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I
САСТАВ СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ
НАУКА И УМЕТНОСТИ

1. ПРЕДСЕДНИШТВО
ИЗВРШНИ ОДБОР
Председник
академик Владимир Костић, изабран 7. априла 2015.
Потпредседници
академик Зоран В. Поповић, изабран 7. априла 2015;
академик Љубомир Максимовић, изабран 7. априла 2015.
Генерални секретар
академик Марко Анђелковић, изабран 7. априла 2015.
Председник Огранка у Новом Саду
академик Стеван Пилиповић, изабран 24. марта 2015.
Председник Огранка у Нишу
академик Нинослав Стојадиновић, изабран 4. новембра 2016.
СЕКРЕТАРИ ОДЕЉЕЊА
Одељење за математику, физику и гео-науке, академик Градимир Миловановић,
изабран 25. марта 2016;
Одељење хемијских и биолошких наука, академик Владимир Стевановић,
изабран 15. децембра 2017;
Одељење техничких наука, академик Зоран Љ. Петровић, изабран 16. априла
2013, поново изабран 21. марта 2017;
7

Одељење медицинских наука, академик Драган Мицић, изабран 23. децембра
2015;
Одељење језика и књижевности, академик Предраг Пипер, изабран 26. марта
2013, поново изабран 21. марта 2017; академик Злата Бојовић, изабрана
27. новембра 2018;
Одељење друштвених наука, академик Димитрије Стефановић, изабран 15.
јуна 2017; академик Коста Чавошки, изабран 19. новембра 2018;
Одељење историјских наука, академик Михаило Војводић, изабран 24. фебруара
2016;
Одељење ликовне и музичке уметности, академик Милан Лојаница, изабран 10.
марта 2011, поново изабран 18. марта 2015.
ОГРАНАК У НОВОМ САДУ
председник академик Стеван Пилиповић, изабран 24. марта 2015;
потпредседник академик Милорад Радовановић, изабран 24. марта 2015.
ОГРАНАК У НИШУ
председник академик Нинослав Стојадиновић, изабран 4. новембра 2016;
потпредседник академик Милорад Митковић, изабран 4. новембра 2016.
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2. ЧЛАНОВИ АКАДЕМИЈЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА МАТЕМАТИКУ, ФИЗИКУ И ГЕО-НАУКЕ
Редовни чланови
Др Милосав Марјановић, професор Природно-математичког факултета Универзитета
у Београду, у пензији, рођен 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 Олга Хаџић, професор Природно-математичког факултета Универзитета у Новом
Саду, у пензији, рођена 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 Драгош Цветковић, професор Електротехничког факултета Универзитета у
Београду, у пензији, рођен 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 Федор Месингер, професор Физичког факултета Универзитета у Београду, у
пензији, рођен 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 Војислав Марић, професор Факултета техничких наука Универзитета у Новом
Саду, у пензији, рођен 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 Александар Ивић, професор емеритус Рударско-геолошког факултета Универзитета у Београду, рођен 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 Федор Хербут, професор Физичког факултета Универзитета у Београду, у пензији, рођен 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).
Др Никола Коњевић, професор емеритус Физичког факултета Универзитета у Београду, рођен 18. септембра 1940, у Београду; за дописног члана изабран 26.
октобра 2000, за редовног 2. новембра 2006. (Бгр., ббл.: Годишњак CVII,
CXVII).
Др Ђорђе Шијачки, професор Физичког факултета Универзитета у Београду, у пензији, рођен 13. јуна 1947, у Новом Саду; за дописног члана изабран 30. октобра
2003, за редовног 5. новембра 2009. (Бгр., ббл.: Годишњак CXI, CXVII).
Др Стеван Пилиповић, професор Природно-математичког факултета Универзитета у
Новом Саду, рођен 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).
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Др Видојко Јовић, професор Рударско-геолошког факултета Универзитета у Београду,
рођен 2. септембра 1956, у Пироту; за дописног члана изабран 30. октобра
2003, за редовног 5. новембра 2009. (Бгр., ббл.: Годишњак CX, CXVII).
Др Стево Тодорчевић, научни саветник Математичког института САНУ, рођен 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 Градимир Миловановић, професор Електронског факултета Универзитета у
Нишу, у пензији, рођен 2. јануара 1948, у Зоруновцу; за дописног члана
изабран 2. новембра 2006, за редовног 1. новембра 2012. (Бгр., ббл.: Годишњак
CXIII, CXX).
Др Милан Дамњановић, професор Физичког факултета Универзитета у Београду,
рођен 7. септембра 1953, у Скопљу; за дописног члана изабран 2. новембра
2006, за редовног 1. новембра 2012. (Бгр., ббл.: Годишњак CXIII, CXX).
Др Миљко Сатарић, професор Факултета техничких наука Универзитета у Новом
Саду, у пензији, рођен 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 Зоран Кнежевић, научни саветник Астрономске опсерваторије у Београду, у пензији, рођен 23. августа 1949, у Осијеку; за дописног члана изабран 5. новембра
2009, за редовног 5. новембра 2015. (Бгр., ббл.: Годишњак CXVI, CXXIII).
Др Зоран Радовић, професор Физичког факултета Универзитета у Београду, у
пензији, рођен 27. августа 1946, у Београду; за дописног члана изабран 5.
новембра 2009, за редовног 8. новембра 2018. (Бгр., ббл.: Годишњак CXVI).
Др Милан Судар, професор Рударско-геолошког факултета Универзитета у Београду,
у пензији, рођен 21. октобра 1946 у Београду; за дописног члана изабран 5.
новембра 2009, за редовног 8. новембра 2018. (Бгр., ббл.: Годишњак CXVI).
Др Миодраг Матељевић, професор Математичког факултета Универзитета у
Београду, рођен 28. новембра 1949, у Ваљеву; за дописног члана изабран 1.
новембра 2012, за редовног 8. новембра 2018. (Бгр., ббл.: Годишњак CXIX).
Дописни чланови
Др Завиша Јањић, професор Физичког факултета Универзитета у Београду, у пензији, рођен 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 Бранислав Јеленковић, научни саветник Института за физику у Београду, у пензији, рођен 29. октобра 1950, у Новом Саду; изабран 1. новембра 2012. (Бгр.,
ббл.: Годишњак CXIX).
Др Владица Цветковић, професор Рударско-геолошког факултета Универзитета у
Београду, рођен 19. јуна 1964, у Аранђеловцу; изабран 1. новембра 2012. (Бгр.,
ббл.: Годишњак CXIX).
Др Владимир Ракочевић, професор Природно-математичког факултета Универзитета
у Нишу, рођен 30. јануара 1953, у Нишу; изабран 5. новембра 2015. (Бгр., ббл.:
Годишњак CXXII).
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Др Слободан Б. Марковић, професор Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, рођен 15. новембра 1970, у Зрењанину; изабран 5.
новембра 2015. (Бгр., ббл.: Годишњак CXXII).
Др Жељко Шљиванчанин, научни саветник Института за нуклеарне науке „Винча“ у
Београду, рођен 18. октобра 1967, на Жабљаку (Црна Гора); изабран 8.
новембра 2018.
Члан ван радног састава
Др Немања Калопер, професор Калифорнијског универзитета у Дејвису, рођен 1963;
изабран 2. новембра 2006.
Инострани чланови*
Сергеј Петрович Новиков (Сергей Петрович Новиков), шеф Одсека за геометрију и
топологију Математичког института „В. А. Стеклов“ РАН, члан Руске академије наука и члан Папске академије наука, рођен 20. марта 1938, у Горком;
изабран 15. децембра 1988.
Јуриј Цолакович Оганесјан (Юрий Цолакович Оганесян), директор Лабораторије за
нуклеарне реакције „Флеров“ при Обједињеном институту за нуклеарна
истраживања у Дубни код Москве, члан Руске академије наука, рођен 14.
априла 1933; изабран 23. октобра 1997.
Ђерђ Панто (Pantó György), професор емеритус Истраживачког центра за геонауке
Мађарске академије наука, члан Мађарске академије наука, рођен 29. јула
1936; изабран 23. октобра 1997.
Благовест Сендов, професор Универзитета „Св. Климент Охридски“ у Софији, рођен
8. фебруара 1932, у Асеновграду; изабран 26. октобра 2000.
Дитрих Х. Велте (Dietrich H. Welte), професор емеритус Рударско-геолошко-металуршког факултета Универзитета у Ахену, рођен 22. јануара 1935, у Вирцбургу; изабран 30. октобра 2003.
Андре Берже (André Berger), професор емеритус Католичког универзитета у Лувену,
рођен 30. јула 1942, у Акозу (Белгија); изабран 2. новембра 2006.
Антон Цајлингер (Anton Zeilinger), професор Физичког факултета Универзитета у
Бечу и члан Аустријске академије наука, рођен 20. маја 1945, у Риду у
Инкрајсу (Аустрија); изабран 2. новембра 2006.
Ендре Шили (Süli Endre), професор Универзитета у Оксфорду, рођен 21. јуна 1956, у
Кули; изабран 5. новембра 2009.
Иван Божовић, руководилац лабораторије за суперпроводне филмове у Брукхејвен
националној лабораторији, рођен 18. маја 1947, у Београду; изабран 5.
новембра 2009.
Ласло Форо (Forró László) професор Федералног политехничког универзитета у
Лозани (École Polytechnique Fédérale de Lausanne), рођен 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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Пјер Лена (Pierre Léna), професор емеритус Универзитета Париз Дидро (Париз 7),
члан Папске академије наука, рођен 22. новембра 1937, у Паризу; изабран 5.
новембра 2015.
Зоран Обрадовић, професор Универзитета Темпл (САД), рођен 25. априла 1961, у
Мартинцима; изабран 5. новембра 2015.
Џелал Шенгор (Ali Mehmet Celâl Şengör), професор Техничког универзитета у
Истанбулу, члан Турске академије наука, рођен 24. марта 1955. у Истанбулу;
изабран 8. новембра 2018.
ОДЕЉЕЊЕ ХЕМИЈСКИХ И БИОЛОШКИХ НАУКА
Редовни чланови
Др Душан Чампраг, професор Пољопривредног факултета Универзитета у Новом
Саду, у пензији, рођен 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 Војвођанске академије наука и
уметности, 1981; Академске беседе ВАНУ 29; Годишњак CXII).
Др Мирослав Гашић, професор Хемијског факултета Универзитета у Београду, у
пензији, рођен 30. децембра 1932, у Београду; за дописног члана изабран 12.
децембра 1985, за редовног 27. октобра 1994. (Бгр., ббл.: Годишњак ХСII, CII,
CXIV).
Др Иван Гутман, професор Природно-математичког факултета Универзитета у
Крагујевцу, у пензији, рођен 2. септембра 1947, у Сомбору; за дописног члана
изабран 15. децембра 1988, за редовног 23. октобра 1997. (Бгр., ббл.:
Годишњак XCV, CIV, CXII).
Др Драгослав Маринковић, професор Биолошког факултета Универзитета у Београду,
у пензији, рођен 21. јануара 1934, у Београду; за дописног члана изабран 23.
октобра 1997, за редовног 30. октобра 2003. (Бгр., ббл.: Годишњак CIV, CIX,
CXV).
Др Живорад Чековић, професор Хемијског факултета Универзитета у Београду, у пензији, рођен 11. септембра 1934, у Коштунићима; за дописног члана изабран 26.
октобра 2000, за редовног 2. новембра 2006. (Бгр., ббл.: Годишњак CVII, CXV).
Др Драган Шкорић, професор Пољопривредног факултета Универзитета у Новом
Саду, у пензији, рођен 16. септембра 1937, у Кореници; за дописног члана
изабран 30. октобра 2003, за редовног 5. новембра 2009. (Бгр., ббл.: Годишњак
CXI, CXXI).
Др Марко Анђелковић, професор Биолошког факултета Универзитета у Београду, у
пензији, рођен 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 Миљенко Перић, професор емеритус Факултета за физичку хемију Универзитета
у Београду, рођен 16. јануара 1949, у Загребу; за дописног члана изабран 30.
октобра 2003, за редовног 5. новембра 2009. (Бгр., ббл.: Годишњак CXI,
CXVII).
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Др Владимир Стевановић, професор Биолошког факултета Универзитета у Београду,
у пензији, рођен 4. децембра 1947, у Београду; за дописног члана изабран 2.
новембра 2006, за редовног 1. новембра 2012. (Бгр., ббл.: Годишњак CXIII,
CXX).
Др Богдан Шолаја, професор Хемијског факултета Универзитета у Београду, у пензији, директор Иновационог центра Хемијског факултета Универзитета у
Београду, рођен 8. јула 1951, у Београду; за дописног члана изабран 2. новембра
2006, за редовног 1. новембра 2012. (Бгр., ббл.: Годишњак CXIII, CXX).
Др Милена Стевановић, научни саветник Института за молекуларну генетику и
генетичко инжењерство у Београду, рођена 29. августа 1959, у Ресавици; за
дописног члана изабрана 5. новембра 2009, за редовног 5. новембра 2015.
(Бгр., ббл.: Годишњак CXVI, CXXIII).
Др Славко Ментус, професор Факултета за физичку хемију Универзитета у Београду,
у пензији, рођен 28. јула 1946, у Сарајеву; за дописног члана изабран 5.
новембра 2009, за редовног 5. новембра 2015. (Бгр., ббл.: Годишњак CXVI,
CXXIII).
Др Слободан Милосављевић, професор емеритус Хемијског факултета у Београду,
рођен 30. децембра 1941, у Београду; за дописног члана изабран 5. новембра
2009, за редовног 8. новембра 2018. (Бгр., ббл.: Годишњак CXVI).
Др Радмила Петановић, професор Пољопривредног факултета Универзитета у Београду, у пензији, рођена 18. јуна 1950, у Горњем Милановцу; за дописног члана
изабрана 1. новембра 2012, за редовног 8. новембра 2018. (Бгр., ббл.:
Годишњак CXIX).
Др Радомир Н. Саичић, професор Хемијског факултета Универзитета у Београду,
рођен 31. октобра 1961, у Београду; за дописног члана изабран 1. новембра
2012, за редовног 8. новембра 2018. (Бгр., ббл.: Годишњак CXIX).
Дописни чланови
Др Радослав Аџић, старији истраживач емеритус у Брукхејвен националној
лабораторији, рођен 18. фебруара 1942, у Матешеву код Бања Луке; изабран
27. октобра 1994. (Бгр., ббл.: Годишњак CXVIII).
Др Милош И. Ђуран, професор Природно-математичког факултета Универзитета у
Крагујевцу, рођен 24. јула 1952, у Казанцима код Босанског Грахова; изабран
5. новембра 2015. (Бгр., ббл.: Годишњак CXXII).
Др Велимир Попсавин, професор Природно-математичког факултета Универзитета у
Новом Саду, рођен 29. маја 1951, у Новом Саду; изабран 5. новембра 2015.
(Бгр., ббл.: Годишњак CXXII).
Др Тања Ћирковић Величковић, професор Хемијског факултета Универзитета у Београду, рођена 16. септембра 1972, у Смедеревској Паланци; изабрана 8.
новембра 2018.
Чланови ван радног састава
Др Радомир Црквењаков, професор универзитета и сарадник већег броја биотехнолошких компанија и лабораторија, у пензији, рођен 2. децембра 1946, у Новом
Саду; изабран 23. октобра 1997.
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Др Слободан Мацура, професор Одељења за биохемију и молекуларну биологију
Мајо медицинске школе у Рочестеру, рођен 3. јуна 1948, у Станишићу; изабран
26. октобра 2000.
Др Станко Стојилковић, научни саветник и руководилац Одсека за ћелијску
сигнализацију, Национални институт за здравље детета и хумани развој у
Бетезди, САД, рођен 25. августа 1950, у Каравукову код Сомбора; изабран 30.
октобра 2003.
Др Ненад Костић, професор универзитета, у пензији, рођен 18. новембра 1952, у
Београду; изабран 30. октобра 2003. Поднео захтев да буде разрешен чланства
у САНУ писмом од 18. V 2017.
Др Дражен Зимоњић, истраживач у Лабораторији за експерименталну карциногенезу Националног института за рак у Бетезди, рођен 30. марта 1950, у Београду; изабран 2. новембра 2006.
Инострани чланови
Душан Xаџи, професор Факултета за природне науке и технологију Универзитета у
Љубљани, у пензији, члан Словеначке академије наука и уметности, рођен 26.
августа 1921, у Љубљани; за члана ван радног састава изабран 16. новембра
1978; за иностраног члана преведен 17. децембра 1998.
Миха Тишлер, професор Факултета за природне науке и технологију Универзитета у
Љубљани, у пензији, члан Словеначке академије наука и уметности, рођен 18.
септембра 1926, у Љубљани; за члана ван радног састава изабран 16. новембра
1978; за иностраног члана преведен 17. децембра 1998.
Чинтамани Нагеса Рамачандра Рао (Chintamani Nagesa Ramachandra Rao), професор
Центра за напредна научна истраживања „Џ. Нехру“ у Бангалору, члан
Индијске националне академије наука и Папске академије наука, рођен 30.
јуна 1934, у Бангалору; изабран 12. децембра 1985.
Бранислав Видић, професор Школе за медицину и стоматологију Џорџтаун универзитета у Вашингтону, у пензији, члан Њујоршке академије наука, рођен 20.
маја 1934, у Сремској Митровици; изабран 25. априла 1991.
Велибор Крсмановић, професор Универзитета у Лиону, у пензији, рођен 8. новембра
1932, у Прешеву; изабран 27. октобра 1994.
Франк Карас (Frank E. Karasz), професор Масачусетс универзитета у Амхерсту,
рођен 23. јула 1933, у Бечу; изабран 26. октобра 2000.
Франциско Ј. Ајала (Francisco José Ayala Pereda), професор Калифорнијског универзитета у Ирвајну, рођен 12. марта 1934, у Мадриду; изабран 30. октобра 2003.
Стенли Б. Прусинер (Stanley B. Prusiner), професор Калифорнијског универзитета у
Сан Франциску, добитник Нобелове награде за медицину 1997. године, рођен
28. маја 1942, у Des Moines; изабран 30. октобра 2003.
Пол Грингард (Paul Greengard), директор Лабораторије за молекуларну и целуларну
неуронауку на Рокфелер универзитету у Њујорку, добитник Нобелове награде
за медицину 2000. године, рођен 11. децембра 1925, у Њујорку; изабран 2.
новембра 2006.
Вајат Андерсон (Wyatt W. Anderson), професор генетике на Универзитету у Џорџији,
рођен 27. марта 1939, у Њу Орлеансу; изабран 5. новембра 2009.
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Зоран С. Петровић, професор емеритус на Државном универзитету Питсбург, старији истраживач саветник у Канзашком центру за испитивање полимера,
рођен 4. јуна 1941, у Прокупљу; изабран 5. новембра 2009.
Гордана Вуњак-Новаковић, професор Универзитета Колумбија, рођена 28. августа
1948, у Београду; изабрана 1. новембра 2012.
Милан Н. Стојановић, професор Универзитета Колумбија, рођен 9. априла 1966, у
Београду; изабран 5. новембра 2015.
ОДЕЉЕЊЕ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
Редовни чланови
Др инж. Никола Хајдин, професор Грађевинског факултета Универзитета у Београду,
у пензији, рођен 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. Владан Ђорђевић, професор Машинског факултета Универзитета у Београду, у пензији, рођен 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. Ђорђе Ђукић, професор Факултета техничких наука Универзитета у Новом
Саду, у пензији, рођен 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. Бошко Петровић, научни саветник Института за испитивање материјала
Србије, у пензији, рођен 25. октобра 1926, у Алексинцу; за дописног члана
изабран 12. децембра 1985, за редовног 2. новембра 2006. (Бгр., ббл.:
Годишњак ХСIII, CIX).
Др инж. Антоније Ђорђевић, професор Електротехничког факултета Универзитета у
Београду, рођен 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. Теодор Атанацковић, професор емеритус Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду, у пензији, рођен 2. новембра 1945, у Сибачу (Срем);
за дописног члана изабран 26. октобра 2000, за редовног 5. новембра 2009.
(Бгр., ббл.: Годишњак CVII, CXV).
Др инж. Зоран Љ. Петровић, научни саветник Института за физику у Београду, рођен
20. децембра 1954, у Београду; за дописног члана изабран 26. октобра 2000, за
редовног 5. новембра 2009. (Бгр., ббл.: Годишњак CVII, CXV).
Др инж. Зоран В. Поповић, научни саветник Института за физику у Београду, рођен
23. фебруара 1952, у Аранђеловцу; 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. Зоран Ђурић, професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду, у пензији, рођен 23. фебруара 1941, у Прилипцу; за дописног члана
изабран 30. октобра 2003, за редовног 1. новембра 2012. (Бгр., ббл.: Годишњак
CXI, CXX).
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Др инж. Нинослав Стојадиновић, професор Електронског факултета Универзитета у
Нишу, рођен 20. септембра 1950, у Нишу; за дописног члана изабран 30.
октобра 2003, за редовног 1. новембра 2012. (Бгр., ббл.: Годишњак CXI, CXX).
Др инж. Дејан Поповић, професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду, у пензији, рођен 2. априла 1950, у Београду; за дописног члана изабран
5. новембра 2009, за редовног 5. новембра 2015. (Бгр., ббл.: Годишњак CXVI,
CXXIII).
Др инж. Душан Теодоровић, професор Саобраћајног факултета Универзитета у Београду, рођен 21. јуна 1951, у Београду; за дописног члана изабран 5. новембра
2009, за редовног 5. новембра 2015. (Бгр., ббл.: Годишњак CXVI, CXXIII).
Др инж. Милош Којић, професор Машинског факултета Универзитета у Крагујевцу,
у пензији, рођен 24. децембра 1941, у Закути; за дописног члана изабран 5.
новембра 2009, за редовног 8. новембра 2018. (Бгр., ббл.: Годишњак CXVI).
Дописни чланови
Др инж. Драгутин Зеленовић, професор Факултета техничких наука Универзитета у
Новом Саду, у пензији, рођен 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).
Др инж. Велимир Радмиловић, научни саветник Центра за нанотехнологије и функционалне материје Технолошко-металуршког факултета у Београду, у пензији, рођен 25. септембра 1948, у Херцег Новом; изабран 1. новембра 2012.
(Бгр., ббл.: Годишњак CXIX)
Др инж Слободан Н. Вукосавић, професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду, рођен 27. јануара 1962, у Сарајеву; изабран 5. новембра
2015. (Бгр., ббл.: Годишњак CXXII).
Др Влада Вељковић, професор Технолошког факултета у Лесковцу Универзитета у
Нишу, рођен 21. новембра 1953, у Лесковцу; изабран 8. новембра 2018.
Инострани чланови
Драгослав Шиљак, професор емеритус Универзитета у Санта Клари, рођен 10.
септембра 1933, у Београду; изабран 12. децембра 1985.
Вукан Р. Вучић, професор емеритус Универзитета Пенсилваније у Филаделфији,
рођен 14. јануара 1935, у Београду; изабран 27. октобра 1994.
Антони Кунадис (Aντώνιος Κουνάδης – Anthony N. Kounadis), професор емеритус
Националног техничког универзитета у Атини, члан Атинске академије, рођен
20. априла 1937, у Атини; изабран 23. октобра 1997.
Феликс Леонидович Черноуско (Феликс Леонидович Черноусько), главни истраживач
Института за проблеме механике „А. Ј. Ишлински“ РАН, члан Руске академије
наука, рођен 16. маја 1938, у Лењинграду – Санкт Петербургу; изабран 23.
октобра 1997.
Милош Ерцеговац, професор Електротехничког факултета Калифорнијског универзитета у Лос Анђелесу, рођен 28. јуна 1942, у Београду; изабран 30. октобра
2003.
16

Зоран Д. Поповић, научни саветник у Ксероксовом истраживачком центру у Пало
Алту, рођен 7. децембра 1941, у Београду; изабран 30. октобра 2003.
Зоја Поповић (Zoya Popovic), професор на Универзитету Колорадо у Болдеру, рођена
1962, у Београду; изабрана 2. новембра 2006.
Инго Милер (Ingo Müller), професор Техничког универзитета у Берлину, рођен 23.
децембра 1936, у Дармштату; изабран 2. новембра 2006.
Тошијаки Макабе (真壁 利明 – Toshiaki Makabe), професор емеритус Кеио универзитета у Јокохами, рођен 8. маја 1947, у предграђу Токија у области Канагава;
изабран 5. новембра 2009.
Валериј Васиљевич Козлов (Валерий Васильевич Козлов), потпредседник Руске академије наука и главни истраживач Математичког института „Стеклов“ РАН,
рођен 1. јануара 1950, село Костиљи у Рјазанској области; изабран 1. новембра
2012.
Чедомир Петровић, истраживач у Брукхејвен националној лабораторији, рођен 20.
јануара 1971, у Београду; изабран 5. новембра 2015.
Мауро Ферари (Mauro Ferrari), председник и извршни директор Методистичког
истраживачког института у Хјустону, рођен 7. јула 1959, у Падови; изабран 8.
новембра 2018.
Мирослав Крстић, проректор за научно-истраживачки рад Калифорнијског универзитета у Сан Дијегу и директор Сајмер центра за контролне системе и динамику Калифорнијског универзитета у Сан Дијегу, рођен 14. септембра 1964, у
Пироту; изабран 8. новембра 2018.
ОДЕЉЕЊЕ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
Редовни чланови
Др Љубиша Ракић, професор Медицинског факултета Универзитета у Београду, у
пензији, рођен 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 Владимир Кањух, професор Медицинског факултета Универзитета у Београду, у
пензији, рођен 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).
Др Зоран Ковачевић, професор Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду,
у пензији, рођен 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 Миодраг Остојић, професор емеритус Медицинског факултета Универзитета у
Београду, рођен 7. јула 1946, у Београду; за дописног члана изабран 27.
октобра 1994, за редовног 30. октобра 2003. (Бгр., ббл.: Годишњак CI, СVIII,
CXX).
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Др Владимир Костић, професор Медицинског факултета Универзитета у Београду,
рођен 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 Владимир Бумбаширевић, професор Медицинског факултета Универзитета у Београду, рођен 6. августа 1951, у Београду; за дописног члана изабран 26. октобра
2000, за редовног 5. новембра 2009. (Бгр., ббл.: Годишњак CVII, CXXI).
Др Јован Хаџи-Ђокић, професор Медицинског факултета Универзитета у Београду,
Нишу и Крагујевцу, у пензији, рођен 16. августа 1944, у Бајиној Башти; за
дописног члана изабран 30. октобра 2003, за редовног 5. новембра 2009. (Бгр.,
ббл.: Годишњак CXI, CXV).
Др Драган Мицић, професор Медицинског факултета Универзитета у Београду, рођен
13. јануара 1950, у Београду; за дописног члана изабран 30. октобра 2003, за
редовног 5. новембра 2009. (Бгр., ббл.: Годишњак CX, CXVIII).
Др Миодраг Чолић, професор емеритус Медицинског факултета Војномедицинске
академије у Београду, рођен 23. августа 1953, у Ботурићима; за дописног члана
изабран 30. октобра 2003, за редовног 5. новембра 2009. (Бгр., ббл.: Годишњак
CX, CXXI).
Др Нинослав Радовановић, хирург, председник Фондације за вештачко срце „Шарл
Хан“ у Женеви, рођен 6. маја 1940, у Нишу; за дописног члана изабран 30.
октобра 2003, за редовног 5. новембра 2009. (Бгр., ббл.: Годишњак CX, CXXI).
Др Радоје Чоловић, професор емеритус Медицинског факултета Универзитета у Београду, рођен 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 Небојша Лалић, професор Медицинског факултета Универзитета у Београду,
рођен 14. јануара 1958, у Београду; за дописног члана изабран 2. новембра
2006, за редовног 1. новембра 2012. (Бгр., ббл.: Годишњак CXIII, CXX).
Др Војислав Лековић, професор Стоматолошког факултета Универзитета у Београду,
у пензији, рођен 28. новембра 1949, у Подгорици; за дописног члана изабран
2. новембра 2006, за редовног 1. новембра 2012. (Бгр., ббл.: Годишњак CXIII,
CXX).
Др Предраг Пешко, професор Медицинског факултета Универзитета у Београду,
рођен 29. маја 1955, у Боки код Зрењанина; за дописног члана изабран 2.
новембра 2006, за редовног 2012. (Бгр., ббл.: Годишњак CXIII, CXX).
Др Ђорђе Радак, професор Медицинског факултета Универзитета у Београду, рођен
31. јула 1956, у Вршцу; за дописног члана изабран 5. новембра 2009, за
редовног 5. новембра 2015. (Бгр., ббл.: Годишњак CXVI, CXXIII).
Др Небојша Радуновић, професор Медицинског факултета Универзитета у Београду,
рођен 18. маја 1954, у Косовској Митровици; за дописног члана изабран 5.
новембра 2009, за редовног 5. новембра 2015. (Бгр., ббл.: Годишњак CXVI,
CXXIII).
Др Душица Лечић-Тошевски, професор Медицинског факултета Универзитета у
Београду, у пензији, и директор Института за ментално здравље у Београду,
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рођена 29. фебруара 1952, у Београду; за дописног члана изабрана 5. новембра
2009, за редовног 5. новембра 2015. (Бгр., ббл.: Годишњак CXVI, CXXIII).
Др Зоран Кривокапић, професор Медицинског факултета Универзитета у Београду,
рођен 27. августа 1955, у Косовској Митровици; за дописног члана изабран 1.
новембра 2012, за редовног 8. новембра 2018. (Бгр., ббл.: Годишњак CXIX).
Др Милорад Митковић, професор Медицинског факултета Универзитета у Нишу,
рођен 7. јуна 1950, у Лебану; за дописног члана изабран 1. новембра 2012, за
редовног 8. новембра 2018. (Бгр., ббл.: Годишњак CXIX).
Др Петар Сеферовић, професор Медицинског факултета Универзитета у Београду,
рођен 20. јануара 1951, у Београду; за дописног члана изабран 1. новембра
2012, за редовног 8. новембра 2018. (Бгр., ббл.: Годишњак CXIX).
Дописни чланови
Др Мирослав Симић, професор Медицинског факултета Универзитета у Београду, у
пензији, рођен 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 Марко Бумбаширевић, професор Медицинског факултета Универзитета у Београду, рођен 18. јула 1954, у Београду; изабран 5. новембра 2015. (Бгр., ббл.:
Годишњак CXXII).
Др Горан Станковић, професор Медицинског факултета Универзитета у Београду,
рођен 3. септембра 1962, у Лесковцу; изабран 5. новембра 2015. (Бгр., ббл.:
Годишњак CXXII).
Др Бела Балинт, професор Медицинског факултета ВМА у Београду, рођен 26. јула
1952, у Остојићеву; изабран 5. новембра 2015. (Бгр., ббл.: Годишњак CXXII).
Др Татјана Симић, професор Медицинског факултета Универзитета у Београду,
рођена 23. фебруара 1964, у Шапцу; изабрана 8. новембра 2018.
Чланови ван радног састава
Др Стојанка Алексић, професор Универзитета у Хамбургу, у пензији, рођена 4.
децембра 1934, у Бачини код Крушевца; изабрана 26. октобра 2000.
Др Драган Швракић, професор Медицинског факултета Вашингтон универзитета у
Сент Луису, Мисури, рођен 28. јануара 1952, у Београду; изабран 30. октобра
2003.
Др Милан Стевановић, професор Универзитета Јужна Калифорнија, директор „Joseph
H. Boyes“ програма за хирургију руке, рођен 23. фебруара 1947, у Купинову
(Црна Гора); изабран 30. октобра 2003.
Инострани чланови
Пашко Ракић, професор Медицинског факултета на Универзитету Јејл у Њу Хејвену,
рођен 15. маја 1933, у Руми; изабран 12. децембра 1985.
Карољи Лапиш (Lapis Károly), професор емеритус Семелвајсовог медицинског
универзитета у Будимпешти, члан Мађарске академије наука, рођен 14. априла
1926, у Туркеве; изабран 15. децембра 1988.
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Тибор Кашаи (Kassai Tibor), професор емеритус Ветеринарског универзитета у
Будимпешти, рођен 5. септембра 1930, у Мишколцу; изабран 27. октобра 1994.
Момир Поленаковић (Момир Поленаковиќ), професор Медицинског факултета Универзитета у Скопљу, у пензији, члан Македонске академије наука и уметности,
рођен 26. априла 1939, у Скопљу; изабран 27. октобра 1994.
Јевгениј Иванович Чазов (Евгений Иванович Чазов), директор Кардиолошког истраживачког центра Руске академије медицинских наука, члан Руске академије
наука, рођен 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.
Василис Танопулос (Βασίλειος Θανόπουλος – Vasilios D. Thanopoulos), професор
Медицинског факултета Универзитета у Патрасу, рођен 22. јануара 1942, у
Агринион Етолоакарнаниасу; изабран 27. октобра 1994.
Берислав Злоковић, професор Универзитета Јужне Калифорније у Лос Анђелесу,
директор Лабораторије за неуролошку хирургију, рођен 6. марта 1952, у
Београду; изабран 23. октобра 1997.
Еуђенио Пикано (Eugenio Picano), шеф Ехокардиографске лабораторије Института за
клиничку физиологију Националног савета за истраживања у Пизи, рођен 10.
октобра 1958, у Касину; изабран 23. октобра 1997.
Роналд Гросарт Матичек (Ronald Grossarth Maticek), професор Универзитета у
Хајделбергу, директор Института за превентивну медицину и медицинску
психологију, рођен 19. јуна 1940, у Будимпешти; изабран 23. октобра 1997.
Феликс Унгер (Felix Unger), шеф Одсека кардиохирургије и председник Европске
академије наука и уметности у Салцбургу, рођен 2. марта 1946, у Клагенфурту;
изабран 26. октобра 2000.
Роже Гијмен (Roger Guillemin), почасни професор Медицинског факултета Калифорнијског универзитета у Сан Дијегу, члан Националне академије наука
САД, добитник Нобелове награде за медицину 1977. године, рођен 11. јануара
1924, у Дижону; изабран 26. октобра 2000.
Павлос Тутузас (Παύλος Κ. Τούτουζας – Pavlos Toutouzas), професор Атинског
универзитета, директор Одељења за кардиологију Хипократове болнице,
рођен 1. септембра 1935, у Теби; изабран 26. октобра 2000.
Гаетано Тиене (Gaetano Thiene), директор Института за патолошку анатомију у
Падови, рођен 1. јула 1947, у Падови; изабран 30. октобра 2003.
Вељко Влаисављевић, професор Медицинског факултета Универзитета у Љубљани,
рођен 30. јануара 1950, у Љубљани; изабран 30. октобра 2003.
Антонио Коломбо (Antonio Colombo), директор Лабораторије за катетеризацију у
Колумбус болници и Сан Рафаеле болници у Милану, рођен 17. јуна 1950, у
Галарате; изабран 2. новембра 2006.
Торстен Визел (Torsten Nils Wiesel), професор емеритус Рокфелер универзитета у
Њујорку, добитник Нобелове награде за медицину 1981. године, рођен 3. јуна
1924, у Упсали; изабран 5. новембра 2009.
Михаил Вениаминович Угрумов (Михаил Вениаминович Угрюмов), руководилац
Лабораторије за хормоналну регулацију Института за биологију развића Руске
академије наука, рођен 11. априла 1947, у Саратову; изабран 1. новембра 2012.
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ОДЕЉЕЊЕ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ
Редовни чланови
Драгослав Михаиловић, књижевник, рођен 17. новембра 1930, у Ћуприји; за дописног
члана изабран 7. маја 1981, за редовног 15. децембра 1988. (Бгр., ббл.:
Годишњак LXXXVIII, ХСIX, CVI, CXVII).
Матија Бећковић, књижевник, рођен 29. новембра 1939, у Сенти; за дописног члана
изабран 15. децембра 1983, за редовног 25. априла 1991. (Бгр., ббл.: Годишњак
ХСI, СII, CXXI).
Љубомир Симовић, књижевник, рођен 2. децембра 1935, у Ужицу; за дописног члана
изабран 15. децембра 1988, за редовног 27. октобра 1994. (Бгр., ббл.: Годишњак XCV, CV, CXIV).
Др Иван Клајн, професор Филолошког факултета Универзитета у Београду, у пензији, рођен 31. јануара 1937, у Београду; за дописног члана изабран 26. октобра
2000, за редовног 30. октобра 2003. (Бгр., ббл.: Годишњак CVII, CXV).
Милосав Тешић, књижевник, научни сарадник Института за српски језик САНУ, у
пензији, рођен 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).
Душан Ковачевић, књижевник, рођен 12. јула 1948, у Мрђеновцу код Шапца; за
дописног члана изабран 26. октобра 2000, за редовног 5. новембра 2009. (Бгр.,
ббл.: Годишњак CVII, CXVII).
Др Нада Милошевић-Ђорђевић, професор Филолошког факултета Универзитета у
Београду, у пензији, рођена 2. децембра 1934, у Београду; за дописног члана
изабрана 30. октобра 2003, за редовног 1. новембра 2012. (Бгр., ббл.: Годишњак CXI, CXX).
Др Предраг Пипер, професор Филолошког факултета Универзитета у Београду и
Новом Саду, у пензији, рођен 20. августа 1950, у Београду; за дописног члана
изабран 30. октобра 2003, за редовног 1. новембра 2012. (Бгр., ббл.: Годишњак
CX, CXVIII).
Др Александар Лома, професор Филозофског факултета Универзитета у Београду,
рођен 2. марта 1955, у Ваљеву; за дописног члана изабран 30. октобра 2003, за
редовног 1. новембра 2012. (Бгр., ббл.: Годишњак CXI, CXX).
Др Милорад Радовановић, професор Филозофског факултета Универзитета у Новом
Саду, у пензији, рођен 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 Јасмина Грковић-Мејџор, професор Филозофског факултета Универзитета у
Новом Саду, рођена 23. фебруара 1959, у Станишићу; за дописног члана
изабрана 5. новембра 2009, за редовног 5. новембра 2015. (Бгр., ббл.: Годишњак CXVI, CXXIII).
Миро Вуксановић, књижевник, рођен 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).
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Горан Петровић, књижевник, рођен 1. јула 1961, у Краљеву; за дописног члана
изабран 1. новембра 2012, за редовног 8. новембра 2018. (Бгр., ббл.: Годишњак
CXIX).
Др Злата Бојовић, професор Филолошког факултета у Београду, у пензији, рођена
24. децембра 1939, у Београду; за дописног члана изабрана 5. новембра 2015,
за редовног 8. новембра 2018. (Бгр., ббл.: Годишњак CXXII).
Милован Данојлић, књижевник, рођен 3. јула 1937, у Ивановцима код Љига; за члана
ван радног састава изабран 26. октобра 2000, за дописног члана изабран 5.
новембра 2015, за редовног 8. новембра 2018. (Бгр., ббл.: Годишњак CXXII,
CXXIII).
Дописни чланови
Др Слободан Грубачић, професор емеритус Филолошког факултета Универзитета у
Београду, рођен 9. јула 1942, у Билећком логору; изабран 5. новембра 2009.
(Бгр., ббл.: Годишњак CXVI).
Др Љубинко Раденковић, научни саветник Балканолошког института у Београду,
рођен 2. октобра 1951, у Плужини код Сврљига; изабран 8. новембра 2018.
Др Јован Делић, професор Филолошког факултета Универзитета у Београду, рођен 4.
октобра 1949, у селу Борковићи, општина Плужине (Црна Гора); изабран 8.
новембра 2018.
Др Зоран Пауновић, професор Филолошког факултета Универзитета у Београду и
Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду, рођен 31. маја 1962, у
Бору; изабран 8. новембра 2018.
Чланови ван радног састава
Давид Албахари, књижевник, рођен 15. марта 1948, у Пећи; изабран 2. новембра 2006.
Инострани чланови
Пер Јакобсен (Реr Jacobsen), професор Универзитета у Копенхагену, рођен 23. фебруара 1935; изабран 15. децембра 1988.
Рајнхард Лауер (Reinhard Lauer), професор емеритус Универзитета у Гетингену, члан
Академије наука у Гетингену, рођен 15. марта 1935, у Бад Франкенхаузену;
изабран 15. децембра 1988.
Ролф Дитер Клуге (Rolf-Dieter Kluge), професор Универзитета у Тибингену, рођен
26. јуна 1937, у Пирни; изабран 27. октобра 1994.
Зузана Тополињска (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,
рођена 2. јануара 1931, у Варшави; изабрана 23. октобра 1997.
Светлана Михајловна Толстој (Светлана Михайловна Толстая), професор Универзитета у Москви, руководилац сектора за етнолингвистику и фолклор
Института за славистику и балканистику Руске академије наука, рођена 14.
децембра 1938; изабрана 26. октобра 2000.
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Роналд Харвуд (Ronald Harwood), књижевник, рођен 9. новембра 1934, у Кејптауну;
изабран 30. октобра 2003.
Ђерђ Конрад (Konrád György), књижевник, рођен 2. априла 1933, у Дебрецину;
изабран 2. новембра 2006.
Аксинија Џурова (Аксиния Джурова), директор Центра за словенско-византијска
проучавања „Проф. Иван Дуйчев“ у Софији, рођена 18. септембра 1942, у
Софији; изабрана 2. новембра 2006.
Габријела Шуберт (Gabriella Schubert), професор емеритус на Универзитету у Јени,
рођена 22. септембра 1943, у Будимпешти; изабрана 2. новембра 2006.
Влада Урошевић (Влада Урошевиќ), књижевник, професор Филолошког факултета
Универзитета у Скопљу, у пензији, члан Македонске академије наука и
уметности, рођен 17. октобра 1934, у Скопљу; изабран 2. новембра 2006.
Манфред Јенихен (Manfred Jähnichen), професор емеритус на Хумболтовом универзитету у Берлину, рођен 26. јануара 1933, у Улерсдорфу (код Дрездена);
изабран 2. новембра 2006.
Герхард Невекловски (Gerhard Neweklowsky), сарадник Института за славистику у
Бечу, у пензији, члан Аустријске академије наука, рођен 14. априла 1941, у
Линцу; изабран 2. новембра 2006.
Иван Алексејевич Чарота (Иван Алексеевич Чарота), професор Белоруског државног
универзитета у Минску, рођен 16. септембра 1952, у селу Лишчики
(Белорусија); изабран 5. новембра 2009.
Петер Хандке (Peter Handke), књижевник, рођен 6. децембра 1942, у Грифену;
изабран 1. новембра 2012.
Роберт Ходел (Robert Hodel), професор Универзитета у Хамбургу, рођен 22. августа
1959, у Бутисхолцу; изабран 5. новембра 2015.
Еуђен Симион (Eugen Simion), професор емеритус Факултета књижевности Универзитета у Букурешту, директор Института за историју и теорију књижевности „Г. Калинеску“ Румунске академије у Букурешту, члан Румунске
академије, рођен 25. маја 1933, у Киождеанци; изабран 8. новембра 2018.
ОДЕЉЕЊЕ ДРУШТВЕНИХ НАУКА
Редовни чланови
Др Димитрије Стефановић, научни саветник Музиколошког института САНУ, у
пензији, рођен 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 Тибор Варади (Várady Tibor), професор Правног факултета Универзитета у Новом
Саду, у пензији, рођен 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).
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Др Данило Баста, професор Правног факултета Универзитета у Београду, у пензији,
рођен 4. септембра 1945, у Зрењанину; за дописног члана изабран 30. октобра
2003, за редовног 1. новембра 2012. (Бгр., ббл.: Годишњак CX, CXVIII).
Др Коста Чавошки, професор Правног факултета Универзитета у Београду, у пензији, рођен 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 Часлав Оцић, економиста, рођен 5. маја 1945, у Даљу; за дописног члана изабран
30. октобра 2003, за редовног 5. новембра 2015. (Бгр., ббл.: Годишњак CX,
CXXI).
Др Александар Костић, професор Филозофског факултета Универзитета у Београду,
у пензији, рођен 14. децембра 1947, у Београду; за дописног члана изабран 5.
новембра 2009, за редовног 8. новембра 2018. (Бгр., ббл.: Годишњак CXVI).
Дописни чланови
Др Павле Петровић, професор емеритус Економског факултета Универзитета у
Београду, рођен 22. фебруара 1947, у Београду; изабран 8. новембра 2018.
Др Алпар Лошонц (Losoncz Alpár), професор Техничког факултета Универзитета у
Новом Саду, рођен 7. јула 1958, у Темерину; изабран 8. новембра 2018.
Инострани чланови
Јирген Хабермас (Jürgen Habermas), професор емеритус Универзитета „Ј. В. Гете“ у
Франкфурту на Мајни, рођен 18. јуна 1929, у Диселдорфу; изабран 15.
децембра 1988.
Ноам Чомски (Noam Chomsky), професор емеритус Института за технологију у
Масачусетсу, рођен 7. децембра 1928, у Филаделфији; изабран 30. октобра 2003.
Масајуки Ивата (岩田 昌征 – Iwata Masayuki), професор емеритус Правно-економског
факултета Ћиба универзитета у Токију, рођен 2. јула 1938, у Токију; изабран 2.
новембра 2006.
Вацлав Клаус (Václav Klaus), политичар и економиста, председник Чешке Републике
2003-2013, рођен 19. јуна 1941, у Прагу; изабран 5. новембра 2009.
Томас Флајнер (Thomas Fleiner), професор емеритус Универзитета у Фрибуру, рођен
16. јула 1938, у Цириху; изабран 5. новембра 2009.
Душан Шиђански, професор емеритус Факултета економских и друштвених наука и
Европског института Универзитета у Женеви, рођен 23. октобра 1926, у
Београду; изабран 5. новембра 2009.
ОДЕЉЕЊЕ ИСТОРИЈСКИХ НАУКА
Редовни чланови
Др Василије Крестић, професор Филозофског факултета Универзитета у Београду, у
пензији, рођен 20. јула 1932, у Ђали; за дописног члана изабран 7. маја 1981,
за редовног 25. априла 1991. (Бгр., ббл.: Годишњак LXXXVIII, XCIX, CVI,
CXVII).
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Др Десанка Ковачевић-Којић, професор Филозофског факултета Универзитета у
Сарајеву, у пензији, рођена 3. октобра 1925, у Сарајеву; за редовног члана
изабрана 27. октобра 1994. (Бгр., ббл.: Годишњак CII, CIX, CXV).
Др Гојко Суботић, научни саветник Византолошког института САНУ у Београду, у
пензији, рођен 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 Динко Давидов, научни саветник Балканолошког института САНУ, у пензији,
рођен 4. октобра 1930, у Сивцу (Бачка); за дописног члана изабран 26. октобра
2000, за редовног 2. новембра 2006. (Бгр., ббл.: Годишњак CVII, CXV).
Др Љубомир Максимовић, професор емеритус Филозофског факултета Универзитета
у Београду, рођен 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 Јованка Калић, професор Филозофског факултета Универзитета у Београду, у
пензији, рођена 15. септембра 1933, у Београду; за дописног члана изабрана
27. октобра 1994, за редовног 5. новембра 2009. (Бгр., ббл.: Годишњак CI,
СVIII, CXVII).
Др Момчило Спремић, професор Филозофског факултета Универзитета у Београду, у
пензији, рођен 29. августа 1937, у Доњој Бадањи; за дописног члана изабран 30.
октобра 2003, за редовног 5. новембра 2009. (Бгр., ббл.: Годишњак CX, CXVII).
Др Мирјана Живојиновић, научни саветник Византолошког института САНУ, у пензији, рођена 25. августа 1938, у Сарајеву; за дописног члана изабрана 2.
новембра 2006; за редовног 1. новембра 2012. (Бгр., ббл.: Годишњак CXIII,
CXX).
Др Михаило Војводић, професор Филозофског факултета Универзитета у Београду, у
пензији, рођен 27. октобра 1938, на Цетињу; за дописног члана изабран 5.
новембра 2009, за редовног 5. новембра 2015. (Бгр., ббл.: Годишњак CXVI,
CXXIII).
Др Љубодраг Димић, професор Филозофског факултета Универзитета у Београду,
рођен 20. фебруара 1956, у Земуну; за дописног члана изабран 1. новембра
2012, за редовног 8. новембра 2018. (Бгр., ббл.: Годишњак CXIX).
Дописни чланови
Др Миодраг Марковић, професор Филозофског факултета Универзитета у Београду,
рођен 10. децембра 1962, у Гацку; изабран 5. новембра 2015. (Бгр., ббл.: Годишњак CXXII).
Др Славенко Терзић, научни саветник у Историјском институту САНУ, рођен 14.
марта 1959, у Пандурици код Пљеваља; изабран 5. новембра 2015. (Бгр., ббл.:
Годишњак CXXII).
Др Вујадин Иванишевић, научни саветник у Археолошком институту у Београду,
рођен 26. фебруара 1958, у Београду; изабран 8. новембра 2018.
Др Драган Војводић, професор Филозофског факултета Универзитета у Београду,
рођен 2. маја 1959, у Кикинди; изабран 8. новембра 2018.
Др Мира Радојевић, професор Филозофског факултета Универзитета у Београду,
рођена 26. августа 1959, у Новим Карловцима; изабрана 8. новембра 2018.
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Чланови ван радног састава
Др Владо Стругар, пуковник, у пензији, редовни члан Црногорске академије наука и
умјетности, рођен 28. децембра 1922, у селу Доњи Улићи (предео Цеклин), код
Цетиња; изабран 27. октобра 1994. (Бгр., ббл.: Годишњак CIII).
Др Јелена Милојковић-Ђурић, научни сарадник Центра за хуманитарне науке Универзитета у Тексасу, у пензији, рођена 2. децембра 1931, у Београду; изабрана 2.
новембра 2006.
Инострани чланови
Тјалинг Ватерболк (Harm Tjalling Waterbolk), професор емеритус Универзитета у
Гронингену, члан Холандске краљевске академије наука, рођен 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.
Јелена Гускова (Елена Юрьевна Гуськова), руководилац Центра за изучавање савремене балканске кризе у Институту славистике РАН, рођена 23. септембра
1949, у Москви; изабрана 2. новембра 2006.
Панајотис Вокотопулос (Παναγιώτης Βοκοτόπουλος – Panagiotis Vokotopoulos), професор Филозофског факултета у Атини, у пензији, члан Атинске академије,
рођен 1930, у Атини; изабран 2. новембра 2006.
Енгелина Сергејевна Смирнова (Энгелина Сергеевна Смирнова), професор на Катедри за историју руске уметности Универзитета у Москви, рођена 4.
фебруара 1932, у Лењинграду; изабрана 5. новембра 2009.
Анатолиј Аркадјевич Турилов (Анатолий Аркадьевич Турилов), виши научни сарадник Института за славистику Руске академије наука, рођен 23. маја 1951, у
Јарослављу; изабран 1. новембра 2012.
Жан-Пол Блед (Jean-Paul Bled), професор емеритус Универзитета у Паризу – Сорбона (Париз IV), рођен 22. маја 1942, у Паризу; изабран 5. новембра 2015.
ОДЕЉЕЊЕ ЛИКОВНЕ И МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ
Редовни чланови
Светомир Арсић Басара, вајар, професор Факултета уметности у Приштини, у пензији, рођен 15. маја 1928, у Севцу; за редовног члана изабран 27. октобра 1994.
(Бгр., ббл.: Годишњак CII, CIX).
Дејан Деспић, композитор, професор Факултета музичке уметности Универзитета
уметности у Београду, у пензији, рођен 11. маја 1930, у Београду; за дописног
члана изабран 12. децембра 1985, за редовног 27. октобра 1994. (Бгр., ббл.:
Годишњак ХСII, CII, CIX, CXVIII).
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Душан Оташевић, сликар, рођен 25. децембра 1940, у Београду; за дописног члана
изабран 30. октобра 2003, за редовног 5. новембра 2009. (Бгр., ббл.: Годишњак
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августа 1993). – Дописни члан Академије од 17. децембра 1959; редовни од
21. марта 1974. (Бгр., ббл.: Годишњак LXXI, LXXVIII, LXXXI, XCIV; нек.: C).
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Годишњак LXXXIV, XCIV, CIII; нек.: CXII).
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– Дописни члан Академије од 16. децембра 1965; редовни од 7. марта 1968.
(Бгр., ббл.: Годишњак LXXXIV).
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априла 1887. (Бгр., ббл.: Годишњак I; нек.: XVII).
Бартош Милан (Београд, 10. новембра 1901 – Београд, 11. марта 1974). – Дописни
члан Академије од 30. јануара 1958; редовни од 20. децембра 1961. (Нек.:
Годишњак LXXXI).
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Белић Александар (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).
Белић Јован (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).
Берић Берислав (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).
Беровић Радивоје (Скадар, 27. новембра 1900 – Нови Сад, 7. децембра 1975). –
Дописни члан Академије од 17. децембра 1959; редовни од 16. децембра 1965.
(Нек.: Годишњак LXXXII).
Бијелић Јован (Колунић, код Босанског Петровца, 19. јуна 1886 – Београд, 12. марта
1964). – Редовни члан Академије од 5. децембра 1963. (Нек.: Гласник XVI).
Билимовић Антон 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).
Благојевић Милош (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).
Благојевић Обрен (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).
Богдановић Димитрије (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).
Богдановић Милан (Београд, 4. јануара 1892 – Београд, 28. фебруара 1964). – Дописни
члан Академије од 14. јуна 1955; редовни од 17. децембра 1959.
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члан Српског ученог друштва од 8. јануара 1867. – Редовни члан Академије од
23. јануара 1888. (Бгр., ббл.: Годишњак II, IX; нек.: XXII).
Богуновић Владимир (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).
Божић Бранко (Осијек, 9. марта 1907 – Београд, 29. марта 1991). – Дописни члан
Академије од 21. марта 1974; редовни од 15. децембра 1988. (Бгр., ббл.:
Годишњак LXXXIII, XCVI; нек.: XCVIII).
Божовић Борислав (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).
Бори Имре (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).
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САНУ од 29. маја 1991. (Бгр., ббл.: Настанак ВАНУ, 1981, Академске беседе
ВАНУ 17; нек.: Годишњак CII).
Брукнер Богдан (Загреб, 13. маја 1931 – Сремска Каменица, 8. јануара 2006). – 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
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Бањаи Јанош (Суботица, 20. новембра 1939 – Нови Сад, 21. фебруара 2016). – Члан
од 1. новембра 2012. (Бгр., ббл.: Годишњак CXIX).
Барановић Крешимир (Шибеник, 25. јула 1894 – Београд, 17. септембра 1975). – Члан
од 7. марта 1968. (Нек.: Годишњак LXXXII).
Богдановић Богдан (Београд, 20. августа 1922 – Беч, 18. јуна 2010). – Члан од 28. маја
1970, поднео захтев да буде разрешен чланства у САНУ 1981. (Бгр., ббл.: Годишњак LXXXVII; нек.: CXVII).
Божић Иван (Макарска, 23. априла 1915 – Београд, 20. августа 1977). – Члан од 22.
априла 1976. (Бгр., ббл.: Годишњак LXXXIII; нек.: LXXXIV).
Бојић Милорад (Земун, 4. јануара 1951 – Крагујевац, 22. јануара 2016). – Члан од 5.
новембра 2015. (Бгр., ббл.: Годишњак CXXII).
Брашован Драгиша (Вршац, 25. маја 1887 – Београд, 7. априла 1965). – Члан од 21.
децембра 1961. (Бгр., ббл.: Годишњак LXIX; нек.: Гласник XVII).
Брусина Спиридон Шпиро (Задар, 11. децембра 1845 – Загреб, 21. маја 1908). –
Дописни члан Српског ученог друштва од 30. јануара 1885. – Члан од 23.
јануара 1888. (Бгр., ббл.: Годишњак II, IX, XIII; нек.: XXII).
Будмани Петар (Дубровник, 27. октобра 1835 – Кастел Ферети, 27. децембра 1914).
– Дописни члан Српског ученог друштва од 24. јануара 1871. – Члан од 23.
јануара 1888.
Буковац Влахо (Цавтат, 4. јула 1855 – Праг, 24. априла 1922). – Дописни члан Српског
ученог друштва од 30. јануара 1884. – Члан од 4. фебруара 1905. (Бгр., ббл.:
Годишњак XVIII).
Букуров Станислав (Велики Бечкерек, 19. јула 1905 – Београд, 11. новембра 1985). –
Члан од 22. априла 1976. (Бгр., ббл.: Годишњак LXXXIII; нек.: ХСII).
Булић Фране (Врањиц, код Сплита, 4. октобра 1846 – Загреб, 29. јула 1934). – Члан од
18. фебруара 1922. (Бгр., ббл.: Годишњак XXX; нек.: XLIII).
Буријан Рихард (Беч, 8. јануара 1871 – Њујорк, 2. маја 1954). – Члан од 18. фебруара
1926. (Бгр., ббл.: Годишњак XLVIII).
Бутозан Васо (Старчево, 5. децембра 1902 – Загреб, 15. маја 1974). – Члан од 5. децембра 1963.
Варићак Владимир (Швица, код Оточца, 14 (26) марта 1865 – Загреб, 17. јануара
1942). – Члан од 3. фебруара 1914. (Бгр., ббл.: Годишњак XXVII).
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Васић Драгиша (Горњи Милановац, 2. октобра 1885 – Нова Градишка, априла 1945).
– Члан од 12. фебруара 1934. (Бгр., ббл.: Годишњак XLII).
Величковић Душан (Београд, 1. фебруара 1909 – Београд, 8. октобра 1971). – Члан од
5. децембра 1963. (Бгр., ббл.: Годишњак LXX, LXXV, LXXVII).
Видовић Емануел (Сплит, 24. децембра 1870 – Сплит, 1. јуна 1953). – Члан од 18.
фебруара 1922. (Бгр., ббл.: Годишњак XXX).
Војновић Иво (Дубровник, 9. октобра 1857 – Београд, 30. августа 1929). – Члан од 18.
фебруара 1924. (Нек.: Годишњак XXXVIII).
Воук Вале (Госпић, 21. фебруара 1886 – Загреб, 27. новембра 1962). – Члан од 17.
фебруара 1936. (Бгр., ббл.: Годишњак XLIV).
Вујић Владимир (Београд, 13. фебруара 1894 – Београд, 25. новембра 1953). – Члан од
14. новембра 1950. (Нек.: Гласник V).
Вукасовић Вулетић Вид (Брсечина, код Дубровника, 16. децембра 1853 – Дубровник,
10. јула 1933). – Члан од 5. фебруара 1907. (Бгр., ббл.: Годишњак XX; нек.: XLII).
Вуковић Сава (Сента, 13. априла 1930 – Београд, 16. јуна 2001). – Члан од 23. октобра
1997. (Бгр., ббл.: Годишњак CIV; нек.: CVIII).
Вучетић Антоније (Дубровник, 18. децембра 1845 – Дубровник, 16. маја 1931). –
Члан од 16. фебруара 1929. (Бгр., ббл.: Годишњак XXXVII; нек.: XL).
Герзић Зоран (Ужице, 17. октобра 1927 – Београд, 23. августа 2001). – Члан од 27.
октобра 1994. (Бгр., ббл.: Годишњак CI; нек.: CVIII).
Горјановић-Крамбергер Драгутин (Загреб, 25. октобра 1856 – Загреб, 22. децембра
1936). – Члан од 3. фебруара 1914. (Бгр., ббл.: Годишњак XXVII).
Грујић Радослав (Земун, 17 (29) јуна 1878 – Хвар, 25. маја 1955). – Члан од 16.
фебруара 1939. (Бгр., ббл.: Годишњак XLVIII; нек.: Гласник VII).
Гушић Бранимир (Загреб, 6. априла 1901 – Загреб, 7. јула 1975). – Члан од 21. децембра 1961. (Бгр., ббл.: Годишњак LXIX, LXX, LXXII, LXXV; нек.: LXXXIII).
Дробњаковић Боривоје (Крагујевац, 4. августа 1890 – Београд, 7. фебруара 1961). –
Члан од 14. јуна 1955. (Бгр., ббл.: Годишњак LXIV; нек.: Гласник XIII).
Ђалски Ксавер Шандор (Бабић Љубомир) (Гредице, код Забока, 26. октобра 1854 –
Гредице, , код Забока, 6. фебруара 1935). – Члан од 4. фебруара 1905. (Бгр.,
ббл.: Гoдишњак XVIII).
Ђелинео Стефан (Стари Град, на Хвару, 17. јуна 1898 – Београд, 1. октобра 1971). –
Члан од 2. марта 1946. (Бгр., ббл.: Годишњак LIV, LXV, LXXIII, LXXIV,
LXXVII).
Ђорђевић Драгутин Ј. (Лозница, 22. августа (3. септембра) 1866 – Београд, 9. априла
1933). – Члан од 16. фебруара 1920. (Бгр., ббл.: Годишњак XXVIII; нек.: XLII).
Ђорђевић Милан (Смедеревска Паланка, 14. августа 1933 – Париз, 21. јануара 1993).
– Члан од 25. априла 1991. (Бгр., ббл.: Годишњак XCVIII; нек.: С).
Елезовић Глиша (Глигорије) (Вучитрн, 6 (18) јануара 1879 – Београд, 17. октобра
1960). – Члан од 2. марта 1946. (Бгр., ббл.: Годишњак LIII; нек.: Гласник XII).
Живановић Јован (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).
Живковић Миленко (Београд, 25. маја 1901 – Београд, 29. јуна 1964). – Члан од 30.
јануара 1958. (Бгр., ббл.: Годишњак LXXI; нек.: Гласник XVI).
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Живковић Петар Ј. (Зајечар, јуна 1847 – Београд, 23. септембра 1923). – Члан Српског ученог друштва од 30. јануара 1883. – Члан од 25. јануара 1894. (Бгр., ббл.:
Годишњак IX).
Живојиновић Светислав (Чента, 7. августа 1907 – Старо Ланиште, код Светозарева, 3.
децембра 1966). – Члан од 5. децембра 1963. (Бгр., ббл.: Годишњак LXX, LXXI).
Жупанич Нико (Грибље, 1. децембра 1876 – Љубљана, 11. септембра 1961). – Члан од
16. фебруара 1939. (Бгр., ббл.: Годишњак XLVIII).
Закић Борислав (Бања Лука, 15. јула 1926 – Београд, 5. фебруара 2003). – Члан од 27.
октобра 1994. (Бгр., ббл.: Годишњак CI, CVIII; нек.: CX).
Зарић Зоран (Београд, 17. маја 1929 – Београд, 14. децембра 1985). – Члан од 16.
новембра 1978. (Бгр., ббл.: Годишњак LXXXVI, XCII; нек.: ХСII).
Зоре Луко (Цавтат, 15. јануара 1846 – Цетиње, 26. новембра 1906). – Дописни члан
Српског ученог друштва од 30. јануара 1884. – Члан од 4. фебруара 1899. (Бгр.,
ббл.: Годишњак XII; нек.: XX).
Иванић Момчило (Пивнице, код Бачке Паланке, 2 (14) марта 1853 – Београд, 23. априла
(6. маја) 1916). – Члан од 30. јануара 1903. (Бгр., ббл.: Годишњак XVI, XVIII).
Ивановић Љубомир (Београд, 12 (24) марта 1882 – Београд, 23. новембра 1945). –
Члан од 18. фебруара 1922. (Бгр., ббл.: Годишњак XXX).
Ившић Стјепан (Ораховица, Славонија, 13. августа 1884 – Загреб, 14. јануара 1962).
– Члан од 15. фебруара 1932.
Игњатовић Јаков (Јаша) (Сентандреја, 26. новембра (8. децембра) 1822 – Нови Сад,
23. јуна (5. јула) 1889). – Дописни члан Друштва српске словесности од 21.
јануара 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).
Јоанновић Ђорђе (Беч, 16. јуна 1871 – Београд, 28. јануара 1932). – Члан од 18.
фебруара 1926. (Нек.: Годишњак XL; Гласник VIII).
Јовановић Драгољуб (Параћин, 21. фебруара 1891 – Београд, 17. фебруара 1970). –
Члан од 18. марта 1948. (Бгр., ббл.: Годишњак LXX).
Јовановић Радмило (Крушевац, 18. новембра 1893 – Београд, 29. јула 1961). – Члан
од 14. јуна 1955. (Нек.: Гласник XIII).
Јовичић Милорад (Београд, 11 (23) јануара 1868 – Грац, 4. новембра 1937). – Члан од
3. фебруара 1906. (Бгр., ббл.: Годишњак XIX, XXI).
Кацер Фридрих (Katzer Friedrich) (Рокицани, Чешка, 5. јуна 1861 – Сарајево, 4.
фебруара 1925). – Члан од 18. фебруара 1924. (Бгр., ббл.: Годишњак XXXII).
Киш Данило (Суботица, 22. фебруара 1935 – Париз, 15. октобра 1989). – Члан од 15.
децембра 1988. (Бгр., ббл.: Годишњак XCV, XCVII; нек.: XCVI).
Ковачевић Благоје (Грахово, код Никшића, 25. марта 1900 – Загреб, 1. децембра 1959).
– Члан од 30. јануара 1958. (Нек.: Гласник XI).
Кос Милко (Горица, 12. децембра 1892 – Љубљана, 24. марта 1972). – Члан од 21.
децембра 1961. (Нек.: Гласник XXIV).
Косановић Богдан (Плашки, 2. јула 1892 – Тузла, 19. септембра 1964). – Члан од 5.
децембра 1963. (Бгр., ббл.: Годишњак LXX; нек.: Гласник XVI).
Крбек Иво (Загреб, 23. августа 1890 – Сплит, 16. јануара 1966). – Члан од 16. децембра
1965.
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Курепа Милан (Бачка Паланка, 11. маја 1933 – Београд, 16. октобра 2000). – Члан од
27. октобра 1994. (Бгр., ббл.: Годишњак CI; нек.: CVII).
Лаврич Божидар (Нова Вас, 10. новембра 1899 – Љубљана, 15. новембра 1961). –
Члан од 14. јуна 1955.
Лазаревић Лаза К. (Шабац, 1 (13) маја 1851 – Београд, 29. децембра (10. јануара)
1890). – Члан од 23. јануара (4. фебруара) 1888. (Нек.: Годишњак V).
Лалић Иван В. (Београд, 8. јуна 1931 – Београд, 28. јула 1996). – Члан од 27. октобра
1994. (Бгр., ббл.: Годишњак CI, CIII; нек.: СIII).
Личеноски Лазар (Галичник, 26. марта 1901 – Скопље, 10. априла 1964). – Члан од 5.
децембра 1963. (Бгр., ббл.: Годишњак LXX; нек.: Гласник XVI).
Манојловић Гавро (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).
Маринковић Јосиф (Врањево, Банат, 11. октобра 1851 – Београд, 13. маја 1931). Члан
Српског ученог друштва од 30. јануара 1884. – Члан од 5. фебруара 1907. (Бгр.,
ббл.: Годишњак XX; XXXV, нек.: XL).
Марић Растислав (Скопље, 14. јануара 1905 – Београд, 25. децембра 1961). – Члан
од 30. јануара 1958. (Бгр., ббл.: Годишњак LXVI, LXVIII; нек.: Гласник XIII).
Мартиновић Нико (Цетиње, 5. јуна 1914 – Сарајево, 10. јануара 1975). – Члан од 27.
априла 1972. (Бгр., ббл.: Годишњак LXXIX; нек.: LXXXII).
Матковић Петар (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).
Мезеи Стеван (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).
Мелик Антон (Чрна Вас, 1. јануара 1890 – Љубљана, 8. јуна 1966). – Члан од 5. децембра 1963. (Нек.: Гласник XVIII).
Миланковић Богдан (Даљ, 31. децембра 1884 – Сарајево, 10. јула 1966). – Члан од 30.
јануара 1958. (Бгр., ббл.: Годишњак LXIX, LXX; нек.: Гласник XVIII).
Милаш Никодим (Шибеник, 16. априла 1845 – Дубровник, 20. марта 1915). – Члан
Српског ученог друштва од 27. фебруара 1883. – Члан од 31. јануара 1902.
(Бгр., ббл.: Годишњак XV).
Милић Мирко (Галац, 21. априла 1932 – Берн, 6. септембра 1993). – Члан од 15.
децембра 1988. (Бгр., ббл.: Годишњак XCV; нек.: С).
Мирковић Мијо (Ракаљ, 28. септембра 1898 – Загреб, 17. фебруара 1963). – Члан од
21. децембра 1961. (Нек.: Гласник XV).
Митровић Андреј (Крагујевац, 17. априла 1937 – Београд, 25. августа 2013). – Члан
од 15. децембра 1988. (Бгр., ббл.: Годишњак XCV, CIII, CX; нек.: СXXI).
Митровић Душан (Београд, 29. децембра 1912 – Београд, 25. априла 1962). – Члан од
21. децембра 1961. (Нек.: Гласник XIV).
Митровић Момчило (Рашевица код Параћина, 30. априла 1921 – Београд, 28. маја
1996). – Члан од 12. децембра 1985. (Бгр., ббл.: Годишњак ХСII, CIII; нек.: CIII).
Михаиловић Љубодраг (Косовска Митровица, 27. фебруара 1926 – Београд, 22.
септембра 1974). – Члан од 21. марта 1974. (Нек.: Годишњак LXXXI).
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Младеновић Милош (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).
Мокрањац Стеван Cт. (Неготин, 28. децембра (9. јануара) 1855 – Скопље, 16.
септембра 1914). – Члан од 3. фебруара 1906. (Бгр., ббл.: Годишњак XIX).
Мршуља Богомир (Лендава, 18. септембра 1940 – Београд, 30. новембра 1994). – Члан
од 27. октобра 1994. (Бгр., ббл.: Годишњак CI; нек.: CI).
Мурко Матија (Дрстеља, 10. фебруара 1861 – Праг, 11. фебруара 1952). – Члан од 4.
фебруара 1905. (Бгр., ббл.: Годишњак XVIII; нек.: Гласник IV).
Мусић Аугуст (Крка, код Новог Места, 3. августа 1856 – Загреб, 26. јула 1938). – Члан
од 18. фебруара 1926. (Бгр., ббл.: Годишњак XXXIV; нек.: XLVIII).
Нахтигал Рајко (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).
Нинчић Момчило (Јагодина, 29. маја (10. јуна) 1876 – Лозана, 23. децембра 1949). –
Члан од 16. фебруара 1937.
Нодило Натко (Сплит, 31. августа 1834 – Загреб, 21. маја 1912). – Члан од 3. фебруара
1910. (Бгр., ббл.: Годишњак XXIII; нек.: XXVI).
Остојић Тихомир (Потиски Свети Никола – Остојићево, 17. јула 1865 – Беч, 18.
октобра 1912). – Члан од 3. фебруара 1910. (Бгр., ббл.: Годишњак XXIII).
Павловић Миливој (Ниш, 8. децембра 1891 – Београд, 19. јануара 1974). – Члан од 27.
априла 1972. (Нек.: Годишњак LXXXI).
Пекић Борислав (Подгорица, 4. фебруара 1930 – Лондон, 2. јула 1992). – Члан од 12.
децембра 1985. (Бгр., ббл.: Годишњак ХСIII; нек.: ХСIХ).
Перић Живојин (Стублине, код Обреновца, 3. јануара 1868 – Оберурнен, 12. септембра 1953). – Члан од 4. фебруара 1905. (Бгр., ббл.: Годишњак XVIII, XXI,
XXXV).
Перичић Властимир (Вршац, 7. децембра 1927 – Београд, 1. марта 2000). – Члан од
15. децембра 1988. (Бгр., ббл.: Годишњак XCV, CIV; нек. CVII).
Перовић Драго (Горица, код Требиња, 20. септембра 1888 – Загреб, 6. јануара 1968).
– Члан од 14. јуна 1955. (Бгр., ббл.: Годишњак LXXII; нек.: Гласник XX).
Петровић Зора (Добрица, 17. маја 1894 – Београд, 25. маја 1962). – Члан од 21.
децембра 1961.
Петровић Мита (Димитрије) (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).
Петровић Сава (Шабац, 13. јануара 1839 – Београд, 20. јануара 1889). – Члан Српског
ученог друштва од 6. фебруара 1869. – Члан од 8. јануара 1889. (Нек.: Годишњак IV).
Пилар Ђуро (Славонски Брод, 22. априла 1846 – Загреб, 19. маја 1893). – Дописни
члан Српског ученог друштва од 30. јануара 1883. – Члан од 8. јануара 1889.
(Нек.: Годишњак VII).
Племељ Јосип (Град на Бледу, 11. децембра 1873 – Љубљана, 22. маја 1967). – Члан
од 15. фебруара 1930. (Бгр., ббл.: Годишњак XXXVIII; нек.: Гласник XIX).
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Поповић Јован (Велика Кикинда, 18. новембра 1905 – Београд, 13. фебруара 1952). –
Члан од 14. новембра 1950. (Бгр., ббл.: Годишњак LVII; нек.: Гласник IV).
Поповић Петар Ј. (Прилеп, 23. маја 1873 – Београд, 4. фебруара 1945). – Члан од 16.
фебруара 1925. (Бгр., ббл.: Годишњак XXXIII, XXXV).
Премерштајн Антон (Premerstein Anton von) (Љубљана, 6. априла 1869 – Марбург
на Лани, 6. фебруара 1935). – Члан од 12. фебруара 1934. (Бгр., ббл.: Годишњак
XLII).
Пупин Михајло (Идвор, 27. септембра 1854 – Њујорк, 12. марта 1935). – Члан од 6.
фебруара 1912. (Нек.: Годишњак XLIV).
Пушин Никола А. (Пушин Николай Антонович) (Саратов, 7. фебруара 1875 – Београд,
22. октобра 1947). – Члан од 29. марта 1947. (Нек.: Годишњак LIV).
Радовановић Војислав (Павлица, код Студенице, 14 (27) јануара 1894 – Београд, 26.
априла 1957). – Члан од 16. фебруара 1940. (Бгр., ббл.: Годишњак LIV; нек.:
Гласник IX).
Радовић Иван (Вршац, 21. јуна 1894 – Београд, 13. августа 1973). – Члан од 28. маја
1970. (Нек.: Гласник XXV).
Радојчић Милош (Земун, 31. августа 1903 – Тонон ле Бен, 14. маја 1975). – Члан од
17. децембра 1959. (Бгр., ббл.: Годишњак LXXXI; нек.: LXXXII).
Рамовш Фран (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).
Рачки Фрањо (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).
Руварац Димитрије (Стари Бановци, 25. октобра 1842 – Сремски Карловци, 3. децембра 1931). – Члан од 3. фебруара 1906. (Бгр., ббл.: Годишњак XIX; нек.: XL).
Рутар Симон (Крн, код Толмина, 12. октобра 1851 – Љубљана, 3. маја 1903). – Члан
од 31. јануара 1902. (Нек.: Годишњак XVII).
Савић Кирило (Ивањица, 26. јануара 1870 – Београд, 27. априла 1957). – Члан од 18.
марта 1948. (Нек.: Гласник IX).
Селенић Слободан (Пакрац, 7. јуна 1933 – Београд, 27. октобра 1995). – Члан од 25.
априла 1991. (Бгр., ббл.: Годишњак XCVIII, ХСIХ; нек.: СII).
Синдик Илија (Тиват, 11. јула 1888 – Београд, 5. јануара 1958). – Члан од 14. новембра
1950 (Бгр., ббл.: Годишњак LVII; нек.: Гласник X).
Скарић Владислав (Сарајево, 10 (22) јуна 1869 – Сарајево, 6. августа 1943). – Члан од
18. фебруара 1935. (Бгр., ббл.: Годишњак XLIII; нек.: LI).
Скерлић Јован (Београд, 8 (20) августа 1877 – Београд, 2 (15) маја 1914). – Члан од 3.
фебруара 1910. (Бгр., ббл.: Годишњак XXIII, XXVI).
Скок Петар (Јурково Село, 1. марта 1881 – Загреб, 3. фебруара 1956). – Члан од 15.
фебруара 1930. (Бгр., ббл.: Годишњак XXXVIII; нек.: Гласник VIII).
Славковић Јован (Земун, 21. јануара 1906 – Београд, 22. августа 1966). – Члан од 21.
децембра 1961. (Бгр., ббл.: Годишњак LXXI).

60

Смичиклас Тадија (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).
Спекторски Евгеније В. (Спекторський Євген Васильович) (Острог, Русија, 15.
октобра 1875 – Њујорк, 3. марта 1951). – Члан од 12. фебруара 1934. (Бгр., ббл.:
Годишњак XLII).
Станчић Светислав (Загреб, 7. јула 1895 – Загреб, 7. јануара 1970). – Члан од 16.
децембра 1965. (Нек.: Гласник XXII).
Стеле Франце (Туњице, код Камника, 21. фебруара 1886 – Љубљана, 10. августа
1972). – Члан од 28. маја 1970. (Бгр., ббл.: Годишњак LXXVII; нек.: Гласник
XXIV).
Тасовац Синиша (Ниш, 27. септембра 1899 – Београд, 26. јула 1960). – Члан од 30.
јануара 1958. (Нек.: Гласник XII).
Тодоровић Доброслав (Краљево, 16. фебруара 1889 – Београд, 24. септембра 1959). –
Члан од 10. јуна 1955. (Бгр., ббл.: Годишњак LXIV; нек.: Гласник XI).
Тројановић Сима (Шабац, 2. фебруара 1862 – Београд, 21. новембра 1935). – Члан од
19. фебруара 1921. (Бгр., ббл.: Годишњак XXIX, XXXV; нек.: XLIV).
Тућан Фран (Дивуша, општина Двор, 26. септембра 1878 – Загреб, 22. јула 1954). –
Члан од 17. фебруара 1936. (Бгр., ббл.: Годишњак XLIV; нек.: Гласник VI).
Туцић Никола (Нови Сад, 2. маја 1946 – Београд, 2. марта 2015). – Члан од 30. октобра
2003. (Бгр., ббл.: Годишњак СХ; нек.: CXXII).
Увалић Радивој (Бачка Паланка, 20. априла 1912 – Горган, 28. септембра 1971). – Члан
од 21. децембра 1961. (Бгр., ббл.: Годишњак LXXVII).
Флашар Мирон (Београд, 23. јуна 1929 – Београд, 2. марта 1997). – Члан од 25. априла
1991. (Бгр., ббл.: Годишњак XCVIII).
Франгеш Михановић Роберт (Сремска Митровица, 2. октобра 1872 – Загреб, 12.
јануара 1940). – Члан од 16. фебруара 1929. (Бгр., ббл.: Годишњак XXXVII;
нек.: XLIX).
Хауптман Људмил (Hauptmann Ljudmil) (Грац, 5. фебруара 1884 – Загреб, 19. априла
1968). – Члан од 17. фебруара 1936. (Бгр., ббл.: Годишњак XLIV, LXX; нек.:
Гласник XXII).
Хаџи Јован (Темишвар, 22. новембра 1884 – Љубљана, 11. децембра 1972). – Члан од
17. фебруара 1936. (Бгр., ббл.: Годишњак XLIV; нек.: Гласник XXIV).
Хегедушић Крсто (Петриња, 26. новембра 1901 – Загреб, 7. априла 1975). – Члан од
7. марта 1968. (Нек.: Годишњак LXXXII).
Цар Марко (Херцег-Нови, 3. августа 1859 – Београд, 1. новембра 1953). – Члан од 19.
фебруара 1923. (Бгр., ббл.: Годишњак XXXII; нек.: Гласник V).
Чајкановић Веселин (Београд, 28. марта (9. априла) 1881 – Београд, 6. августа 1946).
– Члан од 18. фебруара 1922. (Бгр., ббл.: Годишњак XXX).
Чремошник Грегор (Лочица код Ползеле, 24. фебруара 1890 – Љубљана, 12. новембра
1958). – Члан од 15. фебруара 1932. (Бгр., ббл.: Годишњак XL).
Чулиновић Фердо (Карловац, 17. маја 1897 – Загреб, 15. септембра 1971). – Члан од
16. децембра 1965. (Нек.: Гласник XXIII).
Џаџић Петар (Битољ, 18. септембра 1929 – Београд, 31. јула 1996). – Члан од 27.
октобра 1994. (Бгр., ббл.: Годишњак CI; нек.: CIII).
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Шантић Алекса (Мостар, 27. маја 1868 – Мостар, 2. фебруара 1924). – Члан од 3.
фебруара 1914. (Бгр., ббл.: Годишњак XXVII).
Шишић Фердо (Винковци, 9. марта 1869 – Загреб, 21. јануара 1940). – Члан од 18.
фебруара 1924. (Нек.: Годишњак XLIX).
Шљивић Бранко (Београд, 6. јуна 1895 – Београд, 14. новембра 1963). – Члан од 30.
јануара 1958. (Нек.: Гласник XV).
Штрекељ Карел (Горјанско, 24. фебруара 1859 – Грац, 7. јула 1912). – Члан од 3.
фебруара 1910. (Бгр., ббл.: Годишњак XXIII; нек.: XXVI).
Шурмин Ђуро (Сишчани, код Чазме, 13. септембра 1867 – Загреб, 22. марта 1937). –
Члан од 6. фебруара 1912. (Бгр., ббл.: Годишњак XXV).
Чланови ван радног састава*
Апостолски Михаило (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).
Аугустинчић Антун (Клањец, 4. маја 1900 – Загреб, 10. маја 1979). – Члан од 5. децембра 1963. (Бгр., ббл.: Годишњак LXXI).
Бенац Алојз (Плехан, 20. октобра 1914 – Сарајево, 6. марта 1992). – Члан од 27. априла
1972. (Бгр., ббл.: Годишњак LXXXII).
Блануша Данило (Осијек, 7. децембра 1903 – Загреб, 8. августа 1987). – Члан од 28.
маја 1970. (Нек.: Годишњак XCVI).
Божић Мирко (Сињ, 21. септембра 1919 – Загреб, 1. августа 1995). – Члан од 7. марта
1968.
Брецељ Богдан (Горица, 6. маја 1906 – Љубљана, 9. септембра 1986). – Члан од 21.
децембра 1961. (Бгр., ббл.: Годишњак LXIX, LXX, LXXII, LXXV; нек.: ХСIII).
Букуров Бранислав (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 Војвођанској академији наука и уметности 5.
децембра 1979. (Бгр., ббл.: Годишњак LXXIV, LXXVII; Академске беседе
ВАНУ 5; Настанак ВАНУ, 1981; нек.: Годишњак ХСIII).
Видмар Јосип (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).
Вукотић Драгутин (Подгорица, 15. октобра 1924 – Подгорица, 7. децембра 2017). –
Члан ван радног састава ВАНУ од 3. децембра 1990; члан САНУ од 29. маја
1991.
Гавриловић Загорка (Београд, 21. августа 1926 – Нотингем, 19. јануара 2009). – Члан
од 30. октобра 2003. (Нек.: Годишњак CXVI).
Графенауер Бого (Љубљана, 16. марта 1916 – Љубљана, 12. маја 1995). – Члан од 16.
новембра 1978.

—————

* „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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Ђорђевић Димитрије (Београд, 17. фебруара 1922 – Санта Барбара, 5. марта 2009). –
Члан од 12. децембра 1985. (Бгр., ббл.: Годишњак ХСIII, CI).
Јакац Божидар (Ново Место, 16. јула 1899 – Љубљана, 20. новембра 1989). – Члан
од 5. децембра 1963. (Бгр., ббл.: Годишњак LXX; нек.: XCVI).
Јуранчич Јанко (Андренци, 18. децембра 1902 – Љубљана, 15. децембра 1989). – Члан
од 12. децембра 1985. (Нек.: Годишњак XCVI).
Калеб Вјекослав (Тијесно на Муртеру, 27. септембра 1905 – Загреб, 13. априла 1996).
– Члан од 16. децембра 1965.
Когој Фрањо (Крањска Гора, 13. октобра 1894 – Крањска Гора, 30. септембра 1983).
– Члан од 14. јуна 1955. (Нек.: Годишњак ХСI).
Конески Блаже (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).
Космач Цирил (Слап об Идријци, 28. септембра 1910 – Љубљана, 28. јануара 1980). –
Члан од 7. марта 1968.
Костренчић Марко (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 састава од 15. маја 1976. (Нек.: Годишњак LXXXIII).
Крањец Мишко (Велика Полана, 15. септембра 1908 – Љубљана, 8. јуна 1983). – Члан
од 16. децембра 1965.
Кршинић Франо (Лумбарда, на Корчули, 24. јуна 1897 – Загреб, 1. јануара 1982). –
Члан од 7. марта 1968. (Бгр., ббл.: Годишњак LXXIV).
Кухељ Антон (Опчине, 11. новембра 1902 – Љубљана, 31. јула 1980). – Члан од 21.
децембра 1961. (Бгр., ббл.: Годишњак LXIX; нек: LXXXVII).
Маринковић Ранко (Вис, 22. фебруара 1913 – Загреб, 28. јануара 2001). – Члан ван
радног састава од 7. марта 1968; за иностраног члана преведен 17. децембра
1998.
Марић Лука (Папићи, код Суње, 24. фебруара 1899 – Тијесно на Муртеру, 17. јуна
1979). – Члан од 10. јуна 1955. (Бгр., ббл.: Годишњак LXVIII; нек.: LXXXVI).
Мекули Есад (Плав, 17. децембра 1916 – Приштина, 6. августа 1993). – Члан од 16.
новембра 1978.
Милчински Јанез (Љубљана, 3. маја 1913 – Љубљана, 28. јула 1993). Председник
Словеначке академије наука и уметности 1976–1992. – Члан од 16. новембра
1978. (Нек.: Годишњак С).
Михаиловић Милорад (Бата) (Панчево, 8. фебруара 1923 – Париз, 23. априла 2011).
– Члан од 12. децембра 1985. (Нек.: Годишњак СXVIII).
Новак Грга (Хвар, 2. априла 1888 – Загреб, 7. септембра 1978). Председник
Југославенске академије знаности и умјетности 1958–1978. – Члан од 21.
децембра 1961. (Нек.: Годишњак LXXXV).
Петровић Гајо (Српске Моравице, код Карловца, 12. марта 1927 – Загреб, 13. јуна
1993). – Члан од 15. децембра 1988. (Нек.: Годишњак С).
Поленаковић Харалампије (Поленаковиќ Харалампие) (Гостивар, 17. јануара 1909 –
Скопље, 15. фебруара 1984). – Члан од 16. децембра 1965. (Бгр., ббл.: Годишњак LXXIV).
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Попа Васко (Гребенац, 29. јуна 1922 – Београд, 5. јануара 1991). – Дописни члан
Академије од 27. априла 1972. Приступио Војвођанској академији наука и
уметности 5. децембра 1979. (Бгр., ббл.: Годишњак LXXXV; Настанак ВАНУ,
1981; Академске беседе ВАНУ 3; нек.: Годишњак ВАНУ XI).
Поповић Љубомир (Љуба) (Тузла, 14. октобра 1934 – Београд, 12. августа 2016). –
Члан од 25. априла 1991.
Пријатељ Круно (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.
Раковец Иван (Љубљана, 18. септембра 1899 – Љубљана, 3. августа 1985). – Члан од
21. децембра 1961. (Нек.: Годишњак ХСII).
Рашковић Јован (Книн, 5. јула 1929 – Београд, 28. јула 1992). – Члан од 15. децембра
1988. (Нек.: Годишњак ХСIХ).
Рибар Бела (Ribár Belá) (Дебељача, 5. септембра 1930 – Нови Сад, 21. марта 2006). –
Дописни 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).
Ступица Габријел (Дражгоше, код Шкофије Локе, 21. марта 1913 – Љубљана, 19.
децембра 1990). – Члан од 16. новембра 1978. (Нек.: Годишњак XCVII).
Тартаља Марино (Tartaglia Marino) (Загреб, 3. августа 1894 – Загреб, 21. априла
1984). – Члан од 16. децембра 1965. (Бгр., ббл.: Годишњак LXXII, LXXV).
Тодоровић Милева (Мица) (Сарајево, 16. децембра 1900 – Сарајево, 10. октобра 1981).
– Члан од 16. новембра 1978.
Ћурчић Слободан (Сарајево, 19. децембра 1940 – Солун, 3. децембра 2017). – Члан од
23. октобра 1997.
Финжгар Алојзиј (Шкофја Лока, 30. децембра 1902 – Љубљана, 28. марта 1994). –
Члан од 15. децембра 1988. (Нек.: Годишњак CI).
Фисковић Цвито (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).
Хаџиселимовић Хајрудин (Бања Лука, 12. новембра 1914 – Сарајево, 10. априла 1981).
– Члан од 16. новембра 1978. (Нек.: Годишњак LXXXVIII).
Цветко Драготин (Вучја Вас, 19. септембра 1911 – Љубљана, 2. септембра 1993). –
Члан од 7. марта 1968. (Бгр., ббл.: Годишњак LXXV, LXXVII; нек.: С).
Цвитер Фран (Zwitter Fran) (Бела Црква, Долењско, 24. октобра 1905 – Љубљана, 14.
априла 1988). – Члан од 28. маја 1970. (Нек.: Годишњак XCV).
Чалић Душан (Смртић, крај Нове Градишке – Ратковац код Нове Градишке, 18.
августа 1918 – Загреб, 17. априла 1993). – Члан од 27. априла 1972. (Бгр., ббл.:
Годишњак LXXIX; нек.: С).
Џамоња Душан (Струмица, 31. јануара 1928 – Загреб, 14. јануар 2009). – Члан од 15.
децембра 1988. (Нек.: Годишњак CXVI).
Шкреб Никола (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.
Шопов Ацо (Штип, 20. децембра 1923 – Скопље, 20. априла 1982). – Члан од 7. марта
1968.
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Инострани чланови*
Акијама Хироши (秋山洋 - Akiyama Hiroshi). Чиба, 1931 – 21.септембра 2012. – Члан
од 23. октобра 1997.
Алексејев Михаил Павлович (Алексеев Михаил Павлович). Кијев, 24. маја (5. јуна)
1896 – Лењинград, 19. септембра 1981. – Члан од 16. децембра 1971. (Нек.:
Годишњак LXXXIX).
Алиханов Абрам Исакович (Алиханов Абрам Исаакович). Елизаветпољ–Кировабад,
20. фебруара (4. марта) 1904 – Москва, 8. децембра 1970. – Члан од 21. децембра 1961. (Нек.: Гласник XXII).
Андрејевић Милета. Велики Бечкерек, 25. септембра 1925 – Њујорк, 20. октобра
1989. – Члан од 15. децембра 1988. (Нек.: Годишњак XCVI).
Аргези Тудор (Arghezi Tudor – Theodorescu Ion). Букурешт, 21. маја 1880 – Букурешт,
14. јула 1967. – Члан од 4. новембра 1965. (Нек.: Гласник XIX).
Артобољевски Ивaн Иванович (Артоболевский Иван Иванович). Москва, 26.
септембра (9. октобра) 1905 – Москва, 21. септембра 1977. – Члан од 4.
новембра 1965. (Нек.: Годишњак LXXXVII).
Бакуљев Александр Николајевич (Бакулев Александр Николаевич). Невењиковска, 25.
новембра (7. децембра) 1890 – Москва, 31. марта 1967. – Члан од 17. децембра
1959.
Барбулеску Илије (Barbulescu Ilie). Букурешт, 3. децембра 1875 – Јаши, 5. јуна 1945. –
Члан од 3. фебруара 1914.
Баркан Омер Лутфи (Barkan Omer Lütfi). Једрене, 1902 – Инстанбул, 23. августа
1979. – Члан од 16. децембра 1971.
Бартон Дерек (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).
Бенс Норман (Baynes Norman). Лондон, 29. маја 1877 – Лондон, 12. фебруара 1961. –
Члан од 17. децембра 1959.
Бенш Адолф (Benš Adolf). Пардубице, 18. маја 1894 – Праг, 8. марта 1982. – Члан од
4. новембра 1965.
Берар Виктор (Bérard Victor). Морез ди Жира, 10. августа 1864 – Париз, 13. новембра
1931. – Члан од 16. фебруара 1920. (Нек.: Годишњак XL).
Берза Михаи (Berza Mihai). Такучи, 23. августа 1907 – Букурешт, 5. октобра 1978. –
Члан од 22. маја 1975 (Нек.: Годишњак LXXXV).
Бернар Жан (Bernard Jean). Париз, 26. маја 1907 – Париз, 17. априла 2006. – Члан од
7. маја 1981. (Нек.: Годишњак CXIII).
Блашкович Диониз (Blaškovič Dionyz). Јаблоница, 2. августа 1913 – Братислава, 17.
новембра 1998. – Члан од 7. маја 1981.
Бобжињски Михал (Bobrzyński Michał). Краков, 30. септембра 1849 – Познањ, 3. јула
1935. – Члан од 5. фебруара 1907. (Бгр., ббл.: Годишњак XX).

