
557.592.753,10 динара, односно 80,70% укупних текућих прихода Академије. Средства 
за редовну делатност Академије износе 433.392.753,10 динара а средства посебних 
намена износе 124.200.000,00 динара, од тога износ од 1.200.000,00 динара односи се на 
набавку најнеопходније рачунарске и друге биро опреме, износ од 67.650.000,00 динара 
односи се на адаптацију дела зграде Академије у Кнез Михаиловој улици број 36 за 
потребе Центра за дигитализацију културне, уметничке, историјске и научне  баштине 
Републике Србије, а износ од 55.350.000,00 динара односи се за набавку опреме за потре-
бе наведеног Центра. 

Средства Министарства просвете и науке Републике Србије износе 49.250.000,00 
динара односно 7,13% укупних текућих прихода Академије. Ово Министарство не следи 
принципе и токове Закона о буўету Републике Србије и тиме умањује учешће Академије 
у средствима опредељеним за научноистраживачки рад Републике Србије, што ће се 
вероватно наставити и наредних година. 

Средства Министарства за културу Републике Србије износе 12.740.000,00 
динара односно 1,84% укупних текућих прихода Академије. Министарство одобрава 
средства на основу програма рада Галерије САНУ. 
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Средства Фонда за здравство и Фонда дечије заштите износе 4.973.418,11 динара 
односно 0,72% укупних текућих прихода Академије. Висина ових средстава зависи од 
висине исплаћених накнада породиљских и других боловања запослених. 

Средства Буўета АП Војводине и Града Новог Сада износе 14.740.000,00 динара 
односно 2,13% укупних прихода Академије. Износ од 4.140.000,00 динара односи се на 
научну и уметничку делатност Огранка САНУ у Новом Саду а износ од 10.600.000,00 
динара су наменска средства за инвестиционо одржавање зграде Огранка САНУ. 

Средства Града Београда износе 2.000.000,00 динара односно 0,29% укупних 
текућих прихода Академије. 

Средства Града Ниша износе 280.000,00 динара односно 0,04% укупних текућих 
прихода Академије. 

Средства донација правних и физичких лица из земље и иностранства износе 
5.712.483,41 динара односно 0,83% укупних текућих прихода Академије. 

Сопствени приходи (закупнине, накнада режијских трошкова, приходи од 
паркинга, продаја публикација, приходи клуба САНУ, камате, ванредни приходи и 
вишкови) износе 43.644.461,15 динара односно 6,32% укупних текућих прихода Акаде-
мије. Сопствени приходи по основу закупнина и наплате режијских трошкова су незна-
тно нижи од планираних прихода за ову годину. Ово је резултат повремених кашњења у 
наплати потраживања од предузећа „Ђунти књижаре―. 

Пренос неутрошених (наменских) средстава из ранијих година износи   
29.011.731,72 динара и та средства су наменски и утрошена. 

Расходи Академије у 2017. години остварени су у износу од 686.108.662,62 
динара и чине их функционални расходи у износу од 70.377.464,29  динара односно 
10,26% укупних расхода, лични расходи у износу од  382.717.017,18 динара односно 
55,78% укупних расхода, режијски расходи у износу од 116.516.750,25 динара односно 
16,98% укупних расхода и наменски расходи у износу од 116.497.430,60 динара односно 
16,98% укупних расхода. 

Функционални расходи остварени су у износу од 70.377.464,29 динара и чине их 
расходи научноистраживачких пројеката у износу од 21.967.842,40 динара, трошкови 
Архива САНУ у износу од 2.041.500,00 динара, трошкови Галерије САНУ у износу од 
17.986.379,10 динара, трошкови Галерије наука и технике у износу од 792.678,35  динара, 
трошкови легата Олге Јеврић у износу од 500.000,00 динара, трошкови Библиотеке 
САНУ (трошкови набавке и размене књига и часописа) у износу од 2.887.480,35 динара, 
трошкови научних скупова САНУ у износу од 9.176.958,33 динара, трошкови учешћа 
представника САНУ у асоцијацијама академија у износу од 1.895.317,42 динара, трошко-
ви учешћа на научним скуповима у износу од 1.347.119,44 динара, трошкови меёу-
народне сарадње у износу од 1.115.910,94 динара, чланарине САНУ у меёународним 
асоцијацијама академија у износу од 305.989,82 динара, трошкови издавачке делатности 
у износу од 3.737.975,84 динара, трошкови научне и уметничке делатности Огранка 
САНУ у Новом Саду износе 3.269.711,30 динара и трошкови научне и уметничке 
делатности Огранка САНУ у Нишу износе 280.000,00 динара и остали функционални 
расходи. Реализација појединих научних активности одреёена је висином додељених 
средстава као и одлукама надлежних органа Академије. 

Лични расходи остварени су у износу од 382.717.017,18 динара, од чега плате 
запослених (у бруто износу) износе 127.312.413,64 динара, социјални доприноси (допри-
носи на плате који терете Академију) износе 22.786.238,46 динара, поклони деци за Нову 
годину износе 493.489,80 динара, отпремнине, поклони и помоћи запосленима износе 
893.267,35 динара, накнаде превоза запослених износе 4.586.986,97 динара, накнаде 
зарада запослених (боловања преко 30 дана и породиљска боловања која се рефундирају 
од фондова социјалног осигурања) износе 5.490.519,96 динара  и академијске награде 
(бруто) износе 221.154.101,00 динара. 
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Режијски расходи остварени су у износу од 116.516.750,25 динара и чине значајну 
позицију у укупним расходима Академије. Највећи део ових расхода представљају тро-
шкови осигурања имовине, грејања, електричне енергије, ПТТ и комуналних услуга, који 
чине половину укупних режијских расхода Академије. Наведени расходи нису у непо-
средној вези са обимом пословних активности и на њихову величину Академија не може 
утицати. 

Наменски расходи остварени су у износу од 116.497.430,60 динара и односе се на 
набавку рачунарске, биротехничке и друге опреме у износу од 10.979.254,64 динара, 
износ од 62.059.908,96 динара односи се на адаптацију зграде Академије (у Кнез 
Михаиловој улици број 36) за потребе Центра за дигитализацију културне, уметничке, 
историјске и научне  баштине Републике Србије, а износ од 43.458.267,00 динара односи 
се на набавку опреме за потребе Центра за дигитализацију културне, уметничке, историј-
ске и научне  баштине Републике Србије. 

Нето вишак прихода (неутрошена средства појединих намена) износи 
33.836.185,17 динара. Вишак прихода (неутрошена средства) остварен је од неутрошених 
наменских средстава буўета Републике Србије у износу од 17.481.824,04 динара, неутро-
шених наменских средстава Министарства културе Републике Србије у износу од 
2.562.469,50 динара, неутрошених наменских средстава АП Војводине у износу од 
11.788.409,43 динара, и неутрошених средстава донација домаћих правних и физичких 
лица у износу од 2.003.482,20 динара. Знатно повољнији услови финансијског пословања 
Академије у 2017. години настали су услед повећаних средстава Буўета Републике 
Србије намењених покрићу трошкова набавке опреме, трошкова инвестиционог одржа-
вања и општих режијских трошкова. На позитивно финансијско пословање Академије 
утицао је и пораст прихода по основу донација домаћих правних и физичких лица. 
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IV 

СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ 

ОГРАНAК САНУ У НОВОМ САДУ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Увмдла нгу жнгдогдлжиа Огналиа 

После јубиларне, 2016. године са изузетно богатим програмом активности, ушли 
смо у 2017. годину коју, поред несмањене редовне активности Трибине, Галерије, конфе-
ренција, округлих столова и других облика научне и јавне делатности обележавају 
радови у згради Платонеума. Промењене су водоводне цеви, окречене су скоро све 
просторије, дворишни део зграде је окречен, сливници на терасама обновљени, паркет је 
промењен, а библиотека је добила нову форму јер је спремамо за отварање за јавно 
коришћење у овој години. Кречење спољашње фасаде зграде, као и поправка улазних 
степеника такоёе је ураёенa, али су непознати извршиоци упропастили фасаду на делу 
из Пашићеве улице, о чему је обавештена полиција. Истражни поступак је у току. Важно 
је истаћи да смо просторије које су биле дате у закуп опремили намештајем и компјуте-
рима, тако да сви академици имају своје кабинете и веома добре услове за рад. Средства 
за реконструкцију зграде у смислу подизања нивоа енергетске ефикасности, другим 
речима средства за поправку прозора, пренета су у ову годину тако да ће у току 2018. 
бити реализован већ формирани пројекат. Укупна средства уложена у реновирање зграде 
добијена су у највећој мери од Владе Покрајине Војводине, а укључена су и средства 
САНУ. Град Нови Сад нам је доделио помоћ у стручним пословима и надзору приликом 
извоёења радова. Веома смо захвални Влади Покрајине Војводине и граду Новом Саду 
на пруженој помоћи, као и на изузетној сарадњи у свим облицима јавних делатности у 
које смо били укључени. 

Активности чланова академије из Огранка, а у оквиру САНУ, посебно су биле 
запажене, а свакако највише похвала упућујемо академику Миру Вуксановићу управнику 
Библиотеке САНУ, руководиоцу Трибине САНУ, уреднику антологијске едиције 10 векова 
Српске књижевности, академику Драгану Шкорићу, председнику веома значајног Одбора 
за село, као и академицима Јасмини Грковић-Мејўор (члан више одбора и Националног 
савета за науку и технолошки развој) и Тибору Варадију (члан Одбора за права ромске 
мањине). Ту су и остали, најмлаёи чланови, али нећу улазити у детаље сем да напоменем 
да имамо и неколико најстаријих чланова који су у границама својих могућности значајно 
допринели раду Огранка. Награёени академици из Огранка су академици: Драган Шкорић 
и Миро Вуксановић (награде су наведене у прилогу овог извештаја). 

Меёу најзначајнијим aктивностима рада у Огранку истичемо организацију неко-
лико конференција и округлих столова, читав низ квалитетних предавања на Трибини 
Огранка и изложби у Галерији Огранка. 

На Трибини Огранка одржано је 13 предавања, три промоције књига, као и три 
уметничка програма, а у Галерији Огранка одржано је седам изложби које су прошле 
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рецензентску комисију, као и четири изложбе на основу сарадње са одговарајућим 
културним институцијама. Посебно истичемо уметнички програм. Обележена је стого-
дишњица роёења академика Рудолфа Бручија одржавањем пригодног концерта на којем 
је извоёена његова камерна музика. Такоёе, обележена је сто двадесет пета годишњица 
роёења Иве Андрића, програмом Чмвги умвгип, у извоёењу драмских уметница Раде 
Ђуричин и Вјере Мујовић. Занимљив је био програм посвећен нашем филмском ства-
раоцу Славку Воркапићу Раегмвмн оа Бмнмк Днафимвжћгк, који је водио декан Факултета 
уметности професор Синиша Бокан. 

Одржане су две меёународне научне конференције и четири округла стола. 
Матица српска, Огранак САНУ у Новом Саду и Универзитет у Новом Саду 

заједнички су организовали три округла стола: округли сто Вжомим мбнаемвањг, оеањг ж 
жгножгиежвг (руководилац академик Стеван Пилиповић), округли сто О ипйепнж (руко-
водилац професор Драган Станић) и округли сто Уежтај жнмјгиелжс тжийпоа ла наевмј 
лапиг п Снбжјж (руководилац академик Стеван Пилиповић). 

Истичемо значајне научне и књижевне активности наших чланова. То се јасно 
може видети из извештаја које су сви чланови Огранка добили на увид. Чланови Огранка 
су радили на девет индивидуалних пројеката које делимично финансира и Покрајински 
секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност. Радови пријављени 
у извештајима чланова Академије оправдавају ова средства када су тематски везани за 
пројекте који су финансирани. У току године чланови Огранка су публиковали 37 радова 
у еминентним меёународним и домаћим часописима, објављено је 37 књига и зборника 
радова и неколико монографских чланака. Сем тога, учествовали су на 35 меёународних 
и домаћих научних скупова, где су махом држали предавања по позиву. 

Током протекле године у Огранку су одржана два састанка ИО САНУ, седам 
састанака Извршног одбора Огранка и четири састанка свих чланова Огранка. Како су 
Записници слани свим члановима Огранка, седнице неће бити посебно анализиране. 

У 2017. години Огранак је добио на коришћење нови аутомобил у замену за 
стари, што у значајној мери омогућава члановима САНУ из Новог Сада да учествују у 
свим активностима САНУ. 

Током године стручна служба Огранка у прилично отежаним условима била је 
ажурна и поуздана. Веома смо задовољни радом службеника Огранка. 

Рад Библиотеке је значајно побољшан пријемом новoг службеника, што се огледа 
у значајном реорганизовању рада Библиотеке, санирању подрума у којем је смештен зна-
чајан библиотечки инвентар, као и припреми библиотеке за јавну делатност. 

Материјално-финансијско пословање је успешно захваљујући доброј сарадњи са 
службама САНУ, као и додатним средствима Покрајинског секретаријата за високо обра-
зовање и научноистраживачку делатност, чиме је обезбеёен несметан рад Трибине, изда-
вачка делатност и одржавање научних скупова. 

 
Заиљпуаи 

Истичем своје задовољство сарадњом у ИО САНУ, сарадњом са члановима 
Огранка и радом служби Огранка. Посебно захваљујем члановима Извршног одбора 
Огранка на сарадњи за добробит рада САНУ и Огранка САНУ у Новом Саду. 
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САСТАВ ОГРАНКА СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ 

 

1. ИЗВРШНИ ОДБОР 

 

Председник 

академик Сегвал Пжйжжмвжћ 
 

Потпредседник 

академик Мжймнад Радмвалмвжћ 
 

Секретар 

академик Тгмдмн Аеалатимвжћ 
 

Чланови Извршног одбора 
 

академик Мжнм Впиоалмвжћ 

академик Јаокжла Гнимвжћ-Мгјџмн 
 

Изабрани за период од четири године  

24. марта 2015 – 24. марта 2019. 

 

2. ЧЛАНОВИ ОГРАНКА 

Огранак у свом саставу има 20 чланова, и то 16 редовних и четири дописна члана. 

 

Одгљгњг еа каегкаежип, ржежип ж ггм-лапиг 

Редовни чланови: Војислав Марић, Стеван Пилиповић, Миљко Сатарић, Богољуб 

Станковић и Олга Хаўић 

Дописни члан: Слободан Марковић 

 

Одгљгњг сгкжјоижс ж бжмймфижс лапиа 

Редовни чланови: Душан Чампраг и Драган Шкорић 

Дописни члан: Велимир Попсавин 

 

Одгљгњг егслжуижс лапиа 

Редовни чланови: Теодор Атанацковић, Ђорёе Ђукић и Душан Миловић 

Дописни члан: Драгутин Зеленовић 

 

Одгљгњг кгджтжлоижс лапиа 

Редовни чланoви: Зоран Ковачевић и Нинослав Радовановић 

 

Одгљгњг јгежиа ж ињждгвлмоеж 

Редовни чланови: Миро Вуксановић, Јасмина Грковић-Мејўор и Милорад Радовановић 

 

Одгљгњг днпфевглжс лапиа 

Редовни члан: Тибор Варади 

 

Одгљгњг йжимвлг ж кпежуиг пкгелмоеж 

Дописни члан: Милан Марић 
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3. РАД ОГРАНКА 

Иевнфлж мдбмн 

Радом Огранка руководи Извршни одбор Огранка, на чијем је челу председник 
Огранка. Извршни одбор Огранка радио је у саставу: председник академик Стеван 
Пилиповић, потпредседник академик Милорад Радовановић, секретар академик Теодор 
Атанацковић и чланови – академици Миро Вуксановић и Јасмина Грковић-Мејўор. 

Током године одржанo je седам седница (18. јануара, 7. фебруара, 31. марта, 16. 
маја, 23. августа, 20. октобра, 28. децембра). 

Седницa Извршног одбора САНУ одржана је у Огранку 20. октобра. 

 

Сипж уйалмва Огналиа 

Током године одржана су четири скупа свих чланова Огранка (45. скуп 7. 
фебруара, 46. скуп 31. марта, 47. скуп 20. септембра и 48. скуп 8. децембра). 
 

*  *  * 
Активност Огранка одвијала се и у шест комисија, Уреёивачком одбору часописа 

„Анали Огранка САНУ у Новом Саду― и Савету за уметничке делатности Огранка. 

 
 Кмкжожја еа жедавауип дгйаелмое: академик Милорад Радовановић, председник, 

и чланови: академик Теодор Атанацковић и дописни члан Слободан Марковић и Бранка 
Нешковић, секретар.  

Одржано је шест седница (3. марта, 28. марта, 12. априла, 16. новембра, 7. децем-
бра и 28. децембра) на којима су разматрани захтеви за штампање публикација Огранка и 
остварење плана издавачке делатности. Одобравано је штампање припремљених руко-
писа, износ хонорара сарадника на припреми публикација Огранка. Дана 28. децембра 
сачињен је предлог плана издавачке делатности за 2018. годину. 

Кмкжожја еа Гайгнжјп „Пйаемлгпк”: академик Војислав Марић, председник, и 
чланови: академик Миро Вуксановић, дописни члан Милан Марић и Катарина Бараје-
вац, секретар. На основу извештаја о конкурсу и предлога Сaвета за уметничке делатно-
сти Огранка, чланова Савета за ликовне уметности, Комисија је на седници одржаној 28. 
децембра сачинила предлог плана рада Галерије за 2018. годину. 

Кмкжожја еа бжбйжмегип, дмипкглеатжјп ж ансжвп: академик Милорад Радовано-
вић, председник, академици Олга Хаўић и Миљко Сатарић, чланови, и Бранка Нешко-
вић, секретар. Чланови Комисије су се у току године више пута неформално састајали и 
договарали о попуњавању фонда Библиотеке, прихватању поклона књига од појединаца 
и институција и о другим питањима везаним за рад Библиотеке Огранка. 

Кмкжожја еа ипйепнлм-пкгелжуиг аиежвлмоеж ж лапулп енжбжлп: академик 
Миљко Сатарић, председник, чланови: академици Миро Вуксановић, Јасмина Грковић-
Мејўор, Војислав Марић, дописни члан Велимир Попсавин и Катарина Барајевац, секре-
тар. Одржана је седница 28. децембра, на којој су разматрани приспели предлози за рад 
Трибине Огранка и сачињен је предлог плана предавања за 2018. годину. 

Кмкжожја еа каегнжјайлм-ржлаложјоиа жжеања: дописни члан Велимир Попса-
вин, председник, и чланови: академици Теодор Атанацковић и Драган Шкорић и Бојан 
Јоргић, секретар. Чланови Комисије се током године нису састајали због тога што није 
постојала потреба за састанком са посебним предлозима. 

Кмкжожја еа жлегнлге жнгеглеатжјп Огналиа: академик Теодор Атанацковић, 
председник, чланови: академици Зоран Ковачевић и Олга Хаўић и Бојан Јоргић, секре-
тар. Чланови Комисије су се у току године више пута неформално састајали и решавали 
проблеме око ажурирања веб-сајта Огранка. Настављена је сарадња са Виртуалним гра-
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дом, на чијем сајту се најављују дешавања у Огранку, као и сарадња са порталом Кул-
тура и Радиом 021, на чијим сајтовима се такоёе најављују дешавања у Огранку. 

Унгђжвауиж мдбмн уаомжжоа „Алайж Огналиа САНУ п Нмвмк Садп”: академик 
Зоран Ковачевић, главни и одговорни уредник часописа, дописни члан Слободан Марко-
вић, заменик главног и одговорног уредника, чланови: академик Теодор Атанацковић, 
академик Миро Вуксановић, академик Јасмина Грковић-Мејўор, академик Војислав 
Марић и академик Милорад Радовановић. 

Чланови Уредништва часописа су се током године више пута консултовали, а на 
састанку одржаном 28. децембра разматрани су пристигли прилози за Алайг за 2018. 
годину, предлагане су актуелне теме које би биле занимљиве широј јавности и изнети су 
предлози за побољшање рубрика и постојећег садржаја Алайа.  

Дана 26. јануара одржан је први састанак Савгеа еа пкгелжуиг дгйаелмоеж 
Огналиа. Састанку су присуствовали академик Стеван Пилиповић, председник Огранка, 
академик Теодор Атанацковић, секретар Огранка и председник Савета, др Тијана Палко-
вљевић Бугарски, проф. др Дубравка Лазић, проф. мр Босиљка Зиројевић Лечић, проф. 
др Богдан Ђаковић, чланови Савета, и Катарина Барајевац, помоћник управника послова. 

Оправдано одсутан доц. мр Милан Миладиновић, члан Савета. 
На састанку се расправљало о Плану рада Галерије Огранка као и о музичком 

програму. Потврёен је списак уметника који ће током године излагати, изабраних по 
основу пријава на конкурс и по позиву чланова Савета, и договорен је оквирни музички 
програм. Предложено је да 31. марта академик Исидора Жебељан са својим ансамблом 
одржи концерт поводом 100 година од роёења Рудолфа Бручија. Што се тиче концерата у 
сарадњи са Академијом уметности, предложено је да се одрже четири у оквиру циклуса 
Мйадг ладг, у оквиру којих би се одржали концерти Мйадж имкжмежемнж, где би њихова 
дела изводиле колеге са Академије, као и Кмлтгнеж кгфмвжемг жнмгнака. Направљен је 
план да се два концерта одрже на пролеће, а два на јесен текуће године. 

Такоёе се расправљало и о учесницима у оквиру Джјаймга тј. вечерима Раегмвмн оа… 
Разматран је предлог за модератора у Разговору са Бором Драшковићем, а предло-

жено је и да један од учесника у оквиру Джјаймга буде Горан Марковић. 

 

4. НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РАД 

 

А. Илджвждпайлж жнмјгиеж 

Настављен је рад на научноистраживачким пројектима које финансира Мини-
старство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Детаљни извештаји 
са финансијским показатељима приказани су у Билтену Фонда за научнa истраживањa 
САНУ за 2016. годину. 

Чланови Огранка САНУ радили су на десет индивидуалних пројеката: 

 Eиожнгожја лгмжйаоежулмг жнмгнака ћгйжјг, руководилац пројекта академик 
Зоран Ковачевић; 

 Квайжеаежвла ж лпкгнжуиа алайжеа лгижс ийаоа джргнглтжјайлжс ж джрг-
нглтлжс јгдлаужла, руководилац пројекта академик Војислав Марић; 

 Аожкжемеоим жмлафањг пмжфеглжс рплитжја, егмнжја ж жнжкгла, руково-
дилац пројекта академик Богољуб Станковић;  

 Нгйжлганла алайжеа п раежоенпиепнака, под овим називом је раёена следећа 
тема: Психолошке детерминанте предузетничке оријентације у сервисном 
сектору, руководилац пројекта академик Олга Хаўић; 

 Јгдлаужлг оа ожлгпйанжегежка инме кгемдг рплитжмлайлг алайжег, руководи-
лац пројекта академик Стеван Пилиповић; 
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 Иожжежвањг лаужла лаойгђжвања межмнлмоеж оплтмингеа жнгка лмвжк 
наоака вмймвмда, руководилац пројекта академик Драган Шкорић; 

 Пнмбйгкж рплитжмлжоања ж нгфавања каегкаежуижс кмдгйа имјж мжжожјп 
ингеањг, оеабжйлмое ж мжежкайлж мбйжи гйаоежулжс ж вжоимгйаоежулжс 
феажмва, руководилац пројекта академик Теодор Атанацковић;  

 Бжмржежиа жнмегжла п джвжк ћгйжјака, руководилац пројекта академик 
Миљко Сатарић; 

 Раевмј ж бжмкгджтжлоиа жожжежвања жмеглтжјайлжс алежепкмноижс агглаоа 
(Ф-130), руководилац пројекта дописни члан Велимир Попсавин; 

 Ргимлоенпитжја жайгмийжкг ла егнжемнжјж Снбжјг емимк иванеана, руко-
водилац пројекта дописни члан Слободан Марковић. 

 

Б. Аиежвлмое уйалмва 

Чланови Огранка били су врло активни у оквиру одговарајућих одељења, коми-
сија и одбора у САНУ. Већ смо посебно истакли рад неколико академика. У претходном 
делу извештаја назначене су теме на којима су радили чланови Огранка. Остали подаци 
су у одељенским извештајима, Билтену Фонда САНУ за истраживања у науци и уметно-
сти и у документацији Огранка САНУ у Новом Саду. Још једном, истакнимо да је више 
чланова Огранка укључено у рад највиших и најзначајнијих тела у Министарству про-
свете, науке и технолошког развоја (академик Грковић-Мејўор), као и у Министарству 
културе Републике Србије. Такоёе више чланова су активни као професори на универзи-
тету у оквиру разних стручних тела факултета и универзитета. 

 

5. ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ 

 

Toком године објављене су следеће публикације: 

1. Алайж Огналиа САНУ п Нмвмк Садп еа 2016. гмджлп, бр. 12 (главни и одговорни 
уредник Зоран Л. Ковачевић) 

2. Хнмлжиа Огналиа САНУ п Нмвмк Садп еа 2016. гмджлп, бр. 6 (главни и одговорни 
уредник Стеван Пилиповић) 

3. Научни скуп Мжгналеж п Евнмжж 21. вгиа – књига апстраката (уредник Тибор 
Варади) 

4. Научни скуп Мжгналеж п Евнмжж 21. вгиа – зборник радова (уредник Тибор 
Варади) 

5. Снжоиа днакоиа ињждгвлмое далао [и] Снжоиа ињждгвлмое еа дгтп далао: 
минпгйж оем (уредник Миро Вуксановић) 

6. HELIA vol. 40, no. 66/2017 (уредник Драган Шкорић) 
7. HELIA vol. 40, no. 67/2017 (уредник Драган Шкорић). 

 

Наведене публикације су објављене углавном захваљујући средствима Покра-
јинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност. Првих пет 
публикација самостална су издања Огранка, а публикације под редним бројем 6 и 7 обја-
вљене су као суиздањe Огранка и друге установе. 

У припреми се налазе публикације Алайж Огналиа САНУ п Нмвмк Садп еа 2017. 
гмджлп, бр. 13. (главни и одговорни уредник Зоран Л. Ковачевић) и Хнмлжиа Огналиа САНУ 
п Нмвмк Садп еа 2017. гмджлп, бр. 7 (главни и одговорни уредник Стеван Пилиповић). 
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6. БИБЛИОТЕКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

Бжбйжмегиа 

Након радне посете библиотекара из Библиотеке САНУ у Београду, у складу са 
њиховим смерницама и упутствима, започет је посао реорганизације у библиотеци 
Огранка САНУ у Новом Саду у циљу њеног унапреёења рада и модернизације. Догово-
рено је да се фонд подели на три групе – општа, приручници и периодика, према 
постојећим целинама у библиотеци Огранка, и да се у оквиру тих група књиге сигнирају 
по numerus currens-у, како би се направило више места за нове публикације. По датом 
упутству, целокупан фонд приручника у читаоници пресложен је и припремљен за пре-
сигнирање приликом уноса у COBISS – виртуелну електронску базу података. Магацин-
ски простор у којем се налазе општа група и периодика у процесу је реорганизације. 

Паралелно са реорганизацијом фонда, Библиотека Огранка САНУ у Новом Саду 
прикључила се Виртуелној библиотеци Србије, као саставни део Библиотеке САНУ која 
је већ неколико година уназад њена чланица, те је тако постала део узајамног библио-
течко-информационог система Републике Србије. Тиме је започет процес креирања 
електронског каталога за фонд библиотеке Огранка. Током године, преузето је 315 записа 
из узајамне електронске базе података. Такоёе је евидентирана сва заостала и текућа 
граёа. Инвентарисане су 272 публикацијe и 122 годишта периодике. Граёа се принавља 
разменом, поклоном и куповином. 

Фондове Библиотеке су користили академици, сарадници и запослени у Стручној 
служби. 
 

Дмипкглеатжја 

Завршено је снимање оригинала награда академика које је започето крајем про-
шле године (око 180 награда), а такоёе су снимљена и три руком раёена плаката са 
књижевних вечери академика Живана Милисавца из 50-их и 60-их година. Сви фотоси 
су стављени у посебан албум, а налазе се и на компакт диску. 

Ураёена је припрема за штампу Хронике Огранка САНУ бр. 6 за 2016. годину. 
Евидентирано је 80 јединица књижне граёе и радова академика. Граёа се набавља 

поклоном и штампањем са Интернета. 
Прикупљене су и евидентиране 443 јединице новинске граёе из текуће године. 

Завршено је евидентирање новинске граёе академика Вуксановића из 2006. године за 
период април–децембар са 166 јединица. Сви бројеви су унети у каталог. 

У рукописној граёи евидентирано је 89 јединица и откуцани су каталошки листићи. 
У картоне награда уписано је 18 диплома и награда. 
У фото-граёи евидентирано је 20 дешавања из 2016. (јул–децембар) са 174 фотоса 

и 26 дешавања из текуће године (јануар–јун) са 259 фотоса. Сви фотоси су сигнирани, 
откуцане су коверте за архивирање и откуцани су каталошки листићи дешавања. 

Са колегиницом из Матице српске прегледана је фото-граёа из периода 1994–
2002. године. Изабрано је и позајмљено Матици десетак фотоса за израду Споменице 
академику Чедомиру Попову. 

У техничкој граёи евидентирано је девет компакт дискова, а за њих су откуцани и 
каталошки листићи. 

У размену су послата четири издања Огранка. Књиге се шаљу на око 30 адреса и 
води се редовни картон размене. 

У документацији се чувају позивнице, записници, плакати, честитке. 
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7. НАУЧНИ И ЈАВНИ СКУПОВИ, ТРИБИНЕ, ИЗЛОЖБЕ, 

 ЈАВНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ У ОГРАНКУ 
 

Јавне манифестације одржане у Огранку биле су разноврсне и могу се поделити у 

две групе: 

 а) манифестације у организацији Огранка, 

 б) манифестације у организацији Огранка и других установa. 
 

А. Малжргоеатжјг п мнгалжеатжјж Огналиа 
 

Т р и б и н е 
 Предавање дописног члана САНУ Беле Балинта: „Терапијска примена мулти-

модалних афереза― (8. фебруар); 
 предавање академика Зорана Петровића: „Неравнотежне појаве у јонизованим 

гасовима и примене нискотемпературске плазме― (29. март); 
 предавање проф. др Боже Далмације: „(Не)одрживо управљање водним ресур-

сима― (12. април); 
 предавање проф. др Орсата Лигорија: „Мала историја балканског латинитета― 

(19. април); 
 предавање дописног члана САНУ Милоша И. Ђурана: „Примена комплекса 

метала у медицини: комплекси платине као антитуморски агенси― (10. мај); 
 предавање академика Данила Басте: „Субјективна правда или праведност као 

врлина― (17. мај);  
 предавање проф. емеритуса др Славка Гордића: „Карактеристике и домети 

приповедне прозе Вељка Петровића (1884–1967)― (21. јун); 
 предавање академика Бранислава Митровића: „Настајање архитектуре измеёу 

захтева одрживости и околности које прате савремено граёење― (4. oктобар); 
 предавање проф. др Зорана Пауновића: „Набоков и Гогољ― (18. октобар); 
 предавање академика Тибора Варадија: „Језик у меёународном праву и скри-

вени оригинали― (1. новембар); 
 предавање проф. др Лазара Станкова: „Психолошке везе измеёу конзерватизма 

и тероризма― (15. новембар); 
 предавање Његовог Преосвештенства Епископа бачког Господина Иринеја: 

„Духовни основи савремене еколошке свести― (22. новембар); 
 предавање дописног члана САНУ Горана Станковића: „Процена клиничког 

ризика код болесника са индикацијом за реваскуларизацију миокарда― (13. 
децембар). 

 

П р о м о ц и ј е 
 Промоција књиге Силви Нисефор: Ивал Јгвежћ, имкжмежемн ла жпегвжка ойм-

бмдг, о књизи су говорили госпоёа Силви Нисефор, господин Петар Живади-
новић, академик Иван Јевтић и госпоёа Марија Адамов, музички програм: 
Dance suite, за клавир, Hepta, Фантазија за флауту и клавир, Свита за соло вио-
лину, Atmospheres, за клавир, дела су изводили господин Владимир Милошевић, 
клавир, госпоёа Катарина Милошевић, флаута, госпоёа Марија Мисита, вио-
лина и госпоёа Драгана Томић, клавир (22. фебруар); 

 промоција књиге академика Драгана Шкорића, уредника: Обнаемвањг еа 
кмдгнлп жмљмжнжвнгдп, о књизи су говорили проф. др Зорица Васиљевић и 
уредник ( 22. март); 

 промоција књига академика Мира Вуксановића, уредника: Аиадгкоиг бгогдг и 
Оолжвауж Днпфева онжоиг оймвголмоеж, о књигама су говорили академик 
Предраг Пипер и уредник (11. октобар). 
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О к р у г л и   с т о л о в и 

Дана 13. септембра одржан је округли сто са темом „Српска драмска књижевност 
данас‖ и „Српска књижевност за децу данас―. Поздравна реч: академик Стеван Пили-
повић, председник Огранка САНУ у Новом Саду. Реч уредника: академик Миро 
Вуксановић. Саопштења „Српска драмска књижевност данас―: проф. др Љиљана Пеши-
кан-Љуштановић, др Светислав Јованов, доц. др Миливоје Млаёеновић. Саопштења 
„Српска књижевност за децу данас―: проф. др Јован Љуштановић, проф. др Зорана Опа-
чић, др Тијана Тропин. Разговор и закључци су објављени као посебна публикација: 
„Наука и друштво‖ – свеска 6 „Српска драмска књижевност данас. Српска књижевност 
за децу данас―. 
 

И з л о ж б е 
 Изложба Владимира и Милице Перић: „Типологија―. Изложбу је отворила 

Ивана Јовановић Гудурић, виши кустос Музеја града Новог Сада (2. фебруар); 
 изложба „Млади долазе―, Дејан Крстић: „Лицем у лице―. Изложбу је отворила 

др Дијана Метлић, историчар уметности (16. март); 
 изложба Шејме Фере: „Матине програм―. Изложбу је отворила Милица Ракић, 

МА графике (6. април); 
 изложба Видоја Туцовића: „Опредмећена слика―. Изложбу је отворио Алек-

сандар Турукало, професор филозофије (25. мај); 
 изложба Марине Милев: „Напади―. Изложбу је отворила мр Босиљка Зиројевић 

Лечић, редовни професор Академије уметности у Новом Саду (15. јун); 
 изложба Ђерёи Ачаји: „Крхки― изложба слика и цртежа. Изложбу је отворио 

Сава Степанов, ликовни критичар (5. октобар); 
 изложба Зорана Тодовића: „Heteronimus― Други Сатурнов повратак. Изложбу је 

отворио Дејан Радовановић, историчар уметности (16. новембар). 
 