—————

* Инострани чланови установљени су 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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Богдан Јоан (Bogdan Joan). Брашов, 25. јула 1864 – Букурешт, 1. јуна 1919. – Члан од
3. фебруара 1914.
Богдановић Борислав, Нови Сад, 3. јуна 1934 – Милхајм на Руру, 11. септембра 2010.
– Члан од 2. новембра 2006.
Бокрис Џон (Bockris John O’Mara). Јоханесбург, 5. јануара 1923 – Гејнисвил, Флорида,
7. јула 2013. – Члан од 15. децембра 1988.
Болдвин Џемс Марк (Baldwin James Mark). Колумбија, 12. јануара 1861 – Париз, 8.
новембра 1934. – Члан од 16. фебруара 1920. (Бгр., ббл.: Годишњак XXVIII).
Бранка Виторе (Branca Vittore). Савона, 9. јула 1913 – Венеција, 28. маја 2004. – Члан
од 15. децембра 1988. (Нек.: Годишњак CXI).
Браун Максимилиан (Braun Maximilian). Петроград 6. фебруара 1903 – Гетинген, 17.
јула 1984. – Члан од 16. децембра 1971.
Брауницер Герхард (Braunitzer Gerhard). Марибор, 24. септембра 1921 – Минхен, 27.
маја 1989. – Члан од 12. децембра 1985. (Нек.: Годишњак XCVI).
Браше Жан (Brachet Jean). Етербек, 19. марта 1909 – Брен л’Але, 10. августа 1988. –
Члан од 4. новембра 1965. (Нек.: Годишњак XCV).
Брен Едмонд (Brun Edmond Antoine). Сен Кана, 31. децембра 1898 – Париз, 4. новембра 1979. – Члан од 22. маја 1975 (Нек.: Годишњак LXXXVI).
Брикнер Александер (Brückner Aleksander). Тарнопољ, 29. јануара 1856 – Берлин, 24.
маја 1939. – Члан од 3. фебруара 1906. (Бгр., ббл.: Годишњак XIX).
Брин Жан (Bruhnes Јеаn). Тулуз, 1869 – Париз, 27. августа 1930. – Члан од 16.
фебруара 1920. (Нек.: Годишњак XXXIX).
Бритн Бенџамин (Britten Benjamin Edward). Лоустофт, 22. новембра 1913 – Алдберг,
4. децембра 1976. – Члан од 4. новембра 1965. (Нек.: Годишњак LXXXIII).
Бродел Фернан (Braudel Fernand). Лимевил, 24. августа 1902 – Сен Жерве, 27.
новембра 1985. – Члан од 4. новембра 1965. (Нек.: Годишњак ХСIII).
Брок Олаф (Broch Olaf). 4. августа 1867 – Осло, 28. јануара 1961. – Члан од 16.
фебруара 1920. (Бгр., ббл.: Годишњак XXVIII).
Бузников Генадиј Алексејевич (Бузников Генадий Алексеевич). Лењинград – СанктПетербург, 18. јануара 1931 – Лос Анђелес 27. августа 2012. – Члан од 25.
априла 1991.
Бурас Хараламбос (Μπούρας Χαράλαμπος – Bouras Charalambos). Превеза, 17. јула
1933 – Атина, 27. јула 2016. – Члан од 27. октобра 1994.
Вавилов Сергеј Иванович (Вавилов Сергей Иванович). Москва, 12 (24) марта 1891 –
Москва, 25. јануара 1951. – Члан од 18. марта 1948.
Вагнер Хенри Н. (Wagner Henry N.). Балтимор, 12. маја 1927 – Балтимор 25. септембра
2012. – Члан од 30. октобра 2003. (Нек.: Годишњак CXIX).
Вајан Андре (Vaillant André). Соасон, 3. новембра 1890 – Париз, 23. јуна 1977. – Члан
од 14. јуна 1955. (Нек.: Годишњак LXXXIV).
Вајс Паул (Weiss Paul). Беч, 21. марта 1898 – Њујорк, 8. септембра 1989. – Члан од 17.
децембра 1959. (Нек.: Годишњак XCVIII).
Ваксман Селман (Waksman Selman). Новаја Прилука, 10 (22) јула 1888 – Хајанис,
Масачусетс, 16. августа 1973. – Члан од 17. децембра 1959. Добитник
Нобелове награде за медицину 1952. године. (Нек.: Гласник XXV).
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Валдони Пјетро (Valdoni Pietro). Трст, 22. фебруара 1900 – Рим, 23. новембра 1976. –
Члан од 4. новембра 1965. (Нек.: Годишњак LXXXVII).
Вален Роберт Жане (Walen Robert Janet). Ротердам, 8. априла 1912 – Париз, 20.
септембра 1994. – Члан од 16. децембра 1971. (Нек.: Годишњак CI).
Вамбери Армин (Vambéry Armin). Дунасердахељ, 19. марта 1832 – Будимпешта, 2.
септембра 1913. – Члан од 6. јануара 1890. (Нек.: Годишњак XXVII).
Васиљев Александр Александрович (Васильев Александр Александрович). Петроград,
22. септембра (5. октобра) 1867 – Вашингтон, 30. маја 1953. – Члан од 12.
фебруара 1934. (Бгр., ббл.: Годишњак XLII).
Васиљевски Василиј Григорјевич (Васильевский Василий Григорьевич). Иљинск, 21.
јануара (2. фебруара) 1833 – Фиренца, 13 (25) маја 1899. – Члан од 23. јануара
1888. (Нек.: Годишњак XIII).
Ведел Жорж (Vedel Georges). Ош, 5. јула 1910 – Париз, 21. фебруара 2002. – Члан од
4. новембра 1965.
Велес Егон (Wellesz Egon). Беч, 21. октобра 1885 – Оксфорд, 9. новембра 1974. – Члан
од 16. децембра 1971. (Нек.: Годишњак LXXXI).
Вентури Франко (Venturi Franco). Рим, 16. маја 1914 – Торино, 14. децембра 1994. –
Члан од 7. маја 1981. (Нек.: Годишњак CI).
Вернер Јоахим (Werner Joachim). Берлин, 23. децембра 1909 – Минхен, 9. јануара
1994. – Члан од 15. децембра 1988. (Нек.: Годишњак CI).
Верон Марсел (Veron Marcel). Париз, 28. новембра 1900 – Веји сир Сен, 24. августа
1984. – Члан од 4. новембра 1965. (Нек.: Годишњак ХСI).
Вес Јулиус Е. (Wess Julius Erich). Обервелц (Аустрија), 5. децембра 1934 – Минхен, 8.
августа 2007. – Члан од 30. октобра 2003. (Нек.: Годишњак CXV).
Веселовски Александр Николајевич (Веселовский Александр Николаевич). Москва, 4
(16) фебруара 1838 – Петроград, 10 (23) октобра 1906. – Члан од 16. јануара
1895. (Бгр., ббл.: Годишњак IX; нек.: XX).
Видоески Божидар. Звечен, 8. новембра 1920 – Скопље, 16. маја 1998. – Члан од 23.
октобра 1997. (Нек.: Годишњак CV).
Вили Клод (Villee Claude A.). Ланкастер 9. фебруара 1917 – Бостон, 7. августа 2003. –
Члан од 15. децембра 1988 (Нек.: Годишњак CXI).
Виноградов Александр Павлович. Петроград, 9 (21) августа 1895 – Москва, 16. новембра 1975. – Члан од 17. децембра 1959. (Нек.: Годишњак LXXXII).
Виноградов Виктор Владимирович. Зарајск, 31. децембра 1894 (12. јануара 1895) –
Москва, 4. октобра 1969. – Члан од 17. децембра 1959. (Нек.: Гласник XXIII).
Виноградов Иван Матвејевич (Виноградов Иван Матвеевич). Милољуб, 2 (14) септембра 1891 – Москва, 20. марта 1983. – Члан од 17. децембра 1959. (Нек.:
Годишњак ХС).
Владимиров Василиј Сергејевич (Владимиров Василий Сергеевич). Дјаглев – санктпетербуршка област, 9. јануара 1923 – Москва, 3. новембра 2012. – Члан ван
радног састава ВАНУ од 3. децембра 1987, за иностраног члана САНУ
примљен 29. маја 1991. (Нек.: Годишњак CXIX).
Војнович Владимир Николајевич (Владимир Николаевич Войнович). књижевник,
Стаљинабад-Душанбе, 26. септембра 1932 – Москва, 27. јула 2018. – Члан од
25. априла 1991.
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Волков Мстислав Васиљевич (Волков Мстислав Васильевич). 2. јуна 1923 –1996. –
Члан од 22. маја 1975.
Вузевски Војислав. Кладово, 11. децембра 1932 – Ротердам, 7. октобра 1999. – Члан
од 23. октобра 1997. (Нек.: Годишњак CVI).
Вујичић Стојан. Помаз, 15. маја 1933 – Рим, 11. фебруара 2002. – Члан од 26. октобра
2000. (Нек.: Годишњак CIX).
Вучинић Вејн (Vucinich Wayne S.). Бјут (Монтана), 23. јуна 1913 – Менло Парк, 21.
априла 2005. – Члан од 30. октобра 2003 (Нек.: Годишњак CXII).
Галето Диониђи (Galletto Dionigi). Монстероло ди Савиљано, 26. јануара 1932 – Торино, 25. септембра 2011. – Члан од 2. новембра 2006. (Нек.: Годишњак
СXVIII).
Галис Арне (Gallis Arne). Андеб, 29. новембра 1908 – Осло, 31. јануара 1997. – Члан
од 7. маја 1981. (Нек.: Годишњак CIV).
Галоа Пјер Мари (Gallois Pierre Marie). Торино, 29. јуна 1911 – Париз, 23. августа
2010. – Члан од 23. октобра 1997. (Нек.: Годишњак CXVII).
Говен Огист (Gauvain Auguste). Везул, 6. октобра 1861 – По, 17. априла 1931. – Члан
од 16. фебруара 1920. (Бгр., ббл.: Годишњак XXVIII; нек.: XL).
Грабар Андре (Grabar André). Кијев, 26. јула 1896 – Париз, 6. октобра 1990. – Члан од
17. децембра 1959. (Нек.: Годишњак XCVII).
Грденић Драго. Крижевци, 31. августа 1919 – Загреб, 7. септембра 2018. – Члан ван
радног састава од 12. децембра; за иностраног члана преведен 17. децембра
1998. Поднео захтев да буде разрешен чланства у САНУ писмом од 19.
септембра 1991.
Грегоар Анри (Grégoire Henri). Иј, 21. марта 1881 – Розијер, 28. септембра 1964. –
Члан од 14. јуна 1955. (Нек.: Гласник XVI).
Греков Борис Дмитријевич (Греков Борис Дмитриевич). Миргород, 9 (21) априла
1882 – Москва, 9. септембра 1953. – Члан од 9. априла 1947.
Грозданов Цветан. Охрид, 5. марта 1936 – Скопље, 30. марта 2018. – Члан од 30.
октобра 2003.
Гурвич Жорж (Gurvitch Georges). Новоросијск, 20. октобра 1894 – Париз, 10.
децембра 1965. – Члан од 4. новембра 1965.
Давсон Хју (Davson Hugh). Лондон, 25. новембра 1909 – Лондон, 2. јула 1996. – Члан
од 15. децембра 1988. (Нек.: Годишњак CV).
Данеш Јиржи (Daneš Jiří). Нови Двур, 23. августа 1880 – Лос Анђелес, 12. априла
1928. – Члан од 18. фебруара 1926. (Нек.: Годишњак XXXVII).
Дарби Вилијам (Darby William Jefferson). Галовеј, 6. новембра 1913 – Нешвил, 6. јуна
2001. – Члан од 17. децембра 1959.
Дворжак Антоњин (Dvořák Antonín). Нелахозевес, на Влтави, 8. септембра 1841 –
Праг, 1. маја 1904. – Члан од 22. фебруара 1888.
Демус Ото (Demus Otto). Харланд, 4. новембра 1902 – Беч, 17. новембра 1990. – Члан
од 22. маја 1975. (Нек.: Годишњак XCVIII).
Дени Ернест (Denis Ernest). Ним, 3. јануара 1849 – Париз, 4. јануара 1921. – Члан од
6. фебруара 1912. (Бгр.: Годишњак XXV; нек.: XXIX).
Дешнер Карлхајнц (Deschner Karlheinz). Бамберг, 23. маја 1924 – Хасфурт, 8. априла
2014. – Члан од 2. новембра 2006.
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Дивал Ноел (Duval Noël). Ле Шене, 24. децембра 1929 – Париз, 12. децембра 2018. –
Члан од 23. октобра 1997.
Диверже Морис (Duverger Maurice). Ангулем, 5. јуна 1917 – 17. децембар 2014. –
Члан од 7. маја 1981.
Дигве Ејнар (Dyggve Ejnar). Лиепаја, 17. октобра 1887 – Копенхаген, 6. августа 1961.
– Члан од 16. фебруара 1940.
Дил Шарл (Diehl Charles). Стразбур, 4. јула 1859 – Париз, 1. новембра 1944. – Члан од
17. фебруара 1936.
Дитур Жан (Dutourd Jean). Париз, 14. јануара 1920 – Париз, 17. јануар 2011. – Члан
од 23. октобра 1997.
Домин Карел. Кутна Хора, 4. маја 1882 – Праг, 10. јуна 1953. – Члан од 18. фебруара
1926.
Дорошевски Витолд (Doroszewski Witold Jan). Москва, 1. маја 1899 – Варшава, 26.
јануара 1976. – Члан од 16. децембра 1971.
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јуна 1923 – Москва, 19. фебруара 2017. – Члан од 2. новембра 2006.
Шахматов Алексеј Александрович (Шахматов Алексей Александрович). Нарва, 5
(17) јуна 1864 – Петроград, 16. августа 1920. – Члан од 30. јануара 1904. (Бгр.,
ббл.: Годишњак XVII).
Шишманов Иван Д. Свиштов, 22. јуна 1862 – Осло, 23. јуна 1928. – Члан од 5.
фебруара 1897. (Бгр., ббл.: Годишњак XI; нек.: XXXVII).
Шолохов Михаил Александрович. Вјешенскаја Станица на Дону, 11 (24) маја 1905 –
Вјешенскаја Станица, 21. фебруара 1984. – Члан од 4. новембра 1965.
Добитник Нобелове награде за књижевност 1965. године.
Шостакович Дмитриј Дмитријевич (Шостакович Дмитрий Дмитриевич). Петроград, 12 (25) септембра 1906 – Москва, 9. августа 1975. – Члан од 4. новембра
1965. (Нек.: Годишњак LXXXI).
Шпалдон Емил (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.
Штраус Иван. Кремна, 24. јуна 1928 – Сарајево, 24. августа 2018. – Члан од 1.
новембра 2012.
Почасни чланови
(На основу чл. VII, тач. 3 Закона о изменама и допунама у Основном закону
Краљевско-српске академије од 10. фебруара 1892. чланови Српског ученог
друштва постали су почасни чланови Српске краљевске академије).
Аврил Адолф (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).
Алексић Анта (Антоније). Панчево, 9. маја 1844 – Београд, 12. новембра 1893. – Члан
Српског ученог друштва од 17. фебруара 1874. (Нек.: Годишњак VII).
Алковић Коста. Земун, 14. септембра 1834 – Београд, 2. маја 1909. – Члан Српског
ученог друштва од 25. јануара 1870. (Нек.: Годишњак XXIII).
Андоновић Милан. Пожаревац, 11. јула 1849 – Беч, 31. августа 1926. – Члан Српског
ученог друштва од 27. фебруара 1883.
Андрејевић Андреја. Крагујевац, 1. VII 1840 – Крагујевац, 2. IX 1893. – Дописни члан
Српског ученог друштва од 24. I 1871.
Асколи Грацијадио (Ascoli Graziadio Isaia). Горица, 16. јула 1829 – Милано, 21. јануара
1907. – Дописни члан Српског ученог друштва од 30. јануара 1885.
Бакић Војислав. Перна, код Топуског, 22. августа (3. септембра) 1847 – Београд, 30.
априла 1929. – Члан Српског ученог друштва од 27. фебруара 1883. (Нек.: Годишњак XXXVIII).
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Бат Џон Александер Тин маркиз од (Bath John Alexander Thynne Marquis of). Вестминстер, 1. марта 1831 – Венеција, 20. априла 1896. – Почасни члан Српског
ученог друштва од 30. јануара 1884.
Безсонов Пјотр Алексејевич (Бессонов Петр Алексеевич). Москва, 4 (16) јуна 1828 –
Харков, 22. фебруара (6. марта) 1898. – Дописни члан Друштва српске
словесности од 13. јануара 1863. – Дописни члан Српског ученог друштва од
20. јула 1864.
Берисављевић Ђорђе. 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.
Борхграв Емил (Borchegrave Emile baron de). Ган, 27. децембра 1873 – Брисел, 1.
августа 1917. – Дописни члан Српског ученог друштва од 30. јануара 1885.
Будилович Антон Семјонович (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.
Бурмов Тодор Стојанов. Габрово, 2. јануара 1834 – 25. октобра 1906. – Дописни члан
Српског ученог друштва од 6. фебруара 1869.
Буслајев Фјодор Иванович (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.
Ваљавец Матија. Средња Бела, 17. фебруара 1831 – Загреб, 15. марта 1897. – Дописни члан Српског ученог друштва од 30. јануара 1884. (Нек.: Годишњак XII).
Ваничек Фрањо. Валтердорф, 6. јула 1809 – Осијек, 6. априла 1894. – Дописни члан
Српског ученог друштва од 30. јануара 1885.
Васиљевић Алимпије. 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).
Вацлик Јан (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.
Вељковић Стојан. 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.
Вересић (Максим) Мојсеј. Страгари, 1835 – Београд, 4 (16) октобра 1896. – Дописни
члан Српског ученог друштва од 6. фебруара 1869.
Верешчагин Василиј Васиљевић (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).
Верковић Стефан. 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.
Вета Анђело (Vetta Angelo). 1837 – 29. октобра (11. новембра) 1901. – Дописни члан
Српског ученог друштва од 30. јануара 1885.
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Витковић Гаврило. Будим, 28. јануара (9. фебруара) 1829 – Неготин, 25. јула (7. августа) 1902. – Члан Српског ученог друштва од 30. јануара 1872. (Нек.: Годишњак XVI).
Вујић Никола. Пригор, 1. октобра 1846 – Беч, 12. марта 1910. – Дописни члан Српског
ученог друштва од 30. јануара 1885.
Вукићевић Никола Ђ. Сомбор, 8. новембра 1830 – Сомбор, 26. октобра (8. новембра)
1910. – Дописни члан Српског ученог друштва од 30. јануара 1883.
Гледстон Вилијам Еварт (Gladstone William Ewart). Ливерпул, 29. децембра 1809 –
Хаварден, 19. маја 1898. – Почасни члан Српског ученог друштва од 19. октобра 1880. (Нек.: Годишњак XII).
Голубовић Димитрије. 1826 – Београд, 16 (28) фебруара 1899. – Члан Српског ученог
друштва од 29. јула 1864.
Грот Јаков Карлович (Грот Яаков Карлович). Петербург, 15 (27) децембра 1812 –
Петербург, 24. маја (5. јуна) 1893. –Дописни члан Српског ученог друштва од
19. октобра 1880.
Грот Константин Јаковљевич (Грот Константин Яковлевич). Царско Село, 22. јуна
(4. јула) 1853 – Лењинград, 29. септембра 1934. – Дописни члан Српског ученог друштва од 30. јануара 1883.
Грујић Јеврем. Даросава, 8. новембра 1827 – Београд, 15 (27) септембра 1895. – Члан
Друштва српске словесности од 2. јануара 1855. – Члан Српског ученог
друштва од 5. марта 1869. (Нек.: Годишњак X).
Грујић Сава. Колари, код Смедерева, 25. новембра 1840 – Београд, 21. октобра (3.
новембра) 1913. – Члан Српског ученог друштва од 2. јуна 1875. (Нек.: Годишњак XXVII).
Де Губернатис Анђело (De Gubernatis Angelo). Торино, 7. априла 1840 – Рим, 26.
фебруара 1913. – Дописни члан Српског ученог друштва од 8. фебруара 1886.
(Нек.: Годишњак XXVI).
Дестунис Гаврил Спиридонович (Дестунис Гавриил Спиридонович). Петроград, 16.
марта 1818 – Петроград, 19. марта 1895. – Дописни члан Српског ученог
друштва од 22. новембра 1881. (Нек.: Годишњак XI).
Димитријевић Сава. Панчево, 24. августа (7. септембра) 1847 – Београд, 5. септембра
1927. – Дописни члан Српског ученог друштва од 30. јануара 1884.
Докић Лазар. Београд, 27. марта (8. априла) 1846 – Опатија, 1 (13) децембра 1893. –
Дописни члан Српског ученог друштва од 25. јануара 1870. (Нек.: Годишњак
VII).
Драгашевић Јован. Пожаревац, 4. фебруара 1836 – Ниш, 1. јула 1915. – Члан Друштва
српске словесности од 21. фебруара 1862. – Почасни члан Српског ученог
друштва од 29. јула 1864, члан од 6. фебруара 1869.
Драговић Марко. Велестово, код Цетиња, 22. августа 1851 – Цетиње, 6 (19) новембра
1918. – Дописни члан Српског ученог друштва од 30. јануара 1885.
Дринов Mарин Стојанов. Панађуриште, 20. октобра (1. новембра) 1838 – Харков, 28.
фебруара (3. марта) 1906. – Почасни члан Српског ученог друштва од 22.
новембра 1881.
Друе Анри (Drouet Henri). Троа, 27. новембра 1829 – Дижон, 16. марта 1900. – Почасни
члан Српског ученог друштва од 30. јануара 1883.
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Ђорђевић Јован. 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).
Ђурић Димитрије. Београд, 27. септембра (9. октобра) 1838 – Београд, 19 (31)
октобра 1893. – Члан Српског ученог друштва од 22. новембра 1881. (Нек.:
Годишњак VII).
Еванс Артур Џ. (Evans Arthur John). Неш Милз, 8. јула 1851 – Јулбери, 11. јула 1941.
– Дописни члан Српског ученог друштва од 30. јануара 1884.
Здравковић Стеван. Живица, код Пожаревца, 16. априлa 1835 – Београд, 4 (17) августа 1900. – Члан Српског ученог друштва од 24. јануара 1871. (Нек.: Годишњак
XIV).
Зечевић Милош. Брњица, код Кнића, 27. марта 1838 – Београд, 5 (17) фебруара 1896.
– Члан Српског ученог друштва од 25. јануара 1870. (Нек.: Годишњак X).
Зима Лука. Јуровце, 13. октобра 1830 – Вараждин, 16. марта 1906. – Дописни члан
Српског ученог друштва од 30. јануара 1884. (Нек.: Годишњак XX).
Ивачковић Светозар. Делиблато, 10. децембра 1844 – Београд, 30. јануара 1924. –
Дописни члан Српског ученог друштва од 18. јуна 1878, члан од 22. новембра
1881.
Илић Јован. 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).
Ирби Полин (Irby Adeline Pauline). Бојленд Хол, 7. децембра 1831 – Сарајево, 2 (15)
септембра 1911. – Дописни члан Српског ученог друштва од 30. јануара 1885.
(Нек.: Годишњак XXV).
Јакшић Владимир. Крагујевац, 23. априла 1824 – Београд, 16 (28) августа 1899. – Члан
Друштва српске словесности од 8. јануара 1850. – Члан Српског ученог
друштва од 29. јула 1864. (Нек.: Годишњак XIII).
Јанковић Милован. 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).
Језбера Јан Франтишек. Брежнице, 15. јануара 1829 – Вршава, 3. новембра 1901. –
Дописни члан Друштва српске словесности од 13. јануара 1863. – Дописни
члан Друштва српске словесности од 13. јануара 1863. – Дописни члан
Српског ученог друштва од 29. јула 1864.
Јовановић Богољуб. Бохданеч, 2. јуна 1839 – Београд, 13. априла 1924. – Члан Српског
ученог друштва од 24. јуна 1879.
Јовановић Владимир. 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.
Јовановић (Јован) Јероним. Шабац, 1824 – Салцбург, 10. јуна 1894. – Дописни члан
Друштва српске словесности од 13. јануара 1863. – Дописни члан Српског
ученог друштва од 29. јула 1864. (Нек.: Годишњак IX).
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Јовановић Коста. Београд, око 1832 – Београд, 15 (27) априла 1895. – Члан Друштва
српске словесности од 21. фебруара 1862. – Члан Српског ученог друштва од
29. јула 1864.
Јовановић (Милоје) Михаило. 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).
Јосимовић Емилијан. Стара Молдава, 1823 – Сокобања, 25. маја 1897. – Члан
Друштва српске словесности од 1. августа 1848. – Члан Српског ученог
друштва од 29. јула 1864. (Нек.: Годишњак XI).
Каљевић Љубомир. Ужице, 26. септембра (8. октобра) 1841 – Београд, 20. марта (2.
априла) 1907. – Члан Српског ученог друштва од 20. марта 1869.
Каниц Феликс (Kanitz Felix). Будимпешта, 2. августа 1829 – Беч, 5. јануара 1904. –
Дописни члан Српског ученог друштва од 6. фебруара 1869. (Нек.: Годишњак
XVII).
Ковачић Ристо. Рисан, 22. маја 1845 – Рисан, 22. априла 1909. – Дописни члан Српског ученог друштва од 30. јануара 1883.
Колар Јозеф (Kolář Josef). Силварув Ујезд, 15. марта 1830 – Праг, 23. априла 1910. –
Дописни члан Друштва српске словесности од 13. јануара 1863. – Дописни
члан Српског ученог друштва од 29. јула 1864.
Косановић Сава. Миљанићи, 14. јануара 1839 – Улцињ, 11 (24) фебруара 1903. –
Почасни члан Српског ученог друштва од 30. јануара 1884.
Крек Грегор. Четена Раван, 8. марта 1840 – Грац, 2. августа 1905. – Дописни члан
Српског ученог друштва од 18. јуна 1878. (Нек.: Годишњак XIX).
Крстић Ђорђе. Стара Кањижа, 19. априла 1851 – Београд, 17 (30) октобра 1907. –
Члан Српског ученог друштва од 30. јануара 1884.
Крстић Никола. 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).
Кулаковски Платон Андрејевич (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).
Кулиш Пантелејмон Александрович (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.
Кумануди Стефан (Κουμανούδης Στέφανος – Koumanoudis Stephanos). Једрене, 1818
– Атина, 1899. – Дописни члан Српског ученог друштва од 22. новембра 1881.
Кухач Фрањо Ксавер. Осијек, 20. новембра 1834 – Загреб, 18. јуна 1911. – Дописни
члан Српског ученог друштва од 24. јануара 1871. (Нек.: Годишњак XXV).
Ламански Владимир Иванович (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.
Ламброс Спиридон (Λάμπρος Σπυρίδων – Lambros Spyridon). Крф, 8 (20) априла 1851
– Атина, 23. јула (5. августа) 1919. – Дописни члан Српског ученог друштва од
22. новембра 1881.
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Леже Луј (Léger Louis). Тулуз, 13. јануара 1843 – Париз, 1. маја 1923. – Дописни члан
Српског ученог друштва од 6. фебруара 1869.
Леко Марко. Београд, 5 (17) септембра 1853 – Београд, 4. новембра 1932. – Члан
Српског ученог друштва од 30. јануара 1884. (Нек.: Годишњак XLI).
Леонтович Фјодор Иванович (Леонтович Федор Иванович). Село Поповка,
Черниговска губернија, 3 (15) јануара 1833 – Кисловодск, 21. децембра (3.
јануара) 1910. – Дописни члан Српског ученог друштва од 25. јануара 1870.
Љубић Шиме. Стариград, на Хвару, 24. маја 1822 – Стариград, 19. октобра 1896. – Дописни члан Српског ученог друштва од 6. фебруара 1869. (Нек.: Годишњак X).
Мајков Аполон Александрович (Maйков Аполлон Александрович). Москва, 28. јула
(9. августа) 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).
Мајкснер Фрањо (Maixner Franjo). Осијек, 4. августа 1841 – Загреб, 2. марта 1903. –
Дописни члан Српског ученог друштва од 30. јануара 1885.
Малецки Антони (Malecki Antoni). Објезеже код Познања, 16. јула 1821 – Лавов, 7.
октобра 1913. – Дописни члан Српског ученог друштва од 6. фебруара 1869.
Мариновић Јован. 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).
Матејко Јан (Matejko Jan Alojzy). Краков, 24. јуна 1838 – Краков, 1. новембра 1893.
– Дописни члан Српског ученог друштва од 6. фебруара 1869.
Машић Никола. Оточац, 28. новембра 1852 – Загреб, 4. јуна 1902. – Дописни члан
Српског ученог друштва од 30. јануара 1884. (Нек.: Годишњак XVI).
Медаковић Милорад. 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).
Медовић Аћим. Подвиздов, Галиција, 15. маја 1815 – Београд, 11 (23) маја 1893. –
Члан Српског ученог друштва од 29. јула 1864. (Нек.: Годишњак VII).
Микешин Михаил Осипович. Платоново, Смољенска губ., 9 (21) фебруара 1835 –
Петроград, 19 (31) јануара 1896. – Дописни члан Српског ученог друштва од
6. фебруара 1869.
Милетић Светозар. 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.
Милковски Зигмунд (Milkowski Zygmunt – Jež Teodor Tomasz). Сарацеа, на Дњестру,
23. марта 1824 – Лозана, 11. јануара 1915. – Дописни члан Српског ученог
друштва од 6. фебруара 1869. (Нек.: Годишњак XI).
Миловановић Ђорђе Н. Београд, 20. фебруара (4. марта) 1850 – Гринвилд код Минхена, 3. фебруара 1919. – Члан Српског ученог друштва од 2. јуна 1875.
Милојевић Милош 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).
Милутиновић Драгутин (Драгиша) С. Београд, 17 (29) новембра 1840 – Панчево, 3
(16) децембра 1900. – Члан Српског ученог друштва од 25. јануара 1870. (Нек.:
Годишњак XIV).
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Мишеле Карл Лудвиг (Michelet Karl Ludwig). Берлин, 4. децембра 1801 – Берлин, 16.
децембра 1893. – Дописни члан Друштва српске словесности од 2. јануара
1855. – Дописни члан Српског ученог друштва од 29. јула 1864.
Момзен Теодор (Mommsen Theodor). Гординг, 30. новембра 1817 – Шарлотенбург, 1.
новембра 1903. – Почасни члан Српског ученог друштва од 9. фебруара 1886.
Добитник Нобелове награде за књижевност 1902. године. (Нек.: Годишњак
XVII).
Никетић Светозар. Београд, 28. јуна (10. јула) 1842 – Београд, 31. октобра (13.
новембра) 1900. – Дописни члан Српског ученог друштва од 30. јануара 1872.
(Нек.: Годишњак XIV).
Николајевић Георгије (Ђорђе). Јазак, 20. априла 1807 – Сарајево, 8. фебруара 1896. –
Дописни члан Друштва српске словесности од 11. јуна 1842. – Дописни члан
Српског ученог друштва од 29. јула 1864. (Нек.: Годишњак IX).
Огњановић Илија (Абуказем). Нови Сад, 12. маја 1845 – Будимпешта, 21. августа 1900.
– Дописни члан Српског ученог друштва од 27. фебруара 1883. (Нек.:
Годишњак XIV).
Павић Армин. Славонска Пожега, 29. марта 1844 – Загреб, 11. фебруара 1914. –
Дописни члан Српског ученог друштва од 30. јануара 1885. (Нек.: Годишњак
XXVII).
Павловић Стеван. Нови Сад, 27. фебруара 1829 – Нови Сад, 24. јануара (6. фебруара)
1908. – Дописни члан Српског ученог друштва од 27. фебруара 1883.
Пантелић Ђорђе Р. 1859 – 14 (27) августа 1913. – Члан Друштва српске словесности
од 13. јануара 1863. – Почасни члан Српског ученог друштва од 29. јула 1864.
(Нек.: Годишњак XXVII).
Пантелић Стеван Р. Шабац, 4. септембра 1839 – Београд, 1. септембра 1929. – Члан
Српског ученог друштва од 8. јануара 1867. (Нек.: Годишњак XXXVIII).
Пачу Јован. Александрово, код Суботице, 18 (30) марта 1847 – Загреб, 30. октобра
1902. – Дописни члан Српског ученог друштва од 30. јануара 1885. (Нек.:
Годишњак XVI).
Петковић Михаило К. Стари Бечеј, 7. новембра 1833 – Београд, 13 (26) јуна 1917. –
Члан Српског ученог друштва од 24. јануара 1871.
Петрановић Герасим. Шибеник, 23. априла 1820 – Котор, 18. априла 1906. – Дописни
члан Српског ученог друштва од 25. јануара 1870.
Петронијевић Милан А. Јагодина, 11. новембра 1831 – Врњачка Бања, 1 (14) октобра
1914. – Члан Друштва српске словесности од 2. јануара 1855. – Члан Српског
ученог друштва од 29. јула 1864.
Пецић Јосиф. Будиловина, под Копаоником, 1. маја 1829 – Врњци, 28. јула (9. августа)
1896. – Члан Српског ученог друштва од 27. фебруара 1883. (Нек.: Годишњак X).
Пико Емил (Picot Emile). Париз, 23. септембра 1844 – Шато ди Менил, Сен-Мартенд'Екибл, 24. септембра 1918. – Дописни члан Српског ученог друштва од 2.
јуна 1875.
Пипин Александр Николајевич (Пыпин Александр Николаевич). Саратов, 25. марта
(6. априла) 1833 – Петроград, 26. новембра (9. децембра) 1904. – Дописни члан
Српског ученог друштва од 6. фебруара 1869.
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Побједоносцев Константин Петрович (Победоносцев Константин Петрович). Москва, 21. маја (2. јуна) 1827 – Петроград, 10 (23) марта 1907. – Почасни члан
Српског ученог друштва од 22. новембра 1881.
Полит-Десанчић Михаило. Нови Сад, 4 (16) априла 1833 – пустара Мира, код Темишвара, 30. марта 1920. – Дописни члан Српског ученог друштва од 6. фебруара
1869.
Поповић Ђорђе (Даничар). 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.
Поповић Стеван В. Стари Бечеј, 21. септембра (3. октобра) 1845 – Земун, 26. јануара
(8. фебруара) 1918. – Дописни члан Српског ученог друштва од 27. фебруара
1883.
Поповић Стеван Д. Шабац, 30. јула 1844 – Београд, 24. септембра (7. октобар) 1902.
– Члан Српског ученог друштва од 25. јануара 1870. (Нек.: Годишњак XVI).
Поповић Стеван Р. Ивањица, 3 (15) фебруар 1834 – Београд, 3 (16) јануара 1902. –
Члан Српског ученог друштва од 30. јануара 1872. (Нек.: Годишњак XV).
Пулски Ференц (Pulszky Ferenc). Прешова, 17. септембра 1814 – Пешта, 9. септембра
1897. – Почасни члан Српског ученог друштва од 30. јануара 1885.
Радић Ђорђе. Велики Бечкерек, 22. априла (4. маја) 1839 – Краљево, 11. октобра 1922.
– Члан Српског ученог друштва од 25. јануара 1870.
Рендић Иван. Супетар, 27. августа 1849 – Сплит, 29. јуна 1932. – Дописни члан Српског ученог друштва од 30. јануара 1884. (Нек.: Годишњак XLI).
Ренијерис Марко (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.
Ригер Франтишек Ладислав (Rieger František Ladislav). Семиле, 10. децембра 1818 –
Праг, 3. марта 1903. – Почасни члан Српског ученог друштва од 30. јануара 1868.
Ружичић (Никола) Никанор. Свилеува, 15. априла 1843 – Београд, 15 (28) октобра
1916. – Члан Српског ученог друштва од 27. фебруара 1883.
Сентклараји Јене (Szentkláray Jenö). Нови Бечеј, 21. јануара 1843 – Темишвар, 12.
октобра 1925. – Дописни члан Српског ученог друштва од 30. јануара 1885.
Спасић Алекса Н. Смедерево, 1831 – Београд, 25. октобра 1920. – Члан Српског
ученог друштва од 6. фебруара 1869.
Спасић Милован. 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).
Спасович Владимир Данилович (Spasowicz Włodzimierz). Речица код Минска, 16.
јануара 1829 – Варшава, 26. октобра 1906. – Дописни члан Српског ученог
друштва од 30. јануара 1885. (Нек.: Годишњак XX).
Сретеновић Сава. Дедовци, 14. јануара 1828 – Београд, 30. септембра (12. октобра)
1893. – Члан Друштва српске словесности од 2. јануара 1855. – Члан Српског
ученог друштва од 29. јуна 1864. (Нек.: Годишњак VII).
Стојановић Димитрије. Пожаревац, 27. октобра 1841 – Опатија, 15. септембра 1905.
– Члан Српског ученог друштва од 6. фебруара 1869. (Нек.: Годишњак XIX).
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Стојачковић Александар. Сомбор, 25. маја 1822 – Будимпешта, 21. јуна 1893. –
Дописни члан Друштва српске словесности од 1. августа 1848. – Дописни
члан Српског ученог друштва од 29. јула 1864.
Сундечић Јован. Голињево, 24. јуна 1825 – Котор, 6 (19) јула 1900. – Почасни члан
Српског ученог друштва од 30. јануара 1869.
Тијер Анри (Thiers Henri). ? – 1895. – Дописни члан Српског ученог друштва од 24.
јуна 1879.
Тителбах Владислав. Ленешица, код Прага, 9. јуна 1847 – Београд, 6. фебруара 1925.
– Члан Српског ученог друштва од 30. јануара 1885.
Тихонравов Николај Савич (Тихонравов Николай Саввич). Шеметово, 3 (15) октобра
1832 – 27. новембра (9. децембра) 1893. – Дописни члан Српског ученог
друштва од 24. јуна 1879.
Тице Емил (Tietze Emil). Вроцлав, 15. јуна 1845 – Беч, 4. марта 1931. – Дописни члан
Српског ученог друштва од 30. јануара 1885.
Ткалац Игњатијевић Имбро. 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).
Топаловић Мита (Димитрије). Панчево, 27. септембра (9. октобра) 1849 – Панчево, 5
(18) јануара 1912. – Дописни члан Српског ученог друштва од 30. јануара 1885.
Торбар Јосип. Крашић, код Јастребарског, 1. априла 1824 – Загреб, 26. јула 1900. –
Дописни члан Српског ученог друштва од 6. фебруара 1869.
Трнски Иван. Рача, код Бјеловара, 1. маја 1819 – Загреб, 30. јуна 1910. – Дописни члан
Друштва српске словесности од 21. јануара 1862. – Дописни члан Српског
ученог друштва од 29. јула 1864.
Тројански Александр Степанович (Троянскій Александръ Степанович). Казан, 2.
октобра 1835 – 28. августа 1905. – Дописни члан Српског ученог друштва од
25. јануара 1870.
Тула Франц (Toula Franz). Беч, 20. децембра 1845 – Беч, 3. јануара 1920. – Дописни
члан Српског ученог друштва од 30. јануара 1883.
Ћудина Јаков (Chiudina Giacomo). Филипјаков, код Задра, 17. јула 1826 – Сплит, 11.
марта 1900. – Дописни члан Српског ученог друштва од 30. јануара 1884.
Убавкић Петар. Београд, 19. септембра 1850 – Београд, 27. јуна 1910. – Члан Српског
ученог друштва од 30. јануара 1883.
Филиповић Иван. Велика Копаница, 23. јуна 1823 – Загреб, 28. октобра 1895. – Дописни
члан Српског ученог друштва од 6. фебруара 1869. (Нек.: Годишњак IX).
Фуке Фердинанд (Fouqué Ferdinand André). Мортен, 21. јуна 1828 – Париз, 7. марта
1904. – Почасни члан Српског ученог друштва од 30. јануара 1885.
Хаждеу Богдан П. (Hasdeu Bogdan Petriceicu). Криштинешти, 26. фебруара 1838 –
Кмпина 25. августа 1907. – Почасни члан Српског ученог друштва од 18. јуна
1878.
Хатала Мартин (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.
Хаџић Антоније. Суботица, 20. новембра (2. децембра) 1831 – Нови Сад, 17. јануара
1916. – Члан Српског ученог друштва од 6. фебруара 1869.
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Хофман Феликс (Hofmann Felix). Нова Молдава, 4. децембра 1830 – Бела Црква, 4.
фебруара 1914. – Почасни члан Српског ученог друштва од 2. јуна 1875, члан
од 30. јануара 1884.
Христић Филип. Београд, 15 (27) марта 1819 – Мантон, 29. јануара (11 фебруара)
1905. – Члан Друштва српске словесности од 13. јануара 1846. – Члан Српског
ученог друштва од 29. јула 1864.
Ценић Ђорђе. Београд, 25. јануара (6. фебруара) 1825 – Беч, 24. септембра (7.
октобра) 1903. – Члан Друштва српске словесности од 8. јануара 1850. –
Почасни члан Српског ученог друштва од 29. јула 1864.
Црногорац Коста. Београд, 12. августа 1836 – Врање, 25. марта 1906. – Члан Српског
ученог друштва од 17. фебруара 1874. (Нек.: Годишњак XX).
Чумић Аћим. Трешњевица, код Крагујевца, 1836 – Кусадак, 27. јула (9. августа) 1901.
– Члан Српског ученог друштва од 25. јануара 1870. (Нек.: Годишњак XV).
Шапчанин Милорад Поповић. Шабац, 7. јула 1841 – Београд, 14 (26) фебруара 1895.
– Члан Српског ученог друштва од 21. јануара 1868. (Нек.: Годишњак VIII).
Швикер Јохан Хајнрих (Schwicker Johann Heinrich). Бешенова, 28. априла 1839 –
Будимпешта, 7. јула 1902. – Дописни члан Српског ученог друштва од 30.
јануара 1885.
Штросмајер Јосип Јурај (Strossmayer Josip Juraj). Осијек, 4. фебруара 1815 – Ђаково,
8. априла 1905. – Почасни члан Српског ученог друштва од 30. јануара 1869.
(Нек.: Годишњак XIX).
Шулек Богослав. 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).
Броз Јосип Тито. Кумровец, 7. маја 1892 – Љубљана, 4. маја 1980. – Проглашен 11.
новембра 1948. (Нек.: Годишњак LXXXVII).
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III
РАД АКАДЕМИЈЕ У 2018. ГОДИНИ

1. ИЗВРШНИ ОДБОР
Извршни одбор Српске академије наука и уметности, као основни извршни
орган Председништва и Скупштине САНУ, својим радом усмерава целокупну
активност Академије, полазећи од одлука Председништва и Скупштине и својих
надлежности прописаних Статутом САНУ. Област деловања Извршног одбора
изузетно је широка и обухвата питања која се односе на садржај рада Академије
као институције и њену друштвену улогу, у најширем смислу, 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 Анђелковић, генерални
секретар, академик Стеван Пилиповић, председник Огранка САНУ у Новом Саду
и академик Нинослав Стојадиновић, председник Огранка САНУ у Нишу.
Одржано је укупно 28 седница: 11. jануара (I), 18. jануара (II), 25. jануара
(III), 8. фебруара (IV), 22. фебруара (V), 8. марта (VI), 22. марта (VII), 5. априла
(VIII), 19. априла (IX), 3. маја (X), 17. маја (XI), 31. маја (XII), 15. јуна (XIII), 28.
јуна (XIV), 12. јула (XV – eлектронска), 30. августа (XVI), 6. септембра (XVII), 13.
септембра (XVIII), 19. септембра (XIX), 4. октобра (XX), 18. октобра (XXI), 24.
октобра (XXII), 1. новембра (XXIII), 15. новембра (XXIV), 22. новембра (XXV), 13.
децембра (XXVI), 20. децембра (XXVII), 27. децембра (XXVII). Чланови Извршног
одбора размотрили су и донели одлуке за 823 поднесених предмета. Извршни
одбор је одређени број састанака држао и у огранцима САНУ у Новом Саду и
Нишу. Материјали са седница Извршног одбора налазе се у записницима који се
чувају у Архиву Академије.
Поред послова координирања радом Академије, спровођења одлука
одељења, Председништва и Скупштине САНУ, као и одлука које су му, у складу са
Статутом САНУ стављене у надлежност, Извршни одбор покретао је и подстицао
многобројне научне, уметничке и културне догађаје у оквиру свеукупног рада
САНУ. Полазну основу у реализацији највећег броја научних скупова, изложби,
концерата, као и завидне издавачке делатности представљало је обезбеђивање
одговарајућих финансијских средстава, за чију је реализацију посебно заслужан
председник САНУ. Приказ рада Академије у целини, па тиме и рада Извршног
одбора у одговарајућим сегментима, садржан је у излагањима председника, двају
89

потпредседника, генералног секретара и председника огранака САНУ у Новом
Саду и Нишу, на редовном годишњем заседању Скупштине САНУ.
Извршни одбор je током највећег дела године у значајној мери био
ангажован на пословима спровођења процедуре везане за избор нових редовних,
дописних и иностраних чланова САНУ. Током те обимне активности, изузетно
важне за целокупан живот и рад Академије, Извршни одбор био је максимално
укључен у складу са својом извршном и координирајућом улогом. У оквиру тих
активности председник и генерални секретар САНУ су, поред присуствовања
појединим састанцима одељења на којима су разматрани основни принципи и
оквири стратегије за пријем нових чланова, иницирали и одржали десетак
међуодељењских састанака и састанака на нивоу свих чланова САНУ, на којима су
разматрани сви предлози за нове чланове утврђени од стране Академијиних
одељења. Коначни предлози кандидата за нове редовне, дописне и иностране
чланове упућени су Председништву САНУ на верификацију. На Изборној
скупштини САНУ, одржаној 8. новембра 2018. године, изабрано је нових 16
редовних, 14 дописних и четири инострана члана.
Комеморативним скуповима чланови САНУ одали су пошту дугогодишњим
члановима САНУ: академицима Николи Коки Јанковићу, Владети Јеротићу,
Пантелији Николићу, Момчилу Р. Ристићу и Веселинки Шушић.
САНУ је учествовала у раду бројних међународних организација чији је
члан (IAP, ALLEA, ICSU итд.). Представници САНУ учествовали су на седам
различитих скупова организованих од стране међународних организација,
иностраних академија и др. У оквиру богате билатералне сарадње, реализована је
узвратна посета Бугарској академији наука, посета Академији наука и уметности
Републике Српске, поводом 25 година њеног постојања, посета делегације
Македонске академије наука и уметности и посета делегације Немачке националне
академије наука „Леополдина“. Путем потписивања протокола и/или споразума
продужена је међународна научна сарадња са Македонском академијом наука,
Азербејџанском националном академијом наука и Чешком академијом наука.
Дана 14. маја САНУ је посетио Александар Иванович Вислиj, директор
Руске националне библиотеке из Санкт Петербурга, и том приликом је поклонио
Академији електронску колекцију од 342 рукописа и књига. Са жељом да се ближе
упознају са радом САНУ, као и да размотре могућности интензивирања контаката
између српских научника и научника из њихових земаља, Академију су посетили
Њ. е. Николаус Лутероти, амбасадор Републике Аустрије и Њ. е. Томас Шиб,
амбасадор СР Немачке.
На основу обострано исказаног интереса потписани су споразуми и/или
протоколи о сарадњи између САНУ и Архитектонског факултета Универзитета у
Београду, Универзитета одбране у Београду, ЈП „Србијагас“ и Института за упоредно право.
Добра сарадња остварена је са ресорним министарствима и осталим
државним органима у областима везаним за науку, културу, међународне
активности и финансије. Посебно активна улога САНУ у раду државних
институција остварена је активним укључивањем чланова Академије у састав и рад
одређених комисија, одбора, експертских тимова, саветодавних тела и сл. Успешно
је окончана активност чији је био резултат да Министарство за образовање, науку
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и технолошки развој Владе Републике Србије донесе позитивно решење којим се
научни часописи САНУ сврставају у категорију „водећих часописа националног
значаја (М51)“.
Почетком године пуштена је у рад нова интернет презентација САНУ, а
окончани су радови на првој фази унапређења IT мреже у САНУ. У највећој мери
завршена је адаптација подрумских просторија у Палати САНУ у којима је
смештен књижни фонд Академије. Започето је формирање видеотеке са
(ауто)портретима редовних чланова САНУ.
Извршни одбор је у оквиру свог рада током године размотрио и предложио
Председништву на усвајање измене и допуне четири правилника, чијим је
усвајањем унапређен правни оквир рада САНУ. Такође је у оквиру нормативне
делатности формулисао и упутио Комисији за Статут САНУ два предлога за
измену и/или допуну Статута САНУ.
У организацији Огранка САНУ у Новом Саду чланови САНУ посетили су
14. јуна манастир Ковиљ и том приликом им је владика бачки господин Иринеј
пожелео добродошлицу. Традиционално су додељене награда средњошколцима
који су постигли видне резултате на међународним такмичењима из области
природних и друштвених наука. Пригодна свечаност тим поводом одржана је 21.
децембра. Током читаве године успешно су се одвијали ђачки обиласци Академије,
у оквиру организације „Отворена врата САНУ“.
Извршни одбор је непосредно био ангажован и на организовању и одржавању осам састанака Председништва САНУ и редовне годишње Скупштине свих
чланова САНУ. На Дан Српске академије наука и уметности, 19. новембра, одржана
је пригодна свечаност, а званично је обележен почетак рада Аудиовизуелног архива
САНУ и центра за дигитализацију и представљена стална поставка Збирке одликовања Кабинета за медаље Архива САНУ.
Током године одржане су три конференције за штампу, на којима су представницима медија представљене активности САНУ заједно са огранцима у Новом
Саду и Нишу.
За свој рад, постигнуте резултате и подршку у раду одређених институција,
САНУ је добила пет адекватних признања научних, културних и других
институција. Друштвени углед и квалитет рада чланова САНУ верификован је и
додељивањем двадесетак признања од стране научних и културних институција.
На састанцима Извршног одбора академик Владимир С. Костић, председник
САНУ, неколико пута је истакао конструктивно деловање Извршног одбора као
тимске колегијалне целине. Председник је истовремено указивао на чињеницу да
се велики број активности одржава и у огранцима, који као интегрални делови
САНУ доприносе реализацији опредељења Извршног одбора за очувањем
јединства српског научног и културног простора и деловањем 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.
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2. ПРЕДСЕДНИШТВО

Председништво Српске академије наука и уметности је највиши орган Академије између два заседања Скупштине САНУ. У складу са Статутом САНУ,
Председништво чине шест чланова Извршног одбора и осам секретара/представника одељења САНУ.
Током године Председништво је одржало шест редовних и једну ванредну
седницу.
Седницама је председавао академик Владимир С. Костић, председник САНУ.
Седницама је присуствовао и управник послова САНУ др Бојан Бугарчић.
Прва седница
(одржана 8. марта 2018. године)
Председништво је са задовољством примило к знању следеће информације:
да је Етнографски институт САНУ доделио Захвалницу Српској академији наука и
уметности за плодну и успешну сарадњу; да је председник АНУРС академик Рајко
Кузмановић уручио захвалницу САНУ за изузетан допринос у изради првог тома
Енциклопедије Републике Српске; да је на Свечаној скупштини поводом 20 година
постојања и рада Друштво колопроктолога Југославије доделило Златну плакету
Српској академији наука и уметности, у знак признања и захвалности за допринос
успешном раду Друштва; да је академик Љубомир Симовић добитник овогодишње
међународне награде „Арка“, издавачке куће из Смедерева, за књигу Планета
Дунав (Планетата Дунав); да је академик Светомир Арсић Басара, поводом Дана
државности Србије, одликован златном медаљом за заслуге – област вајарства; да
је академик Милосав Тешић добитник Награде „Ђорђе Јовановић“ за књигу
Певање и мера.
Председништво се упознало са Белешком о посети Њ. е. госпође Иване
Хлавсове, амбасадорке Чешке Републике, и Њ. е. госпође Дагмар Репчекове, амбасадорке Словачке Републике и са Белешком са састанка представника САНУ са
представницима Рударске компаније „Рио Тинто“ и Пројекта „Јадар“.
Председник академик Владимир С. Костић обавестио је присутне да су у
току изборне активности и да је тим поводом Извршни одбор обишао одељења
САНУ. Он је констатовао да је пристигао велики број предлога „са стране“ за
кандидате у чланство САНУ. С тим у вези, повећане су обавезе чланова САНУ у
изборном циклусу.
У складу са Смерницама за избор дописних чланова, које је усвојила
Скупштина 2017. године, Одељење друштвених наука донело је одлуку да затражи
од Одељења историјских наука помоћ пет редовних чланова тог одељења, који ће
заједно са Одељењем друштвених наука, од самог почетка изборног процеса
разматрати и учествовати у прелиминарним гласањима и коначном одлучивању за
предлагање Скупштини САНУ кандидата за избор дописних чланова. Одговарајући на позив Одељења друштвених наука, Одељење историјских наука
именовало је за тај задатак следеће академике: секретара Одељења Михаила
Војводића, Василија Крестића, Гојка Суботића, Момчила Спремића и Мирјану
Живојиновић. Председништво САНУ поздравило је одлуке Одељења.
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Скупштини САНУ на потврђивање се доставља одлука Одељења хемијских
и биолошких наука од 15. децембра 2017. године, да су за секретара Одељења
изабрали академика Владимира Стевановића, а за заменика секретара академика
Богдана Шолају.
Именовани су чланови Стручног савета Аудиовизуелног архива и центра за
дигитализацију САНУ, на период од четири године, у саставу: дописни члан Миодраг Матељевић, из Одељења за математику, физику и гео-науке, дописни члан
Радомир Саичић, из Одељења хемијских и биолошких наука, академик Дејан
Поповић, из Одељења техничких наука, дописни члан Бела Балинт из Одељења
медицинских наука, дописни члан Горан Петровић, из Одељења језика и књижевности, дописни члан Александар Костић, из Одељења друштвених наука,
дописни члан Миодраг Марковић, из Одељења историјских наука, дописни члан
Милан Марић, из Одељења ликовне и музичке уметности. Управник је по положају
члан Стручног савета. Радом Стручног савета руководи председник, којег чланови
Савета бирају из својих редова.
Именовани су нови чланови Академијског одбора Човек и животна средина
и то: проф. др Иван Гржетић, др Драгица Бркић и проф. др Петар Булат.
Именовани су нови чланови Академијског одбора за проучавање флоре и
вегетације Србије и то: академик Милосав Тешић, дописни члан Слободан Милосављевић, проф. др Гордана Томовић, проф. др Горан Аначков и проф. др Бојан
Златковић.
Именовани су нови чланови Академијског одбора за проучавање фауне Србије и то: академик Владимир Стевановић, др Љиљана Томовић и др Срећко
Ћурчић.
Именовани су нови чланови Академијског одбора за климатски систем
Земље и дело Милутина Миланковића: академик Владимир Стевановић и проф. др
Ана Вуковић.
Дате су сагласности на извештаје о раду у 2017. години: огранцима САНУ у
Новом Саду и Нишу, Галерији ликовне и музичке уметности САНУ, Библиотеци
САНУ, Географском институту „Јован Цвијић“ САНУ, Византолошком институту
САНУ, Етнографском институту САНУ.
Сукпштини САНУ на утврђивање су достављени програми рада за текућу
годину: огранака у Новом Саду и Нишу и Библиотеке САНУ. Финансијски план
Библиотеке САНУ доставља се Сектору за рачуноводствене послове у САНУ, ради
сачињавања обједињеног предлога Финансијског плана САНУ за 2018. годину.
Усвојени су за текућу годину: План предавача; План научних скупова; План
учешћа чланова САНУ на научним скуповима у иностранству и студијских боравака; План/трошковник; План бездевизне размене; План/трошковник за чланарине
у међународним научним и уметничким асоцијацијама.
Усвојена је допуна Издавачког плана САНУ за објављивање публикације са
прилозима чланова Академије и изводима из записника са скупова одељења у
склопу унутрашњег дијалога о Косову и Метохији, као и уводом за библиографски
прилог, који ће написати академик Михаило Војводић, у тиражу од 300 примерака
броширано, као вансеријског издања Председништва САНУ. За уредника издања
именован је академик Марко Анђелковић.
Председник академик Владимир С. Костић доставио је у форми јединственог документа обједињени текст о будућем устројству и раду Академије (приспела
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мишљења и предлоге појединих чланова САНУ), свим члановима САНУ, члановима ван радног састава и иностраним члановима пореклом из Србије, нагласивши да текст није обавезујућег карактера, осим у апелу одељењима САНУ да
покушају да у следеће две године размотре питања везана за структуру и организационо деловање САНУ, области и форме активности САНУ, комуникацију унутар
САНУ и однос са медијима, унапређење организације и активности института
САНУ, финансијска питања и др., како би се артикулисали ставови и уградили у
Статут САНУ.
Председништво САНУ је потврдило да право сваког члана да иступа у
јавности и износи своје личне ставове, укључујући и оне политичке природе, није
упитно. С тим у вези, Председништво сматра да је потребно да се у таквим
околностима нагласи да се ради о ставу појединца, уз избегавање навођења
функција у САНУ приликом изношења тих ставова, уколико наведено тело САНУ
није разматрало или постигло било какав став по тим питањима. Председништво
апелује да се у предизборној фази за дописне чланове искључиво користи институција одељења за озбиљну дискусију о кандидатима.
Одлучено је да се прихвате измене и допуне у Правилнику о интернет
презентацији Српске академије наука и уметности.
Друга седница
(одржана 29. марта 2018. године)
Академик Владимир С. Костић је изнео став ИО САНУ на питање академика
Драгана Мицића, да поред академијских састанака, за које се морају обезбедити
потребна средства, одељења САНУ могу да организују већи број скупова у
организацији одељења, али ће само два бити финансирана од стране САНУ
(потпуно или делимично). Што се тиче постављања знака САНУ на документа
скупова, потребно је разликовати скупове у којима је САНУ суорганизатор (када се
знак може ставити) и скупова других организација и институција који се одржавају
под покровитељством САНУ, када се знак не ставља.
Председништво САНУ са задовољством је примило к знању следеће информације: да је на XIII Сретењском сабору Огранка Вукове задужбине у Љубљани,
поводом обележавања 60 година од смрти Милутина Миланковића, Вукова задужбина доделила САНУ „Миланковићеву Сретењску споменицу“; да је академик
Владета Јеротић свечано проглашен добитником почасне дипломе „Народни
учитељ“ Факултета педагошких наука у Јагодини, „за посебан допринос развоју
образовања и афирмацији факултета“; да је у оквиру 46. Бранковог кола, у
Богословији „Свети Арсеније Сремац“ у Сремским Карловцима, академику Владети Јеротићу свечано уручена „Велика повеља Бранковог кола“ „за надахнути
допринос лепоти поезије, стваралачку радост и љубав према песницима и људима
на трагу божанског дара Бранка Радичевића“ и да је дописни члан САНУ Велимир
Радмиловић изабран за члана Европске академије са седиштем у Салцбургу.
Председништво САНУ упознало се са извештајем академика Зорана Кнежевића са скупа поводом обележавања 60 година од смрти Милутина Миланковића, у суорганизацији Огранка Вукове задужбине у Љубљани, Словеначке матице
и Одељења за природне науке САЗУ.
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Председништво САНУ је усвојило текст саопштења за јавност поводом
скорашњих немилих догађаја на Косову и Метохији: „Председништво Српске
академије наука и уметности (САНУ) са запрепашћењем и великом забринутошћу
је доживело чин суровог и, чини се, свесно планираног насиља на Косову и
Метохији. САНУ подржава све напоре усмерене, пре свега, на заштиту сигурности
Срба на Косову и Метохији и обезбеђивање мирног и достојанственог суживота
свих тамошњих грађана, као и заштиту културне и уметничке баштине српског
народа. САНУ ће о овим догађајима и опасностима које они са собом носе обавестити националне академије и друге институције са којима сарађује. Председништво САНУ“.
Дописни члан САНУ Велимир Радмиловић именован је за новог члана
Академијског одбора за високо образовање.
Председништво САНУ сагласило се да у границама својих могућности обезбеди помоћ за несметан рад током наредних 12 месеци, за два сарадника Института
за српски језик САНУ из Црне Горе, како би наставили свој рад и стручно оспособљавање.
Дата је сагласност за Издавачки план САНУ за 2018. годину, сачињен према
предлозима одељења САНУ и огранака САНУ у Новом Саду и Нишу.
Дата је сагласност Издавачком одбору САНУ за промену назива серије
„Српски језик у поређењу са другим језицима“ у „Српски језик и књижевност у
поређењу са другим језицима и књижевностима“.
Одобрен је Тарифник хонорара у издавачкој делатности САНУ на предлог
Издавачког одбора САНУ.
Усвојен је План јавних набавки САНУ за 2018. годину.
Усвојене су одлуке о изменама и допунама Правилника о организацији и
систематизацији послова у Служби Српске академије наука и уметности и о
изменама и допунама Правилника о раду Службе САНУ.
Констатовано је да су измене условљене потребом установљавања нових
радних места у новоформираним деловима Службе САНУ Огранка САНУ у Нишу
и Аудиовизуелном архиву и центру за дигитализацију. За потребе тих радних места
обезбеђена су додатна средства из буџетских апропријација у Финансијском плану
САНУ. Такође, измена систематизације која је извршена пре годину дана у великој
мери се показала оправданом и успешном, уз потребу даље рационализације и
евентуалнe прерасподелe дела запослених на нове послове и задатке према
потребама САНУ.
Усвојени Извештај о извршеном попису имовине САНУ у 2017. години, доставља се Скупштини САНУ на потврђивање.
Усвојени Извештај о финансијском пословању САНУ у 2017. години (Завршни рачун), са позитивним Мишљењем Финансијског одбора САНУ, доставља се
Скупштини САНУ на потврђивање.
Усвојени Финансијски план САНУ за 2018. годину, са позитивним Мишљењем Финансијског одбора САНУ, доставља се Скупштини САНУ на потврђивање.
Констатовано је да су средства за финансирање Фонда САНУ за истраживања у науци и уметности увећана за 12% од Министарства за просвету, науку и
технолошки развој РС.
Одлучено је да се рестаурира и конзервира сто у сали Председништва САНУ.
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Трећа седница
(одржана 12. априла 2018. године)
Академик Владимир С. Костић је у уводној речи прочитао текст који се
односи на процедуру избора у чланство САНУ и посебно објаснио кораке у
изборној процедури који непосредно предстоје одељењима САНУ: у априлу
одељења и огранци САНУ евидентирају коју особу би за свог кандидата и то тајним
гласањем са најмање 50% гласова присутних чланова (одређују га за одељењског
кандидата) и истовремено именују комисије од по три члана САНУ за писање
реферата о таквом кандидату. Ови предлози иду на мајски скуп као одељењски
предлози у форми реферата. У мajу одељења САНУ коначно одлучују о свим
предлозима пошто су сви већ обрађени и тада сачињавају коначну листу кандидата
која се прослеђује Председништву САНУ. Том приликом одлучују о: одељењским
предлозима (ту се одлучује на основу реферата трочлане комисије коју је
формирало одељење); предлозима огранака САНУ (ту се одлучује на основу
реферата трочлане комисије коју је формирао огранак); предлозима три академика
(ту се одлучује на основу реферата који су написала три академика) и предлозима
„са стране“ (ту се одлучује на основу реферата који је написао предлагач „са стане“
уз који иде и мишљење двочлане комисије коју је формирало одељење – у форми
једног акта). Међутим, у мају може да се догоди да за једног кандидата постоји
више предлога (одељењски предлог, предлог три академика, предлози огранака
САНУ и предлог „са стране“). Председништво САНУ препоручује да одељења
САНУ, у случају вишеструких предлога за истог кандидата за избор у чланство
САНУ, од којих је један од више предлога – одељењски, поступају тако што ће се
на мајском скупу одељења САНУ гласати само по том (одељењском) предлогу за
тог кандидата. Уколико постоји више предлога за истог кандидата, а тај кандидат у
априлу није постао одељењски кандидат, али ипак има и других предлога за тог
кандидата (нпр. предлог три академика, предлози огранака САНУ или предлог „са
стране“), онда би у мају требало гласати по свим пристиглим предлозима за тог
кандидата.
Одлука о прихватању предлога за избор кандидата доноси се тајним гласањем већином присутних чланова (предлог без подршке одељења), док предлози
који имају двотрећинску већину присутних чланова су предлози са подршком
одељења. Одређено је да најкасније до 31. маја одељења САНУ достављају Председништву САНУ (преко писарнице САНУ) листе кандидата за Изборну скупштину САНУ, на основу исхода гласања у одељењима.
Председништво САНУ је замолило одељења САНУ да поступају сходно
Статуту САНУ, где је прописано да су одељења САНУ која већ имају 25 чланова у
радном саставу или се њихов број веома приближава том броју, дужна да се
постарају да број њихових предлога за избор нових чланова не прелази утврђени
numerus clausus. Уколико до тога ипак дође, сматраће се да су важећи предлог или
предлози за избор нових чланова само они који су у одељењу добили највећи број
гласова, а којима се достиже број од 25 чланова, док ће преостали предлог или
предлоге с мањим бројем гласова Председништво одбацити a limine и неће их
упућивати Изборној скупштини.
Председништво САНУ очекује од одељења САНУ да процедуру гласања
спроведу на начин на који ће бити испоштована наведена статутарна одредба.
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Четврта седница
(одржана 4. јуна 2018. године)
Председништво САНУ је са задовољством примило к знању следеће информације: да је Институт за нуклеарне науке „Винча“, поводом 70. годишњице свог
постојања, доделио Плакету Српској академији наука и уметности; да је Факултет
примењених уметности Универзитета уметности у Београду, поводом јубилеја 70
година постојања, доделио захвалницу Српској академији наука и уметности за
успешну сарадњу, помоћ и изузетан допринос раду овог факултета; да је, поводом
Дана Српског народног позоришта, академик Дејан Деспић добитник Златне
медаље „Јован Ђорђевић“, која му је уручена на Светски дан позоришта; да је
дописни члан Светислав Божић добитник Награде „Златна књига“ Библиотеке
Матице српске; да је академик Градимир Миловановић добио високо признање
Универзитета у Џаипуру (Индија); да је академик Милан Лојаница, у коауторству
са проф. арх. Владимиром Лојаницом, добио годишњу награду за архитектуру 40.
Салона архитектуре за дело „Пословно-трговачки и хотелски градски центар Рајићева у Београду“; да је академик Бранислав Митровић, у коауторству са арх. Синишом Таталовићем и арх. Огњеном Крашном, добио признање за дело реализовано
у иностранству, за хотел „Кондо“ у месту Каменово у Црној Гори, и да је академик
Федор Месингер изабран за члана Међународне академије наука Евроазије.
Председништво се упознало са Белешком о разговору између делегације
САНУ и делегације Македонске академије наука и уметности, који је био одржан
30. марта.
Усвојена је Одлука Председништва САНУ у складу са чланом 30а, ставом 4.
Статута САНУ: Статут САНУ предвиђа да се укупан број чланова САНУ ограничава на 160, с тим да у тај број не улазе они чланови који су стално настањени у
иностранству, као и чланови који нису дуже од годину дана учествовали у раду
САНУ. Свако одељење САНУ може имати највише 25 чланова у радном саставу, с
тим да у тај број не улазе они чланови који су стално настањени у иностранству,
као и чланови који нису дуже од годину дана учествовали у раду САНУ.
Председништво је на својој VIII седници, на основу извештаја одељења,
утврдило колико свако одељење САНУ има чланова у радном саставу на дан 15. 12.
2017. године и то: Одељење за математику, физику и гео-науке у радном саставу
има 24 члана; Одељење хемијских и биолошких наука у радном саставу има 16
чланова; Одељење техничких наука у радном саставу има 15 чланова; Одељење
медицинских наука у радном саставу има 24 члана; Одељење језика и књижевности
у радном саставу има 17 чланова; Одељење друштвених наука у радном саставу
има 6 чланова; Одељење историјских наука у радном саставу има 12 чланова;
Одељење ликовне и музичке уметности у радном саставу има 11 чланова.
Одељења су дужна да се постарају да број њихових предлога за избор нових
чланова не прелази утврђени numerus clausus. Председништво је на основу достављених одлука одељења САНУ утврдило Коначну листу кандидата за избор
дописних и редовних чланова, која се доставља Изборној скупштини САНУ.
Једногласно је прихваћена иницијатива Одељења техничких наука да
Одељење предложи два инострана члана САНУ. Председништво је на основу
достављених иницијатива одељења утврдило Коначан предлог кандидата Председништва за избор иностраних чланова за Изборну скупштину.
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Председништво је донело одлуку да се након завршетка целокупног изборног циклуса у чланство САНУ свим предлагачима кандидата за избор (чији су предлози разматрани на одељењима) упути писмо захвалности на њиховом учешћу у
изборном циклусу.
Именовани су нови чланови Академијског одбора за образовање: дописни
члан Велимир Радмиловић из Одељења техничких наука, академик Владимир
Бумбаширевић из Одељења медицинских наука, дописни члан Миодраг Марковић
из Одељења историјских наука, академик Александар Костић из Одељења друштвених наука, академик Злата Бојовић из Одељења језика и књижевности, академик Дејан Деспић из Одељења ликовне и музичке уметности и академик Милан
Дамњановић из Одељења за математику, физику и гео-науке.
Председништво је дало сагласност на извештаје о раду за 2017. годину
Институту техничких наука САНУ и Музиколошком институту САНУ.
Формиран је Академијски одбор за културу и уметност са следећим циљевима: упознавање с предложеном Стратегијом развоја културе у Србији (2017–
2027); писмо и језик као основни знакови националне културе; тематски округли
столови, стручни и научни скупови; објављивање зборника и других публикација;
статус, заштита и дигитализација културних и уметничких добара у САНУ;
задужбине у САНУ и задужбинарство у Срба; приказивање књижевних и уметничких дела поводом годишњица смрти и јубиларних датума српских академика;
сарадња са сродним Академијским одборима и јединицама САНУ; сарадња са
сродним институтима, националним установама културе, филолошким и уметничким факултетима и сарадња са медијима. Председништво је именовало академика
Мира Вуксановића за председника Академијског одбора за културу и уметност,
дописног члана Светислава Божића за потпредседника, а за чланове академика
Косту Чавошког, академика Душана Оташевића, дописног члана Миодрага Марковића, дописног члана Горана Петровића и дописног члана Милицу Стевановић.
Одлучено је да Академијски одбор за културу и уметност буде на старању Одељења
језика и књижевности и Одељења ликовне и музичке уметности.
Одлучено је да се План научних скупова САНУ за 2018. годину, допуни
следећим скуповима: Плућна артеријска хипертензија: дијагностика и лечење и
15. европска конференција о болестима миокарда и перикарда.
Одлучено је да се зборник радова са VIII конференције академија наука
подунавских земаља објави као издање Председништва САНУ.
Председништво се у начелу сагласило са ставом Одељења за математику,
физику и гео-науке по предлогу да се САНУ јавно успротиви непримереној
употреби имена наших великана науке (пример: актуелно интензивно рекламирање
изградње тзв. Тесла града) и донело одлуку да сачини писмо које ће се упутити
јавности.
Пета седница
(одржана 15. октобра 2018. године)
Председништво САНУ са задовољством је примило к знању следеће информације: да је Академија наука и умјетности Републике Српске, поводом 25 година
од оснивања, доделила Повељу Српској академији наука и уметности за изузетан
допринос развоју Академије наука и умјетности Републике Српске и њеном
98

друштвеном угледу; да је Савез инжењера и техничара Србије, поводом јубилеја –
150 година Савеза, доделио Златну плакету „IT“ САНУ, као највише признање за
изванредан допринос развоју науке, технике и привреде у Србији; да је Српско
лекарско друштво доделило Награду за животно дело академику Миодрагу
Чолићу; да је жири за доделу Повеље Матице српске за неговање српске језичке
културе донео одлуку да признање за 2017. годину додели академику Предрагу
Пиперу за укупан допринос језичкој нормативистици.
Председништво САНУ упознало се са: Белешком о састанку председника
САНУ академика Владимира С. Костића, председника Матице српске др Драгана
Станића и ректора Универзитета у Београду академика Владимира Бумбаширевића
са председником Републике Србије Александром Вучићем, одржаном 28. маја;
Белешком о разговору са делегацијом Немачке националне академије наука
„Леополдина“; Извештајем о посети делегације САНУ Бугарској академији наука
и Извештајем потпредседника САНУ академика Љубомира Максимовића о Годишњој скупштини aсоцијације ALLEA и о присуству на свечаној седници Аустријске академије наука.
Председништво се, уз мале измене, сагласило са предлогом Комисије за праћење избора САНУ са изгледом и елементима гласачког листића који се доставља
Конференцији чланова САНУ на доношење.
Комисија за праћење избора обавестила је Председништво да нема приговора јавности, сходно члану 23, став 2. Статута САНУ, о чему ће Председништво
обавестити Изборну скупштину.
Председништво је предложило Изборној скупштини именовање председника и чланова Изборне комисије за циклус избора у чланство САНУ у 2018. години,
и то: академик Видојко Јовић, за члана, академик Миљко Сатарић, за заменика
члана (Одељење за математику, физику и гео-науке); академик Славко Ментус, за
члана, дописни члан Милош Ђуран, за заменика члана (Одељење хемијских и
биолошких наука); академик Дејан Поповић, за члана, дописни члан Слободан
Вукосавић, за заменика члана (Одељење техничких наука); академик Јован Хаџи-Ђокић, за члана, академик Војислав Лековић, за заменика члана (Одељење медицинских наука); академик Душан Ковачевић, за члана, академик Предраг Пипер, за
заменика члана (Одељење језика и књижевности); академик Коста Чавошки, за
члана, академик Тибор Варади, за заменика члана (Одељење друштвених наука);
академик Мирјана Живојиновић, за члана, дописни члан Миодраг Марковић, за
заменика члана (Одељење историјских наука); академик Бранислав Митровић, за
члана; академик Иван Јевтић, за заменика члана (Одељење ликовне и музичке
уметности); академик Дејан Поповић, за председника Изборне комисије САНУ.
Усвојена је оставка академика Ивана Гутмана на место управника Центра за
научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу, а именован је
дописни члан Милош Ђуран, на период од четири године. Одлука ступа на снагу
добијањем сагласности Сената Универзитета у Крагујевцу.
Усвојена је ранија оставка дописног члана Милоша Ђурана на место
заменика управника Центра за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у
Крагујевцу и на место руководиоца Одсека за поље природно-математичких наука
Центра, ради усклађивања функција.
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Именовани су нови чланови Академијског одбора за енергетику: академик
Славко Ментус, проф. Милош Бањац, маг. Драган Влаисављевић, дипл. инж. Љуба
Маћић и проф. др Александар Нешковић.
Дата је сагласност на Извештај о раду Математичког института САНУ у
2017. години.
Дата је сагласност да се Издавачки план САНУ допуни објављивањем зборника радова Ученици и колеге за професора Фанулу Папaзоглу, у серији „Научни
скупови“ САНУ Одељења историјских наука САНУ.
Председништво је на захтев господина Ненада М. Костића да иступи из
чланства САНУ, усвојило донету одлуку на седници Извршног одбора са XVI
седнице из 2017. године, а то је да није у могућности да одговори на захтев Ненада
М. Костића, јер би то било у супротности са устаљеном праксом САНУ и том
приликом је упутио господина Ненада М. Костића да свој положај у Академији
може дефинисати кроз учествовање или неучествовање у активностима матичног
одељења и Академијиних одбора, о чему је и обавештен. С обзиром на то да се
Статут САНУ ни у једном члану не бави питањем престанка чланства у САНУ, а
тиме ни питањем добровољног, нити било ког другог начина иступања из чланства,
у том смислу постоји правна празнина. Предложено је да Скупштина САНУ
одговор и став по овом питању може дати: изменама и/или допунама Статута,
којима ће се регулисати престанак чланства у САНУ или аутентичним тумачењем
Статута, које ће дати одговор на питање шта је била намера доносиоца Статута када
је пропустио да правном нормом регулише престанак чланства у САНУ.
Председништво је, такође, усвојило одлуку Извршног одбора САНУ са XVIII
седнице, да остаје при својој ранијој одлуци уз предлог да се господину Ненаду М.
Костићу врати прилог који је дао Клубу добротвора и пријатеља САНУ.
Председништво је након опсежне дискусије у вези са активностима академика Часлава Оцића, једногласно усвојило следеће закључке и одлуку: Председништво Српске академије наука и уметности је незванично и изван устаљених
процедура дошло до сазнања и остварило увид у активности академика Часлава
Оцића покренуте на организовању округлог стола под насловом Економски и
социјални аспекти косовско-метохијског проблема: корени и алтернативни исходи
решавања. Председништво САНУ констатује да током организационих припрема
горенаведеног скупа ниједно релевантно тело САНУ није добило обавештење, да
није испоштована процедура прописана за организацију научних и стручних
скупова и састанака у САНУ, те да су и информације о организаторима скупа,
наведене у сазиву, неадекватне. Једногласно је закључено да у таквим околностима
САНУ не може да буде укључена у било који аспект организовања овог скупа, нити
да пружи окриље његовом одржавању. Председништво САНУ сматра да су
покренуте теме од изузетног значаја за нашу земљу, што је Академија доказала и
вишедеценијским ангажовањем на њиховом проучавању. Скупови посвећени
Косову и Метохији, превасходно због свог значаја, морају, као и сви други скупови,
бити организовани на начин како то прописују Статут и правилници САНУ. Ово је
неопходно да би се обезбедили организациони, научно-стручни и/или уметнички
квалитети примерени овој институцији.
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Ванредна седница
(одржана 1. новембра 2018. године)
Ванредна седнциа је одржана са једном тачком дневног реда: „Разматрање
поновљеног захтева академика Часлава Оцића, председника Одбора за економске
науке и Одбора за проучавање становништва, за одржавање округлог стола Економски и социјални аспекти косовско-метохијског проблема: корени и алтернативни исходи решавања“.
Увидом у Информацију, Председништво САНУ је поново закључило да није
испоштована процедура за организовање наведеног округлог стола, већ да су је
одбори новим дописом само започели. Односно, и даље не постоји мишљење
надлежног Одељења, одобрење од стране органа управљања, предложени и именовани организациони одбор скупа, учесници, као ни рецензенти предвиђеног
зборника радова и др. Стога, Председништво САНУ остало је при својој одлуци са
V седнице. Уједно, Председништво САНУ донело је одлуку да се академику
Чаславу Оцићу, председнику наведених одбора, достави Информација САНУ број
20/176 од 1.11.2018. године како би сагледао који су то кораци потребни за организовање разних врста скупова у САНУ.
Председништво САНУ донело је одлуку да се без спроведене процедуре не
може подржати одржавање скупа, нити му пружити окриље.
Председништво САНУ, на самој седници, овим поводом, утврдило је
следећи текст саопштења за јавност:
„Из нама непознатих побуда у медијима је у више наврата наведена нетачна,
али не и безопасна информација да је Председништво Српске академије наука и
уметности (или сам председник САНУ, чија улога не може бити већа од улоге било
ког члана Председништва) „забранила“ одржавање „разговора у оквиру округлог
стола“ са темом Економски и социјални аспекти косовско-метохијског проблема:
корени и алтернативни исходи решавања.
Истина је међутим, много једноставнија. Извршни одбор и Председништво
САНУ су до сазнања да се уопште планира наведени скуп дошли игром случаја,
десетак дана пре планираног термина одржавања (24. октобар о. г.), када је
организатор скупа, академик Часлав Оцић, никога не обавештавајући, већ започео
слање позива могућим учесницима. Председништво је стога једногласно стало на
становиште да „у таквим околностима САНУ не може да буде укључена у било
који аспект организовања овог скупа, нити да пружи окриље његовом одржавању“
из више разлога:
(1) ниједно релевантно тело САНУ (Одељење друштвених наука, Извршни
одбор и Председништво) није добило ни писмено, ни усмено обавештење или
макар назнаку да постоји намера да се овакав скуп организује (скуп није никада
пријављен и наведен у плану скупова САНУ за 2018. годину, нити у његовим
редовним допунама);
(2) пренебрегнути су сви неопходни и уобичајени кораци у прописаној
процедури за организацију научних и стручних скупова у САНУ (нема мишљења
одељења на чијем старању се налазе одбори укључени у организацију скупа, што
је у САНУ неопходно, нема никаквих података о организационом или научном
одбору, могућим рецензентима планираног зборника радова, а посебно ко би
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уобличио планиране констатације и препоруке и на који начин би САНУ у томе
учествовала);
(3) експлицитно наведени организатори скупа у заглављу позива најблаже
речено нису тачни и могу да доведу у заблуду уважене особе којима је позив
упућен;
Председништво САНУ није могло да забрани скуп о коме до 30. октобра није
имало ни елементарну информацију, али је не прихватајући да буде суочено са
„свршеним чином“ и последицама једне исхитрене импровизације, замолило
академика Часлава Оцића да процес пријављивања и организације скупа само
спроведе на начин који је у САНУ прописан, о чему су му достављени и изводи из
одговарајућих правилника. Укратко, овако постављена идеја скупа ствара непријатан утисак узурпације и приватизације од стране нашег колеге и представља
преседан у функционисању САНУ. Посебно нам је жао што је један број угледних
и компетентних стручњака погрешно информисан или заведен претпоставкама да
неко због њих самих онемогућава одржавање скупа (истина је међутим, да ни у
овом тренутку Председништво нема увид у то ко су позвани учесници, нити је
икада у САНУ било коме ко је био позван онемогућено учешће).
Накнадни закључци два одбора којима председава академик Часлав Оцић и
чијим седницама је, одржаним пре неколико дана, присуствовао као једини члан
САНУ, а којима се тражи хитно одржавање наведеног скупа најкасније у наредних
пет дана, свакако нису довољни, већ евентуално само почетни кораци у организацији скупова ове врсте.
Председништво САНУ је на становишту да су покренуте теме од изузетног
значаја за нашу земљу, али да скупови посвећени темама везаним за Косово и
Метохију у нашој кући, превасходно због свог значаја, морају бити организовани
на начин како с разлогом то прописују Статут и правилници САНУ, кроз расправу
и дискусије у њиховој припреми већег број академика и Одбора. Ово је неопходно,
пре свега, да би се обезбедили организациони, научни и уметнички квалитети
примерени нашој институцији. САНУ ће наставити да и даље тако ради, у нади да
ће се у тим напорима својим колегама придружити и академик Часлав Оцић.“
Шеста седница
(одржана 27. децембра 2018. године)
Председништво је са задовољством примило к знању следеће информације:
да је жири за доделу награда на 63. Међународном београдском сајму књига,
Српској академији наука и уметности доделио Специјално признање за зборник
Уметничко наслеђе српског народа на Косову и Метохији, који су уредили Драган
Војводић и Миодраг Марковић; да је академик Марко Анђелковић промовисан за
почасног члана Друштва генетичара Србије на свечаној академији поводом
обележавања 50 година од оснивања Друштва и да му је том приликом додељена
Плакета за изузетан допринос развоју Друштва генетичара Србије и дугогодишњу
успешну сарадњу; да је академик Владимир Стевановић примио посебну
захвалницу за дугогодишњи рад на истраживању флоре Балканског полуострва на
VII балканском ботаничком конгресу у Новом Саду; да је академик Десанка
Ковачевић Којић добитница Велике плакете Академије наука и умјетности
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Републике Српске, у знак захвалности за изузетни допринос развоју те Академије;
да је академик Јованка Калић добитник Награде „Владимир Ћоровић“ за животно
дело; да је академик Димитрије Стефановић добитник Награде „Доситеј Обрадовић“ за животно дело, коју додељује Задужбина „Доситеј Обрадовић“ и да је
академик Зоран Кривокапић изабран за почасног члана Румунске академије
медицинских наука.
Председништво САНУ се упознало са: Извештајем академика Дејана Поповића о учешћу на симпозијуму Култура, технологија и хуманизам, у Бару; Извештајем академика Дејана Поповића о учешћу на 9. састанку академија подунавске
регије (DAC) у Штутгарту; Извештајем академика Зорана Кнежевића о учешћу на
скупу Challenges for the European Research Area и Генералној скупштини Европске
научне фондације, у Фиренци; Извештајем академика Михаила Војводића о међународном научном скупу „Крај рата, Срби и стварање Југославије“ и Извештајем
дописног члана САНУ Велимира Радмиловића о одржаној Међународној конференцији Електронска микроскопија наноструктура (ЕЛМИНА2018).
Председник академик Владимира С. Костића је поводом предстојећих избора
часника и чланова Председништва, сазвао Конференцију чланова САНУ за 19. март
2019. године и седницу Изборне скупштине САНУ за 4. април 2019. године.
Одлучено је да се поводом оставке академика Димитрија Стефановића на
место секретара и избора академика Косте Чавошког за новог секретара, 19. новембра, оставка и избор секретара Одељења друштвених наука доставе Скупштини
на потврђивање.
Одлучено је да се поводом оставке академика Предрага Пипера на место
секретара и избора академика Злате Бојовић за новог секретара, која је истога дана
поднела оставку на заменика секретара, 27. новембра, оставка и избор секретара
Одељења језика и књижевности доставе Скупштини на потврђивање.
Усвојена је оставка академика Федора Хербута на чланство у Стручном
савету Библиотеке САНУ и именовање академика Милана Судара као представника Одељења хемијских и биолошких наука, за члана Стручног савета Библиотеке САНУ, на период до истека мандата овог тела.
Усвојена је оставка академика Михаила Војводића на место председника
Академијског одбора за проучавање Косова и Метохије и именовање дописног
члана САНУ Драгана Војводића за новог председника Академијског одбора за
проучавање Косова и Метохије.
Дата је сагласност на Одлуку Сената Универзитета у Крагујевцу, о избору
чланова Стручно-научног већа Центра за научноистраживачки рад САНУ и
Универзитета у Крагујевцу, као представника Универзитета: проф. др Мирослава
Петровић Торгашев, проректор за научноистраживачки рад; проф. др Живадин
Мицић, проректор за наставу и студентска питања; проф. др Саво Трифуновић,
проректор за координацију послова факултета чије је седиште ван седишта Универзитета.
Разрешен је дужности др Миодраг Стојковић, на основу одлуке Сената
Универзитета у Крагујевцу којом се даје сагласност на његову оставку на место
начелника Одсека за поље медицинских наука Центра за научноистраживачки рад
Српске академије наука и уметности и Универзитета у Крагујевцу.
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Дата је сагласност на резиме извештаја о раду Географског института „Јован
Цвијић“ САНУ у 2017. години.
Установљена је нова серија САНУ „Корпус споменика српске средњовековне уметности“, у оквиру које ће се објављивати публикације у саиздаваштву
САНУ, Одбора за историју уметности и Филозофског факултета, Института за
историју уметности. Карактер и изглед свезака објављених у серији имају за циљ
издавање научно обрађене грађе о старим српским споменицима, при чему би свака
свеска била посвећена једној споменичкој целини. Уговором је дефинисано да у
случају споразумног раскида саиздаваштва потписника, ауторска права за серију
припадну искључиво САНУ.
Дата је сагласност за допуну Издавачког плана САНУ и то: књигом Црква
Светог Ђорђа у Речанима, уредници дописни члан Миодраг Марковић и дописни
члан Драган Војводић; књигом Грађа о Србима у Хрватској и српско-хрватским
односима (1848–1914) академика Василија Крестића у саиздаваштву САНУ и
Архива Србије, уредник издања је академик Михаило Војводић; зборником радова
са научног скупа „Примена дигитализације у култури и науци“ у суиздаваштву
САНУ и Института за упоредно право, који ће сносити све трошкове штампе,
уредници академик Александар Костић, господин Радослав Зеленовић и др Драган
Прља; зборником са округлог стола „Дело Милоша Црњанског“, уредник академик
Миро Вуксановић; монографијом До фисије, о фисији и о уранијуму аутора Шћепана С. Миљанића, Јелене Радић-Перић и Миљенка Перића у серији „Посебна
издања“ Одељења хемијских и биолошких наука САНУ, уредник академик Владимир Стевановић.
Донета је одлука да се измене и допуне Правилник о организацији и систематизацији послова у Служби САНУ и Правилник о раду Службе САНУ.
Председник академик Владимир С. Костић обавестио је чланове Председништва о несугласицама између града Крагујевца и Универзитета у Крагујевцу око
управљања Легатом Николе Коке Јанковића. Констатовао је да би најупутније било
сачекати исход њиховог договора, а у међувремену свесрдно подржати рад дописног члана Милоша Ђурана, као управника Центра за научна истраживања САНУ
и Универзитета у Крагујевцу. Једногласно је прихваћен предлог председника В. С.
Костића, да се следеће године организује посета чланова САНУ Крагујевцу и да се
том приликом обиђу Универзитет, Легат Николе Коке Јанковића и спомен-парк у
Шумарицама.
Констатовано је да Закон о САНУ и њен Статут дају простор да се САНУ
као институција брани, и то треба искористити у новим нападима који се могу
очекивати.
Председник академик Владимир С. Костић је изразио задовољство због
добре сарадње Извршног одбора и Председништва САНУ током године и захвалио
се свим присутнима на преданом раду.
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3. СКУПШТИНА
Редовно заседање
Годишња скупштина Српске академије наука и уметности одржана је 24. маја
2018. године.
Скупштином је председавао председник Српске академије наука и уметности
академик Владимир С. Костић.
Oтварајући редовно заседање Годишње скупштине САНУ председник је поздравио све присутне чланове Академије.
Од прошлог заседања Скупштине преминули су редовни члан САНУ Богољуб
Станковић, инострани чланови: Богдан Маглић, Цветан Грозданов и Владимир
Стипетић, као и чланови ван радног састава: Слободан Ћурчић и Драгутин Вукотић.
Скупштина је минутом ћутања одала пошту преминулим члановима Академије.
Српска академија наука и уметности има 97 редовних чланова и 36 дописних
чланова, што укупно чини 133 члана. У кворум се, према извештајима одељења и
закључку Извршног одбора САНУ, не рачуна десет чланова (шест редовних и четири
дописна члана САНУ). Дакле, потребно је да Скупштини присуствују најмање 62
члана САНУ. Председник је констатовао да постоји потребан кворум за пуноважан
рад Скупштине.
Уз позив за Скупштину свим члановима је достављен сазив са дневним редом
и пропратним материјалом. Дневни ред је гласањем једногласно усвојен. Након усвајања дневног реда за реч се јавио академик Часлав Оцић који је изнео предлог у вези
са изменом и допуном тачке 10 дневног реда. Председавајући академик Владимир С.
Костић је поново ставио дневни ред на гласање, што је једногласно усвојено.
Скупштина је затим прешла на рад према усвојеном дневном реду:
1.