М у з и ч к и   п р о г р а м 

Концерт камерне музике академика Рудолфа Бручија (1917–2002) поводом стого-
дишњице композиторовог роёења. Дела су изводили: госпоёа Анета Илић, сопран, 
госпоёа Соња Антунић, флаута, госпоёа Мирјана Нешковић, виолина, госпоёа Душица 
Половина, виола, госпоёа Слободанка Стевић, клавир, господин Александар Стефано-
вић, хармоника, господин Борислав Чичовачки, обоа, господин Александар Тасић, 
кларинет, господин Иван Јотић, фагот, господин Милан Роксандић, хорна, господин 
Дарко Карлечик, удараљке и госпоёа Тамара Петијевић, диригент. Аутор програма: 
господин Борислав Чичовачки (16. октобар). 
 

Н а у ч н и   с к у п о в и 

Научни скуп: „Мигранти у Европи 21. века‖. Организатори: САНУ и Огранак 

САНУ у Новом Саду (5–6. мај). 
 

У м е т н и ч к и   п р о г р а м 

Уметнички програм поводом 125 година од роёења Иве Андрића: „Човек човеку―. 

Говориле су Рада Ђуричин и Вјера Мујовић, драмске уметнице (27. септембар). 

 

Б. Малжргоеатжјг п мнгалжеатжјж Огналиа ж днпгжс поеалмва 
 

Н а у ч н и   с к у п о в и 

Научни скуп: „Уопштене функције – механика – стохастика – временско фреквентна 
анализа―. Организатори: Огранак САНУ у Новом Саду и Природно-математички факултет у 
Новом Саду, Департман за математику и информатику (24–27. октобар). 
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И з л о ж б е 

 Колективна изложба калиграфских радова ученика и наставника „На путу Заха-
рија Орфелина―. Изложбу је организовао Огранак САНУ у Новом Саду са Удру-
жењем војвоёанских учитеља (18. јануар); 

 Саша Радовић, изложба фотографија „Велики одмор―. Изложбу је организовао 
Огранак САНУ у Новом Саду у суорганизацији са Народном скупштином (23. 
фебруар); 

 Музеји Србије, десет дана од 10 до 10 – „Народни музеј Кикинда― (11. маја – 20. 
маја); 

 MEDICI PRO ARTE XXVI ANALE, поводом 145. година СЛД. Изложбу је 
организовао Огранак САНУ у Новом Саду у суорганизацији са Српским лекар-
ским друштвом (26. октобар). 

 

О к р у г л и   с т о л о в и 

Матица српска, Огранак САНУ у Новом Саду и Универзитет у Новом Саду 

заједнички су организовали три округла стола: 

 Округли сто „Високо образовање, стање и перспективе― (28. фебруар); 
 Округли сто „О култури― (1. септембар); 
 Округли сто „Утицај пројектних циклуса на развој науке у Србији‖ (13. 

новембар). 
 

Д и ј а л о г 
У суорганизацији са Академијом уметности из Новог Сада организован је: 

„Разговор са Бором Драшковићем, тематско вече Сйавим Вмниажжћ―, модератор проф. др 
Синиша Бокан (15. март). 

 

Пмогег Огналип 
Дана 3. марта Огранак САНУ у Новом Саду посетили су господин Душан Влао-

вић генерални директор „Дневника― и госпоёа Нада Вујовић, главни и одговорни уред-
ник „Дневника―. У Огранку су их примили академик Стеван Пилиповић, председник и 
академик Теодор Атанацковић, секретар Огранка. Разговарало се о сарадњи као и о 
могућем програму у Огранку САНУ у оквиру Трибине Огранка у вези са јубилејом листа 
„Дневник―, који је наследник листа „Слободна Војводина― основаног пре 75 година. 
Дана 3. марта Огранак САНУ у Новом Саду посетила је госпоёа Славица Суботић Браун 
в. д. директора програма РТВ-а. У Огранку су је примили академик Стеван Пилиповић, 
председник и академик Теодор Атанцковић, секретар Огранка. Разговарало се о унапре-
ёењу односа, као и о могућностима квалитетног представљања чланова Огранка САНУ у 
Новом Саду кроз пригодан телевизијски програм. Извршни одбор Огранка ће предло-
жити форму таквог ТВ програма. 

Дана 7. априла, Огранак САНУ у Новом Саду посетили су господин Александар 
Иванович Вислиј, генерални директор Руске националне библиотеке из Санкт Петербурга 
са супругом, амбасадор Републике Србије у Москви и дописни члан САНУ др Славенко 
Терзић и преводилац др Светлана Гољак. У Огранку су их примили академик Стеван 
Пилиповић, председник, академик Теодор Атанцковић, секретар Огранка и академик Миро 
Вуксановић, члан ИО Огранка. Разговарало се о могућностима сарадње са Руском 
националном библиотеком у Санкт Петербургу. Након посете Огранку, отишло се у Мана-
стир Крушедол у посету епископу сремском Г. Василију на ручак, где се гостима придру-
жио и господин Жарко Димић, управник Архива на старању у Сремским Карловцима. 

Дана 8. маја, Огранак САНУ у Новом Саду посетили су епископ новосадски и 
бачки, сомборски и сегедински Његово преосвештенство Г. Иринеј Буловић и ёакон 
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Александар Билић. У Огранку су их примили академици Стеван Пилиповић, пред-
седник, Теодор Атанацковић, секретар Огранка и Миро Вуксановић, члан ИО Огранка. 
Разговарало се о реституцији и коришћењу зграде Платонеум у складу са препорукама 
донатора, владике Платона Атанацковића, као и о активностима у којима је примерена 
непосредна сарадња. Предложено је, а епископ бачки Г. Иринеј Буловић је прихватио 
учешће на Трибини Огранка САНУ у Новом Саду, са темама које одражавају научни 
приступ са аспекта цркве. Такоёе, прихваћен је и предлог да се публикације од посебног 
значаја које је издала црква прикажу у оквиру Трибине. Како је 2018. година јубиларна 
година Српске православне цркве, 800 година аутокефалности, предложено је да у обеле-
жавању овог изузетног јубилеја учествује и Огранак САНУ у Новом Саду. Његово прео-
свештенство епископ бачки Г. Иринеј Буловић поклонио је Огранку већи број вредних 
књига за библиотеку, на чему му је посебно захваљено. Састанак је трајао један сат и 
тридесет минута. 

Дана 27. априла, Огранак САНУ у Новом Саду посетили су председник Бугарске 
академије наука академик Јулијан Ревалски и генерални секретар за науку проф. Евдо-
кија Пашева. У Огранку су их примили академик Стеван Пилиповић, председник и 
академик Теодор Атанацковић, секретар Огранка. Након Огранка, делегација Бугарске 
академије наука, заједно са председником и секретаром Огранка САНУ у Новом Саду, 
посетила је Ректорат где их је примио ректор проф. др Душан Николић. Разговорима су 
присуствовали и декан Природно-математичког факултета у Новом Саду, проф. др 
Милица Павков Хрвојевић, директор Департмана за математику и информатику др 
Марко Недељков и др Жарко Димић, управник Архива на старању САНУ у Сремским 
Карловцима. Након Ректората уприличен је обилазак Ризнице Епархије сремске и ручак. 

 

Саоеалаи оа жнгдоеавлжтжка раипйегеа ж вжфжс фимйа п Спбмежтж 

Председник Огранка САНУ у Новом Саду Стеван Пилиповић и секретар Огранка 
САНУ у Новом Саду, академик Теодор Атанацковић присуствовали су састанку, који се 
одржао 29. маја, у Градској кући у Суботици, на ком су били присутни: господин Тивадар 
Бунфорд, председник Скупштине Града Суботице, академик Стеван Пилиповић, пред-
седник Огранка САНУ у Новом Саду; академик Теодор Атанацковић, секретар Огранка 
САНУ у Новом Саду; проф. др Александар Грубор, декан Економског факултета у Субо-
тици; проф. др Мирослав Бешевић, декан Граёевинског факултета у Суботици; проф. др 
Данијел Кукарас, продекан за науку и сарадњу с привредом Граёевинског факултета у 
Суботици; проф. др Јосип Лепеш, декан Учитељског факултета на маёарском наставном 
језику у Суботици; проф. др Јосип Ивановић, продекан за науку Учитељског факултета 
на маёарском наставном језику у Суботици; доц. др Валерија Пинтер Крекић, продекан 
за меёународну сарадњу Учитељског факултета на маёарском наставном језику у Субо-
тици; доц. др Жолт Наместовски, продекан за финансије Учитељског факултета на 
маёарском наставном језику у Суботици; др Надежда Родић, директор Високе школе за 
образовање васпитача и тренера у Суботици; др Игор Фирстнер, директор Високе техни-
чке школе струковних студија у Суботици; др Златко Човић, помоћник директора за 
односе са јавношћу и студентима и као техничка подршка за презентације инг. Жолт 
Винклер с Учитељског факултета на маёарском наставном језику у Суботици. Догово-
рени су следећи облици будуће сарадње: 

 понуда високошколским институцијама Суботице да позову пригодне преда-
ваче из САНУ, кроз Огранак САНУ, да одрже предавања на теме по договору; 

 понуда високошколским институцијама Суботице да заједно са САНУ, кроз 
Огранак САНУ, организују трибине, округле столове или панел дискусије у 
циљу промоције науке и резултата научноистраживачког рада; 
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 понуда високошколским институцијама Суботице и посебно председнику Скуп-
штине Града да Музеј града Суботице, односно уметнички ствараоци високо-
школских установа, организују пригодне изложбе у Галерији САНУ у Новом Саду; 

 понуда високошколским институцијама Суботице да најбоље професоре и 
истраживаче предложе у поступак за избор у чланство САНУ.  

 

ИО Огранка је потврдио предлог да се одржи изложба Музеја града Суботице у 
Огранку САНУ у Новом Саду, 2018. године, као и предлог да академик Теодор Атанацко-
вић одржи предавање у Суботици до краја 2017. године, на тему „Вредновање у науци―. 
Гостовање на Трибини Огранка у 2018. ће бити накнадно утврёено. 

Записник са наведеног састанка се доставља ИО САНУ, Универзитету у Новом 
Саду и Покрајинској влади. 
 

Сгдлжтг Одгљгња САНУ мдндалг п Огналип 

Одељење техничких наука – 24. јануар. 

 

8. САРАДЊА ОГРАНКА СА ДРУГИМ ИНСТИТУЦИЈАМА 

 И ДАРОДАВЦИ 

 
С а р а д њ а  

Током године настављена је сарадња са институцијама из области науке и културе. 
Пминајжлоиж огингеанжјае еа вжомим мбнаемвањг ж лапулмжоенаджвауип дгйа-

елмое – у јуну 2005. године потписан је Протокол о сарадњи измеёу Српске академије 
наука и уметности ‒ Огранак у Новом Саду и Извршног већа Аутономне Покрајине 
Војводине. 

Дана 13. фебруара са Покрајинским секретаријатом потписан је уговор за ту 
годину, на основу којег су суфинансирани значајни пројекти из Плана рада Огранка. 
Средства су наменски трошена за научноистраживачки рад, издавачку делатност, научне 
трибине, обнављање књижног фонда и опремање Огранка. 

Дана 31. марта у Огранку је потписан Протокол о сарадњи Аутономне покрајине 
Војводине, Града Новог Сада и Српске академије наука и уметности. 

Дана 30. августа са Покрајинским секретаријатом потписан је Уговор о додели 
новчаних средстава из текуће буўетске резерве АП Војводине за 2017. годину у износу 
од 10.600.000,00 динара за финасирање радова који се односе на одржавања и унапре-
ёења енергетске ефикасности зграде Платонеум. 

Улжвгнежеге п Нмвмк Садп ж Маежта онжоиа – реализована су три округла стола: 
округли сто „Високо образовање, стање и перспективе― (28. фебруар), округли сто „О 
култури― (1. септембар) и округли сто „Утицај пројектних циклуса на развој науке у 
Србији― (13. новембар). 

Аиадгкжја пкгелмоеж и Огранак САНУ у Новом Саду наставили су сарадњу 
током године. Договорено је и проширење Савета за Галерију „Платонеум―. Проф. др 
Синиша Бокан, декан Академије уметности, постао је члан Савета. 

Аиадгкжја кгджтжлоижс лапиа СЛД-а и Огранак САНУ у Новом Саду наставили 
су сарадњу током године. 

Мгджјж – током године одржано је више састанака са представницима медија. 
Огранак је у разним видовима своје делатности наставио сарадњу са Библио-

теком Матице српске, Градском библиотеком у Новом Саду, као и са осталим научним и 
културним институцијама у земљи. 
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Д а р о д а в ц и 

Током године Огранку су уметничка дела поклонили: Владимир и Милица Перић, 
Дејан Крстић, Шејма Фере, Видоје Туцовић, Марина Милев, Ђерёи Ачаји и Зоран 
Тодовић. 

 

9. СЕКТОР ОГРАНКА 
 

Огранак има дванаест запослених: руководиоца Огранка САНУ у Новом Саду, 
административног секретара Огранка САНУ у Новом Саду, библиотекара-документалисту, 
ликвидатора-благајника, техничког помоћника у библиотеци и документацији-дактило-
графа, техничког помоћника у библиотеци и документацији-дактилографа (од 14. фебруара 
запослена на одреёено време), руковаоца грејања, климатизације и телефонске централе, 
архивског помоћника-дактилографа, возача (од 20. фебруара запослен на одреёено време), 
радника на централи – портира, курирку-спремачицу и сервирку-спремачицу. 
 

Радмвж п Огналип 

Током године ураёена је замена топловодних цеви у подруму, изолација топло-
водних цеви у подруму у власништву цркве, окречена је спољна фасада до првог спрата, 
санирана је и окречена фасада са дворишне стране зграде, извршена је санација паркета 
у згради, окречено је још пет просторија Огранка, расписан је тендер за замену прозора 
и рестаурацију спољашњих врата. 

Наведени радови ураёени су захваљујући средствима Покрајинског секретаријата 
за високо образовање и научноистраживачку делатност и средствима САНУ. 

 

10. СРЕДСТВА ОГРАНКА – ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 

 
Активност Огранка се финансира преко САНУ. Средства се уплаћују наменски. 

Академске награде члановима Огранка и исплате запосленима Рачуноводство САНУ упла-
ћује на њихове текуће рачуне. САНУ такоёе врши исплату већих режијских трошкова 
Огранка. Остали текући трошкови у Огранку подмирују се из месечних уплата САНУ. 

Огранак је добио средства за делатност од Покрајинског секретаријата за високо 
образовање и научноистраживачку делатност. Из тих средстава финансирани су научно-
истраживачки рад, издавачка делатност, трибине, предавања, обнављање књижног фонда 
и опремање Огранка САНУ. Одржавање изложби у Галерији Платонеум помогао је Град 
Нови Сад – Градска управа за културу. Приходи и расходи Огранка приказани су у Пре-
гледу прихода и расхода Српске академије наука и уметности за 2017. годину. 

Прилив средстава Огранка од 1. јануара до 31. децембра је следећи: 
 

САНУ – пренос средстава за материјалне трошкове 2.200.000,00 

I Свега САНУ: 2.200.000,00 

Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку 

делатност по уговору 
4.000.000,00 

Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку 

делатност по уговору 
10.600.000,00 

Град Нови Сад – Градска управа за културу 140.000,00 

II Свега 14.740.000,00 

I+II УКУПНА СРЕДСТВА 16.940.000,00 
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V 

СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ 

ОГРАНАК САНУ У НИШУ 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Увмдла нгу жнгдогдлжиа Огналиа 

Огранак Српске академије наука и уметности у Нишу основан је 16. септембра 
2016. године а конституисан 4. новембра 2016. године, избором првога руководства 
односно Извршног одбора Огранка.  

Након усвајања Програма рада Огранка САНУ у Нишу за 2017. годину, отпочела 
је реализација предвиёених активности. Током године радило се на дванаест 
научноистраживачких пројеката, чији су координатори чланови САНУ, руководиоци 
професори Универзитета у Нишу, а сарадници такоёе наставници, асистенти и 
докторанди Универзитета у Нишу; приреёена је и једна јавна презентација резултата 
рада на пројекту; реализовано је десет научних скупова, двадесет јавних предавања, 
један округли сто, један састанак истраживачкога тима са координатором пројекта; 
остварена је сарадња са другим субјектима научних истраживања; објављен је један 
зборник радова, а организоване су три промоције публикација Огранка, уприличен је 
један сусрет са ствараоцем-академиком, организоване су две изложбе, шест концерата 
уметничке музике; обављене су и припреме за рад на два тома Елтжиймжгджјг Нжфа 
(образовање и наука, односно медицина и здравство); потписано је неколико уговора 
односно протокола о сарадњи Огранка са другим институцијама. У Огранку су 
реализоване и следеће активности: пет седница Извршног одбора Огранка, једна седница 
ИО САНУ са Скупом свих чланова Огранка, једна седница Одељења техничких наука 
САНУ у Огранку САНУ у Нишу, један Скуп свих чланова Огранка са члановима 
Стручно-научног већа Центра за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у 
Нишу; обављени су разговори и преговори у вези са коришћењем просторија 
Универзитета у Нишу; приведени крају радови на постављању веб-странице Огранка 
САНУ у Нишу; обављене су припремне активности за предлагање кандидата за избор у 
САНУ; најзад, приреёена је и једна промоција рада и резултата рада младих научних и 
уметничких стваралаца који су постигли значајне резултате на меёународним 
такмичењима, којим поводом су им додељене пригодне награде.  