Усвајање записника са заседања редовне Годишње скупштине Српске академије наука и уметности одржане 25. маја 2017. године, који се налази у Годишњаку САНУ за 2017. и који је доступан на интернет презентацији САНУ
Записник је усвојен без примедаба.

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

„Поштовани чланови Српске академије наука и уметности,
Тешко и опрезно започињем ово обраћање, јер нисам сигуран да данас јасно и
прецизно препознајем кључне знакове једног времена које све више није моје, да сам
у стању да наслутим сложеност епохе у настајању, и стога ћу покушати да се ограничим на само два питања.
Прво питање је шта чека САНУ, институцију која, између осталог, носи и
стереотипно понавља навике и инерције својих 175-годишњих рутина, у овом
конкретном времену, али и времену пред нама? Живимо у ненаклоњеној епохи у
којој смо као грађани, као народ и као држава подрвгнути негирању и потирању не
само наших историјских, цивилизацијских, државних, већ и уметничких, научних и
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културних координата, уз катаклизмичку сенку демографског нестајања у мору
равнодушности оног света коме по свакој логици припадамо. У овој констатацији
морамо се сетити и сопствене равнодушности у различитим приликама, нејаких
снага и крхких савезништава, ако она данас уопште постоје на начин како их ми
подразумевамо. Друго је питање, међутим, колико и ми разумемо време и свет у којем
живимо или га упорно и стереотипно премеравамо нашим сентименталним
фатализмом и параноидним доживљајем стварности, те старим предрасудама или
наивним веровањима о вечитим пријатељствима, отменим инсистирањем на правди
и истини барем онако како их ми видимо, не марећи често за погледе других,
зачуђени да нам се мерења показују исувише често погрешна, а наша позиција
трагично усамљена, услед чега се забављени сопственим јадом усредсређујемо на
своје ране, стварне или измишљене, као да стварних нема довољно! Не покушавајући
да у свет око нас, био он и неправедан, продремо дубље и у њему заподенемо
суштинске разговоре, показујући да је наше присуство тамо важно и неопходно. Ове
речи не подразумевају банализоване политичке поделе на Исток и Запад. Само пре
неколико деценија ово друштво је сурово и неоправдано кажњено, делом и због тога
што нисмо схватили ни предвидели да се са рушењем Берлинског зида завршавала
једна епоха. Бојим се да се и сада налазимо у сличном стању: у протеклих пар година
суочавамо се са нечим што није само просто враћање „хладног рата“ већ, дозволите
ми да изнесем своје мишљење, потпуно нова подела карата у игри у којој, чини се,
још нису постављена правила, нити етичке границе поступања, игри у којој се
уништавају читаве средине уз лажну филантропију, сузе и „хуманитарну помоћ“
моћних који, ваљда забринути због унесрећених малих народа, педантно и без
милости разарају контекст у којем су они постојали и постоје. Искључивост са којом
се промовише нови, потпуно нејасни поредак донекле подсећа на крсташка разрачунавања са јересима и туђим верама, само још суровије и циничније. Не ради се
само о цинизму, на пример, појма „Европе у различитим брзинама“ већ у екстензивној стратификацији различитих средина и друштава у свету, понегде несвесно
доведеној до форме новог расизма и за сада само дискретним (али већ сутра, ко зна?!)
асоцијацијама на концепт „животног простора“ или да се Власи не досете „простора
утицаја“ јачих, остављајући нам зебњу да је за регион идиотског имена „Западни
Балкан“ можда предвиђено да буде само тампон зона у актуелним и будућим миграцијама, које неће неумитно изазивати само ратови. Са ове трибине смо скоро слушали
и о сценарију изазваном недостатком воде, или геостратешком простору за подмиривање неких туђих неплаћених рачуна и нових–старих колонијалних ресентимана.
Све ме то учвршћује у схватању да овде и сада, у мрежи сличних институција и
појединаца, САНУ има обавезу да ради на томе да не будемо поново изненађени,
изоловани и маргинализовани, већ да у новим временима предвидимо, колико је то
могуће, догађаје и промене и нађемо рационалне путеве претрајавања и постојања у
историјском, политичком, културном и научном смислу. Харари луцидно примећује
да је модерна наука, насупрот предмодерним традицијама знања, какве су на пример
религије, које су тврдиле да је све што је важно знати већ познато, заснована на
спремности да се прихвати незнање, односно да је наука савременог света
јединствена традиција знања, у оној мери у којој отворено признаје колективну
неупућеност што се тиче најважнијих питања. „Оно што мислимо да знамо“, каже
он, „могло би се испоставити погрешним када будемо стекли још више знања“. У
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светлу оваквих тврдњи, чини ми се да је, када са себе отресемо наслаге сујете и мада
заслужену, ипак варљиву сигурност и научене опортунизме, упутно да се сви који
можемо вратимо пионирским почецима и духу ове институције у којој је
истраживање прошлости, садашњости и могуће будућности, коначно да цитирам,
„подизање“ ове средине, како је писало у документима Друштва српске словесности,
вршено грозничаво, са страшћу, маштом, знањем и памећу наших претходника, са
осећајем мисије и дужности, са потребом да се средини која нас је изнедрила кажу
када треба тешке и непријатне истине, улоге које смо полако на дугом путу губили
или барем тањили улазећи у очекиване каноне и опортунизам изабраних, уз обрасце
заштићених академских величина, што је, сложићете се, опасно. Сви знамо, нисмо
бесмртни и грешке, чак и када будемо деловали са потпуном искреношћу, ипак нас
неће мимоићи! Али је још погрешније избегавање да време које нам је поклоњено
превасходно користимо за избегавање грешака. Одговорни смо да САНУ потврдимо
као институцију великих појединачних знања, талената и компетентности, креативности, првенствено у науци и уметности, те грађанске пристојности, одговорности и
поштења – институцију којој се, на крају крајева, може веровати. Испуњавање те
улоге видим само кроз наше активно, одговорно деловање и присутност, првенствено
на пољу науке и уметности, кроз нуђење алтернативних садржаја у увелико
контаминираном простору културе и науке. Заветрина и ћутање одавно нису никаква
мудрост, а поготово нису потреба овог друштва без кога нема разлога ни да ми
постојимо. Контрапитање је, међутим, како успоставити равнотежу између деловања
једне традиционалне, здраво конзервативне и неизбежно елитистичке установе и
разиграног популизма и скоројевићког антиинтелектуализма који нас запљускује и
који постаје злоћудна светска идеологија? Коначно, у следећих пар година треба да
дамо и одговор на питање где и како видимо ову кућу, Српску академију наука и
уметности, барем у првој половини 21. века? Да будем злочест, та акција је почела,
али су до сада пристигла само два мишљења, и то чланова ван радног састава.
Друго питање које желим да поставим је шта је то што непосредно пред нама,
барем делом, омогућава да се у времену које долази боље прилагодимо? Одговор је
баналан: избори који нас ове године чекају! Уочили смо, госпође и господо, драстичну несразмеру у заступљености друштвено-хуманистичких наука и области
уметности, старење чланства, укључујући и кандидате за дописне чланове. У
последња три изборна циклуса они су прогресивно све старији, што постаје
упадљиво при поређењу са бројним, не мање успешним академијама, мали број жена
у нашим редовима и др. Знате да смо предузели извесне мере и измене аката, са
консензусом о посебној важности избора у 2018. години. И уместо да шансу коју смо
сами себи отворили одговорно искористимо на добробит САНУ, у досадашњем
изборном процесу поново се враћају неке старе хипотеке, предрасуде и страхови и
уочљиво се враћамо ранијем рестриктивном понашању, мада искрено, та рестриктивност није, барем у мом памћењу, никад била равномерно распоређена по одељењима. Стрепње, често и стрепње према новим областима и обрасцима интелектуалног изражавања и деловања, условљавају извесну скученост и конзервативност, мада верујем да би Академија морала да буде, уз своју недвосмислену
посвећеност идентитетским питањима и неговању традиције, мисија коју ћемо,
надам се још успешније, водити завршавањем Аудиовизуелног архива САНУ са
центром за дигитализацију научне, уметничке, историјске и културне баштине, а
можда и управо учећи из те традиције, у тешњој вези са новијим, модернијим и
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„суптилнијим достигнућима властитог извора“, да цитирам једном мудрог човека, и
инклузивнија за сигнале времена у коме живимо, укључујући и предлоге који нам
долазе са стране. Нема другог избора до да свако од нас сам себи постави питање да
ли је то увек тако, а ако није – зашто није? Јер, ако и успемо да на изборима ове године
унеколико поправимо уочену неравнотежу, суочићемо се, колико сутрадан, са проблемом заступљености уметничких области. Ми смо, госпође и господо, Српска
академија наука и уметности и наше устројство, уверен сам, носи печат потреба
средине из које смо настали. И нисам сигуран да је било ко од нас компетентан да то
мења или да ову Академију цепа. Не бих вас подсећао на Ничеову типологију која
разликује две фигуре: свештеника, на које ми научници све више почињемо да
личимо, и уметника, који су нешто угроженији. И како Ролан Барт наводи, „за разлику
од свештеника, уметник се чуди и диви – његов поглед може бити критичан, али није
оптужујући – уметник не познаје мржњу. Управо стога што сте уметник, Ваше дело
је окренуто Модерном. Многи узимају Модерно као борбену заставу против старог
света, његових компромитованих вредности, али за уметника Модерно није статичан
појам једне једноставне опозиције; Модерно је супротно томе, ефективна тешкоћа
која прати промене времена, не само на плану велике историје, већ и унутар те мале
историје чија је мера постојање сваког од нас.“ Ове речи ми делују убедљиво и у
хоризонту потреба САНУ.
Госпође и господо, последњих месеци и у самој САНУ, али и у одјецима споља
(верујем да схватате зашто употребљавам израз одјек), упорно се понавља више него
нетачна, тачније малициозна теза да је број академика у Србији превелик, да је то
тешко и безразложно оптерећење за средину у којој делујемо, обично уз неумесно
поређење са Ришељеовом Француском академијом, чак и без основног увида да се
ради о потпуно различитим концептима, а да је наш пандан у Француској, у чијој
прослави 350-годишњице смо учествовали и сами, вишеструко бројнија од наше
(има око 400 чланова), што је и логично с обзиром на величину две средине.
Комплекс неумесне гломазности чини ми се да је интројектовао и део наших чланова,
манифестујући га као аутоцензуру при доношењу важних одлука. Ако нам се таква
сумња и јави, хајде да се окренемо сувом језику бројки у поређењу са државама које
нас окружују. Академик АНУРС-а професор Васкрсија Јањић је направио једну
анализу и то у време када је САНУ имала 142 члана, а не као данас 133. У Србији је
на 100.000 становника било само 1,9 академика, док је тај број у ХАЗУ износио 4,9,
у Словенији 5,1, у ЦАНУ 7,0, а слично нама, али још увек више, имала је МАНУ –
2,2. Толико о броју. Укратко, нисмо предимензионирани, али нас полако глође црв
неравнотеже међу областима које су у САНУ неопходне. И ја вас молим да у новембру, када будете користили своје неприкосновено право тајног гласања, размишљате и о овим чињеницама. Госпође и господо, ако имамо мудрости, немамо
разлога, а ни права на рестриктивност према, хоћу да верујем, у огромној већини
скрупулозним предлозима одељења.
Коначно, као неко коме су ово седми избори у САНУ, немам илузије да ће и
ови са собом донети извесне несугласице, полемике, па и сукобе. И то се догађа у
свим сличним институцијама на различитим меридијанима. Мудрост је како да та
сучељавања, која се повремено преливају у оно што сваки од нас на свој начин тумачи
као јавност, не постану основ за ружења САНУ и не увуку је у таблоидне интриге.
Апелујем да свако од нас постави своје личне црвене линије (Академија их
колективно неће постављати) које не треба прелазити у очувању достојанства
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Академије, које је свакако веће од наших ефемерних међусобних неспоразума. Јер
сукоба је било и биће их, али је евентуална штета коју ненамерно, а богами и
намерно, наносимо САНУ у крајњем случају саморањавање и ништа, ништа више.“
4.

Извештај о раду САНУ за 2017. годину који подноси генерални секретар
САНУ академик Марко Анђелковић

„Како то већ налаже процедура у Српској академији наука и уметности,
дужност је генералног секретара да на Редовној годишњој скупштини САНУ
поднесе извештај о раду Академије у протеклој календарској години. Но, поштујући
постојећу праксу, извештај који подноси генерални секретар обухвата само део
активности из свеукупног рада и живота САНУ, тј. онај део који се одвијао ван
огранака САНУ у Новом Саду и Нишу, као и Центра за истраживачки рад у Крагујевцу. Целокупан интегрални материјал, на основу ког су сачињени сви поменути
извештаји за 2017. годину, дат је у Годишњаку САНУ за наведену годину, који треба
посебно апострофирати, пошто се први пут, после дужег времена, појављује у нешто
измењеној, иновираној форми по садржају, па тиме и обиму. Та измена резултат је
двогодишњих промишљања и консултација обављених у оквиру Извршног одбора
САНУ, Председништва САНУ, Библиотеке САНУ и Издавачког одбора САНУ, уз
адекватну стручну помоћ Сектора за издавачку делатност САНУ. Све евентуалне
похвале у погледу иновираног издања Годишњака припадају свим наведеним актерима, а све евентуалне замерке и критике следују мени, као уреднику тог издања.
Могло би се очекивати да је прошла календарска година требало да буде једна
од оних „обичних“, „мирних“ година у дуговременом животу и раду Српске академије наука и уметности, година која је следила оној у којој смо радно и свечано
обележавали завидан јубилеј – 175 година развоја идеје и стварања институције која
је данас препозната у облику највише научне и уметничке установе у Републици
Србији, од посебног националног значаја. Исто тако, могло би се рећи да обележје
релативне „просечности“ протеклој календарској години даје изостанак интензивних
активности које карактеришу текућу 2018. годину, а које се превасходно тичу избора
за нове редовне, дописне и иностране чланове САНУ, избора који се по много чему
разликују од многих претходних и чији ће резултати, према мом мишљењу, највероватније имати значајан утицај на будући рад, живот и развој Српске академије
наука и уметности.
Ако би требало установити неки приоритет у приказивању дела активности
САНУ који ћу вам изнети, одлучујем да почнем са активностима које су несумњиво
биле видљивије широј јавности. У 2017. години је у организацији САНУ одржано 20
научних скупова, у најширем значењу те речи, а под покровитељством наше
Академије одржана су три научна скупа. У претходној години организована су и
одржана три циклуса предавања: „Контроверзе у српској историографији“, у оквиру
ког је одржано шест предавања, „Проблеми јавног здравља“, са три предавања, и
„Фасцинантни свет нанонауке и нанотехнологије“, ког је чинило седам предавања.
Српска академија наука и уметности била је домаћин VIII конференције
академија подунавске регије (21–22. септембра 2017), на којој су учествовали
представници академија из 11 земаља.
На основу предлога Извршног одбора, одељења и/или чланова САНУ, у
претходној години организовано је и одржано 15 предавања, претежно гостију из
иностранства, из разних области и дисциплина науке, уметности и културе.
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С циљем адекватног обележавања значајних јубилеја повезаних са животом и
радом еминентних појединаца из нашег научног, уметничког и културног миљеа,
организована су три свечана скупа, односно свечане академије. Прва у низу свечаних
академија била је посвећена Стојану Ћелићу, сликару, ликовном критичару, професору Универзитета уметности у Београду и члану САНУ, поводом 25 година од
његове смрти.
Српска академија наука и уметности и Задужбина Иве Андрића организовали
су свечану академију поводом 125 година од рођења овог великана српске књижевности, добитника Нобелове награде за књижевност и дугогодишњег члана САНУ.
Поред свечане академије, организован је и међународни научни скуп „Личност и
дело Иве Андрића“, а том приликом и тим поводом књижара на углу Палате САНУ
добила је назив „Иво Андрић“.
Обележавање 120 година од рођења и 50 година од смрти Мила Милуновића,
сликара, ликовног критичара, једног од оснивача и првих наставника Академије
ликовних уметности у Београду и члана САНУ, пропраћено је свечаним скупом
„Мило Милуновић, 1897–1967–2017“.
Свечано је обележено и 175 година од рођења Стојана Новаковића, српског
политичара, председника Владе Србије, дипломате, филолога, историчара књижевности, хералдичара и једног од председника Српске краљевске академије. Тим поводом су уприличени научни скуп „Стојан Новаковић: живот, дело, време“ и изложба
„Стојан Новаковић и његово доба“.
У контексту приказа обележавања значајних јубилеја из наше прошлости
свакако се треба подсетити и чињенице да је организована трибина „800 година од
крунисања Стефана Првовенчаног“.
Српска академија наука и уметности организовала је у 2017. години четири
комеморативна скупа, посвећена успомени и одавању пијетета својим преминулим
члановима: академику Ђорђу Злоковићу, академику Николи Тасићу, академику
Војиславу Становчићу и академику Владимиру Стојанчевићу.
У Галерији ликовне и музичке уметности САНУ током 2017. године одржано
је шест изложби. По ширем уметничком, научном и друштвеном значају, а и по броју
посетилаца (57.528), свакако треба издвојити изложбу „Српско уметничко наслеђе на
Косову и Метохији: идентитет, значај, угроженост“. Иначе, када је реч о изложбама
које се организационо и просторно реализују кроз рад Галерије ликовне и музичке
уметности САНУ, податак о близу 145.000, тачније 144.547 посетилаца тих манифестација током 2017. године (просечно 34.862 посетиоца по комплетно реализованој
изложби у 2017. години) упечатљиво илуструје место и улогу те активности у уметничком и културном животу Београда, па и Србије. Улогу и значај Галерије ликовне
и музичке уметности САНУ у одговарјућим сферама друштвеног живота у Србији
потврђује и податак да је изложба „Уметничка збирка САНУ – ликовни уметници
академици“ била приказана током 2017. године у пет галерија широм Србије.
У оквиру рада Галерије ликовне и музичке уметности САНУ и током 2017.
године настављен је вишегодишњи запажен и успешан циклус концерата. Приређено
је 56 концерата (2405–2460; што обухвата делове XXXVI и XXXVII музичке сезоне
у САНУ), на којима је наступио 171 извођач. Укупни број слушалаца на тим
концетима био је 1.920, односно 168 посетилаца по концерту. Током протекле године
успешно је реализован и III концертни циклус „Музички разговори у САНУ“, под
називом „Бајке и легенде“.
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Галерија науке и технике САНУ у току 2017. године приредила је девет
изложби (укупан број посетилаца 12.707), као и богат пратећи програм у виду
стручних и научних предавања, којих је било 77. Поред тога, Галерија је била
домаћин промоције две књиге, две изложбе са радионицама за децу, једне трибине и
три манифестације („Недеља свести о мозгу“, „Ноћ музеја“, „Ноћ истраживача“).
Укупан број посетилаца на наведеним дешавањима у оквиру Галерије науке и
технике САНУ током 2017. године био је 21.190. Настављен је циклус предавања
„Сусрети са ствараоцима – Мастерклас“, у оквиру ког су организована два сусрета:
један са академиком Љубисавом Ракићем, а други са Владимиром Величковићем,
чланом САНУ ван радног састава.
Током 2017. године Српска академија наука и уметности је, изузимајући податке који се односе на адекватне активности у оквиру Огранка САНУ у Новом Саду
и Огранка САНУ у Нишу, објавила 45 наслова (издања), међу којима су 14 научних
монографија, 10 зборника радова, девет научних часописа. У оквиру свих наведених
издатих публикација 279 аутора објавило је 292 рада. Две књиге: „Јасеновац“ (аутори
В. Крестић и М. Радојевић) и зборник радова „Становање Рома у Србији – стање и
изазови“ (уредници Т. Варади и З. Вуксановић-Мацура) су и награђене.
Активност која је на одређени начин логички повезана са издавачком активношћу, представља, слободан сам рећи, већ традиционално организовање Трибине
Библиотеке САНУ. Током 2017. године било је одржано 19 трибина. Приказано је 10
монографија, 16 зборника и 326 књига из три едиције, што чини укупно 352 наслова
чланова САНУ, издања САНУ и института и центара чији је САНУ оснивач. На
Трибини је узело учешћа 85 говорника, а било је око 2.000 посетилаца.
У Свечаној сали Српске академије наука и уметности организовано је представљање још три књиге. Једна од њих, сматрам, има посебан значај са аспекта рада
САНУ, књига „Меморандум САНУ, после 30 година“, аутора академика Василија
Крестића и Косте Михаиловића.
Из свих претходно изнетих података произилази да је током 2017. године у
оквиру Палате Академије било приређено 247, условно речено „јавних“ догађања,
иако их је, реално, било и више. Уз претпоставку да је свака од тих активности трајала
само један дан, што је далеко од реалног, може се рећи да се нешто чешће од сваких
дан и по (тачније 1,4 дана) у овим просторима одигравала нека научна, научностручна, уметничка или културна активност која је носила обележје Српске
академије наука и уметности, а у коју је био укључен и шири круг актера ван чланства
САНУ. Имајући у виду податке за 2016. годину, слободно тврдим да обим и динамика
рада Српске академије наука и уметности одражава један прилично висок ниво, чак
са благим трендом раста, а што је најважније, квалитет тог рада свакако је завидан,
на шта указује како број учесника, тако и број оних који та догађања посећују (око
170.000 регистрованих посетилаца у 2017. години). Узимајући, пак, у обзир свеукупне активности које су реализоване током 2017. године, а које овде нису из рационалних разлога могле бити поменуте, а уз оправдану пресумпцију могућег субјективног приступа и пропуста у евидентирању свеукупних активности, могуће је
оправдано закључити да је учесталост догађања у оквиру САНУ нешто већа но што
нам говоре изнети квантитативни показатељи.
Чланови САНУ су у 2017. години радили на реализацији 91 индивидуалног
пројекта, 21 пројекта академијских одбора, 35 пројеката одељењских одбора и седам
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пројеката пројектних одбора. Овај рад финансиран је од стране Фонда за научни и
уметнички рад САНУ. Велики број чланова САНУ био је ангажован на пословима
координације и/или непосредне реализације 79 научних пројеката који се одвијају у
оквиру 32 билатерална споразума са иностраним националним академијама. Истовремено је немали број чланова САНУ био ангажован 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 одређен број чланова САНУ ангажован и на међународним истраживачким пројектима, по правилу у својству водећих истраживача. Резултати свеукупног наведеног ангажовања чланова САНУ на научноистраживачким пројектима
учињени су доступним најширој научној јавности у нешто више од 300 научних
публикација и путем око сто саопштења на научним скуповима. Ако сви ти радови
носе афилијацију Српске академије наука и уметности, онда је то изузетно значајан
допринос афирмацији Академије као највише научне институције. Уметнички рад
чланова САНУ током 2017. године презентован је путем 11 излагања вајарских дела,
једног архитектонског идејног решења и извођењем 89 музичких дела.
Посебан облик рада у оквиру Академије и ангажовања чланова САНУ одвија
се у оквиру већег броја академијских, одељењских и пројектних одбора. Одбори се,
по правилу, баве проблематиком од ширег и ужег друштвеног значаја. Одређени одбори, посебно академијски одбори, баве се проблематиком стратешког националног
и друштвеног значаја у области образовања, науке, проучавања биолошке разноврсности, заштите животне средине, развоја села, демографије и друго. У раду одбора, поред чланова САНУ, активно учествују у знатном броју и припадници шире
академске заједнице, што јасно одражава улогу САНУ као институције која својим
научним ауторитетом и друштвеним угледом има велики капацитет окупљања и
обједињавања рада реномираних стручњака различитих профила, што, по потреби,
омогућује и обезбеђује квалитетно неопходан мултидисциплинарни приступ у
проучавању и решавању актуелних проблема.
Без сумње да је највећи број свеукупних активности током протекле године
био садржан и у раду како Извршног одбора (одржано 36 седница на којима је
разматрано око 900 тачака дневног реда), тако и Председништва САНУ (одржано
осам седница, на којима су разматране 64 тачке дневног реда), односно покренут,
процесуиран и координисан од стране тих тела. Међутим, исто тако рад ова два
извршна тела САНУ био је свакако обухватнији због неминовности коју намећу рад
и живот ове институције. У том смислу, поред осталог вреди истаћи да је у 2017.
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. Такође је вредна пажње и међународна
сарадња, у оквиру које је, поред осталог, САНУ посетило 11 иностраних делегација.
Извршни одбор је наставио с акцијом обезбеђивања ванредних средстава за сређивање простора у објектима Академије у Београду и Новом Саду, која има за циљ
побољшање услова и боравка рада чланова САНУ и организационих целина САНУ,
као и проширење обима делатности САНУ. Највећи подухват у том смислу је организационо, просторно, технички-технолошко и кадровско формирање Аудиовизуелног
архива САНУ.
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У оквиру нормативне делатности треба, пре свега, истаћи ангажовање на
формулисању прецизнијих и функционалних ставова и решења у процедури за избор
нових редовних, дописних и иностраних чланова САНУ, који су прослеђени
Комисији за Статут САНУ, а у финалном облику усвојени на Годишњој скупштини
САНУ, одржаној 25. маја 2017. године. У току 2017. године донето је осам правилника, односно измена и допуна постојећих правилника.
У марту 2017. године окончан је посао на установљавању нове организације и
систематизације послова у Служби САНУ, те су нови Правилник о организацији и
систематизацији послова у Служби САНУ и измене и допуне Правилника о раду
Службе САНУ почели да се примењују од 1. априла наведене године. У смислу
организационо-функционалне операционализације Службе САНУ, то представља
значајан догађај и може се рећи да су позитивни ефекти тога врло брзо били видљиви.
Свакако да то није искључиво резултат нормативног сређивања стања, већ чињенице
да у Служби САНУ, на моје велико задовољство, у великом проценту раде људи који
се врло професионално односе према својим радним задацима и који су спремни да
својим радом максимално допринесу раду и животу Академије, а тиме и њеној
афирмацији и угледу. Но, на том плану предстоји да се још тога уради, да би се
достигао максимално могући ниво квалитета, ефикасности и рационалности.
Када се говори о Статутом прописаним активностима неопходним за успешан
рад САНУ, треба споменути да је током 2017. године осам одељења САНУ одржало
80 редовних и пет ванредних скупова. У оквиру одељења одржано је 17 предавања/излагања радова чланова одговарајућих одељења.
С обзиром на то да рад Академије није и не сме да буде сам себи сврха и како
САНУ има јасно дефинисану и прихваћену друштвену улогу, потребно је осврнути
се и на запаженост наших активности и постигнутих резултата. Један од релевантних
показатеља у том смислу је и извештавање медија о раду САНУ. Извршни одбор
САНУ организовао је пет конференција за штампу у 2017. години. Српска академија
наука и умтености, као и њени чланови, били су у 2017. години медијски експонирани 9.252 пута у штампаним, електронским, интернет и агенцијским прилозима.
То је у односу на претходну годину повећање од 11,9%. У 47,6% случајева радило се
о прилозима са афирмативним тоналитетом, што је повећање од 65,5% у односу на
2016. годину, а само у 2,4% случајева се радило о негативно интонираним прилозима,
и то претежно у штампаним и интернет прилозима. Релативно највећи проценат
прилога, 50%, био је неутрално интониран, односно радило се о прилозима који су
представљали фактографско извештавање о одређеним догађањима и/или активностима. Посматрано по врсти медија, највећа експонираност САНУ и/или њених
чланова се бележи на интернет порталима (41,9%), затим у штампаним медијима
(40,2%), док је знатно мања присутност у електронским медијима (12,6%) и
агенцијским извештајима (5,3%).
Српској академији наука и уметности је за њен рад, постигнуте резултате и
подршку раду одређеним институцијама, додељено седам признања од стране
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 квалитет рада чланова САНУ
верификован је и путем додељивања око двадесет признања од стране научних и
културних институција.
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Сходно свему реченом, ни протекла календарска година, према обиму и квалитету рада Српске академије наука и уметности не би се могла окарактерисати као
„мирна“, а чини се ни као „обична“, што наводи на закључак, узимајући у обзир рад
САНУ од 2015. године, да немамо и вероватно да нећемо убудуће имати „обичне“
године. Томе желим да додам свој лични утисак да су активности Српске академије
наука уметности веће но што се у широј јавности примећује и региструје. Верујем да
у основи тог свеукупног рада и деловања лежи жеља већине чланова САНУ да ова
институција квалитетом и актуелношћу свог рада буде увек у свеукупној јавности
адекватно препозната примерено својој историјској и традиционалној друштвеној
улози, а у складу с временом у којем живимо и радимо.“
5.

Реч потпредседника САНУ из реда чланова Одељења за математику, физику и
гео-науке, Одељења хемијских и биолошких наука, Одељења техничких наука
и Одељења медицинских наука академика Зорана Поповића
„Поштоване колегинице и колеге чланови Академије, говорићу:
−
−
−

о старосној структури чланова САНУ – стање: мај 2018.
о буџету Фонда САНУ за истраживања у науци и уметности и
о Дигиталном архиву издања САНУ (ДАИС)
А. Старосна структура чланова САНУ – стање: мај 2018. године

Старосна структура чланова САНУ биће упоређена са анализом старосне
структуре коју сам излагао на Годишњој скупштини САНУ, 26. маја 2016. године.
Тренутно Академија броји 133 члана, што је девет чланова мање у односу на мај 2016.
Тренутно је просечна старост чланова Академије 74,1 година. Приказ просечне
старости по одељењима дат је на слици 1.

Слика 1. Просечна старост чланова Академије по одељењима

Као што се са слике 1 види, највећи пораст просечне старости чланова одељења је у оним одељењима (Одељење медицинских наука – ОМН и Одељење хемијских и биолошких наука – ОХБН) која, у протекле две године, нису имали губитака.
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На слици 2 приказана је просечна старост (по одељењима) садашњих чланова
САНУ у години када су изабрани у радни састав Академије.

Слика 2. Просечна старост чланова Академије (по одељењима) приликом њиховог
пријема у радни састав САНУ

Као што се са слике 2 види, Одељење техничких наука (ОТН) је у просеку
примало најмлађе кандидате, а Одељење ликовне и музичке уметности (ОЛМУ) у
просеку најстарије кандидате. Просечна старост у тренутку пријема у чланство свих
чланова Академије који су тренутно у радном саставу је 57,25 година. Године
старости најмлађег и најстаријег члана у тренутку пријема по одељењима такође су
наведене на слици 2. Види се да је најмлађи члан Академије у години када је примљен
у САНУ имао 36 година, а најстарији 86 година.
На слици 3 приказана је дистрибуција старости чланова по одељењима упоређена са истом дистрибуцијом која је направљена две године раније када је Академија бројала 142 члана.
Укупно 18
чланова

Укупно 25
чланова

Укупно 24
члана

Број неактивних
чланова: 1

Укупно 18
чланова

Број неактивних
чланова: 2

Укупно 20
чланова

Укупно 25
чланова

Укупно 19
чланова

Укупно 25
чланова

Број неактивних
чланова: 5

Број неактивних
чланова: 1
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Укупно 18
чланова

Укупно 17
чланова

Укупно 14
чланова

Укупно 12
чланова

Укупно 7
чланова

Укупно 6
чланова

Укупно 14
чланова

Укупно 13
чланова
Број неактивних
чланова: 1

Слика 3. Дистрибуција старости чланова Академије по одељењима –
стање: мај 2016. и мај 2018.

Као што се са слике 3 види, поред општег пораста старости чланова одељења
на радни капацитет Академије значајно утиче и број неактивних чланова. То се
посебно односи на ОТН које има пет неактивних од укупно 19 чланова.
Б. Буџет Фонда САНУ за истраживања у науци и уметности
Научно и уметничко стваралаштво чланова Академији финансира се средствима Фонда САНУ за истраживања у науци и уметности. Ова средства обезбеђује
Министарство за просвету, науку и технолошки развој. Приказ буџета Фонда САНУ
у последњих десетак година приказан је на слици 4. Види се да је тек у 2018. години
дошло до приметнијег повећања буџета у односу на раније године, али то повећање
је још увек у великом заостатку за износом средстава која смо имали на располагању
2009, 2010. и 2011. године.

Слика 4. Буџет Фонда САНУ за истраживања у науци и уметности
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Расподела утрошка средстава Фонда за 2017. годину по ставкама приказана је
на слици 5. Као што се са слике 5 види, највише средстава утрошено је за финансирање рада на индивидуалним пројектима и преносу средстава на матичне научноистраживачке институције у којима су чланови Академије и даље активни (29%
средстава). Следећа расходна ставка су путни трошкови и трошкови боравка на научним скуповима у иностранству (12%), затим следе трошкови издавачке делатности,
трошкови организовања научних скупова у земљи итд.

Слика 5. Структура утрошка средстава (у процентима) Фонда САНУ за истраживања у
науци и уметности у 2017. години. Бројеви на појединим стубићима представљају вредности
у милионима динара

В. Дигитални архив издања САНУ (ДАИС)
У септембру 2017. године успостављен је дигитални репозиторијум научних
резултата и публикација Српске академије наука и уметности у слободном приступу
под именом ДАИС (Дигитални архив издања САНУ) – DAIS repository. Веб-адреса
је http://dais.sanu.ac.rs/, видети слику 6. Уговор о одржавању репозиторијума потписан
је 4. 10. 2017. године са Универзитетом у Београду. Репозиторијум је реализован на
оба писма српског језика (ћирилично и латинично) и на енглеском језику. Институти
САНУ су такође укључени у ДАИС у обиму који сами одреде. До сада је извршена
обука сарадника за припрему података за ДАИС из неколико института и Библиотеке
САНУ. Очекује се да у следећој години сва издања САНУ и његових института,
објављена током 2017. године, буду доступна у дигиталном облику, као и већина
старијих издања. Поред тога, очекује се да и резултати рада на пројектима и одборима
САНУ буду доступни путем овог сервиса.“
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Слика 6. Веб-портал Дигиталног архива издања САНУ

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

„Данас имам част да овој Скупштини, по трећи пут од како садашњи Извршни
одбор обавља своју функцију, поднесем извештај о питањима која су на мом непосредном старању у оквиру 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. Према томе, реч је о процесу који не престаје, показујући флуктуације које понекад изазивају нестрпљење, па
и незадовољство због недовољно брзих и јасних резултата. Разуме се, реч је:
1. о положају унутар Академије пре свега, али и изван ње, друштвених и
хуманистичких наука, с једне, и уметничких дисциплина, с друге стране;
2. о Академијиним институтима;
3. о међународној сарадњи Академије.
Прво питање добија својеврстан расплет ових дана, у изборима за нове
чланове САНУ. Њихови резултати и општа физиономија показаће да ли су напори да
се ускладе неки принципи и односи у функционисању Академије, уопште и у којој
мери уродили плодом, иако им је у протеклом времену, као и на претходној
Скупшини, посвећивана велика пажња. У овом тренутку, због наведених разлога,
немам ништа да додам реченој теми, поготову што је управо започет дуго најављивани процес организационог преструктуирања научног рада у Србији, чему и САНУ
треба да пружи значајан допринос, процес који још није ни развио питања која би на
данашњој Скупштини, дакле пре свих других тела Академије, могла да буду постављена. То такође значи да стари изазов у вези са односима према уметничким профилима који се не исказују у животу САНУ, који је већ требало да добије целовит
одговор, а поставља се пред читаву Академију, није могао још увек да добије конкретна решења.
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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 институти, што представља општију културну вредност, али је позната и
чињеница да је већи део институтске проблематике самосвојан. Ова чињеница је
стварала и ствара релативно шаренило односа са институтима. С једне стране, због
посебности профила наших института, ово шаренило има одређену дозу креативности, јер се институти понашају у складу са карактером струка којима се баве. С друге
стране, Академија може и мора да успоставља елементе заједништва, јер она јесте и
кровна институција за институте који су за њу везани, упркос својој правној и финансијској самосталности.
Извесни неспоразуми, који су се до претходне скупштине јављали у овом сложеном односу, сада су у основи превазиђени. Ипак, утицај Академије на рад
института, па и њихова равноправна интеракција, немају у сваком појединачном
случају исти карактер и обим. Далеко смо од идеалне формуле да сваки институт
води члан Академије (сада је то случај само у два од осам института), али рекло би
се да то и није највећи проблем. Много озбиљнији проблем је недовољно активна
улога чланова Академије у институтским органима, одговорним за управљање и
вођење научне политике. Ова ситуација је у великој мери, међутим, везана за невелики расположиви број чланова Академије у неким струкама, који би могли да буду
ангажовани у научним већима или управним одборима института. Оснивање Комисије за институте омогућило је да се ова питања јасније сагледају, али видљиви помак
у њиховом решавању није до сада био могућ. Треба се надати да ће садашњи избори
за чланство у САНУ донети одређене позитивне промене и на овом пољу. Колико
неке од ствари о којима говоримо могу бити осетљиве, па и путеви њиховог решавања не смеју бити исхитрени, показује и чињеница да је непосредан повод за образовање Комисије за институте била молба Историјског института, који је некад био у
саставу Академије, да се врати под окриље САНУ. Решавање овог до сада уникатног
случаја потрајало је релативно дуго, првенствено због чињенице да у тренутку
подношења молбе више од 10% сарадника Института није задовољавало критеријуме свог ангажмана. Ова ситуација је на путу да буде сасвим превазиђена, тако да се
отвара могућност да органи САНУ и надлежног министарства добију основу за разматрање целине питања. У овом смислу остварени су и први контакти са министарством.
На прошлогодишњој Скупштини постављено је питање недовољне међусобне комуникације, како у односу Академије са институтима тако и међу самим
институтима. Из тога је настала идеја, која је још увек у повоју (до сада разматрана
само једном на састанку Комисије за институте, једном у сусрету институтских
директора и једном на седници Извршног одбора), идеја о томе да ли је могућно
уобличити један флексибилан центар у којем би били ангажовани заинтересовани,
како чланови Академије тако и сарадници института, али и стручњаци изван САНУ
(попут оних у саставу њених одбора). Центар би се бавио одређеним стратегијским
питањима од интереса за Академију и ширу заједницу. Било би пожељно да се после
завршених избора у разним телима САНУ, пре свега у одборима за науку и високо
обрзовање, као и у Одбору за културу који је у настајању, размотри ова идеја и тиме
можда отвори један нови круг ангажовања Академије као целине, сходно законској
дефиницији о њеној улози највише научне и уметничке установе у земљи.
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Треће питање – међународна сарадња – представља, као што је у више прилика подвлачено, у животу Академије изузетно значајан домен. Детаљни подаци су
објављени у Годишњаку, у извештају Службе за међународну сарадњу. Видљиво је
да је последњих година развијена 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. У питању је преко 70 пројеката, а тренутно је отворено значајно иновирање сарадње са Чешком академијом
наука, Мађарском и Македонском академијом наука. Само један важан детаљ читаве
ове сарадње: од прошлогодишње Скупштине одржано је преко 20 међународних
научних скупова у чијој организацији је учествовала САНУ.
Као и ранијих година остваривани су редовни контакти са међународним
асоцијацијама академија и то: са четири асоцијације на глобалном нивоу, три европске и пет регионалних асоцијација. Посебна пажња посвећивана је, као и раније: (а)
интеракадемијској, организованој сарадњи у Југоисточној Европи, (б) подунавском
региону (септембра прошле године одржан је успешан скуп подунавских академија
наука), као и (в) европском систему ALLEA (All European Academies) и (г) светској
организацији UAI (Union Académique Internationale). Такође, наша Академија је
учествовала у процесу обједињавања двеју светских асоцијација – ICSU и ISSC – које
од ове године чине јединствену организацију IAS (International Association of
Science). Самим тим, проширени су и међународни контакти САНУ, јер смо раније
били само у чланству ICSU. Недовољна средства, међутим, представљају главни
ограничавајући чинилац, не само за САНУ него и за њене партнере, нарочито у
билатералним разменама истраживача за које се смањује број расположивих недеља
у години. У овом моменту, то је ситуација на коју Академија не може да утиче.
Да закључим. На двема претходним Скупштинама рекао сам следеће, што ћу
и данас поновити: „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 међународног 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“. Раније сам указивао на значај који у овом контексту може и треба да има
европски пројекат SAPEA, који предвиђа повезивање европских академија у саветодавну мрежу за потпору креирању стратегија националних и европске политике
развоја. Контакти у овом смислу остварени су и у земљи (Влада Републике Србије) и
у иностранству (ALLEA). Сада бих додао да би кључну улогу у овим настојањима,
што се тиче саме Академије, могао да има један центар са обележјима стратегијског
креатора, о чијем је стварању као о идеји која се намеће овде већ било речи.
У тренутку када је овај извештај већ био састављен, имао сам прилику да 18.
маја у Софији, на годишњој скупштини ALLEA, изнесем наше искуство са стварањем Аудиовизуелног архива и центра за дигитализацију. Показало се да је САНУ
у оваквој врсти подухвата најдаље одмакла, што је изазвало велико интересовање,
праћено закључком да су отворени нови видови интеракадемијске сарадње.“
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7.

Реч председника Огранка САНУ у Новом Саду академикa Стевана Пилиповића

„Поштовани председниче САНУ, поштовани часници САНУ, чланови Академије, госпође и господо,
Ја ћу вам приказати активности Огранка САНУ у Новом Саду, мислим да ће
то бити прилично релаксирана прича. За разлику од оне прошлогодишње када сам
био сажетији, а причао сам само о науци, oвог пута ћу причати о свим нашим
активностима.
(Излагање председника Огранка САНУ у Новом Саду академика Стевана
Пилиповића од овог дела пропраћено је презентацијом слајдова на видео-биму у
Свечаној сали САНУ.)
Ја вероватно овде прво морам да ускладим излагање са колегама да нам врате
слајдове које пуштају тако да могу од почетка да причам. Да ли може то техника да
усклади; већ су стигли до четвртог слајда; ја то нисам тражио нити бих желео да имам
такав начин приказивања.
Дакле, ово је наша зграда у којој смо ми, коју обнављамо. Изводе се радови на
повећању енергетске ефикасности.
Идем даље, ево већ сам на првом слајду, већ је ту и други: приказујем састанак
Одељења САНУ који смо имали у Новом Саду; то су наше колеге из Одељења
техничких наука а професор Атанацковић је држао предавање о науци. Затим, на
следећем слајду је наша Галерија у којој је веома активан колега који је води, секретар
Огранка, академик Атанацковић. Видите изложбу слика Владимира и Милице
Перић. Изложбе су увек праћене са коментарима одговарајућих стручних лица.
Даље, Трибина и предавање нашег дописног члана Беле Балинта Терапијска
примена мултимодалних афереза. Идемо даље, имамо и Трибину и Галерију, на
слајдовима су догађаји који се одвијају само у нашој згради, дакле, које смо само ми
чланови Огранка САНУ организовали. Следи предавање посвећено нашем академику Ивану Јевтићу. Силви Нисефор је написала књигу о њему и то је презентовано
у оквиру наше Трибине. Идемо даље, ово је још једна изложба, врло тужна у
суштини. Човек који је на слици, Саша Радовић, путовао је по Србији, сликао школе
са по једним или са по два ученика; као што видите у овој су било два. Врло квалитетна поставка, тужна додуше, али то је то, такви смо. Имали смо затим, у оквиру
културног програма, у сарадњи са Академијом уметности у Новом Саду програм са
нашим познатим синаестом Бором Драшковић који је говорио о Славку Воркапићу.
Разговор је водио професор Синиша Бокан декан Факултета уметности. Био је то
интересантан разговор. Даље, као што видите ово су „млади уметници који долазе”.
Видите младог уметника и младог критичара историчара уметности, то су Дејан
Лазић и Дијана Метлић који су у нашој Галерији приредили једну дивну изложбу.
На следећем слајду је наш уважени академик и председник Одбора за село
Драган Шкорић. Представио је зборник радова посвећен модернизацији пољопривреде. Готово не треба додавати ништа томе, његове активности су веома значајне и
познате свима нама у Академији, а и далеко шире кроз често појављивање у средствима јавног информисања. Молим даље, следећи слајд, наш драги колега Зоран
Петровић је одржао висококвалитетно предавање о плазми на ниским температурама
у оквиру Трибине. Следећи слајд показује да одржавамо одличне односе са струк121

турама и у Покрајини и у граду. Ово је састанак на коме смо добили велика средства
и од Покрајине и од града за обнову зграде. Ја бих се овде више задржао; ту су нам и
председник САНУ, премијер Покрајинске владе и градоначелник, затим председник
Матице српске као и ректор УНС-а. Као Огранак веома смо се добро уклопили у
друштвену заједницу. У вези са тим: да ли сте чули за ВАНУ у протеклом периоду?
Нисте чули, а сигурно је то заслуга и нашег Огранка односно Српске академије наука
и уметности која је кроз Огранак присутна у Новом Саду.
На следећем слајду је изложба. Као што видите, академик Атанацковић
обично отвори изложбу и даје реч критичару који представља уметника. То је сликарка Шејма Фере. У овом приказу, прошле године видите госта из Санкт Петербурга
Александра Ивановича Вислија, његову супругу и нашег члана колегу Славенка
Терзића На слајду је библиотека која ће бити отворена за јавност. Дакле, радимо на
томе да будемо што присутнији у граду Новом Саду.
Следећи слајд приказује предавање једног од наших еминентних професора у
Новом Саду: Божа Далмација прича о воденим ресурсима.
Затим имали смо младог научника доцента др Орсата Лигориа са предавањем
Мала историја балканскоглатинитета. Импресивна личност са предавањем на висини.
Имали смо госте, односно Српска академија наука и уметности имала је у
гостима председника Бугарске академије који је игром случаја математичар којег
одавно познавајем, академика Јулијана Ревалског. Посетио је Нови Сад, заједно са
генералним секретаром за науку. Не наводим их, али имали смо пуно званичних
састанака у Огранку. Овде сам издвојио само неке које чини ми се да могу бити
интересантни вама у овом представљању.
Молим даље слајд, ово је конференција Мигранти у 21. веку коју је организовао наш академик Тибор Варади а видећете на крају и публикацију – зборник
радова са овог скупа; врло значајног дводневног скупа.
У посети нам је био Његово преосвештенство Владика Иринеј Буловић у чијој
згради је Огранак. У оквиру реституције, зграда Платонеума ће припасти цркви.
Врло пријатан разговор са људима који разумеју потребе и Академије. Зграда
Платенеум је завештана управо институцијама које се баве образовањем и науком. То
је урадио Платон Атанацковић.
У гостима нам је био наш дописни члан Милош Ђуран. Одржао је врло
интересантно предавање Примена комплекса метала у медицини.
Идемо даље. Опет изложба, овде нам је у гостима била галерија из Кикинде;
у оквиру манифестације Музеји Србије која се одржава сваке године. Имаћемо још
једну и у овој години, касније.
Имали смо предавање академика Данила Басте Субјективна правда или
праведност као врлина. Једно интересантно предавање са дискусијом после тога.
Затим поново изложба, ви видите по датумима то иде врло често; датуме не
наводим. За програме у Галерији имамо Савет Галерије који чине признати стручњаци тако да за младе уметнике, и уметнике уопште, излагање у Галерији представља
врло значајну референцу. Тако и имамо велики број заинтересованих за излагање.
Видите слајд са изложбе сликара Видоја Туцовића.
Следи још једна изложба; видите професорку Босиљку Лечић Зиројевић члана
нашег Савета за Галерију која је представила сликарку Марину Милов и њену
изложбу.
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Следи изузетно предавање Славка Гордића, професора емеритуса Универзитета у Новом Саду. Говорио је о Вељку Петровићу.
Затим слајд са округлог стола који је наш академик Миро Вуксановић организовао. Четвртим скупом заокружује се пројекат који је он осмислио. Имамо на
крају и публикацију коју је приредио академик Вуксановић; врло интересантан
зборник радова који ће сигурно бити значајан нашој књижевној јавности.
Следи програм посвећен великом писцу Иви Андрићу. Уприличили смо
уметничким програмом; било је сјајно слушати Раду Ђуричин и Вјеру Мујовић, не
знам шта је било лепше, обе су биле изванредне. Програм је био лепо посећен.
Све што приказујем дешава се у оквиру нашег Платонеума. Овде имамо нашег
академика Бранислава Митровића који је одржао надахнуто предавање са пуно
слика, слајдова у којима је приказао своје радове са темом која је овде записана.
Следи изложба Крхки Ђерђи Ачаји, у Галерији.
Затим програм – приказ две књиге академика Мира Вуксановића. Академик
Пипер је приказао књиге Академске беседе и Оснивачи Друштва српске словесности.
У књигама су беседе наших редовних чланови који су примљени у САНУ.
Затим смо приредили концерт. Са господином Чичовачким је организован
концерт посвећен 100-годишњици рођења академика Рудолфа Бручија, једног од
наших најзначајних композитора у Војводини.
Затим следи предавање Набоков и Гогољ професора Зорана Пауновића. Било
је доста и публике на том предавању, а његова анализа обојице писаца духовита и
врло интересантна.
Следи конференција чији сам организор. Био сам један од најстаријих учесника. Свакако је важније да је пуно младог света било. Конференција је имала
наслов Интернационална конференција о уопштеним функцијама; на слици су наши
сарадници из великог броја страних земаља. Програм је организован у Огранку и
трајао је пет дана.
Затим, ту је опет наш академик Тибор Варади са предавањем Језик у међународном праву и скривени оригинали. Врло интересантно, ту видите и академика Станковића.
Затим следи контроверзно предавање професора Лазара Станкова Психолошке везе између конзервативизма и тероризма. Било је полемике, у сваком случају
било је интересантно, као и што треба да буде на трибинама.
Имали смо, затим, и предавање са интересантним насловом Духовни основи
савремене еколошке свести. Владика Иринеј је одржао једно фино предавање.
Затим следи врло посећено предавање нашег дописног члана Горана Станковића Процена клиничког ризика код болесника са индикацијама за реваскуларизацију
миокарда. Видите ко су били гости, те не треба пуно објашњавати.
Следи изложба коју радимо сваке године На путу Захарија Орфелина; колега
Атанацковић није био ту, али зато је Милорад Радовановић отворио изложбу у нашој
Галерији.
Предавач др Жарко Димић ја имао веома надахнуто предавање о Сремским
Карловцима, сигурно једном од наших најважнијих центара наше духовности.
Затим предавање нашег колеге професора Владимира Срдића Мултифероични материјали.
Као што видите у оквиру програма Mлади долазе Адриен Ујхази је имала
изложбу Циклуси Геје.
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Затим смо имали једно изузетно предавање нашег уваженог академика Небојше Лалића. Следи Скуп свих чланова одржан пред овај наш сусрет. Имали смо
пуно гостију. Потом следи једна изложба, па два предавања о Михаилу Петровићу
Аласу а затим је гост била др Снежана Петровић са предавањем Стари речници и
нове технологије.
Додаћу да смо имали један округли сто о биомедицинским наукама. Оно што
нас очекује то је организација посете манастиру Ковиљ. Желим да вас позовем на
изизетан излет који планирамо, обилазак манастира са ручком у најзначајнијем
ресторану у околини Новог Сада, на Салашу 137.
Наглашавам, имаћемо обележавање историјског догађаја присаједињења Војводине. У питању је 100-годишњица коју ћемо обележити свечаном академијом у
Огранку.
Оно што је на самом крају, то су наше публикације: часопис Helia који урђује
академик Шкорић, затим ту су књиге Мигранти 21. веку и Српска књижевност данас.
Читав низ активности нисам навео; имали рецимо активности у сарадњи са
Универзитетом и Матицом српском. Напомињем, у Матици српској имамо најактивније чланове из нашег Огранка. На Универзитету имали смо три округла стола.
Нисам их навео мада смо округле столове у потпуности самостално организовали.
Са овом сликом желим да завршим ово своје предавање и захваљујем се.“
8.

Реч председника Огранка САНУ у Нишу академика Нинослава Стојадиновића

„Уважени председниче Српске академије наука и уметности, поштоване
колеге, чланови Извршног одбора, драге колегинице и колеге, академици, припала
ми је пријатна дужност и част да презентујем најважније активности Огранка САНУ
у Нишу.
Ја сам се определио за период између две Годишње скупштине а пре почетка
добили сте Хронику за 2017. годину, где је то све таксативно обрађено. Ја сам изабрао
да само подсетим чланове на најважније датуме оснивања. Ми смо још млад
Огранак, правни оквир за формирање Огранка је 26. маја 2016, када је Статут САНУ
измењен да би већ 16. септембра 2016. године основали Огранак, а конституисан је
4. новембра 2016. године, избором свог првог руководства. У Извршни одбор
Огранка изабрани су:
− академик Нинослав Стојадиновић, председник,
− дописни члан САНУ Милорад Митковић, потпредседник,
− дописни члан САНУ Владимир Ракочевић, секретар.
Иначе, чланови Огранка од тога часа су: академик Нинослав Стојадиновић,
академик Градимир В. Миловановић, академик Јован Хаџи-Ђокић, дописни члан
САНУ Милорад Митковић, и дописни члан САНУ Владимир Ракочевић.
Након оснивања, Огранак одмах почиње са радом, а истовремено се припрема
и програм рада за наредну годину. На заједничкој седници Извршног одбора САНУ
и Скупа свих чланова Огранка САНУ у Нишу, 8. фебруара 2017. године, усвојени су
Извештај о раду Огранка у 2016. и Програм рада Огранка за 2017. годину.
Овом приликом биће приказане најважније активности Огранка САНУ у
Нишу реализоване у периоду између две Годишње скупштине. Ја ћу ово поделити у
неколко целина, а најважнији су пројекти.
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Научно-истраживачки пројекти
Надлежни органи Огранка и САНУ прихватили су, за реализацију у 2017.
години, 12 пројеката: из области математике (1), хемијских и биолошких наука (1),
медицине (5), науке о језику (1), друштвених наука (3) и историјских наука (1).
Свих 12 пројеката успешно је реализовано и одобрен је њихов наставак у 2018.
години. Такође, за реализацију у овој години одобрено је још осам нових пројеката:
из области хемијских и биолошких наука (1), техничких наука (3), језика и књижевности (2), друштвених наука (1) и историјских наука (1).
У закључку, тренутно се у Огранку реализује укупно 20 пројеката: из области
математике (1), хемијских и биолошких наука (2), медицине (5), техничких наука (3),
језика и књижевности (3), друштвених наука (4) и историјских наука (2).
Округли столови
У протеклом периоду, организована су следећа два округла стола о актуелним
темама:
− Путеви интеграције „знања и имања“ који воде унапређењу Града Ниша и
региона јужне и источне Србије (кординатори: академици Дејан Поповић
и Нинослав Стојадиновић);
− Зашто нам је потребно друштвено-хуманистичко образовање? (координатори: академик Нинослав Стојадиновић и проф. др Драган Жунић).
Са оба округла стола су спремљени закључци који су достављени САНУ,
Граду Нишу, Универзитету у Нишу, КОНУС-у, Привредној комори Србије и ресорним министарствима у Влади Републике Србије.
Обележавање важних годишњица
У септембру 2017. године одржана је свечана академија поводом обележавања
125 година од рођења нашег јединог нобеловца – академика Иве Андрића. Централни део свечане академије била је беседа академика Мира Вуксановића Андрићеви сусрети са речима.
Гост Огранка САНУ у Нишу
У првом кварталу 2018. године имали смо два госта Огранка САНУ у Нишу:
др Зорана Стаменковића (IHP, Франкфурт на Одри) и академика Жељка Цветнића
(ХАЗУ), при чему су обојица одржала предавања:
Др Зоран Стаменковић, IHP, Франкфурт (Одер)
Supporting plant protection by remote smart sensing
Академик Жељко Цветнић, ХАЗУ
Болести које су мењале свет
Предавања
У Огранку САНУ у Нишу у протеклом периоду је одржано следећих 19 предавања, 12 чланова САНУ и седам професора Универзитета у Нишу:
Мај 2017. Дописни члан САНУ Милош Којић
Примена компјутерских метода у биомедицинским истраживањима: модели
транспорта делића и молекула у капиларном систему и биолошком ткиву
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Јун 2017. Академик Драгослав Маринковић
Границе популационо-генетичке варијабилности
Јун 2017. Академик Миодраг Чолић
Биокомпатибилност и имуномодулацијска својства наночестица злата
Септембар 2017. Академик Видојко Јовић
Геохемија животне средине и људско здравље
Октобар 2017. Академик Александар Лома
Од Хема, преко Старе планине, до Балкана
Октобар 2017. Дописни члан САНУ Велимир Радмиловић
Нано електро-механички конзолни сензори
Новембар 2017. Проф. др Катица (Стевановић) Хедрих
Динамика виброударних система тела у котрљању
Новембар 2017. Проф. др Гордана Коцић
Метаболизам пурина и мокраћне киселине као потенцијалних медијатора
обољења и значај депуринизованог млека
Новембар 2017. Академик Љубомир Максимовић
Разумевање Византије
Новембар 2017. Проф. др Гордана Стојановић
Биље, воће, лишајеви, зачини, прополис, ракије, чајеви и семенке под лупом
хемичара
Децембар 2017. Проф. др Влада Вељковић
Стање и могућности унапређења производње биодизела
Децембар 2017. Проф. др Славиша Трајковић
Прорачун референтне евапотранспирације коришћењем минималног броја
климатолошких параметара
Децембар 2017. Проф. др Петар Митковић
Процес креирања урбанистичко архитектонског дела
Јануар 2018. Дописни члан САНУ Слободан Милосављевић
Прича о антималарику артемизинину са Балкана
Фебруар 2018. Проф. др Драган Жунић
Естетска и политичка култура
Фебруар 2018. Дописни члан САНУ Милош Ђуран
Медицинска неорганска хемија: комплекси платине као антитуморски агенси
Март 2018. Академик Бранислав Митровић
Настајање архитектуре у околностима које прате савремено грађење
Април 2018. Академик Миљенко Перић
Теоријска молекулска спектроскопија
Април 2018. Академик Дејан Поповић
Електроде за комуникацију са нервима и мишићима

126

Сарадња Огранка и Града Ниша
Од самог оснивања Огранка САНУ у Нишу, Град Ниш је показао велики
интерес за сарадњу са нама, посебно у областима историје Ниша, односно привреде
града Ниша и региона јужне и источне Србије. Тако је за потребе Града Ниша током
2017. године успешно реализован пројекат Економска активност и перформансе
привреде града Ниша и његов значај за привредне активности региона јужне и
источне Србије.
У мају 2017. године у Градској кући је уприличено свечано потписивање Изјаве о намерама између Града Ниша, Огранка САНУ у Нишу, Балканолошког института САНУ и Археолошког института Београд, као први корак у оснивању Фондације „Наисус”, која је посвећена истраживању, проучавању, заштити, конзервацији и
презентацији градитељске културно-историјске баштине на подручју Градског поља
и Нишке тврђаве са припадајућим подручјем. Потписивање Уговора о оснивању
фондације „Наисус“ је спроведено у септембру исте године.
У оквиру Фондације „Наисус“ организован је циклус од шест предавања, а
следећи слајд приказује прва три која су већ одржана у периоду март–мај ове године.
Научни скупови
28–29. септембар 2017. год.
V конгрес Српске трауматолошке асоцијације
28–30. септембар 2017. год.
I национални конгрес Уролошке секције СЛД са регионалним састанком и
курсом Европске школе урологије
9–11. октобар 2017. год.
30th International Conference on Microelectronics MIEL 2017
20. октобар 2017. год.
Hаучни скуп демографски проблеми југоисточне Србије и могућности
изградње пронаталитетске националне стратегије и политике
17–19. октобар 2017. год.
Форум напредних технологија
10. новембар 2017. год.
Научни скуп Традиционална естетска култура 12: Беседа
23. новембар 2017. год.
Научни скуп 10. међународна конференција студентских пројеката IEEESTEC
2. децембар 2017. год.
I међународна конференција Регионални развој и прекогранична сарадња
Промоције публикација
Одржана је промоција зборника радова Традиционална естетска култура 9:
Простор, јуна 2017. године.
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Концерти
Концерти студената Факултета уметности у Нишу (децембар 2017/април,
мај 2018)
Концерт наставника Факултета уметности у Нишу (март 2018)
Концерти гостију (октобар, новембар 2017)
Изложбе
Изложба студената Факултета уметности у Нишу (јун 2017/мај 2018)
Стеван Сремац – Књижевник и академик (новембар 2017)
Боривоје Стевановић – Сликар и академик (јануар 2018)
Промоција резултата младих научних и уметничких стваралаца
У јануару 2018. године у Огранку САНУ у Нишу је организована свечана
додела признања ученицима средњих школа из југоисточне Србије, носиоцима
медаља и награда на међународним олимпијадама и конкурсима. Награде су уручили
академик Градимир Миловановић и академик Нинослав Стојадиновић. Треба истаћи
да смо овог пута имали и добитнике медаља са олимпијада из друштвених наука.
Састанци
Састанак Изврщног одбора САНУ у просторијама Огранка САНУ у Нищу
(јун 2017).
Потписивање Протокола о сарадњи између Огранка САНУ у Нишу и Народног музеја Ниш (септембар 2017).
Састанак академика Љубомира Максимовића и Нинослава Стојадиновића са
руководиоцима архива и музеја градова и опщтина југоисточне Србије (новембар
2017).
Скуп свих чланова Огранка САНУ у Нишу – Предлагање кандидата за дописне чланове САНУ (јануар 2018).
Конститутивна седница Савета Огранка САНУ у Нищу за музичке и ликовне
уметности (март 2018).
Планови за будућност
Чланови и сарадници Огранка САНУ у Нишу ће у наредном периоду
интензивирати све видове активности, настојати да ојачају сарадњу са научним и
уметничким институцијама у граду, региону, земљи и иностранству, радити на
кадровском јачању Огранка и подстицати рад младих истраживача и стваралаца.
Хвала на пажњи.“
9.

Усвајање годишњег Извештаја о раду САНУ за 2017. годину који се налази у
Годишњаку САНУ за 2017. годину, а који је доступан на интернет презентацији САНУ

Изјашњавајући се гласањем, Скупштина је једногласно прихватила Извештај
о раду САНУ.
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10.

Потврђивање одлука Одељења друштвених наука САНУ о престанку функције секретару Одељења друштвених наука академику Чаславу Оцићу и о избору
академика Димитрија Стефановића за секретара Одељења друштвених наука

Председништво САНУ је на својој IV седници, одржаној 4. jунa 2017 године,
одлучило да предложи Скупштини САНУ потврђивање одлука Одељења друштвених наука САНУ о престанку функције секретару Одељења друштвених наука академику Чаславу Оцићу и о избору академика Димитрија Стефановића за секретара
Одељења друштвених наука.
Након прочитане тачке дневног реда, председавајући је дао реч академику
Чаславу Оцићу. У дискусији у вези са наведеном тачком дневног реда, поред академика Часлава Оцића, учествовали су академик Стеван Пилиповић и академик
Коста Чавошки. Затим је председавајући академик Владимир С. Костић позвао на
јавно гласање за потврђивање одлука Одељења друштвених наука САНУ о престанку
функције секретару Одељења друштвених наука академику Чаславу Оцићу и о
избору академика Димитрија Стефановића за секретара Одељења друштвених наука.
Изјашњавајући се гласањем, са 71 гласом за и три уздржана, Скупштина је
потврдила овај предлог.
У име присутних чланова САНУ, председавајући се захвалио академику
Чаславу Оцићу на вршењу секретарске дужности и честитао академику Димитрију
Стефановићу на потврђеном избору за секретара Одељења друштвених наука САНУ.
11.

Потврђивање одлука о престанку функције секретару Одељења хемијских и
биолошких наука САНУ академику Мирославу Гашићу, на лични захтев, и
потврђивање избора академика Владимира Стевановића за секретара
Одељења хемијских и биолошких наука и академика Богдана Шолаје за
заменика секретара Одељења хемијских и биолошких наука

Председништво САНУ је на својој I седници, одржаној 8. марта 2018. године,
одлучило да предложи Скупштини САНУ потврђивање избора академика Владимира Стевановића за секретара Одељења хемијских и биолошких наука и академика
Богдана Шолаје за заменика секретара Одељења хемијских и биолошких наука.
Изјашњавајући се гласањем, Скупштина је потврдила овај предлог на период
од четири године.
У име присутних чланова САНУ, председавајући им је честитато на избору.
12.

Именовање академика Богдана Шолаје за члана Управног одбора Фонда
САНУ за истраживања у науци и уметности, као представника Одељења
хемијских и биолошких наука САНУ

На предлог Одељења хемијских и биолошких наука САНУ, Извршни одбор
САНУ је на својој Х седници, одржаној 3. маја 2018. године, одлучио да предложи
Скупштини САНУ именовање академика Богдана Шолаје за члана Управног одбора
Фонда САНУ за истраживања у науци и уметности, као и представника Одељења
хемијских и биолошких наука САНУ на период до истека мандата УО Фонда САНУ.
Изјашњавајући се гласањем, Скупштина је потврдила овај предлог.
У име присутних чланова САНУ, председавајући је честитато академику
Богдану Шолаји на избору.
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13.

Потврђивање Извештаја о извршеном попису имовине САНУ у 2017. години,
Извештај о финансијском пословању САНУ у 2017. години (Завршни рачун)
и Финансијског плана САНУ за 2018. годину, са позитивним мишљењем
Финансијског одбора САНУ

Председништво САНУ је на својој II седници, одржаној 29. марта 2018.
године, усвојило наведене акте и уз позитивно мишљење Финансијског одбора
САНУ, одлучило да их достави Скупштини на потврђивање.
Изјашњавајући се гласањем, Скупштина је потврдила извештаје и Финансијски план за 2018. годину.
14.

Утврђивање Програма рада САНУ за 2018. годину (Програм рада Огранка
САНУ у Новом Саду у 2018. години, Оквирни план активности Огранка
САНУ у Нишу за 2018. годину и Програм рада Библиотеке САНУ у 2018.
години са Финансијским планом)

Председништво САНУ се на својој I седници, одржаној 8. марта 2018. године,
одлучило да достави Скупштини на утврђивање Програм рада Огранка САНУ у
Новом Саду, Оквирни план активности Огранка у Нишу и Програм рада Библиотеке
САНУ са Финансијским планом
Изјашњавајући се гласањем, Скупштина је потврдила Програм рада САНУ за
2018. годину.
За дискусију су се пријавили академик Иван Јевтић и академик Часлав Оцић,
Након тога председавајући академик Владимир С. Костић је захвалио члановима Академије који 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.
Изборна скупштина САНУ
Заседање Скупштине Српске академије наука и уметности за избор нових редовних, дописних и иностраних чланова одржано је 8. новембра 2018. године.
Скупштину је отворио и присутне чланове Српске академије наука и уметности поздравио председник САНУ академик Владимир С. Костић и захвалио се једном
броју чланова који су упркос својим здравственим и личним проблемима смогли
снаге да присуствују овој Изборној скупштини и пожелео им је брзо оздрављење и
да се прикључе активностима ове куће.
Српска академија наука и уметности броји 128 чланова у свом радном саставу,
и то 92 редовна и 36 дописних чланова. У смислу одредаба члана 27. Статута САНУ,
у кворум се за рад ове Изборне скупштине не рачуна осам чланова, и то четири
редовна и четири дописна. Председавајући академик Владимир С. Костић прочитао
је њихова имена: дописни члан Завиша Јањић, из Одељења за математику, физику и
гео науке; академик Душан Чампраг из Одељења хемијских и биолошких наука;
дописни члан Радослав Аџић из Одељења хемијских и биолошких наука; академик
Бошко Петровић из Одељења техничких наука; академик Ђорђе Ђукић из истог
одељења; дописни члан Драгутин Зеленовић из Одељења техничких наука; дописни
члан Мирослав Симић из Одељења медицинских наука и академик Петар Омчикус
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из Одељења ликовне и музичке уметности. Према томе, за одржавање ове Изборне
скупштине потребно је присуство најмање 61 члана, а исто тако износи и најмањи
потребан број гласова за избор дописних и иностраних чланова, док је за избор
редовних чланова потребно најмање 45 гласова.
Констатовано је да постоји кворум јер је присутно укупно 110 чланова, односно
80 редовних и 30 дописних, што је више од потребног присуства најмање 61 члана.
На позив председавајућег Скупштина је усвојила предложени дневни ред и
прешла на рад према усвојеном дневном реду.
1.

Избор оверача записника
За овераче записника са Скупштине за избор нових редовних, дописних и иностраних чланова САНУ предложени су и изабрани академик Мирјана Живојиновић
и академик Градимир Миловановића.
Изјашњавајући се гласањем, Скупштина је једногласно прихватила овај предлог.
2.

Избор Изборне комисије и председника Изборне комисије
Председништво САНУ је на својој 5. седници одржаној 15. октобра 2018.
године на основу предлога одељења утврдило предлог да се за чланове Изборне
комисије именују: академик Видојко Јовић за члана и академик Миљенко Сатарић за
заменика члана из Одељења за математику, физику и гео-науке; академик Славко
Ментус за члана и дописни члан Милош Ђуран за заменика члана из Одељења
хемијских и биолошких наука; академик Дејан Поповић за члана и дописни члан
Слободан Вукосавић за заменика члана из Одељења техничких наука; академик
Јован Хаџи-Ђокић за члана и академик Војислав Лековић за заменика члана из
Одељења медицинских наука; академик Душан Ковачевић за члана и академик
Предраг Пипер за заменика члана из Одељења језика и књижевности; академик
Коста Чавошки за члана и академик Тибор Варади за заменика члана из Одељења
друштвених наука; академик Мирјана Живојиновић за члана и дописни члан Миодраг Марковић за заменика члана из Одељења историјских наука; академик Бранислав Митровић за члана и академик Иван Јевтић за заменика члана из Одељења
ликовне и музичке уметности.
За председника Изборне комисије САНУ Председништво САНУ предложило
је једног од предложених чланова Изборне комисије академика Дејана Поповића.
Изјашњавајући се гласањем, Скупштина је прихватила овај предлог.
3.

Обавештавање Изборне скупштине САНУ о изостанку приговора јавности на
основу предлога извештаја Комисије за праћење избора у САНУ
Председништво САНУ је на својој 5. седници одржаној 15. октобра 2018. године, сходно члану 23, става 2 Статута Српске академије наука и уметности, донело
одлуку да обавести Изборну скупштину САНУ о изостанку приговора јавности на
основу предлога Извештаја Комисије за праћење избора у САНУ.
4.

Избор редовних чланова,

5.

Избор дописних чланова,

6.

Избор иностраних чланова САНУ
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Председник Изборне комисије академик Дејан Поповић је изнео следеће: на
основу члана 27 Статута Српске академије наука и уметности констатовано је да
постоји кворум за рад Скупштине за избор чланова САНУ, поновио је да редовне
чланове САНУ бирају само редовни чланови тајним гласањем, а дописне и иностране чланове бирају и редовни и дописни чланови САНУ, такође тајним гласањем,
да САНУ има укупно 128 чланова у радном саставу и то 92 редовних и 36 дописних
чланова и да се у кворум за рад ове Скупштине не броји укупно осам чланова, и то
четири редовна и четири дописна члана. Према свему изнетом констатовао је да на
листи има 120 чланова укупно који се броје и то 88 редовних и 32 дописних чланова,
из чега произилази да је за одржавање ове Изборне скупштине, потребан најмање 61
глас за избор дописних и иностраних чланова, односно најмање 45 гласова за избор
редовних чланова.
Председник Изборне комисије је потом објаснио технику гласања и по прозивци предао члановима САНУ листиће за гласање. Припремљене су три врсте гласачких листића за избор редовних, дописних и иностраних чланова. Сваки листић је
печатиран. Након обављеног гласања и пошто је Изборна комисија извршила пребројавање гласова, академик Дејан Поповић, председник Изборне комисије, саопштио je
да је Комисија прозивањем установила да Скупштини присуствује 110 чланова, од
којих 80 редовних и 30 дописних и да је Комисија констатовала да је по предатим
гласачким листићима гласало свих 110 чланова. Потом је саопштио резултате
гласања.
За редовне чланове САНУ (са 45 и више гласова) изабрани су:
– Одељење за математику, физику и гео-науке: Зоран Радовић – 62, Милан
Судар – 57, Миодраг Матељевић – 52;
– Одељење хемијских и биолошких наука: Слободан Милосављевић – 62,
Радмила Петановић – 62, Радомир Саичић – 53;
– Одељење техничких наука: Милош Којић – 59;
– Одељење медицинских наука: Зоран Кривокапић – 70, Милорад Митковић
– 55, Петар Сеферовић – 54;
– Одељење језика и књижевности: Горан Петровић – 68, Злата Бојовић – 64,
Милован Данојлић – 49;
– Одељење друштвених наука: Александар Костић – 51;
– Одељење историјских наука: Љубодраг Димић – 72;
– Одељење ликовне и музичке уметности: Милица Стевановић – 71.
За дописне чланове САНУ (са 61 и више гласова) изабрани су:
– Одељење за математику, физику и гео-науке: Жељко Шљиванчанин – 80;
– Одељење хемијских и биолошких наука: Тања Ћирковић – 67;
– Одељење техничких наука: Влада Вељковић – 72;
– Одељење медицинских наука: Татјана Симић – 81
– Одељење језика и књижевности: Јован Делић – 66, Зоран Пауновић – 66,
Љубинко Раденковић – 76;
– Одељење друштвених наука: Алпар Лошонц – 73, Павле Петровић – 77;
– Одељење историјских наука: Драган Војводић – 83, Вујадин Иванишевић
– 92 Мира Радовић – 69;
– Одељење ликовне и музичке уметности: Јелена Јовановић – 79, Сава Халугин – 91.
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За иностране чланове САНУ изабрани су сви предложени кандидати, и то:
Ђелат Шенгор – 95, Мирослав Крстић – 91, Мауро Ферари – 96, Еуђен Симион – 103.
Председник Изборне комисије академик Дејан Поповић на крају је обавестио
присутне чланове САНУ да је на овогодишњој Изборној скупштини изабрано укупно
16 редовних чланова од предложених 18, изабрано је укупно 14 дописних чланова од
предложених 26 и четири инострана члана САНУ од истог броја предложених кандидата. Академик Дејан Поповић честитао је свим кандидатима који су изабрани и у
име Изборне комисије захвалио свим члановима САНУ на указаном поверењу.
Председник САНУ академик Владимир С. Костић је такође честитао новоизабраним члановима САНУ и додао: „На крају овог изборног циклуса ви сте сви који
седите овде свесни напора који је уложен и принципа за које сам се залагао. Ја сам
човек који покушава са променљивим успехом да у последњих педесет година држи
своју реч. Сматрам да сте ми овим избором послали јасну поруку. У току сутрашњег
дана сва одељења ће добити моју понуђену оставку на месту председника Српске
академије наука и уметности. Очито је, даме и господо, да је велики број мојих драгих
пријатеља, а апсолутно ни једном од вас нисам поменуо ни једно име, ви то добро
знате, и не мислим сада да се ради о именима, ради се о чињеници да имамо потпуно
различита схватања угрожености Академије, њеног места и њене будућности. У том
смислу биће ми велико задовољство да отворим политички простор да на моје место
дође човек коме ћете ви више веровати и који ће успешније водити Академију.“
Након говора председника САНУ академика Владимира С. Костића Скупштина за избор нових редовних, дописних и иностраних чланова САНУ је завршена.
Изворни оверени тонски записник са Скупштине налази се у Сектору за
послове Председништва САНУ.