Искуства и изречена мишљења компетентних оцењивача показују да је Огранак у 
првој години свога рада већ остварио значајан утицај у граду Нишу и регионима који му 
гравитирају, на Универзитету у Нишу и у другим образовним и културним институцијама, 
као и у читавој југоисточној Србији.  

Чланови Огранка су мишљења да се овај рад може интензивирати и подићи на 
још виши ниво, поготову када се Огранак буде консолидовао у погледу кадрова, 
простора и опреме. На тај начин, мисија САНУ – чије се деловање сада остварује пре 
свега преко активности Огранка – биће потпуније реализована и у овоме делу земље.  
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САСТАВ ОГРАНКА СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ 

 
1. ИЗВРШНИ ОДБОР 

 

Председник 

академик Нжлмойав Семјаджлмвжћ 
 

Потпредседник 

дописни члан САНУ Мжймнад Мжеимвжћ 
 

Секретар 

дописни члан САНУ Вйаджкжн Раимугвжћ 
 

Почасни председник 

академик Нжимйа Хајджл 

 

2. ЧЛАНОВИ ОГРАНКА 
 

Огранак у свом саставу има шест чланова, и то четири редовна и два дописна 
члана: академик Нинослав Стојадиновић, председник Огранка САНУ у Нишу; академик 
Јован Хаўи-Ђокић; академик Градимир В. Миловановић; дописни члан САНУ Милорад 
Митковић, потпредседник Огранка САНУ у Нишу и дописни члан САНУ Владимир 
Ракочевић, секретар Огранка САНУ у Нишу. 

 

3. РАД ОГРАНКА 
 

Иевнфлж мдбмн 

Радом Огранка руководи Извршни одбор Огранка на чијем је челу председник 
Огранка. Извршни одбор Огранка радио је у саставу: академик Нинослав Стојадиновић, 
председник Огранка САНУ у Нишу; академик Јован Хаўи-Ђокић; академик Градимир В. 
Миловановић; дописни члан САНУ Милорад Митковић, потпредседник Огранка САНУ 
у Нишу и дописни члан САНУ Владимир Ракочевић, секретар Огранка САНУ у Нишу. 

Током године одржано је пет седница Извршног одбора Огранка САНУ у Нишу 
(31. јануара, 3. марта, 19. маја, 29. августа и 31. октобра), и две седнице Извршног одбора 
САНУ и одељења САНУ (16. мај и 29. јун). 

 

Сгдлжтг Иевнфлмг мдбмна ж мдгљгња САНУ п Огналип САНУ п Нжфп 

Седница Одељења техничких наука САНУ одржана је 16. маја у Огранку у Нишу, 
а XVIII седница Извршног одбора САНУ са Скупом чланова Огранка САНУ у Нишу 
одржана је 29. јуна у Огранку у Нишу. 

 

Сипж овжс уйалмва Огналиа  

Први Скуп свих чланова Огранка САНУ у Нишу, одржан је 8. фебруара 2017. 
године (са члановима Стручно-научног већа Центра за научноистраживачки рад САНУ и 
Универзитета у Нишу). 

 

Адажеатжја ж мжнгкањг жнмоемнжја Огналиа САНУ п Нжфп 

Током године настављене су активности у вези са регулисањем односа измеёу 
Огранка САНУ у Нишу и Универзитета у Нишу у вези са коришћењем просторија Универзи-
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тета у Нишу за потребе рада Огранка, у ком смислу се припрема и одговарајући Уговор о 
начину и условима коришћења пословних просторија у згради Универзитета у Нишу. 

Настављене су, такоёе, и активности у вези са најављеним пресељењем Огранка у 
просторије које је у згради Универзитета у Нишу од 1967. године користила и користи 
доскорашња Регионална привредна комора Ниш, а сада Регионална привредна комора 
Нишавског, Пиротског и Топличког управног округа. Пресељење Огранка биће омогу-
ћено онда када Комора буде ослободила речене просторије. 

  

Пмоеављањг вeб-оеналжтг Огналиа САНУ п Нжфп 

Стручни сарадници Огранка САНУ у Нишу привели су крају графичко-техничко 
обликовање веб-странице Огранка САНУ у Нишу; у току су завршна тестирања и 
комплетирање садржаја. Сајт ће бити јавно доступан до краја јануара 2018. 

 

Иебмнж п САНУ 2018. 

Руководство Огранка је правовремено започело активности у вези са најављеним 
избором за редовне, дописне и иностране чланове САНУ у 2018. години, упознавањем са 
одговарајућим документима САНУ, израдом календара активности Огранка, анализира-
њем научних доприноса потенцијалних кандидата из појединих научних области, као и 
припремањем и реализацијом циклуса јавних предавања потенцијалних кандидата 
Огранка за дописне чланове САНУ.  

 

Пнмкмтжја нада ж нгепйеаеа нада кйаджс лапулжс ж пкгелжуижс оеванайата 

Према узорној пракси Српске академије наука и уметности, и у Огранку САНУ у 
Нишу, 8. фебруара, свечано су додељене награде ученицима средњих школа из региона 
који гравитирају Огранку, а који су постигли значајне успехе на меёународним олимпија-
дама, такмичењима, конкурсима и слично, у области наука и уметности. Награде су уру-
чили академик Владимир Костић, председник САНУ, и академик Нинослав Стојадино-
вић, председник Огранка САНУ у Нишу. 

 

4. НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РАД 
 

Напулмжоенаджвауиж жнмјгиеж 

Чланови Огранка САНУ у Нишу радили су на 12 пројеката:  

– Маенжулг еналормнкатжјг, егмнжја ржиолг еауиг ж жнжкглг, руководилац 
пројекта дописни члан САНУ Владимир Ракочевић 

– Еелм-ранкаимймфиа оепджја нггжмла јпгмжоемулг Снбжјг, координатор пројекта 
академик Драгослав Маринковић, руководилац пројекта проф. др Весна 
Станков Јовановић 

– Пнмтгла пймгг ж елауаја жмјгджлжс бжмймфижс, наджмймфижс ж ийжлжуижс жанакг-
еана п жаемгглгеж наейжужежс лгпнмймфижс оеања, њжсмвмј гвмйптжјж ж жнг-
джитжјж лгжмонгдлмг ж мдймдглмг ийжлжуимг жосмда, координатор пројекта ака-
демик Владимир Костић, руководилац пројекта проф. др Мирослава Живковић 

– Еежмжаемгглгеоиа жоенаджвања глдгкоиг лгрнмжаежјг ж епкмна пнмегйж-
јпка п ойжвп Јпдлг Ммнавг, координатор пројекта академик Јован Хаўи-Ђокић, 
руководилац: пројекта проф. др Раде Чукурановић 

– Злауај епкмн-опжнгомнлжс кмйгипйа п джјаглмоежтж ж жмеглтжјайлмј егнажжјж 
иантжлмка жнмоеаег, координатор пројекта академик Јован Хаўи-Ђокић, 
руководилац пројекта проф. др Драгослав Башић 
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– Ежжгглгеоиж кгсалжекж пежтаја жосналг ж имлеакжлглаеа сналг ла жнм-
егмкжип ж кгеабмймкжип снмлжулжс мбмљгња, координатор пројекта академик 
Миодраг Чолић, руководилац пројекта проф. др Гордана Коцић 

– Ожежкжеатжја ж бжмкгсалжуим жожжежвањг нгжмежтжмлмг оигйгелмг пнгђаја жм 
Мжеимвжћп, руководилац пројекта дописни члан САНУ Милорад Митковић 

– Лгиожимймфиа жоенаджвања јпгмжоемулг Снбжјг, тема за 2017. годину: Лгиожиа 
жаоежноева јпгмжоемулг Снбжјг. Координатор пројекта академик Александар 
Лома, руководилац: проф. др Недељко Богдановић 

– Смтжм-ипйепнлж аожгиеж дгкмгнароиг нгжнмдпитжјг п јпгмжоемулмј Снбжјж ж 
кмгпћлмоеж жегнадњг жнмлаеайжегеоиг латжмлайлг оенаеггжјг, координатор 
пројекта дописни члан САНУ Александар Костић, руководилац пројекта др 
Љубиша Митровић, проф. емеритус 

– Мпежуим лаойгђг јпгмжоемулг Снбжјг, оавнгкглм оеванайафевм ж мбнаемвањг 
пипоа, координатор пројекта дописни члан САНУ Светислав Божић, руководи-
лац пројекта проф. др Драган Жунић 

– Нжфиа мбйаое п жнажоемнжјж ж налмј жоемнжјж, координатор пројекта академик 
Видојко Јовић, руководилац пројекта др Владимир П. Петровић 

– Еимлмкоиа аиежвлмое ж жгнрмнкалог жнжвнгдг Гнада Нжфа ж њггмв елауај еа 
жнжвнгдлг аиежвлмоеж Рггжмла Јпдлг ж Иоемулг Снбжјг, координатор пројекта 
академик Часлав Оцић, руководилац пројекта проф. др Јелена Станковић 

 

Јавна презентација пројекта Огранка САНУ у Нишу, под називом Еимлмкоиа 
аиежвлмое ж жгнрмнкалог жнжвнгдг Гнада Нжфа ж њггмв елауај еа жнжвнгдлг аиежвлм-
оеж Рггжмла Јпдлг ж Иоемулг Снбжјг одржана је 24. новембра у Градској кући у Нишу. 
Организатори презентације били су Град Ниш и Огранак САНУ. Скуп су отворили и 
обратили се присутнима градоначелник Ниша г. Дарко Булатовић и академик Нинослав 
Стојадиновић, председник Огранка САНУ у Нишу, а након представљања резултата 
истраживања воёена је дискусија. 

 

Радлж оаоеалтж жоенаджвауижс ежкмва 

Састанак академика Александра Ломе, координатора пројекта „Лексиколошка 
истраживања југоисточне Србије― са сарадницима на пројекту.  

 

Напула оанадња Огналиа ж днпгжс опбјгиаеа мнгалжемвања лапулжс жоенаджвања 

Током године у просторијама Огранка САНУ у Нишу одржан је један форум, 
један радни састанак и једна конференција на тему научне сарадње, и то: 

– Фмнпк лажнгдлжс егслмймгжја, одржан 17. октобар – 19. октобар 2017. године у 
Официрском дому и на Електронском факултету Универзитета у Нишу. 
Организатор је био Град Ниш – Канцеларија за локални економски развој и про-
јекте, а партнери Привредна комора Србије – Регионална привредна комора 
Нишавског, Пиротског и Топличког управног округа, Електронски факултет 
Универзитета у Нишу, Национална служба за запошљавање – Филијала Ниш и 
Нишки кластер напредних технологија NiCAT. Форум је имао четири панела – 
панел А: Ка лажнгдлжк егслмймгжјака; панел Б: Иеаемвж джгжеайжеатжјг – 
агглда Вйадг Ргжпбйжиг Снбжјг; панел Ц: Илегнлатжмлайлм енджфег; панел 
Д: Обнаемвањг: фалоа еа бпдпћлмое.  

– Радлж оаоеалаи жмвмдмк пожмоеављања жлеглежвлжјг оанадњг САНУ оа ансж-
вжка ж кпегјжка гнадмва ж мжфежла јпгмжоемулг Снбжјг, одржан је 21. новембра 
у просторијама Огранка САНУ у Нишу. Састанак су водили потпредседник 
САНУ академик Љубомир Максимовић и председник Огранка САНУ у Нишу 
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академик Нинослав Стојадиновић. У раду је учествовало дванаесторо руководи-
лаца и представника историјских архива и музеја из Ниша, Алексинца, Врања, 
Лесковца, Прокупља, Пирота, као и наставници Департмана за историју Фило-
зофског факултета Универзитета у Нишу.  

– International Scientific Conference Regional Development And Cross-Border Coope-
ration одржан је 2. децембра 2017. Организатори су били Град Пирот, Факултет 
за менаўмент Зајечар, Универзитет Метрополитан и Привредна комора Пирот. 
Академик Нинослав Стојадиновић, председник Огранка САНУ у Нишу и пред-
седник Програмског одбора конференције, у своме поздравном говору, измеёу 
осталог, истакао је изузетан привредни потенцијал и запажене развојне резул-
тате Пирота, говорио о оснивању и делатности Огранка САНУ у Нишу, о 
сарадњи Града Ниша и Огранка у финансирању и реализацији научних проје-
ката који се тичу економских потенцијала и развоја Града Ниша, а који би се 
пројекти могли проширити и на Град Пирот и друге градове југоисточне Србије.  

 

Напулж оипжмвж 

У току године одржано је десет научних скупова: 

 Байиалоиа глдгкоиа лгрнмжаежја: п уаое аиадгкжиа САНУ Вйаджоава 
Сегралмвжћа (1943–2015) одржан је 10. марта 2017. године на Универзитету у 
Нишу. Организатори су били Огранак САНУ у Нишу, Медицински факултет 
Универзитета у Нишу, у сарадњи са БАН и МАНУ. Овим скупом реализована је 
једна од важнијих активности из Програма рада Огранка САНУ у Нишу. 
Симпозијум је, заправо, био homage угледном научнику меёународне репута-
ције, академику Владисаву Стефановићу, управнику Центра за научноистра-
живачки рад САНУ и Универзитета у Нишу. Симпозијум је непосредно органи-
зовао Извршни одбор Огранка са сарадницама, уз значајну организациону и 
финансијску подршку Медицинског факултета Универзитета у Нишу. У раду 
Симпозијума учествовали су угледни академици Српске академије наука и уме-
тности, Бугарске академије наука и Македонске академије наука и уметности. 

 Курс Хжнпнфим йгугњг жнгймка дмњжс гиоенгкжегеа, координатор дописни 
члан САНУ Милорад Митковић. Огранак САНУ у Нишу у сарадњи са 
Медицинским факултетом Универзитета у Нишу одржао је овај курс 20. априла 
на Универзитету у Нишу. 

 Меёународни научни скуп Савнгкглж аожгиеж джјаглмоежиг ж егнажжјг епкмна 
кминаћлг бгфжиг, одржан 12. маја на Универзитету у Нишу 

 Научни скуп Пгеж имлгнго онжоиг енапкаемймфиг аомтжјатжјг; организатори су 
били Огранак САНУ у Нишу и Српска трауматолошка асоцијација. Коорди-
натор, дописни члан САНУ Милорад Митковић. Овај национални скуп са 
меёународним учешћем одржан је 28. септембра – 29. септембра у Официрском 
дому у Нишу.  

 Научни скуп Пнвж латжмлайлж имлгнго пнмймфиг огитжјг СЛД оа нггжмлайлжк 
оаоеалимк ж ипномк Евнмжоиг фимйг пнмймгжјг; организатори су били Огранак 
САНУ у Нишу, Уролошка секција СЛД и Европска школа урологије. Председ-
ник Конгреса био је проф. др Драгослав Башић, а председник Научног одбора 
академик Јован Хаўи-Ђокић. Скуп је одржан од 28. септембра – 30. септембра у 
Београду. 

 Научни симпозијум Укгелмое ж имлегиое: жнжнмда п пкгелжуижк дгйжка; 
организатори су били Огранак САНУ у Нишу и Удружење граёана „Литера―. 
Координатор, проф. др Драган Жунић. Симпозијум је одржан 29. септембра на 
Универзитету у Нишу. 
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 Научни скуп MIEL 2017, 30
th
 International Conference on Microelectronics, одржан 

је од 9. октобра – 11. октобра на Електронском факултету у Нишу. Организатор, 
Српска академија наука и уметности – Огранак САНУ у Нишу, у сарадњи са 
Електронским факултетом Универзитета у Нишу и IEEE Electron Devices 
Society. Председник конференције био је академик Нинослав Стојадиновић. 
Јубиларни меёународни научни скуп 30

th
 International Conference on 

Microelectronics (MIEL 2017) одржан је у Огранку САНУ у Нишу и на Електрон-
ском факултету Ниш, под покровитељством Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије, Академије инжењерских наука Репу-
блике Србије и Друштва за ЕТРАН. Конференција је започела миниколоквију-
мом под називом „Наноелектроника―, са шест радова по позиву водећих свет-
ских ауторитета у области микроелектронике и наноелектронике, а у главном 
техничком програму Конференције изложено је 70 радова кроз две пленарне 
секције и шест регуларних секција. У раду конференције МИЕЛ 2017 учество-
вало је 38 иностраних аутора из 22 земље са свих континената и 35 домаћих 
аутора. Публикован је зборник радова, који ће кроз IEEE Conference Publication 
Program бити доступан и на IEEE Xplore сервису. У оквиру конференције пре-
зентована су и два рада као резултат сарадње Српске академије наука и уметно-
сти и Бугарске академије наука. Такоёе, са представником Института за нукле-
арне науке „Винча― остварен је и договор о реализацији конкретних експериме-
ната за потребе заједничких пројеката САНУ и БАН, а са представницима 
Московског нуклеарног универзитета МИФИ остварени су договори о 
унапреёивању сарадње. На конференцији МИЕЛ 2017 додељене су и четири 
награде: за најбољи студентски рад, најбољу оралну презентацију, најбољу 
постер презентацију и најбољи рад у области поузданости. 