4. ОДЕЉЕЊЕ ЗА МАТЕМАТИКУ, ФИЗИКУ И ГЕО-НАУКЕ
Састав Одељења
На крају године Одељење је имало у редовном саставу укупно 23 члана, и то
17 редовних и шест дописних чланова. У раду Одељења, као волонтер, учествовао
је 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. У
састав Одељења на изборима 8. новембра ушла су три нова редовна члана – академици Зоран Радовић, Милан Судар и Миодраг Матељевић, и један нови дописни
члан – Жељко Шљиванчанин.
Секретар Одељења је академик Градимир Миловановић. Заменик секретара
Одељења је академик Зоран Кнежевић.
Одељење има три одсека: Одсек за математику (председавајући академик
Александар Ивић), Одсек за физику (председавајући академик Никола Коњевић) и
Одсек за гео-науке (председавајући академик Видојко Јовић).
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Скупови Одељења
У току године Одељење је одржало десет скупова. Просечна посећеност
скупова била је нешто нижа у односу на претходну годину (у просеку је било
присутно 71% од укупног броја чланова у радном саставу, односно 74% од броја
чланова који улазе у кворум).
На скуповима су разматрани различити проблеми који се односе на рад
Одељења, а посебно они који се односе на процес избора за нове дописне, редовне
и иностране чланове. Они су приказани у појединим одељцима овог извештаја.
У овој години одржана су четири предавања чланова Одељења:
– предавање академика Ивана Гутмана “Note on irregular graphs“ (О нерегуларним графовима). Рад је прихваћен за објављивање у Билтену математичке
садржине бр. 43.
– предавање академика Драгоша Цветковића, Зорице Дражић, Вере Ковачевић-Вујчић и Мирјане Чангаловић “The traveling salesman problem: the spectral
radius and the length of an optimal tour“ (Проблем трговачког путника: спектрални
радијус и дужина оптималног пута). Рад је прихваћен за објављивање у Билтену
математичке садржине бр. 43.
– предавање академика Градимира В. Миловановића „An efficient computation of parameters in the Rys quadrature formula“ (Ефикасно израчунавање параметара у Рисовој квадратурној формули). Рад је прихваћен за објављивање у Билтену
математичке садржине бр. 43.
– предавање академика Теодора Атанацковића и Стевана Пилиповића „Bogoljub Stanković: Contributions to generalized asymptotics and mechanics“ (Богољуб
Станковић: прилози уопштеној асимптотици и механици). Рад је прихваћен за
објављивање у Билтену математичке садржине бр. 43.
Билтен математичке садржине бр. 43 биће посвећен преминулом академику Богољубу Станковићу (1924–2018), који је га дуги низ година успешно
уређивао. На скуповима Одељења усвојене су позитивне рецензије за наведени
број Билтена.
Једна од сталних тема на скуповима Одељења било је подношење усмених
и писмених извештаја чланова о учешћу на међународним 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 САНУ за истраживања у науци и уметности за текућу годину.
Одбори и научноистраживачки пројекти
У току године у Одељењу за математику, физику и гео-науке радила су
четири одељењска одбора:
1. Одбор за геодинамику Земљине коре и горњег омотача (председник дописни члан Владица Цветковић);
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2. Одбор за палеофлору и палеофауну (председник академик Милан Судар);
3. Одбор за крас и спелеологију (председник дописни члан Слободан
Марковић);
4. Одбор за геохемију (председник академик Видојко Јовић).
Чланови Одељења су учествовали и у раду академијских одбора (АО), при
чему су у пет одбора били председници (АО за образовање – академик Милосав
Марјановић; Академијски одбор 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; Академијски
одбор за сарадњу са нашим научницима и уметницима у иностранству – академик
Зоран Радовић).
Најзад, чланови Одељења су такође радили и на 22 индивидуална пројекта.
Детаљни извештаји о раду одбора и пројеката биће саставни делови Билтена
Фонда САНУ за истраживања у науци и уметности за текућу годину.
Предавања у организацији Одељења
У организацији одељења одржана су следећа предавања:
– трибина „Чудесни свет квантне физике“, са предавањима два изузетна
научника и предавача: Владана Вулетића (САД) о новој природи светлости и
Влатка Ведрала (Велика Британија) о истраживањима која објашњавају квантну
физику микроскопских објеката;
– у оквиру програма „Гост САНУ“, проф. др Џелал Шенгор (Ali Mehmet
Celâl Şengör), професор Техничког универзитета у Истанбулу и инострани члан
САНУ, одржао је предавање „Геологија Алтаида“ (The Geology of the Altaids).
Научни и други скупови у организацији Одељења
Током године организовани су следећи скупови:
– интернационална конференција под називом “Protein Electrostatics (Електростатика протеина)“, у заједници са Одељењем хемијских и биолошких наука (организатори: академик Миљко Сатарић, проф. Ана Дамјановић, Johns Hopkins University, САД, и проф. Снежана Зарић, Хемијски факултет Универзитета у Београду);
– 29. међународни симпозијум физике јонизованих гасова [29th Summer
School and International Symposium on the Physics of Ionized Gases (SPIG 2018)],
подржан од Одељења, одржан je у организацији САНУ и Института за нуклеарне
науке Винча;
– Научни скуп “45 Years of Belgrade Numerical Weather and Climate Modeling:
Bеginnings, New, and Vision of the Future“ (организатор: академик Федор Месингер);
– свечана академија „Михаило Петровић Алас: живот, дело и време“, поводом 150 година од рођења Михаила Петровића Аласа, а затим и дводневна научна
конференција посвећена великану српске математике (организатори: академици
Градимир Миловановић и Стеван Пилиповић и проф. Жарко Мијајловић);
– скуп поводом 125. годишњице објављивања монографије Јована Цвијића
Das Karstphаеnomene (организатор: дописни члан Слободан Марковић);
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– скуп поводом 150 година од рођења академика Стевана Бошковића
(организатор: академик Видојко Јовић);
– скуп посвећен 150. годишњици рођења академика Владимира Ласкарева
(организатор: академик Видојко Јовић).
У Галерији ликовне и музичке уметности САНУ организована је изложба
поводом 150 година од рођења Михаила Петровића Аласа под насловом: „Михаило
Петровић Алас“. Аутори изложбе су проф. Жарко Мијајловић, Марија ШеганРадоњић и Стеван Мићић. Током трајања изложбе организоване су трибине са
низом занимљивих предавања која су расветљавала поједине аспекте из живота и
рада Михаила Петровића Аласа. Изложбу је видео велики број посетилаца, а
највише ђака и наставника основних и средњих школа. Посредством Друштва
математичара Србије, изложба је, уз пригодна предавања, приказана у многим
центрима широм Србије.
У Галерији науке и технике САНУ отворена је изложба „Астероиди, мали
камени светови”, која ће трајати до 9. фебруара 2019. године. Изложба има за циљ
да ширу јавност упозна са малим телима Сунчевог система, астероидима, и
њиховом улогом у развоју живота на земљи, њиховим значајем за науку, као и
будућим перспективама које се односе на астероиде. Део изложбе бави се и богатом
научном заоставштином у посматрањима малих планета са Астрономске опсерваторије у Београду. Аутор изложбе је др Наташа Тодоровић, научни сарадник
Астрономске опсерваторије у Београду. Изложбу организују Астрономска опсерваторија у Београду и Галерија науке и технике САНУ.
Публикације
Каталог Михаило Петровић Алас: родоначелник српске математичке школе
на српском и енглеском језику (уредник публикације: проф. Жарко Мијајловић);
Библиографија радова академика Милосава Марјановића, у част 87 година
живота.
Међународна сарадња
Међународна сарадња у току године била је плодна и одвијала се претежно у
виду индивидуалне сарадње чланова Одељења са колегама из иностраних институција, као и учешћа на више међународних и домаћих скупова са међународним
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
Македонском академијом наука и уметности. Сарадња на билатералној основи
између САНУ и других академија наука дата је у извештају о међународним активностима САНУ у овом Годишњаку.
Именовања и признања
– академик Федор Месингер je изабран за члана Међународне академије
наука Евроазије;
– академику Градимиру Миловановићу додељено je високо признање
“Fellowship Award Of Vijnana Parishad Of India“ (FVPI) на Универзитету у Џаипуру
(Индија);
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– академику Зорану Кнежевићу је додељена плакета и златна медаља „Миланковић“ за допринос у проучавању и популаризацији Миланковићевог дела у
Даљу, од стране КНЦ „Милутин Миланковић“.
Изборне активности у Одељењу
Током претходне године Одељење се интензивно бавило изборном активношћу, почев од предлагања и разматрања научне активности кандидата, до избора
кандидата Одељења за Изборну Скупштину САНУ. Одржано је и више заједничких
скупова са другим одељењима САНУ, ради бољег упознавања са одељењским
предлозима кандидата.
С обзиром на уведено статутарно ограничење чланова по одељењима (numerus clausus), Одељење је имало могућност да предложи за избор само једног
кандидата за дописног члана. Одељење је на тајном гласању одредило да то буде
физичар Жељко Шљиванчанин, који је касније, великом већином, изабран на Скупштини САНУ за дописног члана.
За избор у редовне чланове Одељење се, кроз уобичајену процедуру, определило да кандидати за избор буду дописни чланови Зоран Радовић (физика),
Милан Судар (геологија) и Миодраг Матељевић (математика) и они су на Изборној
Скупштини САНУ изабрани за редовне чланове.
Одељење је, такође, разматрало предлоге за иностране чланове САНУ и
изгласало да то буде познати турски истраживач из области гео-наука проф. др Џелал
Шенгор (Ali Mehmet Celâl Şengör), са Техничког универзитета у Истанбулу. На
Изборној Скупштини САНУ проф. Шенгор је изабран за иностраног члана САНУ.
Делатност чланова Одељења
Академик Милосав Марјановић учествовао је током године у раду Одбора за
образовање.
Академик Олга Хаџић је у току године била ангажована на докторским студијама на Департману за географију, туризам и хотелијерство Универзитета у
Новом Саду. Члан је редакција часописа Panoeconomicus и UTMS Journal of
Economics, уредник-саветник часописа Novi Sad Journal of Mathematics, Стручног
већа за природно-математичке и друштвене науке Универзитета у Новом Саду и
Научног већа Географског института „Јован Цвијић“ САНУ.
Академик Драгош Цветковић је професор Електротехничког факултета у
Београду у пензији. У оквиру САНУ руководио је пројектом „Истраживања помоћу
рачунара у дискретној математици“, а у Математичком институту САНУ је учествовао у раду и руковођењу пројектом „Теорија графова и математичко програмирање са применама у хемији и рачунарству“ (пројекат бр. 174033, Основна
истраживања, Министарство за просвету, науку и технолошки развој Републике
Србије).
Члан је редакционих одбора часописа Applicable Analysis and Discrete Mathematics, Публикације Математичког института (Београд), Yugoslav Journal for Operations Research (YUJOR), Facta Universitatis (Series Mathematics and Informatics),
Phlogiston, Ars Mathematica Contemporanea и Transactions on Combinatorics. Члан
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је и председник Научног већа Математичког института САНУ. Био је члан Почасног програмског одбора конференције SYM-OP-IS-2018, члан Програмског одбора
Шестe мeђународнe конфeрeнцијe за мeтоду промeнљивих околина (ИЦВНС 2018,
Ситонија, Грчка) и члан Научног комитeта конфeрeнцијe Workshop on Graph
Spectra, Combinatorics and Optimization (Авеиро, Португал).
Током године објавио је, зајeдно са коауторима, чeтири научна рада.
Академик Федор Месингер руководи пројектом „Нумеричка симулација времена и климе“ САНУ и председник је Академијског одбора за динамику климатског система Земље и дело Милутина Миланковића. У оквиру активности тог
Одбора, био је председник Организационог одбора међународнe конференције
„Нумеричко моделирање времена и климе: почеци, садашњост, и визија будућности“ (“Numerical Weather and Climate Modeling: Beginnings, Now, and Vision of
the Future“), одржане у САНУ. На конференцији су учествовали научници из девет
земаља, са четири континента, а књига продужених апстраката од 82 странице
припремљена за конференцију стављена је на сајт САНУ. У наставку сарадње са
бразилским корисницима „Ета модела“ провео је око месец дана у тамошњем
Центру за прогнозу времена и студије климе (CPTEC). Одржао је том приликом
једно предавање и био члан комисије за одбрану докторске дисертације.
Члан је Уредничког одбора часописа Meteorology and Atmospheric Physics,
који издаје Springer. Члан је Европске академије са седиштем у Лондону (Academia
Europaea), као и Међународне евроазијске академије наука (International Euroasian
Academy of Sciences), са седиштима у Хелсинкију, Москви и Пекингу. Поред наведеног предавања у Бразилу, као и предавања на поменутој конференцији у
Београду, приказао је постер на годишњој скупштини Eвропског геофизичког
друштва (EGU) у Бечу, Аустрија и одржао предавања на Годишњој скупштини
Европског метеоролошког друштва (EMS) у Будимпешти, Мађарска, на „Радионици за примењену математику и рачун атмосфере 2018“ (АМCA), у Шангају и на
скупу „Енергетика и климатске промене“ у Београду.
Објавио је, на позив, заједно са коауторима Миодрагом Ранчићем и Џимом
Прсером (Jim Purser) прегледни чланак „Numerical Methods in Atmospheric Models“
у онлajн Оксфордској истраживачкој енциклопедији науке о клими (Oxford
Research Encyclopedia of Climate Science).
Академик Војислав Марић је члан Савета Галерије САНУ. Стални је референт реферативних часописа Mathematical Reviews и Zentralblatt für Mathematik. У
Српској енциклопедији уредник је струке: математика, физика, астрономија. Члан
је Уређивачког одбора Српског биографског речника. Руководио је пројектом
„Квалитативна и нумеричка анализа неких класа диференцијалних и диференцних
једначина“ у САНУ. У оквиру тог пројекта истраживане су особине решења диференцијалних и функционалних диференцијалних једначина. Сарађивао је у едицији
Живот и дело српских научника. Радио је са коауторима на припреми књиге Regular
variation and asymptotic analysis of solutions of equations of various kinds.
Академик Александар Ивић редовни је професор Рударско-геолошког факултета у пензији. Руководилац је пројекта у оквиру САНУ (тема Ф175) „Асимптотске формуле у аналитичкој теорији бројева“. Главна област истраживања били су
138

проблеми делитеља као и проблеми у вези са Римановом зета-функцијом ζ(s).
Боравио је у Трондхајму, Норвeшка, као гост Катeдрe за Матeматику НТНУ
(Норвeшки унивeрзитeт тeхничких и природних наука). Одржао јe три прeдавања
и сарађивао са групом проф. Кристијана Сајпа. Учeствовао јe са прeдавањeм на 14.
СМАК-у (14. Српски матeматички конгрeс), чији је главни организатор био
Природно-матeматички факултeт у Крагујeвцу. Ово јe вeроватно најзначајнији
научни скуп у зeмљи овe годинe, са око 300 учeсника из око 40 зeмаља. Конгрeс јe
обухватио вeлики број области матeматикe, како тeоријскe тако и примeњeнe.
Боравио је у Бону на вeликом мeђународном матeматичком скупу ELAZ 2018
(“Elementare und analytische Zahlentheorie“ – „Елeмeнтарна и аналитичка тeорија
бројeва“), на ком је по позиву одржао предавање. Овај скуп, са око 100 учeсника из
двадeсeтак зeмаља, организовао јe рeномирани институт „Max Planck Institut für
Mathematik“ из Бона. Током године је објавио четири научна рада (ван САНУ).
Академик Федор Хербут je стални члан Међународног удружења математичких физичара (International Association of Mathematical Physicists), као и
Издавачког савета домаћег научног часописа Свеске физичких наука (СФИН).
Руководилац je научног пројекта САНУ „Статистичност и каузалност у квантној
механици”. У научном погледу већ дуги низ година решава нека фундаментална
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. Због тешког оштећења вида његов рад
је веома успорен.
Академик Никола Коњевић је професор емеритус Физичког факултета Универзитета у Београду и учествује као професор на докторским студијама, смерови:
Фотоника и ласери и Физика јонизованог гаса и плазме. У оквиру рада у Академији
руководио је пројектом „Облици и помераји спектралних линија у гасној плазми и
гасним електричним пражњењима“ САНУ. Члан је Одбора за задужбине САНУ и
руководи Одсеком за физику Одељења за математику, физику и гео-науке. Придружени је едитор Часописа за примењену спектроскопију који се издаје у Минску
на руском језику, као Журнал прикладной спектроскопии, а у енглеском преводу
као Journal of Applied Spectroscopy, који издаје Springer, Њујорк. Придружени је
едитор часописа Spectrochimica Acta, Part B. У току године објавио је два рaда у
међународним часописима.
Академик Ђорђе Шијачки је научни саветник у пензији Института за физику
у Београду. На Физичком факултету Универзитета у Београду ангажован је као
редовни професор на докторским студијама смера Квантна поља, честице и
гравитација. У САНУ је члан Одсека за физику, Oдбора за науку, и Академског
одбора за климатски систем Земље и дело Милутина Миланковића. Председник је
Управног одбора Института за физику. Члан је Комисије за сарадњу са ЦЕРН-ом
МПНТР Републике Србије. Представник је Србије у Европском комитету за будуће
акцелераторе (European Committee for Future Accelerators). Представник је Србије у
Колаборацији АТЛАС на Великом сударачу хадрона у ЦЕРН-у, и руководи српским
тимом на експерименту АТЛАС. Руководилац је пројекта САНУ „Афина симетрија
физичких закона“. Члан је Међународног координационог комитета Марсел Грос139

ман конференције (Marsel Grossmann Meeting on General Relativity, Gravitation and
Relativistic Field Theories). Члан је Светске академије уметности и науке (WAAS),
члан је 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, има 105 радoва
публикованих у водећим међународним часописима.
Академик Стеван Пилиповић редовни је професор Природно-математичког
факултета у Новом Саду и председник Огранка САНУ у Новом Саду. Руководилац
је пројекта „Методе функционалне анализе ПДЕ и ОДЕ са сингуларитетима
144024“ и пројекта „Једначине са сингуларитетима кроз методе функционалне
анализе“ у САНУ. Члан је редакција осам часописа (четири са SCI листе), главни
уредник у два часописа и евалуатор Европске комисије. Био је коорганизатор
конференције „Уопштене функције 2018“ у Новом Саду, организатор читавог низа
манифестација посвећених академику Михаилу Петровићу Аласу у Београду
(изложба, свечана академија, конференција), Новом Саду, Крагујевцу и Нишу.
Један је од три главна уредника каталога и монографије посвећене Михаилу
Петровићу Аласу. Одржао је предавања по позиву у Торину, Паризу, Крагујевцу
(Конгрес математичара Србије), Требињу и Сарајеву. Члан је Извршног одбора
САНУ, члан Финансијске комисије САНУ, члан ИО Математичког института
САНУ, председник Српског математичког научног друштва. Председник је Већа
Докторске школе математике у Србији, члан комисије за Ђинђићеву награду, члан
Извршног Одбора Међународне асоцијације за математичку анализу и примене
ISAAC. Руководилац је Центра за математичка истраживања нелинеарних феномена [Center for Mathematical Research of Nonlinear Phenomena (CMRNP)] и ментор
једне докторске дисертације (Универзитет у Генту). Током године публиковао је 14
научних радова.
Академик Видојко Јовић 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 САНУ за истраживања у науци и уметности и Bulletin of
Scientific and Art Research – Annual Report, члан уређивачких одбора часописа Геолошки анали Балканског полуострва, Зборник Матице српске за природне науке,
Phlogiston, Ecologica, Српска наука данас, члан редакционог одбора часописа у
Казахстану – The Problems of Biogeochemistry and Geochemical Ecology, члан уређивачког 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 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 „Микроелементи у
решавању геолошких проблема“. Током године био је председник Организационог
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одбора два научна скупа у САНУ: „150 година од рођења Стевана Бошковића“ и
„150 година од рођења академика Владимира Ласкарева“. Уредио је Билтен Фонда
САНУ за истраживања у науци и уметности, бр. 43 и Bulletin of Scientific and Art
Research – Annual Report for 2017.
Академик Стево Тодорчевић је током године одржао два пленарна предавања: на конференцији “Ideals and exceptional sets in Polish spaces” у Лозани и на
конференцији “Novi Sad Conference on Set Theory and Topology” у Новом Саду, као
и завршно предавање на радионици “Unifying themes of Ramsey Theory” у Интернационалној истраживачкој станици у Банфу, Канада, чији је био коорганизатор.
Током године је уређивао неколико међународних часописа: Fundamenta Mathematicae, Forum for Mathematics Pi and Sigma, Topology and its Applications, Serdica
Mathematica. Био је коорганизатор међународне конференције “Descriptive set
theory conference” у Лозани.
Академик Градимир Миловановић је секретар Одељења САНУ за математику, физику и гео-науке, члан Председништва САНУ и редовни професор Електронског факултета Универзитета у Нишу, у пензији. Предаје на докторским студијама на Електротехничком факултету Универзитета у Београду. Члан је Научног
већа Математичког института. У САНУ ради на индивидуалном пројекту Ф-96
„Интерполациони и квадратурни процеси засновани на теорији ортогоналности“.
У оквиру Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије,
без финансирања, руководи пројектом „Апроксимација интегралних и диференцијалних оператора и примене“ у области основних истраживања. Учествовао је у
комисијама за одбрану више докторских дисертација у земљи и иностранству.
Главни је уредник у часописима Journal of Inequalities and Applications (Springer),
Bulletin, Classe des Sciences Mathématiques et Naturelles, Sciences mathématiques
(САНУ) и Publications de l'Institut Mathématique (Математички институт САНУ), и
уредник у следећим часописима са SCI листе: Applied Mathematics and Computation
(Elsevier), Optimization Letters (Springer), Applicable Analysis and Discrete Mathematics (Електротехнички факултет у Београду) и FILOMAT (Природно-математички факултет у Нишу), као и члан редакција више часописа у Србији, Бугарској,
Румунији, Јерменији, Индији, Ирану, Хрватској и Турској. У току године одржао је
пленарна предавања на пет научних скупова. Током боравка у САД био је гост на
универзитетима Purdue (Department of Computer Science, West Lafayette, IN) и
Auburn (College of Science and Mathematics, Auburn, AL). На департману за математику и статистику у Аубурну у оквиру семинара одржао је предавање и договорио сарадњу са професором Н. Говилом (Narendra Govil) око рада на заједничкој
монографији из области екстремалних проблема и неједнакости Марков-Бернштајновог типа са алгебарским полиномима.
У његову част, поводом 70 година живота, одржана је међународна научна
конференција “The Mediterranean International Conference of Pure & Applied Mathematics and Related Areas“ (MICOPAM–2018) у Анталији. У току године објавио је
14 научних радова (10 у часописима са SCI листе), уредио два специјална броја
посвећена Валтеру Гаучију (Walter Gautschi), поводом његовог 90. рођендана и био
један од организатора конференције у САНУ поводом 150 година од рођења
Михаила Петровића Аласа.
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Академик Милан Дамњановић је редовни професор Физичког факултета
Универзитета у Београду. Председава Матичном научном одбору за физику и
учествује у раду Центра изврсности на Физичком факултету и телима САНУ. У
оквиру својих истраживања на пројектима одредио је и редуцибилне репрезентације свих двоструких група симетријe нискодимензионалних уређених система, што је имплементирано у рачунарски код POLSym, заједно са развијеном
теоријом везе дејства групе и суседности на графу интеракције. Ово је искоришћено за наставак проучавања спинских уређења и топологије енергетских зона
под утицајем спин-орбитне интеракције. Дугогодишњи рад на књизи о симетрији
у физици довео је до завршне фазе.
На Физичком факултету у Београду организовао је једнодневни симпозијум
„Београдска школа квантне механике“ са пет предавања (по 40 минута) наших
најеминентнијих научника у овој области, од којих су четворица професори у
иностранству.
Академик Зоран Кнежевић је научни саветник у пензији, заменик секретара
Одељења САНУ за математику, физику и гео-науке, председник Академијског
одбора за науку, члан Одсека за физику САНУ и Одбора за динамику климатског
система Земље и дело Милутина Миланковића, руководилац Академијиног
пројекта 010170 (Ф-187) „Динамика тела Сунчевог система“. Члан је уређивачких
одбора часописа Serbian Astronomical Journal и монографске серије Publications of
the Astronomical Observatory of Belgrade. Предавач је на докторским студијама на
Математичком факултету Универзитета у Београду. Члан је Матичног одбора за
геонауке и астрономију МПНТР и Управног одбора Института за физику из
Београда. У току године три пута је боравио на студијским боравцима на Универзитету у Пизи, где је наставио истраживања у оквиру Академијиног пројекта Ф-187
везана за утицај негравитационих ефеката на структуру астероидних фамилија у
фазном простору сопствених елемената кретања и за идентификацију и карактеризацију кратерских фамилија и одређивање њихове старости. Радио је и на
анализи грешака сопствених елемената добијених помоћу аналитичке теорије
кретања астероида и њиховом поређењу са одговарајућим резултатима синтетичке
теорије, а учествовао је и у развоју нове синтетичке методе за одређивање прецизних положаја секуларних резонанци у простору сопствених елемената. Учествовао је као позвани предавач на конгресу Међународне астрономске уније у Бечу
(Аустрија), затим као национални представник на пленарној седници Генералне
скупштине Уније, на скупу “2018ACM70: Between Mathematics and Astronomy” у
Пизи (Италија) на ком је био члан Научног организационог комитета, одржао
предавање и председавао једном од сесија скупа, а гостовао је као предавач у
Матици словенској и на Природно-математичком факултету у Ајдовшчини. У
својству представника САНУ при Европској научној фондацији (European Science
Foundation – ESF), учествовао је на радном састанку и Генералној скупштини
Фондације у Фиренци. Био је члан Организационог одбора скупа „Нумеричко
моделирање времена и климе: почеци, садашњост и визија будућности“, одржаног
у САНУ. У Даљу је у КНЦ „Милутин Миланковић“ одржао предавање „Сунце“, а
том приликом му је додељена плакета и златна медаља „Миланковић“ за допринос
у проучавању и популаризацији Миланковићевог дела. Учествовао је у опремању
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меморијалног салона Милутина Миланковића у Ректорату Универзитета у Београду, а на отварању је одржао предавање „Канон осунчавања Милутина Миланковића“. У Институту за физику у Београду одржао је предавање „Милутин Миланковић и астрономска теорија климатских промена: историјске контроверзе,
Канон, докази“. Завршио је редактуру и коректуру друге књиге Канон осунчавања
Милутина Миланковића, што је омогућило да је Завод за уџбенике објави.
Академик Миљко Сатарић је редовни професор Факултета техничких наука
у Новом Саду у пензији. У овој години је са сарадницима наставио рад у домену
биофизике протеина и ДНК, а резултате је презентовао у научним публикацијама
међународног значаја. У EMBL Advanced Training Centre у Хајделбергу (Немачка),
учествовао је са радом на симпозијуму “Microtubules; From Atoms to Complex
Systems“. Учествовао је у раду интернационалне конференције „Protein Electrostatics“ у САНУ, где је саопштио рад под називом “How post-translational modifications of C-termini of microtubules impact intra-cellular traffic by motor proteins“. У
Кемеру (Анталија, Турска), учествовао је на конференцији: “5th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering, ICCESEN 2018“
као предавач по позиву. Био је и члан научног комитета Конференције и председавао је једној седници из примењене физике.
Заједно са проф. Аном Дамјановић са Универзитета „Џонс Хопкинс“ (САД)
и проф. Снежаном Зарић са Хемијског факултета у Београду, организовао је веома
успешну интернационалну конференцију у САНУ под називом “Protein Electrostatics“. Учесници конференције су били еминентни научници са престижних
универзитета и научних института, највише из САД (13), Немачке (8), Португала
(8), потом из Великe Британије, Француске, Шведске, Швајцарске, Данске,
Аустрије, Италије, Шпаније, Пољске, Словеније, Канаде Кине, Јапана, Израела и
Србије. Презентовано је 40 тридесетоминутних саопштења из домена биофизике,
биохемије и физичке хемије протеина. Посебан акценат је био на протеинима
ћелијских мембрана, јонских канала као и протеинима асоцираним уз РНК и ДНК.
Добар део програма био је посвећен резултатима пројеката типа “Experiments in
Silico“ са симулацијама динамике протеина на бази “Poisson-Boltzmann-Langevine“
физичког концепта. У току године са сарадницима је публиковао три рада у
интернационалним часописима (Nonlinear Dynamics; Chaos; Bio Systems).
Академик Зоран Радовић је на изборној скуштини САНУ изабран за редовног члана. Редовни је професор Физичког факултета Универзитета у Београду,
ангажован на докторским студијама на предметима Методе квантне теорије поља
у физици кондензоване материје и Физика суперпроводности. 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. Руководио
је пројектом ОИ-171027 „Суперпроводност, магнетизам и флуктуационе појаве“
МПНТР Републике Србије и пројектом САНУ Ф-87 – „Физика суперпроводника“.
Током године учествовао је као позвани предавач на научној конференцији
“Superconductivity and magnetism“ у Анталији, Турска. Координатор је докторских
студија за област Физика кондензоване материје. Рецензент је за научне часописе
Physical Review Letters и Physical Review B.
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Академик Милан Судар је на Изборној скуштини САНУ изабран за редовног
члана. Редовни је професор Рударско-геолошког факултета у пензији. Члан је Академијског одбора за науку, председник Одбора за палеофлору и палеофауну САНУ
и члан Одбора за геодинамику САНУ. Члан је Националног савета за геонаслеђе
Србије, потпредседник МНО за геонауке и астрономију МПНТР РС итд. Активно
је учествовао у раду међународних научних организација као што су нпр. Pander
Society (у саставу Међународне палеонтолошке асоцијације – IPA), IUGS: Subcommission on Triassic Stratigraphy (STS), четири посебне STS Boundary Working
Groups, Triassic and P/Tr Working Groups итд. Руководилац је међународних заједничких истраживачких пројеката САНУ са академијама Словеније и Румуније.
Руководио је и радио у оквиру тема Одељењског одбора за палеофлору и палеофауну Србије (Ф-12). У оквиру Одбора за геодинамику руководио је пројектом Ф22 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 интерпретације палеосредина, геодинамике,
офиолитског меланжа и др. У истраживањима мезозоика на разним теренима
Србије учествовао је заједно са истраживачима из Словеније, односно Румуније,
Аустрије и САД. Такође је у оквиру студијских боравака које је остварио на њиховим теренима проучавао творевине млађег фанерозоика (мезозоика – тријаса и
доње креде) у Румунији. Члан је уређивачких одбора часописа Геолошки анали
Балканскога полуострва (Београд), Journal of Alpine Geology (Беч) и Geologija
(Љубљана).
Објавио је девет библиографских јединица, од којих су четири рада објављена у истакнутом међународном часопису (М22), један у међународном часопису (М23) a један у националном часопису међународног значаја (М24). Такође је
и коаутор два саопштења која су публикована као апстракти са једног међународног
скупа, као и једног теренског водича са екскурзије у Србији.
Академик Миодраг Матељевић је на Изборној скуштини САНУ изабран за
редовног члана. Редовни је професор на Математичком факултету Универзитета у
Београду, где предаје на основним, мастер и докторским студијама. У САНУ ради
на индивидуалном пројекту „Специјална поглавља комплексне анализе и примене“
(Ф-120). Без финансирања учествује и руководи пројектом ОН 174032 – „Анализа
и алгебра са применама” МПНТР Републике Србије. Руководио је Семинаром за
комплексну анализу на Математичком факултету у Београду, на коме је одржао
већи број предавања. Учествовао је у комисијама за одбрану више мастер радова и
докторских дисертација у земљи и иностранству. Организовао је IХ симпозијум
„Mатематика и примене”, национални скуп са међународним учешћем. У секцији
„Математика и информатика у образовању“ било је око 160 учесника, у оквиру које
су наставници и професори математике и информатике разменили своја професионална искуства, представили како изгледа процес учења и наставе данас и скренули
пажњу на актуелне проблеме, те дали подстицаје за размишљање о неким организованим активностима којима ће се популарност математике подићи на виши ниво.
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Уредник је часописа Applicable Analysis and Discrete Mathematics (Електротехнички факултет Универзитета у Београду), FILOMAT (Природно-математички
факултет Универзитета у Нишу), Publications de l'Institut Mathématique (Математички институт САНУ), Kragujevac Journal of Mathematics (Природно-математички
факултет Универзитета у Крагујевцу). У току године објавио је два рада у часописима са SCI листе, а на међународним научним скуповима одржао је три пленарна предавања.
Дописни члан Завиша Јањић – остваривао је своју активност у Сједињеним
Америчким Државама.
Дописни члан Бранислав Јеленковић је предавач на докторским и мастер
студијама на Физичком факултету и на докторским студијама на Електротехничком
факултету, Универзитета у Београду. Председник је Програмског савета програма
докторских студија Биофотоника на Универзитету у Београду. Руководилац је
Центра изврсности – Центар за фотонику, члан Управног одбора Института за физику и руководилац интегралног и интердисциплинарног пројекта код Министарства за просвету, науку и технолошки развој.
Члан је Управног одбора две COST акције, пројеката у оквиру HORIZON
2020 и руководилац билатералног пројекта са Универзитетом Нешател, Швајцарска. Организовао је међународну конференцију „Радионица из фотонике“ на
Копаонику. Руководи израдом две докторске тезе. Објавио је осам радова у међународним часописима и имао једно позивно предавање у иностранству.
Дописни члан Владица Цветковић је редовни професор на Рударско-геолошком факултету у Београду (РГФ) и шеф Лабораторије за скенирајућу електронску
микроскопију. Током године руководио је пројектом ОН 176016 Министарства
просвете науке и технолошког развоја и међународног пројекта Швајцарског фонда
за науку из програма SCOPES и био шеф српског тима у пројекту SIMONA (Interreg
Danube Transnational Program). Члан је панела за евалуацију програма HORIZON
2020 у потпрограму Marie Sklodowska Curie, а у евалуацијама током године обављао је функцију потпредседника (панела ENV). У САНУ обавља функцију председника Одбора за геодинамику Земљине коре и руководиоца пројекта: „Проучавање офиолитских појасева Вардарске зоне, Динарида и Карпато-балканида“,
као и члана Комисије за организацију посебних циклуса предавања у САНУ. У
оквиру последње поменуте функције, био је организатор циклуса предавања о
геохазардима, под називом: „Геохазард у Србији у 21. веку: знање је најбољи бедем
против стихије“.
Током године објавио је два рада у часописима са SCI-листе (М21 и М22),
два из категорије М40 и два из категорије М51, као и два саопштења из категорије
М34 и седам из категорије М64. Обављао је функцију члана уређивачких одбора
једног часописа из категорије М23, једног М24, четири М51 и једног из категорије
М52. Тренутно је ментор једног докторанда на РГФ-у, a обавио је преглед и оцену
једне докторске дисертације на Универзитету у Сиднеју (Аустралија). Председник
је Управног одбора Географског института САНУ „Јован Цвијић“ и члан Управног
одбора Института за мултидисциплинарна истраживања.
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Дописни члан Слободан Марковић је редовни професор Природно-математичког факултета у Новом Саду. Током године успешно је реализовао све планиране
активности везане за теренска и лабораторијска мерењa у оквиру пројекта Ф178.
Реализовао је 16 дана теренских истраживања са колегама из Института за геологију и геофизику Кинеске академије наука из Пекинга, коју је предводио др
Ченкси Ксу. Организовао је две научне конференције “Natural Hazards – Lessons from
the past and contemporary challenges” одржане у Огранку САНУ у Новом Саду и „125
година од публиковања монографије Das Karstphänomen Јована Цвијића“ у САНУ.
Члан је редакција часописа Central European Journal of Geosciences/Open Geosciences, Acta Geographica Slovenica, Geographica Pannonica, Journal of Environmental
Geography, Вісник Львівського університету. Серія географічна, Зборник радова
Географског института САНУ „Јован Цвијић“. Објавио је више научних радова.
Дописни члан Владимир Ракочевић је редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу. У САНУ руководи пројектом „Фиксне
тачке за пресликавања на разним просторима“. Објавио је више научних радова.
Дописни члан Жељко Шљиванчанин је на Изборној скупштини САНУ изабран за дописног члана. Научни је саветник у Институту за нуклеарне науке
„Винча“. Обављао је научне активности у оквиру Лабораторије за теоријску
физику и физику кондензоване материје. Објавио је више научних радова.
Осврт 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 САНУ за истраживања у науци и уметности на српском и енглеском
језику. Међународна сарадња остварена је у задовољавајућој мери, што се огледа
кроз учествовање чланова Одељења на међународним 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 je у радном саставу, закључно са децембром 2018, имало укупно
19 чланова, и то 15 редовних, четири дописна члана, као и пет чланова ван радног
састава и 15 иностраних чланова. На изборима, одржаним 8. новембра, Одељење
је добило три нова редовна члана – академике Слободана Милосављевића, Радмилу Петановић и Радомира Саичића, као и једног дописног члана, Тању Ћирковић
Величковић. Секретар Одељења је академик Владимир Стевановић.
Дописни члан Радослав Аџић није присуствовао скуповима Одељења пошто
се налази у иностранству, док академик Душан Чампраг, из оправданих разлога,
дуже од годину дана не пристутвује скуповима Одељења. Стога, сходно члану 48.
Статута САНУ, оба поменута академика не улазе у бројно стање радног састава
неопходно за пуноважно одлучивање на скуповима Одељења.
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Скупови Одељења
Током године одржано је десет редовних скупова Одељења, од којих је, уз
сагласност чланова Одељења, VIII седница одржана 19. октобра електронским
путем. Будући да је протекла година била изборна, Одељење је предизборним
активностима и самим изборима посветило посебну пажњу, време и озбиљност у
поштовању процедура избора. Детаљан хронолошки преглед предизборних и
изборних активности у Одељењу хемијских и биолошких наука дат је у посебном
извештају, који је упућен Изборној Комисији САНУ, Председништву и ИО САНУ.
Посећеност свих скупова ОХБН била је за сваку похвалу, тако да је у просеку
присуствовало око 90% чланова чиме је, на сваком скупу, био обезбеђен кворум.
Чланови Одељења су на скуповима разматрали бројна питања која су се односила
на рад Одељења, као и на рад Академије у целини, од којих издвајамо она најважнија:
1. Анализа и дискусија о предложеним кандидатима за редовне и дописне
чланове САНУ (предлози Одељења, институција изван САНУ и предлози три академика). Детаљни извештај предизборних и изборних активности у ОХБН дати су у посебном извештају;
2. Расправа о Закону о високом школству;
3. Расправа о Закону о научно-истраживачком раду;
4. Подршка председнику САНУ и расправа о понуђеној оставци члановима
САНУ. Сваки члан Одељења изнео је писмено мишљење о понуђеној
оставци и она су приложена заједничком ставу чланова Одељења и упућена председнику и Председништву САНУ. Став Одељења био је да председник Владимир Костић, са актуелним Председништвом и ИО, треба да
настави да руководи САНУ у наредном мандату.
Чланови Одељења обавештавани су о одржавању различитих научних и
стручних манифестација у земљи и иностранству, о расписивању конкурса за додељивање домаћих и међународних награда из области науке, просвете и др. Чланови
Одељења подносили су на даљи увид сепарате својих објављених радова и
штампане књиге. Такође су добијани на увид часописи и књиге које су поклониле
друге установе и дародавци. Сви ови материјали достављани су Библиотеци САНУ.
Једна од сталних, али све ређих тема на скуповима Одељења било је подношење извештаја о учешћу чланова на националним и међународним скуповима и
о студијским боравцима. У протеклој години чланови Одељења реализовали су
један студијски боравак и учествовали на десетак међународних научних скупова.
Том приликом одржали 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 међуодељењског одбора.
У оквиру Одбора за хемију и Одбора за физичку хемију реализовано је дванаест пројеката, којима су руководили академици Мирослав Гашић, Иван Гутман,
Живорад Чековић, Миљенко Перић, Богдан Шолаја, Славко Ментус, Слободан
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Милосављевић, Радомир Саичић, као и дописни чланови Mилош Ђуран и Велимир
Попсавин. Научноистраживачка активност Одбора за биологију (председник академик Драгослав Маринковић) обухватала је рад на шест пројеката, којима су
руководили академици Драгослав Маринковић, Драган Шкорић, Марко Анђелковић, Милена Стевановић, Владимир Стевановић и Радмила Петановић. Детаљни
извештаји о раду на пројектима чланова Одељења биће штампани у Билтену
Фонда САНУ за научна и уметничка истраживања за 2018. годину.
Рад Одељења одвијао се у оквиру четири академијскa одбора. То су: Академијски одбор за проучавање фауне Србије (председник дописни члан Радмила
Петановић), Академијски одбор за истраживања флоре и вегетације Србије (председник академик Владимир Стевановић), Академијски одбор „Човек и животна
средина“ (председник академик Марко Анђелковић) и Академијски одбор за село
(председник академик Драган Шкорић). 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
Ђорђевић, који је члан Одељења техничких наука. Извештаји о раду сваког АО
којим председавају чланови Одељења дати су одвојено од овог извештаја.
У оквиру индивидуалних пројеката чланови Одељења су остварили завидне
резултате: објављена су 53 научна рада у престижним иностраним и домаћим
часописима, монографијама, периодици и штампаним публикацијама предвиђеним издавачким планом, 27 саопштења на страним и домаћим научним скуповима
и девет пленарних предавања или предавања позиву на научним скуповима и конференцијама. Чланови Одељења су били посебно активни у оперативним и саветодавним телима САНУ и државним институцијама, што се може видети из личних
извештаја. Руководиоци пројеката и одбора поднели су извештаје о раду, који су
прихваћени од стране Одељења. Детаљни извештаји о раду на пројектима дати су у
Билтену Фонда САНУ за научна и уметничка истраживања за 2018. годину.
Предавања у организацији Одељења
Поводом 165 година биологије у Србији, 50 година Друштва генетичара
Србије и на предлог Одељења хемијских и биолошких наука САНУ, 28. септембра
у Свечаној сали САНУ предавање је одржао др Карлес Лалуеза Фокс (Carles
Lalueza-Fox) са Института еволутивне биологије са Помпеу Фабра универзитета у
Барселони, на тему „Откривање геномске историје Европе (Unveiling the Genomic
History of Europe)“.
Научни скупови у организацији Одељења
Научни скупови који су одржани у организацији Одељења и/или под његовим покровитељством:
 научни скуп поводом обележавања 50 година од смрти академика Милутина Радовановића, 15. новембра;
 АО за село и АО „Човек и животна средина“, научни скуп на тему „Коришћење пестицида у биљној производњи и заштита животне“, 13–14.
новембра;
 Свечана скупштина Српског хемијског друштва, 5. децембра.
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Публикације
Издавачка делатност чланова Одељења је у великој мери остварена према
предвиђеном плану за протеклу годину. Објављене су следеће публикације:
 Зборник радова са научно-стручног скупа Обновљиво коришћење природних
ресурса у сеоским подручјима Србије;
 XVII књига едиције Живот и дело српских научника;
 Критичка листа врста васкуларне флоре Србије 1 аутора др Марјана
Никетића и проф. др Гордане Томовић;
 каталог изложбе И ово је Србија;
 зборник радова Етно-села и сеоске амбијенталне целине у Републици
Србији и Републици Српској;
 зборник радова Еколошки и економски значај фауне Србије;
 зборник радова Водоснабдевање становника брдско-планинских предела;
 каталог изложбе Иван Ђаја: београдска школа физиологије – од Сорбоне
до Београда.
Међународна сарадња
Међународна сарадња се првенствено одвијала преко пројеката који се реализују са другим академијама наука или, уз сагласност Одељења, институција у
Србији са истраживачким институцијама страних академија наука.
Бугарска академија наука
– Припрема и примена нових каталитичких материјала, носиоци сарадње:
Институт за хемију, технологију и металургију Универзитета у Беoграду, Центар за
катализу и хемијско инжењерство и Институт за катализу БАН;
– Нови наночестични катализатори хидрогенације на бази метала VIII
групе – координатори за први пројекат су др. Д. Јовановић са српске стране и др. М.
Габровска са бугарске стране (ангажовано укупно пет сарадника са српске стране
и седам сарадника са бугарске стране);
– Синтеза и примена нових каталитичких материјала добијених методама
плазме – договорена координација спроводи се преко др. П. Банковића са српске и
др С. Раковског са бугарске стране;
– Секундарни метаболити дивље растућих и култивисаних биљака са потенцијалном биолошком активношћу (руководилац пројекта академик 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. Одређивање генетичких
особености и биолошке доступности тешких метала код популација шакала (Canis
aureus) (координатор из САНУ академик Владимир Стевановић). Носиоци сарадње:
Биолошки факултет Универзитета у Београду и Институт за биодиверзитет и истраживања екоситема БАН.
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Румунска академија наука
– Физичко-хемијска карактеризација хетерополи једињења (координатор из
САНУ академик Славко Ментус). Носиоци сарадње: Технолошки факултет Универзитета у Новом Саду, Факултет за физичку хемију Универзитета у Београду и
Институт за хемију РАН.
Мађарска академија наука
– Испитивања из области земљишта и агрохемије. Вредновање дуготрајних
стационарних пољских огледа (утицај земљишног стреса на њивске биљке), Разматрање препорука за примену ђубрива (принципи и методе), Загађивање земљишта
и њивских биљака токсичним елементима (тешким металима) (координатор из
САНУ академик Драган Шкорић). Носиоци сарадње: Научни институт за ратарство
и повртарство и Институт за земљиште и агрокултурну хемију МАН.
Македонска академија наука и уметности
– Ендемична флора Балканског полуострва у Србији и Македонији– распрострањење, разноврсност, екологија и фитогеографски положај (руководилац у
САНУ – академик Владимир Стевановић, руководилац у МАНУ академик Владо
Матевски).
Пољска академија наука
– Житарице малог зрна – физиолошка, биохемијска и анатомска основа
отпорности на сушу (2016–2019). Носиоци сарадње: Пољопривредни факултет
Универзитета у Београду и Института за физиологију биљака „Франческ Горки”
ПАН (координатор из САНУ академик Драган Шкорић);
– Нове аноде у горивим спреговима: електролитички процеси на Pt-Bi легурама (координатор из САНУ академик Славко Ментус). Носиоци сарадње ИХТМ
и Институт за катализу и површинску хемију.
Руска академија наука
Сарадња са Руском академијом наука је тренутнo замрзнута због примене
новог закона у Русији.
Делатност чланова Одељења
Делатност чланова Одељења приказана је у оквиру личних извештаја, извештаја прослеђеним Библиографском одељењу Библиотеке САНУ и извештајима са
индивидуалних пројеката и академијских одбора којима руководе, поднетим за
објављивање у Билтену Фонда САНУ за истраживања у науци и уметности.
Академик Душан Чампраг због болести није учествовао у раду Одељења.
Академик Мирослав Гашић руководилац је или кординатор научног пројекта
САНУ „Хемијска и биохемијска реактивност природних хинона и хидрохинона и
њихових деривата“. Такође је научни саветник на два пројекта које 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 међународног часописа Molecules. Дугогодишњи
је члан Америчког хемијског друштва и Немачког хемијског друштва.
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Академик Иван Гутман редовни је професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу. Током године радио је као руководилац на
пројекту „Истраживања у математичкој хемији“, усвојеном од САНУ. Главни је уредник међународног часописа MATCH Communications in Mathematical and in Computer
Chemistry (импакт фактор 3,139), који се издаје у Крагујевцу. Уређује едицију Mathematical Chemistry Monographs. У току године је по позиву и професионално боравио
у Хрватској, Македонији и Мађарској. Објавио је око 40 научних радова.
Aкадемик Драгослав Маринковић је професор у пензији Биолошког факултета Универзитета у Београду. У САНУ је члан Одбора „Човек и животна средина“,
међуодељењског Одбора за проучавање живота и рада научника у Србији, Комисије за финансије и Одбора за архив. Председник је Одбора за биологију Одељења
хемијских и биолошких наука, оснивач и почасни председник Националног
комитета за биоетику Унескове комисије Р. Србије, са седиштем у САНУ. Руководилац је научног пројекта Ф-16 „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 Шведске
краљевске академије наука. Добитник је награде „Проф. др Војислав Стојановић“
Удружења универзитетских професора и научника Србије. Почасни је члан Биоетичког друштва Србије, као и Међународног форума Унескових катедара наставника биоетике. Носилац је Повеље за допринос у развоју и раду Антрополошког
друштва Србије и Друштва генетичара Србије, као и платинасте плакете Српског
биолошког друштва. Члан је редакција научних часописа Генетика, Гласник
Антрополошког друштва Србије, Facta Universitatis, a раније и неколико часописа
у иностранству. По позиву је рецензент радова међународних часописа Animal
Behaviour, Clinical Genetics и Global Bioethics.
Академик Живорад Чековић је учествовао у раду Одељења хемијских и биолошких наука и раду неколико Академијских одбора, раду на научном пројекту (Ф97), раду Српског хемијског друштва и још неким пословима од општег друштвеног интереса.
У оквиру Академијиног међуодељењског Одбора за проучавање живота и
дела српских научника бавио се организовањем аутора за писање прилога биографског садржаја, затим вршио рецензије неколико рукописа припремљених за
штампу. Члан је Академијиног Одбора за село и Одбора за научну дијаспору. Поред
тога, у САНУ је радио у Одбору за образовање и Одбору за заштиту животне средине. Бавио се и рецензијама научних радова из бласти органске хемије за часописе
Journal of the Organic Chemistry, који издаје Америчко хемијско друштво и Journal
of the Serbian Chemical Society, који издаје Српско хемијско друштво. Учествовао је
у раду председништва Српског хемијског друштва.
Академик Драган Шкорић је професор емеритус на Пољопривредном факултету у Новом Саду за предмете Оплемењивање биљака и Семенарство. Инострани
је члан Академије наука и уметности Републике Српске и Академије аграрних
наука Украјине, као и струковне Академије инжењерских наука Србије. Главни је и
одговорни уредник међународног часописа HELIA и члан уредништва румунског
часописа ANNALS, украјинског Breeding and Seed Production, македонског часописа
који издаје државни Универзитет „Гоце Делчев“ у Штипу, као и домаћег часописа
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Генетика. Током године учествовао је са рефератима на два међународна скупа.
Два рада су му штампана у целини (један са међународног и један са домаћег
научног скупа), као и један у изводу са међународног научног скупа. Председник је
Академијског одбора за село и члан Академијског одбора за живот и дело српских
научника. У оквиру САНУ реализује научни пројекат „Испитивање начина наслеђивања отпорности сунцокрета према новим расама воловода“, уз сарадњу са
колегама из Русије и Румуније.
Академик Марко Анђелковић је редовни професор у пензији Биолошког
факултета Универзитета у Београду и научни саветник у пензији Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ у Београду. У оквиру докторских студија
на Биолошком факултету учествовао је 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. У оквиру САНУ обавља
следеће функције: генерални секретар САНУ, председник Академијског одбора
„Човек и животна средина“, члан Академијског одбора за проучавање фауне Србије,
члан Академијског одбора за науку, председник Уређивачког одбора веб-презентације САНУ. Руководилац је пројекта САНУ „Еколошка и генетичка истраживања
популација Drosophila subobscura централног Балкана“. Поред наведеног, обавља
следеће друштвено-стручне функције: члан је редакције часописа Генетика, Acta
Entomologica Serbica, Acta Physiologica et Pharmacologica Serbica, члан Стручне
редакције за биологију, ботанику, зоoлогију и микробиологију Српске енциклопедије, члан Савета Истраживачке станице „Петница“, члан Управног одбора Института за нуклеарне науке „Винча“, члан Надзорног одбора Друштва генетичара
Србије, члан Надзорног одбора Српског биолошког друштва, члан Етичког одбора
Друштва ентомолога Србије, члан Комисије за доделу Награде града Београда за
заштиту животне средине, члан Комисије за доделу плакете „Лука Ћеловић
Требињац“ и председник Савета заједничког тела за утврђивање последица НАТО
бомбардовања Републике Србије по здравље људи и животну средину. Био је члан
Научног одбора Другог конгреса биолога Србије и члан Организационог одбора
научно-стручног скупа „Коришћење пестицида у биљној производњи и заштита
животне средине“.
Члан је националних научних друштава: Српског биолошког друштва,
Друштва генетичара Србије и Ентомолошког друштва Србије, као и међународних
научних друштава: European Environmental Mutagen Society и European Society for
Evolutionary Biology. Током године публиковао је два научна рада.
Академик Миљенко Перић је професор емеритус на Факултету за физичку
хемију Универзитета у Београду. Био је ангажован као руководилац једне докторске
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 квантнохемијски поступак за третирање вибронске и спинорбитне спреге у шестоатомским молекулима с линеарном равнотежном геометријом. Радио је на завршавању опсежне монографије посвећене Ренер-Телеровом ефекту.
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Академик Владимир Стевановић редовни је професор Биолошког факултета
Универзитета у Београду у пензији. У току године наставио је да обавља дужности
секретара Одељења хемијских и биолошких наука. Председник је Академијског
одбора за изучавање флоре и вегетације Србије и члан Академијских одбора
„Фауна Србије“ и „Човек и животна средина“. Руководилац је пројеката „Хоролошки и еколошки чиниоци диференцијације орофитскe флорe Србије и околних
територија централног дела Балканског полуострва“ у оквиру Фонда САНУ. Члан
је међународног Комитета за картирање флоре Европе (Atlas Florae Europaeae) и
руководилац тима за картирање васкуларне флоре Србије истоименoг европског
пројекта. Уредник је струка биологије, хемије, геологије и шумарства у Српској
Енциклопедији и аутор одредница за III том ове едиције (слово Г–Д(Дeм)). Члан је
редакционих одбора међународних ботаничких часописа Phytologia Balcanica и
Botanika Chronika, и домаћег часописа са међународним редакционим одбором
Botanica Serbica и Bulletin of Natural History Museum in Belgrade. Стални је рецензент неколико водећих међународних ботаничких и еколошких часописа (Annales
Botanici Fennici, Nordic Journal of Botany, Plant Systematic and Evolution, Biodiversity
and Conservation, Turkish Journal of Botany). Био је ментор једне одбрањене
докторске дистертације на Биолошком факултету Универзитета у Београду.
Oбјавио је три радa у међународним часописима из категорије М21, M22, M23.
Академик Богдан Шолаја је у току године свој научноистраживачки рад
углавном заснивао на раду на пројектима. У САНУ је руководио пројектом „Нови
биоактивни молекули засновани на природним производима“. Руководио је пројектима „Синтеза аминохинолина и њихових деривата као антималарика и инхибитора Ботулинум неуротоксина А“, пројектом “Small Molecule Antiviral Inhibitors“
и “Discovery and optimization of new antiparasitic compounds to treat and control
malaria and leishmaniasis, to be used in both human and veterinary medicine“. Такође је
учествовао у пројекту Министарства науке Србије „Контрола инфекција апикомплексним патогенима: од нових места деловања лека до предикције“. Током године истраживања су била усмерена између осталог на изналажење инхибитора
Leismania infantum и L. tropica, као и на утврђивање механизма деловања сопственог инхибитора еболе и испитивања његове фармакокинетике. Члан је Редакционог
одбора часописа Journal of the Serbian Chemical Society. Научна 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 Department
of Biomedical, Surgical and Dental Sciences of the University of Milan (Италија),
Институтом за медицинска истраживања и Институтом за молекуларну генетику и
генетичко инжењерство, Београд.
Академик Милена Стевановић је научни саветник Института за молекуларну
генетику и генетичко инжењерство Универзитета у Београду и редовни професор
Биолошког факултета Универзитета у Београду. На Биолошком факултету предаје
Основе манипулисања генима на дипломским академским студијама, као и курс
Увод у геномику на мастер академским студијама. Као координатор и предавач на
предмету Молекуларна биологија гена укључена је у реализацију докторских
студија на студијском програму Молекуларна биологија. Руководилац је пројекта
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„Проучавање молекуларних механизама укључених у одржавање плурипотентности и диференцијацију матичних ћелија“ у оквиру Фонда САНУ за истраживања у
науци и уметности, и пројекта „Проучавање сигналних путева и епигенетичких
механизама укључених у контролу експресије хуманих SОX гена: даље расветљавање њихове улоге у одређивању судбине и диференцијације ћелија“, које
финансира МПНТР Републике Србије. У оквиру ових пројеката објавила је у
коауторству пет научних радова у индексираним међународним часописима, имала
је шест саопштења на научним скуповима и одржала 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 наставила истраживања усмерена на проучавање
улоге SOX гена у одржавању плурипотентности и диференцијацији матичних
ћелија, као и проучавање улоге ових гена у процесима неурогенезе и онкогенезе.
Бавила се и анализом диверзитета митохондријске ДНК савремене популације
Србије. Део истраживања био је усмерен на анализу потенцијалних антитуморских
и неуропротективних својстава биоактивних и синтетичких једињења. Члан је
Националног савета за научни и технолошки развој Републике Србије, управног
одбора Српског друштва за молекуларну биологију, Управног одбора Српског
друштва за неуронауке, као и редакционог одбора часописа Balkan Journal of
Medical Genetics. Активно је учествовала у раду Националног комитета за
биоетику са седиштем у САНУ, Одбора за биологију, Академијског одбора за науку,
Академијског одбора за сарадњу са нашим научницима и уметницима у иностранству, као и Стручног савета Билиотеке САНУ.
Академик Славко Ментус је осим редовних активности на Факултету за
физичку хемију, где је држао наставу докторског курса Нове физичкохемијске
методе, током године руководио радом Одељењског одбора за физичку хемију.
Члан је новооснованог Одбора за енергетику САНУ. Руководио је пројектом САНУ
„Електрокатализа у савременим процесима конверзије енергије“, као и националним пројектом „Литијум-јонске батерије и горивне ћелије – истраживање и развој“,
финансираним средствима МПНТР Републике Србије, чији је координатор Факултет за физичку хемију. Посредством Факултета за физичку хемију руководио је
билатералним међународним научним пројектом “DURAPEM – Novel Materials for
Durable Proton Exchange Membrane Fuel Cells“, као и међуакадемијским пројектом
01-393/15 уговореним између АНУРС и САНУ. Учествовао је, као члан, у раду
Научног одбора Друштва за истраживање материјала Србије, а поред тога члан је
међународних научних удружења: Electrochemical Society и International Society of
Electrochemistry. Током године радио је као члан уредништва часописа Гласник
хемичара технолога и еколога Републике Српске и Ecologica, као и часописа Флогистон. Учествовао је у научним одборима три међународне научне конференције.
Током године рецензирао je 15 радова поднетих за публиковање у научним часописима реномираних издавачких кућа. За рецензентски рад у протеклој години
добио је плакету Certificate of Recognition, издавачке куће ACS Publications. Као
резултат рада на научноистраживачким пројектима, као аутор или коаутор, публиковао је 13 радова у међународним научним часописима и шест саопштења на
међународним научним конференцијама.
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Академик Слободан Милосављевић је током године на Хемијском факултету
Универзитета у Београду водио један курс на мастер академским студијама (Савремене структурне методе) и два курса на докторским студијама (Савремене структурне методе 2 и Хемија секундарних метаболита).Од активности унутар САНУ, као
председник Савета Галерије науке и технике САНУ активно је учествовао у раду
Галерије (планирање, организација изложби и предавач на једној изложби). Као
гостујући професор на Универзитету у Кампинасу (Сао Пауло, Бразил) одржао је
курс студентима докторских и мастер студија под насловом “Applied spectroscopy solving different problems“ (Примењена спектроскопија – решавање различитих проблема). Одржао је још три предавања по позиву у земљи и иностранству. Учествовао
је на 3. симпозијуму латино-америчких земаља о метаболичком профилисању (3rd
Latin American Metabolic Profiling Symposium) у Рио де Жанеиру као пленарни предавач. Учествовао је као сарадник (1) и руководилац (2 и 3) на следећим пројектима:
„Биоактивни природни производи самониклих, гајених и јестивих биљака: одређивање структура и активности”, „Хемијска карактеризација и биолошка активност
секундарних метаболита самониклих, лековитих биљака Централног Балкана“,
пројекат Ф-188 (САНУ) и пројекат међуакадемијске сарадње између Бугарске
академије наука и САНУ под насловом „Секундарни метаболити дивље-растућих и
култивисаних биљака са потенцијалном биолошком активношћу“. Објавио је два
научна рада у иностраним часописима и поглавље у књизи Живот и дело српских
научника о проф. Драгославу Јеремићу.
Академик Радмила Петановић је редовни професор Пољопривредног факултета Универзитета у Београду у пензији, ангажована на докторским студијама.
Предаje по позиву на студијској групи основних и мастер студија (предмет
Примењена ентомологија) на Биолошком факултету. Члан је Академијског одбора
за образовање, Академијског одбора за науку, Научног савета Задужбине Андрејевић и члан Матичног одбора за биотехнологију и пољопривреду Министарства
просвете, науке и технолошког развоја Р. Србије. Члан је Комисија за доделу Награде града Београда за природне и техничке наукe. Председник је Академијског
одбора за проучавање фауне Србије. Као представник САНУ изабрана је у
Национални комитет Унеска за програм „Човек и биосфера“, Министарства заштите животне средине. Ментор је две докторске дисертације. Актуални пројекти и
програми научне сарадње у којима учествује су: „Агробиодиверзитет и коришћење
земљишта у Србији: интегрисана процена биодиверзитета кључних група артропода и биљних патогена“, Министарства просвете и науке Републике Србије и
“Investigations on the use of mites as biological control agents against invasive rangeland
weeds“ CABI Europe-Switzerland; Biotechnology and Biological Control Agency
(BBCA), Рим (Италија), Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет
(Србија) и Руска академија наука, Санкт Петерсбург (Русија), у коме је водећи
истраживач за Србију. У овој години објавила је осам научних радова у научним
часописима и саопштила 12 научних радова на међународним научним скуповима.
Члан је четири национална научна друштва као и међународних научних друштава:
European Association of Acarologists, The International Society for Pest Information и
Acarological Society of America. Актуелни је члан редакционих одбора научних
часописа Actа Entomologica Serbica, Заштита биља, Пестициди и фитомедицина,
Ecologica Montenegrina и Archives of Biological Sciences и члан Редакционог одбора
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за природне науке часописа Српска наука данас. Рецензент је бројних радова у
међународним часописима. Овлашћена је за обављање здравственог прегледа на
присуство гриња, од стране Министарства пољопривреде Републике Србије. Уредник је зборника са научног скупа „Еколошки и економски значај фауне Србије“ у
издању САНУ. Поверена јој је организација научног скупа поводом обележавања
50-годишњице од смрти академика Милутина Радовановића, одржаног у САНУ.
Академик Радомир Саичић је током године свој научноистраживачки рад
обављао у оквиру пројекта МПНТР „Развој нових синтетичких метода и њихова
примена у синтези природних производа и биолошки активних једињења“, као и у
оквиру истоименог пројекта САНУ. У оквиру ових истраживања развијане су нове
методе за синтезу органских једињења, засноване на примени катализатора на бази
реакција реактивних интермедијера, комплекса прелазних метала, домино-реакција
и тактичких комбинација органских реакција. Развијена је нова метода за добијање
петочланих прстенова, која се заснива на циклизацији оксиалил-катјона. Извршена је
енантиоселективна тотална синтеза хиполахнина А, једињења егзотичне структуре,
које поседује снажну антимикотичну активност, а изоловано је из морског сунђера.
Ангажован је у САНУ као члан Стручног савета Aудиовизуелног архива и центра за
дигитализацију, Академијског одбора за високо образовање, Академијског одбора за
међународну сарадњу, као и Радне групе за израду интернет-презентације САНУ. У
току године је држао предавања на Хемијском факултету Универзитета у Београду, у
оквиру редовних (Органске синтезе 1 и 2), мастер (Синтезе комплексних органских
молекула) и докторских студија (Нове синтетичке методе).
Дописни члан Милош Ђуран од октобра обавља дужност управника Центра за
научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу, а свој научноистраживачки рад обављао је углавном у оквиру пројекта МПНТР „Синтеза нових комплекса
метала и испитивање њихових реакција са пептидима“ и пројекта Фондa САНУ
„Комплекси метала као потенцијални терапеутски агенси“. Истраживања се односе
на синтезу, структурну карактеризацију и биолошка испитивања различитих
комплексних једињења сребра(I), злата(III), бакра(II), платине(II) и паладијума(II) са
хетероцикличним једињењима којa у структури садрже азот-донорски атом. Резултати истраживања су публиковани у оквиру шест научних радова у познатим међународним научним часописима (један рад из категорије М21а, један рад из категорије
М21 и четири рада из категорије М22). Поред тога, објавио је два стручна рада и
учествовао са радовима на националним и међународним научним конференцијама
(четрнаест научних саопштења штампаних у изводу). Као предавач по позиву одржао
је предавање у Огранку САНУ у Нишу под насловом „Медицинска неорганска хемија: комплекси платине као антитуморски агенси“. Као руководилац међународног
пројекта („SCOPES project: Biomedicinal Dimension of Supramolecular Chemistry in the
training and research in the Balkans area“) учествовао је у раду међународне летње
школе под називом “Supramolecular Chemistry in Medicine and in Technology:
Advances and Challenges” која је организована у Албени (Бугарска). Активно је
учествовао у раду Академијског одбора за високо образовање и Академијског одбора
за науку. Члан је уређивачког одбора и подручни уредник за Неорганску хемију за
часопис Српског хемијског друштва Journal of the Serbian Chemical Society и
уређивачког одбора часописа Kragujevac Journal of Science, чији је издавач
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Природно-математички факултет у Крагујевцу. Члан је Матичног одбора за хемију у
Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
Дописни члан Велимир Попсавин је редовни професор Природно-математичког факултета у Новом Саду, где је држао предавања и испите из курсева
Медицинска хемија и Биоорганска хемија (IV година основних академских студија
биохемије у Департману за хемију, биохемију и заштиту животне средине) и
организовао консултације и испите из курсева Рационални дизајн лекова (мастер
академске студије биохемије), Одабрана поглавља медицинске хемије, Стереохемија
моносахарида (докторске студије хемије и биохемије). Члан је Академијског одбора
за науку САНУ, председник Комисије за материјално-финансијска питања Огранка
САНУ у Новом Саду и члан Комисије за културно-уметничке активности и научну
трибину Огранка САНУ у Новом Саду. Члан је уређивачког одбора часописа Kragujevac Journal of Science, а током године рецензирао је три рада за часописе са ISI
листе. Члан је Матичног научног одбора за хемију у МПНТР Републике Србије и
Стручног већа Сената Универзитета у Новом Саду за природно-математичке науке.
Председник је Изборног и научног већа Департмана за хемију, биохемију и заштиту
животне средине. Члан је комисија за оцену и одбрану три докторске тезе из области
хемије (две на Универзитету у Новом Саду, једна на Универзитету у Београду).
Руководи израдом два вишегодишња научна пројекта (пројекат који финансира
МПНТР Републике Србије, ОИ 172006, и пројекат финансиран од стране Фонда
САНУ за истраживања у науци и уметности, Ф-130). Коаутор је три научна рада у
међународнимм часописима (2×М22, 1×М23), два саопштења на скуповима
међународног значаја (2×M34), четири саопштења на скуповима националног
значаја (4×М64) и једног универзитетског уџбеника.
Осврт секретара на рад Одељења
Чланови Одељења поред уобичајених текућих питања у протеклој години,
која је била у знаку избора нових редовних и дописних чланова САНУ, највећи део
времена на састанцима посветили су предизборним и изборним активностима.
Посебно се водило рачуна о иницијативи Председништва САНУ да се превазиђе
неуједначеност и велика диспропорција броја чланова по одељењима. Посебно је
поздрављен предлог Председништва САНУ да се пре Изборне скупштине организују међуодељењски састанци на којима би се чланови тих одељења боље
упознали са предложеним кандидатима.
Скоро на свакој седници вођена је расправа о стању науке у Србији. Изражено је назадовољство на који начин се ресорно министарство односи према
пројектним циклусима 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 проблеми статуса и стања науке у
Србији истакну, и решења да се они превазиђу.
На седницама Одељења расправљано је и о пројектима међуакадемијске
сарадње, посебно о онима где САНУ, односно Одељење, није непосредни учесник,
већ подршка институцијама у Србији које остварују пројекте преко института
157

других националних академија, какав је случај са академијама наука Бугарске,
Мађарске, 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 учествује у реализацији оваквих пројеката.
Такође, чланови Одељења су изразили подршку политици руководства Академије у вођењу САНУ, као и активностима које Председништво предузима у њеној
афирмацији у друштву кроз отвореност према различитим питањима која покривају широку лепезу научних и друштвених тема.
Као и до сада, чланови Одељења су радили у толерантној, конструктивној и
критички настројеној атмосфери.

6. ОДЕЉЕЊЕ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
Састав Одељења
Одељење je на крају године имало 17 чланова, од којих су 13 редовних и
четири дописна. Нажалост, током године преминули су академик Пантелија
Николић, академик Момчило Ристић и академик Душан Миловић. Одељење је на
изборима добило новог дописног члана Владу Вељковића, а редовни члан је постао
Милош Којић, па је број чланова ОТН смањен за два члана у односу на претходну
годину. Секретар Одељења је академик Зоран Љ. Петровић. Мандат заменика
секретара академика Теодора Атанацковића истекао је у децембру, а за заменика
секретара изабран је академик Дејан Поповић.
Научноистраживачки пројекти
Приказ рада на 13 пројеката које воде чланови одељења дат је у извештају
Фонда за истраживања у науци и уметности.
Скупови Одељења
У току године одржано је тринаест скупова одељења, два скупа редовних
чланова и два ванредна скупа. Поред редовног извештавања о дописима Извршног
одбора и Председништва, на скуповима су одржана следећа предавања и посебно
значајне активности:
На I скупу, одржаном 24. jануара, разматранa су текућа питања везана за
делатност чланова Одељења, организација предавања и усвојен је предлог издавачког плана. Предложено је организовање три међународна скупа ”Robotics,
neurosciences and surgery for restoration of functions in persons with handicap“,
”International Conference on Gas discharges GD 2018“ и ”Electron microscopy of
nanostructures“. Формирана је листа кандидата за дописне, редовне и иностране
чланове САНУ. У складу са дискусијом, предлози су формирани за три групације:
електротехничке науке (осам предлога); машинство и грађевина (пет предлога);
наука и примене материјала (девет предлога). Раније планирана четврта групација
је уклопљена у електротехничке науке.
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На II скупу, одржаном 14. фебруара, у раду скупа је учествовао и председник
САНУ академик В. Костић, који је покренуо разговор о току избора и предлозима
ван САНУ. У разговору око ограничења броја скупова које смеју да организују
одељења, председник је сугерисао да је додељена квота рестриктивна, али да је
пожељно да се организује што више квалитетних скупова. На скупу је дат приказ
рада академика Д. Поповића „Електроде за стимулацију нерава и мишића“. Указано
је на то да је неопходно да се дефинишу планови и специфичности везане за поједина одељења. У оквиру формирања листа предлога констатовано је да листа за
иностране чланове садржи четири имена.
Први скуп редовних чланова Одељења техничких наука САНУ је одржан 14.
фебруара. Формирана је прелиминарна листа од два дописна члана који ће бити
кандидати за предлог за избор у статус редовног члана.
На III скупу, одржаном 28. фебруара, дат је приказ рада дописног члана В.
Радмиловића „Електронска микроскопија неорганских и органских наноструктура“. После предавања уследила је дискусија која се посебно фокусирала на оптималну стратегију улагања у даљи развој електронске микроскопије за потребе
истраживања у нанонаукама и нанотехнологијама. Одељење је поново разматрало
предлоге за избор кандидата Одељења према утврђеним критеријумима.
На IV скупу, одржаном 14. марта, за члана Академијског одбора за образовање је предложен Велимир Радмиловић, дописни члан. На Oдељењу је размотрен
извештај о раду Института техничких наука и Одељење је прихватило тај извештај.
Размотрен је допис председника САНУ од 12. марта и чланови одељења су прихватили његове основне интенције. Заказан је скуп на којем ће бити представљени
кандидати Одељења према утврђеној процедури. Одређени су известиоци за предлоге који потичу ван САНУ и за иностране чланове.
На V скупу, одржаном 28. марта, секретар Одељења је констатовао да Одељење има 19 чланова, од којих пет чланова дуже од годину дана не учествује у раду
Одељења, те је утврђено да у кворум за изборе улази 14 чланова, који су и присутни.
У складу са календаром рокова, гласа се за кандидате предложене од стране чланова Одељења. Тајно гласање спроводи Комисија за избор у саставу: академик Д.
Поповић (председник Комисије), дописни чланови М. Којић и С. Вукосавић. Након
изложених презентација приступило се гласању. Констатовано је да је девет кандидата добило потребан број гласова да се укључе у коначни избор за предлог Oдељења за избор за дописне чланове САНУ.
На VI скупу, одржаном 11. априла, рад је отпочео представљањем кандидата
који потичу из институција ван САНУ, односно предлозима три академика. Обим и
стил презентација био је исти као и за кандидате предложене у оквиру Одељења.
Са изузетком једног предлога, констатовано је да су сви други кандидати дали
значајан допринос науци и имају одличне резултате у применама, те да су њихова
кандидовања била у највећој мери оправдана. Закључци комисија од два члана о
сваком појединачном кандидату су дати у мишљењима о предлозима који су приложени уз њихове реферате. Избор кандидата за иностране чланове: после презентација за све кандидате извршено је тајно гласање и потребан број гласова су добила два кандидата.
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Други скуп редовних чланова Одељења техничких наука одржан је 11.
априла, после VI скупа свих чланова. Констатовано је да постоји потребан кворум
и да су оба кандидата задовољила већински услов.
На VII скупу, одржаном 25. априла, одржано је предавање академика Зорана
Љ. Петровића и научног саветника др Саше Дујка на тему „Електрична пражњења
кроз атмосфере планета и сателита у Сунчевом систему“. Oдлучено је да се захтева
од ИО и Председништва, као и осталих тела САНУ, да материјал који се шаље
Одељењу на одлучивање буде дат у електронској форми. Одељење неће одлучивати
нити примати захтеве који стигну после рока од осам дана пре скупа који је заказан.
Предложено је да академик Нинослав Стојадиновић и дописни члан Велимир
Радмиловић постану нови чланови Управног одбора Института техничких наука
уместо академика Д. Теодоровића и Д. Поповића и овај предлог је усвојен.
На VIII скупу, одржаном 9. маја, Одељење је обавештено да је академик
Теодор Атанацковић одређен за представника САНУ у Управном одбору Математичког института. Одељење је обавештено да су сви часописи САНУ добили
статус М51 и чланови су позвани да допринесу издавању следећег броја. Члановима Одељења су пренесени закључци са скупа Управног одбора Фонда за истраживања у науци и уметности САНУ. Договaрано је око преосталих корака, референата, процедуре и по потреби око формата реферата. По примедби академика
Дејана Поповића кандидати се на листама неће груписати у три групације (електротехничке науке, грађевина и машинство и науке о материјалима).
IX скуп, одржан 23. маја, настављен је 31. маја у кабинету секретара Одељења. Секретар је подсетио чланове Одељења који нису предали свој материјал за
сајт САНУ да попуне и предају електронски формулар. Одељење је обавештено о
одржавању конференције ЕТРАН, два посебна скупа у оквиру те конференције
(„Безбедност у добу информатике“ и „Енергетика“). Обављено је гласање за кандидате Одељења за изборе. Одељење је већином гласова изабрало три кандидата за
дописне чланове САНУ, које ће предложити Скупштини САНУ. Такође су изабрана
два кандидата за иностране чланове, оба са двотрећинском већином.
Трећи скуп редовних чланова Одељења техничких наука одржан је 23. маја.
Обављен је избор за предлоге за редовне чланове САНУ. За редовне чланове ће
бити предложена два кандидата – један са двотрећинском већином, а други са већином гласова.
На X скупу, одржаном 10. октобра, минутом ћутања одата је пошта преминулим члановима САНУ, академицима Пантелији Николићу, Момчилу Ристићу
и Душану Миловићу. Одељење је за члана Комисије за избор нових чланова САНУ
предложило академика Дејана Поповића, а за заменика дописног члана Слободана
Вукосавића. За члана Комисије за конкурс за стратешке пројекте предложен је
академик Антоније Ђорђевић. Поводом дописа за именовање улица у Београду
дата су два нова предлога – за Атанасија Николића и Љубомира Клерића. Како су
ова двојица чланова први инжењери и уједно први инжењери чланови Академије,
Одељење предлаже да они буду предложени на нивоу целе Академије (заједно са
другим сличним предлозима). Поред тога, Одељење предлаже још два своја члана:
Петра Миљанића и Миомира Вукобратовића. Поводом дописа Владимира Павловића, уредника часописа Science of Sintering, Одељење је закључило да је највреднији део заоставштине академика Ристића, уз његове радове, часопис који има
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високу међународну репутацију. Одељење се сагласило са предлогом да се тај
часопис издаје од стране Института техничких наука, под покровитељством Одељења техничких наука и САНУ у целини. Одељење је добило предлог Академијског одбора за енергетику да се приступи организацији скупа о енергетици и
климатским променама.
На XI скупу Одељења, одржаном у среду 31. октобра, у просторијама Огранка САНУ у Нишу, приказан је рад редовног члана З. Љ. Петровића „Неравнотежа
као основа за примене: примери у физици плазме“, као јавно предавање Огранка.
Одељење је дискутовало о допису Инжењерске коморе Србије. На скупу су приказане две конференције у организацији Одељења. Обе су оцењене као веома
успешне и оба извештаја су усвојена. Одељење је донело позитивну одлуку о
одржавању Округлог стола „Рангирање универзитета, факултета и научника на
основу комуникације“ преко електронске поште, због кратког рока до планираног
датума одржавања скупа.
Првим ванредним скупом Одељења техничких наука САНУ, одржаним 14.
новембра, председавао је секретар Одељења академик Зоран Петровић. Скупу је
присуствовало 12 чланова, два члана су се извинила, а три члана не улазе у кворум.
На овом скупу је адресирано писмо председника САНУ који је понудио оставку
због незадовољства резултатима избора у САНУ у целини. Чланови су једногласно
одбили да прихвате понуђену оставку академика Владимира Костића на место
председника САНУ. Једногласни став Одељења техничких наука је да академик
Владимир Костић, председник САНУ, има подршку да настави да обавља ту
дужност.
Други ванредни скуп Одељења одржан је 14. новембра у истом саставу.
Скупом је председавао заменик секретара Одељења академик Теодор Атанацковић.
Незадовољан резултатима избора који се односе на Одељење техничких наука,
секретар Одељења је понудио оставку. Понуђена оставка на основу гласања није
прихваћена: један члан је био суздржан, а 11 чланова је дало подршку секретару
Одељења академику Зорану Љ. Петровићу за даље обављање дужности.
На XII скупу Одељења техничких наука, одржаном 5. децембра, дискусију о
протеклим изборима је отворио секретар Одељења, после чега је детаљнију
анализу приказао академик Дејан Поповић, председник изборне комисије. Секретар Одељења је указао на то да је јасно да су одељења природно-техничко-медицинских наука, која нису имала лимитиране могућности пријема, прошла лоше. На
захтев председника САНУ покренута је дискусија о односима САНУ и Академије
инжењерских наука Србије (АИНС), а имајући у виду постојећи уговор о сарадњи
две организације. Закључено је да се формира трочлана група представника Одељења који би у разговору са представницима АИНС-а размотрили који конкретно
проблеми представљају сметњу у односима и раду и како их превазићи. Суочени
са одлуком академика Атанацковића да не прихвати поновно кандидовање за
заменика секретара, одлучено је да се предлози за кандидате доставе секретару
Одељења до наредног скупа, на коме ће се извршити избор новог заменика
секретара. Академик Д. Поповић је упознао Одељење са чињеницом да је наредне
године стогодишњица рођења академика Рајка Томовића, оснивача београдске
школе роботике. Он је најавио организовање међународног скупа посвећеног том
догађају и организацију изложбе у Галерији науке и технике. Одељење је подржало
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и организацију конференције коју треба подићи на највиши ниво скупова у
Академији, имајући у виду дело и значај академика Томовића.
На XIII састанку Одељења, одржаном 26. децембра, приказано је предавање
новог иностраног члана Мирослава Крстића „Синтеза алгоритама управљања за
системе у класи модела Јожефа Стефана“. Одељење је потом приступило избору
новог заменика секретара Одељења. Једини кандидат за заменика секретара био је
академик Дејан Поповић и он је једногласно изабран. Одељење се захваљује
досадашњем заменику секретара академику Атанацковићу на досадашњем раду.
Поред предавања на скуповима, чланови Одељења техничких наука били су
активни кроз одржавање предавања у Огранку у Новом Саду и Нишу и кроз
организовање предавања у САНУ.
Делатност чланова Одељења
(в. одговарајући одељак Билтена Фонда САНУ за истраживања у науци и
уметности)
Академик Никола Хајдин је руководио пројектом „Теоријска и експериментална истраживања металних конструкција и њихов утицај на савремено
пројектовање и извођење“ 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 наука и уметности са седиштем у Салцбургу, Европске академије за литературу и науку са седиштем у Паризу и Европске
академије наука у Лијежу, Белгија. Председник је југословенске групе Међународног удружења за мостове и високоградњу (IABSE) и члан сталног Комитета
IABSE. Дописни је члан Грчког удружења за истраживање металних конструкција
и почасни члан Грчког удружења за теоријску и примењену механику.
Aкадемик Владан Д. Ђорђевић се у своме научном раду бавио проблемима
конвективног струјања ваздуха у тзв. соларним димњацима, као алтернативним
изворима енергије. Руководи радом Академијског одбора за живот и дело српских
научника. Током године изашла је из штампе 16. књига едиције Живот и дело српских научника коју овај одбор издаје, почевши од 1996. год. У њој су обрађене
животне и радне биографије 12 познатих српских научника. Такође, прикупљен је
добар део материјала за наредну књигу. Објавио је један рад под насловом ”Modeling and Calculation of Air Flow in Solar Chimney Power Plant“. Рад је саопштен у
Будимпешти на Конференцији о моделирању струјања флуида (The 17th International Conference on Fluid Flow Technologies, CMFF’18) и објављен је у електронском
издању.
Академик Антоније Р. Ђорђевић је редовни професор Електротехничког
факултета Универзитета у Београду. Током године руководио је пројектом Ф-133
САНУ и био учесник пројекта ТР32005 Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Поред редовне наставе на Електротехничком
факултету, академик Ђорђевић је био председавајући Комисије за праћење избора
која је била посебно активна у изборној години. Нови научни резултати настали
током године односе се на наставак рада на локализацији објеката и извора електро162

магнетског поља методом обраде ретких сигнала и методима класичне оптимизације, као и карактеризацији електричних параметара керамичких материјала.
Током године објавио је четири рада у међународним научним часописима.
Академик Теодор М. Атанацковић је током године обављао дужности
заменика секретара Одељења техничких наука и секретара Огранка САНУ у Новом
Саду. Руководио је пројектом САНУ Ф-64. Председник је Управног одбора Математичког института САНУ, председник Савета докторских студија Факултета
техничких наука у Новом Саду, изводи наставу на докторским студијама Факултета
техничких наука у Новом Саду, члан је уређивачког одбора часописа International
Journal of Structural Stability and Dynamics, који издаје World Scientific, члан
уређивачког одбора часописа Прикладная математика и математическая физика
(Appl. Math. & Math. Physics), као и уређивачког 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 седам радова у међународним часописима са ISI листе. Учествовао је са саопштењима на две међународне конференције – у Бугарској и Новом Саду.
Академик Зоран Љ. Петровић је током године обављао дужности секретара
Одељења техничких наука и управника Галерије науке и технике САНУ, а
руководио је и пројектом Фонда САНУ Ф155 „Нумеричке технике и базе података
за развој плазма технологије за примене у микроелектроници и нанотехнологијама“. Руководио је пројектом ОИ 171037 Министарства за просвету, науку и технолошки развој, Центром изузетних вредности Министарства „Неравнотежни процеси“, са више билатералних пројеката. Такође је водио програм „Мастерклас“, био
члан Одбора за енергетику и Одбора за науку САНУ, као и члан Матичног одбора
за физику Министарства. Учествовао је у оцењивању пројеката у панелу за физику
ERC (European Research Council). Током претходне године бавио се физиком транспортних процеса и сударима електрона са атомима и молекулима, РФ пробојем у
гасовима и течностима, моделовањем трапова позитрона и хемијских процеса у
плазми на атмосферском притиску, применом атмосферских неравнотежних
плазми у медицини, пољопривреди и пречишћавању течности од опасних отрова.
Публиковао је седам радова у међународним часописима са ISI листе и одржао
четири уводна предавања на међународним конференцијама. Учествовао је у комитетима три међународне конференције, а на једној од њих као председавајући.
Поред тога, одржао је три уводна предавања на међународним конференцијама, а
био је коаутор на још десет.
Академик Зоран В. Поповић је током године, као потпредседник САНУ, био
задужен за питања научног рада у Академији (председник је Фонда за науку
САНУ). Поред тога, као председник Националног савета за науку и технолошки
развој Републике Србије, као редактор активно је учествовао у изради документа
„Извештај о стању у науци у 2017. години са предлозима и сугестијама за наредну
годину“. Руководио је пројектом САНУ Ф-134 и пројектом Министарства просвете,
науке и технолошког развоја бр. III 45018, билатералним пројектима сарадње са
Бугарском (пројекат „Испитивање ласерски модификованих нанокристалних ZnO
танких филмова за сензорске примене методама Раманове и фотолуминесцентне
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спектроскопије“) и Румунском академијом наука (пројекат ”Magnetic, 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“) и Италијом (пројекат
”Scientific and technological cooperation between Sapienza University of Rome and
University of Belgrade in the area of Cultural Heritage“). Наставио је рад на пројекту
”DAFNEOX (Designing Advanced Functionalities through controlled NanoElement
integration in OXide thin films)“, који је финансиран од стране Европске комисије у
оквиру програма Хоризонт 2020. Одржао је уводна предавања на међународним
конференцијама у Грчкој, Бугарској и Републици Српској. Објавио је већи број
радова у домаћим и страним научним часописима и зборницима радова.
Академик Зоран Ђурић је наставио да ради као директор Института техничких наука САНУ. И у овој години су са пажњом праћени актуелни догађаји у вези
са најављеним новинама које се односе на организовање и финансирање научноистраживачког рада и организација, посебно са аспекта специфичности института
САНУ. У оквиру рада на пројекту САНУ Ф/150 руководио је истраживањима у вези
са развојем, анализом применљивости и применом стохастичких модела за анализу
временског одзива и граничних перформанси хемијских и биолошких микрофлуидичких сензора. Током године учествовао је у раду Академијског одбора „Природни и техничко-технолошки ресурси Србије“ и Академијског одбора за енергетику, као њихов члан, на тематици „Научно-технолошка стратегија укључивања
фотонапонске соларне енергетике у савремену енергетику Србије у 21. веку“.
Такође је настављен рад на формирању обједињеног институтског пројекта „Соларне фотонапонске ћелије – нове технологије и материјали“. Објавио је четири
научна рада у домаћим и иностраним часописима и зборницима и саопштио три
рада на међународним конференцијама.
Aкадемик Нинослав Стојадиновић је током године руководио пројектом
САНУ „Особине танких и ултратанких оксидних слојева”, који се реализује на
Електронском факултету у Нишу, и пројектом „Карактеризација, анализа и моделовање физичких појава у танким слојевима за примену у MOS нанокомпонентама”,
финансираним од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије. У оквиру сарадње САНУ и Бугарске академије наука, руководио
је пројектом ”Reliability aspects and radiation hardness of HfO2-based multilayer stacks
for non-volatile flash memories“. Био је ангажован као члан уредништва међународног часописа Nanoscience and Nanotechnology – Asia, члан интернационалног
саветодавног комитета међународног часописа Journal of Semiconductor Technology
and Science (IEE Korea), и главни уредник домаћег часописа Facta Universitatis,
Series: Electronics and Energetics (издавач Универзитет у Нишу). Био је рецензент
радова у међународним часописима Journal of Electronic Materials, Microelectronics
Reliability, Nanoscience & Nanotechnology-Asia и IEEE EDL -Electron Device Leters,
као и за међународне научне скупове ”ESREF 2018 и MIXDES 2018“. На међународном научном скупу ”ESREF 2018 (29th European Symposium on Reliability of
Electron Devices, Failure Physics and Analysis)“, за који је био члан Управљачког
комитета, као и копредседник програмског подкомитета – Quality and Reliability
Assessment Techniques and Methods for Devices and Systems, одржао је предавање по
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позиву. Био је члан међународне комисије за оцену једне докторске дисертације. У
међународном удружењу инжењера IEEE изабран је у највиши ранг – IEEE Life
Fellow. Најзначајније научне резултате постигао је у оквиру истраживања, као и
анализе утицаја NBT (Negative Bias-Temperature) нестабилности и моделовања
ефеката комбинованог напрезања (зрачење и NBT напрезање) код VDMOS транзистора снаге. Објавио је седам радова, и то три рада у међународним часописима (од
којих два по позиву), један рад по позиву у домаћем часопису, два рада по позиву
на међународним научним конференцијама и један рад на домаћој научној
конференцији.
Академик Дејан Б. Поповић је током године био члан Одбора за енергетику
САНУ, Савета Галерије науке и технике САНУ, члан Одбора за сарадњу са дијаспором и координатор сарадње са Министарством за трговину, туризам и телекомуникације Републике Србије у области нових информационо-комуникационих
технологија. Руководио је пројектом Фонда САНУ Ф137 који је посвећен рехабилитацији особа са хендикепом. Руководио је билатералним пројектом научне сарадње са Француском у оквиру пројекта „Павле Савић“. Био је главни организатор
једнодневног научног скупа и изложбе поводом 60 година од смрти академика
Ивана Ђаје и уредио је каталог изложбе и броширани зборник под насловом Иван
Ђаја: београдска школа физиологије – од Сорбоне до Београда, у заједничком издању САНУ и предузећа „Академска мисао“. Био је и председавајући Изборне комисије за дописне, редовне и иностране чланове САНУ. Председавао је научним и
организационом одбором међународног састанка „Роботика, неуронауке и хирургија за опоравак моторних функција људи са хендикепом. Био је представник
САНУ на 9. конференцији академија подунавске регије у Штутгарту и на конференцији MASA — EMAN Symposium: Culture, Technology and Humanism у Црној
Гори. Учествовао је и на два научна скупа са предавањима у области. Члан је тима
који је добио награду за најбољу технолошку иновацију у Србији у 2018. години,
за резултат директно повезан са његовим научним и стручним ангажманом.
Учествовао је и са две презентације књига на Трибини Библиотеке САНУ. Председник је Друштва за ЕТРАН, и до половине године био је председник Управног
одбора Института техничких наука САНУ. Публиковао је једно поглавље у монографији, два рада у часописима са SCI листе, три рада у домаћим часописима, и
шест радова на међународним конференцијама. Одржао је девет позваних предавања на међународним конференцијама. Био је у комитетима четири међународне конференције.
Академик Душан Б. Теодоровић је током године био члан Управног одбора
Института техничких наука САНУ, члан Одбора за архиву САНУ и члан Одбора за
високо образовање САНУ. Организовао је Округли сто САНУ посвећен евалуацији
и рангирању високошколских установа. Руководио је пројектом САНУ, као и
пројектом ОИ 171037 Министарства за просвету, науку и технолошки развој
Србије. Обављао је дужност шефа Катедре за операциона истраживања на
Саобраћајном факултету Универзитета у Београду. Током године био је члан
уређивачких одбора часописа Transportation Research C, Transportation Planning
and Technology, Transportation in Developing Economies и Техника-Саобраћај. Током
године je наставио са радом на развоју технике оптимизације колонијом пчела и
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њеној примени у управљању саобраћајем. Taкoђe je започео рад на новој књизи
Quantitative Methods in Transportation. Публиковао један рад у међународном
часопису са SCI листе – Transportation Planning and Technology.
Академик Милош Којић руководио је пројектом ОИ 174028, као и Истраживачко-развојним центром за биоинжењеринг БИОИРЦ у Крагујевцу. Био је
учесник националног пројекта и међународних пројеката из области компјутерског
моделирања у биоинжењерингу. Председник је Српског друштва за рачунску
механику и главни уредник часописа Journal of the Serbian Society for Computational
Mechanics. Учествовао је у пројектима чији је носилац Houston Methodist Research
Institute, где има звање Senior Member and Professor of Nanomedicine. Координирао
је сарадњу између БИОИРЦ-а и домаћих и иностраних институција. Научна
делатност је била усмерена на развој нових метода компјутерског моделирања и
софтвера за транспорт лекова и нано-делића у капиларним системима и тумору, где
је учињен веома значајан напредак, формулацијом модела са дистрибуираним
пољем физичких величина. Овај рад је био у складу са програмом националног
пројекта, а такође је био подршка научним пројектима који су предлагани и
усвојени у САД и у ЕУ, програм Horizon 2020. Ови пројекти служе као основа
истаживачког рада једног броја сарадника БИОИРЦ-а. Публиковао је четири рада
у међународним часописима, a резултати научног рада су такође саопштени на две
међународне конференције.
Дописни члан Велимир Р. Радмиловић руководио је пројектом бр. Ф-141, у
оквиру којег су се његови сарадници и он бавили истраживањима у области наноструктура платинских катализатора, наножица силицијум карбида и геополимерним материјалима. Најзначајнији резултати односе се на синтезу наночестица на
бази платине и легура платина–злато, при чему су контролисани величина и облик
честица, а сврха им је електро-каталитичка примена, као и стварање грешака у
редоследу слагања 111 равни у кристалној решетки хексагоналног силицијум карбида, у наножицама добијеним хемијском депозицијом из парне фазе, за израду
транзистора са великим енергијским процепом. Публиковао је два рада у међународним часописима са SCI листе и један рад у међународном часопису. Одржао је
два предавања по позиву на међународним научним скуповима и био коаутор 11
саопштења на међународним конференцијама. Одржао је и четири предавања по
позиву: на Калифорнија универзитету у Берклију, у Националној Лоренс Беркли
лабораторији, на Факултету за физику Сиудад универзитета у Мадриду и Међународној иберијској лабораторији за нанотехнологије у Браги, Португалија.
Дописни члан Слободан Н. Вукосавић се током године бавио проблемима
простирања поремећаја у електроенергетској мрежи са расподељеним, електронски контролисаним изворима, потрошачима и са расподељеним капацитетима за
складиштење енергије; пројектовањем алгоритама за управљање мрежним претварачима који доприносе сузбијању поремећаја и рефлексија у мрежи, као и проблемима пројектовања електричних машина са увећаним специфичним моментом.
Руководио је пројектом „Алгоритми за увећање енергетске ефикасности ветрогенератора“, подржаним средствима Фонда за истраживања у науци и уметности
САНУ, пројектом ТР33022 – „Интегрисани системи за уклањање штетних састојака
дима и развој технологија за реализацију термоелектрана и енергана без аеро166

загађења“, финансираним из Фонда за технолошки развој МНТР, пројектом вишефазног матричног претварача, као и другим билатералним пројектима. Као председник Организационог одбора радио је на припреми и организацији научног скупа
„Енергетика и климатске промене“, одржаног 26. новембра у САНУ, са циљем да
се домаћа наука, струка и привреда кроз конструктивну дискусију, промишљање и
компромис приближе решењу које не угрожава виталне интересe становништва.
Током године био је члан уређивачких одбора часописа IET Electric Power Application, Electronics Journal, Facta Universitatis, IEEE Transactions on Energy Conversion и IEEE Power Engineering Letters.
Дописни члан Влада Б. Вељковић је током године руководио пројектом
Огранка САНУ у Нишу 0-14-18 „Развој, моделовање и оптимизација производње
биодизела коришћењем нејестивих и отпадних сировина“ (координатор пројекта
дописни члан Велимир Радмиловић). Такође je руководио потпројектом два пројекта III 45001 „Наноструктурни функционални и композитни материјали у каталитичким и сорпционим процесима“, који финансира ресорно министарство, био
је главни уредник међународног часописа Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly (М23), члан међународног одбора часописа Гласник хемичара,
технолога и еколога Републике Српске, као и члан одбора три домаћа часописа: Acta
Periodica Technologica (М24), Recycling and Sustainable Development (М51) и Safety
Engineering (М53). Током године бавио се развојем производње биодизела на бази
биообновљивих, природних и отпадних сировина, као и сепарацијом биоактивних
једињења из биљних материјала процесима микроталасне хидродестилације и
екстракције растварачем. Публиковао је једанаест радова у међународним часописима са ISI листе и два рада у водећем часопису националног значаја. Поред тога,
одржао је, као коаутор, предавање по позиву на међународној конференцији. Имао
је осам саопштења на међународним и три саопштења на домаћим скуповима, која
су штампана у изводу. Био је у програмским одборима две међународне конференције које су одржане у току године.
Предавања у организацији Одељења
Одељење техничких наука САНУ и ове године је наставило са организацијом циклуса предавања: Фасцинантни свет нанонауке и нанотехнологије.
Један од организатора серије и њен предлагач био је дописни члан САНУ Велимир
Радмиловић.
Одржана су следећа предавања:
– др Гордана Ћирић-Марјановић, професорка на Факултету за физичку
хемију Универзитета у Београду, одржала је предавање на тему „Наноструктуре
електропроводних полимера и угљенични наноматеријали добијени њиховом
карбонизацијом“;
– академик Миодраг Чолић, професор емеритус Медицинског факултета
ВМА Универзитета одбране у Београду, научни саветник ИНЕП-а, одржао је
предавање на тему „Токсичност наноструктура“;
– др Игор А. Пашти, ванредни професор Факултета за физичку хемију
Универзитета у Београду, одржао је предавање на тему „Моделовање и симулација
наноструктура“;
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– др Александра Кораћ, професорка на Биолошком факултету Универзитета
у Београду, одржала је предавање на тему „Биолошке наноструктуре“.
Поред овог циклуса предавања, Одељење је било организатор предавања др
Мирослава Крстића, професора и проректора за науку на Универзитету Калифорније у Сан Дијегу, под насловом „Аутоматско управљање смањењем загушења у
саобраћају“.
Институт техничких наука САНУ и Одељење техничких наука су организовали и предавање професора др Јозефа Пјотровског (Józef Piotrowski) на тему
„Development оf the Hot Mwir and Lwir Photodetectors“.
Научни скупови
Одржана је једна међународна конференција и три скупа уз организацију
једне изложбе у Галерији науке и технике, а у организацији Одељења:
– петодневни међународни скуп ”22nd International Conference on Gas
Discharge and Their Applications“ (2–7. септембра);
– једнодневни научни скуп и изложба поводом 60 година од смрти академика Ивана Ђаје „Иван Ђаја: београдска школа физиологије – од
Сорбоне до Београда“ (2. март);
– jеднодневни међународни научни скуп под називом ”Robotics, neuroscience, and surgery for neurorehabilitation (Роботика, неуронауке и
хирургија за неурорехабилитацију)“ (28. мај);
– једнодневни скуп „Енергетика и климатске промене“ (26. новембар).
Међународна сарадња
Чланови Одељења, као истакнути научници, имају богату међународну
сарадњу са готово свим земљама света у којима се практикује наука. Међународна
сарадња, користећи ресурсе Академије, претежно се одвијала кроз билатералне
пројекте највише са Бугарском и Румунском академијом наука. У току су и нови
пројекти са Македонском академијом наука, али је неизвестан наставак пројеката
са Мађарском академијом наука. Потребно је посебно указати на укључивање
наших чланова у пројекте Европске уније и пројекте у другим земљама попут
Швајцарске, Аустралије, Данске, САД и Јапана.
Именовања и признања
Академик Нинослав Стојадиновић је добио престижни статус доживотног
редовног члана IEEE.
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 је рад Института оцењен као успешан. Рад института у области
природних и техничко-технолошких наука одвија се у оквиру 15 пројеката основних истраживања, интегралних и интердисциплинарних истраживања, и техно168

лошког развоја које финансира Министарство просвете, науке и технолошког
развоја, три пројекта која финансира Фонд САНУ и неколико пројеката међународне сарадње. Из ових пројеката проистекли су различити научни и технолошки
резултати. Током године већи број сарадника је узео учешће у међународним и
домаћим конференцијама са усменим и постерским излагањима, предавањима по
позиву, као и у организацији и реализацији неколико конференција као чланови
oрганизационог, научног или техничког одбора. Институт је био суорганизатор три
конференције.
Осврт секретара на рад Одељења
Изборна година је са собом донела низ обавеза али и низ проблема који су
потицали како из самог Одељења тако и од спољашњих фактора. Велики посао
обраде биографија бројних кандидата и велики уложен труд није био равномерно
распоређен на све чланове одељења. Истовремено, није постигнут консензус да
кандидати постану заједнички, како је то успело код прошлих избора. Чланови
Одељења су били посебно ангажовану у раду огранака, Новом Саду и у Нишу, али
и генерално на нивоу САНУ. У целини, наше Одељење је показало веома висок
ниво разноврсних активности. Посебно треба истаћи рад Одбора за енергетику
који је успео да свој утицај искаже кроз бројне састанке и акције, један скуп који је
организован у САНУ, али и сарадњу са законодавним телима и министарствима.

7. ОДЕЉЕЊЕ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
На крају године Одељење медицинских наука у свом саставу је имало 20 редовних и пет дописних чланова. На Изборној скупштини, одржаној 8. новембра,
изабрана су три редовна члана: Зоран Кривокапић, Милорад Митковић и Петар
Сеферовић. За дописног члана изабрана је Татјана Симић. Одељење је изгубило
једног редовног члана Веселинку Шушић, која је преминула 23. јуна у Београду.
Комеморација академику Веселинки Шушић, првој жени секретару одељења
САНУ, одржана је 20. децембра у САНУ. У раду Одељења не учествује дописни члан
Мирко Симић, јер је 1995. године поднео захтев за разрешење из чланства САНУ.
Рад Одељења
Рад Одељења може се поделити у два дела: један део активности је излагање
резултата научног рада чланова, а други део активности био је посвећен изборима
редовних, дописних и иностраних чланова. Поштујући изборну процедуру прописану Статутом САНУ, закључке Комисије за праћење избора и календар рокова који
је предложило Председништво САНУ, разматрани су сви предложени кандидати.
Одељење је кандидовало три дописна члана за редовне чланове, а није било кандидата за иностраног члана, као ни кандидата са подршком Одељења за дописног
члана. Поштован је numerus clausus, изгласан је један кандидат за дописног члана,
са 51% гласова присутних чланова. Укупно је било 20 предложених кандидата.
Одељење је обавештавано и расправљало о дописима које су Извршни одбор
и Председништво достављали на мишљење, као и о дописима који су долазили од
трећих лица.
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Скупови Одељења
Одржано је укупно седамнаест скупова Одељења (десет редовних скупова
свих чланова, три скупа само редовних чланова, један ванредни скуп и четири
заједничка скупа са одељењима САНУ):
I скуп, одржан је 24. јануара – није било предавања и Одељење је расправљало о предстојећим изборима;
II скуп, одржан је 21. фебруара – настављена је расправа о изборима. Такође
је разматрано писање реферата;
III скуп, одржан је 28. марта – приказан је рад редовног члана М. Остојића
„Миокардна реваскуларизација 2018: коме, када, како?“;
IV скуп, одржан је 25. априла – одржано је гласање за кандидате Одељења на
50%. Приказан је рад редовног члана Р. Чоловића „Развој урологије у Србији и улога
Леона Коена“;
V скуп, одржан је 30. маја – Одељење је гласало за кандидате предложене
изван САНУ;
VI скуп, одржан је 27. јуна – приказан је рад редовног члана Д. Лечић-Тошевски „Коморбидитет депресије и дијабетеса – међународна, мултицентрична
студија“;
VII скуп, одржан је 28. септембра – приказан је рад дописног члана М. Бумбаширевића „Савремени принципи лечења компликованих стања у ортопедској хирургији и трауматологији“;
VIII скуп, одржан је 31. октобра – приказан је рад редовног члана Н. Лалића
„Терапија дијабетеса и кардиоваскуларна превенција. Одисеја савремене дијабетологије“;
IX скуп, одржан је 28. новембра – приказан је рад дописног члана Б. Балинта
„Приступ савременој хемотерапији“;
X скуп, одржан је 26. децембра – приказан је рад редовног члана В. Кањуха
„Примарни (бенигни и малигни) и секундарни тумори срца. Морфолошко-клиничке
корелације и клиничке дијагностичке грешке“.
Скупови редовних чланова, заједнички скупови свих одељења и ванредни
скуп били су посвећени изборима и коначним резултатима избора.
Научни скупови и предавања
Научни скупови и предавања одржани у организацији или под покровитељством Одељења, и у оквиру трибине Јавно здравље Србије, наведени су у
Годишњаку, у поглављу Скупови и предавања.
Научноистраживачки рад
Чланови Одељења са својим сарадницима радили су на пројектима којима
руководе. Такође су организовали рад одбора, а извештаји су објављени у Билтену
Фонда САНУ за истраживања у науци и уметности.
Публикације
Зоран В. Кривокапић и сарадници, Карцином дебелог црева – од превенције
преко карциногенезе до метастазе (саиздаваштво са Заводом за уџбенике).
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Делатност чланова Одељења
Академик Љубиша Ракић је председник Академијског одбора за биомедицинска истраживања САНУ и председник Савета Галерије САНУ. Од осталих
дужности у САНУ, вршио је функцију координатора за сарадњу са ЦАНУ,
председника програмског комитета Савета академија наука југоисточне Европе и
председника Одбора за међународну сарадњу САНУ. Почасни је председник
Хуманитарног дечијег фонда, Клиничке биохемије Српског лекарског друштва и
Друштва физиолошких наука Србије. Председник је Друштва за неуронауке Србије
и члан Савета за научноистраживачку делатност Министарства одбране. Члан је
Европске академије наука у Паризу, Европске академије наука и уметности у
Салцбургу, инострани члан Руске академије наука, Академије наука и умјетности
Републике Српске, Македонске академије наука и уметности, Црногорске академије
наука и умјетности и Академије наука БиХ. Члан је великог броја редакционих
одбора међународних часописа. Током године имао је, са својим сарадницима, два
саопштења на међународним и шест саопштења на домаћим научним скуповима.
Учествовао је на научном пројекту „Хомеостатски механизми и регулациони системи понашања“, који је део међународне сарадње са академијама нaуке Русије и
Мађарске и Универзитета у Барију, као и научном пројекту „Улога неуротрансмитера у раној ембриогенези“, насталим у сарадњи са Институтом за биологију
развића Руске академије наука и ЦАНУ. Руководио је научним пројектом Универзитета у Калифорнији и Медицинског факултета у Београду „Имуни одговор на
амлоид бета у Алцхајмеровој болести“ и сарађивао на америчком пројекту Фогарти
фондације о старењу.
Академик Владимир Кањух је у току године објавио 44 библиографске јединице, од тога 16 стручно-научних радова, четири чланка о интернационалној летњој
кардиолошкој школи ECPD и Одбору за КВП САНУ, девет биографија (укључујући
и значајну о Ђорђу Јоанновићу), једну промоцију књиге, једну рецензију и 13 одредница за Српску енциклопедију. Први аутор је био 29 пута. У Србији је штампано 24,
а у иностранству 20 библиографских јединица. Такође, одржао је десет предавања
по позиву (укључујући ЦАНУ и Техеран), пет у Србији и пет у иностранству која
нису штампана).
Руководилац је пројекта САНУ „Патолошка морфологија и морфолошкоклиничке корелације у кардиоваскуларним болестима (укључујући и историјске
аспекте)“ са 31 сарадникoм, члан четири пројекта у САНУ и по једног у МНТ и
МАНУ. Учествовао је у последипломској и докторској настави из кардиологије
Медицинског факултета у Београду (руководилац предмета „Нормална и патолошка
морфологија и ембриологија кардиоваскуларног система са генетиком“ и коруководилац предмета „Кардиоваскуларна патологија урођених срчаних мана“). Директор
је биомедицинских студија ECPD UN, предавач и организатор (председник Програмског саветa) њене јубиларне X међународне летње кардиолошке школе у Игалу.
Учествовао је на научним скуповима у Београду, Златибору, Јахорини, Требињу,
Игалу, Подгорици, Техерану, Бечу, Лозани и Дубаију. Председник је Одбора за КВП
САНУ (годишњи састанак је одржао 17. децембра, укључујући два предавања о
трансплантацији срца) и члан је још четири одбора. Такође је члан Уређивачког
одбора Српске енциклопедије и председник њене Стручне редакције за медицину,
стоматологију, фармацију и ветеринарску медицину. Одреднице су штампане у IV
171

књизи Српске Енциклопедије. Председник је Удружења за атеросклерозу Србије
(одржао пет конгреса у САНУ). Члан саветодавних одбора Европског и Интернационалног удружења за атеросклерозу; европских удружења патолога, кардиоваскуларних патолога и кардиолога; СЛД (секције за патологију, кардиологију и историју
медицине) и његове Академије медицинских наука, члан Матице српске. Инострани
члан АНУРС од 2008. и почасни члан Мађарске академије наука од 2016. Добио је
две златне медаље: Удружења кардиолога Србије и Радне групе Европског друштва
кардиолога за болести миокарда и перикарда, Плакету почасног члана Удружења
ендокринолога и дијабетолога Р. Српске и захвалнице Болнице Касиндо Р. Српске и
Удружења интерниста Србије. Први је почасни члан Chapter Am College Cardiology
за Србију и Р. Српску.
Академик Зоран Ковачевић је у току године обављао функцију главног и одговорног уредника часописа Анали Огранка САНУ у Новом Саду. У оквиру пројекта
„Експерсија непластичног програма ћелије“ радио је на студији Медицина пред
енигмом комплексниих болести која је припремљена за публиковање. Члан је
Европске академије наука и уметности, Црногорске академије наука и уметности и
Биохемијског друштва Велике Британије. Добитник је Пупинове медаље Фондације
„Младен Селак“ и Друштва проналазача. У току године објавио је рад „Криза парадигме неодарвинизма – шта покреће природну селекцију у току еволуције“ у
Аналима Огранка САНУ у Новом Саду.
Академик Владимир С. Костић је током године основне активности обављао
на Клиници за неурологију КЦС, где је начелник Одељења за дегенеративне болести
централног нервног система, и у оквиру САНУ, чији је председник. Почасни је
председник Друштва неуролога Србије и Друштва неуролога Републике Српске.
Руководи пројектом при МПНТР, као и пројектом у оквиру САНУ. Током године
сарађивао је са истраживачким групама у Италији и Немачкој. Члан је уредништва
часописа Journal of Neurology, Frontiers in Neurology, Polish Journal of Neurology and
Neurosurgery, Romanian Journal of Neurology, Scripta Periodica (Медицински универзитет Софија), Degenerative Neurological and Neuromuscular Disease, Neurology
Discovery, Current Treatment Options in Neurology и већег броја домаћих часописа.
Рецензирао је радове за већи број међународних часописа (Movement Disorders,
Journal of Neurology, European Journal of Neurology, Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, Parkinsonism and Related Disorders, Neurology и многи други).
Председавао је и држао пет уводних предавања на међународним скуповима и
универзитетима у Варшави, Тирани и Хонг Конгу. Са својом групом објавио је у
току године 17 радова у престижним међународним часописима. Био је ментор
четири одбрањене докторске дисертације. Изабран је за иностраног члана Македонске академије наука и уметности. Током године организовао је два међународна
научна скупа у САНУ.
Академик Владимир Бумбаширевић је до 1. октобра обављао функцију ректора Универзитета у Београду у другом мандату и председника Конференције универзитета Србије. 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,
обављао је функцију члана Савета Европске асоцијације универзитета, копред172

седника Управног одбора Института Конфуције, члана управног одбора Токио
фондације, члана Извршног одбора Европске организације за докторску едукацију
у области биомедицинских наука (ORPHEUS), члана Савета за иновационо предузетништво и информационе технологије, и члана Фонда за младе таленте
Републике Србије. У САНУ је члан Међуодељењског одбора за проучавање живота
и рада научника у Србији и научника српског порекла изван Србије, члан Одбора за
универзитетско образовање, члан Одбора за мултидисциплинарна истраживања
шећерне болести и Одбора за ендокринологију и утицај природних фактора. Одржао је више предавања по позиву у земљи и иностранству и учествовао на научним
и стручним састанцима у Бриселу, Будимпешти, Стразбуру, Цириху, Љубљани,
Даегу (Јужна Кореја), Риму, Бакуу, Новом Саду и Београду. Своја истраживања
спроводи у оквиру пројекта финансираног од стране Министарства за просвету,
науку и технолошки развој и Фонда за научноистраживачки рад САНУ. Организовао
је више скупова посвећених високом образовању у сарадњи са Европском асоциајцијом универзитета, Лигом европских истраживачких универзитета (LERU) и
Мрежом универзитета европских главних градова (UNICA).
Академик Јован Хаџи-Ђокић је током године учествовао у раду Одељења
медицинских наука и Огранка САНУ у Нишу. Активно је учествовао у раду Уролошке секције Српског лекарског друштва. Такође је учествовао у организацији
састанака Уролошке секције СЛД у Нишу, Пролом Бањи и Ваљеву. На састанку у
Нишу одржао је предавање о значају лимфаденектомије код карцинома мокраћне
бешике. Учествовао је на “9th Meeting endourology and minimally invasive surgery, 2nd
workshop in urolithiasis“, као и на састанку о примени ласер терапије код бенигне
хиперплазије простате у Софији. Активан је у раду Задужбине Андрејевић, као и у
активностима Медицинске академије Српског лекарског друштва. 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, где је организовао више
стручно-едукативних трибина из области медицине, а предавања су одржали наши
најпознатији стручњаци у циљу превенирања и раног откривања како хроничних
тако и малигних обољења. Одређен је за координатора за изучавање ендемске
нефропатије у САНУ, као и за међуакадемијску сарадњу са академијама Бугарске и
Македоније. Изабаран је за председника Управног одбора Института за кардиоваскуларне болести „Дедиње“.
Академик Драган Мицић је у току године обављао функцију продекана за последипломску наставу Медицинског факултета Универзитета у Београду, шефа
Катедре за ендокринологију на Медицинском факултету Универзитета у Београду,
председника Здравственог савета Републике Србије, потпредседника Европске
асоцијације за проучавање гојазности (ЕАСО) за јужну Европу са седиштем у
Лондону, члана Краљевског медицинског одбора у оквиру Фондације принцезе
Катарине Карађорђевић, 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
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гојазност Ендокринолошке секције Српског лекарског друштва и председника
Српског удружења за проучавање гојазности. У току године био је члан Obesity
Management Task Force у оквиру Европске асоцијације за проучавање гојазности
(European Association for the Study of Obesity – ЕАСО). У САНУ је обављао дужност
секретара Одељења медицинских наука и председника Одбора за ендокринологију
и утицај природних фактора САНУ, као и члана Одбора за кардиоваскуларну
патологију САНУ и Одбора за поремећаје спавања САНУ. У оквиру научних
активности на Медицинском факултету 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 средине Републике Србије. У оквиру научних
активности у САНУ руководио је пројектом „Контролни ендокринолошки механизми у регулацији телесне тежине у гојазних особа“, финансираним од стране
Фонда за научна истраживања САНУ.
У току године налазио се на позицији придруженог уредника у часопису
Obesity and Metabolism, придруженог уредника у часопису European Journal of
Obesity (Obesity Facts), члана Уређивачког одбора у часописима Ожирение и
метаболизам и ISRN Obesity, и члана уредничког савета часописа Romanian Journal
of Diabetes, Obesity and Metabolic Disorders, члана уређивачког одбора Медицинских
Истраживања и члана уређивачког одбора Тимочког медицинског гласника. Био је
рецензент у часописима: Frontiers in Endocrinology, Metabolism, PLOS, ISRN Obesity,
Scientific Reports, International Journal of Obesity, Obesity Facts, Journal of Endocrine
Investigations и Војно Санитетски Преглед. Био је председник ИВ Српског конгреса
о гојазности који је одржан на Златибору, под покровитељством Министарства
здравља Републике Србије и САНУ. Одржао је 19 предавања по позиву на домаћим
и међународним састанцима и учествовао у публиковању три рада у међународним
часописима, четири рада у домаћим часописима, једног поглавља у монографији,
два поглавља у домаћим зборницима, шест сажетака на међународним састанцима
и седам сажетака на домаћим састанцима.
Академик Миодраг Чолић је професор емеритус Медицинског факултета
ВМА, научни саветник ИНЕП-а и координатор за докторске студије Медицинског
факултета у Фочи. У оквиру САНУ 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 истраживања, члан Одбора за хуману репродукцију, члан Управног
одбора Фонда САНУ за истраживања у науци и уметности, члан Савета Галерије
науке и технике САНУ и руководилац пројекта „Имунобиологија дендритичних
ћелија у здрављу и болести“. Уредник је часописа Војносанитетски преглед и члан
уредништва Српског архива за целокупно лекарство. Члан је следећих лекарских и
стручних организација: Српског лекарског друштва (СЛД), редовни члан Медицинске академије СЛД, Друштва имунолога Србије, Друштва физиолога Србије,
Европске имунолошке асоцијације, Европског друштва за макрофаге и дендритске
ћелије. Руководилац је једног међународног ЕУРЕКА пројекта, једног пројекта
Универзитета одбране у Београду, једног пројекта МПНТР Републике Србије и
сарадник на више домаћих и међународних пројеката. У оквиру ових пројеката
публиковао је четири рада у целости у међународним часописима (један рад ранга
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М-21а, два рада ранга М21, један рад категорије М23 и два рада ранга М-23), једно
поглавље у монографији издатој од стране САНУ и 17 саопштења штампаних у
облику сажетака са међународних скупова. Учествовао је на две међународне
конференције, организовао научни скуп у САНУ под називом „Светски дан имунологије 2018“, одржао предавање у САНУ и Огранку САНУ у Новом Саду. Држао је
предавања из имунологије и методологије НИР-а на Медицинском факултету у
Фочи. Био је члан комисије за одбрану две докторске тезе на Медицинском
факултету у Београду и рецензирао велики број радова у иностраним часописима.
Током године добио је Награду за животно дело СЛД-а.
Академик Нинослав Радовановић је осим својих редовних активности у Одељењу медицинских наука САНУ, где је члан Одбора за хуману репродукцију и
Одбора за кардиоваскуларну патологију, наставио своје активности и у Српском
лекарском друштву, Удружењу кардиолога Србије, Удружењу кардиоваскуларних
хирурга Србије, Swiss Society of Cardiology, The Society of Thoracic Surgeons USA,
The European Section of the International Society for Cardiovascular Surgery, Swiss
Society of Cardiothoracic and Cardiovascular Surgeons, The Europen Society for
Cardiovascular Surgery, Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery
(MACCS) и Медицинске академије наука СЛД. Председник је La Fondation pour le
Coeur Artificiel “Charles Hahn” у Женеви. Током године био је ангажован и на
сарадњи са Државним универзитетом у Пенсилванији у развоју вештачког педијатријског срца и учествовао на међународном симпозијуму у Словенији “International Symposium of Cardiovascular Diseases“.
Академик Радоје Чоловић је професор емеритус на Медицинском факултету
у Београду и члан Савета Архива САНУ, члан Савета Библиотеке САНУ, члан
Одбора за кардиоваскуларну патологију и Академијског одбора за изучавање живота и дела српских научника, у коме је уредник за медицинске и биолошке науке.
Руководилац је пројекта „Историја српске медицине“. Председник је Српског
лекарског друштва и редовни члан Академије медицинских наука СЛД. Активни је
члан и почасни председник Хируршке секције СЛД. Члан је Задужбинског одбора
Задужбине др Стевана Милосављевића. У Матици српској сарадник је Српског биографског речника, за који је написао прилоге о четири српска истакнута лекара и
Енциклопедије српског народа, у којој је члан редакције за област медицине, стоматологије и ветерине. Члан је уредништава часописа Војносанитетски преглед и Acta
Chirurgica Iugoslavica и Издавачког савета часописа Флогистон. На Медицинском
факултету у Београду био је члан комисија за одбрану две докторске дисертације.
Током године објавио је 11 публикација, одржао десет предавања и учествовао на
великом броју стручних и научних скупова.
Академик Небојша М. Лалић је осим обављања дужности декана Медицинског факултета Универзитета у Београду, у току године наставио да се бави првенствено истраживањима у области дијабетологије у следећим правцима: (а) проучавања односа инсулинске сензитивности и секреције инсулина у настанку како
дијабетеса тако и могућих компликација; (б) могућности превентивне интервенције
у спречавању типа 2 дијабетеса, (в) нових терапијских приступа 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
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(сарадња са академиком Душицом Лечић Тошевски и њеним тимом) као и на још
три међународна и два национална пројекта. Обављао је функцију председника
Организационог одбора 4. EASD последипломске школе и научног симпозијума
CEDA/FID Scientific Update Symposium, као и члана Научног одбора Конгреса
ендокринолога Србије, одржаних у Београду. Учествовао је као предавач по позиву
на интернационалним скуповима у Дубровнику, Бечу, Берлину, Минхену, Тел Авиву,
Загребу, Атини, Сарајеву, Кракову, Букурешту, Салцбургу, Истанбулу, Бања Луци,
Бјељини, Будви, Малом Лошињу, Охриду, Брашову, Клужу и Љубљани. У децембру
је изабран за иностраног члана Академије наука Републике Српске (АНУРС).
Академик Војислав Лековић је професор емеритус Стоматолошког факултета
Универзитета у Београду. Током године је, у оквиру САНУ, учествовао у наставку и
даљем развоју комплексних мултидисциплинарних истраживања биологије обољења пародонцијума и удружености наведених обољења с обољењима пародонцијума. Основни циљеви били су испитавање утицаја поменутих ситемских обољења
на орално здравље, утицај оралног здравља (првенстврено запаљења пореклом из
инфламираног пародонцијума и периимплантног ткива) на системско здравље.
Испитивања су планирана на клиничком и молекуларном нивоу, како би се објаснили целуларни и молекуларни основи интеракција болести, где би добробит била
у примени резултата у превенцији, прогнози и терапији обољења. Секундарни
циљеви пројекта били су праћење исхода примене различитих терапијских модалитета у лечењу пародонтопатије и периимплантитиса, као и утицај ових терапијских протокола на системско здравље. Такође, да би се испитао утицај запаљења
из пародонцијума, као и терапије хроничне пародонтопатије на системско здравље,
неопходно је и додатно испитати још недовољно истражене етиолошке факторе
(недовољно испитана улога гљивица) и патогенетске механизме коштане ресорпције у пародонтопатији и периимплантитису, као и оптималне методе дијагностиковања обољења и плана пародонтолошке терапије. Резултати претходно дефинисаних и реализованих студија су објављени у референтим научним часописима и
саопштени на домаћим и међународним стручним скуповима. Одређени број
истраживања је обликован у оригиналне научне радове, који су тренутно у процесу
рецензије у часописима. Током године је, држећи предавања и радионице, учествовао на годишњим састанцима Европске академије за осеоинтеграцију, Америчке
асоцијације за осеоинтеграцију и Америчке академије за пародонтологију.
Академик Предраг Пешко је током године руководио Центром за хирургију
једњака Клинике за дигестивну хирургију Прве хируршке клинике Клиничког
центра Србије. Руководио је докторским студијама из области реконструктивне
хирургије на Медицинском факултету Универзитета у Београду. Активно је учествовао као предавач по позиву на докторским студијама Медицинског факултета у
Бањалуци, а учествује и као ментор у изради једне од првих докторских дисертација.
Одржао је предавање на тему „Имплементација научних доказа у клиничку праксу“.
Председник је научног одбора Удружења централноисточне Европе за студије о
Баретовом једњаку, која је у априлу одржала оснивачку конференцију. Овом једнодневном скупу присуствовали су еминентни хирурзи, патолози и гастроентеролози
из наше земље, као и централноисточне Европе. Предложен је алгоритам лечења и
праћења болесника са Баретовим једњаком, односно усвојене су индикације за
ендоскопски третман ове премалигне лезије.
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Коаутор је два поглавља монографије Surgery for benign esophageal disorders,
која је у фебруару промовисана на Медицинском факултету Универзитета у Београду. Завршена је докторска дисертација којом је руководио као ментор, а којом је
указано да постоји подгрупа болесника са специфичним генским мутацијама ГИСТ-а,
која захтева модификацију актуелних протокола у лечењу ових тумора, односно, да
у одређеним случајевима, генетско испитивање ГИСТ-а мора постати стандардни
додатак уз рутинску патохистолошку и имунохистохемијску обраду. Одржао је више
предавања у земљи и иностранству и објавио два рада.
Академик Ђорђе Радак је редовни професор хирургије и шеф Катедре за
васкуларну хирургију са ангиологијом Медицинског факултета у Београду. Председник је Удружења за васкуларну медицину Србије, редовни члан Академије медицинских наука Српског лекарског друштва и члан Комисије за науку Академије
медицинских наука СЛД. Управник је Клинике за васкуларну хирургију Института
за кардиоваскуларне болести Дедиње, на којој је током године успешно урађено oкo
2.400 васкуларних и ендоваскуларних реконструкција. У току године наставио је рад
на интегративном научноистраживачком пројекту „Каротидна болест у Србији,
патолошка динамика, превенција, дијагностија и иновативни терапијски поступци“
Министарства за науку и просвету Србије, у другој фази. Такође је ангажован на
пројекту САНУ „Електронска анализа текстуре плака у превенцији и лечењу рестенозе након каротидне ендартеректомије“, а успешно се реализују и интернационални пројекти: “Asyptomatomatic Carotid Surgery Trial II – ACST II“ (највећи број
пацијената у Европи) и “Carotid Artery Aneurysms“. Прихваћен је и инициран
Erasmus пројекат “Strengthening Capacities for Higher Education of Pain Medicine in
Western Balkan countries (HEPMP)“, као и клиничка студија “Voyager: аn international,
multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled phase 3 trial investigating the
efficacy and safety of rivaroxaban to reduce major thrombotic vascular events“. Наставио
је рад на очувању и унапређењу активности Школе за ангиолошку ултразвучну
дијагностику.
Изабран је за члана престижног Innovation Fund’s Investment Committee in the
field of Applied Research. Члан је одбора European Society for Vascular and Endovascular
Surgery (ESVS) и International Union of Angiology (IUA). Уредник је часописа The
Open Cardiovascular Medicine Journal и рецензент у Journal of Vascular Surgery и
Journal of Cardiovascular Surgery, Angiology и Journal of Health and Diseases (JHD).
Члан је редакције Journal Phlebology and Lymphology and World Journal of Clinical
Case Conference (WJCCC) и главни уредник часописа Медицинска истраживања,
као и члан уредништва Војносанитетског прегледа, Acta Faculatis Medicinae
Naissensis и Acta Medica Saliniana. Рецензирао је неколико књига. Члан је Комисије
за циклусна предавања у САНУ. 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. У току
године одржао је неколико предавања по позиву и објавио 15 радoва у часописима
индексираним у CC/Sci index citation, два радa у националним часописима и два у
књизи интернационалног значаја. Учествовао је као ментор у изради два магистеријума, једне докторске дисертације и два рада уже специјализације из васкуларне
хирургије.
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Академик Небојша Радуновић 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, као и националне комисије за перинатану медицину. Члан је едукационог
комитета Европског удружења за перинаталну медицину (ЕАПМ), члан извршног
одбора Међународног удружења „Фетус као пацијент“ и члан руководства Европског удружења за хуману репродукцију и ембриологију (ЕSHRE). У САНУ је члан
Одбора за туморе урогениталног тракта, члан Међуодељењског одбора за проучавање мањина и људских права и члан Одбора за кардиоваскуларну патологију.
Председник је Одбора за хуману репродукцију САНУ. Водио је истраживачки
пројекат у оквиру САНУ и национални пројекат Министарства просвете, науке и
технолошког развоја „Изучавање фетоплацентног развоја у трудноћи насталој
асистираном репродукцијом“. Сарађује са истраживачким групама у Грчкој, Турској, Италији, Фрнцуској и САД. Председавао је и држао уводна предавања на међународним скуповима и Универзитету у Њухeјвену (YALE), САД. У оквиру научних
истаживања наставља истраживање у оквиру АРТ техника репродукције и испитивање природних полифенола као токолитика у сарадњи са Институтом за фармакологију, клиничку фармакологију и токсикологију Медицинског факултета Универзитета у Београду. Члан је уредништва часописа Gynecology Obstetrics &
Reproductive Medicine – GORM и Acta Medica Saliniana. Уредник је књиге Хумана
репродукција и генетика – утицај на потомство и аутор поглавља у монографији
Карцином дебелог црева – од превенције преко канцерогенезе до метастазе. Био је
председник организационог одбора Симпозијума „Хумана репродукција и генетика
– утицај на потомство“, у оквиру којег је имао два рада.
Академик Душица Лечић Тошевски током године је своје активности обављала у Институту за ментално здравље у којем је директор, шеф Одсека за научноистраживачки рад и руководилац Колаборативног центра Светске здравствене
организације (СЗО) за едукацију (WHO Collaborating Centre for Mental Healthcare
Force Development) и у оквиру међународних удружења. Руководилац је међународног, мултицентричног пројекта у оквиру САНУ „Kоморбидитет депресије и дијабетеса – међународно испитивање клиничких манифестација и клиничких путева“,
која је највећа таква студија ове врсте у свету и укључује 21 земљу. Студија се у
Србији изводи у сарадњи Института за ментално здравље и Клинике за ендокринологију КЦС. Као национални координатор учествује у пројекту подунавских
земаља “Development and implementation of quality indicators for mental healthcare in
the Danube Region (DAQUMECA)“. Поред Србије, у пројекат су укључени Немачка,
Чешка Република, Мађарска и Бугарска. Руководилац је истраживачког пројекта
који подржава Министарство просвете, науке и технологије „Темперамент и
структура симптома поремећаја личности“. Од стране Владе Републике Србије именована је за члана Савета за праћење реализације Акционог плана за примену
Стратегије за превенцију заштите од дискриминације (Министарство за рад,
Сектор за антидискриминациону политику и унапређење родне равноправности).
Организовала је 7. форум Института за ментално здравље Одабране теме из
психијатрије у САНУ, где је одржала два предавања. За форум је објављена
монографија под њеним уредништвом Институт за ментално здравље – 55 година
добре праксе. И даље је активна у неколико секција Светског психијатријског
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удружења и као члан Научног одбора Светског конгреса. Током године одржала је
неколико предавања по позиву, у земљи и иностранству, и објавила шест радова у
часописима на JCR листи, као и поглавље у међународном уџбенику. Ментор је пет
докторских дисертација чија је израда у току.
Академик Петар М. Сеферовић је редовни професор интерне медицине на
Медицинском факултету у Београду и главни уредник студентског уџбеника
Интерна медицина. Председник је Европског удружења за срчану слабост и
Удружења за срчану слабост Србије. Члан је одбора Европског удружења за срчану
инсуфицијенцију. Као оснивач Самита европских националних удружења за срчану
инсуфицијенцију и члан одбора Европског удружења за срчану слабост, био је један
од организатора VII самита европских националних удружења за срчану инсуфицијенцију (Heart Failure National Societies Summit 2018), који је одржан у Вилњусу,
у Литванији. Састанак је окупио 48 председника националних удружења за срчану
инсуфицијенцију из целе Европе. Наставио је са радом на заједничком пројекту
Европског удружења за срчану слабост, Удружења за срчану слабост Србије и САНУ
„Европски Атлас срчане слабости (HFA Atlas in Europe)“. Овај велики пројекат треба
да утврди какво је постављање дијагнозе и лечење срчане инсуфицијенције у 45
европских земаља. У оквиру циклуса Проблеми јавног здравља у Србији у САНУ је
одржана конференција „Срчана слабост: масовна, смртоносна, све успешније се
лечи“, где је стручна и научна јавност поново упозната са значајем и утицајем овог
обољења на јавно здравље у нашој земљи. Наставио је активан рад на пројекту
Министарства науке и технолошког развоја „Дијастолна срчана инсуфицијенција у
кардиомиопатијама, дијабетесу, болестима перикарда и плућној хипертензији:
дијагностички критеријуми, стратификација ризика и терапијски модалитети“ као и
пројекту Министарства здравља Републике Србије „Рано откривање срчане
слабости“. Изузетно је активан као координатор пројекта ”Restructuring of Doctoral
Studies in Serbia – RODOS“. У оквиру научних активности у САНУ, успешно води
пројекат под називом „Срчана инсуфицијенција: унапређење превенције, дијагностике, лечења и рехабилитације“. Током године је одржао 39 предавања по позиву
на интернационалним конгресима у земљи и иностранству. Објавио је 41 рад у
врхунским интернационалним часописима.
Академик Зоран Кривокапић је основне активности обављао на Првој хируршкој клиници Клиничког центра Србије, на којој је начелник Одељења колоректалне
хирургије и на Медицинском факултету, као редовни професор хирургије. Директор
је Удружења колопроктолога наше земље и саветник министра здравља из области
колопроктологије. Активно учествује у раду Краљевског колеџа хирурга Енглеске
(FRCS), Америчког колеџа хирурга (FACS), Америчког удружења колоректалних
хирурга (Hon FASCRS) и Европског удружења колопроктолога. Руководилац је
научног пројекта САНУ „Оптимизирање (индивидуализација) лечења карцинома
ректума коришћењем предиктивних молекуларно-генетских биомаркера“ и пројекта Министарства за науку Републике Србије (41033), као и члан пројекта заједно
са колегама Машинског факултета (41006). Од Организационог одбора Видовданских свечаности добио је признање „Витез српске медицине“. Добитник је награде
„Матија Бан“, највеће годишње награде општине Чукарица и повељу „Мисли
српски, делуј светски“ од Удружења „Српски Кривак“. Проглашен је за почасног
члана Румунске академије медицинских наука. У току године организовао је
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конфренцију на тему „Карцином дебелог црева – од карциногенезе до метастазе“ и
11. међународни симпозијум колопроктолога у Свечаној сали САНУ, на којој је
уживо извео операцију десног колона. Уредник је две монографије: Карцином
дебелог црева – од превенције преко карциногенезе до метастазе и Организовани
скрининг колоректалног карцинома у Србији. Одржао је девет предавањa на домаћим
стручним састанцима и био председавајући на пет домаћих и међународних конгреса. Такође је објавио девет радова in extenso у часописима са Journal Citation
Reports (JCR) листе, осам поглавља у монографијама и два сажетка у иностраном и
домаћем зборнику радова.
Академик Милорад Митковић свакодневне активности обављао је на Медицинском факултету Универзитета у Нишу и у Огранку САНУ у Нишу, као потпредседник. Током године био је ангажован око рада на пројекту САНУ и на пројекту
Огранка САНУ у Нишу, заједно са умереним активностима у виду валидације
остварених резултата, као и биомеханичких испитивања у области горњег окрајка
бутне кости и кука. Организовао је у САНУ научни скуп „Скелетни трауматизам у
Србији“ уз учешће домаћих стручњака, а гост му је био председник Траума-асоцијације Швајцарске. Активност рада у Одељењу медицинских наука, исказана je
предавањем под насловом „Продужење екстремитета: утицај различитих фактора на
формирање дистракционог регенерата коштаног ткива“, које је одржао у фебруару.
Одржао је предавање по позиву под насловом “Original methods and devices for
external and internal skeletal fixation“, на међународном мултидисциплинарном
симпозијуму у Свечаној сали САНУ. Као председник Српске трауматолошке асоцијације започео је припреме за израду националног уџбеника из области трауматологије локомоторног апарата за лекаре на специјализацији и специјалисте. Као
председник Удружења за изучавање проблема зарастања и фиксацију костију,
наставио је интензивну сарадњу са стручњацима из Белгије, Мађарске и Русије.
Наставио је да одржава сталну комуникацију са Светским удружењем за реконструктивну ортопедију, пошто је један од оснивача овог удружења. Био је члан
Европске комисије за прављење водича за лечење прелома горњих екстремитета.
Својим активностима је помагао рад Академије медицинских наука (АМН) СЛД, где
је члан Научног већа и секретар Огранка у Нишу. По позиву је одржао предавање у
Валенсији. Био је организатор акредитованог вишедневног курса хируршког лечење
прелома карлице – првог таквог у земљи. Активно је учествовао у раду на следећим
пројектима: пројекат VIHOS Министарства просвете, науке и технолошког развоја
Србије (као руковидилац главног потпројекта), пројекат САНУ „Дефинисање оптималних биомеханичких услова за регенерацију коштаног ткива при корекцији
деформитета екстремитета и конструкција хируршког корективног уређаја“ (као
руководилац), пројекат Огранка САНУ у Нишу, где је такође руко¬водилац. Завршио
је рад на Темпус пројекту којим је руководио. Такође, одржава своје међународно
признате патенте чија је примена у овој години порасла за 13% у односу на претходну.
Као члан Републичке стручне комисије за ортопедију дао је значајан допринос у
процени стања ове дисциплине и предлагању мера у Србији. Члан је уређивачких
одбора у четири страна и три домаћа часописа. Током године је као ментор координирао истраживањима у једној докторској дисертацији, а као коментор у три друге
докторске дисертације. Одржао је два предавања по позиву у иностранству и три у
земљи, а заједно са сарадницима објавио је 11 радова у целости или у изводу.
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Академик Миодраг Остојић је професор емеритус на Катедри интерне медицине Медицинском факултету Универзитета у Београду. Саветник је у КБЦ Бањалука, КБЦ Звездара у Београду и у Институту за кардиоваскулкарне болести
„Дедиње” у Београду. Именован је за координатора специјализације из кардиологије
на Медицинском факултету у Бањалуци. Био је ментор у осам академских специјалистичких радова, 24 магистраске тезе, седам субспецијализација и 20 завршених
докторских теза. У завршној фази су још четири докторске тезе. У току године
објавио је пет радова који се цитарају у Scopus бази. Одржао је седам предавања у
земљи и десет предавања у иностранству. Ради као руководилац на пројекту
„Акутни коронарни синдром“ МПНТР, као и у САНУ. Члан je и рецензент уређивачких одбора више домаћих и иностраних часописа. Добитник је више домаћих
и међународних признања.
Дописни члан Марко Бумбаширевић је редовни професор и шеф наставне базе
Медицинског факултета у Београду. Председник је Европске федерације удружења
микрохирурга (ЕFSM). Био је председник конгреса ЕFSM, који je одржан у Београду.
Представник је за Европу у Светском удружењу микрохирурга (WSRM). Председник
је Комитета за микрохирургију Светског удружења ортопеда и трауматолога
(SICOT), где је и национални делегат. Председник је Српске ортопедско-трауматолошке асоцијације СОТА и национални делегат Европског удружења ортопеда и
трауматолога (EFORT). На конгресу EFORT-а у Барселони, као предавач по позиву,
одржао је предавање о лечењу тешко повређених екстремитета у политрауми. Председник је Српског удружења за реконструктивну микрохирургију и Српског удружења за хирургију шаке. Национални је делегат у Европском удружењу за шаку
(FESSH) и Европском удружењу за микрохирургију (EFSM). Одржао је пленарно
предавање на европском конгресу (FESSH) у Копенхагену. Био је организатор
инструктивних предавања из домена микрохириргије на Светском конгресу ортопедских хирурга и трауматолога у Монтреалу. Одржао је пленарна предавања на
конгресима кинеског и јапанског удружења микрохирурга у новембру и децембру.
Руководилац је пројекта Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Помоћни је уредник часописа EJOST и члан издавачког одбора
часописа International Orthopaedics (Springer). Коуредник је часописа Acta Chirurgica
Iugoslavica и члан уређивачког одбора часописа Српски архив и Hand and Microsurgery (Турска). У наведеним часописима рецензирао је значајан број радова, а
рецензент је и у британском часопису The Bone and Joint Journal
Дописни члан Горан Станковић 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, индијског, кинеског и латиноамеричког бифуркационог клуба.
Члан je Kомитета за номинације Европске асоцијације за перкутане кардиоваскуларне интервенције (European association of percutaneous cardiovascular interventions)
и члан одбора EuroPCR-а, званичног конгреса EAPCI, задужен за програм перкутаних интервенција на коронарним артеријама. Члан је Уређивачких одбора седам
еминентних интернационалних часописа и рецензент у 18 часописа индексираних
у CC/SCI. Руководилац је научног пројекта основног истраживања Министарства
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије „Неинвазивна и инвазивна
181

дијагностика и перкутано лечење атеросклеротских сужења на рачвама крвних
судова“. Члан је Одбора за континуирану едукацију Српског лекарског друштва и
редовни члан Академије медицинских наука СЛД. Организовао је у Београду међународни конгрес интервентних кардиолога “Serbian conference on INtERventional
cardioloGY, cardiovascular imaging and drug therapy: SINERGY 2018”, са 1.007
регистрованих учесника и 163 предавача из 26 земаља. Научни програм састанка
представљао је синергију уживо преношених интервентних кардиолошких процедура и хируршке реваскуларизације миокарда из Клиничког центра Србије, Шпаније и Индије, презентације најновијих смерница Европског удружења кардиолога
и едукационих радионица интервентних кардиолога, кардиохирурга и специјалиста
за неинвазивну кардиоваскуларну дијагностику. Лекари из Србије, региона југоисточне Европе, Кине, Индије и Јапана имали су прилику да кроз стручну дискусију
размене искуства на пољима исхемијске коронарне болести, акутног коронарног
синдрома, срчане инсуфицијенције. У току године одржао је 44 предавања по позиву
на конгресима у иностранству, био је члан научних и програмских комитета 18
интернационалних конгреса и организовао четири семинара и радионице о комплексним перкутаним коронарним интервенцијама, као и четири вебинара о
савременом лечењу коронарних бифуркација. Председавао је и држао уводна предавања на међународним скуповима и универзитетима широм света. Такође је објавио
17 радoва у часописима индексираним у CC/Sci index citation. Његова публикација у
часопису Eurointervention о процедурама уградње стентова у коронарним бифуркацијама награђена је годишњом наградом уредништва за публикацију са највећим
бројем прегледа и преузимања у току године.
Дописни члан Бела Балинт био је током године организатор или учесник
шест научних и стручних скупова, међу којима су и “Apheresis in the clinical settings
– existing/upcoming therapeutic approaches. 6th Transfusion Medicine Congress of Serbia
and 1st International Congress of Transfusion Medicine Assotiation of Serbia“ и
„Принципи и приступи усмерене хемотерапије“. Поред тога, објавио је 12 радова in
extenso и три сажетка у зборнику међународних скуповa.
8. ОДЕЉЕЊЕ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ
Састав Одељења
На Изборној скупштини САНУ, одржаној 8. новембра 2018. године, Одељење
је добило једног новог дописног члана и три редовна члана, те сада у свом радном
саставу има 19 чланова, од тога 15 редовних и четири дописна члана. Секретар Oдељења од 27. новембра је академик Злата Бојовић.
Скупови Одељења
Одржано је десет скупова Одељења, на којима је пуна пажња посвећивана
остваривању предвиђених програма: организовању научних скупова и свечаних
академија; раду одбора и остваривању појединачних пројеката; остваривању
издавачког плана; међународној сарадњи; учествовању у низу комисија; учешћу на
XVI Међународном конгресу слависта; припремама и одржавању избора нових
чланова САНУ.
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Научноистраживачки пројекти
(в. одговарајући одељак у Билтену Фонда САНУ за истраживања у науци и
уметности).
Одбори: 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-Мајџор); Одбор за народну књижевност (Н.
Милошевић- Ђорђевић); Одбор за српски језик у светлу Савремених лингвистичких
теорија (М. Радовановић); Одбор за Етимолошки речник српског језика (А. Лома);
Одбор за српски језик и књижевност у поређењу са другим језицима и књижевностима (П. Пипер); Одбор за дијалектолошки атлас (А. Лома).
Лични пројекти: 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.
Научни скупови
Организован је научни скуп „Периодизација нове српске књижевности, поводом 150. годишњице рођења Павла Поповића“. Свечаним академијама обележене
су: 125. годишњица рођења Милоша Црњанског, 150. годишњица рођења Алексе
Шантића (у оквиру Дана Библиотеке САНУ), 100. годишњица рођења Александра
Солжењицина. Одржан је 16. Међународни конгрес слависта под покровитељством
САНУ, у оквиру којег је, на предлог Одељења, предавање одржао доц. др Орсат
Лигорио.
Одржани су комеморативни скупови на којима су учествовали чланови Одељења, поводом смрти иностраног члана Антонија Тахиаоса (Јасмина Грковић-Мејџор) и Владете Јеротића (Миро Вуксановић).
Публикације
1. Речник српскохрватског књижевног и народног језика, књ. 20
2. Књижевност и језик у Друштву српске словесности (ур. Злата Бојовић)
3. Језик као запис културе: етнолошка и етнолингвистичка проучавања на релацији Србија – Македонија (ур. Предраг Пипер, Марјан Марковиќ, Станислав
Станковић и Веселинка Лаброска; зборник је резултат сарадње САНУ–
МАНУ на пројекту који сада има статус академијског пројекта)
4. Изабрана дела Мирона Флашара (приређивачи: Александар Лома, Војислав
Јелић и Ненад Ристовић), том I, том II и том III
5. Радослава Трнавац, Кохерентност и евалуација у тексту: у српском језику у
поређењу с руским (ур. Предраг Пипер)
6. Јужнословенски филолог, књ. 73. св. 3–4
7. Јужнословенски филолог, књ. 74, св. 1–2 (ур. Предраг Пипер)
8. Ономатолошки прилози, књ. 24 (ур. Александар Лома)
9. Српски дијалектолошки зборник, књ. LXIV/2 (ур. Слободан Реметић)
10. Трибина Библиотеке САНУ, књ. 6 (ур. Миро Вуксановић)
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11. Српска лексикографија од Вука до данас – група аутора, Изложбена свеска,
бр. 39
12. Дело Иве Андрића (зборник с научног скупа у САНУ, 13. и 14. децембра 2017;
ур. Миро Вуксановић)
13. Српска књижевност данас (зборник радова са четири округла стола у
Огранку САНУ у Новом Саду, 2014–2017; ур. Миро Вуксановић)
Међународна сарадња
Одељење је имало успешну сарадњу са академицима, професорима и научним
сарадницима Македонске академије наука и уметности, Академије наука и умјетности Републике Српске, Руске академије наука, као и са великим бројем страних
слависта који су посетили САНУ током XVI Међународног конгреса слависта.
Именовања и признања
Академик Љубомир Симовић добитник је Европске награде за поезију „Петру
Крду“, за збирку Паприке и папагали, изабране песме. Академик Милосав Тешић
добитник је награде „Заплањски Орфеј“ за песму „Плава гробница-Видо“. Академик
Душан Ковачевић добитник је Награде за целокупно стваралаштво, за животно дело
у области филма Удружења филмских уметника Србије. Академик Предраг Пипер
добитник је Награде Матице српске за неговање српског језика и писма. Академик
Миро Вуксановић добитник је Специјалног признања Међународног сајма књига у
Београду за књигу у којој је реконструисао недовршени Вечити календар матерњег
језика Иве Андрића тако што је објединио Андрићеве записе о речима. Академик
Јасмина Грковић-Мејџор добитник је награде „Павле и Милка Ивић“ Славистичког
друштва Србије за најбољи рад из српске лингвистичке славистике за Српски
молитвеник. Споменица Милану Решетару (1512–1942–2012) (Јасмина Грковић
Мејџор и Виктор Савић, ур.). Академик Горан Петровић добитник је награде
„Вељкова голубица“ за свеукупно приповедачко дело.
Институти 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 имају за предмет српски језик на дијахроном и
синхроном плану, и један потпројекат у оквиру интердисциплинарних проучавања.
Све те пројекте у целини финансира Министарство просвете и науке РС: 1. Лингвистичка истраживања савременог српског књижевног језика и израда Речника
српскохрватског књижевног и народног језика САНУ (руководилац др Рада Стијовић,
научни саветник); 2. Обрада старог српског писаног наслеђа и израда Речника
црквенословенског језика српске редакције (руководилац др Јованка Радић, научни
саветник); 3. Етимолошка истраживања српског језика и израда Етимолошког
речника српског језика (руководилац академик САНУ Александар Лома); 4. Дијалектолошка истраживања српског језичког простора (руководилац академик
АНУРС Слободан Реметић); 5. Опис и стандардизација савременог српског језика
(руководилац проф. др Срето Танасић, научни саветник); 6. Лингвистички потпројекат Примена лингвистичких истраживања у изради дигиталног појмовника
(руководилац др Снежана Петровић, научни саветник). На свим пројектима посао се
одвијао према плану, осим што је очекивано расписивање конкурса за нови пројектни
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циклус одложено до даљњег. Објављене су три монографије и велики број научних
радова у земљи и свету. II. Институт је био суорганизатор научног скупа заседања
Међународне комисије и Међународне радне групе Општесловенског лингвистичког
атласа (ОЛА), при Међународном комитету слависта (са САНУ). Сарадници на
пројектима Института су учествовали на великом броју научних скупова у земљи и
иностранству – преко 100 учешћа. III. Током године докторске дисертације одбранила
су два сарадника Института. IV. Објављене су следеће публикације: 1. часописи:
Јужнословенски филолог 74/1 и 74/2 (за 2018), Српски дијалектолошки зборник 64/2
(за 2017) и 65/1 (за 2018), Наш језик 47/3–4 (за 2017) и 48/1–2 (за 2018), Лингвистичке
актуелности 30 (за 2018); 2. монографије: Синтакса српског језика, као и две књиге
из едиције „Монографије“: А. Мацановић: Српска језикословна терминологија у 19.
веку и Р. Жугић: Деминутиви у призренско-тимочким дијалектима српског језика. V.
Признања: награда „Павле и Милка Ивић“ за најбољу књигу Славистичког друштва
Србије додељена је књизи Српски молитвеник. Споменица Милану Решетару, ур.
Виктор Савић (са Ј. Грковић-Мејџор).
Делатност чланова Одељења
Академик Љубомир Симовић објавио је две књиге: Ужице са вранама (Београд, 2018) и Паприке и папагали, изабране песме, за коју му је додељена Европска
награда за поезију „Петру Крду“, Књижевна општина Вршац, 2018. Објавио је
следеће песме: „Пахомије“, „Сибир“, „Вечера на Неви“ у књизи Русијо, волим те;
„Небески кључеви“, „Гозба“, „Сеоба Србије“, „Светом Јоаникију Девичком“, „Балада о Стојковићима“, „Извештај“, „На сечоречком гробљу“, „Окупација Ужица“, „У
реду пред казаном јавне кујне на Царини“, „Видик у Аушвицу“, „Песма о ношењу
одсечене главе Душана Радовића Кондора кроз села и преко планина западне
Србије“, „Источнице“, „Судњи дан“, „Десет обраћања Богородици Тројеручици хиландарској“, „Упоришна тачка“ у књизи Небески кључеви; „Битка на Церу“, „Сеоба
Србије“, „Извештај“, „Тобџија своме коњу на коме се враћа из рата“, „После педесет
година (Шлемови, 10)“ у Антологији српске поезије о Првом светском рату
(Александра Јовановића). „Обала Дунава код Винче“, „Упоришна тачка“, „Кванташка пијаца“ (уз чланак Татјане Њежић: Љубомир Симовић: Нису сви дигли руке од
себе); Повратак у Београд: црвено и зелено, Вечерње новости, 14. децембар 2018.
Такође је објавио већи број есеја и чланака у домаћим часописима и новинама.
Отворио је ретроспективну изложбу Марку Челебоновићу у Галерији САНУ.
Академик Милосав Тешић објавио је књигу песама Калопера Пера (са додатком Глосар уз поему Калопера Пера). У периодици је објавио песме из рукописа:
„Евлин“ (Вечерње новости, додатак Култура) и „Плава гробница – Видо“ (додатак
Култура, уметност, наука). Бројне његове песме преведене су на руски језик и
објављене у књижевно-уметничком алманаху Српско-руски круг 2018/2019. (преводиоци: Андреј Базилевски и Олга Пањкина). У часопису Језик дана уређивао је рубрику „Писци о језику“. Учествовао је на књижевним трибинама у Београду, Врању,
Деспотовцу и Рогатици (Република Српска).
Академик Душан Ковачевић објавио је следећа издања: књига Драме 1 (два
издања), Двадесет српских подела (три издања) и Свети Георгије убива аждаху у
оквиру едиције „Први светски рат у српској књижевности“. Поред тога, објављена је
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и монографија Сценски космос Душана Ковачевића – Срђан Вукадиновић, Јаков
Амиџић, која је промовисана у оквиру 35. позоришних сусрета у Брчком и Хумор је
светлост: о књижевном стваралаштву Душана Ковачевића у едицији „Врхови“.
Током године премијерно је изведено неколико представа у његовој режији у земљи
и иностранству.
Академик Нада Милошевић-Ђорђевић се у Одбору за народну књижевност
САНУ, чији је председник, бавила уношењем и рашчитавањем података из дела
дигитализоване Етнографске збирке Архива САНУ. Као члан Уређивачког одбора
учествовала је у раду на Српској енциклопедији, у Едицији „Студије о Србима“, коју
издају Завод за уџбенике и наставна средства, Вукова задужбина и Матица српска, у
Управном одбору и Одбору за награде у области науке Вукове задужбине, у
Управном одбору Задужбине Бранка Ћопића и жирију за додељивање награде
„Бранко Ћопић“, Одбору за књижевност и језик Матице српске и жирију награде
„Младен Лесковац“, Уређивачком одбору Библиотеке из књижевних архива Андрићевог института у Андрићграду, за студије књижевности и културе Центра за научноистраживачки рад САНУ и Уређивачком одбору Лицеума, часописа Универзитета у
Крагујевцу. Потпредседник је Редакцијског одбора међународног мултидисциплинарног часописа Српска наука данас Задужбине Андрејевић, Београд. Координатор
је пројекта „Истраживања усмене традиције југоисточне Србије“, огранка САНУ у
Нишу. Члан је Савета америчког међународног часописа за фолклор Oral Tradition,
Међународног друштва за изучавање народне прозе (ISFNR), уредник је Данице,
српског народног илустрованог календара, члан уредништва Прилога за књижевност, језик, историју и фолклор. Почасни је председник Удружења фолклориста
Србије и почасни члан Комисије за фолклор при Међународном славистичком
комитету. Као главни уредник Академијске едиције САНУ о женама члановима СУД,
СКА и САН(У), бавила се редактуром од близу четрдесет пристиглих чланака о
њима. Написала је рецензије за неколико зборника и рукописа. У току године објавила је један рад.
Академик Горан Петровић је током године обављао дужности председника
УО Фонда „Никола Трајковић“; потпредседника УО Фонда „Бранко Ћопић“; члана
УО Задужбине „Иво Андрић“; члана Стручног савета Аудиовизуелног архива и
центра за дигитализацију САНУ и члана Академијског одбора за културу и уметност.
Гостовао је на Међународном сајму књига у Минску и Техерану, док је у Вишеграду/Андрићграду учествовао на скупу „Гозба и књижевност“ (текст Млеко).
Објавио је следеће књиге: Атлас описан небом, Опсада цркве Светог Спаса,
[17. изд. на српском јез.], Ситничарница „Код срећне руке“ [26. изд. на српском јез.]
и Унутрашње двориште: изабране приче. Такође је објавио и неколико радова у
домаћим и иностраним часописима и зборницима.
Академик Предраг Пипер је током године поред наставних обавеза на основним, мастер и докторским студијама на Филолошком факултету Универзитета у
Београду, имао и научне и организационе обавезе. У САНУ је обављао дужности
секретара Одељења језика и књижевности, члана Председништва САНУ, Издавачког
одбора, Управног одбора Фонда за истраживања у науци и уметности, председника
Одбора за српски језик и књижевност у поређењу са другим језицима и књижевностима и члана Одбора за српски језик у светлу савремених лингвистичких
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теорија Одељења језика и књижевности, члана Одбора за науку, председника УО
Фонда „Ђорђе Зечевић“ за заштиту и унапређивање ћирилице. Потпредседник је
Уређивачког одбора Српске енциклопедије. У САНУ је имао и више једнократних
обавеза. У Матици српској је члан Управног одбора Матице српске, члан Одељења
за књижевност и језик, члан уредништва едиције „Студије о Србима“. На Филолошком факултету је председник Савета Центра за српски као страни језик. Члан је
Одбора за додељивање награде „Павле и Милка Ивић“ Славистичког друштва
Србије, чији је и члан; 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 Јужнословенски филолог (закључно с књ. 74), члан
редакционог савета часописа Съпоставително езикознание (Софија) и Przegląd
Wschodnioeuropejski (Олштин).
Током године објавио је 15 чланака у домаћим и иностраним часописима и
зборницима, једну књигу и један уџбеник, уређивао је три књиге у издаваштву и
суиздаваштву САНУ, рецензирао је и двадесетак чланака за Јужнословенски филолог
и друге часописе, и одржао бројна излагања на научним скуповима и јавним
трибинама.
Академик Александар Лома је у току године обављао своје редовне послове у
САНУ и на Филозофском факултету у Београду, од којих издваја: руковођење
пројектом „Етимолошка истраживања српског језика и израда Етимолошког речника
српског језика“ при Институту за српски језик САНУ; руковођење одборима Одељења за етимолошки речник, за ономастику и за дијалектолошке атласе; уређивање
часописа Ономатолошки прилози; чланство у Комисији за етимологију Међународног славистичког комитета; чланство у Поткомисији за морфонолошку анализу
Општесловенског лингвистичког атласа (ОЛА). Учествовао је са рефератима на
скупу „Шумадија кроз векове: слојеви културе“ у Крагујевцу и Другој интернационалној конференцији о грчкој етимологији (2nd International Conference on Greek
Etymology) у Солуну. Такође је учествовао на годишњем радном састанку Општесловенског лингвистичког атласа у Београду, као члан Поткомисије ОЛА за морфонолошку анализу.
Током године објавио је десет радова (укључујући оне који носе на себи 2017.
годину, али су публиковани тек ове године те нису пријављени у прошлогодишњем
извештају). Са В. Јелићем и Н. Ристовићем уредио је Изабрана дела Мирона Флашара
у три тома, у издању САНУ, Матице српске и Филозофског факултета у Београду.
Академик Милорад Радовановић је члан Управног одбора Матице српске,
Одбора Одељења за књижевност и језик Матице српске, Комисије за социолингвистику Међународног комитета слависта; председник Комисије за библиотеку,
документацију и архиву Огранка САНУ, председник Комисије за издавачку делатност Огранка САНУ; потпредседник Извршног одбора Огранка САНУ (потпредседник Огранка); члан Комисије за синтаксу и Одбора за стандардизацију
српског језика, САНУ, председник Одбора САНУ за „Српски језик у светлу савремених лингвистичких теорија“ , члан Одбора „Српски језик у поређењу са другим
језицима“. Члан je уредништва часописа Зборник Матице српске за филологију и
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лингвистику (Матица српска, Нови Сад), Linguistics Abstracts (Basil Blackwell, Oxford
– Consulting Editor), Анала (Огранак САНУ у Новом Саду ). Председник је Уређивачког одбора Библиотеке Студије о Србима (Матица српска – Вукова задужбина –
Завод за уџбенике и наставна средства, Нови Сад – Београд). Члан Стручне редакције
за лингвистику и филологију у Српској енциклопедији (САНУ – Матица српска –
Завод за уџбенике и наставна средства). Редактор Целокупних дела Павла Ивића
(Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци – Нови Сад).
Рецензирао је књиге и чланке за домаће и иностране издаваче и часописе.
Учествовао је са рефератом на XVI Међународном конгресу слависта у Београду; председавао je секцијом „Теоријски и методолошки аспекти граматичких
проучавања словенских језика“ и присуствовао заседању Комисије за социолингвистику Међународног комитета слависта. Током године учествовао је на више
научних скупова и представио неколико издања. Објавио је рад „Где у језику налазимо доказе његовој фазичности? : (проучавање језика у светлу фази логике)“ у
Српска славистика: Колективна монографија, том I, Језик.
Академик Јасмина Грковић-Мејџор је осим наставних обавеза на Филозофском факултету у Новом Саду, обављала и бројне дужности у Српској академији
наука и уметности. Председник је Старословенског одбора САНУ; члан Одбора за
српски језик у светлу савремених лингвистичких теорија САНУ, Одбора за етимологију САНУ, Издавачког одбора САНУ, Одбора за универзитетско образовање
САНУ,Одбора за науку САНУ; члан Националног савета за научни и технолошки
развој (представник САНУ за област друштвених и хуманистичких наука); члан
Извршног одбора Огранка САНУ у Новом Саду; представник САНУ у Стручнонаучном већу Центра за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу; члан Одбора Одељења за књижевност и језик Матице српске; секретар
Његошевог одбора Матице српске; члан Управног одбора Матице српске; члан
Управног одбора Фонда „Ђорђе Зечевић” (за унапређење и заштиту ћирилице) и
председник Савета Филозофског факултета у Новом Саду.
Главни је и одговорни уредник Зборника Матице српске за филологију и
лингвистику; члан уредништва Анала Огранка САНУ у Новом Саду; члан редакција
часописа Slověne. International Јournal of Slavic Studies Wiener Slavistisches Jahrbuch,
Linguistics and Anthropology / Лингвистика и антропология; члан уредништва часописа Октоих; члан Стручне редакције за лингвистику и филологију Српске енциклопедије; уредник едиције Словенски и српски средњи век; коуредник едиције (у
припреми) Српски споменици / Monumenta Serbica. Током године објавила је више
радова у домаћим и иностраним публикацијама, и била један од уредника књиге
Diachronic Slavonic Syntax: The Interplay between Internal Development, Language
Contact and Metalinguistic Factors. Учествовала је на неколико научних скупова у
земљи и иностранству и руководила пројектима „Историја српског језика“
(финансира Министарство за науку и технолошки развој, бр. пројекта 178001) и
Речника српског језика XII–XVIII века (пројекат се реализује у оквиру Матице српске).
Академик Миро Вуксановић је током године у другом колу Изабраних дела
објавио романе Далеко било и Точило. Објавио је књигу Насамо с Миланом Коњовићем: разговори, ликови, осврти, са стотинак репродукција у боји, за 120 година од
сликаревог рођења. Реконструисао је недовршени Вечити календар матерњег језика
Иве Андрића тако што је објединио Андрићеве записе о речима и та књига је добила
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признање Међународног сајма књига у Београду. Објавио је и антологију Његошевих
стихова Горска луча. Публиковао је у периодици и књигама 17 радова и дао 11
интервјуа. У зборнику Савремена српска проза приказан је његов књижевни портрет
текстовима Љ. Пешикан Љуштановић, Ј. Делића, М. Недића, А. Милановића и Р.
Микића, уз селективну библиографију коју је саставила Слађана Субашић.
У Антологијској едицији „Десет векова српске књижевности“, чији је покретач и главни уредник, изашло је десет књига и припремљено наредно коло. Уредио је
зборнике: Дело Иве Андрића (с научног скупа у САНУ), Дело Милоша Црњанског (с
округлог стола у Огранку САНУ у Новом Саду), Његошев зборник (с научног скупа
у Матици српској), Српска књижевност данас (са четири округла стола у Огранку
САНУ) и 6. број годишњака Трибина Библиотеке САНУ. Иницијатор је и председник
Уређивачког одбора Критичког издања дела Иве Андрића, а приређено је и друго коло
у пет књига приповедака. Члан је Уређивачког одбора Српске енциклопедије и
Српског биографског речника.
Академик Милован Данојлић током године је објавио две књиге – Писма без
адресе 3 (Београд, Службени гласник) и Изабране песме 1957–2017 (Приједор,
Козарачки књижевни сусрети).
Академик Злата Бојовић је именована за секретара Одељења за језик и књижевност 27. новембра. Током године је наставила да обавља своје послове у САНУ
као председник Одбора за проучавање историје књижевности; организатор научног
скупа „Периодизација нове српске књижевности поводом 150 годишњице рођења
Павла Поповића“; председник Управног одбора Института за језик; члан Уређивачког одбора за едицију о женама члановима САНУ; члан Одбора за образовање
САНУ; главни уредник Прилога и Братства; уредник струке у Српском биографском
речнику; члан Уређивачког одбора Антологијске едиције Десет векова српске књижевности; члан Програмског савета и редакције годишњака Дани српскога духовнога
преображења и др. Објавила је књигу Дубровницкаја литература на руском језику.
Аутор је десет одредница у Српском биографском речнику, том 7 и Српској
енциклопедији, том III; oбјавила је пет чланака и приказа; учествовала је у
представљању књига на јавним трибинама на сајму књига у Београду и Новом Саду
и написала неколико рецензија. Учествовала је на пет научних скупова (Милано,
Београд, Деспотовац, Будва). У Огранку САНУ у Нишу одржала је предавање
Хиландарска писма Дубровнику.
Дописни члан Слободан Грубачић је у току године држао предавања на докторским студијама на Филолошком факултету у Београду, где је био ангажован у својству
професора емеритуса, гостујућег професора и члана неколико одбора и комисија. Био
је ментор у изради једне докторске тезе и председник двају међукатедарских комисија за одбрану докторских дисертација. У својству председника Одбора за припрему
критичких издања српских писаца, пратио је послове око довршења дугогодишњег
научног пројекта Хронике Славеносербске Ђорђа Бранковића. Ангажован је као
председник Одбора за критичка издања српских писаца и Одбора за српско-немачке
културне и књижевне везе, члан Одбора за српски језик и књижевност у поређењу са
другим језицима и књижевностима, члан уредништва часописа Прилози за књижевност, историју и фолклор и главни и одговорни уредник едиције „Филоксенија“
коју издаје Филолошки факултет у Београду.
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Учествовао је на скупу о периодизацији одржаном у САНУ, имао је једно
пленарно предавање на научном скупу у Андрићграду на тему „Дискурс победе у
искривљеном огледалу. Између мита и масовне психологије“, говорио је на свечаности отварања Андрићеве куће у Херцег Новом и учествовао на конгресу „Иво
Андрић: На сунчаној страни“, одржаном у Херцег Новом са рефератом „Андрићева
студија о звону“. Био је саветник и консултант за „проверу испуњености стандарда
за акредитацију“ студијских програма на универзитетима у Србији. На позив
организатора, председника Румунске академије наука, учествовао је са рефератом у
раду међународног конгреса на тему Penser l'Europe, одржаном у Букурешту. Објавио
је књигу Mапа текста (Нови Сад, Сремски Карловци, 2018).
Дописни члан Љубинко Раденковић објавио је у току године рад „Персонални
састав словенске народне демонологије“ у Зборнику Матице српске за славистику
93. Аутор је осам одредница у Српској енциклопедији, т. III. Учествовао је на домаћим
и иностраним научним скуповима са четири реферата.
У оквиру једногодишњег пројекта о нематеријалној култури Шумадије, који се
остварује у Вуковој задужбини, обишао је три села у жупи Белици и прикупио
етнографско-фолклористичку грађу, која ће бити доступна на сајту Вукове задужбине.
Одржао је предавање у оквиру пројекта „Приче о времену: велики српски
научници“ у Завичајном музеју – замак културе у Врњачкој Бањи.
Дописни члан Јован Делић објавио је следеће публикације: „О легитимитету и
Косовском завјету“ у: Косово и Метохија – јуче, данас, сутра; „Вредност се сама не
излаже“ у ЛМС; „Why Hast Thou Forsaken Me, O Father: Matija Bećković between
Domentijan, Dante, Shakespeare and Njegoš“ у Literary links of Matica srpska; „Проблем
главног јунака у романима Иве Андрића“ у ЛМС; „Објава Вунене трилогије“ у: Гојко
Ђого, Клупко; „Андрићева Травничка хроника – сусрет или судар туђих људи и
свјетова“ у Српска славистика, колективна монографија Том II; „Андрићеви прстенови (За поетику композиције Андрићевих романа)“ у зб. Дело Иве Андрића; „Једино
још жута дуња не мре“ у: Чаробни круг лутања – зборник радова о књижевном делу
Радојице Бошковића; „Смрт је сан – четири године од смрти Добрице Ћосића“ у
Српски књижевни лист; „Импликације спора око Настасијевићевог језика: А. Белић,
И. Андрић, С. Винавер и М. Настасијевић“ у: Александар Белић српски лингвиста века;
„Иво Андрић о Његошу“ у Његошев зборник Матице српске; „Зашто Андрић данас“ у:
Иво Андрић у нашем времену, у зб. Сан о граду; Блиске приче са Далекогистока; Лирска
понављања и варирања мотива у Коренима Добрице Ћосића; „Точило испод Семољ
горе“ у Миро Вуксановић, Точило; „Поглед са Семоља на горске очи и вучје трагове“
у: Савремена српска проза, зборник 34. књижевних сусрета.
Дописни члан Зоран Пауновић члан је Literary Links of Matica Srpska; уредник
едиција „Клепсидра“ и „Нотни спис“ и потпредседник српског ПЕН центра.
Учествовао је на научном скупу Translation as a Means of Literary Criticism (у
коауторству с Иваном Ђурић Пауновић), Пета бијенална конференција Друштва
„Џон Апдајк“, на Филолошком факултету у Београду. Учествовао је у пројектима:
„Језици и културе у времену и простору“ (финансира Министарство за науку и
технолошки развој) и „Жанровска укрштања англофоне и српске књижевности“
(Матице српске).
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Током године објавио је две књиге – Доба хероја (есеји о популарној култури)
и Прозор у двориште (есеји о англофоној и српској књижевности), као и рад
„Набоков и Гогољ“ у Аналима Огранка САНУ у Новом Саду.
Осврт секретара на рад Одељења
Одељење је током године изгубило једног редовног члана (Владета Јеротић);
изабрана су три дописна члана за редовне чланове (Милован Данојлић, Горан
Петровић, Злата Бојовић) и три нова дописна члана (Јован Делић, Љубинко Раденковић и Зоран Пауновић), те Одељење сада има 19 чланова. Одељење је на разне
начине учествовало у раду XVI Међународног конгреса слависта (референти;
уредници издања; председници и чланови комисија); чланови Одељења су остварили
богату сарадњу са Одбором САНУ у Новом Саду и у Нишу, са Библиотеком САНУ,
Сектором за међународну сарадњу и научне скупове, Сектором за издавачку
делатност, Матицом српском, Филолошким и Филозофским факултетом у Београду,
Институтом за српски језик САНУ. Чланови Одељења су учествовали на научним
скуповима САНУ, свечаним академијама и на Трибини Библиотеке САНУ. Седам
чланова је добило угледна признања за научни и уметнички рад.

9. ОДЕЉЕЊЕ ДРУШТВЕНИХ НАУКА
Састав Одељења
На Изборној скупштини САНУ, одржаној 8. новембра 2018. године, Одељење је добило два нова дописна члана, те сада у свом саставу има шест редовних
и два дописна члана. Иностраних чланова има седам.
Одељење је у току 2018. године одржало десет редовних и два изборна
скупа.
Скупови Одељења
Рад Одељења одвијао се на редовним и изборним одељењским скуповима на
којима је расправљано о питањима из надлежности Одељења. Давана је сагласност
за одржавање научних скупова, предавања, округлих столова, прихватани су студијски боравци, усвајане су рецензије и зборници за штампу, разматрани су пројекти
у оквиру билатералне сарадње САНУ и других националних академија, усвајани
извештаји чланова Одељења и одељењских одбора. На изборним скуповима гласало
се за кандидата за редовног члана, за одељењске, кандидате огранака САНУ и кандидате са стране за нове дописне чланове САНУ.
На I скупу, одржаном 9. јануара, усвојени су: Извештај о раду Одељења,
Издавачки план, Извештај о раду Етнографског института САНУ, изабрани су нови
чланови Одбора за проучавање националних мањина и људских права; након овог
скупа редовни чланови Одељења су донели одлуку да се дописни члан Александар
Костић предложи за избор у редовног члана САНУ на предстојећим изборима.
На II скупу, одржаном 13. фебруара, усвојен је Извештај о раду одељењских
одбора, разматрана је пројектна сарадња САНУ и Македонске академије наука и
уметности, одобрено је одржавање изложбе у Галерији САНУ, изабрани су нови
191

чланови Одбора за проучавање становништва и подржан је предлог Одбора за
проучавање становништва да се преименује у академијски одбор.
Пре почетка III скупа, одржаног 6. марта, Одељење је посетио генерални
секретар САНУ академик Марко Анђелковић; на скупу су именоване двочлане
комисије за писање мишљења о кандидатима са стране, изабран је представник
Одељења у оснивању Академијског одбора о култури.
На I изборном скупу редовних и дописних чланова, одржаном 3. априла,
гласало се о одељењским кандидатима за дописне чланове САНУ; након тог скупа
одржан је скуп редовних чланова на ком се гласало за кандидата Одељења за
редовног члана САНУ.
На IV скупу, одржаном 4. априла, изабран је представник Одељења у Управном одбору Географског института „Јован Цвијић“ САНУ, а на предлог Одбора за
проучавање живота и обичаја Рома одобрено је одржавање предавања.
На II изборном скупу редовних и дописних чланова, одржаном 8. маја, гласало
се за предложене кандидате за дописне чланове САНУ на основу реферата и
мишљења; затим је уследио изборни скуп редовних чланова на ком се гласало за
кандидата за редовног члана САНУ на основу реферата; предлози за кандидате који
су добили довољан број гласова упућени су Изборној скупштини САНУ.
Важне тачке V скупа, одржаног 8. маја, биле су избор представника Одељења
у Академијском одбору за образовање и давање сагласности за реализацију пројекта
у оквиру сарадње САНУ и Македонске академије наука и уметности.
На VI скупу, одржаном 1. јуна, усвојен је Финансијски план расподеле средстава Фонда САНУ, изабрани су представници САНУ у Управном одбору Етнографског института САНУ, одобрен је студијски боравак истраживача у Мађарској,
усвојен је за штампу зборник са научног скупа о Ромима, одобрено је представљање
књиге и одржавање изложбе у Галерији САНУ.
На VII скупу, одржаном 25. септембра, изабрани су представници Одељења у
Изборној комисији, усвојен је за штампу зборник са научног скупа Економија: запосленост и рад у Србији у 21. веку, прихваћен је студијски боравак истраживача у Бугарској и Словачкој, прихваћено је одржавање округлог стола и стручног предавања.
На VIII скупу, одржаном 22. октобра, прихваћен је предлог Тематског плана за
наставак сарадње САНУ и Мађарске академије наука, затим студијски боравак
истраживача у Македонији и истраживача из Словачке, предлог пројекта са Македонском академијом наука и уметности, а одобрено је и одржавање симпозијума.
Кључне тачке IX скупа, који је одржан 19. новембра, биле су оставка академика Димитрија Стефановића на место секретара Одељења и избор академика Косте
Чавошког за новог секретара, и усвајање за штампу Библиографије почившег академика Војислава Становчића.
На X скупу, одржаном 7. децембра, усвојен је План научних скупова, учешћа
на скуповима, студијских боравака и предлог за госта-предавача за 2019. годину,
извештај о раду Географског института „Јован Цвијић“ САНУ у 2018. години, прихваћен је предлог Управног одбора Географског института за избор новог директора,
изабрани су нови чланови Одбора за проучавање живота и обичаја Рома и Одбора за
проучавање мањина и људских права.
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Публикације
1. Роми Србије у XXI веку (уредник академик Тибор Варади)
2. Зборник радова Економија: запосленост и рад у Србији у XXI веку (уредник
академик Александар Костић)
3. Економски зборник 14: Економска криза, порекло и исходи (уредник академик Часлав Оцић)
Научни скупови и други скупови у организацији Одељења
У току 2018. године одржана је конференција „Људска права у 21. веку“, научно-стручни скуп „Примена дигитализације у култури и науци“, симпозијум „Неједнакост
у Србији“, предавање „Документовање ромског дечијег говора“, округли сто „Културна
политика Рома“, предавање „Страдање Рома у Првом светском рату“.
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 САНУ за истраживања у науци и уметности:
Одбор за изворе српског права – председник академик Коста Чавошки, који
такође води и пројекат Два века српске уставности.
Одбор за филозофију и друштвену теорију – председник академик Александар Костић.
Одбор за проучавање становништва – председник академик Часлав Оцић.
Одбор за економске науке – председник академик Часлав Оцић.
Одбор за проучавање живота и обичаја Рома – председник академик Тибор
Варади.
Одбор за истраживања на пројекту „Филозофија између Истока и Запада“
– председник академик Данило Баста.
Одбор за проучавање националних мањина и људских права – председник
академик 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.
Делатност чланова Одељења
Академик Димитрије Стефановић је обављао дужност секретара Одељења
друштвених наука и члана Председништва САНУ од 15. јуна до 19. новембра, када
је због здравствених разлога поднео оставку. Председник је Стручног савета Архива
САНУ и члан Стручног савета Архива САНУ у Сремским Kарловцима. Члан је
Одбора САНУ за међународну сарадњу, заменик председника САНУ у државном
Фонду за младе таленте и председник Фонда САНУ за младе таленте. Председник је
Управног одбора Етнографског института САНУ и члан Управног одбора Музиколошког института САНУ.
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Држао је редовне пробе Студијског хора, са којим је учествовао на бденијима
у манастиру Велика Ремета и приредио Акатист икони Великореметској. Рецензирао је издање Kатавасије. Оба издања су објављена. На Летњој школи Kорнелију у
спомен у Сремским Kарловцима, одржао је предавање Зашто волим црквенословенски и црквено појање. Редовно је читао канон на црквенословенском суботом на
бденијима у Руској цркви у Београду. Kанон Андрије Kритског читао је три дана у
Богословији у Београду, једном у Богословији у Kрагујевцу и манастиру Грнчарица.
Академик Тибор Варади (Tibor Varady) је председник Одбора за проучавање
живота и обичаја Рома и Одбора за проучавање националних мањина и људских
права. Члан је Академијског одбора за сарадњу са нашим научницима и уметницима
у свету, као и Програмског и Организационог одбора за припрему међународне
конференције „Human Rights in the 21st Century“ (Људска права у 21. веку), која је
одржана у САНУ 9–10. новембра 2018. Радио је као арбитар у једној међународној
арбитражи. На Централно-европском универзитету у Будимпешти био је ментор
докторандима (две дисертације).
Објавио је књиге: International Commercial Arbitration – A Transnational Perspective (Међународна трговинска арбитража – из транснационалне перспективе) (у
књизи је као година издања означена 2019) и International Commercial Arbitration – A
Transnational Perspective, Documents Supplement (Међународна трговинска арбитража – из транснационалне перспективе, Збирка докумената) (у књизи је као година
издања означена 2019). Уредио је публикацију и написао предговор за зборник радова
Роми Србије у XXI веку у издању САНУ. Написао је чланак “The Boundaries of
Arbitrability“, („Границе арбитрабилности“) за зборник Collection of Papers – Reshaping the Boundaries of Arbitrability и документарну прозу Népellenes cinikus mosoly –
ablak mögül, (Противнародни цинични осмех – иза прозора). Учествовао је на више
од десет научних скупова и предавања у земљи и иностранству.
Академик Данило Н. Баста је председник Одбора за истраживање на пројекту
„Филозофија између Истока и Запада“ и члан Одбора за проучавање Косова и
Метохије, Одбора за изворе српског права, Савета Библиотеке САНУ, Управног
одбора Фонда САНУ за истраживања у науци и уметности и др.
Објавио је девет радова у домаћим часописима и новинама и један превод
списа Паула Наторпа Кант и Марбуршка школа (Досије студио, Београд, 2018). У
периодичној публикацији Трибина Библиотеке САНУ, год. VI, бр. 6, објавио је чланке
„Путоказ и јемство будућности српске филозофије“ и „Идеја-водиља и гласови наде“,
а на Трибини Библиотеке САНУ учествовао је у представљању књиге Бориса
Милосављевића Слободан Јовановић. Теорија. Учествовао је у разговору о књизи
Ингеборг Маус Људска права, демократија и мир (Албатрос плус, Београд, 2017) на
факултету политичких наука, као и књизи Спорови о будућности Србије и САНУ.
Шта и како даље? Други део. Истина и слобода (ур. Часлав Оцић) у Библиотеци
града Београда. У Шапцу је учествовао у манифестацији „Дан Михаила Ђурића“.
Академик Часлав Оцић је председник Одбора за економске науке САНУ и
председник Академијског одбора за проучавање становништва. Члан је Академијског одбора за Косово и Метохију (члан редакције Косовско-метохијског зборника), Академијског одбора за проучавање националних мањина и људских права,
Одбора „Човек и животна средина“, Oдбора за динамику климатског система Земље
194