– Научни скуп Дгкмгнароиж жнмбйгкж јпгмжоемулг Снбжјг ж кмгпћлмоеж жегнадњг 
жнмлаеайжегеоиг латжмлайлг оенаеггжјг ж жмйжежиг, одржан је 20. октобра на 
Универзитету у Нишу. Организатори су били Огранак САНУ у Нишу и 
Филозофски факултет Универзитета у Нишу. Координатор скупа био је др 
Љубиша Митровић, професор емеритус. Уводна излагања поднели су: др 
Љубиша Митровић и руководилац пројекта др Мирјана Рашевић, научна 
саветница и управница Центра за демографска истраживања Института 
друштвених наука у Београду и др Милован Митровић, професор Универзитета 
у Београду, у пензији. У раду скупа учествовала је и проф. др Славица Ђукић 
Дејановић, министар без портфеља у Влади Републике Србије, задужена за 
демографију и популациону политику, која је изложила резултате истраживања 
демографске проблематике у Србији, након чега је учествовала и у дискусији 
која је отворена поводом све алармантнијих података о процесима депопула-
ције, тј. демографског колапса југоисточне Србије.  

– Научни скуп Тнаджтжмлайла гоегеоиа ипйепна 12: бгогда, одржан је 10. новембра 
на Универзитету у Нишу. Организатори су били Огранак САНУ у Нишу и 
Факултет уметности Универзитета у Нишу. Координатор, проф. др Драган Жунић. 

– 10. кгђпланмдла имлргнглтжја оепдглеоижс жнмјгиаеа IEEESTEC, одржана је 
23. новембра на Електронском факултету Универзитетa у Нишу. Организатори 
конференције били су Студентски огранци IEEE SB Niš, EESTEC LC Niš, 
Електронски факултет Универзитета у Нишу и Огранак САНУ у Нишу. 

 

Оинпгйж оемймвж 

На Универзитету у Нишу одржан је Округли сто под називом Ппегвж жлеггнатжјг 
„елања ж жкања“ имјж вмдг плажнгђгњп Гнада Нжфа ж Рггжмла јпдлг ж жоемулг Снбжјг, 
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20. септембра. Координатори су били академик Дејан Поповић и академик Нинослав 
Стојадиновић. После уводне напомене академика Нинослава Стојадиновића, председ-
ника Огранка САНУ у Нишу, учеснике и присутне поздравио је мр Бранко Ружић, 
министар Државне управе и локалне самоуправе у Влади Републике Србије, и отворио 
Округли сто. 

Своја саопштења изложили су: 

– проф. др Јелена Станковић, Економски факултет Универзитета у Нишу: Еимлмк-
оиа аиежвлмое ж жгнрмнкалог жнжвнгдг гнада Нжфа ж Рггжмла јпдлг ж жоемулг 
Снбжјг: наожмймджвж нгопнож имјж дајп кмгпћлмое еа оеванањг лмвжс внгдлм-
оеж; 

– дописни члан САНУ Владица Цветковић: Пнмбйгк огйгитжјг иаднмва п лаптж ж 
вжомимк мбнаемвањп иам имулжта п жнмтгоп еналежтжјг п жнмдпиежвлм днпфевм; 

– проф. др Горан Ђорёевић, Електронски факултет Универзитета у Нишу, помо-
ћник градоначелника Ниша за област науке и напредне технологије: Уймга 
наевмја жлипбаемна ж егслмймфимг жаниа п имкгнтжјайжеатжјж жлмватжја; 

– др Анка Поповић-Врањеш, Институт за примену науке у пољопривреди: Илвг-
оежнањг п жмгмлг еа жнгнадп кйгиа ла жмљмжнжвнгдлжк гаеджлоевжка п тжљп 
дмбжјања жнмжевмда оа дмдаелмк внгдлмфћп; 

– дописни члан САНУ Слободан Вукосавић: Алгадмвањг плжвгнежегеа ж жлдп-
оенжјг п наевмјп ж жнмжевмдњж мжнгкг еа гйгиенмглгнггежип 21. вгиа; 

– академик Дејан Поповић: Улажнгђгњг жлвгоежмтжмлг жмйжежиг ж мдлмоа жнгка 
дмкаћжк жлегйгиепайлжк нгопножка. 

 

Након изложених реферата, праћених видео-презентацијом, отворена је расправа 
у којој су учествовали: Слободан Милосављевић, саветник у Регионалној привредној 
комори Нишавског, Пиротског и Тимочког управног округа; др Гордана Коцић, редовни 
професор Медицинског факултета Универзитета у Нишу; др Анка Поповић-Врањеш, 
Институт за примену науке у пољопривреди; академик Дејан Поповић; академик Нино-
слав Стојадиновић; др Горан Ђорёевић, редовни професор Електронског факултета Уни-
верзитета у Нишу и помоћник градоначелника Града Ниша за област науке и напредне 
технологије; др Зоран Пријић, редовни професор Електронског факултета Универзитета 
у Нишу; дописни члан САНУ Слободан Вукосавић; дописни члан САНУ Владица 
Цветковић; др Драган Јанковић, редовни професор и декан Електронског факултета Уни-
верзитета у Нишу, др Катица Хедрих, редовни професор Машинског факултета 
Универзитета у Нишу у пензији и стални професор Математичког института САНУ; др 
Душица Павловић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Нишу. 
Учесници у дискусији посебно су се осврнули на проблеме реализације, примене пате-
ната у великим и малим компанијама и комерцијализације патената на тржишту, као и 
проблеме неодговарајућег образовања за иновације и на неопходност коренитих промена 
система образовања, уз примерену законску регулативу. Након Округлог стола, акаде-
мици Нинослав Стојадиновић и Дејан Поповић су, на основу предлога и коментара уче-
сника, формулисали закључке округлог стола Ппегвж жлеггнатжјг „елања ж жкања“ имјж 
вмдг плажнгђгњп гнада Нжфа ж Рггжмла јпдлг ж жоемулг Снбжјг, који су дистрибуирани 
јавности.  

 

5. ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ 

 
Током године објављена је публикација Сеалмвлжфевм јпгмжоемулг Снбжјг: гйм-

байлж ж нггжмлайлж аожгиеж кжгналеоиг инжег ж днпфевглг жмойгджтг мдйжва кмегмва жм 
наевмј Снбжјг ж Байиала. Зборник радова са научног скупа (књига 7). Приредио и предго-
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вор написао: др Љубиша Митровић, професор емеритус. Ниш: Огранак САНУ у Нишу, 
Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2017. 

Одржане су промоције пет зборника радова: 

1. Одйжв кмегмва: пенмтж ж жмойгджтг жм латжмлайлж наевмј ж ждглежеге. Прире-

дио др Љубиша Митровић. Ниш: Огранак САНУ у Нишу, Филозофски факултет 

Универзитета у Нишу, Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзи-

тета у Нишу, 2016; 

2. Смтжјайлж ж еднавоевглж жнмбйгкж оеалмвлжфева јпгмжоемулг Снбжјг о жмог-

блжк мовнемк ла жмймдај моеангйжс. Приредио др Љубиша Митровић. Ниш: 

Огранак САНУ у Нишу, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Центар за 

научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу, 2016; 

3. Гймбайлж ж нггжмлайлж аожгиеж кжгнатжја, оа жмогблжк мовнемк ла мдйжв кмегм-

ва. Приредио др Љубиша Митровић. Ниш: Огранак САНУ у Нишу, Филозоф-

ски факултет Универзитета у Нишу, 2017;  

4. Укгелмое ж имлегиое: нгйжгжја п пкгелжуижк дгйжка. Приредили др Драган 

Жунић, Биљана Ћирић, Сава Стаменковић. Огранак САНУ у Нишу, Центар за 

научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу, 2016; 

5. Тнаджтжмлайла гоегеоиа ипйепна 9: жнмоемн. Приредио др Драган Жунић. 

 

6. БИБЛИОТЕКА 

 
Обављени су прелимирани разговори са академиком Миром Вуксановићем, 

управником Библиотеке САНУ, о пружању стручне помоћи у оснивању Библиотеке 
Огранка САНУ у Нишу, у вези са чиме је добијена начелна сагласност. 

 

7. НАУЧНИ И СТРУЧНИ СКУПОВИ, ЈАВНА ПРЕДАВАЊА,  

ОКРУГЛИ СТОЛОВИ, ИЗЛОЖБЕ, КОНЦЕРТИ  

 

Јавла жнгдавања: 

– Онемгмлайлмое: лмвж жнжоепжж ж жнжкглг п иваднаепнлжк ж опкатжмлжк 
жнмтгожка. Академик Градимир В. Миловановић, 13. фебруар 2017. године, 
Универзитет у Нишу; 

– Ргепйеаеж мнжгжлайлжс жоенаджвања п дгржлжоањп мжежкайлжс бжмкгса-
лжуижс поймва еа еанаоеањг ж нггглгнатжјп имфеалмг еижва. Дописни члан 
САНУ Милорад Митковић, 24. фебруар, Универзитет у Нишу; 

– Од Фнгдсмйкмвг егмнжјг дм Тгмнжјг ржиолг еауиг, дописни члан САНУ Влади-
мир Ракочевић, 24. март, Универзитет у Нишу; 

– Айгмнжекж еа пжнављањг ингеањгк жлдпоенжјоижс нмбмеа оа окањглмк каомк 
ж инпемфћп, дописни члан САНУ Слободан Вукосавић, 10. април, Универзитет 
у Нишу; 

– Ргимлоенпиежвлг мжгнатжјг п пнмймгжјж, академик Јован Хаўи-Ђокић, 28. април, 
Универзитет у Нишу; 

– Сеањг ж жгножгиежвг лапиг п Снбжјж, академик Зоран В. Поповић, 16. мај, Уни-
верзитет у Нишу; 

– Пнжкгла имкжјпегноижс кгемда п бжмкгджтжлоижк жоенаджвањжка: кмдгйж 
еналожмнеа дгйжћа ж кмйгипйа п иажжйанлмк ожоегкп ж бжмймфимк еижвп, 
дописни члан САНУ Милош Којић, 26. мај, Универзитет у Нишу; 
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– Гналжтг жмжпйатжмлм-гглгежуиг ванжјабжйлмоеж, академик Драгослав Маринко-
вић, 9. јун, Универзитет у Нишу; 

– Бжмимкжаежбжйлмое ж жкплмкмдпйатжјоиа овмјоева лалмугоежта ейаеа, акаде-
мик Миодраг Чолић, 19. јун, Универзитет у Нишу; 

– Ггмсгкжја джвмелг онгджлг ж љпдоим еднављг, академик Видојко Јовић, 8. сеп-
тембар, Универзитет у Нишу; 

– Обгйгдавањг 125 гмджла мд нмђгња Ивг Алднжћа, академик Миро Вуксановић, 
Бгогда м Ивж Алднжћп. Организатори: Огранак САНУ у Нишу, Универзитет у 
Нишу и Универзитетска библиотека „Никола Тесла― у Нишу, 15. септембар, 
Универзитет у Нишу. 

 

Огранак САНУ у Нишу обележио је значајну годишњицу – 125 година од роёења 
великог књижевника и дипломате, члана Српске академије наука и уметности Иве 
Андрића, пригодном свечаном академијом. Уводну реч на свечаности имао је академик 
Нинослав Стојадиновић, председник Огранка, који је присутне подсетио на најважније 
моменте из биографије великана. Потом је Александар Михаиловић, првак драме Народ-
ног позоришта у Нишу, прочитао текст говора Иве Андрића на свечаном митингу студе-
ната поводом оснивања Универзитета у Нишу, 15. октобра 1965. Иза тога, као централни 
део програма Свечаности, академик Миро Вуксановић, председник Управног одбора 
Задужбине Иво Андрић, изговорио је беседу о Иви Андрићу: Алднжћгвж опонгеж о 
нгужка. На крају су студенти Факултета уметности Универзитета у Нишу извели приго-
дан музички програм. Видео-презентацију Иво Андрић на Универзитету у Нишу, као 
пратећи део програма, приредио је Зоран Б. Живковић, управник Универзитетске 
библиотеке „Никола Тесла― у Нишу: 
 

– Од Хгка, жнгим Сеанг жйалжлг, дм Байиала, академик Александар Лома, 16. 
октобар, Универзитет у Нишу; 

– Налм гйгиенм-кгсалжуиж имлемйлж оглемнж, дописни члан САНУ Велимир 
Радмиловић, 30. октобар, Универзитет у Нишу; 

– Джлакжиа вжбнмпданлжс ожоегка егйа п именљањп, проф. др Катица (Стевано-
вић) Хедрих, 13. новембар, Универзитет у Нишу; 

– Мгеабмйжеак жпнжла ж кминаћлг ижогйжлг иам жмеглтжјайлжс кгджјаемна мбм-
љгња ж елауај дгжпнжлжемвалмг кйгиа, проф. др Гордана Коцић, 17. новембар, 
Универзитет у Нишу; 

– Раепкгвањг Вжеалежјг, академик Љубомир Максимовић, 21. новембар, Универ-
зитет у Нишу; 

– Бжљг, вмћг, йжфајгвж, еаужлж, жнмжмйжо, наижјг, уајгвж ж огкглиг жмд йпжмк сгкж-
уана, проф. др Гордана Стојановић, 27. новембар, Универзитет у Нишу; 

– Сеањг ж кмгпћлмоеж плажнгђгња жнмжевмдњг бжмджегйа, проф. др Влада 
Вељковић, 1. децембар, Универзитет у Нишу; 

– Пнмнаупл нгргнглелг гважменаложжнатжјг имнжфћгњгк кжлжкайлмг бнмја ийж-
каемймфижс жанакгеана, проф. др Славиша Трајковић, 4. децембар, Универзи-
тет у Нишу; 

– Пнмтго ингжнања пнбалжоежуим-ансжегиемлоимг дгйа, проф. др Петар Митко-
вић, 11. децембар, Универзитет у Нишу. 

 

Спонгеж оа оеванамтжка 

– Спонгеж оа оеванамтжка – наегмвмн оа аиадгкжимк Нжимймк Хајджлмк. Моде-

ратор, проф. др Петар Митковић, декан Граёевинско-архитектонског факул-

тета Универзитета у Нишу. 
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Иеймдбг: 

– Гнаржиа 2017 – жеймдба гнаржиа оепдглаеа Дгжанекала еа йжимвлг пкгелм-
оеж ж Дгжанекала еа жнжкгњглг пкгелмоеж Фаипйегеа пкгелмоеж Улж-
вгнежегеа п Нжфп, 12. јун, Изложбена сала Универзитетске библиотеке 
„Никола Тесла― у Нишу; 

– Сегвал Снгкат, ињждгвлжи ж аиадгкжи – же еамоеавфежлг. Организатори: 
Огранак САНУ у Нишу и Народни музеј Ниш, у новембру, Галерија Синагога, 
Ниш. 

 

Огранак САНУ у Нишу је у сарадњи са Народним музејом Ниш започео реализа-

цију занимљиве идеје о представљању Нишлија стваралаца и академика. Стога је уприли-

чена прва изложба те врсте – о Стевану Сремцу, књижевнику и академику, тј. изложба 

фотографија, рукописа и предмета из заоставштине великога писца. Аутор изложбе је 

Јован Младеновић, виши кустос Народног музеја Ниш. На отварању изложбе говорили су: 

академик Нинослав Стојадиновић, председник Огранка САНУ у Нишу, који је и отворио 

изложбу, г. Ненад Спасић, в. д. директор Народног музеја Ниш, а главни део отварања 

чинила је беседа академика Мира Вуксановића о Стевану Сремцу. У програму су учество-

вали и Александар Михаиловић, првак драме Народног позоришта у Нишу, који је прочи-

тао чланак Стевана Сремца поводом стогодишњице Првог српског устанка, и Снежана 

Спасић, извоёач традиционалне музике, са народном песмом Сйавгј жжйг, лг жмј налм, чије 

је стихове Сремац унео у текст Змлг Закржнмвг. Изложба је привукла велики број стручња-

ка и граёана, а разматра се и могућност да буде представљена и у Новом Саду. 