и дело Милутина Миланковића, Академијског одбора за стратегију научног и
технолошког развоја Србије, Одбора за село и Комисије за институте САНУ. Представник је Одељења друштвених наука у Управном одбору Фонда за истраживања у
науци и уметности САНУ, а представља Одељење и у уређивачком одбору Билтена
тог Фонда. Члан је Уређивачког одбора веб-презентације САНУ. Један је од (24)
уредника Српске енциклопедије. Обављао је дужности председника Управног одбора
Географског института „Јован Цвијић“ САНУ до подношења оставке 9. фебруара
2018. Председник је Управног одбора ИСТЕР-а и члан Одбора Одељења за друштвене
науке Матице српске. Изван Академије, евалуатор је научноистраживачких пројеката
Европске Уније. Такође је у чланству иностраних асоцијација WEA (World Economics
Association) и International Academic Committee of the China–CEE Institute.
Уредник је публикације Економска криза: порекло и исходи (Београд 2018),
објављеног у издању САНУ. Објавио је више десетина прилога у зборницима,
часописима и недељницима. Учествовао је на предавањима и представљањима у
земљи и иностранству.
Академик Коста Чавошки изабран је за секретара Одељења друштвених
наука 19. новембра. У току године објавио је књигу Косово, стожер српства
(Подгорица, 2018) и бројне чланке у домаћим часописима, дневним листовима и
недељницима. У периодичној публикацији Трибина Библиотеке САНУ, год. VI, бр.
6, објавио је чланак „Запамћења Василија Крестића“. У публикацији САНУ Учешће
Српске академије наука и уметности у унутрашњем дијалогу о Косову и Метохији.
Прилози чланова и одељења САНУ објавио је ауторизовани прилог „О наводном
унутрашњем дијалогу о Косову и Метохији“.
Академик Александар Костић изабран је за редовног члана Српске академије
наука и уметности на редовним изборима одржаним 11. новембра. Као председник
Комисије за дигитализацију културног наслеђа Министарства културе и информисања Републике Србије руководио је израдом елабората о стандардима и правном
оквиру дигитализације културног наслеђа који су сачиниле одговарајуће експертске
комисије. Члан је Програмског одбора симпозијума „Неједнакост у Србији“, који је
одржан 10. децембра 2018. године у САНУ и члан комисије за одбрану доктората
Марјолајн ван Егмонд (Marjolein van Egmond) под насловом ”Zipf’s Law in Aphasic
Speech“. На I научно-стручном скупу „Примена дигитализације у култури и науци“,
одржаном 16. новембра у Аудиовизуелном архиву и центру за дигитализацију САНУ,
излагао је рад под насловом Дигитализација националног културног наслеђа као
дугорочни стратешки пројекат. Такође је ангажован у осмишљавању и изради
ликовног решења новог сајта САНУ.
Осврт секретара Одељења
Током протекле године, која је била и изборна, Одељење друштвених наука
прошло је кроз тешка искушења. Како смо имали само шест чланова, далеко мање од
10 предвиђених чланом 31 Статута САНУ, били смо принуђени да пристанемо на
допуну нашег изборног скупа члановима из сродног одељења. Сматрали смо да нам
је најсродније Одељење историјских наука, с којим смо пре више деценија чинили
једно одељење. То је био разлог што се петоро академика из Одељења историјских
наука придружило нашем изборном скупу.
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Нажалост, те наше колеге злоупотребиле су чињеницу да је однос у изборном
скупу био пет према четири у њихову корист (двојица наших чланова већ дуже време
не долазе на скупове), па су практично уместо нас, а за нас, доносили одлуке о томе
ко ће бити кандидат нашег Одељења за дописног члана САНУ. Најпре су дисквалификовали једног нашег врсног кандидата филозофа под изговором да не задовољава критеријуме. Потом су на другом гласању ускратили своје гласове другом
кандидату антропологу, односно етнологу, а да су му претходно, на првом гласању,
дали своје гласове. Уз то су трећем нашем кандидату, социологу, на другом гласању
ускратили два гласа која су раније дали, тако да је он остао без подршке Одељења и
захваљујући томе није прошао на Изборној скупштини. Коначно, сами су, а да о томе
с нама уопште нису разговарали, изабрали две кандидаткиње од којих је једна веома
познат демограф, а друга стручњак за културни менаџмент. Обе су добиле само
њихове гласове, пошто уопште нисмо знали да су оне њихов избор, тако да су и оне
остале без подршке Одељења, па највероватније стога нису ни изабране. Коначно,
они су се мимо нас састајали и договарали о гласању, а да ми о томе нисмо били
информисани. Појединости о свему томе изложене су у мом личном писму које сам
им после одлучујућег гласања одмах упутио, а на које ми они до данас нису
одговорили. После избора то писмо сам доставио и свим члановима САНУ.
Укратко, институција пружања помоћи малобројном одељењу од стране
сродног одељења тешко је компромитована.
Наше Одељење се и даље налази у незавидној ситуацији, пошто је избор само
два дописна члана довољан тек до следећих избора, када бисмо морали добити бар
три до четири нова члана.
Током скоро целе 2018. године дужност секретара обављао је веома предано и
успешно академик Димитрије Стефановић, на чему му најтоплије захваљујем.
10. ОДЕЉЕЊЕ ИСТОРИЈСКИХ НАУКА
Састав Одељења
Одељење у свом саставу има десет редовних и пет дописних чланова. На
Изборној скупштини САНУ, одржаној 8. новембра 2018. године, Одељење је добило
три нова дописна члана – проф. др Драгана Војводића, др Вујадина Иванишевића и
проф. др Миру Радојевић, док је проф. др Љубодраг Димић изабран у редовно
чланство САНУ. Секретар одељења је академик Михаило Војводић.
Скупови Одељења
Рад Одељења се одвијао на одељењским скуповима, на којима је расправљано
о питањима која су по Статуту САНУ у надлежности Одељења. На редовним
скуповима усвојени су Издавачки план и 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 прихватани зборници који ће бити штампани у серијама
САНУ, давана је сагласност за студијске боравке наших истраживача у иностранству
и страних истраживача у нашој земљи. На изборним скуповима се гласало за
одељењске предлоге и предлоге са стране кандидата за нове дописне и редовне
чланове САНУ.
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Током године Одељење је одржало десет редовних скупова (31. јануара, 5.
марта, 28. марта, 25. априла, 30. маја, 27. јуна, 26. септембра, 31. октобра, 28. новембра, 26. децембра), један ванредни (14. новембра) и два изборна скупа (21. марта,
23. маја).
На I скупу, одржаном 31. јануара, усвојен је извештај о раду Одељења и
Балканолошког института, изабран је члан Управног одбора Фондације Драгослав
Срејовић, именовани су рецензенти зборника радова са научног скупа посвећеног
Стојану Новаковићу, допуњен је Издавачки план Одељења, изабран је нови
председник Одбора за проучавање српско-руских односа.
Првом делу II скупа, одржаног 5. марта, присуствовао је генерални секретар
САНУ академик Марко Анђелковић, затим је изабран нови члан Сентандрејског
одбора, усвојени су извештаји и планови рада одбора и пројеката, прихваћен је за
штампу зборник радова са циклуса предавања Контроверзе у српској историографији.
Једина тачка III скупа, одржаног 28. марта, била је усвајање за штампу зборника радова са научног скупа Стојан Новаковић – поводом 175 година од рођења.
Кључне тачке IV скупа, одржаног 25. априла, биле су именовање новог члана
Академијиног одбора за образовање и прихватање студијског боравка истраживача
у Бугарској.
У оквиру V скупа, одржаног 30. маја, предложени су чланови управних одбора института САНУ, прихваћени су студијски боравци истраживача у Бугарској,
поднет је предлог за оснивање новог одбора који би се бавио прикупљањем и
објављивањем грађе о спољној политици Србије 1878–1903.
На VI скупу, одржаном 27. јуна, усвојен је за штампу зборник радова Ученици
и колеге за професора Фанулу Папазоглу, одобрени су студијски боравци истраживача из Бугарске.
На VII скупу, одржаном 26. септембра, изабран је представник Одељења у
Изборној комисији, именовани су рецензенти књиге 12 Зборника о Србима у Хрватској, усвојена је за штампу књига Грађа о Србима у Хрватској и српско-хрватским
односима (1848–1914), одобрен је студијски боравак истраживача у Бугарској,
прихваћена иницијатива Одбора за историју уметности САНУ за покретање нове
издавачке серије Корпус споменика српске средњовековне уметности.
На VIII скупу, одржаном 31. октобра, подржан је предлог Управног одбора
Византолошког института САНУ за именовање новог директора Института, изабран
је представник Одељења у Конкурсној комисији за стратешке пројекте САНУ,
прихваћен је студијски боравак истраживача из Бугарске.
Једина тачка I ванредног скупа, одржаног 14. новембра, била је разматрање
понуђене оставке председника САНУ, коју су чланови Одељења једнодушно одбили
да прихвате.
Најважније тачке IX скупа, одржаног 28. новембра, биле су избор новог
председника Академијиног одбора за проучавање Косова и Метохије, усвајање за
штампу Зборника о Србима у Хрватској, књ. 12, и прихватање студијских боравака
истраживача из Бугарске и боравка наших истраживача у Бугарској.
На X скупу, одржаном 26. децембра, усвојен је Издавачки план Одељења за
2019. годину, Извештај о раду Византолошког института у 2018. години, План
научних скупова, учешћа на скуповима и студијских боравака за 2019. годину,
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изабран је нови члан Научног већа Византолошког института, усвојен за штампу
Зборник радова Византолошког института САНУ и зборник Балканолошког
института САНУ Balcanica 49.
Награде и признања
Академик Десанка Ковачевић-Којић добитница је Велике повеље Академије
наука и умјетности Републике Српске.
Академик Јованка Калић добитница је награде „Владимир Ћоровић“ за животно дело у области историографије.
Академик Василије Крестић добитник је признања „Златна архива“ Фондације Александар Арнаутовић.
Публикације
1. Уметничко наслеђе српског народа на Косову и Метохији. Историја, идентитет, угроженост, заштита – зборник радова (уредници дописни чланови Драган Војводић и Миодраг Марковић)
2. Artistic Heritage of the Serbian People in Kosovo and Metohija – зборник радова
(уредници дописни чланови Драган Војводић и Миодраг Марковић)
3. Библиографија радова академика Николе Тасића
4. Глас САНУ CDXXVIII, књ. 18
5. Краљевство Срба, Хрвата и Словенаца (1918–1920). Зборник докумената.
Том I, Војна заштита, књ. 2 (уредник академик Михаило Војводић)
6. Зборник радова са циклуса предавања Контроверзе у српској историографији (уредник академик Михаило Војводић)
7. Косовско-метохијски зборник 7 (уредник академик Михаило Војводић)
8. Хиландарски зборник 14 (уредник академик Мирјана Живојиновић)
9. Стојан Новаковић – поводом 175 година од рођења (уредници академици
Михаило Војводић и Александар Костић)
10. Каталог са изложбе Форензика древности – 20 година нових археолошких
истраживања Винче
11. Каталог са изложбе Солунски фронт 1916–1918
12. Каталог са изложбе Први светски рат у минијатури
Научни скупови и предавања
Крајем године одржан је велики међународни научни скуп „Крај рата, Срби и
стварање Југославије“. Одељење је у току године, са Балканолошким институтом
САНУ, организовало научни скуп „Право на побуну. '68. код нас и у свету“, а са
Историјским институтом научни скуп „Велика Источна криза и српско питање“.
Одбори на старању Одељења
Рад одељењских одбора, као и рад на индивидуалним пројектима чланова
Одељења, финансира се средствима Фонда за истраживања у науци и уметности
САНУ. Одбори на старању Одељења су: Одбор за археологију (председник дописни
члан Вујадин Иванишевић), Одбор за историју уметности (председник дописни члан
Миодраг Марковић), Хиландарски одбор (председник академик Мирјана Живоји198

новић), 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
академик Љубодраг Димић), Одбор за историју Србије у 19. веку (председник дописни члан Славенко Терзић), Вардарски одбор (председник 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 дописни члан Вујадин Иванишевић).
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 већ дужи низ година Византолошки и Балканолошки институт САНУ. Чланови Одељења учествују у управљању тим институтима, вођењу њихове научне и издавачке политике.
Делатност чланова Одељења
Академик Василије Крестић је током године био управник Архива САНУ у
Београду, председник Одбора САНУ за историју Срба у Хрватској, главни и
одговорни уредник Зборника за историју Срба у Хрватској, 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
Уређивачког одбора Српског биографског речника Матице српске, сарадник Српске
енциклопедије. Председник је Друштва за подизање Меморијалног центра српских
жртава геноцида у XX веку.
Током године објавио je следеће радове: „Бечкеречки програм“ у Гласу САНУ
CDXXVIII; „Истине и заблуде о југословенсву Јосипа Јурја Штросмајера“, у зборнику Контроверзе у српској историографији, САНУ; „Мајска скупштина 1848.
године“ у Летопису Матице српске; „Муачевић Васо, Николић Владимир Земунски, Орешковић Антоније, Павловић Стеван“ у Српском биографском речнику.
Припремио је за штампу књигу Грађа о српско-хрватским односима и Србима у
Хрватској (1848–1914), коју ће током године објавити САНУ и Архив Србије.
Академик Десанка Ковачевић-Којић је у току године чествовала у раду Одељења историјских наука. Члан је Научног већа Византолошког института, Редакције
Посебних издања Историјског института и аутор више рецензија научних радова.
Наставила је транскрибовање и проучавање садржине трговачких рачуна упућених
из Венеције браћи Кабужић у Дубровник, сачуваних у Дубровачком архиву, а до
сада необјављених.
Објавила је чланке „Двојно књиговодство у Дубровнику и Бенко Котруљевић
(нови погледи)“ у тематском броју Гласа посвећеном Милораду Екмечићу, као и
„Српско сребро у ковници новца у Венецији“, који је предат за објављивање у часопису Balcanica Балканолошког института САНУ. Овај чланак је настао углавном на
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основу проучавања садржине трговачких рачуна упућених из Венеције браћи Кабужић у Дубровник.
Академик Гојко Суботић припремио је за штампу издање првог тома корпуса
епиграфске грађе која под називом Натписи Манастира Хиландара I, која треба да
буде објављена у заједничком издању Хиландарског одбора САНУ, Манастира
Хиландара и Византолошког института САНУ.
Објавио је рад „Ко су биле монахиње Јефимија и Евпраксија из натписа на
плаштаници манастирa Путнe?“ у Гласу САНУ CDXXVIII Одељење историјских
наука, као и „In memoriam – У сећању на пријатеља. Академик др Цветан Грозданов
(1936–2018)“, у зборнику Ниш и Византија.
Академик Динко Давидов радио је на припреми за штампу рукописа Genocidium totalis – Nezavisna država Hrvatska. Рукопис је предвиђен као каталог изложбе
која је одложена.
Академик Јованка Калић наставила је рад на историји српске државности у
средњем веку. Поред тога, предмет њеног истраживања је било и питање ширих
односа католичке цркве према Србима у земљи и ван ње, посебно у Угарској,
односно пограничним областима. Завршена је студија Стари Рас у историји и науци
која обједињује поменуте теме.
У САНУ јој је уручена награда „Владимир Ћоровић“, и том приликом је
одржала беседу „Владимир Ћоровић историчар и писац“.
Академик Момчило Спремић се у току године бавио српском историјом позног средњег века, посебно периодом од 14. до 16. столећа.. Захваљујући трговачким
везама, Србија је била добро повезана с подручјем Медитерана, који је током целог
средњег века био центар европске цивилизације. Поред разне врсте робе, из Средоземља су почели интензивније да стижу и духовни утицаји, који ће наговестити
излазак из средњег века, а хуманизам и ренесанса, зачети у Италији, постали су
темељ савремене цивилизације.
Академик Љубомир Максимовић је обављао дужност потпредседника САНУ
и директора Византолошког института САНУ. Истовремено је руководио Византолошким одбором САНУ. Члан је неколико Академијиних одбора. У току године
наставио је рад на индивидуалном пројекту Држава и друштво. Објавио је рад Το
Βυζάντιο ως πρόκληση, Βυζαντινά 35 (2017, изд. 2018).
Академик Мирјана Живојиновић учествовала је током године на скупу „Стефан Првовенчани и његово доба“, који је организовао Историјски институт и Трећој
међународној научној радионици у организацији Светогорског центра, у Солуну.
Објавила је три рада: „Збирне хрисовуље краљева Уроша II Милутина и Стефана Душана манастиру Хиландару – Прилог српској дипломатици“ у ЗРВИ 54,
„Грчки акти у преводу на стари српски језик“ у Хиландарском зборнику 14 и „Питање
веродостојности преписа повеља династије Немањића – Архив манастира Хиландара“ у зборнику радова Контроверзе у српској историорафији.
Академик Михаило Војводић је током године обављао дужност секретара
Одељења историјских наука. Као доскорашњи председник Академијиног одбора за
проучавање Косова и Метохије био је уредник седме књиге Косовско-метохијског
зборника и учествовао у његовом промовисању. Члан је Председништва САНУ,
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Управног одбора Фонда САНУ за истраживања у науци и уметности, Издавачког
одбора САНУ, председник Управног одбора Балканолошког института САНУ, члан
Вардарског одбора САНУ и Одбора за историју Србије у ХIХ веку. Током године
председавао је организационим одборима неколико научних скупова, на којима је
држао и реферате. Учествовао је и у представљању публикација на научној трибини
САНУ. Био је председник организационог одбора великог научног скупа Крај рата,
Срби и стварање Југославије, на коме је 56 научника из земље и иностранства
држало реферате.
У току године уредио је четири публикације, написао предговор за четири
књиге и објавио пет радова, од којих у издању САНУ „Милорад Екмечић (1928–
2015)“ и „Србија и балкански ратови“ у Гласу САНУ CDXXVIII, Одељење историјских наука, књ. 18; „Анексиона криза и српско питање“ у Стојан Новаковић –
поводом сто седамдесет пет година од рођења и Предговор у Учешће Српске
академије наука и уметности у унутрашњем дијалогу о Косову и Метохији, Прилози
чланова одељења САНУ.
Академик Љубодраг Димић учествовао је са рефератом на научним скуповима: „„Право на побуну“ (САНУ, Београд); „Године које су промениле свет: Први
светски рат у историји и историографији“ (Андрићев институт, Андрићград);
„August 68“, (Братислава); „Велики рат 1914–1918. у мемоарима и ратним дневницима“ (Народни музеј у Нишу); „180 година од успостављања руско-српских
односа“ (Институт за руску историју РАН, Москва); „Крај рата, Срби и стварање
Југославије“ (САНУ, Београд); „Србија во Големата војна“ (Скопље ); „Алојзије
Степинац. Држава, црква, надбискуп (1934–1941)“ (Београд ).
Током прошле године одржао је неколико јавних предавања и учествовао на
промоцијама књига. Објавио је девет радова у домаћим и иностраним часописима,
од којих је у издањима САНУ објавио: „Повратак у Европу. Југославија и питање
европске безбдности крајем 60-их и почетком 70-их година ХХ века“ у Гласу САНУ
CDXXVIII, Одељење историјских наука, књ. 18; „Историографске контроверзе о
историји Југославије“ у Контроверзе у српској историографији; “During Modern and
Contemporary Times“ у Artistic Heritage of the Serbian People in Kosovo and Metohija.
History, Identity, Vulnerability, Protection.
Дописни члан Славенко Терзић је током године био члан Организационог
одбора међународног научног скупа „Велика источна криза и српско питање“,
Одељења за историју САНУ и Историјског института. Учествовао је у организацији
дигитализације 374 стара српска рукописа и књига из фондова Руске националне
библиотеке у Санкт Петербургу заједно са генералним директором Библиотеке
Александром Вислијем, који је свечано уручио САНУ 375 дигитализованих фајлова.
Током године обављао је и дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора
Републике Србије у Руској Федерацији, Туркменистану, Узбекистану, Таџикистану
и Киргизији.
Поднео је научна саопштења на међународним научним конференцијама у
Москви, Београду и Огранку САНУ у Новом Саду. Објавио је три научна рада у
издањима САНУ: „Етничко и верско у процесу српске националне интеграције“ у
Контроверзе у српској историографији, „Скадарски вилајет у другој половини XIX
века. Опис руског конзулата у Скадру 1876. године“ у: Глас САНУ CDXXVIII.
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Одељење историјских наука 18 и „Балканске студије Стојана Новаковића“ у: Стојан
Новаковић: поводом сто седамдесет пет година од рођења.
Дописни члан Миодраг Марковић је осим редовних активности на Филозофском факултету у Београду, где је запослен као редовни професор из више предмета
на основним, мастер и докторским студијама Одељења за историју уметности, током
године учествовао у раду Одељења историјских наука САНУ, Одбора за историју
уметности САНУ, Академијског одбора САНУ за сарадњу са нашим научницима и
уметницима у иностранству, Управног одбора Фонда САНУ за истраживања у
науци и уметности, Академијског одбора о култури, Научног већа Византолошког
института САНУ и уређивачког 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, односно Фонда Секуле Зечевића. Суделовао је у раду редакције Речника
појмова ликовних уметности и архитектуре, као и раду стручне редакције Српске
енциклопедије, коју издају САНУ и Матица српска.
Учествовао је у раду три пројекта које финансира Министарство просвете,
науке и технолошког развоја Републике Србије: „Српска средњовековна уметност и
њен европски контекст“ (руководилац пројекта Института за историју уметности
Филозофског факултета у Београду), „Традиција, иновација и идентитет у византијском свету“ (сарадник на пројекту Византолошког института САНУ) и „Српско
зидно сликарство у доба Царства“ (сарадник на пројекту Матице српске). Активан је
члан уређивачких одбора пет научних часописа. Такође је учествовао у раду Одбора
Одељења за ликовне уметности Матице српске, Научног већа Института за историју
уметности Филозофског факултета у Београду, Српског комитета за византологију,
Косовско-метохијског одбора Матице српске, Управног одбора Народног музеја у
Београду, Одбора Задужбине Веселина Лучића при Универзитету у Београду. Током
године предузео је два студијска путовања, на Меникејској гори и Светој Гори, а
боравио је и у Лондону и Паризу у оквиру рада на индивидуалном пројекту САНУ
„Павел Петровић, заборављени српски сликар 19. века“. Гостовао је као предавач по
позиву у Огранку САНУ у Нишу. Објавио је два рада и представио две књиге.
Осврт секретара Одељења
Током године Одељење историјских наука је, као и претходних година,
активно учествовало у раду Академије, упркос својој старосној структури, која је
донекле поправљена избором три нова дописна члана на последњој Изборној
скупштини САНУ. Чланови Одељења су учествовали у припреми и реализацији
циклуса предавања Контроверзе у српској историографији и у организацији и раду
неколико научних скупова, од којих је најзначајнији био велики међународни скуп
„Крај рата, Срби и стварање Југославије“, на ком је реферате представило 56 учесника из земље и иностранства. На Трибини Библиотеке САНУ чланови Одељења
представили су неколико одељењских публикација. Осим тога, активно су истраживали у својим научним областима и објављивали резултате истраживања, чинећи
Одељење историјских наука једним од најактивнијих Академијиних одељења, са
обимном издавачком делатношћу.
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11. ОДЕЉЕЊЕ ЛИКОВНЕ И МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ
Састав Одељења
У току године Одељење је у саставу имало 12 чланова, од тога 10 редовних и
два дописна члана, при чему је један евидентиран као стално одсутан – академик Петар Омчикус, са сталним боравком у иностранству, а један као привремено одсутан –
академик Исидора Жебељан, део године боравећи у иностранству везано за своју
уметничку делатност. Тако је Одељење практично деловало у саставу десет чланова:
троје сликара, један вајар, тројица архитеката и три композитора. Повремено је
суделовао и четврти члан, композитор Исидора Жебељан. На изборима у новембру
изабрана су у Одељењу још два члана: Јелена Јовановић, музиколог и Сава Халугин,
вајар. Одељење на крају године броји 14 чланова, 10 редовних и четири дописна
члана. Секретар Одељења је, у другом мандату, академик Милан Лојаница, а на
дужности заменика секретара је академик Душан Оташевић.
Скупови Одељења
Одељење је током године одржало једанаест скупова у пленарном саставу и
неколико радних састанака по секцијама односно одсецима – групе ликовни уметници, композитори, архитекте. Осим одлучивања или давања мишљења по разним
општим текућим питањима, као што су усвајања записника, информације о активностима Извршног одбора и Председништва САНУ, информације о планирању и
реализацији значајних догађаја у САНУ – скупови, конференције, предавања, промоције писаних дела, значајне изложбе, концерти, прикази резултата међународне
сарадње, јубиларне годишњице, извештаји о личним активностима и постигнутим
резултатима, добијеним признањима и др., одељењски скупови су ове године великим делом били посвећени припремама и реализацији избора нових чланова САНУ,
као и анализи тока активности на раније планираним и покретаним радним задацима
одељењских одбора и пројеката, као и активностима Галерије САНУ и Музиколошког института на старању Одељења.
На I скупу, одржаном 25. јануара, осим информација и саопштења о активностима у току и планираним активностима, Одељење је упознато са иницијативом
да се у предстојећем изборном циклусу поново актуелизују разговори о проширењу
уметничких области из којих се предлажу и бирају нови чланови САНУ. Академици
Деспић и Лојаница су обновили своја ранија залагања која су овог пута шире
подржана на Одељењу те је договорено да међу овогодишњим кандидатима за избор
могу бити и имена из области стваралаштва које до сада нису била заступљена у
Академији, као што су примењена уметност, урбанизам, историја и теорија уметности и наука о уметности, музикологија и др. Детаљно је приказан преглед заступљености уметничких дисциплина у европским националним и другим академијама.
Одељење је именовало дописног члана Светислава Божића за члана Одбора за проучавање историјата САНУ, а потом је разговор вођен о издавачком плану Одељења,
као и о садржинским, техничким и финансијским питањима активности у одборима
и на пројектима Одељења.
На II скупу, одржаном 8. марта, дато је саопштење у вези са доделом „Златне
медаље за заслуге“ академику Светомиру Арсићу Басари поводом Дана државности.
Дописни чланови Милица Стевановић и Светислав Божић су именовани за чланове
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Академијског одбора за културу. Председник САНУ академик Владимир Костић,
присутан лично на овом скупу Одељења, истакао је интерес САНУ за даљи развој
уметничких области које су од највишег идентитетског значаја за Академију, и подржао оријентацију на вишедисциплинарни састав Одељења и за највише критеријуме
приликом кандидовања и избора нових чланова САНУ. На скупу су именоване
двочлане комисије које ће по областима прегледати пријаве кандидата тражене по
конкурсу и написати извештај о њима.
На III скупу, одржаном 19. априла, дата је информација о јавним признањима
која су у претходном периоду додељена члановима Одељења. Затим су двочлане комисије Одељења известиле о приспелим предлозима за нове чланове САНУ. Одлучено је
да се о предлозима обаве дискусије по секцијама ради анализе предлога и њихове
класификације, односно вредносне упоредне анализе, о чему ће потом поднети извештај Одељењу на основу кога ће следити први круг гласања о кандидатима.
На IV скупу, одржаном 3. маја, утврђена је дефинитивна листа одељењских и
ванодељењских кандидата. У области музичке уметности евидентирана су четири
одељењска и четири ванодељењска (односно осам) кандидата. Из области ликовне
уметности евидентирано је укупно 11 кандидата, а из области архитектуре евидентирано је 13 кандидата. Од укупно 32 евидентирана кандидата у првом кругу
гласања, натполовичном већином, изгласано је девет одељењских кандидата који иду у
други круг гласања и 11 ванодељењских кандидата, и то: Зоран Ерић, Рајко Максимовић, Петар Митковић, Милан Михаиловић, Мустафа Мусић, Сава Ракочевић, Ивана
Стефановић, Добри Стојановић, Борислав Стојков, Сава Халугин и Никола Цекић и
други – излазни круг гласања на Одељењу, утврђено је да иде укупно 20 кандидата.
На V скупу, одржаном 11. маја, у саставу само редовних чланова Одељења
констатовано је да у овом изборном циклусу разговори о кандидатима, обављени по
секцијама, иако успешнији него ранијих година, нису могли довести до усклађенијих
ставова по питању предложених кандидата. Осим у групи архитеката, констатовано је
да су мишљења и ставови о кандидатима у великој мери дивергентни па и у више
случајева и непомирљиво опречни. Што се тиче редовних чланова, разговор је показао
да дописни члан Милица Стевановић има апсолутну подршку да иде у звање редовног
члана јер испуњава све формалне и стварне услове, што је показало и тајно гласање.
На VI скупу, одржаном 3. маја, секретар је информисао да је поводом годину
дана од смрти академика Николе Коке Јанковића, 22. маја, у Галерији САНУ одржано
вече сећања на уметника на којем су говорили: академик Милан Лојаница, секретар
Одељења, потом историчар уметности Бојана Бурић и професори Милета
Продановић и Здравко Јоксимовић. На добар пријем чланова Одељења наишао је
предлог о формирању видеотеке са (ауто)портретима свих чланова САНУ. У
издавачки план је унето штампање каталога Традиционално архитектонско наслеђе
у региону Старе планине Горице Љубенов, аутора изложбе. Главну тачку дневног
реда чинило је гласање по рефератима за избор нових чланова. После утврђене
процедуре обављено је гласање и двотрећинску већину гласова добила су само два
кандидата: Јелена Јовановић, етномузиколог, и Сава Халугин, вајар, а натполовичну
већину још два кандидата – Борислав Стојков, урбаниста планер, и Милета Продановић, сликар и теоретичар ликовне уметности.
На VII скупу, одржаном 19. јуна, разговарано је о тексту „Фини терор
академски“ – интервју Гордана Драговића листу Сведок од 12. јуна, у којем се износи
низ неоснованих оптужби, инсинуација и неистина које се односе на САНУ и њеног
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председника лично, а у поводу књиге Лексикон уметничке игре и управо обављеног
гласања на Одељењу о кандидатима за САНУ, на којем је изостала задовољавајућа
подршка самом господину Драговићу. Изражена је бојазан, да овакав поступак чија
је очигледна намера да се нанесе штета угледу Академије и њеним челницима, може
имати последице и на предстојећи даљи рад на завршној фази приређивања и
публиковања вишетомног дела Лексикон уметничке игре. На овом скупу извршена је
и расподела средстава Фонда САНУ. Одељење је са задовољством подржало одлуку
ИО САНУ да ће се у договору са Саветом Галерије ликовне и музичке уметности
САНУ, Извршни одбор старати о реализацији поновног успостављања Награде
„Иван Табаковић“.
На VIII скупу, одржаном 13. септембра, минутом ћутања одата је пошта академику Ивану Штраусу, иностраном члану САНУ, преминулом 24. августа у
Сарајеву. Секретар је прочитао телеграме саучешћа које је овим поводом у име
Одељења и своје лично име упутио АНУБиХ и породици преминулог академика.
Академик Исидора Жебељан је поднела извештај о досадашњем раду Одбора за
заштиту српске музичке баштине, као и свој лични извештај о раду. Академик Иван
Јевтић је известио о промотивном концерту интернационалног конкурса за трубу
„Иван Јевтић“, поводом дана ансамбла „Станислав Бинички“, који ће се одржати у
атријуму Народног музеја, као и у Новом Саду. Одељење је обавештено о отварању
овогодишњих „Рашких духовних свечаности“ где је запажену беседу имао дописни
члан Светислав Божић уз извођење дела „Духовна лира“ – српски мушки хор.
Поводом већ раније показаних резерви у односу на праксу учесталих извештаја о
текућој делатности појединих чланова Одељења, превагу је у коментарима и овог
пута имао став да се осим у изузетним приликама (нарочито висока признања),
детаљни извештаји о текућим активностима приказују у резимеима на крају године.
Дана 22. јуна, председнику САНУ и Одељењу упућено је писмо господина
Драговића, супотписано од академика Деспића. Поводом овог писма, академик
Владимир Костић, председник САНУ, изнео је свој став у односу на „инсинуације,
неистине и личне увреде“, које су изнете у том допису и у Драговићевом медијском
обраћању јавности. Одељење је прихватило став председника САНУ изложен у
завршној реченици: „… пројекат [о којем је реч] неће бити ни на који начин угрожен
или успораван, односно биће третиран на исти начин као и други слични пројекти
САНУ, а према процедурама и правилима која су позната.“ Секретар је обавестио
Одељење да је са академиком Деспићем обавио разговор поводом његовог дописа и
да је том приликом академик Деспић повукао у писму изнети став јер се, у знак
протеста због „својеврсног бојкота“ његових кандидата композитора као и кандидатуре господина Драговића, повлачи из даљег суделовања у целом изборном
поступку. Узимајући реч академик Деспић је потврдио да је одустао од своје у писму
исказане намере, те да ће учествовати у предстојећем изборном поступку.
На IХ скупу, одржаном 1. новембра, у форми текућих активности усвојен је низ
рецензија за каталоге изложби које се одржавају у Галерији САНУ. Између осталих и
рецензија проф. Ирине Суботић и академика Тодора Стевановића поводом каталога
изложбе „Марко Челебоновић“. Разговарано је о темама везаним за предстојеће изборе,
при чему је секретар обавестио да је у листу Данас, 29. октобра, објављен текст писма
које је академик Деспић упутио Одељењу поводом изостале подршке његових
кандидата на кандидационом гласању Одељења. Поводом тога секретар је одмах
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упутио председнику Академије допис демантија те вести које је у знак своје
сагласности, потписао и академик Деспић. Како је Академија то писмо проследила
редакцији листа овај деманти је већ сутрадан објављен у листу Данас. Овај непријатни
догађај представља још један безуспешан покушај у низу активности које су у усмерене
против Академије са циљем да се предизборна атмосфера учини што непријатнијом и
да се нанесе штета предстојећем изборном поступку у САНУ.
На Х скупу, одржаном 6. децембра, секретар је поздравио новоизабране
чланове САНУ и Одељења, редовног члана Милицу Стевановић и дописне чланове
Јелену Јовановић и Саву Халугина. Примљена је информација да је на ХХIV седници
Извршног одбора констатовано да одељења САНУ нису прихватила оставку
председника САНУ понуђену 9. новембра поводом изборних резултата. Став Одељења о неприхватању оставке председника је формулисао секретар Одељења академик Лојаница и на тај став је благовремено дата једногласна сагласност свих чланова
Одељења. Председник се захвалио на подршци, ценећи поменуто изјашњење као
подршку и потврду рада Извршног одбора САНУ. На скупу су дата саопштења о раду
одбора и о плану активности за наредну годину. Секретар је известио да је у недавном
разговору са председником САНУ начелно договорено да ће Академија подржати
следеће активности Одељења у наредном периоду: а) рад Одбора и пројеката према
предлогу Одељења; б) две или три (путујуће) изложбе академика чланова Одељења;
в) до два или три концерта – из стваралаштва чланова Одељења; г) ангажовање тима
сарадника на актуелним темама из области архитектуре и урбанизма; д) активност на
задатку „Архитектонске идеје и концепти током ХХ века у Србији – периодизација“,
везано за иницијативу – предлог за стратешке пројекте САНУ.
На ХI скупу, одржаном 20. децембра, сходно Правилнику о раду одбора у
САНУ разматрано је питање усклађивања броја и структуре чланова у Одбору за
Лексикон уметничке игре и у Одбору за заштиту националне музичке баштине.
После исцрпне садржајне дискусије о садржинским, организационим, естетским и
етичким аспектима активности ових одбора закључено је да се оба одбора допуне са
по два нова члана, и то: Одбор за Лексикон игре допуњавају академик Тодор
Стевановић и дописни члан Јелена Јовановић, а Одбор за музичку баштину академик
Александар Костић и музиколог Маја Чоловић Васић. На овом скупу разматрана је
иницијатива коју је покренуо академик Лојаница да се у сарадњи са Архитектонским
факултетом у Београду крајем идуће године, поводом обележавања 125 година од
рођења академика Александра Дерока, у САНУ приреди изложба о његовом научном
и уметничком деловању. Ова иницијатива је прихваћена, као и предлог да се
годишњица Светозара Ивачковића обележи једним тематским скупом у оквиру самог
Одељења. Такође је прихваћена иницијатива секретара да се у план рада унесе и
трогодишњи пројекат – „Развој архитектонског стваралаштва у Србији током IХ и
ХХ века“, који би се финансирао средствима Фонда добијеним на конкурсу из Фонда
за стратешке пројекте САНУ, као и из других извора (нпр. партиципацијом суделујућих институција и др.).
Одбори и пројекти Одељења
На старању Одељења у протеклој години била су три одбора:
1. Одбор за Речник појмова из области ликовне уметности, чији је руководилац
академик Милан Лојаница.
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2. Одбор за Лексикон уметничке игре, који предводи академик Дејан Деспић, и
3. Одбор за заштиту националне баштине, на чијем је челу академик Исидора
Жебељан.
Групу активности на задацима претежно везаним за област архитектуре и
урбанизма по дужности предводи секретар одељења. Извештаји о саставу ових
одбора и учесницима у пројектима, као и приказ њиховог рада у текућој години, као
и план рада за наредну годину наћи ће се у одговарајућем извештају приказаном у
Билтену Фонда САНУ за истраживања у науци и уметности.
Делатност чланова Одељења
О појединачним активностима чланова Одељења сведоче лични извештаји из
којих је, за ову прилику, у сажетијем облику издвојено:
Академик Светомир Арсић Басара је током године учествовао у раду 13.
Међународне уметничке колоније, која се одржава у организацији Удружења ликовних уметника Хомоља у Жагубици. Поводом Дана државности Републике Србије
одликован је златном медаљом за изузетне заслуге у културним делатностима,
посебно у области вајарства. Отворио је изложбу својих скулптура у Културном
центру Србије у Паризу. Четрнаест скулптура је постављено на три нивоа галерије.
У првој просторији тема изложбе била је „Стварање Србије“. Изложена је скулптура
„Стварање Србије“. У другој просторији садржај скулптура тиче се нашега времена:
(бомбардовање, страдање Србије) „Христос с мачем“, „Егзодус“, „(Не)милосрдни
анђели“. У трећој сали биле су скулптуре апстрактног облика: „Птица стаклених
крила“, „Девета Бетовена симфонија“, „Композиција“. У емисији РТС-а „Наши у
свету“ приказани су скоро сви експонате са ове изложбе. Завод за заштиту споменика
града Београда, у оквиру свечаног отварања реконструисаног Косанчићевог венца,
организовао је отварање изложбе Басариних скулптура у слободном простору под
називом: „Омаж Косанчић Ивану“. Изложено је шест монументалних скулптура:
„Косанчић Иван“, „Топлица Милан“, „Обилић Милош“, „Врховни Вожд Карађорђе“,
„Путир Немањића“ и „Бетовенова девета симфонија“. У књизи руског балканолога
др Виктора И. Косика репродукована је Басарина скулптура „(Не)милосрдни анђео“.
Попрсје академика Слободана Јовановића постављено је испред улаза Правног
факултета у Београду. Интервју је дао за Вечерње новости и косовско-метохијске
новине Јединство. Интензивно је радио на припремњу изложбе у Галерији САНУ.
Академик Дејан Деспић није компоновао нова музичка дела јер сматра да је са
опусом од 246 завршио своје музичко стваралаштво. Две значајне изведбе биле су:
Опера буфа у два чина: „Поп Ћира и Поп Спира“, премијерно изведена у Српском
народном позоришту у Новом Саду, а инострана премијера изведена је у Палати
уметности у Будимпешти, на оперском фестивалу „Армел“, пред 10.000 гледалаца.
Награда публике. Концерт за трубу и (гудачки) оркестар (Младен Ђорђевић, соло). О
новој опери је организована музиколошка трибина у Удружењу композитора.
Академик Милан Лојаница је током године вршио дужност секретара Одељења ликовне и музичке уметности, члана Председништва САНУ, председника
Одбора и главног и одговорног уредника Речника појмова из области уметности и
архитектуре. Уједно је члан и учесник научних, стручних и уметничких асоцијација
АИНС, АСС и у УАС. Током године је у области пројектовања и грађења остварио
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следеће активности: 1. идејни главни пројекти анекса и аутобуске и железничке
станице испод конструкције УНП – Нови Београд, у коауторству са проф. арх. В.
Лојаницом и пројектантским тимом ЦИП–Београд; 2. концептуално решење
изградње Београдске аутобуске станице „БАС“ у Блоку 42 на Новом Београду, идејна
решења платоа, приступног трга и конструкције станичних надстреха и кровних
застора, све са проф. Владимиром Лојаницом и у сарадњи са Студијом „Проаспект“
– Београд. Одржао је говор на отварању изложбе и написао уводни текст каталога за
изложбу др Горице Љубенов под насловом Традиционална архитектура Старе
планине у Галерији науке и технике САНУ. Одржао је више усмених обраћања на
отварању скупова и пригодних свечаности и отворио неколико изложби у земљи и
иностранству. Учествовао је на научном скупу „Прошлост, садашњост и будућност
инжењерства и архитектуре у Србији“ у САНУ са радом „Искуство и искушења
изградње и уређења градова у Србији данас и у будућности – пет периода модернизације“. Предавање „Александар Дероко, члан САНУ“, поводом обележавања 30
година од смрти, одржао је у амфитеатру Архитектонског факултета у Београду.
Објавио је неколико интервјуа и чланака у домаћим и стручним часописима и
недељницима.
Академик Душан Оташевић је током године, поред редовних дужности у
САНУ, одржао самосталну изложбу „Гозба“, у Уметничкој галерији „Надежда Петровић“ у Чачку и колективне изложбе на „57. Октобарском салону“ у Музеју града Београда, „Анатомија лета“ у Музеју ваздухопловства и „Чукарички салон“ у Галерији
73 у Београду.
Академик Иван Јевтић је током године одржао велики број концерата. Завршио је симфонијску поему „За живот и мир“, која је премијерно изведена 3. октобра
у Београду (Коларац). Одржао је концерт у Ваљеву, затим у Београду у великој сали
Мадленијанума са солистом, док је на концерту матураната Музичке школе у Суботици изведен његов Концерт за саксофон и камерни оркестар. У Санкт Петерсбургу
одржан је солистички концерт његове музике за флауту, а уследили су концерти на
Јалти и Сочију са истим програмом. У септембру је одржан концерт у Руском
спиритуалном и културном центру у Паризу. Промотивни концерт за трубу одржан
је у атријуму Народног музеја са чувеним трубачем из Француске, Ериком Обијером,
и оркестром ансамбла „Светислав Бинички“. Исти концерт из Народног музеја
поновљен у Галерији Матице српске. Одржана је светска премијера симфонијске
поеме „За живот и мир“ на отварању сезоне симфонијског оркестра РТС-а. На
Трибини композитора у Београду, изведена је српска премијера лименог дувачког
квинтета „Викторија“, коју изводи загребачки дувачки квинтету. Током децембра
одржано је неколико изведби у Палати Српске академије наука и уметности, као и
изведбе у Новом Саду и Паризу. На захтев чувеног француског тромбонисте Жака
Можера, компоновао је Концерт за тромбон и камерни оркестар. Завршио је једну
песму за сопран и клавир на стихове Вјере Вукшић Витошевић.
Академик Исидора Жебељан је у току године написала композицију Интимно
писмо из Јудејске пустиње, која је настала као поруџбина Међународног фестивала
камерне музике „Stift Festival“ из Холандије. Композицију је премијерно извео
Бродски квартет (Brodsky Quartet) из Велике Британије, у оквиру поменутог
фестивала. Такође је написала две нове верзије композиције Сарабанда: једну за две
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виолине и клавир, а друга за кларинет, сопран и клавир. каденцу за први став Концерта за виолину и оркестар бр. 3 Мадалене Ломбардини (Maddalena Lombardini),
коју је премијерно извела виолинисткиња Марија Шпенглер, на концерту са
Хелсинборшким симфонијским оркестром (Шведска). На 31 концерту/манифестацији у 11 земаља (Холандија, Белгија, Аустрија, Шведска, Данска, Француска, Швајцарска, Шпанија, Пољска, Хрватска и Србија) одржано је укупно 79 извођења 26
композиција. У новембру, на ауторском концерту музике у Студију 6 РТС-а, премијерно
је изведена композиција У крчми, скомрашка игра за обоу, хармонику, контрабас и
удараљке, у извођењу обоисте Борислава Чичовачког, акордеонисте Александра Стефановића, контрабасисте Бобана Стошића и перкусионисте Ивана Марјановића.
Академик Бранислав Митровић је током године учествовао као вођа ауторских
тимова на четири конкурса и пројекта и предводио ауторске тимове на два идејна
пројекта и решења. Такође је учествовао као вођа ауторских тимова на шест главних
архитектонско–грађевинских пројеката. Излагао је на „40. салону архитектуре“ у
Београду, на „3. црногорском салону архитектуре“ у Подгорици и на изложби
Пиранских дана архитектуре „PIRANESI“. Одржао је више гостујућих предавања на
научним скуповима, трибинама и пригодним свечаностима. Предавање „Настајање
архитектуре у околностима која прате савремену градњу“ одржао је у Огранку САНУ
у Нишу, апредавање „Архитектура између захтева одрживости и околности које
прате савремену градњу“ у Огранку САНУ у Новом Саду. Рецензирао је књигу групе
аутора: Архитектонски водич 100 Ниш, Друштва архитеката Ниша. Током године
био је председник жирија на конкурсу за Идејно решење меморијалног комплекса на
планини Цер и отворио две изложбе.
Академик Милица Стевановић доставила је извештај за 2017. и 2018. годину,
који обухвата следећа излагања: 29. Чукарички ликовни салон, у Београду, Ликовни
уметници академици, Поводом 175 година од оснивања САНУ у Галерији РТС-а,
Ликовни сусрети у кући краља Петра Првог, Избор из збирке ФЛУ у Галерији РТСа, Јесења изложба УЛУС-а 2017. у Уметничком павиљону „Цвијета Зузорић”, док се
2018. године посветила припреми самосталне изложбе. Текстови: Бојана Бурић,
Милица Стевановић (разговор и коментари): Милица Стевановић (за зборник Жене
чланови САНУ), Неколико предлога за унапређивање наставе уметности у општеобразовним установама (за планирани округли сто у организацији Академијског
одбора за образовање).
Академик Тодор Стевановић је током године номинован и ушао је у ужи избор
за лауреата престижне Кјото награде из домена визуелних уметности и филозофије
коју додељује Inamori Foundation, Кјото, Јапан.
Дописни члан Светислав Божић је именован за потпредседника Одбора за
културу САНУ. У току године имао је велики број јавних извођења и концерата у
земљи и иностранству, међу којима су: Молитва Св. Сави – за мушки хор, Београд,
крипта Светосавског храм; Пролеће - за соло глас и инструментални ансамбл, Литургија Св. Јована Златоуста – фрагменти, ауторски концерт на Универзитету у
Косовској Митровици (солистичка, камерна и оркестарска музика са две премијере
за оркестар: Дечани и Просветљење); Ноктурно за Чарнојевиће – за 4 харфе, Санкт
Петербург, Поглед са Калемегдана – концерт за гудачки оркестар, Солун, светска
премијера; Песме без речи – поема за симф. оркестар, Соната за клавир, Соната за
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виолину и клавир, Откоси – три сцене за симфонијски оркестар, Прелид за Милену
– за виолу соло; Београд, КНУ. Дао је велики број интервјуа за домаће и иностране
телевизије и новине и одржао уводно предавање у Огранку САНУ у Нишу са темом
„Музика као средство комуникације“. Написао је предговор за књигу новинара
Зорана Радисављевића Тражим реч и представио две монографије Музиколошког
института САНУ о Даворину Јенку и Јосипу Славенском у САНУ. Именован је за
члана Националног акредитационог тела (НАТ).
Награде и признања
Академику Милану Лојаници је додељена годишња награда 40. Салона архитектуре – „Поље будућности“ у категорији архитектуре, у коауторству са проф. арх.
Владимиром Лојаницом, за дело Пословно-трговачки и хотелски градски центар
„Рајићева“ у Београду, као и годишње награде „Алексеј Бркић“ Удружења архитеката
Србије за најуспешније архитектонско дело из свих области архитектуре реализовано у протеклој години. Такође му је додељена и Повеља Савеза инжењера и
техничара Србије, као и „Признање за изузетне резултате и заслуге“ и специјална
диплома Академије инжењерских наука Србије.
Академик Дејан Деспић добитник је златне медаље „Јован Ђорђевић“ поводом дана Српског народног позоришта и Награда публике у Будимпешти за оперу
„Буфа“ у два чина „Поп Ћира и Поп Спира“.
Академик Бранислав Митровић добитник је награде 40. Салона архитектуре
у категорији „Гости салона – дело у иностранству“ за објекат хотел Каменово, као и
Повеље УАС-а за најуспешније дело наших архитеката које је реализовано у
иностранству за исти објекат. На конкурсу за идејно решење фасаде у Ресавској
улици, добио је I награду са ауторским тимом.
Академик Тодор М. Стевановић номинован је у ужи избор за лауреата престижне „Кјото“ награде из домена визуелних уметности и филозофије коју додељује
Inamori Foundation, Кјото – Јапан 2018.
Дописни члан Светислав Божић је добио награду „Златна књига“ коју додељује Библиотека Матице српске из Новог Сада.
Публикације
– Каталог изложбе Традиционално архитектонско наслеђе у региону Старе
планине ауторке Горице Љубенов;
– Каталог изложбе Недељко Гвозденовић. У потрази за апсолутним сликарством. ауторке Дијане Метлић;
– Делатност Недељка Гвозденовића у Српској академији наука и уметности
и његов допринос оснивању и раду Галерији САНУ ауторке Јелене Межински
Миловановић;
– Каталог изложбе Марко Челебоновић (1902–1986).
Институти на старању Одељења
У Музиколошком институту САНУ рад сарадника Института одвијао се према
предвиђеном плану, у оквиру пројектних и потпројектних задатака. Објављено је
девет монографија међународног и националног значаја, а настављен је рад на
примарној техничкој заштити драгоцене архивске грађе која се чува у Институту, као
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и на њеној научној обради и промоцији. Настављен је рад на припреми новог тома
Сабраних дела Корнелија Станковића. Сарадници су дали допринос проучавању и
новој интерпретацији делатности Стевана Стојановића Мокрањца, подручју салонске клавирске музике, делатности хора „Београдски мадригалисти”; настављена су
истраживања српског позоришта и музике барокног доба, као и проучавање рускосрпских појачких веза. Током године организована су два међународна научна скупа
на којима је учествовало близу 50 излагача из земље и иностранства. Тежиште
додатног, запаженог ангажовања сарадника Музиколошког института било је на
обележавању значајног јубилеја – 70 година од оснивања Института, под називом
„Звук и реч“.
У целини гледано, Музиколошки институт САНУ је остварио у научној и
културној јавности врло запажене резултате. О томе неспорно говори и чињеница да
је Институт проглашен „Музичком институцијом године“, чиме је „Музика класика“
– једина национална фондација за доделу награда из области уметничке и
традиционалне музике – одала високо признање Институту за укупне доприносе
његових сарадника у 2018. години.
Концерти у Галерији САНУ
У оквиру циклуса, који се одржава у Галерији Српске академије наука и
уметности, у току године приређена су 74 концерта. Руководилац концертне делатности Галерије САНУ је академик Иван Јевтић. На концертима у току године
наступило је 219 извођача: 157 солиста, 49 клавирских сарадника, четири хора, два
диригента, 13 камерних ансамбала и извођача традиционалне српске музике: пет
певача, пет свирача, пет певачких и једна играчка група. Поред музичара из Београда,
гостовали су солисти и ансамбли из других градова Србије и других држава. У току
године, у оквиру концертног циклуса, издвајају се: ауторске вечери српских композитора, посебни и тематски концерти, концерти приређени у сарадњи са другим
установама, организацијама и удружењима, вечери традиционалне српске музике.
Музика српских композитора – чланова САНУ представљена је на ауторским вечерима: „Клавирска и камерна музика Светислава Божића“, „Вокална лирика Дејана
Деспића“ и „Камерна музика Ивана Јевтића“. Фондација „Василије Мокрањац“
приредила је концерт Клавирска музика Василија Мокрањца у извођењу младих
пијаниста. Сви ови концерти остварени су уз подршку СОКОЈ-а. Одбор за заштиту
српске музичке баштине САНУ припремио је Вече камерне музике Миховила Логара
(1902–1998) и Драгутина Гостушког (1923–1998), обележавајући годишњице смрти
ових композитора. Јубиларни 2500. концерт у Галерији обележен је свечано 4. јуна.
Захваљујући СОКОЈ-у концерти у Галерији били су ослобођени ауторске накнаде.
Сви концерти су снимљени у DVD формату за документацију Галерије.
Осврт секретара Одељења
Несумњиво је да је протеклу годину у Академији обележио избор нових чланова САНУ. У Одељењу се том задатку приступило са много пажње и размишљања,
не само о конкретним именима кандидата већ и о питањима од општег стратешког
интереса за даљи рад ове институције и њену улогу у средини, данас и у будућности.
Зато је овогодишњи изборни циклус Одељење водило кроз разговоре о три основна
питања: а. о пожељном броју кандидата у Одељењу (везано за чињеницу о озбиљном
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дисбалансу у броју чланова САНУ између одељења природних наука, с једне, и
хуманистичких дисциплина и дисциплина уметности, с друге стране). б. о областима
из којих се кандидати бирају и критеријумима, односно вредностима које доносе и в.
о улогама и функцијама које у предстојећем времену очекују све чланове Одељења
(сходно друштвеним интересима и циљевима који пред САНУ стоје у актуелном
времену). С тим у вези је све време било присутно питање критичког или критизерског односа јавности према изборном поступку у САНУ. Најсажетије речено,
после искуства из овогодишњег изборног циклуса можемо закључити:
1. да је питање пожељног броја везано за чињеницу да је у периоду од 2006.
године, када је у Одељењу било 17 активних чланова, до данас, Одељење изгубило
чак осам чланова, а да је примило (не рачунајући једну преквалификацију
иностраног у редовне) само три нова члана, што када се изузму два члана која су
стално ван земље и један у здравственим тешкоћама, чини да је данас у радном
саставу Одељења активно само девет чланова. Значи да је Одељење у периоду од 12
година скоро преполовљено, те да је регенерација чланства у овом и у наредним
циклусима неопходна.
2. да је питање о областима из којих кандидати долазе, везано за чињеницу да
је данас у условима савремене развијености наука и уметности на измаку друге
деценије 21. века, крајње време за ширење уметничких области из којих се кандидати
бирају као и за садржинско продубљивање тих области сходно њиховом теоријском,
технолошком и методолошком савременом развоју, који уметност све више упућује
на приближавања и повезивања са неким областима наука. То је и разлог што је пред
нама било опредељење да овогодишњи кандидати, осим ликовне уметности,
архитектуре и музике репрезентују и области етномузикологије, урбанизма и теорије
уметности и што, уз своје уметничке резултате имају и научне референце у својим
областима.
3. о активностима које се у предстојећем периоду очекују од свих чланова
одељења, па и од новоизабраних, Одељење је чврсто на становишту и уверењу да ће
у наредном периоду од великог значаја за нашу средину бити не само појединачно
дело чланова САНУ већ и веома много њихова спремност и способност да у
данашњим приликама пада културних вредности делују у средини, инспиративно,
покретачки, па чак у неку руку и препородилачки. Имајући, наиме, у виду затечено
стање у области културе и уметности у нашој средини, Одељење процењује да ће у
времену које долази уметност и наука морати интензивније у народ, у простор
Србије, јер би затварање у узак академски круг, односно елитизам, па још и везан
само за метрополу, престонички град, било исто што и бежање од стварности и
одговорности. Сходно начелу да је Академија не само репрезентативна него и радна
установа, од њених чланова се недвосмислено очекује да осим личног рада и у њему
највиших домета, што више помогну у важним пословима који пред Академијом па
и пред широм друштвеном заједницом предстоје. Другим речима, баш онако као што
су то чиниле и најугледније личности академика уметника у нашој прошлости, па
можда и више од тога?

212

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 52.500.000,00 динара од Министарства просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије. Министарство је уплату извршило у целини, a Одлуку о
расподели средстава за текућу годину донео је Управни одбор Фонда, на седници
одржаној 3. маја, на основу предлога и сугестија Академијиних одељења и Извршног
одбора САНУ.
Фонд САНУ је уплаћена средства распоредио на следеће позиције: за научноистраживачке и пројекте у области уметности, објављивање научних публикација, међународну 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. На ове намене утрошен је укупан износ уплаћених средстава,
односно 52.500.000,00 динара.
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 28 пројеката из
области математике, физике и гео-наука, 20 из области хемијских и биолошких наука,
13 из области техничко-технолошких наука, 28 из области медицинских наука, 12 из
области језика и књижевности, 16 из области друштвених наука, 25 из области
историјских наука и осам пројеката из области ликовне и музичке уметности.
Резултати рада пројеката и одбора САНУ објављују се у Билтену Фонда
САНУ за истраживања у науци и уметности за 2018. годину.
Издавачка делатност
У току године одштампана су 52 издања, од чега је по типу публикација 13
појединачних бројева часописа, 19 зборника радова, 13 каталога, пет монографија,
две јубиларне библиографије и 20. том Речника САНУ. Укупно 1.162 аутора објавило
је 540 радова. Први пут је припремљен и објављен Каталог издања САНУ: 2016–
2017–2018.
Међународна сарадња, организација научних скупова и учешће
чланова САНУ на научним скуповима у земљи и иностранству
У току године 55 чланова и сарадника САНУ остварили су студијске боравке,
учествовали на научним скуповима у земљи и иностранству и узели учешће у
радним телима међународних асоцијација или као представници САНУ на значајним
међународним скуповима, а САНУ је посетило 60 научника по основу споразума о
сарадњи, учешћа на научним скуповима, као предавачи или чланови званичних
делегација.
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Током године Академија је организовала и била покровитељ 52 скупа, пет
свечаних скупова, два циклусна предавања: први циклус од четири, а други од седам
предавања, дванаест предавања на предлог одељења и Извршног одбора САНУ,
четири представљања књига и шест комеморативних скупова.
Рад Библиотеке САНУ
Библиотека САНУ je током године у узајамном каталогу креирала 3.935, а из
њега је преузела 5.330 записa, па се сада у бази COBISSANU налази укупно 60.851
записа. У Библиотеци је за потребе чланова САНУ и корисника Библиотеке САНУ
дигитализовано 1.315 страна разноврсне грађе. Библиотека САНУ је у току године
приновила 4.538 свезака монографских и периодичних издања. Из размене је стигло
2.457 јединица грађе, као поклон 957 јединица грађе и укупно 506 примерака издања
САНУ и института. Библиотека је и ове године добила могућност да врши избор
публикација из откупа Министарства културе и информисања у висини од 1.045.471
динара, па je на тај начин набављенa 541 публикацијa за фонд и још 705 примерка за
размену. За размену и поклон партнерима у земљи и иностранству припремљено је
5.303 публикација. У бази размене тренутно се као активне воде 742 институције.
Активно су обрађиване поклоњене или откупљене библиотеке: Милана ЈовановићаБатута, Виктора Новака, Антона Билимовића, Симе Симића, Динка Давидова и
Борислава Јовановића. Завршена је обрада посебне библиотеке Милана Јовановића-Батута, а ретроспективно је обрађена и библиотека Михаила Петровића-Аласа.
Двадесет ордена и медаља из збирке Милана Јовановића-Батута предато је Архиву
САНУ и сада се налазе у оквиру сталне поставке у витринама на првом спрату Палате
САНУ, као део збирке Кабинета за медаље Архива САНУ. Фонд старе и ретке књиге
увећан је за девет књига које су пребачене из општег фонда. Сва издања САНУ
пристигла у току године инвентарисана су и формално и садржински обрађена,
Приређена је тематска библиографија о Косову и Метохији у издањима САНУ са 536
библиографских јединица и седам регистара. Унета су два зборника радова и један
број часописа у дигитални репозиторијум. Завршене су јубиларне библиографије пет
академикâ. Библиографије М. Марјановића и В. Становчића предате су у штампу.
Започет је рад на јубиларним библиографијама академика Тодора Стевановића и
академика Драгана Шкорића. Поред тога, рађене су и библиографије за различита
издања САНУ. Из фототеке је у електронској форми издата 688 фотографија чланова
Академије и њених претходница, а примљено је пет нових фотографија зграде САНУ
(у електронском облику) и осам фотографија личности ван САНУ. У књигама
аутографа забележено је 11 нових потписа. Издато је 3.286 страна разне биобиблиографске грађе, прегледа чланства и литературе о Академији и слично. Одржано је 17
трибина Библиотеке САНУ. Приказано је укупно 18 књига и 13 зборника радова
чланова САНУ, издања САНУ, као и института и центара чији је САНУ оснивач.
Одржано је 12 камерних изложби. Објављена је јубиларна Библиографија радова
академика Николе Тасића, ауторке Милене Обрадовић и шести број годишњака
Трибина Библиотеке САНУ.
Рад галерија САНУ
Галерија САНУ реализовала је током године осам изложби са следећим
тематским насловима: Стојан Новаковић и његово доба; Дакле, Ви сте тај Урош
Предић?; 35 година Петнице; Михаило Петровић Алас, родоначелник српске мате214

матичке школе; Недељко Гвозденовић. У потрази за апсолутним сликарством;
Римски лимес и градови у Србији; Чудо какофоније. 57. Октобарски салон и Марко
Челебоновић (1902–1986). Ретроспективна изложба. Изложбе су пропраћене
каталозима, предавањима и стручним вођењима кроз изложбе. Објављено је шест
каталога. Изван Галерије САНУ реализована је изложба Уметничка збирка САНУ –
ликовни уметници академици, која је гостовала у Пожаревцу, Лесковцу и Свилајнцу
и изложба Олга Јеврић – скулптуре, у Ужицу. Представници Галерије САНУ су присуствовали Међународној радионици о дигитализацији културног наслеђа у
организацији Министарства културе и информисања Републике Србије. У Галерији
САНУ одржана је промоција књиге 100 представа балета и уметничке игре наших
простора. Завршена је прва фаза пројекта евидентирања значајних комада намештаја који су припадали члановима САНУ. Обављен је попис свих покретних ствари
које се налазе у легатима Библиотеке САНУ као и попис осталих значајних
покретних ствари, мимо легата, које су припадале академицима. Уз сарадњу
стручњака из Архива САНУ, постављена је стална изложба експоната из кабинета за
медање Архива САНУ у холу на првом спрату зграде САНУ. Организована су 74
концерта, на којима је наступило 219 извођача: 157 солиста, 49 клавирских сарадника, четири хора, два диригента, 13 камерних ансамбала и извођача традиционалне српске музике: пет певача, пет свирача, пет певачких и једна играчка група.
Јубиларни 2500. концерт у Галерији обележен је свечано 4. јуна. На њему је млада
пијанисткиња из Београда Драгана Томић примила награду „Станојло Рајичић“ (коју
САНУ додељује за најуспелији концерт у Галерији у претходној музичкој сезони).
Одржано је представљање зборника радова Бела Барток и српска музика. У оквиру
обележавања 70-годишњице Музиколошког института САНУ одржана су у Галерији
два концерта.
Галерија науке и технике САНУ је у току године реализовала 15 изложби као
и богат пратећи програм. Називи изложби су: Страдање Рома у Првом светском
рату, Иван Ђаја: београдска школа физиологије – oд Сорбоне до Београда, Недеља
свести о мозгу 2018 – Све стране свести, Традиционално архитектонско наслеђе у
региону Старе планине, Историја токсикологије, Моћ биља – поводом 70 година рада
Института за проучавање лековитог биља „Др Јосиф Панчић“, И ово је Србија, ’68.
у „Студенту“, Форензика древности – 20 година нових археолошких истраживања
локалитета Винча, Српска лексикографија од Вука до данас, Јован Стејић, први
Србин доктор медицине у обновљеној Србији, Солунски фронт 1916–1918, Први
светски рат у минијатури, О архитектури 2018. Изложбе су пратили каталози (5)
као и богат пратећи програм у виду едукативних радионица за децу, предавања и
трибина. Галерија науке и технике узела је учешћа у манифестацијама „Ноћ музеја
2018.“ и „Ноћ истраживача“.
Конзервација и откуп архивалија
Архив је у току године следећим поклонима обогатио своје фондове: од Мирослава Мајкла Ђорђевића из САД, преписка Мирослава Мајкла Ђорђевића и Добрице
Ћосића, објављена 2011. у књизи Преписка 1991–1999 и додата необјављена писма;
од Драгутина Марковића, штампане радове Симе Марковића, новинске чланке,
радове о њему и фотографије; од Томислава Крсмановића део грађе Сага о ићима; од
академика Василија Крестића две разгледнице нацистичке пропаганде, хрватску
215

разгледницу и флајер о Алојзију Степинцу; од Драгана Аврамова, Подаци о неделима
НДХ према делу српског народа на територији НДХ према информацијама
добијеним до 8. VIII 1941, злочини усташа над Србима до 8. VIII 1941; Једна фасцикла
архивске грађе (Писма и радови академика Јована В. Сурутке и списак његових
одликовања); из архиве Одбора за критичка издања српских писаца преузет је део
заоставштина Павла Поповића и Пере Слијепчевића и документа из архиве Бранка
(Бране) Миљковића (ту се налазе: писма Николе Пашића краљу Александру Обреновићу и Ђорђу Генчићу; писмо Косте Таушановића Ђорђу Генчићу; писмо Саве
Грујића Ђорђу Генчићу; извештај Ђорђа Генчића о разговору с краљем Александром
поводом женидбе с Драгом Машин; оставка Владе, 8. јула 1900. и писмо Милоша
Црњанског Бранку Миљковићу из 1929); од Института за српски језик преузета је
једна фасцикла грађе за лексикографију из заоставштине Вука С. Караџића и његов
Ријечник с белешкама; од др Зорана Поповића из САД део заоставштине Павла и
Богдана Поповића; од Миливоја Бранковића из Београда рукописне текстове Љубе
М. Давидовића: Формирање заједничке владе за Краљевину СХС и Село – отаџбини
(приликом десетогодишњице смрти Драшковићеве), а другом руком написани
чланци: 1. II Ултиматум, 2. 4 – II – у Ратном дневнику (некомплетно), 3. Ратни
дневник 10 – II – 1918. Петар Први (медаљон), 4. Стихови с фронта; од Мирослава
Михаиловића VHS касета Тама у времену, филм о политичким затвореницима; део
рукописне заоставштине академика Косте Михаиловића у којима се налазе
различити материјали из више комисија, којима је руководио или био њихов члан.
Завршена је обрада рукописне заоставштине академика Васе Чубриловића. Рађено је
на сређивању збирке Кабинета за медаље. Урађен је електронски Улазни инвентар
Кабинета. Централни институт за конзервацију обавио је конзеваторске послове на
169 одличја. Фотографисано је више од 800 одликовања, а каталошка обрада урађена
је по свим усвојеним правилима музолошке обраде одликовања. Урађен је веб-сајт и
дигигитална презентација, а написане су и биографије свих дародаваца. Резултат
овог рада је стална изложбена поставка Кабинета за медаље. Током протекле године
архивисти Архива услужили су укупно 223 истраживача. Приручна библиотека
Архива САНУ обогаћена је са 70 нових књига.
Као и претходних година архивисти су се у стручним и научним публикацијама оглашавали својим прилозима, учествовали су на научним скуповима и у
телевизијским емисијама.
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 сачињавали:
председник Управног одбора Фонда САНУ академик Зоран В. Поповић; секретари
одељења САНУ, академици: Градимир Миловановић, Одељење за математику,
физику и гео-науке, Владимир Стевановић, Одељење хемијских и биолошких наука,
Зоран Петровић, Одељење техничких наука, Драган Мицић, Одељење медицинских
наука, Предраг Пипер, а од 29. 11. академик Злата Бојовић, Одељење језика и књижевности, Димитрије Стефановић, а од 19. 11. академик Коста Чавошки, Одељење
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друштвених наука Михаило Војводић, Одељење историјских наука и Милан Лојаница, Одељење ликовне и музичке уметности, представници одељења САНУ: академици Зоран Радовић, Богдан Шолаја, дописни члан Велимир Радмиловић,
академици: Миодраг Чолић, Александар Лома, Данило Баста, дописни члан Миодраг
Марковић, академик Tодор Стевановић; представник Огранка САНУ у Новом Саду,
академик Теодор Атанацковић и представник Огранка САНУ у Нишу, академик
Нинослав Стојадиновић, чланови Управног одбора Фонда САНУ.
Управни одбор Фонда САНУ одржао је у току године три седнице. На
седницама су усвојене одлуке о усвајању Извештаја о раду одбора и пројеката
одељења САНУ у 2017, о усвајању Финансијског плана Фонда САНУ за 2018. 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
Фондација за студије наука и уметности
Циљеви Фондације утврђени су Статутом и односе се на обезбеђивање услова
за образовање младих (студената и ученика) и њихово оспособљавање за стваралачки
рад у науци и уметности, као и ради подршке студијама из области наука и уметности.
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. У Управни одбор Фондације
за студије наука и уметности, на мандат од четири године (2018–2022) именовани су:
академик Димитрије Стефановић, председник; Славица Павловић, Еуробанка Београд; др Срђан Цекић, Удружење банака Србије; Саво Јаковљевић, Народна банка
Србије и Милорад Марјановић, Завод за уџбенике и наставна средства Београд,
чланови. Управни одбор именовао је управитеља Слађану Млађен. Административне и рачуноводствене послове обавља Стручна служба САНУ.
На седници Управног одбора од 22. јануара 2018. године усвојени су: Измене
и допуне Статута Фондације, Финансијски извештај за 2017, Финансијски план за
2018, Извештај о раду за 2016 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. Извршни одбор САНУ именовао је Управни одбор Фонда:
академика Василија Крестића, за председника, академика Драгослава Михаиловића
и академика Видојка Јовића, за чланове. Управни одбор Фонда именовао је за управитеља Слађану Млађен. 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, као и
Финансијски план за 2018. годину.
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Фондација Драгослав Срејовић за капиталне научне
и уметничке пројекте САНУ
Циљеви Фондације, одређени су Статутом Фондације, а односе се на стварање
услова за помагање развоја научног и уметничког стваралаштва Српске академије
наука и уметности. Извршни одбор САНУ именовао Управни одбор Фондације:
академика Видојка Јовића, за председника, академика Јованку Калић и дописног
члана САНУ Миодрага Марковића, за чланове. Управни одбор Фондације именовао
је управитеља Слађану Млађен. 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, Финансијски план за 2018 и
Извештај о раду за 2017. годину.
Фонд Ђорђе Зечевић за заштиту и унапређење ћириличног писма
Фонд је основан ради заштите, унапређења и усавршавања ћириличног писма.
Извршни одбор САНУ именовао је у Управни одбор Фонда, на мандатни период од
четири године (2016–2020), академика Предрага Пипера, за председника и академике
Јасмину Грковић-Мејџор и Данила Басту, за чланове. Управни одбор Фонда именовао
је управитеља Слађану Млађен. Административне и рачуноводствено-књиговодствене
послове за потребе Фонда обавља Стручна служба САНУ.
Од активности Фонда треба истаћи рад на изради Библиографије радова
српске и словенске ћирилице. У том послу остварен је значајнији напредак. Фонд је
у суиздаваштву са Српском академијом наука и уметности штампао издање Српски
молитвеник, Споменица Милану Решетару (1512–1942–2012). У оквиру Трибине
Библиотеке САНУ књига је представљена 6. фебруара. 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 писма.
Управни одбор Фонда Ђорђе Зечевић за заштиту и унапређење ћириличног
писма 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, такође, 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 (2016–2020),
именовао је: академика Душана Оташевића, за председника, академике Гојка
Суботића и Љубомира Симовића, за чланове. Управни одбор Фонда именовао је
Слађану Млађен за управитеља. Административне и рачуноводствене послове за
потребе Фонда обавља Служба САНУ.
Управни одбор Фонда Браниславе Бране Белић одржао је 19. фебруара 2018.
године седницу на којој су усвојени: Финансијски извештај за 2017. годину,
Извештај о раду Фонда у 2017. и Финансијски план за 2018.
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Наградни фонд Секуле Зечевића
Циљеви Фонда су одређени Статутом и остварују се доделом награде за
најбоље ученике или студенате, родом из Херцеговине. Извршни одбор САНУ
именовао је Управни одбор Фонда на мандатни период од четири године (2016–2020)
академика Данила Басту, за председника, Миодрага Марковића, дописног члана
САНУ и Предрага Пешка, академика за чланове. Управни одбор Фонда именовао је
управитеља Слађану Млађен. Административне 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, академике Данила Басту и Предрага Пипера, за
чланове. Управни одбор Фонда именовао управитеља Слађану Млађен. Административне и рачуноводствене послове за потребе Фонда обавља Стручна служба
САНУ.
Усвојен је Правилник о награди Фонда Николе Трајковића, којим је утврђено
да се награда Фонда додељује једанпут у две године преводиоцу за превођење 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
(преводиоца 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.
Задужбина Бранка Ћопића
Задужбина је основана на неодређено време, а ради остваривања општекорисних циљева, тј. у циљу награђивања 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 Упраног
одбора Задужбине. Извршни одбор САНУ именовао је у Управни одбор Задужбине:
академике: Милосава Тешића, Душана Ковачевића, Матију Бећковића, Наду Милошевић-Ђорђевић и Горана Петровића за чланове. Управни одбор Задужбине је за
председника изабрао академика Милосава Тешића, а за потпредседника академика
Горана Петровића. За управитеља је именована Слађана Млађен. Административне
и књиговодствено-рачуноводствене послове за Задужбину обавља Стручна служба
САНУ.
Награда из Фонда Задужбине Бранка Ћопића за књигу високе уметничке
вредности објављену 2017. године додељена је Горану Милашиновићу за роман
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Случај Винча (у издању Лагуне, Београд) и Драгану Лакићевићу за збирку песама
Песме за једног читаоца (у издању Партенона, Београд). Свечаност уручивања
награда одржана је 12. јуна у Свечаном салону Клуба САНУ, о награђеним ауторима
су беседили академици Матија Бећковић и Горан Петровић.
Управни одбор Задужбине током године одржао је пет седница. На седници од
7. фебруара 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 одржане су следеће
активности:
Скупови
Српска академија наука и уметности и Академијски одбор за биомедицинска
истраживања су 15. јануара у Свечаној сали САНУ организовали научни скуп Превенција у функцији заштите здравља у Републици Србији.
Представљање књига Српска барокна теологија, Владимира Вукашиновића,
Историјско-богословска анализа српских штампаних Литургијара из XVI века, Ратка
Хрваћанина и Литурзи и литурголози, Србољуба Убипариповића, Владимира Вукашиновића и Ненада Милошевића одржана је у Свечаној сали САНУ, 25. јануара.
Научни скуп Иван Ђаја – београдска школа физиологије: од Сорбоне до Београда у организацији Одељења техничких наука САНУ и Одељења хемијских наука
САНУ одржан је 2. марта у Свечаној сали САНУ.
Cастанак COST (European Cooperation in Science and Technology) акције под
називом Повећање утицаја истраживања неуроразвојних поремећаја одржан је 5. и
6. марта. Ово је први званичан састанак ове COST акције у коју је до сада укључено
око 50 истраживача из 20 земаља Европе.
Представљање публикације Енциклопедија Републике Српске у издању Академије наука и умјетности Републике Српске одржано је 14. марта у Свечаној сали САНУ.
Под покровитељством САНУ, од 23. до 24. марта одржан је Симпозијум о
најновијим научним достигнућима у физици у организацији Фондације „Марко
Јарић“ и Физичког факултета Универзитета у Београду.
Свечано отварање VII форума Института за ментално здравље одржано је 12.
априла у Свечаној сали САНУ.
Под покровитељством САНУ, у организацији Српске трауматолошке асоцијације, 13. априла одржан је научни скуп Скелетни трауматизам у Србији.
Под покровитељством САНУ, у организацији Удружења токсиколога Србије и
Међународног удружења токсиколога (IUTOX) у Свечаној сали САНУ је 16. априла
одржана трибина Токсикологија и ми.
Друштво неуролога Србије и Клиника за неурологију Клиничког центра Србије организовали су Регионални едукативни курс Европске академије за неурологију
(EAN) од 20. до 22. априла у Свечаној Сали САНУ.
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Одељење језика и књижевности САНУ је поводом обележавања 150 година
од рођења академика Павла Поповића организовало 25. и 26. априла научни скуп
Периодизација нове српске књижевности.
Завод за заштиту природе Србије и IUCN Регионална канцеларија за источну
Европу и централну Азију су дана 25. априла у Свечаној сали САНУ обележили свечаном академијом 70 година рада Завода за заштиту Србије и 70 година институционалне заштите природе у Србији.
Одељење медицинских наука САНУ, Одбор за имунологију и алергологију
САНУ и Друштво имунолога Србије организовали су 26. априла у Свечаној сали
САНУ научни скуп Светски дан имунологије – 2018.
Одељење медицинских наука САНУ, Медицински факултет Универзитета у
Београду и Удружење за плућну хипертензију Србије су под покровитељством
САНУ организовали 3. маја скуп Плућна хипертензија: дијагностика и лечење.
Одељење медицинских наука САНУ и Клиника за неурологију Клиничког
центра Србије су 4. и 5. маја организовали међународну научну конференцију Новине
у болестима невољних покрета (Update on movement disorders).
Српска академија наука и уметности је представила зборнике радова Уметничко наслеђе српског народа на Косову и Метохији: историја, идентитет, угроженост, заштита и Artistic Heritage of the Serbian People in Kosovo and Metohija: history,
identity, vulnerability, protection 10. маја у Свечаној сали САНУ и том приликом су
говорили академик Владимир С. Костић, председник САНУ, академик Гојко Суботић, академик Александар Лома, дописни члан САНУ Миодраг Марковић и дописни
члан САНУ Драган Војводић.
Клиника за неуропатију Клиничког центра Србије је 11. и 12. маја организовала II српски симпозијум о неуропатијама са међународним учешћем Хронични
инфаматорне неуропатије у Свечаној сали САНУ.
Друштво неуролога Србије је од 17. до 19. маја у Свечаној сали САНУ организовало први регионални скуп Мултипла склероза у фокусу: стратегије за рану
дијагнозу и третман у земљама југоисточне Европе.
Под покровитељством САНУ, у организацији Савеза инжењера и техничара
Србије одржан је 23. и 24. маја научни скуп Прошлост, садашњост и будућност
инжењерства и архитектуре у Србији.
Институт за проучавање лековитог биља „Јосиф Панчић“ је у Свечаној сали
САНУ организовао 25. маја свечану академију поводом 70 година од оснивања
Института за проучавање лековитог биља „Др Јосиф Панчић“.
Српска академија наука и уметности је 28. маја организовала међународни
научни скуп Роботика, неуронаука и хирургија за неурорехабилитацију (Robotics,
neuroscience, and surgery for neurorehabilitation).
Представљање књиге Организовани скрининг колоректалног карцинома
Србије, аутора Зорана Кривокапића, Душице Банковић Лазаревић, Горана Баришића,
Биљане Мијовић и Верице Јовановић одржано је 30. маја у Свечаној сали САНУ и
том приликом о књизи су говорили академик Владимир С. Костић, председник
САНУ, академик Драган Мицић, секретар Одељења медицинских наука САНУ, проф.
др Радан Џодић, председник Републичке стручне комисије за скрининг и академик
Зоран Кривокапић.
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Српска академија наука и уметности и Балканолошки институт САНУ су 4.
јуна организовали научни скуп Право на побуну: '68. код нас и у свету у Свечаној
сали САНУ.
Међународна конференција Гласна пиштаљка: узбуњивачи и новинари против корупције одржана је 5. и 6. јуна у Свечаној сали САНУ. Конференцију је организовало Удружење „Пиштаљка“ у оквиру пројекта Делегације Европске уније у Републици Србији.
У сарадњи са Економским институтом САНУ је организовала округли сто
Здравство Србије у наредним деценијама 19. јуна у Свечаној сали САНУ.
Одељење за математику, физику и гео-науке САНУ организовало је међународни научни скуп Електростатика протеина 2018 (Protein Electrostatics 2018) од
25. до 28. јуна у Свечаној сали САНУ, у чијем раду је учествовао велики број (38)
угледних иностраних колега, знаменитих научника из целог света.
Српска академија наука и уметности, Међународни комитет слависта и Савез
славистичких друштава били су суорганизатори Међународног конгреса слависта,
који је одржан у Београду од 20. до 27. августа.
Српска академија наука и уметност, Огранак САНУ у Новом Саду, Природноматематички факултет, Универзитет у Новом Саду и ISAAC организовали су од 27.
до 31. августа међународну конференцију International Conference on Generalized
Functions GF2018 у Новом Саду.
Одељење техничких наука САНУ организовало је Прву међународну конференцију о електронској микроскопији наноструктура (ELMINA 2018) од 27. до 29.
августа.
Одељење за математику, физику и гео-науке САНУ и Институт за нуклеарне
науке „Винча“ организовали су од 28. до 31. августа међународну конференцију
Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized Gases (SPIG 2018),
која има традицију дугу 52 године и окупља светски признате научнике из области
основне, експерименталне и примењене физике. Током конференције најугледнији
страни и домаћи стручњаци из области физике одржали су 65 предавања и било је
представљено око 70 постера.
Одељење техничких наука САНУ и Институт за физику организовали су
међународну научну конференцију 22th International Conference on Gas Discharge and
Their Applications од 2. до 7. септембра у Новом Саду.
Дана 10. септембра САНУ је организовала међународну конференцију Нумеричко моделирање времена и климе: почеци, садашњост, и визија будућности (Numerical Weather and Climate Modeling: Beginnings, Now, and Vision of the Future) поводом
обележавања 45 година од када је у Београду, 1973. године, написан први савремени
компјутерски кôд за решавање хидродинамичких једначина кретања ваздуха, тј. кôд
за симулирање и прогнозу времена који је постао широко познат у свету и користи се
и данас свакодневно не само у Србији, већ и у Бразилу, Грчкој, САД и другим
земљама. У раду конференције учествовао је, поред домаћих, и велики број водећих
научника из Бразила, Грчке, Италије, Јужне Кореје, Руске Федерације, САД и Уједињеног Краљевства.
Српска академија наука и уметности и Удружење за хуману репродукцију
Србије организовали су симпозијум Хумана репродукција и генетика – утицаји на
потомство, 27. септембра у Свечаној сали САНУ.
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Под покровитељством САНУ, Српско удружење за проучавање гојазности
организовало је 4. српски конгрес о гојазности, на Златибору од 28. до 30 септембра.
Српска академија наука и уметности, Математички факултет Универзитета у
Београду, Математички институт САНУ и Друштво математичара Србије су организовали свечану академију и међународну конференцију Михаило Петровић Алас:
живот, дело, време поводом обележавања 150 година од рођења академика Михаила
Петровића Аласа (1868–1943), једног од највећих српских научника и оснивача
српске математичке школе, која је одржана 2. и 3. октобра у Свечаној сали САНУ.
Одељење историјских наука САНУ и Историјски институт организовали су 4.
oктобра међународни научни скуп Велика источна криза и српско питање.
Друштво генетичара Србије је поводом обележавања 50 година од оснивања
Друштва организовало свечану скупштину Друштва, 5. октобра.
Српска академија наука и уметности, Огранак САНУ у Новом Саду и Департман за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета у
Новом Саду организовали су међународну научну конференцију NATURAL HAZARDS
– Lessons from the past and contemporary challenges, од 5. до 7. октобра у Новом Саду.
Под покровитељством САНУ одржана је 15. конференција Европског удружења кардиолога Болести миокарда и перикарда, од 4. до 7. октобра.
Под покровитељством САНУ, Друштво колопроктолога Србије организовало
је 12. октобра у Свечанoј сали САНУ 11th International Biannual Symposium of Coloproctology.
Одељење медицинских наука САНУ у сарадњи са Еразмус програмом Европске комисије у области јачања капацитета високошколских установа организовало је
међународни научни скуп Бол – застрашујући господар живота, 22. октобра у Свечаној сали САНУ.
Српска академија наука и уметности организовала је 7. новембра научни скуп
125 година од публиковања монографије „Das Karstphänomen“ Јована Цвијића, који
је посвећен 125-годишњици првог објављивања капиталне монографије Јована
Цвијића Das Karstphänomen, која је поставила темеље и стандарде научном проучавању краса. Суорганизатори скупа су били Друштво геоморфолога Србије, Српско
географско друштво и Комисија за карст Српског геолошког друштва, а званичну
подршку одржавању скупа пружиле су и међународне организације: Међународна
асоцијација хидрогеолога, као и Међународна спелеолошка унија.
Српска академија наука и уметности и Правни факултет Универзитета у
Београду организовали су 9. и 10. новембра међународни научни скуп Људска права
у 21. веку (Human rights in the 21st century) поводом 70 година од усвајања Универзалне
декларације о људским правима.
Одељење хемијских и биолошких наука САНУ, Академијски одбор за село и
Академијски одбор „Човек и животна средина“ организовали су научно-стручни скуп
Коришћење пестицида у биљној производњи и заштити животне средине, 13. и 14.
новембра.
Српска академија наука и уметности је 15. новембра организовала научни скуп
поводом обележавања 50 година од смрти академика Милутина Радовановића.
Одељење друштвених наука САНУ, Институт за упоредно право и Институт
„Михајло Пупин“ организовали су 16. новембра научно-стручни скуп Примена
дигитализације у култури и науци у сали Аудиовизуелног архива и центра за дигитализацију САНУ.
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Српска академија наука и уметности у сарадњи са Војногеографским институтом је организовала научни скуп 150 година од рођења академика Стевана Бошковића, 21. новембра.
Одељење медицинских наука САНУ, Клиника за неурологију Клиничког
центра Србије, Медицински факултет Универзитета у Београду и Друштво неуролога
Србије организовали су 23. и 24. новембра симпозијум Мождани удар – Изазови.
Српска академија наука и уметности у сарадњи са Матицом српском и Академијом наука и умјетности Републике Српске организовали су поводом стогодишњице од завршетка Првог светског рата и формирања Краљевине Срба, Хрвата,
Словенаца/Југославије, од 29. новембра до 1. децембра, међународни научни скуп
Крај рата, Срби и стварање Југославије.
Српска академија наука и уметности и Српско геолошко друштво су 3. децембра организовали научни скуп 150 година од рођења академика Владимира
Ласкарева.
Српско хемијско друштво је поводом дана оснивања Друштва организовало 5.
децембра у Свечаној сали САНУ свечану скупштину Српског хемијског друштва.
Одељење друштвених наука САНУ и Економски факултет Универзитета у
Београду организовали су симпозијум Неједнакост у Србији, 10. децембра у сали
Аудиовизуелног архива и центра за дигитализацију САНУ.
Српска академија наука и уметности је 13. децембра у Свечаној сали САНУ
организовала представљање књиге Карцином дебелог црева: од превенције преко
карциногенезе до метастазе на којој су говорили академик Владимир С. Костић,
председник САНУ, академик Радоје Чоловић, проф. др Драгослав Стевовић,
господин Драгољуб Којчић, директор Завода за уџбенике и академик Зоран В.
Кривокапић.
Свечани скупови
Огранак САНУ у Нишу је у сарадњи са Народним музејом и Историјским
архивом из Ниша дана 25. септембра организовао свечану академију поводом 150
година од рођења академика Михаила Гавриловића.
Огранак САНУ у Новом Саду је поводом 100 година од присаједињења Војводине Краљевини Србији организовао свечану академију 25. октобра у Свечаној сали
Огранка САНУ у Новом Саду.
Српска академија наука и уметности организовала је 26. октобра свечану
академију посвећену Милошу Црњанском и том приликом су говорили академик
Љубомир Симовић, проф. др Радивоје Микић и књижевник Милисав Савић, а одабране стихове Милоша Црњанског је говорио драмски уметник Небојша Дугалић.
Дана 19. новембра одржан је свечани скуп Дан Српске академије наука и
уметности, коме су присуствовали чланови САНУ, високи представници политичког и јавног живота земље, представници универзитета у Србији, декани, директори института, шефови и представници дипломатско-конзуларних мисија у
Србији и Академијини поштоваоци, сарадници и пријатељи. Прослава је почела
отварањем Аудиовизуелног архива и центра за дигитализацију САНУ где су
говорили академик Василије Крестић и господин Радослав Зеленовић, управник
Аудиовизуелног архива и центра за дигитализацију САНУ. Прослава је након тога
настављена у Свечаној сали САНУ где су се присутнима обратили председник
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САНУ академик Владимир С. Костић и генерални секретар САНУ академик Марко
Анђелковић, који су потом новоизабраним дописним члановима САНУ уручили
повељу о избору и знак САНУ. Прослава је завршена отварањем сталне поставке
Збирке одликовања Кабинета за медаље Архива САНУ.
Одељење језика и књижевности САНУ је 11. децембра у Свечаној сали САНУ
организовало свечану академију посвећену Александру Солжењицину. Присутне је
поздравио председник САНУ, академик Владимир С. Костић а потом су о животу и
делу иностраног члана САНУ Александра Солжењицина, говориле проф. др Тања
Поповић и проф. др Корнелија Ичин. Одабране текстове Александра Солжењицина
казивао је драмски уметник Небојша Дугалић.
Комеморативни скупови
Српска академија наука и уметности организовала је шест комеморативних
скупова посвећених успомени на своје преминуле чланове: академика Николу Коку
Јанковића, академика Богољуба Станковића, академика Пантелију Николића, академика Владету Јеротића, академика Момчила М. Ристића и академика Веселинку
Шушић-Ракић.
Предавања
На предлог одељења и Извршног одбора САНУ у протеклој години одржано
је 12 предавања.
У организацији Математичког института САНУ одржано је предавање др
Кита Девлина (Keith Devlin) 1. марта на тему Mathematics in the 21st century.
Институт за нуклеарне науке Винча, под покровитељством САНУ, организовао је предавање проф. др Манџит Досанж (Manjit Dosanjh), саветнице за медицинске примене у CERN-у на тему Од физике до медицинских примена (From Physics To
Medical Applications).
На предлог Одељења за математику, физику и гео-науке САНУ у оквиру
научне трибине Чудесни ефекти квантне физике, у Свечаној сали САНУ одржана су
два предавања 22. марта: професора др Владана Вулетића са Факултета за физику
Технолошког института Масачусетс (MIT) на тему Врло атрактивни фотони и
професора др Влатка Ведрала са Универзитета у Оксфорду на тему Како је живети
у квантном свету?
Др Стефани Вест (Stephanie West), професорка са Хертфорд колеџа у Оксфорду, на предлог Одељење језика и књижевности САНУ, одржала je 23. марта
предавање на тему Одисејске алтернативе (Odyssean Alternatives).
На предлог Одељења техничких наука САНУ, др Мирослав Крстић, професор
и проректор за науку на Универзитету Калифорније у Сан Дијегу, одржао је 2. априла
предавање на тему Аутоматско управљање смањењем загушења у саобраћају;
Дана 14. маја у Свечаној сали САНУ уручена je електронска Колекција
средњовековних српских рукописа и књига. Колекцију је представио господин
Aлександар Иванович Вислиј (Александр Иванович Вислый), генерални директор
Руске националне библиотеке из Санкт Петербурга.
На предлог Извршног одбора САНУ, 18. јула предавање је одржао професор
др Јерг Хакер (Jörg Hacker), председник Немачке националне академије наука „Леополдина“ на тему Научна сарадња у Европи – потенцијали Берлинског процеса.
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Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и
Европски истраживачки савет који је основан од стране Европске комисије организовали су 3. септембра предавање професора Жан-Пјер Бургињона, директора
Савета.
Професор др Мајкл Керен (Michael Keren) са Макс Стерн академског колеџа у
Израелу, на предлог Одељења друштвених наука САНУ, одржао је предавање на тему
Улога јавног интелектуалца у дигиталном добу (The Role of the Public Intellectual in
the Digital Age).
На предлог Техничког института САНУ и Одељења техничких наука САНУ,
професор др Јозеф Пиотровски (Józef Piotrowski) одржао је предавање на тему
Development оf the Hot Mwir and Lwir Photodetectors, дана 27. септембра.
Поводом 165 година биологије у Србији, 50 година Друштва генетичара
Србије и на предлог Одељења хемијских и биолошких наука САНУ, дана 28.
септембра предавање је одржао др Карлес Лалуеза Фокс (Carles Lalueza-Fox) са
Института еволутивне биологије са Помпеу Фабра Универзитета у Барселони на
тему Откривање геномске историје Европе (Unveiling the Genomic History of Europe);
Професор др Милан Р. Димитријевић, професор емеритус на Медицинском
факултету Бејлор у Хјустону одржао је предавање 1. октобра на предлог Академијског одбора за биомедицинска истраживања. Тема предавања је Нервни систем
човека и управљање покретима: парализа и обнављање нервне контроле кретања.
Циклуси предавања
У току године одржана су два циклусна предавања Фасцинантни свет нанонауке и нанотехнологије и Геохазард у Србији у 21. веку: знање је најбољи бедем
против стихије са укупно 11 предавања.
Одељење техничких наука САНУ организовало је током јануара, фебруара и
марта циклус предавања: Фасцинантни свет нанонауке и нанотехнологије:
– др Гордана Ћирић-Марјановић, професорка на Факултету за физичку хемију
Универзитета у Београду, одржала је предавање на тему Наноструктуре електропроводних полимера и угљенични наноматеријали добијени њиховом карбонизацијом;
– академик Миодраг Чолић, професор емеритус Медицинског факултета
ВМА Универзитета одбране у Београду, научни саветник ИНЕП-а, одржао је предавање на тему Токсичност наноструктура;
– др Игор А. Пашти, ванредни професор Факултета за физичку хемију Универзитета у Београду, одржао је предавање на тему Моделовање и симулација наноструктура;
– др Александра Кораћ, професорка на Биолошком факултету Универзитета у
Београду, одржала је предавање на тему Биолошке наноструктуре.
Одељење за математику, физику и гео-науке САНУ организовало је током
априла, маја и јуна циклус предавања: Геохазард у Србији у 21. веку: знање је најбољи
бедем против стихије:
– Славица Радовановић одржала је предавање на тему Сеизмички хазард у
Србији: карте, ограничења и изазови;
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– др Зоран Стевановић, професор на Катедри за хидрогеологију Рударскогеолошког факултета Универзитета у Београду, консултант УН и председник Комисије за карст Светске асоцијације хидрогеолога, одржао је предавање на тему Процена ризика од несташице воде у Србији;
– др Славиша Трајковић, шеф Катедре за водопривреду Грађевинско-архитектонског факултета Универзитета у Нишу, одржао је предавање на тему Просторно-временске карактеристике суша у Србији;
– др Биљана Аболмасов, професор на Катедри за геотехнику Рударско-геолошког факултета Универзитета у Београду, одржала је предавање на тему Клизишта
у Србији;
– академик Видојко Јовић, професор на Катедри за петрологију и геохемију
Рударско-геолошког факултета Универзитета у Београду, одржао је предавање на
тему Загађење земљишта: узроци и последице;
– др Дејан Прелевић, професор на Катедри за петрологију и геохемију
Рударско-геолошког факултета Универзитета у Београду, одржао је предавање на
тему Да ли је вулкански хазард претња за подручје Балканског полуострва?
– дописни члан САНУ Слободан Марковић, професор на Департману за географију, туризам и хотелијерство Природно-математичког факултета Универзитета у
Новом Саду, одржао је предавање на тему Климатске промене: геоперспектива.
Гост Српске академије наука и уметности
У складу са концептом представљања активности САНУ кроз увођење програма Гост Српске академије наука и уметности, који има за циљ да у току године,
упоредо са гостима и предавачима који посећују САНУ по различитим основама,
омогући предавање/излагање и краћи боравак у САНУ оним особама које су у
различитим сферама науке, културе и уметности померале или померају сазнајне и
естетске границе у Српској академији наука и уметности, током године, у оквиру
циклуса предавања Гост САНУ гостовала су два предавача:
– на предлог Одељења медицинских наука САНУ, дана 27. септембра у Свечаној сали организовано је предавање проф. др Ханса Хаунера (Hans Hauner) на тему
„Персонализовани приступ исхрани за боље здравље : где смо сада?“ Председник
Организационог одбора програма био је академик Драган Мицић. Професору Хансу
Хаунеру је том приликом свечано уручена Повеља Госта САНУ.
– на предлог Одељења за математику, физику и гео-науке, дана 24. децембра у
Свечаној организовано је предавање професора др Џелал Шенгора (Ali Mehmet Celâl
Şengör), иностраног члана САНУ и професора Техничког универзитета у Истанбулу,
Турска. Тема предавања била је „Геологија Алтаида“ (“The Geology of the Altaids“).
Председник Организационог одбора програма био је академик Видојко Јовић. Професору Џелалу Шенгору је, том приликом, званично уручена Повеља Госта САНУ,
као и Повеља иностраног члана САНУ.
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15. МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА
Српска академија наука и уметности била је током године активна на међународном плану. Акценат је и даље био на регионалној сарадњи, која се остварује
кроз билатералну сарадњу са академијама из региона, као и кроз учешће у регионалним иницијативама чији је циљ јачање научне сарадње у региону. Академија је
такође усмерила своју пажњу на унапређење и проширење сарадње са другим иностраним академијама и међународним научним институцијама и организацијама,
било кроз чланство у овим организацијама, било кроз рад на заједничким научним
пројектима на основу потписаних билатералних споразума.
Представници САНУ учествовали су на састанцима међународних 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.
Међународна сарадња САНУ одвија се кроз:
– размену истраживача у оквиру билатералних споразума о научној сарадњи
(међуакадемијских, међуинституционалних, као и споразума на међудржавном нивоу);
– мултилатералну сарадњу, која подразумева активности везане за програме
финансиране из фондова Европске комисије или неких других фондова (FP 7,
EUREKA, TEMPUS, COST, HORIZON 2020);
– чланство у невладиним међународним научним асоцијацијама на различитим нивоима, односно на светском – Интеракадемијско партнерство (IAP), Међународни научни савет (ISC), Међународна унија академија (UAI), UNESCO; европском
– Европска федерација академија (ALLEA), Европска академија наука и уметности
(EASA), Европска академија уметности, наука и хуманистичких наука (EAASH),
Европскa научнa фондацијa (ESF); регионалном – Global Round Table, Евромедитеранска академијска мрежа (ЕМАN), Академије подунавске регије (DAC), и балканском – Интеракадемијски савет југоисточне Европе (IAC SEE);
– учешће на међународним научним скуповима у иностранству, као и организацију истих у земљи;
– гостовање угледних научника из света и земље као предавача.
Српска академија наука и уметности такође унапређује научну сарадњу са
институцијама које нису у њеном саставу, а која се пре свега одвија кроз реализацију
заједничких научних пројеката у оквиру потписаних споразума о научној сарадњи са
другим академијама.
Међународне активности САНУ
На плану билатералне сарадње САНУ је била активна у погледу одржавања и
развијања сарадње са иностраним академијама.
Делегација Македонске академије наука и уметности на челу са председником
МАНУ академиком Такијем Фитијем посетила је САНУ 30. марта.
Директор Руске националне библиотеке из Санкт Петербурга Александар И.
Вислиј посетио је САНУ 14. маја и уручио председнику САНУ академику Владимиру С. Костићу дигитализовану колекцију од 375 српских средњовековних рукописа и књига.
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Делегација Немачке националне академије „Леополдине“, на челу са председником проф. др Јергом Хакером, посетила је САНУ 18. јула и упутила позив за
узвратну посету наредне године, у циљу утврђивања тема од заједничког интереса и
разматрања начина за развијање сарадње.
Реализована је узвратна посета САНУ Бугарској академији наука 20–21.
септембра, а делегацију САНУ чинили су председник САНУ академик Владимир С.
Костић и потпредседник Љубомир Максимовић.
Представници САНУ су током године активно учествовали на бројним међународним скуповима и конференцијама, као и на генералним скупштинама међународних асоцијација чији је САНУ члан.
Председник САНУ академик Владимир С. Костић и потпредседник САНУ
академик Љубомир Максимовић учествовали су на Генералној скупштини Европске
федерације академија (ALLEA), одржаној у Софији од 16. до 18. маја. Ове године
домаћин Генералне скупштине била је Бугарска академија наука.
Потпредседник САНУ академик Љубомир Максимовић присуствовао је
Годишњем свечаном заседању Аустријске академије наука, 18. маја.
Потпредседник САНУ академик Љубомир Максимовић учествовао је на IV
заједничкој научној конференцији западног Балкана, одржаној у Риму од 30. маја до
1. јуна.
Председник Огранка САНУ у Нишу академик Нинослав Стојадиновић учествовао је као представник САНУ на оснивачкој Генералној скупштини Међународног научног савета ISC у Паризу од 3. до 5. јула.
Делегација САНУ на челу са председником САНУ Владимиром С. Костићем
присуствовала је прослави поводом 25 година АНУРС у Бањалуци, 24. септембра.
Академик Зоран Кнежевић учествовао је у својству представника САНУ на
радном састанку Challenges for the European Research Area и Генералној скупштини
Европске научне фондације (ESF) у Фиренци, 3–4. октобра.
Академик Дејан Поповић учествовао је на симпозијуму Култура, технологија
и хуманизам, који је организовала Црногорска академија наука и умјетности у
сарадњи са Хрватском академијом знаности и умјетности и Евромедитеранском
академијском мрежом (EMAN).
Академик Дејан Поповић учествовао је у својству представника САНУ на 9.
конференцији академија подунавске регије (DAC), одржаној 11–12. октобра у
Штутгарту.
** *
Српску академију наука и уметности су посетили ресорни министри у Влади
Републике Србије, угледни научници, представници научних, културних и привредних институција из земље и иностранства, шефови/представници дипломатско-конзуларних мисија у Београду, и имали разговоре са члановима Извршног одбора
или учествовали на значајним скуповима које је Академија организовала или им била
домаћин у протеклој години.
Председник САНУ академик Владимир С. Костић, приредио је 21. децембра
традиционални пријем за ученике средњих школа који су освојили једно од прва три
места на међународним такмичењима. САНУ је свим добитницима признања
обезбедила пригодне поклоне.
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Студијски боравци
У току године 55 чланова и сарадника САНУ остварили су студијске боравке,
учествовали на научним скуповима у земљи и иностранству и узели учешће у
радним телима међународних асоцијација или као представници САНУ на значајним
међународним скуповима, а САНУ је посетило 60 научника по основу споразума о
сарадњи, учешћа на научним скуповима, као предавачи или чланови званичних
делегација. Преко 15 истраживача 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
научној (и уметничкој) сарадњи са 22 националнe академије наука. Овим споразумима обухваћена су 84 истраживачка пројекта и предвиђене су 132 човек/недеље
годишње за бездевизну размену за наше и иностране истраживаче.
Искоришћено је укупно 81 човек/недеља. Од тог броја страни истраживачи су
искористили 23 недеље, а домаћи 58 недеља.
Сарадња са Азербејџанском националном академијом наука
Видети Годишњак CXXII за 2015. годину.
Сарадња са Академијом наука и умјетности Републике Српске
Делегација САНУ у саставу: председник САНУ академик Владимир С. Костић, потпредседник САНУ академик Љубомир Максимовић, генерални секретар
САНУ академик Марко Анђелковић и председник Огранка САНУ у Новом Саду
академик Стеван Пилиповић присуствовала је 24. септембра у Бањалуци прослави
поводом 25 година АНУРС.
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 не прима истраживаче по размени, због финансијских
тешкоћа.
Сарадња са Бугарском академијом наука
Важећи Тематски план сарадње садржи укупно 20 заједничких пројеката, а
годишња квота за размену износи 35 недеља. Од тога су домаћи истраживачи
искористили 33, а бугарски девет недеља.
Сарадња са Националном академијом наука Белорусије
Видети Годишњак CXXIII за 2016. годину, стр. 218.
230

Сарадња са Мађарском академијом наука
Домаћи истраживачи боравили су у Мађарској у укупном трајању од 11 недеља, а мађарски истраживачи су у Србији боравили у укупном трајању од једне
недеље. У току је усаглашавање заједничке листе пројеката, након чега би требало да
уследи потписивање Протокола о сарадњи за период 2019–2021.
Сарадња са Македонском академијом наука и уметности
Делегација МАНУ коју су чинили председник МАНУ академик Таки Фити и
потпредседник МАНУ академик Владо Матевски посетила је САНУ, 30. марта.
Посета је реализована у складу са договором о заједничким седницама руководстава
две академије. Том приликом потписан је нови Протокол о сарадњи и усаглашена је
листа заједничких пројеката за период 2018–2020.
Укупан број заједничких пројеката је 16. Македонска страна ове године није
користила квоту за размену, док је српска страна искористила једну недељу.
Сарадња са Пољском академијом наука
Тематски план садржи пет пројеката, а годишња квота за размену истраживача
износи по седам недеља. Ове године и пољска и наша страна су искористиле по пет
недеља.
Сарадња са Румунском академијом
Укупан број заједничких пројеката износи 16. Од 15 недеља годишње квоте за
размену, румунска страна искористила је пет и по, а наша три и по недеље.
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 предвиђене четири недеље за размену, наши истраживачи су искористили
готово пуне четири недеље (26 дана), док су Словаци искористили једну недељу.
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.
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Сарадња са Чешком академијом наука
Важећи Протокол о сарадњи потписан је 2010. године. Годишња квота за
размену утврђена је на 15 недеља, а тематски план обухвата укупно шест пројеката.
Од предвиђених 15 недеља за размену, ни наша ни чешка страна ове године нису
користиле квоту.
У току су припреме за потписивање новог Споразума и Протокола о сарадњи,
након чега је предвиђено усаглашавање листе заједничких пројеката која би важила
за период 2020–2022.
Сарадња са Краљевском академијом за књижевност,
историју и старине (Шведска)
Видети Годишњак СXXI за 2014. годину, стр. 219.
Није било размене истраживача.
Сарадња са Краљевском фламанском академијом наука и уметности Белгије
Видети Годишњак CXVIII за 2011. годину, стр. 264.
Од предвиђене четири недеље за размену, наша страна искористила је једну
недељу, а белгијска такође једну недељу.
Сарадња са Кинеском академијом друштвених наука у Пекингу
Видети Годишњак CXXIII за 2016. годину, стр. 220.
Од предвиђених седам недеља годишње квоте за размену, обе странe нису
искористилe ниједну недељу.
Сарадња са Националном академијом „Деи Линчеи“
Видети Годишњак СXXI за 2014. годину, стр. 220.
Сарадња са Црногорском академијом наука и умјетности
Видети Годишњак CXXIII за 2016. годину, стр. 220.
У току ове године није остварена размена истраживача.
Сарадња са Академијом наука Исламске Републике Иран
Видети Годишњак CXVIII за 2011. годину, стр. 264.
Сарадња са Националним саветом за истраживања Канаде
Видети Годишњак CXVIII за 2011. годину, стр. 264.
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Споразуми о билатералној сарадњи са академијама земаља чланица ЕУ
Број
пројеката

Укупан број
недеља

Аустрија*
Бугарска

1
20

Мађарска

6

Пољска
Румунија
Словачка
Словенија
Чешка
Република
Шведска*
Белгија*
Грчка*
Италија **

5
18
3
5

4
35
није
фиксни
7
15
4
2

6
–
–
–

Земља

*
**

Број искоришћених недеља

Број гостујућих
истраживача

инострани

домаћи

инострани

домаћи

–
9

–
33

–
9

–
33

1

11

1

8

5
5½
1
–

5
3½
4
–

7
5
2
–

5
4
1
–

15

–

–

–

–

10
4
4

–
1
–

–
1
–

–
1
–

–
1
–

Не постоји листа усклађених 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 разрађују се за сваки
посебан пројекат.