 

Кмлтгнеж: 

– Кмлтгне оепдглаеа Фаипйегеа пкгелмоеж п Нжфп (1), у сарадњи са Факулте-
том уметности Универзитета у Нишу и Народним музејом у Нишу, 29. март, 
Галерија Синагога у Нишу; 

– Кмлтгне оепдглаеа Фаипйегеа пкгелмоеж п Нжфп (2), Огранак САНУ у 
Нишу у сарадњи са Факултетом уметности Универзитета у Нишу, 24. април, 
концертно-изложбени простор Факултета уметности у Нишу; 

– Кмлтгне лаоеавлжиа Фаипйегеа пкгелмоеж п Нжфп, Огранак САНУ у Нишу 
у сарадњи са Факултетом уметности Универзитета у Нишу, 22. мај, концертно- 
-изложбени простор Факултета уметности у Нишу; 

– Кмлтгне жжјалжоег Айгиоалдна Ђгнкалмвжћа, 26. октобар, концертно-изложбе-
ни простор Факултета уметности у Нишу; 

– Кмлтгне MELODICA SERBICA, Александар Јаковљевић, виолончело; Бисера 
Вељковић, клавир. Организатори: Огранак САНУ у Нишу и Факултет уметно-
сти Универзитета у Нишу, 14. новембар, концертно-изложбени простор Факул-
тета уметности у Нишу; 

– НАГРАЂЕНИ 2017 – нгвжјайлж имлтгне ж жнгеглеатжја оепдглаеа Фаипйегеа 
пкгелмоеж п Нжфп имјж оп емимк 2017. гмджлг мовајайж лагнадг ж жнжелања ла 
еаикжугњжка п егкљж ж жлмоеналоевп. Организатори: Огранак САНУ у Нишу, 
Факултет уметности Универзитета у Нишу, 18. децембар, концертно-изложбени 
простор Факултета уметности у Нишу. 

 

Елтжиймжгджјоиж над 

Током године одреёени су координатори два планирана тома Елтжиймжгджјг Нжфа: 

– Елтжиймжгджја Нжфа, емк 6: мбнаемвањг ж лапиа. Координатор, академик Нинослав 
Стојадиновић, редактори, проф. др Драган Жунић, проф. др Горан Максимовић; 
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– Елтжиймжгджја Нжфа, емк 7: кгджтжла ж еднавоевм. Координатор, академик 
Јован Хаўи-Ђокић, редактори, дописни члан САНУ Милорад Митковић, проф. 
др Мирослава Живковић. 

 

8. САРАДЊА ОГРАНКА СА ДРУГИМ ИНСТИТУЦИЈАМА  

И ДАРОДАВЦИ 

 
Током године остварена је сарадња са институцијама из области науке и културе.  

– Потписана је ИЗЈАВА О НАМЕРАМА измеёу Града Ниша, САНУ – Огранка 
САНУ у Нишу, Балканолошког института САНУ и Археолошког института 
Београд, 22. мај, Градска кућа Ниш; 

– Потписан је Угмвмн м пугфћп ж ржлаложнањп жнмјгиеа Еимлмкоиа аиежвлмое ж 
жгнрмнкалог жнжвнгдг Гнада Нжфа ж њггмв елауај еа жнжвнгдлг аиежвлмоеж 
Рггжмла Јпдлг ж Иоемулг Снбжјг, измеёу Града Ниша, као партнера и финанси-
јера, и САНУ – Огранка САНУ у Нишу, као носиоца пројекта, 2. јун, Градска 
кућа Ниш; 

– Потписан је Пнмемимй м оанадњж САНУ – Огналиа САНУ п Нжфп ж Нанмдлмг 
кпегја Нжф, 4. септембар, просторије Огранка САНУ у Нишу;  

– Потписана је Одйпиа м молжвањп Фмлдатжјг Нажопо измеёу: Града Ниша, Архео-
лошког института у Београду, Балканолошког института САНУ у Београду и 
Српске академије наука и уметности (по овлашћењу Извршног одбора САНУ) и 
(2) Одйпиа м жкглмвањп жнгдогдлжиа ж уйалмва Ужнавлмг мдбмна Фмлдатжјг Наж-
опо, 6. септембар, Градска кућа Ниш. 

 

9. СЕКТОР ОГРАНКА 

 
Огранак има троје запослених: координатора активности; административно-техни-

чког секретара и возача. 

 

10. СРЕДСТВА ОГРАНКА – ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА 

 
Финансијско пословање Огранка САНУ у Нишу води се на посебном подрачуну 

и извештај се ради у одговарајућој служби САНУ. 
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VI 

РЕГИСТАР ИМЕНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Авакумовић Војислав  49 
Авакумовић Јован Ђ.  27 
Аврамовић Драгослав  49 
Аврил Адолф  71 
Ајала Франциско Ј.  14 
Акијама Хироши  58 
Албахари Давид  21 
Алексејев Михаил Павлович  58 
Алексић Анта (Антоније)  71 
Алексић Стојанка  18 
Алиханов Абрам Исакович  58 
Алковић Коста  71 
Аљанчић Слободан  27, 108 
Анастасијевић Драгутин  27 
Андерсон Вајат  14 
Андрејевић Андреја 71 
Андоновић Милан  71 
Андрејевић-Кун Ђорёе  27 
Андрејевић Милета  59 
Андрић Иво  27, 81, 83, 238 
Анёелић Татомир  27 
Анёелковић Марко 7, 12, 79, 84, 87, 91, 94, 96, 

103, 122, 125, 132, 157, 160, 161, 162, 168, 
176 

Анёелковић Петар 204 
Анёус Радослав  27 
Антић Иван  27 
Антонијевић Драгослав  27 
Апостолски Михаило  56 
Аралица Стојан  27 
Аргези Тудор  59 
Арновљевић Војислав  27 
Арновљевић Иван  49 
Арсић Басара Светомир  24, 169 
Арсић Ирена 194 
Артобољевски Иван Иванович  59 
Асколи Грациадио  71 
Атанацковић Теодор  15, 85, 89, 111, 131, 133, 

176, 218, 239, 240, 241, 246, 247 

Аугустинчић Антун  56 
Аўић Радослав  13, 121 
 
Бабић Анто  49 
Бабић Љубомир (Ђалски Ксавер Шандор)  50 
Бабић-Ђорёевић Гордана  50 
Бакић Војислав  71 
Бакота Гордан  81 
Бакуљев Александр Николајевич  59 
Балинт Бела 18, 149 
Бан Матија 27 
Барајевац Катарина  241 
Бањаи Јанош  50 
Барановић Крешимир  50 
Барбулеску Илије  59 
Баркан Омер Лутфи  59 
Бартон Дерек  59 
Бартош Милан  28 
Баста Данило  22, 158, 159, 196, 209 
Бат Џон Александер Тин маркиз од  71 
Беговић Мехмед  28 
Безсонов Пјотр Алексејевич  71 
Белић Александар 28 
Белић Бранислава Брана  178 
Белић Јован  28 
Бенац Алојз  56 
Бенс Норман  59 
Бенш Адолф  59 
Берар Виктор  59 
Берже Андре  11 
Берза Михаи  59 
Берисављевић Ђорёе  71 
Берић Берислав  28 
Бернар Жан  59 
Беровић Радивоје  28 
Бећковић Матија  19, 155 
Бијелић Јован  28 
Билимовић Антон Д.  28 
Благојевић Милош  28 
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Благојевић Обрен  28 
Блануша Данило  56 
Блашкович Диониз  59 
Блед Жан-Пол 24 
Бобжињски Михал  59 
Богдан Јоан  59 
Богдановић Богдан  50 
Богдановић Борислав  59 
Богдановић Димитрије  28 
Богдановић Недељко 254 
Богдановић Милан  28 
Богишић Валтазар  28 
Богуновић Владимир  28 
Божић Бранко  28 
Божић Иван  50 
Божић Миљковић Ивана  204 
Божић Мирко  56 
Божић Светислав 25, 170, 171, 209, 254 
Божић Софија  183, 202 
Бојић Милорад  50 
Божовић Борислав  28 
Божовић Иван  11 
Бојовић Злата  20, 85, 111, 149, 153, 194, 208 
Бокан Синиша  238 
Бокрис Џон  59 
Болдвин Џемс Марк  59 
Бори Имре  29 
Борић Душан  29 
Боројевић Душан  183, 137 
Боројевић Славко  29 
Борхграв Емил  71 
Боћко Илир  81 
Бошковић Драгана  83 
Бошковић Јован  29 
Бошковић Стеван  29 
Бошковић Стојан  29 
Бошњаковић Владимир  29 
Бранка Виторе  59 
Брановачки Данило  29 
Браун Максимилијан  59 
Брауницер Герхард  59 
Браше Жан  59 
Брашован Драгиша  50 
Брен Едмонд  59 
Брецељ Богдан  56 
Брикнер Александер  60 
Брин Жан  60 
Бритн Бенўамин  60 
Бродел Фернан  60 
Броз Јосип Тито  78 
Брок Олаф  60 
Брукнер Богдан  29 
Брусина Спиридон-Шпиро  50 

Бручи Рудолф  29, 238 
Бубало Ђорёе  200 
Бугарчић Бојан  82, 185, 206 
Будилович Антон Семјонович  71 
Будимир Милан  29 
Будмани Петар  50 
Бузников Генадиј Алексејевич  60 
Буковац Влахо  50 
Букуров Бранислав  56 
Букуров Станислав  50 
Булат Петар 186 
Булић Фране  50 
Бумбаширевић Владимир  17, 141 
Бумбаширевић Марко  18, 83, 148 
Бумбаширевић Живојин  29 
Бурас Хараламбос  60 
Буријан Рихард  50 
Бурмов Тодор Стојанов 71 
Буслајев Фјодор Иванович  71 
Бутозан Васо 50 
 

Вавилов Сергеј Иванович 60 
Вагнер Хенри Н.  60 
Вајан Андре  60 
Вајс Паул  60 
Ваксман Селман  60 
Валдони Пјетро  60 
Вален Роберт Жане  60 
Валтровић Михаило  29 
Ваљавец Матија  71 
Вамбери Армин  60 
Ваничек Фрањо  71 
Варади Тибор  22, 83, 97, 158, 159, 237, 239, 

242, 244 
Варићак Владимир  50 
Васиљев Александр Александрович  60 
Васиљевић Алимпије 71 
Васиљевски Василиј Григорјевич  60 
Васић Драгиша  50 
Васић Милоје  29 
Ватерболк Тјалинг  24 
Вацлик Јан  72 
Ведел Жорж  60 
Велес Егон  60 
Величковић Владимир  25, 80, 223, 226 
Величковић Душан  50 
Велмар-Јанковић Светлана  30 
Велте Дитрих Х.  11 
Вељковић Стојан  72 
Вентури Франко  60 
Вересић (Максим) Морсеј 72 
Верешчагин Василиј Васиљевич 72 
Верковић Стефан 72 
Вернер Јоахим  60 
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Верон Марсел  60 
Вес Јулиус Е.  60 
Веселовски Александр Николајевич  61 
Вета Анёело  72 
Видић Бранислав  14 
Видмар Јосип  56 
Видовић Емануел  50 
Видоески Божидар  61 
Визел Торстен  19 
Вили Клод  61 
Виноградов Александр Павлович  61 
Виноградов Виктор Владимирович  61 
Виноградов Иван Матвејевич  61 
Витковић Гаврило  72 
Виторовић Драгомир  30 
Владимиров Василиј Сергејевич  61 
Влаисављевић Вељко  19 
Војводић Драган  166, 200, 216, 217 
Војводић Михаило  8, 23, 160, 162, 163, 164, 

176, 192, 197, 212, 217 
Војновић Иво  50 
Војнович Владимир Николајевич  21 
Вокотопулос Панајотис  24 
Волков Мстислав Васиљевич  61 
Вороњец Константин П.  30 
Воук Вале  50 
Вузевски Војислав  61 
Вујановић Божидар  30 
Вујевић Павле  30 
Вујић Владимир  50 
Вујић Михаило  30 
Вујић Никола  72 
Вујичић Стојан  61 
Вукадиновић Радован  84 
Вукасовић Вулетић Вид  50 
Вукасовић Павле  30 
Вукдраговић Михаило  30 
Вукићевић Никола Ђ. 72 
Вукобратовић Миомир 30 
Вуковић Сава  51 
Вукосавић Н. Слободан 16, 84, 86, 91, 132, 

137, 138, 203, 257, 258 
Вукотић Драгутин  56 
Вуксановић-Мацура Злата  198 
Вуксановић Миро  20, 82, 153, 155, 197, 203, 

204, 209, 213, 218, 237, 239, 240, 242, 244, 
246, 259 

Вукчевић Драган  188 
Вулић Никола  30 
Вуловић Светислав  30 
Вуњак-Новаковић Гордана  14, 97 
Вучетић Антоније  51 
Вучинић Вејн  61 

Вучић Вукан Р.  16 
Вучић Новица  30 
 

Гавриловић Богдан  30 
Гавриловић Загорка  56 
Гавриловић Славко  30 
Галето Диониёи  61 
Галик Душан 188 
Галис Арне  61 
Галоа Пјер Мари  61 
Гарашанин Милутин  30 
Гарашанин Милутин  30 
Гашић Мирослав  7, 12, 121, 122, 124, 130, 

176, 214,  
Гвозденовић Жана  202 
Гвозденовић Недељко  31 
Герзић Зоран  51 
Гершић Глиша-Гига  31 
Гијмен Роже  19 
Гледстон Вилијам Едвард  72 
Глигорић Велибор  31 
Говен Огист  61 
Гојковић Снежана 184 
Голубовић Димитрије  72 
Горјановић Крамбергер Драгутин  51 
Грабар Андре  61 
Гранић-Филарет Бранко  31 
Графенауер Бого  56 
Грденић Драго  14 
Грегоар Анри  61 
Греков Борис Дмитријевич  61 
Грингард Пол  14 
Грицкат-Радуловић Ирена  31 
Грковић-Мејўор Јасмина  20, 84, 149, 152, 176, 

177, 194, 195, 197, 212, 237, 239, 240, 242 
Грозданов Цветан  24 
Грот Јаков Карлович 72 
Грот Константин Јаковљевич  72 
Грубачић Слободан  20, 84, 149, 150, 153, 197,  
Грујић Јеврем  72 
Грујић Радослав  51 
Грујић Сава  72 
Гурвич Жорж  61 
Гускова Јелена   24 
Гутман Иван  12, 113, 122, 125 
Гушић Бранимир  51 
 

Давидов Александра  217 
Давидов Динко  23, 162, 164, 196, 210 
Давсон Хју  61 
Дамњановић Милан  11, 84, 118 
Данеш Јиржи  61 
Даниловић Војислав  31 
Данојлић Милован  20, 88, 154, 155, 194, 199, 

212 
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Дарби Вилијам  61 
Дворжак Антоњин  61 
Де Губернатис Анёело  72 
Дедијер Владимир  31 
Демус Ото  62 
Дени Ернест  62 
Дероко Александар  31 
Деспић Александар   31, 175, 226 
Деспић Дејан  24, 168, 169, 171, 172, 175, 197, 

214, 222, 223 
Дестунис Гаврил Спиридонович  72 
Дешнер Карлхајнц  62 
Дивал Ноел  24 
Диверже Морис  62 
Дигве Ејнар  62 
Дил Шарл  62 
Димкић Милан  85 
Димитријевић Сава 72 
Димић Жарко  208, 246, 247 
Димић Љубодраг  23, 162, 163, 165, 183, 200, 

217 
Динић Михаило  31 
Дитман Аксел Вилхелм  81 
Дитур Жан  62 
Добровић Никола  31 
Добросављевић Слободан 31 
Докић Лазар  72 
Домин Карел  62 
Дорошевски Витолд 62 
Доти Пол  62 
Драгашевић Јован  73 
Драгнић Алекс  62 
Драговић Марко 73 
Дражић Драгутин  31 
Дринов Марин Стојанов  73 
Дробњаковић Боривоје  51 
Друе Анри  73 
Дујчев Иван  62 
Дучић Јован  31 
Дучић Нићифор  31 
Душанић Слободан  31 
 

Ђаја Иван  32, 85, 193 
Ђелинео Стефан  51 
Ђермановић Александра  260 
Ђермановић Мај   125 
Ђермановић Рајко   125 
Ђорёевић Ана 207 
Ђорёевић Андра  32 
Ђорёевић Антоније  15, 86, 89, 113 
Ђорёевић Немања  225 
Ђорёевић Божидар  32 
Ђорёевић Владан  32, 197 
Ђорёевић Владан  15, 122, 133, 198 

Ђорёевић Горан  257 
Ђорёевић Димитрије  56 
Ђорёевић Драгутин Ј.  51 
Ђорёевић Живојин  32 
Ђорёевић Иван  226 
Ђорёевић Јован  32 
Ђорёевић Јован  73 
Ђорёевић Милан  51 
Ђорёевић Пера (Петар) П.  32 
Ђорёевић Тихомир Р.  32 
Ђукић Ђорёе  15, 239 
Ђукић Дејановић Славица  256 
Ђуран И. Милош 13, 83, 84, 129 
Ђурёев Бранислав  32 
Ђурић Војислав Ј.  32 
Ђурић Војислав М.  32 
Ђурић Димитрије  73 
Ђурић Зоран  15, 85, 91, 134, 138 
Ђурић Милан  32 
Ђурић Милош  32 
Ђурић Михаило  32 
Ђуричић Богдан  32 
Ђуричић Илија  32 
Ђуришић Милутин  33 
 

Еванс Артур Џ.  73 
Еверит Вилијам Н.  62 
Егер Рудолф  62 
Едвардс Џеси  62 
Екмечић Милорад  33 
Елезовић Глиша (Глигорије)  51 
Ердеј-Груз Тибор  62 
Ердељановић Јован М.  33 
Ерцеговац Марко  33 
Ерцеговац Милош  16 
Есканд Леополд  62 
 
Жариков Вилен Андрејевич  62 
Жебељан Исидора  25, 170, 171, 222, 241, 167 
Жежељ Бранко  33 
Живановић Јован  51 
Живановић Тома  33 
Живковић Миленко  51 
Живковић Петар Ј.  51 
Живојиновић Драгољуб  33 
Живојиновић Мирјана  23, 92, 162, 164, 183, 