Споразуми о билатералној сарадњи са академијама осталих земаља

Земља
Азербејџан
Белорусија
Кина*
Македонија
Република
Српска
Русија****
Турска*
Украјина
Црна Гора**
Иран***

Број
пројеката

Укупан број
недеља

–
1
–
16
2
–
–
–
1

Број искоришћених недеља

Број гостујућих
истраживача

инострани

домаћи

инострани

домаћи

2
4
7
6
–

–
–
–
–

–
–
–
½ (3 дана)

–
–
–
–

–
–
–
1

–

–

–

–

–
6
7
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

*

Не постоји листа усклађених 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.

*
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Земља

Национална академија наука

1.

Азербејџан

Азребејџанска национална академија наука

2.

Аустрија

Аустријска академија наука

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“

8.

Иран

Академија наука Исламске Републике Иран

9.

Канада

Друга установа

Европска академија наука
и уметности, Салцбург

Савет за национална
истраживања Италије
Национални савет за
истраживања Канаде

10.

Кина

Кинеска академија друштвених наука

11.

Мађарска

Мађарска 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*

22.

Црна Гора

Црногорска академија наука и умјетности

23.

Чешка
Република

Чешка академија наука

24.

Шведска

Краљевска академија за књижевност,
историју и старине

Европска академија
уметности, наука и
друштвених наука, Париз

Споразум се односи искључиво на сарадњу две академије у оквиру пројекта „Рука у тесту“

16. ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ
Издавачки одбор
Издавачки одбор је радио у следећем саставу: председник академик Марко
Анђелковић, генерални секретар САНУ; чланови: академик Градимир Миловановић, секретар Одељења за математику, физику и гео-науке; 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, односно од 27. новембра,
академик Злата Бојовић, секретар Одељења језика и књижевности; академик Димитрије Стефановић, односно од 19. новембра, академик Коста Чавошки, секретар
Одељења друштвених наука; академик Михаило Војводић, секретар Одељења
историјских наука; академик Милан Лојаница, секретар Одељења ликовне и
музичке уметности, академик Јасмина Грковић-Мејџор, представник Огранка
САНУ у Новом Саду и академик Милорад Митковић, представник Огранка САНУ
у Нишу. У своме раду Издавачки одбор је примењивао одредбе Правилника о
издавачкој делатности САНУ.
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 2018.
годину, прихватане су допуне Издавачког плана, одлучивано је о штампању заједничких издања, разматран је графичко-визуелни изглед издања САНУ, као и
остала питања из делокруга издавачке делатности. Објављено је 52 издања, од чега
19 зборника радова, 13 каталога, 12 појединачних бројева часописа, пет монографија, две јубиларне библиографије и 20. том Речника САНУ. Укупно 1.162 аутора
објавило је 540 радова. Први пут је припремљен и објављен комерцијални Каталог
издања САНУ: 2016–2017–2018.
Издања САНУ
У току године Српска академија наука и уметности објавила је следећа
издања у складу са Издавачким планом за текућу годину:
Председништво
Годишњак CXXIV, за 2017.
– Београд 2018, стр. 276, 24 цм.
ISSN 0351-0336
Билтен Фонда САНУ за истраживања у науци и уметности за 2017. годину.
Број 43.
– Београд 2018, стр. 208, 24 цм.
ISSN 2466-4286
Bulletin of Scientific and Art Research. Annual report for 2016
– Belgrade 2018, pages 193, 24 cm.
ISSN 2466-5150
Bulletin of Scientific and Art Research. Annual report for 2017
– Belgrade 2018, pages 160, 24 cm.
ISSN 2466-5150
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Каталог издања Српске академије наука и уметности: 2016–2017–2018
– Београд 2018, стр. 64, 24 цм.
Учешће Српске академије наука и уметности у унутрашљем дијалогу о
Косову и Метохији: прилози чланова и одељења САНУ
– Београд 2018, стр. 238, 24 цм
ISBN 978-86-7025-764-1
Уводна реч председника Српске академије наука и уметности академика
Владимира С. Костића. Прилози чланова и одељења САНУ. Библиографски прилози. Предговор – академик Михаило Војводић. – Борислава Лилић, Посебна издања САНУ о Косову и Метохији у послератном периоду 1945–1995. – Тања Ивановић, Косово и Метохија у издањима Српске академије наука и уметности, њених
одељења, одбора и института: (издавачки период од 1990. до 2007. године).
Научни скупови CLXXII, књ. 11
– Београд 2018, стр. 517, 24 цм.
Стојан Новаковић: поводом сто седамдесет пет година од рођења
ISBN 978-86-7025-791-7
Михаило Војводић, О овој књизи. – Владимир С. Костић, Поздравни говор.
– Михаило Војводић, Уводна реч. – Михаило Војводић, Стојан Новаковић, Анексиона криза и српско питање. – Славенко Терзић, Балканске студије Стојана Новаковића. – Мило Ломпар, Полихисторска својства Стојана Новаковића и књижевност. – Андреј Шемјакин, Министар унутрашњих дела и вођа револуционарне
емиграције: Стојан Новаковић и Никола Пашић 1884. године. – Срђан Рудић, Рад
Стојана Новаковића на проучавању средњовековне српске историје. – Александар
Растовић, Стојан Новаковић као министар просвете. – Љубодраг П. Ристић, Британске и француске оцене спољне политике владе Стојана Новаковића (1895–1896).
– Лупас Атанасиос, Стојан Новаковић и Грци: грчке перцепције о Стојану Новаковићу. – Ђорђе Ђурић, Стојан Новаковић на челу владе „четворне коалиције“. –
Александар Животић, Одбрамбене припреме владе Стојана Новаковића 1909.
године. – Војислав Павловић, Стојан Новаковић и Конкордат са Ватиканом. – Петар
В. Крестић, Стојан Новаковић у Дневнику Милана Ђ. Милићевића. – Бранко
Бешлин, Стојан Новаковић и Матица српска. – Радомир Ј. Поповић, Шабачки дани
Косте Новаковића (1842–1857 године). – Александра Новаков, Утицај Стојана
Новаковића на рад српских средњих школа у Османском царству. – Мирослав
Јовановић, Стојан Новаковић у Српском ученом друштву и Српској краљевској
академији. – Миле Станић, Преписка Стојана Новаковића у Архиву САНУ. – Бојана
Миљковић Катић, Политика Министарства народне привреде у влади Стојана
Новаковића. – Драган Симеуновић, Државотворна мисао и дело Стојана Новаковића. – Милош Ковић, Стојан Новаковић и југословенска идеја. – Борис Милосављевић, Стојан Новаковић и Слободан Јовановић. – Вељко Станић, Ерудита,
полихистoр, интелектуалац: проблеми „филозофске историје“ у делу Стојана
Новаковића. – Ђорђе Бубало, Стојан Новаковић – замисли и подухвати систематског издавања средњовековних српских извора. – Рада Стијовић, Стојан Новаковић и Речник Српске академије наука и уметности. – Мирјана Бошков, Поставке
Стојана Новаковића о „хронографу–тројадику“ у светлости савремених истраживања. – Рајна Драгићевић, Место Стојана Новаковића у ланцу најважнијих српских
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лингвиста. – Александар М. Милановић, Стојан Новаковић као језички нормативиста. – Милан Алексић, Књижевнотеоријски ставови Стојана Новаковића. –
Ненад Николић, Стојан Новаковић и питање српског идентитета: поглед кроз
књижевност, језик и културу: 1867–1913.
8th Danube Academies Conference
= 8. конференција академија подунавске регије
– Belgrade 2018, pages 170,024 cm.
ISBN 978-86-7025-779-5
Thomas Hein, Andrea Funk, Florian Pletterbaue, Daniel Trauner, Rivers under
threat – challenges for biodiversity conservation in the Danube River. – Vladimir Stevanović, HIPPO effect on biodiversity changes in Danube accumulations. – Jasmina
Šinžar-Sekulić, Aljoša Tanasković, Preliminary reseach of macrophyte production in
Danube reservoirs – case study of two invasive plant species – native Trapa natans and
allien Paspalum paspalodes. – Momir Paunović, Béla Csany, Southern Corridor of
Aquatic Invasive Network – the Danube river paradigm. – R. Kalchev, M. Beshkova, V.
Evtimova, R. Fikova, H. Kalcheva, V. Tzavkova, V. Vassilev, Long-term trophic changes
in Bulgarian-Romanian Danube River section and in adjacent wetland on Bulgarian
territorz during its restoration. – Jovan Despotović, Marko Ivetić, Mihajlo Gavrić,
Aleksandar Šotić, Integrated evaluation of hydrologic, hydraulic and sediment
processeson the Danube influenced by the Đerdap reservoir, aiming at projection of
system safety accounting for global and climatic conditions. – Cristian Hera, Nicolae
Panin, Strategy of Romania Development in the Following 20 Years, including the Lower
Danube Problems – a strategy proposed by the Romanian Academy. – Boris Bourkinskyi,
Paul Goriup, Oleg Rubel, Potential of innovation for biomass use in Danube region of
Ukraine. – Pavol Sajgalik, WATERA initiative „People and water“ coexistence in the
Slovakian Danube region. – Ivanka Popović, The role of higher education in developing
an innovation spirit. – Alojz Kralj, Danube regions universities in transition: the issues
and challenges. – Marijana Vidas-Bubanja, Education as a way to prepare Serbia for
digitally connected world. – Georgi M. Dimirovski, Chinese approach in globalizacion
era: information-based revolution of education, science and technology. – Dejan Popović,
For whom ate the Ph.D. schools in Serbia today?
Одељење за математику, физику и гео-науке
Галерија Српске академије наука и уметности, 143
Михаило Петровић Алас, родоначелник српске математичке школе
– Београд 2018, стр. 159, 24 цм.
ISBN 978-86-7025-768-9
Жарко Мијајловић, Биографија. – Стеван Пилиповић, Научни резултати. –
Слободан Вујошевић, Михаило Петровић и филозофија науке. – Михајло Пантић, О
рибарству и књижевним радовима Михаила Петровића Аласа. – Дубравка Вучић,
Мика Алас ихтиолог. – Ивана Живаљевић, Утицај Михаила Петровића Аласа на
археологију. – Милан Божић, Велика путовања. – Радомир С. Станковић, Хидроинтегратор Михаила Петровића Аласа. – Катица Р. Хедрих, Патенти. – Миодраг Михаљевић, Михаило Петровић Алас – стожер државне шифре између два светска рата. –
Марија Думнић, Михаило Петровић Алас и музика. – Маја Новаковић, Михаило
Петровић Алас у аудио-визуелним медијима. – Марија Шеган-Радоњић, Архивска
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грађа о Михаилу Петровићу. – Ж. Мијајловић, Хронологија значајних догађаја 1868–
1943. Математичко генеалошко стабло Михаила Петровића. Библиографија.
Gallery of the Serbian Academy of sciences and Arts, 143
Mihailo Petrović Alas, the Founding Father of the Serbian School of Mathematics
Belgrade 2018, pages 159, 24 cm.
ISBN 978-86-7025-769-6
Žarko Mijajlović, Biography. – Stevan Pilipović, Academic achievements. –
Slobodan Vujošević, Mihailo Petrović and the Philosophy of Science. – Mihajlo Pantić,
About Fishing and Literary Works of Mihailo Petrović Alas. – Dubravka Vučić, Mika
Alas, the lchthyologist. – Ivana Živaljević, The Influence of Mihailo Petrović Alas on
Archeology. – Milan Božić, Grand Travels. – Radomir S. Stanković, Mihailo Petrović
Alass Hydro Integrator. – Katica Hedrih, Patents. – Miodrag Mihaljević, Mihailo Petrović
Alas – Chief of Staff of State Cryptography beetween the Two World Wars. – Marija
Dumnić, Mihailo Petrović Alas and Music. – Maja Novaković, Mihailo Petrović Alas in
Audio-Visual Media. – Marija Šegan-Radonjić, Archival Materials on Mihailo Petrović.
– Ž. Mijajlović, A Chronology of Important Events 1868–1943. Mathematical
Genealogical Tree of Mihailo Petrović. Bibliography.
Издања Библиотеке, књ. 29
Светлана Симоновић-Мандић, Библиографија радова академика Милосава
Марјановића
– Београд 2018, стр. 82, 24 цм.
ISBN 978-86-7025-799-3
Одељење хемијских и биолошких наука
Научни скупови CLXIX, књ. 11
Етно-села и сеоске амбијенталне целине у Републици Србији и Републици
Српској
– Београд 2018, стр. 330, 24 цм.
ISBN 978-86-7025-762-7
Драган Шкорић, Предговор. – Љубивоје Ршумовић, Ја сам Златиборац. –
Милован М. Митровић, Етно села и културни идентитет. – Дајана Ђедовић,
Знаменито место Тршић – девет деценија између локалне иницијативе за обнову
Вукове куће до примера добре културне праксе. – Боса Росић, Сирогојно – од
земљорадничке задруге, преко задруге плетиља, до Музеја „Старо село“. – Ивана
Јовановић-Гудурић, Етно-куће и комплекси у саставу музејских установа у Србији.
– Босиљка Томашевић, Неготинске пивнице, вредности, изазови и туристички
потенцијали. – Нада И. Видић, Туристичко активирање заштићене амбијенталне
целине: Неготинске пивнице. – Тихомир Дражић, Могућности ревитализације
старе руралне целине Бебића Лука. – Бранко Ћупурдија, Основни типови приватних етно-насеља у Србији. – Мина Дармановић, Преглед стања ето-села у
српским срединама на Косову и Метохији. – Гордана Радовић, Дида Хорњаков
салаш: економска валоризација традиције. – Тијана Јаковљевић-Шевић, Етно-куће
као неформални завичајни музеји: примери праксе на подручју Војводине. – Сузана
Стефановић, Живорад Стефановић, Развој одрживог туризма на простору Ђердапске регије са посебним акцентом на оснивању и развоју еко и етно-комплекса
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„Капетан Мишин брег“ Доњи Милановац. – Драгица Панић Кашански, Ирена
Медар-Тањга, Етно-локације у Републици Српској сагледане са становишта
примијењене етнологије: села, домаћинства, куће и збирке. – Естела Радоњић
Живков, Народно градитељско наслеђе – препознати, схватити, очувати. – Мирослав С. Ивановић, Могућности туристичког активирања сеоских амбијенталних
целина на примеру села Штитково. – Зорица Златић Ивковић, Чувари баштине. –
Душко Кузовић, Музеј народног градитељства западне Србије – основе, циљеви,
интеграција у локалну економију.
Научни скупови CLXXI, књ. 12
Еколошки и економски значај фауне Србије
– Београд 2018, стр. 411, 24 цм.
ISBN 978-86-7025-777-1
Александар Ћетковић, Владимир Стевановић, Очување и вредновање биодиверзитета: концепт екосистемских услуга и биолошки ресурси фауне. – Душко
Ћировић, Срђан Стаменковић, Фауна сисара Србије – вредновање функционалне
улоге и значаја врста у екосистемима. – Воислав Васић, О важности петица: примери егзистенцијалне вредности и практичног значаја у Србији. – Имре Кризманић, Тања Вуков, Водоземци у Србији данас у сутра – еколошки и економски значај.
– Мирјана Ленхардт, Весна Ђикановић, Александар Хегедиш, Жељка ВишњићЈефтић, Стефан Шкорић, Марија Смедеревац-Лалић, Квалитативно-квантитативне
промене ихтиофауне у проточним дунавским акумулацијама после изградње брана
ђердапских хидроелектрана. – Зоран Марковић, Марко Станковић, Божидар
Рашковић, Ненад Секулић, Весна Полексић, Аквакултура у служби заштите
угрожених врста риба у Србији. – Ивана Живић, Александар Остојић, Бранко
Миљановић, Зоран Марковић, Макроинвертебрате текућих вода Србије и њихов
биоиндикаторски значај у процени квалитета воде. – Дејан Пантелић, Срећко
Ћурчић, Александар Крмпот, Дејан В. Стојановић, Михаило Рабасовић, Светлана
Савић-Шевић, Морфолошке структуре неких представника ентомофауне Србије
као модели у биомиметици. – Михаела Кавран, Александра Игњатовић Ћупина,
Марија Згомба, Душан Петрић, Јестиви инсекти – безбедна храна за људе и домаће
животиње. – Жељко Томановић, Владимир Жикић, Комплекси бранконидних оса у
Србији и њихов значај у биолошкој контроли. – Љубодраг Михаиловић, Еколошки
и економски значај фауне надфамилије chalcidoidea Србије. – Иво Тошевски, Оливер Крстић, Јелена Јовић, Биљана Видовић, Радмила Петановић, Инсекти и гриње
у фауни Србије од значаја за класичну биолошку контролу корова. – Љубиша
Станисављевић, Анте Вујић, Предраг Јакшић, Злата Марков, Александар Ћетковић, Функционално-еколошки статус, угроженост и економско вредновање инсеката опрашивача у Србији.
Научни скупови CLXXIV, књига 13
Водоснабдевање становника брдско-планинских предела
– Београд 2018, стр. 149, 24 цм.
ISBN 978-86-7025-798-6
Петар Булат, Значај обезбеђивања хигијенски исправне воде за пиће становницима брдско-планинских предела. – Милан Димкић, Миодраг Миловановић,
Првослав Марјановић, Александар Ђукић, Проблеми водоснабдевања села у
склопу примене стратегије управљања водама на територији Републике Србије. –
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Бранислав В. Ђорђевић, Снабдевање планинских села водом из регионалних и
других система који се развијају у Србији. – Драгана Д. Јовановић, Катарина Ж.
Пауновић, Драган Илић, Изазови у снабдевању водом за пиће у руралним срединама брдско-планинских предела. – Будимир С. Судимац, Анђела Н. Дубљевић,
Водоснабдевање као фактор комфора у архитектонским објектима сеоских насеља.
– Драган Повреновић, Владимир Павићевић, Небојша Вељковић, Третман воде у
руралним насељима. – Катарина Ж. Пауновић, Драгана Д. Јовановић, Драган Илић,
Национална студија брзе процене квалитета воде за пиће у руралним срединама у
Србији према методологији светске здравствене организације. – Лука Радоја, Јованка Бодирога, Костадинка Ерски, Заштита бунарске воде за пиће у брдскопланинском подручју.
Посебна издања DCXC, књ. 10
Марјан Никетић, Гордана Томовић, Критичка листа врста васкуларне флоре
Србије 1, Lycopodiopsida, Polypodiopsida, Gnetopsida, Pinopsida i Liliopsida
– Београд 2018, стр. 294, 24 цм.
ISBN 978-86-7025-801-3
Биографије и библиографије, књ.16
Живот и дело српских научника
– Београд 2018, стр. 633, 24 цм.
ISBN 978-86-7025-772-6
Радоје Чоловић, Александар А. Јовановић, Срђан Д. Миловановић, Војислав
М. Суботић. – Радоје Чоловић, Леон Коен. – Радоје Чоловић, Ксенофон Шаховић.
– Радоје Чоловић, Слободан Костић. – Верка Јовановић, Милисав Лутовац. – Радоје Чоловић, Наташа Чоловић, Станоје Д. Стефановић. – Радивоје Јевтић,
Новица Младенов, Тодор Ј. Мишић. – Снежана Бојовић, Бранимир Јованчићевић,
Драгомир Виторовић. – Слободан Милосављевић, Драгослав Јеремић. – Радоје Чоловић, Зоран Роловић. – Александар Грубић, Драгана Животић, Марко Д. Ерцеговац. – Биљана Стојковић, Никола Туцић.
Галерија науке и технике САНУ, бр. 31
Иван Ђаја: београдска школа физиологије – од Сорбоне до Београда
– Београд 2018, стр. 43, 24 цм.
ISBN 978-86-7025-763-4
Галерија науке и технике САНУ бр. 33
И ово је Србија
– Београд 2018, стр. 51, 24 цм.
ISBN 978-86-7025-770-2
Одељење техничких наука
Proceedings of the 22nd International Conference on Gas Discharges and Their
Applications
– Belgrade 2018, pages 346, 30 cm.
ISBN 978-86-7025-781-8
Volume 1: Arcs. Corona, Barrier and Surface Discharges. Glows and breakdown.
ISBN 978-86-7025-782-5
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Volume 2: High Pressure Plasmas and Applications. Low Pressure Plasmas and
Applications. Environmental and Medical Applications. Pulsed-Power Applications. Light
Sources. Lightning. Test Techniques and Diagnostics. Fundamental Processes and Cross-Sections. Emerging and Topical Applications of Gas discharges. Measurement Techniques.
Одељење медицинских наука
Зоран В. Кривокапић и сарадници, Карцином дебелог црева – од превенције
преко карциногенезе до метастазе
– Београд 2018, стр. 348, 29 цм.
ISBN 978-86-17-19893-8 (ЗУ)
Сандра Шипетић Грујичић, Зоран В. Кривокапић, Александра (Милан) Николић, Епидемиолошки трендови рака колоректума у Србији и свету. – Александра
(Милорад) Николић, Молекуларна основа колоректалне карциногенезе. – Срђан
Марковић, Зоран В. Кривокапић, Карцином дебелог црева: наслеђе и породица. –
Драган Василев, Да ли је црвено месе фактор ризика за настанак карцинома? –
Предраг Гавриловић, Зоран В. Кривокапић, Физичка активност – колико је превенција, а када је ризик? – Нађа П. Марић, Колико је стрес фактор ризика за
настанак карцинома? – Драган Мицић, Снежана Половина, Душан Мицић, Да ли
је гојазност фактор ризика за настанак карцинома дебелог црева и у коликој мери?
– Иван Јовановић, Секундарна превенција – рано откривање колоректалног карцинома (типови скрининга). – Марјан Мицев, Колико патохистологија има значај у
скринингу и третману колоректалног карцинома. – Душица Банковић Лазаревић,
Зоран В. Кривокапић, Горан Баришић, Марина Јелић, Резултати националног програма раног откривања колоректалног карцинома. – Миодраг Чолић, Где је место
вакцине у имунотерапији карцинома дебелог црева? – Горан Станојевић, Милица
Несторовић, Зоран Радовановић, Зоран В. Кривокапић, Хирушка радикалност је
пресудна за болеснике са карциномом колона. – Владимир Дугалић, Марко Богдановић, Зоран В. Кривокапић, Колоректалне метастазе – да ли је то крај? – Надежда
Басара, Канабис и метадон: лек или заблуда? – Небојша Радуновић, Стеван Репац,
Дијагностика и терапија малигнитета у трудноћи. – Весна Кесић, Трудноћа – пре,
за време и после дијагнозе карцинома. – Ђорђе Радак, Игор Атанасијевић, Михаило
Нешковић, Ненад Ђукић, Удруженост анеуризме абдоминалне аорте и колоректалног карцинома: приоритет лечења. – Горан Баришић, Зоран В. Кривокапић, Праћење болесника: има ли утицаја на преживљавање? – Зоран В. Кривокапић, Јелена
Ковач, Александар Секлић, Јована Росић, Да ли је дошло време за персонализацију
терапије карцинома дебелог црева.
Одељење језика и књижевности
Речник српскохрватског књижевног и народног језика, том 20
Петогодан–погдегод
– Београд 2017, стр. 800, 30 цм.
ISBN 978-86-7025-756-6
Научни скупови CLXX, књ. 30
Дело Иве Андрића
– Београд 2018, стр. 580, 24 цм.
ISBN 978-86-7025-773-3
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Обележавање Андрићевог јубилеја. – Маја Гојковић, председница Народне
скупштине Републике Србије, Поздравна реч. – Академик Владимир С. Костић,
председник САНУ, Беседе Иве Андрића. – Владан Вукосављевић, министар културе
и информисања у Влади Републике Србије, Поздравна реч. – Миро Вуксановић,
Андрићеви сусрети са речима. – Живојин С. Станојчић, Андрићев језички исказ – у
светлу савремених му теоријских ставова о српском књижевном језику. – Злата
Бојовић, Андрићево поимање Старог Дубровника. – Славко Гордић, Тема зла у
Андрићевом делу. – Михаило Пантић, Поезија Иве Андрића. – Стојанка Милановић,
Елементи поетике модернизма у лирској прози Иве Андрића. – Милан С. Потребић,
Трагом Андрићеве стваралачке еволуције у раној лирици и збиркама песама у прози
Ex Ponto и Немири. – Биљана Ђорђевић Мироња, Дневник Иве Андрића. – Слађана
Јаћимовић, Пишчева модерност и критичарски хоризонт очекивања – збирка Лица
Иве Андрића. – Лидија Томић, Знакови поред пута – пут кроз знакове Андрићевог
стваралаштва. – Љиљана Ж. Пешикан-Љуштановић, Знакови на опасном путу –
кратки говорни изрази усменог порекла у Знаковима поред пута Иве Андрића:
заступљеност и функција. – Бошко Ј. Сувајџић, Александра П. Бјелић, Фолклорни
елементи у процесу обликовања Проклете авлије Иве Андрића. – Данијела М.
Поповић Николић, „Олујаци“ Иве Андрића – о традиционалном доживљају оностраног и неким елементима фолклорног модела удаје на далеко. – Јеленка Ј.
Пандуровић, Ткалачка терминологија и њена симболика у тумачењу Андрићевог
дјела. – Данијела Петковић, Фолклорна подлога ликова Андрићевих приповедака. –
Нина Марковић, Ђавоља работа у људском свету (демонско-хтонски слој фолклорне
традиције у прози Иве Андрића). – Лидија Д. Делић, Има ли основа да се за
Андрићево приповедање веже термин формулативност? – Снежана Д. Самарџија, У
причању је спас (Андрићев однос према усменом стваралаштву). – Радивоје Б.
Микић, Морфолошке карактеристике Куће на осами. – Марко Недић, Андрићева
Кућа на осами као модел приповедачког венца у новијој српској књижевности. –
Милица Кецојевић, Кућа на осами као приповедни циклус. – Зорица Несторовић,
Грађа у збирци приповедака Иве Андрића из 1931. године. – Драгана Грбић, Приповетке Иве Андрића у Српском књижевном гласнику. – Милан Алексић, Андрићева
прва збирка приповедака – одабир и композиција. – Марија Благојевић, Рукописна
грађа приповедака Иве Андрића – реконструкција Нових приповедака. – Горана
Раичевић, Андрићеве приче о окупацији: кључ за унутрашњу биографију писца. –
Наталија П. Јовановић, Жена као јунакиња самоослобођења (приповетка „Злостављање“ Иве Андрића). – Жанета Ђукић Перишић, Самоубиство у Андрићевом
делу. – Јован Делић, Андрићеви прстенови (за поетику композиције Андрићевих
романа). – Стојан Ђорђић, Апстраховање и естетизовање нарације у Проклетој
авлији. – Данијела Д. Костадиновић, Историја и појединац у роману Госпођица Иве
Андрића. – Станиша Тутњевић, Андрићевска слика Босне – свијест о другом на
размеђу поетике и идеологије. – Предраг Петровић, Свет као позорница у романима
Иве Андрића. – Горан Радоњић, Мотив доласка у Андрићевој прози и приповедање
као интерпретација прича. – Слободан Владушић, Ексцентрични јунак, фигура
личности и мотив наслеђивања у причи „Чаша“ и Проклетој авлији. – Оља Василева,
Мотив тврде земље у приповеткама „Пут Алије Ђерзелеза“ и „Мустафа Маџар“ Иве
Андрића. – Александра М. Угреновић, Трагично у књижевности: есеји Иве Андрића
о прози Симе Матавуља. – Недељка В. Бјелановић, Иво Андрић и Исак Самоковлија
– проживање наративних сензибилитета.
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Научни скупови CLXVIII, књ. 29
Књижевност и језик у Друштву српске словесности
– Београд 2017, стр. 219, 24 цм.
ISBN 978-86-7025-751-1
Предраг Пипер, Поздравна реч: О словесности. – Злата Бојовић, Књижевност
у Друштву српске словесности. – Александар М. Милановић, Вук Караџић у Друштву српске словесности. – Рајна Драгичевић, Улога Друштва српске словесности
у развоју српске лексиколошке и лексикографске мисли. – Исидора Бјелаковић,
Друштво српске словесности и проблем израде терминологије. – Виктор Савић,
Даничићев рад на историји језика у Друштву српске словесности (1857–1861). – Ана
Мацановић, Графијска и ортографска проблематика у Друштву српске словесности.
– Исидора Поповић, Друштво српске словесности и Матица српска. – Љиљана
Јухас-Георгиевска, Ђуро Даничић и стара српска књижевност. – Душан Иванић, Ка
методологији хуманистичких наука у Друштву српске словесности. – Мирјана Д.
Стефановић, Константин Бранковић као саоснивач Друштва српске словесности. –
Станиша Војиновић, Сима Милутиновић Сарајлија у Друштву српске словесности.
– Зорица Несторовић, Друштво српске словесности и развој дисциплина српске
науке о књижевности. – Бранко Р. Златковић, Фолклорни жанрови у казивачкомемоарској литератури о Првом српском устанку у Гласнику Друштва српске
словесности. – Војислав П. Јелић, Класична традиција у Гласнику Друштва српске
словесности. – Жарко Војновић, Друштво српске словесности и „књига за народ“.
Трибина Библиотеке САНУ
Година VI, број 6
– Београд 2018, стр. 293, 24 цм.
ISSN 2335-0121
Љубомир Максимовић, Јелена Триван (ур.), Византијско наслеђе и српска
уметност. – Борислав Челиковић (ур.), Едиција Корени: српске земље, насеља, порекло становништва и обичаји. – Данило Н. Баста (прир.), Пруст и виолина у Забели: о
Михаилу Ђурићу поводом петогодишњице његовог упокојења 2011–2016. – Данило
Н. Баста, Чувар достојанства филозофије: споменица о годишњици смрти академика
Михаила Ђурића 1925–2011. – Александар Костић (ур.), Наука: стање, стратегија,
перспективе. – Зоран В. Поповић, Бранислав Јеленковић (ур.), Светлост у развоју
друштва: прошлост, садашњост и будућност. – Видојко Јовић (ур.), Минерални ресурси никла у Србији и утицај на животну средину. – Георг Ђукић, Тања Вуков, Милош
Калезић, Фауна репатих водоземаца Србије. – Василије Ђ. Крестић, Запамћења. –
Љубомир Максимовић, Владимир Вукашиновић (ур.), Манастир Студеница: 700
година Краљеве цркве. – Миодраг Марковић, Свети Никита код Скопља: задужбина
краља Милутина. – Михаило Војводић (ур.), Србија и Русија 1814–1914–2014. –
Михаило Војводић, (ур.) Косовско-метохијски зборник 6. – Милена Стевановић, Гени
и геном. Основи манипулисања генима. – Svetlana Zunic, Ljubiša Rakić, Depleted
uranium induced Petkau effect: challenges for the future. – Дан Библиотеке САНУ
посвећен Вељку Петровићу (1884–1967–2017). – Војислав Становчић, Горан Башић
(ур.), Стање и перспективе мултикултурализма у Србији и државама региона. – Сто
српских академика у Колекцији Одговори Милоша Јевтића. – Зоран В. Поповић, Дејан
Поповић, Слободан Вукосавић (ур.), Тесла за сва времена. – Зоран Кнежевић (ур.), Од
Сунчевог система до граница васионе. – Бранислав Крстић, Модернизација Србије
градитељским законима од 1837. до 1903. – Данило Баста (ур.), Глас САНУ, књ. 426,
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Одељење друштвених наука, књ. 32. – Драган Мицић (ур.), Епидемија гојазности и
Србија. – Василије Ђ. Крестић, Знаменити Срби о Хрватима, Великохрватске претензије на Војводину, Босну и Херцеговину. – Богдан А. Поповић (прир.), Љубомир
Симовић.
Ономатолошки прилози XXIV
– Београд 2017, стр. 254, 24 цм.
ISSN 0351-9171
Расправе и чланци. – Александар Лома, Из историјске топонимије старе
Мачве. – Јованка Радић, Шта лична имена говоре о разлици „мушко“ – „женско“,
роду и структурној организацији језика. – Мирјана Петровић-Савић, Живот топонима у Тршићу. – Мирјана Обрадовић, Оглед о топонимији села Сиљевице у Левчу.
Монографске студије и грађа. – Јакша Динић, Топонимија Буџака. – Глигор Муминовић, Топоними Крушева и Вучева. – Радојка Цицмил-Реметић, Пива затопила
саму себе. Осврти и прикази. – А. Лома, На именословним врелима VII
Српски дијалектолошки зборник LXIV/2
– Београд 2017, стр. 370, 24 цм.
ISSN 0353-8257
Ана Р. Савић-Грујић, Антропографска лексика у говорима сврљишког краја
– лингвогеографски приступ. – Јелена Глишић, Лексика народне медицине у
тимочко-лужничким говорима.
Јужнословенски филолог LXXIII, св. 3–4
– Београд 2017, стр. 484, 24 цм.
ISSN 0350-185X
Aleksander K. Kiklewicz, Russian Mental Verbs as a Semantic Class. – Zuzanna
V. Topolińska, Shifters w funkcji operatorόw zdaniowych. – Бојана М. Вељовић,
Радивоје М. Младеновић, Временска употреба претериталних облика у говору
северношарпланинске жупе Сиринић. – Славко Ж. Станојчић, Синтаксичке јединице као формант структуре омеђеног дискурса у комуникативној и наративној
прагматици. – Слободан Н. Реметић, Српска дијалектологија јуче, данас и сутра. –
Софија Р. Милорадовић, Лингвистичка географија у Србији – језички записи на
картама и њихово читање. – Јасна Б. Влајић-Поповић, Етимологија српског језика
данас (уз осврт на јуче и поглед ка сутра). – Слободан Ј. Павловић, Српска историјска лингвистика на почетку XXI века. – Јелица Д. Јокановић-Михајлов,
Фонетика, фонологија и прозодија српског језика – актуелно стање и развојне
перспективе. – Срето З. Танасић, Српска граматика данас. – Рајна М. Драгићевић,
Српска лексикологија данас: садашње стање и перспективе. – Даринка С. Гордан
Премк, Српска лексикографија данас. – Људмила В. Поповић, Актуелна питања
когнитивнолингвистичких проучавања српског језика. – Миливој Б. Алановић,
Српски језик у светлу контрастивно-типолошких истраживања.
Јужнословенски филолог LXXIV, св.1
– Београд 2018, стр. 370, 24 цм.
ISSN 0350-185X
Студије и расправе. – Zuzanna V. Topolińska, Slowiańskie poludnie w czasie i
przestrzeni. – Motoki Y. Nomachi, Contact-Induced Grammatical (Non) Changes?
Observations of Morphosyntactic Structures in the Kashubian Dialect in Canada. – Oрсàт
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Л. Лигорио, Дифтонгизација у далматороманским рекиктима латинског суфикса –
ěllu, -a (Из балканског латинитета XII). Јасмина Д. Московљевић Поповић, О
зависносложеним реченицама са коментативном кондиционалном клаузом. – Стана
С. Ристић, Ненад Б. Ивановић, Ивана Лазић Коњик, Метајезик лексикографске
дефиниције у дескриптивном речнику (на материјалу речника српског језика). –
Мариана З. Алексић, Типологија лексичко-семантичких односа истокоренских
именичких лексима словенског порекла у српском и бугарском језику. – Драгана И.
Радовановић, О предлошко-падежној конструкцији у+генитив у Ваљевској Подгорини. Прикази и критика. Хроника. Библиографија: Ана Голубовић, Библиографија
за 2016. Годину расправа и дела из индоевропске филологије и опште лингвистике
која су изашла у Србији, Црној Гори и Републици Српској.
Српски језик и књижевност у поређењу са другим језицима и књижевностима, књ. 4
Радослава Трнавац, Кохерентност и евалуација у тексту у српском и руском језику
– Београд 2018, стр. 215, 24 цм
ISBN 978-86-7025-766-5
Српска лексикографија од Вука до данас
Каталог изложбе
– Београд 2018, стр. 407, 24 цм.
ISBN 978-86-7025-778-8
Рајна Драгићевић, Вук Стефановић Караџић, Српски рјечник истолкован њемачким и латинским рјечима, Беч, 1818. – Виктор Савић, Рјечник из књижевних
старина српских. Написао Ђ. Даничић, Дио први (л – к) – Дио трећи (р – ђ). У Биограду,
у Државној штампарији, 1863–1864. – Ана Мацановић, Rječnik hrvatskoga ili srpskoga
jezika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. – Ненад Ивановић, Речник српскохрватског књижевног и народног језика Српске академије наука и уметности. – Ненад
Ивановић, Наташа Миланов, Лексикографија српског књижевног језика – лексикографски програм у Матици српској. – Ненад Ивановић, Описни речници савременог
српског језика – ауторски приступ. – Татјана Ружин Ивановић, Двојезични речници. –
Александар Милановић, Историјски речници. – Снежана Петровић, Етимилошки речници. – Весна Николић, Деривациони речници. – Рада Стијовић, Дијалекатски речници. – Владан Јовановић, Терминолошки речници. – Наташа Вуловић, Наташа Миланов,
Фразеолошки речници. – Милена Јакић, Фреквенцијски речници. – Рајна Драгићевић,
Асоцијативни речници. – Ненад Крцић, Синонимски речници. – Валентина Илић, Правописни и граматички речници. – Ђорђе Оташевић, Речници страних речи. – Ђорђе
Оташевић, Речници нових речи. – Васа Павковић, Речници језика писаца. – Јелена
Јанковић, Митолошки и фолклорни речници. – Неђо Јошић, Ономастички речници. –
Ненад Крцић, Тематски речници. – Весна Николић, Речници жаргона и табуизиране
лексике. – Ана Барбатесковић, Електронски речници.
Језик као запис културе у етнолошкој и лингвистичкој анализи на релацији
Србија – Македонија, том 1
– Београд 2018, стр. 204, 24 цм.
ISBN 978-86-7025-783-2
Зузана Тополинска, Термална обработка на храна: полсло – македонски
(лингвистичко претставување). – Станислав Станковић, Драгана Радојичић, Весе245

линка Лаброска, Око пите и лексеме комат забележене у селу Кучевиста (Скопска
Црна Гора). – Виолета Николовска, Макодонка Додевска, Лексиката при производство на млечни продукти во говорот на с. Црнилиште и на с. Гуганце – Светиниколско. – Драгана Радовановић, Из лексике божићних обичаја у Сиринићу. – Веселинка Лаброска, Дијана Петровска, Лексиката поврзана со ткаењето и со алатките
за ткаење во неколку говори од западното македонско наречје – паралели со српскиот јазик. – Мирјана Менковић, Назив одевног предмета вкао носилац културне
информације на примеру балканске градске репрезентативне одеће из 19. и са
почетка 20. века. – Васил Дрвошанов, Називитр на малата и на големата пила во
македонските говори. – Софија Милорадовић, Огањ, па жишка, ожег и још понешто
око ватре у призренско-тимочким дијалектанским речницима. – Ивана Божић,
Старе вешти сухе као авети: семантички развитак лексема авет и вехт у контексту
словенских митских представа и обичаја. – Лидија Стојановић, Базилиск: демон,
покровител (српско-македонски еквиваленти). – Марјан Марковић, Географска
дистрибуција и етимолкошко-семантичка анализа на називите за „грд“ во македонските дијалекти. – Ивана Башић, Високо дрво лад нема, убава мома род нема:
семантика лексеме убав у српском и македонском народном изразу.
Изабрана дела Мирона Флашара, том I
Античка књижевност. Теорија књижевности. Лингвистика. Лингвостилистика
– Београд – Нови Сад 2017, стр. 635, 24 цм.
ISBN 978-86-6427-078-3 (ФФ)
ISBN 978-86-7946-216-9 (МС)
Изабрана дела Мирона Флашара, том II
Историја религија. Историја идеја. Компаратистика. Традуктологија. Класичне студије у Срба
– Београд – Нови Сад 2017, стр. 631, 24 цм.
ISBN 978-86-6427-079-3 (ФФ)
ISBN 978-86-7946-217-6 (МС)
Изабрана дела Мирона Флашара, том III
Античко наслеђе у српској књижевности
– Београд – Нови Сад 2017, стр. 702, 24 цм.
ISBN 978-86-6427-080-9 (ФФ)
ISBN 978-86-7946-218-3 (МС)
Одељење друштвених наука
Посебна издања DCLXXXVIII, књ. 109
Роми Србије у XXI веку
– Београд 2018, стр. 200, 24 цм.
ISBN 978-86-7025-767-2
Предговор – Тибор Варади. – Баја Лукин Саитовић, Успешност примене
афирмативне акције у образовању Рома. – Свенка Савић, Формирање студентског
идентитета: ромски студенти и студенткиње смештени у студентским домовима
Универзитета у Новом Саду. – Зоран Таировић, Промена слике о Ромима. – Славица
Денић, Промене радног идентитета и интеркултуралност. – Драган Тодоровић,
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Протенстантизација Рома: „бити“ и/или „имати“. – Биљана Сикимић, „Ковачи у
Санџаку“. – Марсел Куртијаде, Рађање и судбина идеје о стандардизацији писаног
ромског језика у СССР, СФРЈ и Србији. – Горан Башић, Друштвено и политичко
организовањем Рома у савременој Србији. – Владимир Мацура, Злата ВуксановићМацура, Процес израде урбанистичког плана за неформална ромска насеља –
пример Мале Губе у Прокупљу.
Научни скупови CLXXVI, књ. 41
Економија: запосленост и рад у Србији у XXI веку
– Београд 2018, стр. 369, 24 цм.
ISBN 978-86-7025-787-0
Реч уредника. – Реч Владимира С. Костића, председника Српске академије
наука и уметности. – Реч Славице Ђукић Дејановић, министарке без портфеља у
Влади Републике Србије задужене за демографију и популациону политику. – Реч
Бранислава Боричића, декана Економског факултета Универзитета у Београду. –
Михаил Арандаренко, Изазови тржишта рада и запослености у Србији у XXI веку.
– Горан Пенев, Демографски оквири неравнотеже на тржишту рада из дугорочне
перспективе. – Мирјана Рашевић, Славица Ђукић Дејановић, Политички одговор на
демографске изазове. – Шкорић и сарадници, Перспективе развоја села и пољопривреде у Србији до 2040. године. – Дејан Б. Поповић, Роботи и запосленост у
четвртој индустријској револуцији. – Горана Крстић, Ефекти количине и квалитета
рада на благостање и неједнакост дохотка у Србији. – Јелена Жарковић Ракић,
Марко Владисављевић, Неактивност жена на тржишту рада Србије: анализа узрока
и политика које би допринеле расту запошљавања. – Маја Јандрић, Драган Алексић,
Институције и политике тржишта рада. – Иван Николић, Јуриј Бајец, Љиљана Пејин
Стокић, Запосленост у светлу бржег економског развоја. – Драгана Марјановић,
Проблеми младих изван образовања и запослености. – Марио Рељановић, Агенције
за привремено запошљавање: прекарни рад или ефикасно тржиште рада? – Милена
Драгичевић Шешић, Рада Дрезгић, Запошљавање и прекарни положај радника у
креативном сектору – културни радници у трагању за самоодрживошћу. – Зоран
Стојиљковић, Криза индустријских односа и (не)могућност ефективног дијалога. –
Слободан Цвејић, Социјална предузећа у Србији.
Економски зборник, књ. XIV
Економска криза: порекло и исходи
– Београд 2018, стр. 478, 24 стр.
ISBN 978-86-7025-800-6
Часлав Оцић, Тешка је празна торба (уместо предговора). – Смиљана
Ђуровић, Велика економска криза и државна интервенција у међуратној Југославији.
– Благоје С. Бабић, Главни изазов светској привреди: исцрпљивање „европске врсте
развоја“. – Биљана Стојановић, Прве три банкарске кризе у Србији до 1914. – Бошко
Мијатовић, Економска политика и конјунктура у Југославији, 1919–1925. – Момчило
Исић, Аграрна криза у Србији, 1925–1935. – Слободан Вуковић, Међуратне инвестиције у Југословенску индустрију и хрватско-словеначка пропаганда. – Александар
Саша Гајић, Теорије кризе – криза модерних теорија. – Оскар Ковач, Светска финансијска криза. – Љубомир Маџар, Могући узрочници глобалне економске кризе. –
Исидора Љумовић, Мирослав Н. Јовановић, Економска криза: поуке за економску
теорију и политику. – Вера Вратуша, Парадигме тумачења и стратегије изласка из
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кризе 2008. – Бранка Бујишић, Криза: неолиберална дијагноза – кејнзовска терапија?
– Драгана Митровић, Светска економска криза: једно виђење. – Божо Стојановић,
Савремена економска криза: „аустријско“објашњење. – Борис Н. Кршев, Историјски
усуд капитализма: криза као последица неконтролисаног раста. – Ђорђе Попов,
Криза и/или ненаучене лекције? – Хасиба Хрустић, Порекло актуелне светске економске кризе. – Живота Ђорђевић, Криза и конвергенција. – Рајко Буквић, Часлав
Оцић, Финансијализација као узрочник и мултипликатор кризе. – Ђорђе Ђукић,
Немоћ монетарне политике у условима светске финансијске и економске кризе. –
Драгомир Анђелковић, Генеза и последице кризе: геополитички аспект. – Горан
Николић, Узроци глобалне економске кризе и њене геополитичке последице. –
Млађен Ковачевић, Узроци дубоке економске кризе у Србији. – Снежана Грк, Ефекти
криза у Србији. – Слободан Антонић, Светско системски аспекти кризе и Србија. –
Властимир Вуковић, Актуелна светска и економска криза и транзициона рецесија:
искуство Србије. – Александра Смиљанић, последице продаје телекомуникационе
инфраструктуре. – Милован М. Митровић, Српско друштво: криза, сукоби, разарање
и опоравак. – Маринко Бошњак, Недостаци система као претежни изазивач глобалне
економске кризе (2007–2010). – Дејан Митровић, Последице закључивања споразума
о стабилизацији и придруживању Србије у ЕУ. – Бранко Урошевић, Економска криза
и глобализацијски ризици у бакарском сектору Србије и региона. – Здравко Шолак,
Економика постсоцијалистичког здравства.
Одељење историјских наука
Глас CDXXVIII, књ. 18
– Београд 2018, 586, 24 цм.
ISSN 0351-4765
Михаило Војводић, Милорад Екмечић (1928–2015). – Василије Крестић,
Бечкеречки програм. – Десанка Ковачевић Којић, Двојно књиговодство у Дубровнику и Бенко Котруљевић (нови погледи). – Михаило Војводић, Србија и балкански
ратови. – Гојко Суботић, Ко су биле монахиње Јефимија и Евпраксија из натписа на
плаштаници манастира Путне? – Љубодраг Димић, Повратак у Европу. Југославија
и питање европске безбедности на преласку из 60-их у 70-те године XX века. –
Славенко Терзић, Скадарска вилајет у другој половини XIX века. Опис руског
конзулата у Скадру 1876. године. – Рајко Кузмановић, Улога науке и академија у
развоју друштва. – Кристер Јоргенсен, „Запалити исток“. Узроци и последице Босанско-херцеговачког устанка 1875. године. – Душан Т. Батаковић, Нови ревизионизам
и стари стереотипи? Историографија о Србима и Србији након 1991. године. – Срђан
Рудић, Брачне везе босанске властеле. – Душан Берић, Средњовековни почеци мађаризације. – Марица Маловић Ђукић, Которска патрицијска породица Бисте у средњем веку (14. и 15. век). – Никола Б. Поповић, Недоумице о Начертанију. – Слободан
Шоја, Наполеонска сага у Босни у историји и књижевности. – Маја Лаковић, Руско
посланство у Константинопољу и грчко-бугарски црквени спор (1856–1861). –
Бранко Бешлин, Борба либерала за превласт у Друштву српске словесности и
Матици српској (1864–1866). – Ђорђе Микић, Италијанизација у Трсту и околини у
другој половини XIX века. – Недељко В. Радосављевић, Српска православна
црквеношколска општина у Мостару. – Константин В. Никифоров, Кратки балкански
век уочи Великог рата. – Милош Ковић, Босна и Херцеговина и Сарајевски атентат у
британској штампи (29. јул 1914). – Александар Растовић, Ситон Вотсон о српској
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политичкој елити. – Петар В. Крестић, Александар Арнаутовић, Из предгробних мемоара (Рат/Војска/Кабинет министра/Бугарски рат/Албанија/Посланство у Паризу).
– Душан Топаловић, Развој шветско-српских трговинских веза и конзуларних односа
до 1914. године. – Боривоје Милошевић, Владимир Ћоровић на Велеиздајничком
процесу у Бањој Луци 1915–1916. године. – Биљана Вучетић, Стенли Харт Озборн,
амерички лекар у Србији 1915. године. – Жан-Пол Блед, Франц Јозеф и његов мит. –
Јована Шаљић, Осман Ђикић и његов гајрет. – Горан Латиновић, Југословенскоиталијански економски односи (1934–1936). – Мира Радојевић, Демократска странка
и Споразум Цветковић–Мачек. – Драга Мастиловић, Срби из долине Неретве и
Споразум Цветковић–Мачек 1939. године. – Војислав Павловић, Мисија Вилијема
Донована на Балкану, јануар–фебруар 1941. – Зоран Лакић, Црна Гора у научном
дјелу академика Милорада Екмечића. – Јелена Гускова, Извештаји ЦК КПЈ о стању
међунационалних односа у републикама Југославије у првој деценији после Другог
светског рата.
Уметничко наслеђе српског народа на Косову и Метохији: историја, идентитет, угроженост, заштита
– Београд 2017 стр. 551, 29 цм.
ISBN 978-86-7025-754-2
Уводна реч, Владимир С. Костић. – Ђорђе Бубало, У временима самосталне
средњовековне државе. – Небојша Шулетић, Под турском влашћу, до краја XVIII
века. – Татјана Катић, Административна подела, насеља и становништво у првим
вековима под Османлијама. – Љубодраг Димић, Током новијег и савременог доба. –
Даница Поповић, Светиње и свети на Косову и Метохији у култном сећању и
националној свести Срба. – Владимир Вукашиновић, Библиотеке косовскометохијских манастира и богослужбена традиција Српске Православне Цркве. – Милош
Ковић, Косовски завет и национални идентитет Срба. – Бранислав Тодић, Место у
културној историји српског народа. – Алексеј Лидов, Милош Живковић, Припадност
развојним токовима византијске уметности. – Дубравка Прерадовић, Стваралачке
везе са уметрношћу Западне Европе. – 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, Између сеоба и борбе за одржање (1690–1839). – Ивана Женарју
Рајовић, Замах црквене уметности у последњем веку османске власти. – Александар
Кадијевић, Новије градитељство – од модернизације и деструкције до искривљеног
приказивања. – Срђан Марковић, Модерно ликовно стваралаштво (1912–1999–2016).
– Татјана Катић, Биљана Вучетић, У доба турске власти (1455–1912). – Светлана
Пејић, Након ослобођења (1912–1999). – Дејан Радовановић, Мирјана Ђекић, После
усвајања Резолуције 1244 (1999–2017). – Мирјана Менковић, Баштина у процепу.
Између европске праксе заштите и глобалне политичке злоупотребе. – 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 Павличић, Српско споменичко наслеђе на Косову и Метохији у светлу
савремених теорија о културној баштини.
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Аrtistic Heritage of the Serbian People in Kosovo and Metohija: History, Identity,
Vulnerability, Protection
– Belgrade 2018, pages 553, 29 cm.
ISBN 978-86-7025-758-0
Foreword, Vladimir S. Kostić. Đorđe Bubalo, In Times of the Independent Medieval
State. – Nebojša Šuletić, Under Ottoman Rule: Until the End of the 18th Century. – Tatjana
Katić, Administrative Division, Settlements and Demographics in the First Centuries of
Ottoman Rule. – Ljubodrag Dimić, During Modern and Contemporary Times. – Danica
Popović, The Shrines and Saints of Kosovo and Metohija inthe Cultic Memory and
National Consciousness ofthe Serbs. – Vladimir Vukašinović, The Libraries of the Monasteries in Kosovo and Metohija and the Liturgical Tradition of the Serbian Orthodox Church.
– Miloš Ković, The Kosovo Covenant and Serbian National Identity. – Branislav Todić,
Place in the History of the Serbian Culture. – Alexei Lidov, Miloš Živković, Within the
Development Framework of Byzantine Artistic Trends. – Valentino Pace, Dubravka Preradović, Creative Ties to Western European Art. – Dejan Radičević, The Earliest Period:
Fromthe Serbian Settlement of the Balkans to the Reign of Stefan Nemanja. – Miodrag
Marković, Under the First Rulers of the Nemanjić Dynasry (from 1168 to the Death of King
milutin). – Dragan Vojvodić, High Medieval Times (1322–1455). – Dejan Radičević, The
Late Middle Ages in Light of Archeology. – Zoran Rakić, From the Ottoman Conquest to
the Great Migration (1455–1690). – Nenad Makuljević, Between Migrations and Struggle
for Survival (1690–1839). – Ivana Ženarju Rajović, The Rise of Church Art in the Last
Century of Ottoman Rule. – Aleksandar Kadijević, Newer Architecture – from Modernization and Destruction to Distorted Representation. – Srđan Marković, Modern Visual Art
(1912–1999–2016). – Biljana Vučetić, Tatjana Katić, In the Time of the Ottoman Empire
(1455–1912). – Svetlana Pejić, After the Liberation (1912–1999). – Mirjana Đekić, Dejan
Radovanović, After the Adoption of Resolution 122 (1999–2017). – Mirjana Menković,
Heritage Caught in a Reft: Between European Conservation Practice and Global Political
Misuse. – Dragana Pavlović, The Beginnings of Investigation and Stewardship of Monuments. – Aleksandra Davidov Temerinski, The Establishment of Institutional Protection of
Serbian Heritage: the Results of Conservation Works in Kosovo and Metohija. – Vladimir
Džamić, The Inclusion of Serbian Monuments on the World Heritage List. – Jelena Pavličić,
Serbian Monumental Patrimony in Kosovo and Metohija in View of Contemporary
Cultural Heritage Theories.
Краљевство Срба, Хрвата и Словенаца (1918–1920). Зборник докумената,
том 1. Војна заштита, књ. 2
Одабрао Владо Стругар. Приредио Милић Ф. Петровић
– Београд 2018, стр. 1178, 24 цм.
ISBN 978-86-7025-759-7
Косовско-метохијски зборник 7
– Београд 2017, стр. 303, 24 цм.
ISSN 0354-284X
Дубравка М. Прерадовић, Страдање светог Иринеја Сирмијског – нова сцена
дечанског календара: прилог познавању култа и иконографије свештено-мученика
Иринеја Сирмијског у Византији и средњовековној Србији. – Томислав Јовановић,
Псеудо-Прохорово житије светог Јована Богослова према два српска преписа из
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збирке манастира Дечана. – Бојан Поповић, Живопис у своду цркве Светог Николе у
Великој Хочи. – Миљана М. Матић, Једно „заборављено“ дело зографа Лонгина из
дечанске ризнице. – Мирослав Јовановић, Призренски гимназијалци и археолошка
ископавања манастира Свети Архангели код Призрена 1923. године. – Мирјана
Менковић, Српска културна баштина на Косову и Метохији 1999–2017: између
европске праксе и политичке злоупотребе. – Радивоје Младеновић, Бојана Вељовић,
Употреба презента у говору шарпланинске жупе Сиринић. – Сања Ранковић, Мирјана Закић, Дијахронијски преглед етнографске грађе лазаричког обреда на територији
Косова и Метохије. – Тања Милосављевић, Улоге у српском призренском свадбеном
обреду (лексичко-семантички и етнолингвистички приступ). – Тања Ивановић,
Косово и Метохија у издањима Српске академије наука и уметности, њених одељења,
одбора и института (издавачки период од 1990. до 2007. године).
Хиландарски зборник 14
– Београд 2017, стр. 307, 24 цм.
ISSN 0584-9853
Архимандрит Тихон, Настанак завршног дела Савиног Житија Светог Симеона у светлости хиландарског рукописа број 387. – Виктор Савић, Помињу ли се
„игумански манастири“ у Хиландарском типику? – Владимир Вукашиновић, Рукописни службеници Библиотеке манастира Хиландара као извори за реконструкцију
развоја српског богослужења од XIII до XIX века. – Мирјана Живојиновић, Грчки
акти у преводу на стари српски језик. – Срђан Шаркић, Појам и подела „ствари“ у
средњовековном праву. – Кирил Павликијанов, Средњовењковни словенски Архив
светогорског манастира Кастамонита и документа великог челника Радича. – Дејан
Челебџић, Две поствизантијске исправе о хиландарској келији Светих Арханђела у
Кареји. – Огњен Крешић, Прилагођавање променљивим условима Царства: Света
Гора (манастир Хиландар) у политичком и економском контексту Османског царства
у XVIII веку. – Бранислав Тодић, Време изградње католикона и ексонартекса
манастира Хиландара. – Ана Радовановић, Хиландарска икона Богородице Тројеручице. – Фокион Коцагеоргис, Монах Козма Симонопетритис, Историја католикона
атонског манастира Симонопетре до XIX века према писаним изворима. – Зоран
Ракић, Зидно сликарство XVIII века у манастиру Хиландару – иконографске и
стилске карактеристике. – Ђорђе Бубало, Драгутин Анастасијевић на Светој Гори
1906/1907. и 1912. године.
Циклус предавања, књ. 4
Контроверзе у српској историографији
– Београд 2018, стр.130, 24 цм.
ISBN 978-86-7025-776-4
Предговор, Михаило Војводић. – Мирјана Живојиновић, Питање веродостојности преписа повеља династије Немањића – Архив манастира Хиландара. –
Василије Крестић, Истине и заблуде о југословенству Јосипа Јурја Штросмајера. –
Славенко Терзић, Етничко и верско у процесу српске националне интеграције. – Софија Божић, Срби у Хрватској, Словенији и Далмацији и „великосрпска хегемонија“
у Краљевини СХС (1918–1929). – Мира Радојевић, Милан Недић у српској историографији. – Љубодраг Димић, Историографске контроверзе о историји Југославије.
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Галерија науке и технике САНУ, бр. 34
Ненад Тасић, Кристина Пенезић, Форензика древности – 20 година нових
археолошких истраживања Винче
– Београд 2018, стр. 41, 24 цм.
ISBN 978-86-7025-774-0
Галерија науке и технике САНУ, бр. 35
Новица Бабовић, Солунски фронт 1916–1918
– Београд 2018, стр. 39, 24 цм.
ISBN 978-86-7025-788-7
Галерија науке и технике САНУ, бр. 36
Зоран Јаковљевић, Часлав Мијушковић, Дарко Младеновић, Први светски
рат у минијатури
– Београд 2018, стр.27, 24 цм
ISBN 978-86-7025-795-5
Издања Библиотеке XXVIII
Милена Обрадовић, Библиографија радова академика Николе Тасића
– Београд 2018, стр. 88, 24 цм.
ISBN 978-86-7025-757-3
Одељење ликовне и музичке уметности
Галерија Српске академије наука и уметности, 144
Дијана Метлић, Недељко Гвозденовић. У потрази за апсолутним сликарством
– Београд 2018, стр. 315, 24 цм.
ISBN 978-86-7025-771-9
Реч уредника. – „Сликар слика увек исту слику“ – Мостар: Сликарство као
судбина (1902–1922). – Минхенска искуства и повратак у Мостар. – Интимистичка
тескоба: Београд као нови дом. – Интимизам четврте и пете деценије: париска епизода и повратак у Београд. – Пут ка сликаној површини. – Гвозденовићева пријатељства, педагошки рад и културна завештања. – Недељко Гвозденовић (1902–1988)
– Биографија. – Гвозденовићева размишљања о уметности. – Недељко Гвозденовић:
In Pursuit of Apsolute Painting. – Библиографија. – Каталог.
Галерија Српске академије наука и уметности, 146
Марко Челебоновић
– Београд 2018, стр. 208, 24 цм.
ISBN 978-86-7025-794-8
Лидија Мереник, О нестајању. Аутопортрети и антиаутопортрети Марка Челебоновића од 1930. до 1983. године. – Ана Богдановић, О питању реализма у сликарству
Марка Челебоновића. – Невена Мартиновић, Сен Тропе Марка Челебоновића.
Галерија науке и технике САНУ, бр. 32
Горица Љубенов, Традиционално архитектонско наслеђе у региону Старе
планине
– Београд 2018, стр. 59, 24 цм.
ISBN 978-86-7025-765-8
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Изложбена свеска Галерије САНУ, бр. 40
Јелена Межински Миловановић, Делатност Недељка Гвозденовића у
Српској академији наука и уметности и његов допринос оснивању и раду
Галерији САНУ
– Београд 2018, стр. 134, 24 цм.
ISBN 978-86-7025-775-7
Недељко Гвозденовић у Одељењу ликовне и музичке уметности САНУ. –
Учешће Недељка Гвозденовића у оснивању Галерије САНУ, у раду њеног Савета,
формирању изложбеног програма и другим активностима. – Ангажовање Недељка
Гвозденовића на издањима Академије и Галерије САНУ. – Допринос Недељка
Гвозденовића формирању уметничке збирке САНУ. – Недељко Гвозденовић и документација Галерије САНУ. – Радови Недељка Гвозденовића у Уметничкој збирци
САНУ. – Хронологија уласка радова у колекцију. – Технике, формати, теме и мотиви.
– Гвозденовићеви радови у Уметничкој збирци САНУ као ретроспектива. – Документарни значај фонда. – Гвозденовићев поглед на свет кроз ликовне циклусе у
Уметничкој збирци САНУ. – Каталог дела Недељка Гвозденовића у Уметничкој
збирци САНУ. – Из опроштајног говора који је у име САНУ на кремацији Недељка
Гвозденовића одржао Миодраг Мића Поповић.
Огранак Српске академије наука и уметности у Новом Саду
Анали Огранка САНУ у Новом Саду, број 13 за 2017.
– Нови Сад 2018, стр. 131, 29 цм.
ISSN 1452-4112
РЕЧ УРЕДНИКА – Зоран Л. Ковачевић, Криза парадигме неодарвинизма –
шта покреће природну селекцију у току еволуције. ТРИБИНА – Данило Н. Баста,
Сублективна правда или праведност као врлина. – Славко Гордић, Карактеристике и
домети приповедне прозе Вељка Петровића (1884–1967). – Зоран Пауновић, Набоков
и Гогољ. – Бела Балинт, Милена Тодоровић, Гордана Остојић, Од конвензионалних
хемафереза до увођења и примене селективних и мулти-модалних афереза. – Божо
Д. Далмација, (Не)одрживо управљање водним ресурсима. – Милош И. Ђуран, Примена комплекса метала у медицини: Комплекси платине као антитуморски агенси.
ГАЛЕРИЈА – Ивана Јовановић-Гудурић, Типологије/Из пројекта Мала историја фото
нагона. – Дијана Метлић, Изложба „Лицем у лице“ Дејана Крстића. – Милица Ракић,
Матине програм Шејме Фере – мала ретроспектива. – Лидија Милашиновић, Кикинда 20.21 – Савремена ликовна сцена Кикинде. – Александар Турукало, Опредмећена слика – потреба за пробуђеним животом човека. – Босиљка Зиројевић Лечић,
Марина Милев – „Напади“. – Љубомир Вучинић, Увид у виртуелни свет. – Сава Степанов, Крхки – О цртежима и сликама Ђерђи Ачаји. ПРИКАЗИ – Силви Нисефор,
Иван Јевтић композитор на путевима слободе. – Зорица Васиљевић, Образовање за
модерну пољопривреду. – Предраг Пипер, Утемељивачи и настављачи: две књиге о
академији и академицима. НАУЧНИ СКУПОВИ – Стеван Пилиповић, Примене
уопштених функција у хармонијској анализи, механици, стохастици и парцијалним
диференцијалним једначинама.
Хроника Огранка САНУ у Новом Саду, број 7
– Нови Сад 2018, 29 цм.
ISSN 2217-849X
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Српска књижевност данас: зборник радова са округлих столова 2014–2017.
– Нови Сад 2018, стр. 331, 24 цм.
ISBN 978-86-81125-96-0
Миро Вуксановић, Српска књижевност данас. – СРПСКА ПОЕЗИЈА ДАНАС
– Зоран Ковачевић, Поздравна реч. – Миро Вуксановић, Уреднички уводник. – Славко
Гордић, О савременом српском песништву. – Бојана Стојановић Пантовић, Криза и
обнова савремене српске поезије – Драган Хамовић, Српска поезија и њено сећање.
– Ђорђе Деспић, Путања модерне српске поезије. – Тања Крагујевић, Кућа од речи и
друге реминисценције. СРПСКА ПРОЗА ДАНАС – Стеван Пилиповић, Поздравна
реч. – Миро Вуксановић, Уреднички уводник. – Марко Недић, Српска проза данас –
критички преглед. – Радивоје Микић, Српска проза данас или од задовољства до
стрепње. – Јован Делић, Чудо опстанка и освајање простора слободе. – Петар Пијановић, Видови модерности у савременој српској прози. СРПСКА КЊИЖЕВНА
КРИТИКА И ЕСЕЈИСТИКА ДАНАС – Стеван Пилиповић, Поздравна реч. – Миро
Вуксановић, Уреднички уводник. – Милан Радуловић, Књижевна критика и српска
културна идеологија данас. – Саша Радојчић, Савремени српски есеј. – Марко Паовица, Стари и нови мисионари. – Соња Веселиновић, Критичари и критика у српским
књижевним часописима данас. – Игор Перишић, Од Александра до Александре.
СРПСКА ДРАМСКА КЊИЖЕВНОСТ ДАНАС – Стеван Пилиповић, Поздравна
реч. – Миро Вуксановић, Уреднички уводник. – Љиљана Пешикан Љуштановић,
Динамично огледало културе – српска драма у другој половини 20. века. – Светислав
Јованов, Средином пута, устрану – савремена српска драма 2000–2015. – Миливоје
Млађеновић, Српска драма за децу данас. СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ
ДАНАС – Јован Љуштановић, После „Великог праска“. – Зорана Опачић, О живој
води – савремена поезија и приповедна проза за децу и младе.
Дело Милоша Црњанског: радови са Округлог стола, 12. IX 2018.
– Нови Сад 2018, стр. 110, 24 цм.
ISBN 978-86-81125-98-4
Стеван Пилиповић, Поздравна реч. – Миро Вуксановић, Црњански међу својима. – Горана Раичевић, Ангажовани Црњански? Писац између политике и књижевности. – Слободан Владушић, Аутобиографско писање као начин осмишљавања живота
– пример Милоша Црњанског. – Радивоје Микић, Да ли је Сузни крокодил недовршени
роман Милоша Црњанског? – Слађана Јаћимовић, Између демонског витализма и нихилистичког обрачуна са светом. – Зорица Несторовић, Искуство романтизма: Маска
Милоша Црњанског. – Миливој Ненин, О доследности и још понечем.
Светозар Кољевић, Понешто о Ћопићу
– Нови Сад 2018, стр. 126, 24 цм.
ISBN 978-86-6263-198-5
HELIA vol. 41, no. 68/2018
– Нови Сад 2018, стр. 1–140, 24 цм.
ISSN 1018-1806
HELIA vol. 41, no. 69/2018
– Нови Сад 2018, стр. 141–278, 24 цм.
ISSN 1018-1806
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Огранак Српске академије наука и уметности у Нишу
Хроника Огранка САНУ у Нишу, бр. 1
– Ниш 2018, стр. 12, 29 цм.
ISSN 2620-0198
Академик Михаило Гавриловић: историчар, архивист и дипломата
– Ниш 2018, стр. 89, 24 цм.
ISBN 978-86-7025-787-0
Нинослав Стојадиновић, Уводна реч. – Миљана Ђорђевић, Академик Михаило Гавриловић: школовање, живот и рад. – Љубинка Шкодрић, Академик Михаило
Гавриловић: историчар и архивист. – Александра Софронић, Александар Стојановић, Академик Михаило Гавриловић: дипломата. Хронологија значајних догађаја
1868–1926. Библиографија радова академика Михаила Гавриловића. Списак извора
и литературе. Попис легенди и експоната.
Становништво Југоисточне Србије: демографски проблеми Југоисточне
Србије и могућности изградње пронаталитетске националне стратегије и
политике
– Ниш 2018, стр. 252, 24 цм.
ISBN 978-86-7025-789-4
Љубиша Митровић, Демографско питање Србије као кључно егзистенцијално, развојно и национално питање. – Мирјана М. Рашевић, Образложење потребе
за ревизијом стратегије подстицања рађања у Србији. – Милован М. Митровић,
Акциони модел одрживог развоја села у Југоисточној Србији. – Јелена Ј. Станковић,
Ивана Марјановић, Демографско старење и привредни раст у Републици Србији. –
Горан Д. Пенев, Биљана Б. Станковић, Старење и промена брачне структуре становништва Југоисточне Србије. – Иван Ж. Маринковић, Популационо пражњење Југоисточне Србије. – Наташа Л. Голубовић, Срђан С. Голубовић, Демографске промене
и понуда рада у Србији. – Срђан Вукадиновић, Опадајуће вриједности демографских
чинилаца и могући правци њиховог превазилажења. – Миленко Џелетовић, Хатиџа
Бериша, Демиграфске промене као фактор безбедности Републике Србије. – Anna
Mantarova, Borislav Antonov, The demographic situation in Bulgaria in the context of
contemporary migration processes: national features and regional specificities. –
Александар Р. Радивојевић, Милан С. Миловановић, Кластер анализа демографских
прилика – студија случаја Општине Зајечар. – Сузана В. Марковић Крстић, Старење
становништва Србије и могућности проналитетне популационе политике. – Анкица
С. Шобот, Усклађивање рада и родитељства као сегмент политике подстицања
рађања. – Петар Д. Васић, Нови приступ политици према рађању. – Предраг Митровић, Српска породица и глобални неолиберални поредак. – Драгана Митровић,
Дуња Величковић, Бела куга као социо-културни феномен у Источној Србији. –
Славица Ђукић Дејановић, Демографски параметри Јужне и Источне Србије.
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17. СЛУЖБА АКАДЕМИЈЕ
Радом запослених у Служби Српске академије наука и уметности са места
управника послова руководи др Бојан Бугарчић. Запослени у Служби САНУ распоређени су, према Правилнику о систематизацији и организацији послова у Служби
Српске академије наука и уметности од 1. априла 2018. године, на радним местима у
оквиру јединица, сектора, група и самосталних извршилаца.
Током године Служба САНУ благовремено је и успешно извршавала све
стручне, административно-техничке, финансијске, правне, опште и остале послове
за потребе Академије.
Детаљнији приказ активности Службе САНУ дат је у оквиру појединачних
извештаја о раду запослених у јединицама, секторима, групама и у извештајима
самосталних извршилаца.
Архив САНУ
Стручним радом Архива САНУ руководи управник академик Василије
Крестић. Стручни савет Архива је радио у истом саставу као и претходне године:
академик Видојко Јовић, академик Драгослав Маринковић, академик Душан Теодоровић, академик Радоје Чоловић, академик Драгослав Михаиловић, академик Димитрије Стефановић, академик Мирјана Живојиновић и академик Иван Јевтић.
Послове у Архиву САНУ обавља десеторо запослених.
Током године Архив је обогатио своје фондове следећим поклонима: од Мирослава Мајкла Ђорђевића из САД, преписка Мирослава Мајкла Ђорђевића и Добрице
Ћосића, објављена 2011. у књизи Преписка 1991–1999 и додата необјављена писма
(ул. инв. бр. 1561); од Драгутина Марковића из Београда: штампане радове Симе
Марковића, новинске чланке, радове о њему и фотографије (ул. инв. бр. 1562); од
Томислава Крсмановића део грађе Сага о ићима, (ул. инв. бр. 1563); од академика
Василија Крестића: две разгледнице нацистичке пропаганде, хрватску разгледницу и
флајер о Алојзију Степинцу (ул. инв. бр. 1564); од Драгана Аврамова из Београда:
Подаци о неделима НДХ према делу српског народа на територији НДХ према
информацијама добијеним до 8. VIII 1941, злочини усташа над Србима до 8. VIII 1941
(ул. инв. бр. 1565); Једна фасцикла архивска грађе (Писма и радови академика Јована
В. Сурутке и списак његових одликовања) коју је 2003. оставио (ул. инв. бр. 1566); из
архиве Одбора за критичка издања српских писаца преузет је део заоставштина
Павла Поповића и Пере Слијепчевића и документа из архиве Бранка (Бране) Миљковића (ту се налазе: писма Николе Пашића краљу Александру Обреновићу и Ђорђу
Генчићу; писмо Косте Таушановића Ђорђу Генчићу; писмо Саве Грујића Ђорђу
Генчићу; извештај Ђорђа Генчића о разговору с краљем Александром поводом
женидбе с Драгом Машин; оставка Владе 8. јула 1900. и писмо Милоша Црњанског
Бранку Миљковићу из 1929. (ул инв. бр. 1567); од Института за српски језик преузета
је једна фасцикла грађе за лексикографију из заоставштине Вука С. Караџића и његов
Ријечник с белешкама (ул. инв. бр. 1568); од др Зорана Поповића из САД део
заоставштине Павла и Богдана Поповића (ул. инв. бр. 1569); од Миливоја Бранковића
из Београда, рукописне текстове Љубе М. Давидовића: Формирање заједничке владе
за Краљевину СХС и Село – отаџбини (приликом десетогодишњице смрти Драшковићеве), а другом руком написани чланци: 1. II Ултиматум, 2. 4 – II – у Ратном
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дневнику (некомплетно), 3. Ратни дневник 10 – II – 1918. Петар Први (медаљон), 4.
Стихови с фронта. (ул. инв. бр. 1570); од Мирослава Михаиловића: VHS касету
Тама у времену, филм о политичким затвореницима (ул. инв. бр. 1571); део рукописне
заоставштине академика Косте Михаиловића, у којима се налазе различити материјали
из више комисија, којима је руководио или био њихов члан (ул. инв. бр. 1572).
Завршена је обрада рукописне заоставштине академика Васе Чубриловића и
патријарха Германа Анђелића, а приводи се крају обрада заоставштине Драгољуба
Јовановића. Приређена је стална изложбена поставка Кабинета за медаље и урађен
је електронски Улазни инвентар Кабинета. Централни институт за конзервацију
обавио је конзеваторске послове на 169 одличја. Фотографисано је више од 800
одликовања а каталошка обрада урађена је по свим правилима музеолошке обраде
одликовања. Урађен је веб-сајт и дигигитална презентација, а написане су и биографије свих дародаваца. Аутори изложбене поставке Кабинета за медање су Борко
Масалушић и Мирослав Јовановић из Архива САНУ, и кустос Жаклина Марковић.
Поставка је свечано отворена на Дан Српске академије наука и уметности, 19.
новембра.
У просторијама Архива постављени су уређаји за регулисање влажности
ваздуха, инструменти за мерење тренутних и просечних температура и влажности у
свим депоима на међуспрату. Такође је извршена климатизација радних просторија
и читаонице Архива.
Током протекле године архивисти су услужили укупно 223 истраживача. Од
тога је 15 било из иностранства: Босне и Херцеговине, Бугарске, Италије, Литваније,
Македоније, Немачке, Русије, Словеније и Хрватске. За њихове потребе урађено је
8.604 ксерокс копија и 2.980 скенираних снимака архивске грађе Архива САНУ.
Приручна библиотека Архива САНУ обогаћена је са 70 нових књига.
Као и претходних година, архивисти су се у стручним и научним публикацијама оглашавали својим прилозима, учествовали су на научним скуповима и у
телевизијским емисијама.
Архив САНУ у Сремским Карловцима
Стручним радом Архива у Сремским Карловцима руководи управник др
Жарко Димић. Архив САНУ у Сремским Карловцима броји четворо запослених у
сталном радном односу.
Напорима и залагањем запослених остварени су веома добри резултати у раду,
али и даље је присутна потреба за најмање једним високообразованим радником,
ради уређења постојеће архивске грађе и сарадње са новооснованим Аудиовизуелним архивом и центром за дигитализацију.
У последњих неколико година, захваљујући Стручном савету Архива, као и
ангажовању руководства САНУ, водило се рачуна да Архив буде солидно технички
опремљен. Настављено је са измештањем архивске грађе из старих и оштећених
кутија у нове архивске кутије. И даље се очекује решавање статуса 66 микрофилмова
из Задарског архива над којим је извршена конзервација. Делове грађе која је у лошем
физичком стању потребно је издвојити и послати на заштиту, што може да се уради
у процесу дигитализације, с обзиром на то да ће се дигитализација одвијати документ
по документ.
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У Архиву се, под управом САНУ у Сремским Карловцима, истраживачким
радом бавило 60 истраживача, од тога четири инострана. Истраживања су била
разноврсна и обухватала су различите теме: историја српског народа од XVIII до XX
века, историја Српске православне цркве и српских манастира, историја српске
уметности од XVIII до XX века, историја руске емиграције, историја насеља, места,
села и миграција становништва, Први светски рат 1914–1918, просветне прилике
током XVIII и XIX века, литургијски живот и теологија на просторима Карловачке
митрополије, Срби у Румунији, Мађарској, Далмацији, Српски народни покрет
1848–1849, реституција имовине, прошлост породица, фрушкогорски манастири
итд. Истраживачи су у Архиву провели укупно 145 дана. За њихове потребе фотокопирано је 1565 страница, начињено је 2789 снимака и 392 скенирања. Библиотека
Архива увећана је за 143 нове књиге, тако да је садашње стање у библиотеци 4440
књига и периодичних публикација. Архив и даље наставља 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: Српски биографски речник, Српска енциклопедија, Осам векова СПЦ и сл.
Архив је дао допринос и обележавању 170-годишњице Српске Војводине 1848–2018,
100-годишњице присаједињења Срема, Баната, Бачке и Барање Краљевини Србији.
Архив су током године посетили многи истраживачи као и представници
Српске и Руске православне цркве, Војске Србије, Русије и Белорусије. Управник
Архива одржао је неколико предавања о историји и значају Архива ученицима
Карловачке богословије и учесницима међународних скупова и семинара приликом
њиховог званичног обиласка Сремских Карловаца. Заједно са представницима
САНУ извршен је и обилазак будућег седишта где ће бити смештен Архив у Светосавском дому. Извршене су консултације око пројекта унутрашњег уређења Архива
у правцу смештаја у нови простор.
Библиотека САНУ
Стручним радом Библиотеке САНУ руководи управник академик Миро Вуксановић. Библиотека је радила у складу са Законом о Српској академији наука и
уметности, Законом о библиотечко-информационој делатности, Законом о старој и
реткој библиотечкој грађи, Правилником о раду Библиотеке САНУ и важећим међународним стандардима. Према Закону о библиотечко-информационој делатности
Библиотека САНУ је један од пет носилаца библиотечко-информационог система
Републике Србије.
Рад Библиотеке прати Стручни савет Библиотеке 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 Радмиловић. На предлог Стручног савета, Извршни одбор
САНУ прихватио је Извештај о раду Библиотеке САНУ у 2017. години и Програм рада
Библиотеке САНУ у 2018. години. Председништво САНУ усвојило je оба документа.
Послове у Библиотеци САНУ обавља 34 запослених, распоређених у шест
одељењa.
Дан Библиотеке
Одлуком Стручног савета са седнице одржане 6. децембра 2016. године,
утврђено је да ће се Дан Библиотеке САНУ обележавати 14. jуна, када су званично
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примљене прве књиге које је Библиотеци поклонио Димитрије Тирол, и када је
именован први библиотекар Константин Богдановић. Дан Библиотеке је обележен
свечаношћу у част Алекси Шантићу. Поздравне речи су казали председник САНУ
академик Владимир С. Костић и управник Библиотеке академик Миро Вуксановић,
а потом је беседио дописни члан Јован Делић. Стихове Алексе Шантића је говорио
драмски уметник Небојша Кундачина.
Делатност
Запослени су се трудили да одговоре на све захтеве корисника и да побољшају
квалитет и доступност информација о фонду. У раду су се руководили плановима
својих одељења и подносили су месечне извештаје о раду. Стручни послови у
Библиотеци нормирани су на дневном или месечном нивоу где је то било могуће.
Осим својих редовних послова, запослени у БСАНУ су, у сарадњи са другим
службама САНУ, обављали и друге послове из делокруга рада Службе Академије. У
оквиру Академијине активности „Отворена врата САНУ“ и поводом других дешавања у САНУ, Библиотека је имала око 30 организованих посета деце из основних и
средњих школа у Србији, студената и других.
Саветник у Библиотеци САНУ Тања Ивановић припремила је за штампу тематску библиографију Косово и Метохија у издањима САНУ : 1990–2007, која је објављена у двема публикацијама САНУ (Учешће Српске академије наука и уметности у
унутрашњем дијалогу о Косову и Метохији и Косовско-mетохијски зборник 7).
Узајамни каталог (COBISS.SR)
Библиотека САНУ је према Закону о библиотечко-информационој делатности један од пет носилаца јединственог библиотечко-информационог система
Републике Србије. Библиотека САНУ je током 2018. године у узајамном каталогу
креирала 3.605, а из њега је преузела 4.855 записa, па се сада у бази COBISSANU
налази укупно 60.046 записа.
Дигитализација
У Библиотеци је за потребе чланова САНУ и корисника Библиотеке САНУ
дигитализовано 1.156 страна разноврсне грађе. У новембру је отворен Академијин
Аудио-визуелни архив и центар за дигитализацију САНУ који ће од наредне године
започети са дигитализацијом грађе из Библиотеке САНУ.
Набавка, размена
Библиотека САНУ је током године приновила 4.082 свеске монографских и
периодичних издања. Из размене је стигло 2.120 јединица грађе, као поклон 897
јединица грађе и укупно 450 примерака издања САНУ и института. Библиотека је и
ове године добила могућност да врши избор публикација из откупа Министарства
културе и информисања у висини од 1.045.471 динара, па je на тај начин набављенa
541 публикацијa за фонд и још 705 примерака за размену. Извршена је претплата на
два часописа. Дезидерати су набављани преко размене. Библиотека је, преко јавних
набавки, наручила страна референсна издања у вредности од 844.713,91 динара, која
би требало да буду испоручена до краја године.
Значајни дародавци Библиотеке у протеклој години били су Филолoшки
факултет, Институт за књижевност и уметност, Службени гласник, Српско лекарско
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друштво и друге институције, а од појединаца академик Динко Давидов, академик
Радоје Чоловић, проф. др Борис Кривокапић, госпођа Олга Марјановић и др.
За размену и поклон партнерима у земљи и иностранству припремљено је
5.185 публикација. Редовно је ажурирана база размене и након ревизије угашено је
14 размена. Успостављене су три нове размене. У бази се тренутно као активне воде
742 институције. У Одељењу је креиран укупно 681 запис, а преузето 1.668 записа за
монографске публикације. Инвентарисано је 2.349 монографија и 1.533 броја
периодике.
Одржани су радни састанци са колегама из Serbica Books-a (Торонто),
Конгресне библиотеке (Вашингтон), Библиотеке МАНУ (Скопље), NKČR (Праг) и
других институција из земље и иностранства.
Стара и ретка књига и посебни фондови
Одељење старе и ретке књиге и посебних фондова у протеклој години је
активно обрађивало посебне библиотеке: Милана Јовановића-Батута (ПБ 2), Виктора
Новака (ПБ 11), Антона Билимовића (ПБ 13), Симе Симића (ПБ 15), Динка Давидова
(ПБ 38) и Борислава Јовановића (ПБ 40). Током године завршена је обрада посебне
библиотеке Милана Јовановића-Батута и ретроспективно је обрађена библиотека
Михаила Петровића-Аласа (ПБ 1). Креирано је 1.125 записа, а преузет је 851 запис,
допуњена су 892, каталогизoвано 1.125, додељено је 1.711 УДК бројева и уписане су
2.204 предметне одреднице. Инвентарисано је укупно 2.212 јединице грађе. Фонд
старе и ретке књиге увећан је за девет књига које су из општег фонда пребачене у
фонд старе и ретке књиге.
Корисницима је за рад у читаоници издато више од 130 публикација из фонда
старе и ретке књиге.
Двадесет ордена и медаља из збирке Милана Јовановића-Батута (ПБ 2) предато је Архиву САНУ и сада се налазе у оквиру сталне поставке Кабинета за медаље
Архива САНУ. Запослени у овом Одељењу су учествовали у организацији Трибине
БСАНУ.
Обрада текућег фонда
У Одељењу за обраду публикација укупно је обрађено 2.280 приновљених
монографских публикација без заостатака, 2.623 монографске публикације из старог
фонда (ретроспектива) и 13 наслова приновљених серијских публикација. Креирано је
786 записa, а преузето 1.467, каталогизирано је 1.046 записа и додељена су 1.732 УДК
броја и 1.602 предметне одреднице. Инвентарисано је 2.248 јединица грађе. За
некњижну грађу креирано је 13, а преузето 10 записа, комплетно је обрађено 28 записа.
Запослени у Одељењу били су ангажовани на припремама и поставкама пригодних изложби у БСАНУ, припрема Трибине БСАНУ, уношење радова у репозиторијум САНУ.
Обрада издања САНУ
Сва издања САНУ пристигла током године инвентарисана су и формално и
садржински обрађена. У бази COBISSANU (електронски каталог Библиотеке САНУ)
креиранo je 226, а преузето 239 аналитичких записа, каталогизиране су укупно 353
јединице грађе, додељена су 694 УДК броја и формирано је 859 предметних
одредница. Комплетно је обрађено (допуњено и редиговано) 249 записa.
260