207 
Живојиновић Светислав  51 
Жујовић Јован М.  33 
Жунић Драган  108, 254 
Жупанич Нико  51 
Жупанчич Отон  33 
 
Завадски Силвестер  62 
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Закитинос Дионисиос  62 
Закић Борислав  51 
Зарић Зоран  51 
Захрадник Карел  62 
Здравковић Стеван  73 
Зеје Жак  62 
Зеленовић Драгутин  15 
Зеленовић Радослав  87, 199, 226 
Зенкевич Лав Александрович  62 
Зепос Панајотис Ј.  62 
Зечевић Ђорёе   177, 229, 151, 152, 155, 156 
Зечевић Милош  73 
Зечевић Секула  166, 178, 229 
Зима Лука  73 
Зимоњић Дражен  13 
Златарски Георгиј Николов  63 
Злоковић Берислав  19 
Злоковић Ђорёе  33, 131 
Зоре Луко  51 
Зрнић Ненад  33 
Зубати Јозеф  63 
 

Ибровац Миодраг  33 
Иванић Момчило  51 
Ивановић Љубомир  51 
Иванович Висли Александар  80 
Ивата Масајуки  22 
Ивачковић Светозар  73 
Ивашкјевич Јарослав  63 
Ивић Александар  9, 113, 116 
Ивић Милка  33, 151, 156 
Ивић Павле  33, 151, 152, 156 
Ившић Стјепан  51 
Игњатовић Јаков (Јаша)  51 
Икономидис Николаос  63 
Илијадис Илијас  81 
Илић Јован  73 
Иналўик Халил  63 
Ирби Полин  73 
Исаковић Антоније  33 
 

Јагић Ватрослав  33 
Јакац Божидар  57 
Јакобсен Арне  63 
Јакобсен Пер  21, 183 
Јакобсон Роман Осипович  63 
Јаковљевић Стеван  33 
Јакшић Владимир  73 
Јамакава Тамио  18 
Јанковић Драган  257 
Јанковић Љубица  34 
Јанковић Милован  73 
Јанковић Никола  34 
Јањић Васкрсија  186 

Јањић Драгана  194 
Јањић Завиша  10, 113, 119 
Јањић Марија  195 
Јастребов Иван Степанович  63 
Јеврић Олга  34, 167, 169, 221, 235 
Јевтић Иван  25, 112, 170, 207, 222, 244, 171, 

175  
Језбера Јан Франтишек  73 
Јеленковић Бранислав  10, 120 
Јенихен Манфред  21 
Јенко Даворин  34 
Јеротић Владета  20, 87, 150, 155, 194 
Јиречек Константин  Јозеф  63 
Јоанновић Ђорёе  52 
Јовановић Богољуб  73 
Јовановић Борислав  34 
Јовановић Владимир  73 
Јовановић Драгољуб  52 
Јовановић Ђорёе  34 
Јовановић Змај Јован  34 
Јовановић Јован  Јероним  73 
Јовановић Коста  74 
Јовановић Љубомир  34 
Јовановић Милован  34 
Јовановић Милоје-Михаило  74 
Јовановић Морски Милан  34 
Јовановић Паја  34 
Јовановић Петар С.  34 
Јовановић Радмило  52 
Јовановић Слободан  34 
Јовановић Шљукић Тамара  211 
Јовић Видојко  10, 84, 113, 114, 117, 175, 177, 

185, 207, 223, 254, 259 
Јовичић Милорад  52 
Јовичић Миодраг  34 
Јовчић Димитрије  34 
Јорга Никола  63 
Јосимовић Емилијан  74 
Јосиф Енрико  34 
Јосифовић Младен  35 
Јуранчич Јанко  57 
 

Кадлец Карел  63 
Кајзер Шарл  63 
Калеб Вјекослав  57 
Калић Јованка  23, 164, 177, 209 
Калопер Немања  11 
Каљевић Љубомир  74 
Казански Николај  182 
Каназир Душан  35, 108 
Каниц Феликс  74 
Кањух Владимир  16, 89, 109, 139, 140 
Капица Пјотр Леонидович  63 
Карамата Јован  35 
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Карамата Стеван  35 
Карас Франк  14 
Кардељ Едвард  35 
Касен Рене  63 
Касу Жан  63 
Кацер Фридрих  52 
Кашаи Тибор  18 
Кашанин Радивој  35 
Кедров Бонифациј Михајлович  63 
Керимов Џангир  63 
Кидрич Франце  35 
Кин Отмар  63 
Киш Данило  52 
Клајн Иван  20 
Клаус Вацлав  22 
Клерић Љубомир  35 
Клуге Ролф Дитер  21 
Кмећ Јан  35 
Кнежевић Зоран  10, 84, 114, 119, 192 
Ковачевић Благоје  52 
Ковачевић Душан  20, 83, 155 
Ковачевић Зоран  17, 140, 239, 240, 241 
Ковачевић Љубомир  35 
Ковачевић-Којић Десанка  23, 163 
Ковачић Ристо   74 
Когој Фрањо  57 
Коен Сејмур  13 
Козлов Валериј Васиљевич  16 
Коички Стеван  35 
Којић Бранислав  35 
Којић Милош  16, 136, 138, 258 
Колар Јозеф  74 
Колендић Петар  35 
Коломбо Антонио  19 
Колс Џон  63 
Кољевић Светозар  35 
Кондаков Никодин Павлович  63 
Кондорели Луиёи  63 
Кондураки Емилијан  63 
Конев Илија  64 
Конески Блаже  57 
Конрад Ђерё  21 
Константиновић Зоран  35 
Коњевић Никола  10, 87, 115, 116 
Коњовић Милан  35 
Коњовић Петар  36 
Кораћ Војислав  36 
Коренс Карл  64 
Кос Милко  52 
Косановић Богдан  52 
Косановић Сава  74 
Космач Цирил  57 
Костић Александар  22, 158, 160, 162, 196, 199, 

223, 254 

Костић Владимир   7, 17, 79, 81, 82, 83, 84, 86, 
87, 88, 81, 112, 131, 132, 141, 181, 184, 185, 
187, 200, 209, 214, 215, 216, 218 

Костић Лаза  36 
Костић Миливоје  36 
Костић Мита (Димитрије)  36 
Костић Ненад  13 
Костић Слободан  36 
Костренчић Марко  57 
Котарбињски Тадеуш  64 
Коцић Гордана  254 
Кош Ерих  36 
Кошанин Недељко  36 
Крајндлер Артур  64 
Крањец Мишко  57 
Крбек Иво  52 
Крек Грегор  74 
Крестић Василије  23, 80, 83, 90, 112, 162, 163, 

177, 183, 191, 200, 202, 207 
Кривокапић Зоран  18, 139, 147  
Крлежа Мирослав  36 
Крсмановић Велибор  15 
Крстић Ђорёе  74 
Крстић Милан  36 
Крстић Никола  74 
Крумбахер Карл  64 
Кршинић Франо  57 
Кујунўић Милан (Абердар)  36 
Кузмановић Рајко  80, 186 
Кулаковски Платон Андрејевич  74 
Куленовић Скендер  36 
Кули Дентон  64 
Кулиш Пантелејмон Александрович  74 
Кулчињски Станислав  64 
Куљбакин Степан  36 
Кумануди Стефан  74 
Кунадис Антони  16  
Курепа Ђуро  36 
Курепа Милан  52 
Курилович Јежи  64 
Курушима Хидесабуро  64 
Кухач Фрањо Ксавер  74 
Кухељ Антон  57 
Кшижановски Јуљан  64 
 

Лаврич Божидар  52 
Лавров Пјотр Алексејевич  64 
Лазарев Виктор Никитич  64 
Лазаревић Ђорёе  36 
Лазаревић Лаза К.  52 
Лаију Ангелики Е.  64 
Лакасањ Антоан  64 
Лакроа Алфред  64 
Лалић Иван В.  52 
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Лалић Михаило  36 
Лалић Небојша  17, 83, 84, 143, 194 
Ламански Владимир Иванович  74 
Ламброс Спиридон  74 
Лапиш Карољи  18 
Ласкарев Владимир Д.  36 
Ласкарис Михал  64 
Лауер Рајнхард  21 
Леже Луј  74 
Леким Жан  64 
Леко Марко  74 
Лековић Војислав  17, 144 
Лемерл Пол  64 
Лена Пјер 12 
Леонов Леонид Максимович  64 
Леонтович Фјодор Иванович  75 
Лер-Сплавински Тадеуш  64 
Лескин Аугуст  64 
Лесковац Младен  37 
Лечић-Тошевски Душица  17, 146 
Лиан Камиј  64 
Лихачов Дмитриј Сергејевич  64 
Личеноски Лазар  52 
Лозанић Сима  37 
Лојаница Милан  8, 24, 168, 169, 176, 197 
Лома Александар  20, 151, 176, 196, 197, 198, 

223, 254, 259, 149, 150 
Лубарда Петар  37 
Лукић Радомир   37 
Луковић Милан Т.  37 
Лутовац Милисав  37 
Лутославски Витолд  65 
 

Љубић Шиме 75 
 

Мавер Ђовани  65 
Маглић Богдан  65 
Мазон Андре  65 
Мајер Владимир  65 
Мајков Аполон Александрович  75 
Мајкснер Фрањо  75 
Мајор Мате  65 
Макабе Тошијаки  16 
Макконел Харден  65 
Максимовић Горан  260 
Максимовић Десанка  37 
Максимовић Зоран  37 
Максимовић Иван  37 
Максимовић Љубомир  7, 23, 79, 80, 84, 89, 

104, 163, 164, 167, 182, 185, 197, 254, 259 
Малецки Антони  75 
Малро Андре  65 
Манојловић Гавро  52 
Маргулис Александер  18  

Маретић Томислав  37 
Маринковић Драгослав  12, 122, 125, 182, 207, 

253 
Маринковић Јосиф  52 
Маринковић Ранко  57 
Мариновић Јован  75 
Маринчић Александар  37 
Марић Војислав  9, 115, 214, 239, 240, 241 
Марић Звонко  37 
Марић Лука  57 
Марић Љубица  37 
Марић Милан  25, 239 
Марић Растислав  52 
Марић Сретен  37 
Марјановић Милосав  9, 113, 115, 191 
Марковић Александар  217 
Марковић Горан  241 
Марковић Ненад  215 
Марковић Б. Слободан 11, 113, 121, 218, 239, 

240, 242,  
Марковић Миодраг 23, 84, 85, 111, 164, 166, 

176–178, 200, 214, 215, 217, 223 
Марковић Маја 203 
Марковић-Крстић Сузана  204, 205 
Марковић Михаило  37 
Марковић Срёан  200, 217 
Мартиновић Нико  52 
Мартиновић Петар  38 
Матавуљ Симо 38 
Мате Жорж  65 
Матевски Владо 124 
Матејко Јан 75 
Матељевић Миодраг  10, 120 
Матић Душан  38 
Матичек Роналд Гросарт  19 
Матковић Петар  52 
Матовић Милован  84 
Мацура Милош  38 
Мацура Слободан  13 
Машић Никола  75 
Медаковић Дејан  38, 155 
Медаковић Милорад  75 
Медовић Аћим  75 
Мезеи Стеван  52 
Межински-Миловановић Јелена  218, 219 
Меје Антоан  65 
Мекензи Дејвид  65  
Мекули Есад  57 
Мелик Антон  53 
Мендељејев Дмитриј Иванович  65 
Менер Владимир Васиљевич  65 
Ментус Славко  13, 122, 124, 127 
Мереник Славица 192 
Месингер Федор  9, 91, 114, 115 
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Мештровић Иван  38 
Мијатовић Чедомиљ  38 
Мије Габријел  65 
Микешин Михаил Осипович  75 
Миклошич Франц  38 
Микусињски Јан  65 
Миланковић Богдан  53 
Миланковић Милутин  38 
Милаш Никодим  53 
Милер Инго  16 
Милетић Светозар  75 
Милин Радивој  38 
Милисавац Живан  38 
Милић Мирко  53 
Милићевић Милан Ђ.  38 
Милковски Зигмунд  75 
Милку Штефан  65 
Миловановић Градимир  7, 10, 89, 92, 108, 114, 

118, 176, 252, 258 
Миловановић Ђорёе Н.  75 
Миловић Душан  15, 239 
Милојевић Боривоје Ж.  38 
Милојевић Милош  75 
Милојковић-Ђурић Јелена  23 
Милосављевић Бојана 196 
Милосављевић Миодраг  38 
Милосављевић Предраг Пеёа  38, 220 
Милосављевић Слободан  13, 122, 123, 128, 

223, 257 
Милосављевић Тања  156, 197 
Милош Чеслав  65 
Милошевић-Ђорёевић Нада  20, 149, 151, 179, 

196 
Милошевић Никола  39 
Милуновић Мило  39 
Милутиновић Драгутин (Драгиша) С. 75 
Милчински Јанез  57 
Миљанић Петар 39 
Миркин-Гецевич Борис  65 
Мирковић Мијо  53 
Митковић Милорад  8, 18, 108, 109, 147, 148, 

176, 252, 254, 255, 258, 261 
Митковић Петар  259 
Митровић Андреј  53 
Митровић Бранислав  24 
Митровић Душан  53 
Митровић Митар  39 
Митровић Момчило  53 
Митровић Љубиша  254  
Мићовић Вукић М.  39 
Михаиловић Драгослав  19, 97 
Михаиловић Коста  39 
Михаиловић Љубодраг  53 
Михаиловић Милорад Бата  57 

Михаиловић Михаило Љ.  39 
Мицић Драган  7, 17, 85, 142, 176, 194 
Мишеле Карл Лудвиг  75 
Мишковић Војислав  39 
Мишковић Јован  39 
Мјасников Александр Леонидович  65 
Младеновић Александар  39 
Младеновић Милош  53 
Млаёен Слаёана  177 
Мојленграхт Ејнер  65 
Мокрањац Василије  39 
Мокрањац Стеван Ст.  53 
Момзен Теодор  75 
Монтел Пол  65 
Монтићели Ђорёо  65 
Моравчик Ђула  66 
Мота Пиетро  66 
Мршуља Богомир  53 
Мука Арношт К.  66 
Мур Хенри  66 
Мурат Марко  39 
Мурко Матија  53 
Мусић Аугуст  53 
 

Назор Владимир  39 
Наливкин Дмитриј Васиљевич  66 
Нарочницки Алексеј Леонтијевич  66 
Нахтигал Рајко  53 
Невекловски Герхард   21 
Недељковић Душан  39 
Ненадовић Љубомир П.  39 
Ненадовић Мирослав  39 
Нешић Димитрије  39 
Нешић Ђорёе  40 
Нидерле Лубор  66 
Никетић Светозар  75 
Николајевић Георгије 76 
Николајевић Светомир  40 
Николић Андра  40 
Николић Атанасије 106 
Николић Пантелија  15, 108, 133 
Николиш Гојко  40 
Нинић Марина  197, 214 
Нинчић Момчило  53 
Новак Виктор  40 
Новак Грга  57 
Новаков Тихомир  66 
Новаковић Стојан  40, 162 
Новиков Сергеј Петрович  11 
Нодило Натко  53 
Нориндер Харалд  66 
Нушић Бранислав  40 
 

Њич Казимјеж  66 
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Обен Мишел  66 
Оболенски Димитриј  66 
Обрадовић Зоран  12 
Обрадовић Илија  40 
Обрадовић Никола  40 
Овчиников Јуриј Анатољевич  66 
Оганесјан Јуриј Цолакович  11 
Огњановић Илија (Абуказем)  76 
Олшак Вацлав  66 
Оман Емил  66 
Омчикус Петар  25, 167, 171, 212, 221 
Опалек Казимјеж  66 
Остојић Миодраг  17 
Остојић Тихомир  53 
Острогорски Георгије  40 
Оташевић Душан  24, 170, 178, 214, 215, 216, 

217, 218, 220 
Охоцимски Дмитриј Јевгењевич  66 
Оцић Часлав  7, 22, 85, 86, 158, 1602, 176, 185, 

198, 254  
 

Павић Армин  76 
Павић Милорад  40 
Павлов Тодор Димитров  66 
Павловић Душица  257 
Павловић Драгољуб  40 
Павловић Драгољуб (Дража)  40 
Павловић Ђорёе  40 
Павловић Живко Г.  40 
Павловић Миливој  53 
Павловић Миодраг  40 
Павловић Петар С.  40 
Павловић Стеван  76 
Павловић Стојан  41 
Павловски Божин  155 
Палавестра Предраг  41 
Пантелић Душан  41 
Пантелић Ђорёе  76 
Пантелић Стеван Р.  76 
Пантић Владимир  41 
Пантић Мирослав  41, 108 
Пантић Никола  41 
Панто Ђерё  11 
Пантовић Милорад  41 
Панчић Јосиф  41 
Папазоглу Фанула  41 
Папо Изидор  41 
Пастер Валери-Радо Луј  66 
Пачу Јован  76 
Пекмезовић Татјана  194 
Пекић Борислав  53 
Перен Франсис  66 
Перић Ђорёе  202 
Перић Живојин  53 

Перић Милица  245, 248 
Перић Миљенко  12, 122, 126 
Перић Стојан  225 
Перичић Властимир  53 
Перовић Драго  54 
Перовић Сава  41 
Перт Арво  25 
Петановић Радмила  13, 84, 122, 128 
Петковић Владимир К.  41 
Петковић Владимир Р.  41 
Петковић Коста  41 
Петковић Михаило К.  76 
Петковић Сава  41 
Петрановић Герасим  76 
Петровић Александар  206, 220, 225 
Петровић Бошко  15 
Петровић Бошко  41 
Петровић Вељко  42, 209, 213, 244 
Петровић Владимир  254 
Петровић Војислав  42 
Петровић Гајо  57 
Петровић Горан  20, 154, 178, 179 
Петровић Емил  66 
Петровић Златибор  42 
Петровић Зора  54 
Петровић Љ. Зоран  7, 15, 91, 111, 131, 132, 

134, 138, 176, 183, 184, 214, 223, 244 
Петровић Ф. Милић  161 
Петровић С. Зоран  14 
Петровић Петар  108 
Петровић Предраг  83 
Перовић Сања  210, 213 
Петровић Славољуб  211 
Петровић Мита (Димитрије)  54 
Петровић Михаило  42 
Петровић Сава  54 
Петровић Светозар  42 
Петровић Чедомир 16 
Петровски Борис Васиљевич  66 
Петронијевић Бранислав  42 
Петронијевић Милан  76 
Пећинар Миладин  42 
Пецић Јосиф  76 
Пешикан Митар  42 
Пешко Предраг  17, 83, 144 
Пивко Светополк  42 
Пијаде Моша  42 
Пикано Еуёенио  19 
Пикар Пјер Шарл  66 
Пико Емил  76 
Пилар Ђуро  54 
Пилиповић Стеван  7, 8, 10, 79, 84, 89, 106, 113, 

117, 203, 204, 238, 239, 241, 242,  246, 247 
Пинтер Харолд  67 
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Пипер Предраг  7, 20, 85, 151, 176, 185, 197, 
198, 199, 203, 244 

Пипин Александр Николајевич  76 
Плашка Рихард  67 
Племељ Јосип  54 
Побједоносцев Константин Петрович  76 
Подрека Борис  25 
Поленаковић Момир  18 
Поленаковић Харалампије  57 
Поливка Јиржи  67 
Полит-Десанчић Михаило  76 
Помпеју Димитрије  67 
Попа Васко  57 
Попов Чедомир  42 
Поповић Александар  67 
Поповић Богдан  42 
Поповић Бранко  42 
Поповић Велибор  177 
Поповић Владислав  42 
Попоовић Вранеш Анка  257 
Поповић Дејан  15, 80, 91, 135, 138, 223, 257 
Поповић Ђорёе  76 
Поповић Зоја  16, 183 
Поповић Зора  177 
Поповић В. Зоран  7, 15, 79, 84, 91, 134, 176, 

218, 258 
Поповић Зоран Д.  16 
Поповић Јован (Стерија)  54, 106 
Поповић Љубомир Љуба  57 
Поповић Миодраг Мића  42 
Поповић Павле  42 
Поповић Петар  43 
Поповић Петар Ј.  54 
Поповић Стеван В.  76 
Поповић Стеван Д.  76 
Поповић Стеван Р.  76 
Попсавин Велимир 13, 84, 122, 129, 203, 239, 

240, 242 
Потије Пјер  67 
Првановић Милева  43  
Предић Урош  43 
Прелог Владимир  67 
Премерштајн Антон  54 
Пријатељ Круно  57 
Пријић Зоран  257 
Продановић Јаша  43 
Прусинер Стенли Б.  14 
Пувел Жан-Мишел   137 
Пују Жан  67 
Пулски Ференц  76 
Пупин Михајло  54 
Путанов Паула  43 
Пушин Никола А.  54 

Радак Ђорёе  17, 145 
Радакришнан Сарвепали  67 
Радетић Тамара  183 
Радић Душан  43 
Радић Ђорёе  76 
Радмиловић Велимир  16, 85, 136, 138, 176, 

259 
Радовановић Војислав  54 
Радовановић Дејан 201, 217, 245 
Радовановић Драгана  196 
Радовановић Милорад  8, 20, 152, 196, 239, 

240 
Радовановић Милутин  43 
Радовановић Мирослав  43 
Радовановић Нинослав  17, 143, 239 
Радовановић Светолик  43 
Радовић Зоран  10, 85, 114, 119, 176 
Радовић Иван  54 
Радојевић Мира  183 
Радојичић Ђорёе Сп.  43 
Радојчић Милош  54 
Радојчић Никола  43 
Радојчић Светозар  43 
Радонић Јован  43 
Радосављевић Александар  43 
Радуновић Небојша  17, 145 
Радуловачки Миодраг  67 
Раичковић Стеван  43 
Рајичић Станојло  44 
Рајт Џорў Хенрик фон  67 
Ракић Зоран  200, 217 
Ракић Љубисав (Љубиша)  16, 80, 84, 87, 139, 

214, 223, 225 
Ракић Милица  245 
Ракић Милан М.  44 
Ракић Пашко  18 
Раковец Иван  58 
Раковић Бранко 44 
Ракочевић Владимир  11, 108, 109, 121, 252, 

253, 258 
Рамачандра Рао Нагеса Чинтамани  14 
Рамбо Алфред  67 
Рамовш Фран  54 
Рамон Гастон  67 
Растовић Александар  192 
Рачки Фрањо  54 
Рашка Карел  67 
Рашковић Јован  58 
Ревалски Јулијан  80 
Реји Џемс  67 
Рељић Радомир  44 
Рендић Иван  77 
Ренијерис Марко  77 
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Репчекова Дагмар  81 
Решетар Милан  44 
Рибар Бела  58 
Рибникар Слободан  44 
Ригер Франтишек Ладислав  77 
Рикалин Николај Николајевич  67 
Ристић Јован  44 
Ристић Јован  44 
Ристић Милан  44 
Ристић Момчило  14, 108, 132 
Рјепин Иља Јефимович  67 
Розамбер Андре  67 
Розвадовски Јан  67 
Розен Стенли  67 
Росандић Тома  44 
Рош Жан  67 
Рош Мирко  44 
Руварац Димитрије  54 
Руварац Иларион  44 
Ружичић Никанор  77 
Ружичић Урош  44 
Ружичка Лавослав  67 
Румјанцев Валентин Витаљевич  67 
Рутар Симон  54 
 

Сабо Имре  68 
Савић Виктор  194 
Савић Димитрије  44 
Савић Кирило  54 
Савић Павле  44 
Саичић Радомир  13, 122, 128 
Салтиков Никола Н.  44 
Самарўић Радован  45 
Сапори Армандо  68 
Сарић Милоје  45 
Сатарић Бојана  226 
Сатарић Миљко  10, 118, 239, 240, 241 
Саундерс Овен Алфред  68 
Сејбин Алберт  68 
Секерис Константин  68 
Секулић Исидора  45 
Селенић Слободан  54 
Сели Иштван  45 
Селимовић Меша  45 
Сендов Благовест  11 
Сентаготаи Јанош  68 
Сентклараји Јене  77 
Серафимовски Томе  68 
Сестан Ернесто  68 
Сеферовић Петар  18, 146 
Сиборг Глен Теодор  68 
Симић Мајкл (Михаило)  68 
Симић Мирослав  18 
Симић Чедомир  45 

Симовић Љубомир  20, 82, 87, 150, 155, 174, 
178, 181, 197, 212, 213, 214 

Симоновић-Мандић Светлана  197 
Синани Шабан  81 
Синдик Илија  54 
Сједов Леонид Иванович  68 
Сјенкјевич Хенрих  68 
Сјерпињски Вацлав  68 
Скарић Владислав  55 
Скерлић Јован  55 
Скок Петар  55 
Скороход Валериј Владимирович  68 
Скрјабин Константин Иванович  68 
Славковић Јован  55 
Смирнова Сергејевна Енгелина  24 
Смирнов Владимир Иванович  68 
Смичиклас Тадија  55 
Собољевски Алексеј Иванович  68 
Сокић Љубица  45 
Солжењицин Александр  68 
Спасић Алекса Н.  77 
Спасић Милован  77 
Спасович Владимир Данилович  77 
Спекторски Евгеније В.  55 
Сперански Михаил Несторович  68 
Спремић Момчило  23, 164, 174, 212 
Спригс Ричард  68 
Спужић Владимир  45 
Спужић Иван  45 
Србиновић Младен  45 
Срдић Владимир  184 
Срејовић Драгослав  45, 108 
Сремац Стеван  45 
Сретеновић Сава  77 
Срећковић Пантелија (Панта) С.  45 
Станић Драган  238 
Станковић Богољуб  9, 113, 115, 239, 241 
Станковић Горан  18, 148, 194, 244 
Станковић Јелена  254, 257 
Станковић Синиша  45, 87 
Становчић Војислав  45, 80, 91, 157, 158, 174, 

182, 212 
Станојевић Станоје  45 
Станчић Светислав  55 
Стевановић Андра Ј.  46 
Стевановић Боривоје  46 
Стевановић Борислав  46 
Стевановић Владимир  7, 12, 80, 84, 85, 121, 

122, 123, 124, 126, 176, 196 
Стевановић Милан  18 
Стевановић Милена  12, 122, 127, 209, 212 
Стевановић Милица  25 
Стевановић Михаило  46 
Стевановић Петар  46 



274 

Стевановић Тодор  25, 85,  91, 111, 170, 171, 
209, 220  

Стеле Франце  55 
Степанов Сава  245 
Стефановић Владисав  46, 108 
Стефановић Димитрије  7, 22, 86, 108, 158, 

159, 175, 176, 177, 207 
Стефановић Ђорёе  46 
Стефановић-Караўић Вук  196 
Стефановић Ивана  199, 207 
Стефановић Милутин  46 
Стефановић Станоје  46 
Стијовић Ристо  46 
Стипетић Владимир  68 
Стипчевић Никша  46 
Стирикович Михаил Адољфович  69 
Стојадиновић Нинослав  7, 8, 15, 79, 91, 107– 

110, 135, 176, 252, 254– 257, 259, 260 
Стојаковић Мирко  46 
Стојановић Димитрије  77 
Стојановић Н. Милан  14 
Стојановић Илија  46 
Стојановић Љубомир  46 
Стојановић Сретен  46 
Стојанчевић Владимир  46 
Стојачковић Александар  77 
Стојковић миодраг  83 
Стојилковић Станко  13 
Стругар Владо  23 
Ступица Габријел  58 
Суботић Гојко  23, 162, 163, 196, 214 
Судар Милан  10, 84, 113, 119 
Сундечић Јован  77 
Сурутка Јован  47 
Суша Свето  47, 108 
 

Табаковић Иван  47 
Тадић Јорјо  47 
Тадић Љубомир  47 
Тамбора Анёело  69 
Танић Никола  85 
Танопулос Василис  19  
Тарановски Теодор В.  47 
Тартаља Марино  58 
Тасић Никола  47, 80, 91, 160, 161, 162, 163, 

174, 175, 182, 207, 212 
Тасовац Синиша  55 
Татаркјевич Владислав  69 
Тахиаос Антоније  21 
Теодоровић Душан  15, 84, 85, 136, 185, 207 
Теокарис Периклис  69 
Терзин Александар  47 
Терзић Славенко  23, 165, 192 
Термије Пјер  69 

Тесла Никола  47 
Тешић Живојин  47 
Тешић Милосав  20, 89, 149, 150, 155, 179, 

194, 209 
Тибке Вернер  69 
Тиене Гаетано  19 
Тијер Анри  77 
Тирлиман Бруно  69 
Тителбах Владислав  77 
Тихонравов Николај Савич  77 
Тице Емил  77 
Тишлер Миха  14 
Тишма Александар  47 
Ткалац Игњатијевић Имре  77 
Тодоровић Доброслав  55 
Тодоровић Коста  47 
Тодоровић Милева Мица  58 
Тодоровић Стеван  47 
Тодорчевић Стево  10, 118 
Токарев Сергеј Александрович  69 
Толстој Лав Николајевич  69 
Толстој Никита Илич  69 
Толстој Светлана Михајловна  21 
Томек Вацлав  69 
Томић Јован Н.  47 
Томић Миодраг  47 
Томовић Рајко  47 
Топаловић Мита (Димитрије)  77 
Тополињска Зузана  13 
Торбар Јосип  77 
Торгов Игор Владимирович  69 
Трајковић Властимир  48 
Трапезников Вадим Александрович  69 
Тривунац Милош  48 
Трнски Иван  77 
Тројановић Сима  55 
Тројански Александр Степанович  78 
Тула Франц  78 
Турилов Анатолиј Аркадјевич  24 
Туроман Јован  48 
Турпаев Тигран Мељкумович  69 
Тутузас Павлос  19 
Тутунўић Панта  48 
Тућан Фран  55 
Туцаков Јован  48 
Туцић Никола  55 
Ћелић Стојан  48 
Ћирковић Сима  48 
Ћопић Бранко  48, 179 
Ћоровић Владимир  48 
Ћосић Добрица  48 
Ћудина Јаков  78 
Ћулум Јован  48 
Ћурчић Слободан  58 
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Убавкић Петар  78 
Увалић Радивој  55 
Угринов Павле (Поповић Василије)  48 
Угрумов Михаил Вениаминович  19 
Унгер Феликс  19 
Урисон Ги  69 
Урошевић Атанасије  48 
Урошевић Влада  21 
Урошевић Сава  48 
Успенски Фјодор Иванович  69 
 

Фармаковски Владимир  48 
Фел Онор  69 
Ферјанчић Божидар  48 
Фикер Фридберт  69 
Филиповић Иван  78 
Финжгар Алојзиј  58 
Фира Александар  49 
Фисковић Цвито  58 
Фити Таки  80 
Флајнер Томас  22 
Флашар Мирон  55 
Флорински Тимофејев Дмитријевич  69 
Фол Александар  69 
Фонтен Рене  69 
Форо Ласло  11 
Фортунатов Филип Фјодорович  69 
Фракноји Вилмош  70 
Франгеш Михановић Роберт  55 
Фролов Константин Васиљевич  70 
Фуке Фердинанд Андре  78 
 

Хабермас Јирген  22 
Хавранек Бохуслав  70 
Хадзидакис Манолис  70 
Хадрович Ласло  70 
Хаждеу Богдан П.  78 
Хајдин Никола  14, 109, 132, 252 
Халперн Бернар  70 
Хандке Петер  21 
Харват Јозеф  70 
Харвуд Роналд  21 
Харитос Панајотис  70 
Хатала Мартин  78 
Хауптман Људмил  55 
Хауптман Харалд  24 
Хафнер Станислав  70 
Хаўи-Ђокић Јован  17, 108, 141 
Хаўи Душан 13 
Хаўи Јован  55 
Хаўиселимовић Хајрудин  58 
Хаўић Антоније  78 
Хаўић Олга  9, 115, 239, 240, 241 
Хвалсова Ивана  81 

Хвостов Владимир Михаилович  70 
Хегедушић Крсто  55 
Хедрих Катица  257 
Хера Кристијан  187 
Херак Милан  70 
Хербут Федор  9, 112, 116, 209 
Херцег Јанош  49 
Ходел Реберт  21 
Хлитчијев Јаков М.  49 
Хорак Јиржи  70 
Хофман Феликс  78 
Христић Стеван  49 
Христић Филип  78 
Хујер Олджих  70 
Хунгер Херберт  70 
 

Цајлингер Антон  11 
Цар Марко 55 
Цветко Драготин  58 
Цветковић Владица  10, 86, 91, 113, 120, 185, 

257 
Цветковић Драгош  9, 115 
Цвијић Јован  49 
Цвитер Фран  58 
Ценић Ђорёе  78 
Цицин Николај Васиљевич  70 
Црквењаков Радомир  13 
Црногорац Коста  78 
 

Чавошки Коста  22, 95, 158, 160, 196, 198, 199, 
214 

Чазов Евгениј Иванович  19 
Чајкановић Веселин  55 
Чалић Душан  58 
Чампраг Душан  12, 121, 124, 239 
Чарота Алексијевич Иван  21 
Чековић Живорад  12, 122, 125, 174, 212, 232 
Челебоновић Марко  49 
Черноуско Феликс Леонидович  16, 137 
Чобељић Никола  49 
Чолић Миодраг  17, 84, 142, 176, 223, 254, 259 
Чоловић Радоје  17, 143 
Чомски Ноам  22 
Чремошник Грегор  55 
Чубриловић Васа  49 
Чулиновић Фердо  56 
Чумић Аћим  78 
 

Џамоња Душан  58 
Џаўић Петар  56 
Џонсон Даглас  70 
Џурова Аксинија  21 
 

Шантић Алекса 56 
Шапоњић Зоран  184 
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Шапчанин Милорад Поповић  78 
Шафаревич Игор Ростиславович  70 
Шахматов Алексеј Александрович  70 
Шаховић Ксенофон  49 
Швикер Јохан Хајнрих  78 
Швракић Драган  18 
Шиёански Душан  22 
Шијачки Ђорёе  10, 116 
Шили Ендре  11 
Шиљак Драгослав  16 
Шишић Фердо  56 
Шишманов Иван Д.  70 
Шкорић Драган  12, 88, 122, 124, 125, 197, 198, 

237, 239, 240, 241, 242 
Шкреб Никола  58 
Шљивић Бранко  56 
 

Шолаја Богдан  12, 121, 122, 127 
Шолохов Михаил Александрович  70 
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