Поред израде тематске библиографије о Косову и Метохији у издањима
САНУ, са 536 библиографских јединица и седам регистара, у базу научних часописа
EBSCO постављени су најновији бројеви два Академијина издања: Bulletin, Classe
des sciences techniques и Bulletin, Classe des sciences mathematiques et naturelles,
Sciences mathematiques.
Библиографије
Током године урађено је укупно 4.536 библиографских јединица.
Завршене су јубиларне библиографије академикâ Гојка Суботића, Момчила
Спремића, Мирослава Гашића, Милосава Марјановића и Војислава Становчића.
Библиографије М. Марјановића и В. Становчића предате су у штампу. Започет је рад
на јубиларним библиографијама академика Тодора Стевановића и академика
Драгана Шкорића. Рађене су и библиографије за различита издања САНУ. За
Годишњак САНУ CXXIV урађена је допуна, ревизија и коректура поглавља Састав
Академије и Преминули чланови.
Одељење је наставило са прикупљањем и обрадом документације о члановима ДСС, СУД, СКА и САНУ и са пружањем информација о њима. Из фототеке је у
електронској форми издата 491 фотографија чланова Академије и њених претходница, а примљено је пет нових фотографија зграде САНУ (у електронском облику) и
осам фотографија личности ван САНУ. У књигама аутографа забележено је пет
нових потписа.
Издато је 3.247 страна разне биобиблиографске грађе, прегледа чланства и
литературе о Академији и слично. Издат је већи број електронских докумената
(биографија и библиографија) и досијеа чланова САНУ истраживачима.
Репозиторијум САНУ – ДАИС
Српска академија наука и уметности је 2017. године, у сарадњи са Рачунарским центром Универзитета у Београду, ушла у процес израде дигиталног
репозиторијума својих издања и издања њених института (ДАИС – Дигитални архив
издања САНУ). Библиотека САНУ је средином протекле године започела са
уношењем радова из Академијиних зборника. Унета су два зборника радова и један
број часописа: Књижевност и језик у Друштву српске словесности (15 радова),
Етно-села и сеоске амбијенталне целине у Републици Србији и Републици Српској (18
радова) и Глас Одељења историјских наука бр. 18 (шест радова).
Коришћење
Током године учлањено је 300 нових корисника и продужено више од 170
чланских карата. Читаоница је имала 4.320 посета, а каталог око 3.200. У читаоници
је дато на коришћење 5.060 свезака и око 800 приручника. За потребе академика и
других корисника, фотокопирано је 8.445 страна и скенирано 900 страна. Корисницима је за рад ван Библиотеке издато 325 наслова. У оквиру међубиблиотечке
позајмице, Библиотека САНУ је од Библиотеке Матице српске и Народне библиотеке
Србије позајмила девет наслова, а другим библиотекама је издато седам наслова.
Урађена је ревизија приручника у читаоници.
Технички су обрађене све новоприспеле књиге (4.137 примерка), а у каталозима Библиотеке проверена су 4.908 наслова. Настављен је рад на обради референсне збирке Библиотеке, а започета је и ретроспективна обрада овог фонда. За
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фонд референтне литературе у бази COBISSANU креирано је 205 нових записа,
преузето 189, каталогизирано и класификовано по 210 записа; додељено је 379 УДК
бројева и 408 предметних одредница; допуњено је 214 записа, а инвентарисано је 430
јединица грађе.
Смештај
Одељење библиотечких фондова и техничких послова старало се о смештају
и чувању фонда Библиотеке и о издавању публикација корисницима као и о одржавању просторија Библиотеке САНУ. Настављајући рад на сређивању магацина, запослени у Одељењу су преместили публикације с полица у дужини од 2.823 метра.
Отписом серијских публикација и премештањем фонда, обезбеђено је 340 метара
полица за смештај текућег фонда.
Књижничари су на место уложили и вратили 11.829 примеракa, од тога 4.190
нових књига. Корисницима су за рад у читаоници издате 2.863 свеске монографских
и серијских публикација, а запосленима су за рад издатe 5.603 свескe. Корисницима
је за рад ван Библиотеке издатo 325 књига. За поклон библиотекама у Србији, а
највише у Крагујевцу, спаковане су 5.734 књига, а припремљена су и два сандука са
музејским примерцима Академијиних издања.
Трибина Библиотеке САНУ
Уредник Трибине БСАНУ је управник Библиотеке САНУ академик Миро
Вуксановић. Стручни сарадник Tрибине је Биљана Јоцић. У току године одржано је
17 Трибина Библиотеке САНУ. Приказано је укупно 18 књига и 13 зборника радова
чланова САНУ, издања САНУ, као и института и центара чији је САНУ оснивач. На
Трибини су говорили академици, професори универзитета и доктори наука (укупно
73 говорника). Трибина је у протеклој години имала око 1.800 посетилаца.
Израђено је и послато око 7.000 позивница. Послат је и велики број електронских позивница (око 12.000). У штампаним и електронским медијима објављено је
више десетина чланака посвећених Трибини БСАНУ. Прикупљени су текстови
учесника Трибине за објављивање у 7. броју годишњака Трибине Библиотеке САНУ.
Изложбе у Библиотеци САНУ
Од отварања реновиране Библиотеке САНУ, у Библиотеци се приређују камерне изложбе поводом јубиларних годишњица чланова, од Српског ученог друштва
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. Аутор
изложби и плаката је Сања Петровић.
Током године одржано је 12 камерних изложби: Стеван Бошковић (1868–1957)
– поводом 150 година од рођења; Матија Бан (1818–1903) – поводом 200 година од
рођења; Љубомир Ковачевић (1848–1918) – поводом 170 година од рођења; Димитрије
Тирол (1793–1857) – поводом 225 година од рођења; Милутин Гарашанин (1843–1898)
– поводом 175 година од рођења; Алекса Шантић (1868–1924) – поводом 150 година од
рођења; Аћим Медовић (1815–1893) – поводом 125 година од смрти; Милан Кујунџић
Абердар (1842–1893) – поводом 125 година од смрти; Михаило Петровић Алас (1868–
1943) – поводом 150 година од рођења; Тихомир Ђорђевић (1868–1944) – поводом 150
година од рођења; Павле Поповић (1868–1939) – поводом 150 година од рођења;
Миладин Пећинар (1893–1973) – поводом 125 година од рођења.
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Издања
Издања Библиотеке САНУ излазе у оквиру Академијиних серијских публикација. Уредник издања Библиотеке је управник Библиотеке академик Миро Вуксановић.
Објављена је јубиларна Библиографија радова академика Николе Тасића,
ауторке Милене Обрадовић.
Изашао је шести број годишњака Трибина Библиотеке САНУ.
Предате су у штампу јубиларне библиографије академика Милосава Марјановића и академика Војислава Становчића.
Уговори, конкурси, споразуми, донације
Библиотека САНУ је учествовала на конкурсу Министарства културе и
информисања за суфинансирање пројеката из области библиотечко-информационе
делатности у 2018. години. Циљ тог пројекта је био обезбеђивање 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.
Финансије
За редовно пословање Библиотеке САНУ у 2018. години одлуком Фонда САНУ
за истраживања науци и уметности било је предвиђено да се издвоји 1.650.000,00
динара динара. Предвиђена сума је утрошена делом за куповину стране референсне
литературе, за поштанске трошкове и за штампање годишњака Трибине БСАНУ.
Библиотека САНУ је преко конкурса обезбедила додатних 1.000.000,00 утрошених 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
информисања, Библиотека САНУ је прибавила најновија домаћа издања у вредности
од 1.045.471,00 динара.
Библиотека САНУ се у протеклој години руководила Програмом рада за 2018.
годину и основама Стратегије развоја и рада Библиотеке у 2012. и наредним
годинама, а све у складу са Правилником о раду Библиотеке САНУ. Библиотека
САНУ је успела да оствари програм рада за ову годину.
Галерија ликовне и музичке уметности САНУ
Стручним радом Галерије ликовне и музичке уметности САНУ руководи
управник академик Душан Оташевић. Рад Галерије прати Стручни савет Галерије
који је радио у следећем саставу: академик Љубисав Ракић, председник Савета;
академик Мирослав Гашић, секретар; академик Дејан Деспић, академик Љубомир
Симовић, академик Војислав Марић, академик Зоран Петровић, академик Душан
Оташевић, академик Коста Чавошки и дописни члан САНУ Миодраг Марковић.
Послове у Галерији ликовне и музичке уметности САНУ обавља деветоро
запослених.
I

Изложбена делатност и објављени каталози
1. Стојан Новаковић и његово доба
13. децембар 2017 – 25. фебруар 2018.
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Присутне је у име Галерије поздравио академик Душан Оташевић, а у име
Архива Србије говорио је Мирослав Перишић. Изложбу је отворио академик
Михаило Војводић.
Број посетилаца: 12 643 (од тога 7 951 посетилаца у 2018).
Аутори изложбе: Михаило Војводић, Александар Марковић.
Изложба је приређена 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 у серији „Галерија
Српске академије наука и уметности“, бр. 142: Михаило Војводић, Александар
Марковић, Стојан Новаковић и његово доба, Београд 2017, и Mihailo Vojvodić,
Aleksandar Marković, Stojan Novaković and his Era, Belgrade 2017. Каталог је
илустрован са 171 репродукцијом у боји и шест црно-белих фотографија, а осим
предговора и уводних студија, обухвата и попис ексопоната.
Публиковани су плакат и позивница за изложбу, а израђена је и електронска
верзија плаката. Организована су стручна вођења кроз изложбу.
2. Дакле, Ви сте тај Урош Предић?
14. март – 15. април
После поздравне речи управника Галерије академика Душана Оташевића,
присутне је поздравила и о пројекту говорила аутор изложбе, виши кустос Народног
музеја Зрењанин Оливера Скоко, а изложбу је отворио председник Стручног савета
Галерије академик Љубисав Ракић.
Број посетилаца: 46 576.
Аутор изложбе: Оливера Скоко.
Изложбу је приредио Народни музеј Зрењанин поводом 160 година од рођења
Уроша Предића. Народни музеј Зрењанина издао је каталог ауторке Оливере Скоко,
Дакле, Ви сте тај Урош Предић? Изложба из фонда Народног музеја Зрењанин
поводом 160 година од рођења сликара, Зрењанин 2017.
Публиковани су плакат и позивница за изложбу, а израђена је и електронска
верзија плаката. Организована су ауторска и стручна вођења кроз изложбу.
Као пратећи програм организована су два предавања Употреба антике: Урош
Предић и осликавање парламента у Бечу, проф. др Игора Борозана са Филозофског
факултета у Београду и Наука и уметност руку под руку. Михајло Пупин и Урош
Предић, председника Образовно-истраживачког друштва „Михајло Пупин“ Александре Нинковић Ташић.
3. 35 година Петнице
21–30. април
После поздравне речи управника Галерије академика Душана Оташевића,
публици се обратио Никола Божић задужен за односе са јавношћу у Истраживачкој
станици Петница, затим су говорили директор Петнице Вигор Мајић и академик
Видојко Јовић, а изложбу је отворио кустос Народног музеја у Београду Андреј
Старовић, сарадник Петнице. Изложбу је приредила Истраживачка станица Петница.
Број посетилаца: 3 254.
Аутор изложбе и поставке: Владимир Пецикоза.
Публиковани су флајери/информативни материјал о петници, плакат и
позивнице за изложбу, а израђена је и електронска верзија плаката.
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4. Михаило Петровић Алас, родоначелник српске математичке школе
15. мај – 22. јун
Поздравну реч је одржао и говорнике је најавио управник Галерије академик
Душан Оташевић, изложбу је отворио председник Огранка САНУ у Новом Саду
академик Стеван Пилиповић.
Број посетилаца: 15 898.
Аутори изложбе: Жарко Мијајловић, Марија Шеган-Радоњић, Стеван Мићић;
коаутор: Маја Новаковић.
Аутори поставке: Стеван Мићић, Борис Мићић, Иван Марковић.
Значајну подршку у реализацији изложбе пружио је Математички институт
САНУ. Остварена је сарадња са Архивом и Библиотеком САНУ, Архивом Србије,
Фондацијом „Михаило Петровић Алас“, ОШ „Михаило Петровић Алас“, Центром
за музеологију и херитологију Филозофског факултета у Београду, Удружењем
Адлигат, Музејем науке и технике, Универзитетском библиотеком „Светозар
Марковић“, Архимедиом Електонског факултета у Нишу, Природњачким музејем,
Етнографским музејем, Програмским архивом ТВ Београд, Архивом Југословенске
кинотеке, Матеметичким факултетом Универзитета у Београду, Удружењем „Милутин Миланковић“, Удружењем Хералдички клуб, Заводом за уџбенике, Досије
студиом, Copy Planet-ом, и бројним појединцима – породицом проф. Драгана Трифуновића, Јованом Хансом Ивановићем, Сашом Малковим, Биљаном Стојановић,
Мирјаном Маљковић, Милошем Јуришићем, Адамом Софронијевићем, Николом
Крсмановићен, Слободаном Симићем и Ранком Поповићем.
Штампан је каталог у серији „Галерија Српске академије наука и уметности“
бр. 143 на српском и енглеском језику: група аутора, Михаило Петровић Алас,
родоначелник српске математичке школе, Београд 2018, и Group of authores, Mihailo
Petrović Alas, The Founding Father og the Serbian School of Mathematics, Belgrade 2018.
Штампани су плакат и позивница за изложбу. Изложбу је пратио програм
предавања: проф. Катица Р. Хедрих одржала је предавање Мултидимензионалност
легата барда математике: феноменолошко пресликавање, проналасци и патенти
Михаила Петровића; академици Стеван Пилиповић и Градимир В. Миловановић и
проф. Владимир Драговић говорили су о научном доприносу Михаила Петровића
Аласа; проф. Радомир Станковић је држао предавање Хидроинтегратор Михаила
Петровића; проф. Слободан Вујошевић је држао предавање Математичка феноменологија Михаила Петровића, а на округлом столу на тему Скице из живота и
рада Михаила Петровића Аласа говорили су проф. Весна Тодорчевић, проф. Милан
Божић и проф. Жарко Мијајловић. Др Ивана Живаљевић је одржала предавање
Утицај Михаила Петровића Аласа на археологију.
Организована су и стручна вођења кроз изложбу. Изложбу су финансијски
подржали Министарство културе и информисања Републике Србије, Министарство
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Компанија Телеком
Србија.
5. Недељко Гвозденовић. У потрази за апсолутним сликарством
4. јул – 5. август
Поздравну реч је одржао управник Галерије академик Душан Оташевић,
присутнима су се обратили министар културе и информисања Републике Србије
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Владан Вукосављевић и аутор изложбе др Дијана Метлић, а изложбу је отворио
председник САНУ академик Владимир С. Костић.
Број посетилаца: 15 965.
Аутор изложбе: Дијана Метлић.
Дизајн изложбе: Игор Степанчић.
Штампан је каталог у серији „Галерија Српске академије наука и уметности“,
бр. 144: Дијана Метлић, Недељко Гвозденовић. У потрази за апсолутним сликарством, Београд 2018, са 125 репродукција дела у боји, 33 документарне илустрације
које прате текст и 239 репродукција малог формата свих дела уметника у фонду
Уметничке збирке и 28 репродукција малог формата његових радова на чувању у
САНУ.
Публиковани су плакат и позивница за изложбу у две верзије. Организована
су стручна вођења кроз изложбу аутора Дијане Метлић.
Изложбу су финансијски подржали Министарство културе и информисања
Републике Србије и Компанија Дунав осигурање а. д. о. Београд.
Штампана је „Изложбена свеска“ број 40, Јелене Межински Миловановић,
Делатност Недељка Гвозденовића у Српској академији наука и уметности и његов
допринос оснивању и раду Галерије САНУ, Београд 2018. са 43 документарне
фотографије и репродукције докумената, репродукцијама у боји малог формата свих
176 радова Недељка Гвозденовића у Уметничкој збирци САНУ и репродукцијама у
боји већег формата 75 дела Н. Гвозденовића из истог Академијиног фонда.
Публикација је финансирана из Фонда Браниславе Бране Белић.
6. Римски лимес и градови у Србији
15. август – 10. септембар
После уобичајеног поздрава управника Галерије академика Душана Оташевића, уследило је обраћање министра просвете Младена Шарчевића. О изложби је
говорио директор Археолошког института Мишко Кораћ. Изложбу је отворила академик Мирјана Живојиновић.
Број посетилаца: 15 990.
Аутори изложбе: тим Археолошког института на челу са Стефаном Поп-Лазићем.
Изложбу је припремио и финансирао Археолошки институт.
У штампи је каталог изложбе у серији „Галерија Српске академије наука и
уметности“ бр. 145: група аутора, Римски лимес и градови на тлу Србије.
Публиковани су флајери, плакат и позивница за изложбу у две верзије. Организована су стручна ауторска вођења кроз изложбу.
7. Чудо какофоније. 57. Октобарски салон
15. септембар – 28. октобар
Свечано отварање манифестације је било у изложбеном простору Музеја
града Београда. Испред Галерије САНУ, пре отварања, уметник Том Сакс, један од
излагача у Галерији САНУ, у присуству публике, испалио је пет ракета у контексту
презентације свог уметничког дела.
Број посетилаца: 22 117.
Кустоси изложбе: Гуран Б. Кваран и Данијел Кваран.
Изложбу је организовао Културни центар Београда.
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У Галерији САНУ излагали су Коракрит Арунанондчаи, Лари Бел, Фабрис
Ибер, Анселм Кифер, Хелен Мартен, Такаши Мураками, Казуми Накамура, Том
Сакс, Синди Шернан, Владимир Величковић, Аника Ји и Џен Сјуј. Дело Душана
Оташевића је излагано у простору Музеја града Београда.
Изложбу прати каталог Чудо какофоније. 57. Октобарски салон у издању Културног центра Београда (издање на српском и енглеском језику). Публиковани су
плакат, позивница и флајер за изложбу, а израђена је и електронска верзија плаката.
У Галерији САНУ је организовано шест стручних – кустоских вођења сваког
уторка и тематска вођења сваког петка (Нела Тонковић, Кабинет чудеса: Знакови;,
Борис Миљковић, Пут у будућност; др Маја Ћирић, Савремена ликовност; Бојана
Бурић, Сликарство у доба технолошких слика; др Никола Шуица, „Под Ноћним
сунцокретима“ – материја уметности после историје – Cindy Sherman, Helen
Marten, Tom Sachs i Anselm Kiefer; Радоња Лепосавић и Снежана Ристић, Утопије и
дистопије – просторне релације).
8. Марко Челебоновић (1902–1986). Ретроспективна изложба
9. новембар – планирано је да изложба траје до краја јануара 2019.
Изложба је организована у склопу пројекта који, осим поставке у Галерији
САНУ, обухвата и изложбе о Марку Челебоновићу у организацији Галерије РИМА –
Рани период 1923–1930 (у Галерији РИМА у Београду) и Циклус „Калуђерице“ (у
Галерији РИМА у Крагујевцу).
Поздравну реч је одржао и отварање најавио управник Галерије академик
Душан Оташевић, присутнима су се обратили министар културе и информисања
Републике Србије Владан Вукосављевић и директор Галерије РИМА Александар
Милојевић, а изложбу је отворио академик Љубомир Симовић.
Број посетилаца: 20 458 (до 28. децембра 2018).
Аутори изложбе: др Лидија Мереник, др Ана Богдановић и Невена Мартиновић.
Архитектура поставке: Давор Ереш.
Дизајн поставке: Исидора М. Николић.
Експонати су позајмљени од чланова породице аутора – Катарине де Леобарди
и Владана Челебоновића, приватних власника, и Народног музеја (Београд), Музеја
савремене уметности (Београд), Народног музеја (Краљево), Спомен-збирке Павла
Бељанског (Нови Сад) и Медија центра Одбрана (Београд).
Штампан је двојезични каталог у серији „Галерија Српске академије наука и
уметности“ бр. 146: Лидија Мереник, Ана Богдановић, Невена Мартиновић, Марко
Челебоновић, Београд 2018, са 123 репродукције дела у боји, једном црно-белом
репродукцијом дела и 24 документарне црно-беле фотографије које прате текстове.
Публиковани су плакат и позивница за изложбу у две верзије.
Изложбу су финансијски подржали Министарство културе и информисања
Републике Србије и Секретаријат за културу града Београда.
У оквиру пратећег програма изложбе одржано је вече посвећено Марку Челебоновићу, на коме су говориле др Лидија Мереник, др Ана Богдановић и Невена
Мартиновић. Затим је организована серија ауторских стручних вођења кроз. Редовна
стручнa вођењa кроз изложбу одржавала су се уторком, средом и петком.
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Као пратећа публикација изложбе Српско уметничко наслеђе на Косову и
Метохији. Идентитет, значај, угроженост (одржане 2017), из штампе је изашло
енглеско издање зборника радова (Групе аутора, Уметничко наслеђе српског народа
на Косову и Метохији. Историја, идентитет, угроженост, заштита, Београд
2017), Artistic Heritage of the Serbian People in Kosovo and Metohija. History, Identity,
Vulnerability, Protection, чији су уредници Миодраг Марковић и Драган Војводић.
Изложбе које је Галерија САНУ организовала изван Галерије САНУ у Београду
1. Уметничка збирка САНУ – ликовни уметници академици
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.
Галерија савремене уметности Пожаревац, у сарадњи са Народним музејем
Пожаревац
15. фебруар – 14. март
На отварању су говорили директор Народног музеја Пожаревац Гордан Бојковић и управник Галерије САНУ академик Душан Оташевић. Штампани су деплијан,
плакат и позивница.
Лесковачки културни центар, Лесковац
20. април – 17. мај
На отварању су говорили директор Центра Сања Цонић и градоначелник
Лесковца Горан Цветановић, изложбу је отворио академик Душан Оташевић. Штампани су деплијан, плакат и позивница.
Центар за културу, Свилајнац
31. мај – 7. јун
На отварању су говориле директор Центра за културу Свилајнац Ивана Нешић
и заменик председника општине Свилајнац Драгана Радевић, изложбу је отворио
академик Душан Оташевић. Штампани су деплијан, плакат и позивница.
2. Олга Јеврић – скулптуре
Градска Галерија Ужице
10. октобар – 2. новембар
На отварању је говорио директор Градске галерије Ужице Зоран Цветић,
изложбу је отворио академик Душан Оташевић.
Аутор изложбе и поставке: Жаклина Марковић.
Изложба радова Олге Јеврић из Легата Олге Јеврић, односно Уметничке
збирке САНУ. Штампани су каталог, плакат и позивница.
Финансије
Министарство културе и информисања Републике Србије, као и Секретаријат за
културу града Београда, финансијски су подржали организовање појединих пројеката
Галерије САНУ у 2018, део средстава САНУ је обезбедила преко других донатора.
Средства остварена продајом публикација – 739.000,00 динара, Галерија је
предала Сектору за рачуноводствене и финансијске послове САНУ.
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II

Односи са јавношћу и друге активности
У години јубилеја пет деценија од почетка изложбене делатности Галерије
САНУ, израђен је лого јубилеја који је одштампан на свим публикацијама Галерије у
2018. години. Пре отварања изложби у Галерији САНУ одржаване су редовне конференције за медије. Настављена је сарадња са новинарима и репортерима ради представљања изложбене и концертне делатности САНУ.
Галерија је током године по потреби пружала стручне услуге, односно омогућавала коришћење своје документације о изложбама, ликовним уметницима академицима, о Уметничкој збирци, као и коришћење своје приручне библиотеке, појединцима и установама културе.
Галерија САНУ је испунила упитник/анкету Завода за проучавање културног
развитка у Београду – е-Култура, База података културе Србије. Представници Галерије САНУ су присуствовали Међународној радионици о дигитализацији културног
наслеђа у организацији Министарства културе и информисања Републике Србије.
Одржана је промоција књиге 100 представа балета и уметничке игре наших
простора. На промоцији су говорили дописни члан Светислав Божић, Аелита
Кондратова (Русија), Јоана Шимајда (Пољска), Младен Мордеј Вучковић (Хрватска),
проф. Владимир Јовановић, Надежда Мосусова и главни и одговорни уредник
Гордан Драговић.
Завршена је прва фаза пројекта евидентирања значајних комада намештаја
који су припадали члановима САНУ. Обављен је попис свих покретних ствари у
легатима Библиотеке САНУ, као и попис осталих значајних покретних ствари, мимо
легата, које су припадале академицима. Комплетан попис је урађен комисијски и
предат је Извршном одбору САНУ. Испланирана је друга фаза рада у којој ће се
евидентирати сваки комад намештаја који је за САНУ урађен по нацрту архитекте
Григорија Самојлова.
Уз сарадњу стручњака из Архива САНУ Мирослава Јовановића и Борка Масалушића, кустос документариста Жаклина Марковић је била аутор и организатор презентације сталне поставке експоната из Збирке одликовања Архива САНУ, у холу на
првом спрату зграде САНУ. Поставку је 19. новембра отворио академик Марко
Анђелковић.
III

Документација (изложбе и ликовни уметници)
1. Продужена је устаљена сарадња на припреми и одабиру материјала за
представљање изложби Галерије на интернет сајту САНУ.
2. Настављено је прикупљање документације о ликовним уметницима академицима и активностима Галерије из дневне штампе и средстава јавног информисања
за хемеротеку, углавном преко система веб-клипинга и снимањем појединих ТВ
емисија које Нинамедија доставља на дисковима. Сређено је, опремљено и разврстано 1380 прилога за хемеротеку о академицима и 267 прилога о изложбама.
3. Фотограф Драгиша Радуловић за фототеку Галерије САНУ наставио је да
снима отварања свих изложби (укупно набављено 275 фотографија у боји), а Студио
Дизниленд је преузео фотографско снимање поставки и пратећих програма изложби
(сса 350 снимака у боји). Поједина фотографисања изложби и других догађања у
Галерији, за потребе Аудиовизуелног архива и центра за дигитализацију САНУ,
обављао је и фотограф Веселин Милуновић.
269

4. Настављена су снимања камером свих отварања и поставки изложби, као и
пратећих програма (Студио Дизниленд 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 112, а у књигу документације о
академицима 118 нових јединица.
6. Библиотека Галерије САНУ је увећана за 57 нових каталошких јединицa/публикација (11 издања САНУ и 46 других публикација).
7. Универзитету у Београду је ради дужег излагања у Ректорату позајмљен
електромеханички модел ледених доба (два глобуса), који је израђен као експонат за
изложбу Канон Милутина Миланковића у Галерији САНУ.
8. Настављена је сарадња са новоформираним Аудиовизуелним архивом и
центром за дигитализацију САНУ за који су достављани штампани материјали и
документација о изложбама и пратећим програмима изложби.
9. Настављена је дигитализација, односно дигитално снимање појединих докумената из фонда Документације Галерије САНУ о академицима и изложбама,
углавном за потребе стручњака – корисника, институција и сарадника Галерије САНУ.
10. Средствима добијеним на Конкурсу Министарства културе и информисања
Републике Србије из области архивске грађе набављени су наменски архивски
ормани за смештај и трајно чување докумената и предмета из фонда документације
Галерије САНУ и грађа је смештена у њих.
IV

Уметничка збирка
1. Документација
Настављено је инвентарисање Збирке у компјутерском инвентарном списку,
инвентарној књизи и електронским картонима. Фотограф Владимир Поповић
наставио је да за потребе документације Уметничке збирке израђује висококвалитетне дигиталне фотографије уметничких дела из фонда. Израђен је највећи број
снимака радова Недељка Гвозденовића, Марка Челебоновића итд.
2. Откупи
Средствима добијеним на Конкурсу ради прикупљања предлога за финансирање уметничких дела из области визуелних уметности Министарства културе и
информисања Републике Србије за Уметничку збирку САНУ, откупљен је рад
академика Милице Стевановић, Гледање у ватру, простирање светла, 2017, уље на
платну, 81,5 × 65 cm.
3. Поклони
Током године за Уметничку збирку САНУ нису примљени поклони.
4. Конзерваторско-рестаураторски радови
За путујућу изложбу Уметничка збирка САНУ – ликовни уметници академици
и после њеног довршетка, конзерватор Светлана Вуковић је радила на конзервацији
и рестаурацији оштећења оригиналних украсних рамова следећих слика: 1. Урош
Предић, Рано јутро са мога балкона, Карабурма, инв. бр. 43; 2. Паја Јовановић,
Мачевање, инв. бр. 33; 3. Ђорђе Ђока Миловановић, Чесма са две луле, инв. бр. 631;
4. Лазар Личеноски, Македонска варошица, инв. бр. 211.
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После путујуће изложбе очишћена је и конзервирана мермерна скулптура
Петра Убавкића, Доситеј Обрадовић, инв. бр. 131, аутор радова је дипломирани
вајар, конзерватор-рестауратор скулптура Ристо Михић.
Очишћена је, конзервирана и прерамљена графика Младена Србиновића,
Орфеј и Еуридика, инв. бр. 982.
За изложбу Недељка Гвозденовића у Галерији САНУ конзерватор саветник
Народног музеја у пензији мр Јован Пантић конзервирао је и рестаурирао следеће
слике Недељка Гвозденовића из фонда Уметничке збирке: 1. Месо на тањиру (Месо
II), инв. бр. 402; 2. Угао атељеа у плавом, инв. бр. 267; 3. Скулптуре – смеђи под, инв.
бр. 247; 4. Група паравана (мале скулптуре), инв. бр. 259; 5. Велика мртва природа
(са параваном) у плавом, инв. бр. 250; 6. Атеље у зеленом, инв. бр. 275; 7. Атеље са
два паравана, инв. бр. 258; 8. Мртва природа са црвеном позадином, инв. бр. 252; 9.
Мртва природа у жутом, инв. бр. 251; 10. Предео у светложутом, инв. бр. 257; 11.
Керамика на светлој основи, инв. бр. 261; 12. Бела птица, инв. бр. 264; 13. Студија
за портрет Вере Радовић, инв. бр. 1384; 14. Керамика на столу (Беле керамике на
црвеној основи), инв. бр. 386; 15. Сто у плавом ентеријеру, инв. бр. 108 и 16. Бели зид
са лествицама, инв. бр. 248; као и следеће слике на чувању у САНУ: 1. Велики зелени
предео, инв. бр. ОМ 48; 2. Постамент и нага фигура, инв. бр. ОМ 73; 3. Атеље са
жутим подом, инв. бр. ОМ 54; 4. Зелени предео, инв. бр. ОМ 45; 5. Скулптуре у
плавом атељеу, инв. бр. ОМ 55; 6. Црвена мртва природа, инв. бр. ОМ 72; 7. Нага
жена у ентеријеру са параванима, инв. бр. ОМ 12; 8. Камени предео, инв. бр. ОМ 51;
9. Нага жена стоји, инв. бр. ОМ 68; 10. Три скулптуре и паравани, инв. бр. ОМ 14;
11. Паравани, инв. бр. ОМ 15; 12. Атеље, инв. бр. ОМ 17; 13. Плавожути атеље,
инв. бр. ОМ 67; 14. Атеље са црвеним подом, инв. бр. ОМ 52; 15. Предмети на плавој
полици, инв. бр. ОМ 60; 16. Четири птице на плавој основи, инв. бр. ОМ 59; 17.
Атеље, инв. бр. ОМ 53; 18. Биста у атељеу, инв. бр. ОМ 19; 19. Керамика у два реда,
инв. бр. ОМ 57 и 20. Човек са колицима, инв. бр. ОМ 47.
За исту изложбу конзерватори Зоран Пекић и мр Владимир Булајић конзервирали су и рестаурирали следеће радове на папиру Недељка Гвозденовића из фонда
Уметничке збирке: 1. Ентеријер са радијатором, инв. бр. 303/1/2; 2. Жена на прозору,
инв. бр. 304/1/2; 3. Дорћол (Угао Вишњићеве и Симине ?), инв. бр. 246/1/2; 4.
Портрет мушкарца у плетеној наслоњачи, инв. бр. 302/12; 5. Шваља / Моја мајка,
инв. бр. 379/1/2; 6. Верглаш и папагај, инв. бр. 1389/1/2; 7. Купус и роткве, инв. бр.
356/12; 8. Верглаш I, инв. бр. 285/1/2; 9. Терен са порушеним кућама, инв. бр. 363/1/2;
10. Кровови, инв. бр. 294; 11. Верглаш II, инв. бр. 286/1/2; 12. Моја мајка, инв. бр.
381/1/2; 13. Верглаш и пејзаж, инв. бр. 289/1/2; 14. Дечак за столом I, инв. бр. 369/1/2;
15. Тотица и пас / Словакиња са псом, инв. бр. 380/1/2; 16. Жена продаје ћуране /
Жена са ћуранима, инв. бр. 382/1/2; 17. Пиљарница, инв. бр. 364; 18. Кокошка и три
ножа, инв. бр. 244/1/2; 19. Седећа мушка фигура, инв. бр. 317/1/2; 20. Сиви зид у
шумовитом пределу, 295/1/2; 21. У ентеријеру, инв. бр. 373/1/2; 22. Атеље III, инв.
бр. 336; 23. Терен/Пејзаж са порушеним кућама, инв. бр. 291/1/2; 24. Улица на
Дедињу, инв. бр. 296; 25. Сељанка са котарицом II, инв. бр. 334/1/2; 26., инв. бр.
333/1/2; 27. Женски акт – стоји, инв. бр. 280/1/2; 28 Сликар у атељеу, инв. бр.
992/1/2; 29. Женски акт у наслоњачи / у атељеу, инв. бр. 31; 30. Модел и паравани,
инв. бр. 354; 31. Две фигуре за црвеним столом (Шахисти), инв. бр. 284; 32. Портрет
жене II, инв. бр. 288/1/2; 33. Девојка са љубичастим шалом, инв. бр. 1392/1/2; 34.
Портрет жене I, инв. бр. 378; 35. Дечак с књигом, инв. бр. 293; 36. Жена са дететом
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/ Уметникова снаха са братанцем, инв. бр. 383/1/2; 37. Скица за портрет дечака,
инв. бр. 319; 38. Скулптура на постољу, инв. бр. 287/1/2; 39. За штафелајем, инв. бр.
281/1/2; 40. Девојка поред стола са цвећем, инв. бр. 374/1/2; 41. Марко Челебоновић,
инв. бр. 362/1/2; 42. Цуца Сокић, инв. бр. 318/1/2; 43. Сељанка I (подбочена), инв. бр.
321/1/2; 44. Предео са реком / Карабурма. Ада Хуја, инв. бр. 368; 45. Студија за
портрет / Жена држи шољицу, инв. бр. 371; 46. Жена крај стола, инв. бр. 323/1/2;
47. Скица за композицију Петао са ножевима, инв. бр. 377; 48. Акт I, инв. бр.
282/1/2; 49. Женска фигура, инв. бр. 330/1/2; 50. Две фигуре, инв. бр. 359; 51. Стојећа
фигура (сељанке) / Сељанка стоји, инв. бр. 357; 52. Три сељанке, инв. бр. 325; 53. Пред
болницом / Пијаца, инв. бр. 309; 54. Ентеријер III / Деца на ћилиму, инв. бр. 350; 55.
Фигура наге жене са столицом, инв. бр. 338; 56. Енглески војник, инв. бр. 298; 57.
Скица за мртву природу са маказама, инв. бр. 360; 58. Сељанка у пределу, инв. бр.
342; 59. Фигура / Нага жена и сто са скулптуром, инв. бр. 367; 60. Ентеријер II, инв.
бр. 348; 61. Човек са брковима, инв. бр. 316; 62. Девојка у сивом, инв. бр. 324; 63.
Човек на столици, инв. бр. 290; 64. Мотив из града II (са ознакама боје), инв. бр. 306;
65. Мотив из града I, инв. бр. 305/1/2 и 66. Девојчица I, инв. бр. 329; као и следећи рад
на папиру на чувању у САНУ: 1. Зец / Зечја кожа, инв. бр. ОМ 35.
За изложбу Марка Челебоновића у Галерији САНУ конзерватор саветник Народног музеја у пензији мр Јован Пантић конзервирао је и рестаурирао слику у
власништву породице Челебоновић на чувању у САНУ: Марко Челебоновић, Велика
мртва природа.
Средствима Министарства културе и информисања Републике Србије конзервирана су и рестаурирана следећа дела из Уметничке збирке САНУ: слике (ауторски
рад конзерватора мр Јована Пантића): 1. Јован Бијелић, Дечак јаше лава, инв. бр. 228;
Живорад Настасијевић, Предео с реком, инв. бр. 53; Петар Омчикус, У Врту (Врт /
Rambouillet), инв. бр. 2913; Петар Омчикус, Клање свиња, инв. бр. 2654; Петар
Омчикус, Сахрана у Вела Луци, инв. бр. 2087; 30 радова на папиру Ивана Радовића
инв. бр. 1913, 1996, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792,
1793, 1750, 1751, 1767, 1687, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780,
1781, 1748, 1754; рад на папиру Миливоја Николајевића, Садевање крстина, инв. бр.
2104 (ауторски рад конзерватора Зорана Пекића и мр Владимира Булајића); украсни
рам за дело у Уметничкој збирци – Александар Кумрић, Портрет Владимира
Фармаковског, инв. бр. 2099 (ауторски рад конзерватора Светлане Вуковић).
5. Легат Олге Јеврић
Настављени су обрада и евидентирање архивске грађе у електронским записима, скениране јединице хемеротеке унете су у базу података Легата Олге Јеврић.
Легат је током године био отворен за организоване посете и видело га је 1876
посетилаца.
6. Појединачно излагање дела у земљи и иностранству
Дело Петра Лубарде, Први српски устанак, 1969–1971, инв. бр. 225, које је
2017. позајмљено Кући легата за изложбу Петар Лубарда 1907–1974–2017, од 9.
новембра 2017. до 6. јануара 2018. представљено је у Кући легата, од 13. јануара до
10. фебруара у Андрићевом институту, у Вишеграду/Андрићграду, од 22. фебруара
до 22. априла у Музеју савремене умјетности Републике Српске у Бања Луци и од 26.
априла до 20. маја 2018. у Уметничкој галерији „Надежда Петровић“ у Чачку.
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У периоду од 14. до 26. маја у Дворској галерији у Београду на изложби Пеђа
Милосављевић. Снови и крила савремене уметности излагани су следећи радови
Пеђе Милосављевића из Уметничке збирке САНУ – Платани пред Милошевим
конаком, 1985, инв. бр. 1277; Mare Serenitatis, 1964, инв. бр. 1377 и Портрет виолинисткиње Марије Михаиловић, 1935–1936.
Удружење ликовних уметника Србије излагало је у Павиљону „Цвијете Зузорић“ на Малом Калемегдану, од 31. августа до 16. септембра, на изложби Вукосава
Вука Велимировић – прва српска вајарка, Портрет Вуке Велимировић, рад Уроша
Предића из 1924, инв. бр. 45.
7. Распоређивање уметничких дела у просторијама Академије
Приликом измена у сталној поставци Уметничке збирке САНУ прераспоређено је осам дела.
V

Музички програм
У оквиру циклуса који се одржава у Галерији САНУ, приређена су 74 концерта
у току године. Руководилац концертне делатности Галерије је академик Иван Јевтић.
На концертима у току године наступило је 219 извођача: 157 солиста, 49 клавирских сарадника, четири хора, два диригента, 13 камерних ансамбала и извођача
традиционалне српске музике: пет певача, пет свирача, пет певачких и једна играчка
група.
Осим већег броја музичара из Београда, у програму су гостовали солисти и
ансамбли из других градова Србије и из других држава (Република Српска,
Мађарска, Немачка, Црна Гора, Русија, САД, Швајцарска, Италија).
У оквиру концертног циклуса, издвајају се: ауторске вечери српских композитора, посебни и тематски концерти, концерти приређени у сарадњи са другим
установама, организацијама и удружењима, вечери традиционалне српске музике.
Музика српских композитора – чланова САНУ представљена је на ауторским вечерима: „Клавирска и камерна музика Светислава Божића“, „Вокална лирика Дејана
Деспића“ и „Камерна музика Ивана Јевтића“. Фондација „Василије Мокрањац“ приредила је концерт „Клавирска музика Василија Мокрањца у извођењу младих
пијаниста“.
Одбор за заштиту српске музичке баштине САНУ припремио је Вече камерне
музике Миховила Логара (1902–1998) и Драгутина Гостушког (1923–1998), обележавајући годишњице смрти ових композитора.
На јубиларном 2500. концерту у Галерији млада пијанисткиња из Београда
Драгана Томић примила је Награду „Станојло Рајичић“, коју САНУ додељује за
најуспелији концерт у Галерији у претходној музичкој сезони. Приликом доделе
признања она је одржала реситал са делима Франца Листа.
У току године одржана су и два концерта српске традиционалне музике. У
сарадњи са Удружењем „Пчињски херувими“ из села Клиновац код Бујановца
приређен је концерт традиционалне српске песме и свирке Косова и Метохије и
Врањског краја под називом „Што се сија, нане“ на коме су певали и свирали
извођачи из Велике Хоче, Штрпца, Шилова, Лепосавића, Клиновца код Бујановца и
Београда окупљени око удружења „Пчињски херувими“ (из Клиновца). У организацији Одбора за проучавање националних мањина и људских права САНУ и уз
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пеште, Српске самоуправе у Будимпешти, Самоуправе Срба у Мађарској, Квартовске
српске мањинске самоуправе у Будимпешти и Мађарског културног центра ”Collegium Hungaricum“ у Београду, одржано је представљање зборника радова Бела
Барток и српска музика, на којем су говорили академик Тибор Варади, дописни члан
САНУ Јелена Јовановић и директор Српског института у Будимпешти Пера Ластић.
У концертном делу наступали су пијанисткиња Ивана Медић из Београда и гости из
Будимпеште – извођач традиционалних песама Бранка Башић, гајдаш Золтан Сабо,
ансамбл „Вујичић“ и играчи КУД „Табан“.
У оквиру обележавања 70-годишњице Музиколошког института САНУ одржана су у Галерији два концерта – „Концерт српске традиционалне – црквене и фолклорне музике“ и „Концерт солистичке и камерне музике српских композитора“.
У суорганизацији са Удружењем музичких и балетских педагога Србије отворено је XXIII међународно такмичење младих музичара „Петар Коњовић“.
На аудиције, које су у току године одржаване ради ангажовања младих
уметника – дебитаната на концертном подијуму, изашло је шест кандидата (четворо
солиста и два камерна дуа).
VI

Стручни савет Галерије
Савет је заседао 25. априла и 4. октобра, а одржане су и две телефонске седнице, 25. јануара и 25. децембра.
Галерија науке и технике САНУ
Стручним радом Галерије науке и технике САНУ руководи управник академик Зоран Петровић. Савет Галерије науке и технике радио је у следећем саставу:
председник Савета академик Слободан Милосављевић, чланови: академик Зоран
Петровић, академик Миодраг Чолић, академик Александар Лома, академик Бранислав Митровић, академик Дејан Поповић, академик Видојко Јовић, академик Александар Костић и дописни члан Миодраг Марковић.
Послове у Галерији науке и технике САНУ обавља троје запослених.
У току године је реализовано 15 изложби, као и богат пратећи програм у виду
стручних и научних предавања (укупно 15 предавања) укључујући и XIV меморијални циклус предавања „Академик Александар Деспић“. Поред тога, Галерија је
била домаћин промоција научних и стручних књига, четири врло успешне трибине
и учествовала је у организацији и реализацији бројних радионица за студенте,
дечијих радионица, као и стручних вођења кроз изложбе за посетиоце. Галерија је и
ове године била домаћин међународној конференцији „О архитектури“ Асоцијације
за развој одрживе урбане заједнице – СТРАНД.
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 организована су три сусрета (академик Богољуб Станковић, члан Одељења за мате-матику,
физику и гео-науке; др Душан Вујовић, бивши министар финансија у Влади Републике
Србије; академик Василије Крестић, члан Одељења историјских наука САНУ).
Програм Галерије науке и технике САНУ остварен је уз ангажман кустоса и
приређивача појединих изложби.
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Изложбена делатност и објављени каталози
Страдање Рома у Првом светском рату
29. јануара – 17. фебруара
Аутор изложбе: др Драгољуб Ацковић
Организација: Кућа ромске културе, у оквиру обележавања стогодишњице
Првог светског рата, а под покровитељством Одбора за Јасеновац, Српске православне цркве, и уз финансијску помоћ Министарства културе и информисања Републике Србије.
Укупан број посетилаца на изложби: 298
Иван Ђаја: београдска школа физиологије – oд Сорбоне до Београда
28. фебруара – 7. марта
Организатор: Српска академија наука и уметности
Изложба је саставни део скупа посвећеног академику Ивану Ђаји
Укупан број посетилаца на изложби: 184
Изложбу прати каталог објављен у серији „Галерија науке и технике САНУ“,
бр. 31
Недеља свести о мозгу 2018 – Све стране свести
12–17. марта
Организација: Студентска секција Друштва за неуронауке Србије и Галерија
науке и технике САНУ
Изложба је постављена у виду интерактивних радионица под називом „Лов на
свест“.
Укупан број посетилаца на изложби: 239
Традиционално архитектонско наслеђе у региону Старе планине
22. марта – 14. априла
Аутор: др Горица Љубенов
Укупан број посетилаца на изложби: 557
Изложбу прати каталог објављен у серији „Галерија науке и технике САНУ“,
бр. 32
Историја токсикологије
16–21. априла
Организатор: Удружење токсиколога Србије и Међународно удружење
токсиколога (IUTOX)
Укупан број посетилаца на изложби: 302
Моћ биља – поводом 70 година рада Института за проучавање лековитог
биља „Др Јосиф Панчић“
3–25. мајa
Организација: Институт за проучавање лековитог биља „Др Јосиф Панчић“ и
Српска академија наука и уметности – Галерија науке и технике
Укупан број посетилаца на изложби: 712
Манифестација „Ноћ музеја 2018“
Дечији програм „Мирисне радионице“
Укупан број посетилаца: 2000
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И ово је Србија
29. маја – 15. јуна
Организација: Српска академија наука и уметности, Академијски одбор за село
Укупан број посетилаца: 297
Изложбу прати каталог објављен у серији „Галерија науке и технике САНУ“,
бр. 33
’68. у Студенту
18–22. јуна
Организација: Српска академија наука и уметности
Укупан број посетилаца: 381
Форензика древности – 20 година нових археолошких истраживања локалитета Винча
3. јула – 10. августа
Организатори: Центар за дигиталну археологију, Филозофски факултет Универзитет у Београду и Галерија науке и технике САНУ
Укупан број посетилаца: 1073
Изложбу прати каталог објављен у серији „Галерија науке и технике САНУ“,
бр. 34
Српска лексикографија од Вука до данас
15. aвгуста – 7. септембра
Организатори: Савез славистичких друштава Србије и Галерија науке и технике САНУ
Укупан број посетилаца: 864
Јован Стејић, први Србин доктор медицине у обновљеној Србији
11–29. септембра
Организација: Историјски архив Шумадије из Крагујевца, Завод за заштиту
споменика културе Крагујевац и Галерија науке и технике САНУ
Укупан број посетилаца на изложби: 371
Солунски фронт 1916–1918
16. октобра – 3. новембра
Аутор: Новица Бабовић
У суорганизацији Галерије науке и технике САНУ
Укупан број посетилаца на изложби: 677
Изложбу прати каталог објављен у серији „Галерија науке и технике САНУ“,
бр. 35
Први светски рат у минијатури
8–29. новембра
Организатор: Макетарски клуб „Олуј“, Београдски макетарски клуб и Галерија науке и технике САНУ
Број посетилаца на отварању: 90
Укупан број посетилаца на изложби: 917
Изложбу прати каталог објављен у серији „Галерија науке и технике САНУ“,
бр. 36
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О архитектури 2018.
6–16. децембра
Организација: Асоцијација за развој одрживе урбане заједнице – СТРАНД и
Галерија науке и технике САНУ
Укупан број посетилаца на изложби: 288
Астероиди – Мали камени светови
20. децембра 2018 – 9. фебруара 2019.
Аутор: Наташа Тодоровић
Организација: Астрономска опсерваторија Београд
Број посетилаца на изложби до краја 2018. године: 357
Предавања, пројекције, радионице и трибине
Март
Пропратни програм поводом изложбе и манифестације „Недеља свести о
мозгу“:
Дечји дан: радионице за децу – Анатомска слагалица. Реализација: Студентска
секција Друштва за неуронауке Србије. Укупан број посетилаца: 30.
Сусрети са ствараоцима – мастерклас
Циклус предавања „Сусрети са ствараоцима – Мастерклас“, 8. сусрет
Представљање: академик Богољуб Станковић, члан Одељења за математику,
физику и гео-науке.
Април
Циклус предавања „Сусрети са ствараоцима – Мастерклас“, 9. сусрет
Представљање: др Душан Вујовић, бивши министар финансија у Влади
Републике Србије.
Maj
Предавања поводом изложбе Моћ биља – поводом 70 година рада Института
за проучавање лековитог биља „Др Јосиф Панчић“: Фармакогнозијски путопис, дипл.
фарм. Славољуб Тасић, Институт за проучавање лековитог биља „Др Јосиф Панчић“;
Како преживети мигрену уз лековите биљке, др Вања Тадић, Институт за проучавање
лековитог биља „Др Јосиф Панчић“; Гајење жуте линцуре (Gentiana lutea L.), др
Драгоја Радановић, Институт за проучавање лековитог биља „Др Јосиф Панчић“;
Фитохемијски путопис, дописни члан САНУ, Слободан Милосављевић, Одељење
хемијских и биолошких наука. Укупан број посетилаца на предавањима: 138.
Јун
Трибине поводом изложбе ´68. у СТУДЕНТУ: Шта је остало од ’68. – где су
данас шездесетосмаши – учесници: Драгољуб Мићуновић, Ђорђе Малавразић,
Станко Црнобрња, Томислав Петернек; модератор: Бранка Оташевић. Студент у
’68. – ’68. у Студенту – учествују: Љубиша Ристић, Ђорђије Ускоковић, Миливоје
Мајсторовић, Бранка Оташевић, Сања Радовић; модератор: Јелена Петковић. Одјеци
’68. у уметности – филм, књижевност, музика, дизајн – учествују: Милан Влајчић,
Милена Драгићевић Шешић, Александар Мандић, Мића Милошевић, Срђан
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Вучинић; модератор: Драгомир Зупанц; Студентски покрет у свету – предавања –
учествују: Душан Пајин: „Студентски покрет у САД“; Триво Инђић: „Студентски
покрет у Европи“; Вукашин Павловић: „Значај студентског покрета“; модератор:
Душан Пајин. Укупан број посетилаца на трибинама: 221.
Јул
Пропратни програм изложбе Форензика древности – 20 година нових археолошких истраживања локалитета Винча: XIV меморијални циклус предавања
„Академик Александар Деспић“: Мултидисциплинарност у археологији – пример
локалитета Винча, Ненад Н. Тасић, Одељење за археологију, Филозофски факултет
у Београду; Археологија за јавност – 20 година искуства Пројекта Винча, Милорад
Игњатовић, Музеј града Београда; Урбанизам у служби заштите – случај археолошког налазишта у Винчи, Синиша Темерински, Републички завод за заштиту
споменика културе; Природна околина локалитета Винча у прошлости, Кристина
Пенезић, Институт Биосенс, Нови Сад; Локалитет Винча и употреба окресаних
камених алатки, Вера Богосављевић – Петровић, Народни музеј у Београду; Конзервација и рестаурација на локалитету Винча, Стеван Ђуричић, Археолошка
збирка, Филозофски факултет у Београду, Бранислава Лазаревић Тошовић. Укупан
број посетилаца на предавањима: 170.
Сваке суботе у Галерији су организованe едукативне радионице за децу од 6 до
10 година. Радионице Упознајте се са археолозима водили су археолози Милорад
Игњатовић, Кристина Пенезић, Настасија Радовановић и студенти археологије Јована
Ивелић и Јелена Иванковић. Број посетилаца на укупно четири радионице: 50.
Септембар
Пропратни програм поводом изложбе Јован Стејић, први Србин доктор медицине у обновљеној Србији. Предавања: Др Јован Стејић, просветитељски пут једног
народног посленика, Ненад Карамијалковић, етнолог-антрополог, архивиста и конзерватор-истраживач Завода за заштиту споменика културе Крагујевац; Проблеми реконструкције живота и дела др Јована Стејића, Славко Степановић, историчар, архивиста Историјског архива Шумадије. Укупан број посетилаца на предавањима: 25.
Манифестација Ноћ истраживача. Укупан број посетилаца: 1750.
Новембар
Промоција књиге: Ваздушни рат у Шпанији (1936-1939), аутор Зоран Башић.
На промоцији су говорили: Зоран Башић, аутор; Предраг Миладиновић, ваздухопловни историчар; Зоран Ђурић, технички уредник издања. Број посетилаца: 38.
Циклус предавања „Сусрети са ствараоцима – Мастерклас“, 10. сусрет
Представљање: академик Василије Крестић, члан Одељења историјских
наука САНУ
Децембар
Предавања поводом изложбе и манифестације „О архитектури 2018”: Лабораторија виртулне реалности као метод у дизајнирању “Virtual Reality Design Methods
Lab – VRDML”, Франк ван дер Ховен (Холандија); Гејминг као алат у урбаном
планирању “Digital Gaming Mechanics for Urban Planning: The Case of OMG! meetup”, Милена Ивковић (Холандија). Укупан број посетилаца: 42.
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Аудиовизуелни архив и центар за дигитализацију САНУ
Стручним радом Аудиовизуелног архива и центра за дигитализацију САНУ
руководи управник Радослав Зеленовић. Рад Аудиовизуелног архива прати Стручни
савет који ради у следећем саставу: академици Александар Костић (председник),
Дејан Поповић, Миодраг Матељевић, Радомир Саичић, Горан Петровић, дописни
чланови Бела Балинт, Миодраг Марковић и Милан Марић.
Послове у Аудиовизуелном архиву и центру за дигитализацију САНУ обавља
троје запослених.
Током протекле године у Аудиовизуелном архиву и центру за дигитализацију
САНУ завршени су грађевински радови, набављен је мобилијар и већи део опреме
за дигитализацију и започето је тестирање опреме у зависности од врсте материјала
који се дигитализује. Поред ових послова, започет је рад на изради протокола који
регулишу рад Аудиовизуелног архива и инициране су прве активности везане за
организацију скупова на којима би се разматрали проблеми дигитализације културног наслеђа.
а) Грађевински радови
Приведени су крају грађевински радови започети претходне године. У
потпуности су реконструисана три нивоа Аудиовизуелног архива и центра за
дигитализацију у улици Вука Караџића 3 и дворана 102 на првом спрату у Кнез
Михаиловој 36. Радови су трајали нешто дуже од предвиђеног рока јер је требало
реконструисати водоводну мрежу и део струјних инсталација. Обављени су и
неопходни радови у оквиру простора који не припада Аудиовизуелном архиву, чиме
је избегнута директна угроженост самог архива. Паралелно са овим радовима
реконструисана је соба 147 у Палати САНУ у којој је предвиђена дигитализација
грађе Архива САНУ. Овом реконструкцијом обезбеђено је да се приликом дигитализације грађа Архива не износи из зграде САНУ.
Половином године основан је Огранак Аудиовизуелног архива у Сремским
карловцима са циљем да се дигитализује грађа која се чува у Архиву Српске
православне цркве у Сремским Карловцима, који је на старању САНУ и у коме се
налази грађа од непроцењивог историјског и културног значаја. У договору са
Српском православном црквом обезбеђено је једно одељење у оквиру Богословије
које је темељно реконструисано за потребе Огранка.
б) Набавка опреме и мобилијара
Набављен је комплетан мобилијар потребан за рад Аудиовизуелног архива у
складу са Законом о јавним набавкама. Опрема је монтирана у просторијама
Аудиовизуелног архива и Огранка у Сремским Карловцима.
Завршетком грађевинских радова, набавком мобилијара и највећег дела опреме створени су услови за рад Аудиовизуелног архива који је свечано отворен на Дан
Академије, 19. новембра. Архив је отворио академик Василије Крестић, управник
Архива САНУ. Огранак Аудиовизуелног архива у Сремским Карловцима отворен је
7. децембра, а отворили су га академик Владимир Костић, председник САНУ и
господин Игор Мировић, председник Покрајинске владе АП Војводине.
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в) Тестирање опреме и израда протокола који регулишу рад
Аудиовизуелног архива и центра за дигитализацију
Крајем године почело је тестирање опреме и постављање стандарда дигитализације у зависности од врсте грађе која се дигитализује. Уз постављање стандарда,
започет је рад и на протоколима који дефинишу све аспекте и процедуре дигитализације, од пријема материјала до метаподатака, од обавеза запослених и ангажованих
сарадника, до вођења евиденције о раду. Ови протоколи ће бити анекси Правилника
о раду Аудиовизуелног архива који је у изради. У сарадњи са Институтом за упоредно право из Београда у току је израда нацрта правног оквира рада Аудиовизуелног архива који би обухватио постојећа подзаконска акта везана за дигитализацију културног наслеђа и интерну правну регулативу која проистиче из Статута
САНУ и правилника јединица САНУ.
г) Организовање скупова
У сарадњи са Институтом за упоредно право, 16. новембра, у дворани Аудиовизуелног архива одржан је научно-стручни скуп под насловом „Примена дигитализације у култури и науци“.
У децембру је одржан једнодневни симпозијум под насловом „Неједнакост у
Србији“, који су организовали САНУ и Економски факултет Универзитета у Београду.
Сектор за међународну сарадњу, организацију скупова, предавања и протокол
У Сектору за међународну сарадњу, организацију скупова, предавања и протокол послове обављају: руководилац Сектора, два стручна сарадника за организацију
скупова и предавања, два стручна сарадника за међународну сарадњу (једно лице је на
неплаћеном одсуству од септембра) и референт за административно-техничке послове.
Руководилац Сектора је, поред послова у Сектору, учествовала и у раду на пословима
везаним за рад органа управљања и изборни поступак у чланство САНУ.
Током године у Српској академији наука и уметности одржана су 52 скупа, 12
предавања, четири свечане академије, свечани скуп поводом Дана Српске академије
наука и уметности и шест комеморативних скупова.
У току године 55 чланова и сарадника САНУ остварило је студијске боравке.
Учествовали су на научним скуповима у земљи и иностранству и узели учешће у
радним телима међународних асоцијација или као представници САНУ на значајним
међународним скуповима, а САНУ је посетило 60 научника по основу споразума о
сарадњи, учешћа на научним скуповима, као предавачи или чланови званичних
делегација. Преко 15 истраживача посетило је научне институције ван састава САНУ
које су носиоци пројектне сарадње у оквиру њених билатералних споразума.
САНУ су посетили ресорни министри у Влади Републике Србије, угледни
научници, представници научних, културних и привредних институција из земље и
иностранства, шефови/представници дипломатско-конзуларних мисија у Београду, и
имали разговоре са члановима Извршног одбора или учествовали на значајним
скуповима које је Академија организовала или им била домаћин у протеклој години.
Сектор је организовао традиционални пријем за ученике средњих школа који
су освојили једно од прва три места на међународним такмичењима, а добитницима
признања САНУ је обезбедила пригодне поклоне. Сектор је такође организовао
новогодишњи коктел за чланове САНУ и запослене у Служби САНУ.
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Сектор за издавачку делатност
У Сектору за издавачку делатност током године посао је обављало петоро
запослених: руководилац Сектора, лектор за српски језик, технички уредник, референт за дистрибуцију издања и референт за складиштење књига. Сви послови су
професионално обављени у предвиђеном року.
Припремљено је, одржано и разрађено осам седница Издавачког одбора, од
чега шест електронским путем. Одлуке произашле из рада Издавачког и Извршног
одбора у вези са издавачком делатношћу спроведене су и реализоване (израда
уговора са саиздавачима, ауторима и другим сарадницима, анализа трошкова,
припремање материјала за Годишњак и Каталог издања САНУ, израда планова рада
и планова за сређивање магацина, сарадња са репозиторијумима, састављање
предлога поклона заинтересованим институцијама и угроженим библиотекама и др.).
Сектор је у своме раду примењивао одредбе Правилника о издавачкој делатности,
Упутства за припрему рукописа, као и других општих аката САНУ. Такође су поштоване одредбе Закона о јавним набавкама и сукцесивно су спровођени тендерски
поступци за услуге штампања.
Рукописи су, према приоритетима које је установио Издавачки одбор, редовно
давани у штампу. У току године одштампано је 52 издања, од чега је по типу публикација 13 појединачних бројева часописа, 19 зборника радова, 13 каталога, пет
монографија, две јубиларне библиографије и 20. том Речника САНУ. Укупно 1.162
аутора објавило је 540 радова. Први пут је припремљен и објављен комерцијални
Каталог издања САНУ: 2016–2017–2018. Укупни трошкови издавања публикација
износили су преко једанаест милиона динара. Издања Галерије САНУ финансирана
су из посебних извора.
Технички је обрађенo и припремљенo за штампу 22 рукописa, извршен је
прелом и дизајн корица шест публикација. Редовно је одржаван контакт са Народном
библиотеком Србије у вези са израдом CIP-а за сва издања САНУ. Извршена је
правописна редакција 14 рукописа на српском језику и коректура 15 публикација
припремљених за објављивање. Поред наведеног, лектори су редовно пружали
информације и препоруке колегама из других служби, у циљу очувања језичке норме.
Купцима су преко Сектора за рачуноводство испостављани рачуни, за продају
око 400 књига. Издата су 356 налога и направљено је 296 решења о уступању 7.500
примерака књига без накнаде у складу са Правилником о издавачкој делатности.
Израђен је преглед издања за Каталог научно истраживачких организација Министарства за науку поводом одржавања 63. Сајма књига у Београду и за Годишњак.
Редовно су достављане публикације Народној библиотеци Србије, Универзитетској
библиотеци „Светозар Марковић“, Библиотеци града Београда, као и Универзитетској библиотеци у Бањалуци. Сарадња са националним и светским репозиторијумима је успешно реализована.
Радови на сређивању магацина књига завршени су у складу са планом прве
фазе уређења у укупно пет магацинских просторија, што је подразумевало одвајање
и расходовање оштећених примерака, достављање спискова Комисији за расход,
постављање полица и улагање књига. За потребе размене, поклона или на други
начин, из магацина малопродаје је спаковано и послато више од 15.000 књига. Све
новообјављене књиге, укључујући и 20. том Речника САНУ, смештене су на начин
прописан за њихово чување и даље дистрибуирање.
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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
Академијиних одбора и комисија и једног референта за реализацију средстава
Фонда.
У току године одржане су три седнице Управног одбора Фонда САНУ, а
закључци донети на њима, спроведени су. Одржавана је непосредна и успешна
сарадња са Министарством просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије,
Министарством културе и информисања Републике Србије, као и са другим институцијама које учествују у финансирању односно реализацији научноистраживачких
пројеката и пројеката 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 Финансијског извештаја за протеклу годину за средства
Фонда САНУ и Извештаја о реализацији 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
Ђорђа Зечевића за унапређење ћириличног писма и Фонд Браниславе Бране Белић.
Редовно су припремане седнице Управног одбора Задужбине 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, одељењских и међуодељењских одбора, као и стручноадминистративни послови везани за рад фондација. Организоване су научно-стручне
трибине, округли столови и седнице одбора.
У току године организовани су: округли сто „Развој органске производње у
Србији“, изложба фотографија „И ово је Србија“, уз коју је штампан и пратећи
каталог, научно-стручни скуп „Коришћење пестицида у биљној производњи и
заштита животне средине“, представљање пет књига (11–15) едиције „Живот и дело
српских научника“, као и књига резимеа на енглеском језику која садржи резимее и
портрете научника који су објављени у претходних пет књига, научни скуп „Коришћење пестицида у биљној производњи и заштита животне средине“. Организован
је научни скуп поводом 50. година од смрти чувеног српског зоолога, академика
Милутина Радовановића, округли сто ,,Рангирање универзитета, факултета и научника“, научни скуп ,,Енергетика и климатске промене“, предавања професора Ханса
Хаунера ,,Персонализован приступ исхрани за боље здравље“ у оквиру циклуса
предавања Гост САНУ, предавање ,,Геологија алтаида“ професора Џелала Шенгора,
такође у оквиру циклуса Гост САНУ, међународна научна конференција „Људска
права у XXI веку“, припрема концерта „Бела Барток и српска музика“ који је
организован у Галерији САНУ, организација округлог стола „Пројекти Српског
института – теме, резултати, могућности“, представљање књиге „Питао сам малог
пужа – моја социолошка прича о Шабану Бајрамовићу“. Организована су два стручна
предавања: „Документовање ромског дечијег говора“ које је одржала др Мирјана
Мирић и „Страдање Рома у Првом светском рату“ које је одржао др Драгољуб
Ацковић. Припремљен је и организован округли сто на тему „Културне политике
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Рома“. Представљен је зборник „Становање Рома у Србији: стање и изазови“ и „Роми
Србије у 21. веку“ у Огранку САНУ у Нишу. Организоване су и успешно одржане
конференције „Проблеми јавног здравља у Србији“, „Карцином дебелог црева – од
карциногенезе до метастазе“ и „Срчана слабост: масовна, смртоносна, све успешније
се лечи…“
Припремљени су рукописи за објављивање у издањима САНУ са научног
скупа „Етно-села и сеоске амбијенталне целине у Републици Србији и Републици
Српској“, зборника радова са научно-стручног скупа „Водоснабдевање становника
брдско-планинских предела“, зборника радова са научно-стручног скупа „Обновљиво коришћење природних ресурса у сеоским подручјима Србије“, рукописи о 12
научника за 17. књигу едиције Живот и дело српских научника, ,,Фауна фитофагних
врста мува галица у Србији“ и „Права националних мањина у уставно-правном
систему Републике Србије“. Објављена је монографија Критичка листа врста
васкуларне флоре Србије, зборник радова Еколошки и економски значај фауне Србије
и зборник радова Роми Србије у 21. веку,
Сектор за послове Председништва
Послове у Сектору обављали су руководилац, шеф Кабинета председника и
чланова Извршног одбора, технички секретар и четири стручне сараднице одељења
САНУ.
Припремљени су и стручно обрађени материјали за Годишњу скупштину
САНУ која је одржана 24. маја и материјали за шест редовних и три ванредне седнице
Председништва САНУ и 28 седница Извршног одбора САНУ. Такође, припремљени
су и обрађени материјали за 95 скупова осам одељења САНУ (10 скупова Одељења
за математику, физику и гео-науке, 10 скупова Одељења за хемијске и биолошке
науке, 18 скупова Одељења техничких наука, 13 скупова Одељења медицинских
наука, 12 скупова Одељења историјских наука, 12 скупова Одељења друштвених
наука, 10 скупова Одељења језика и књижевности и 10 скупова Одељења ликовне и
музичке уметности).
У току године обављани су и послови у сарадњи са Комисијом за праћење
избора САНУ за циклус избора у чланство САНУ, која је одржала десет седница,
припремљени су и стручно обрађени материјали за Изборну скупштину САНУ за
избор редовних, дописних и иностраних чланова САНУ, која је одржана 8. новембра.
На дневном нивоу планиран је распоред обавеза председника и чланова
Извршног одбора САНУ, састављане су преписке и друге писане информације за
председника и чланове ИО, организоване су и вршене све припреме за пословне
састанке и посете, координисани су контакти са овим институцијама, 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 вођен током године. Извршном одбору САНУ и секторима у Служби САНУ
редовно су достављане одлуке одељења, сачињавани су записници, годишњи
извештаји и обављани су сви други административно-технички и стручни послови
везани за рад одељења.
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Руководилац Сектора и запослени у Сектору су током године, у тимском раду,
успешно остварили све активности око припреме и спровођења, односно
реализације задатака за које су били задужени.
Сектор за правне и административне послове
У току године у Сектору за правне и административне послове је обављало
седморо запослених. Настављено је са обављањем активности у нормативној
делатности, које су се током ове године састојале углавном у изменама и допунама
већ донетих општих аката, што је последица промена у организационој структури
Службе САНУ. Измене у организационој структури Службе САНУ праћене су и
изменама уговорених услова рада за запослене у Служби, те је стога Сектор
израђивао одговарајуће појединачне акте у складу са законом и општим актима.
У току године благовремено су израђивани сви појединачни акти везани за
остваривање права из радног односа и вођене су уредне евиденције у овој области.
Сектор је, осим уговора о раду за нове запослене, израђивао и друге врсте уговора
који представљају рад ван радног односа, бројне уговоре о делу, уговоре о обављању
привремених и повремених послова, али је израђивао или контролисао и све друге
врсте уговора за потребе органа САНУ, свих сектора, огранака и јединица у САНУ и
водио уредну евиденцију о истима. Сектор је поступао по захтевима за достављање
информација од јавног значаја, давао правна мишљења о различитим питањима по
захтевима Извршног одбора и управника послова, пратио токове судских поступака
у којима је САНУ странка и координирао и контролисао рад адвоката у тим
поступцима.
С обзиром на то да је протекла година била изборна година, обим послова
писарнице, курирских, дактилографских и других административних послова био је
значајно повећан, али су сви послови уредно обављани: акта благовремено завођена,
пошта благовремено достављана на адресе непосредно од стране курира, а сви
заказивани скупови уредно увођени у евиденцију о датуму и времену издавања сала
у зградама САНУ.
Запослени у Сектору за правне и административне послове су и у току ове
године све послове из делокруга рада Сектора обављали квалитетно и благовремено.
Сектор за рачуноводствене и финансијске послове
У Сектору за рачуноводствене и финансијске послове посао је обављало девет
запослених. Сектор је, уз знатан пораст послова који је настао повећаним научним и
уметничким активностима Академије, повећаним инвестиционим активностима у
Центру за дигитализацију културне, уметничке, историјске и научне баштине Републике Србије, у Огранку САНУ у Новом Саду и у Архиву у Сремским Карловцима,
као и одређеним изменама закона у области пословања буџетских корисника, ипак
успевао да благовремено обави послове утврђене одлукама органа управљања и
управника послова Академије.
Рад Сектора одвијао се у условима добре финансијске ликвидности, посебно
у случају 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 недоречености
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појединих законских прописа, пре свега прописа који регулишу порезе и доприносе
на лична примања (академијске награде, ауторски хонорари и уговори о делу), порез
на додату вредност, као и спровођење поступака јавних набавки. Посебни проблеми
Академије код спровођења поступака јавних набавки настају услед недоречености
појединих законских прописа, немогућности њихове примене на већину буџетских
корисника, неблаговременог доношења планова и одлука о потребним набавкама
роба и услуга, непридржавања већ усвојених планова и динамике јавних набавки.
Последњих година прописи (и казне) код јавних набавки знатно су ригорознији, што
додатно отежава обављање редовних активности Академије.
Ако се у наредној години настави динамичан раст активности Академије, у
Сектору за рачуноводствене и финансијске послове биће неопходно повећати број
запослених за најмање једног извршиоца.
Сектор за техничке послове, физичко обезбеђење и противпожарну заштиту
У Сектору за техничке послове, физичко обезбеђење и противпожарну заштиту посао обавља укупно 21 запослени. Запослени у Сектору распоређени су, према
Правилнику о систематизацији и организацији послова у Служби САНУ, у оквиру
Групе за техничке послове, Групе за физичко обезбеђење и противпожарну заштиту
и у Клубу САНУ.
Одржавање хигијене у делу зграде САНУ поверено је фирми БМК, специјализованој за ову врсту делатности, а на основу тендера спроведеног по Закону о јавним
набавкама. На одржавању хигијене раде и три радника Академије. Текуће одржавање
електроинсталација, постројења за грејање, климатизацију и вентилацију врше
стално запослени радници. Одржавање лифтова врши фирма ДАКА сервис.
Током године Сектор је био ангажован око радова на адаптацији и опремању
АВА центра САНУ у Београду и у Архиву у Сремским Карловцима и ти радови су
успешно приведени крају. Успешно су спроведени тендери и окончани грађевинскозанатски радови на сређивању просторија за магацине издавачке делатности. Настављена је замена расвете са ЛЕД сијалицама.
Извршени су редовни прегледи противпожарних средстава, као и стабилних
система за дојаву пожара, ПП централа у Згради САНУ и просторијама Аудиовизуелног архива и центра за дигитализацију САНУ, у Огранку САНУ у Новом Саду и у
Архиву у Сремским Карловцима. У просторијама Аудиовизуелног архива замењена
је ПП централа са дигиталном Сименсовом централом. Такође је извршен сервис и
замена неисправних јављача у свим просторима. Обезбеђење међународних скупова,
предавања, отварања изложби и других значајних догађаја у САНУ, протекло је у
најбољем реду.
Настављена је добра сарадња са МУП-ом РС, приликом посета домаћих и
страних високих званичника. Послове физичког обезбеђења у просторијама Аудиовизуелног архива и на паркингу у ул. Ђуре Јакшића обавља лиценцирана фирма
„Мирор“.
Извршена је уградња одговарајућих система за климатизацију простора књижаре „Иво Андрић“, као и Архива САНУ са регулацијом нивоа влажности у
просторима где се чува вредна архивска грађа.
Клуб САНУ опслужио је успешно велики број скупова током године.
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Група за послове штампе и документације
Група за послове штампе и документације, као и претходних година, радила је
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 САНУ, а у
другом делу штампарија је радила на текућим пословима Академије. Тај рад је
пратио активности Службе за међународну сарадњу и органицацију скупова, Галерије, Библиотеке, Архива, Службе Фонда САНУ за истраживања у науци и уметности, одељења, одбора и Службе САНУ.
Рад штампарије је био отежан услед једног дела застареле опреме (машински
нож, машина за биговање, кламовање) чије је одржавање све теже због недостатка делова и сервиса. И поред тога, сви послови су, напором запослених, обављени на време.
У штампарији су одштампана следећа издања: Часопис Sintering, вол. 49, три
броја (62 шт. табака), Билтен Фонда за 2017. год., бр. 43 (13 шт. табака), Билтен Фонда
за 2016. год. (на енглеском језику, 13 шт. табака), Годишњак САНУ за 2017. год. (18 шт.
табака), Библиографија радова академика Николе Тасића (6 шт. табака), Библиографија
радова академика Љубомира Симовића (22 шт. табака), Kњига апстраката ELMINA
(19 шт. табака), Учешће САНУ у унутрашњем дијалогу о Косову и Метохији (15 шт.
табака). Поред наведеног, одштампан је велики број отисака: програма, апстраката,
позивница и другог материјала у укупном тиражу преко 200.000. У протеклој години
умножено је и фотокопирано преко 50.000 копија. У протеклој години, у Академији су
фотографисани научни скупови, промоције књига, отварања изложби, додела плакета,
награда и велики број посета високих светских званичника.
Током године одштампан је рекордан број књига, програма, позивница и
плаката. Због повећања годишњег капацитета, Академија је купила дигиталну колор
машину и машину за црно-белу штампу.
Група за информационе технологије
Послове у Групи за информационе технологије током године обављало је
двоје запослених.
У току године, Министарство трговине, туризма и телекомуникација је финансирало пројекат „Набавка опреме у сврху унапређења информационо – комуникационе инфраструктуре САНУ“, у вредности од 50.525.829,60 динара с ПДВ-ом.
Унапређење мрежне инфраструктуре САНУ остварено је кроз: инсталацију 388
нових линија рачунарске мреже на првом и другом спрату; имплементацију нових
прекидача; повећање доступности и приступних брзина ка кичми мреже на 10 Gbps;
квалитетније коришћење постојећих сервиса, као и увођење нових. Овим је, имајући
у виду захтеве дигитализације, архивирања, комуникације, сарадње, као и све већег
броја сервиса који захтевају велике протоке, сигурнији и поузданији приступ, обезбеђена знатно боља комуникација између корисника и серверске инфраструктуре.
У области телефоније, Група је у току године имплементирала Cisco Collaboration решење чиме је обједињена гласовна, видео и chat комуникација, а добијено
окружење сада може да испуни све захтеве брзе и ефикасне комуникације. Основна
предност оваквог решења јесте коришћење заједничке инфраструктуре за пренос
гласа, података и видео-садржаја. Напредне сервисе је сада могуће реализовати у
складу са нашим потребама и интегрисати их са постојећим информационим
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системом што је остварено кроз инсталацију Cisco сервера са новом IP телефонском
централом, инсталацијом 97 нових телефонских апарата, и таблом осетљивом на
додир (Cisco Spark Board 55 endpoint) за видео и веб-конференције.
Као платформа за hosting и извршавање enterprise база и апликација имплементирана је Oracle опрема (Oracle MiniCluster S7-2) која представља обједињени
хардверски и софтверски систем који интегрише стотине сигурносних технологија и
контролних механизама, као што су заштита од меморијских неовлашћених упада,
општа заштита података, дубинска контрола приступа за процесорске, storage и
мрежне ресурсе, транспарентно надгледање и евиденцију корисничких и системских
активности.
Остали послови које су запослени обављали односили су се на: инсталирање,
конфигурисање, администрирање, уклањање грешака на оперативним системима;
hardware (инсталирање); инсталирање и конфигурисање активне мрежне опреме;
обнављање лиценци и одржавање Trend Micro™ Worry Free Standard серверa 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 са јавношћу
Посао сарадње и односа с јавношћу испред Српске академије наука и уметности наставила је да обављала једна запослена. Уобичајене активности су током
године обогаћене интензивнијим ажурирањем новог сајта САНУ, редовним објављивањем најава о програмима САНУ на друштвеној мрежи Фејсбук, те оглашавањем о
месечним, недељним и дневним активностима на дисплеју у Палати САНУ.
Рад на сајту подразумевао је ажурирање месечних програма, програма концерата, скупова и предавања и недељног програма. Од марта до краја године на сајту
је објављено око стотину вести о програмским активностима и актуелним догађајима
у Академији. Редовно су ажуриране вести о изложбама у Галерији САНУ, Галерији
науке и технике САНУ и Галерији Огранка САНУ у Новом Саду. Урађена је и нова
виртуелна шетња кроз САНУ. Рад на сајту резултирао је високом посећеношћу, која
је у последњем тромесечју године износила око 120.000 прегледа месечно.
Интензивирање објава о програмима САНУ на Фејсбуку допринело је
повећању броја пратилаца са 1.894 на 2.736 и бољој видљивости програма САНУ.
О месечним и недељним програмима, те појединачним активностима САНУ
редовно су обавештавани чланови САНУ, запослени, представници медија и просветних, научих и културних институција, као и сви грађани који су изразили жељу
да добијају информације о програмима САНУ. Новину у обавештавању о програмима представља и редовно објављивање комплетног недељног програма у Културном додатку Политике.
У току године реализовано је преко 350 активности. Поред тога, одржани су
избори за нове чланове САНУ. Будући да је комуникација између стручног сарадника
за односе с јавношћу и представника медија била изузетно интензивна – како због
програмских активности тако и у погледу обавештавања у вези са изборним процесом – очекивано је повећање броја објава о САНУ.
Током године приређене су три конференције за штампу. На првој, одржаној
2. марта, било је речи о изборном процесу за нове чланове САНУ и програмским
активностима од јанура до маја; на другој (11. јуна) се говорило о кандидатима о
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којима ће се гласати на изборима у САНУ и програмима од јуна до септембра, док су
на трећој (17. септембра) представљени Аудиовизуелни архив и центар за дигитализацију САНУ и програмске активности за период од септембра до краја године.
Службеник за јавне набавке
Посао спровођења процедура јавних набавки је, уз знатан пораст обима послова услед повећаних активности Академије, до 1. октобра обављао један извршилац. По природи посла службеник за јавне набавке и сарадник за јавне набавке
остваривали су најширу област координације, па је тако и свакодневна сарадња са
свим секторима, јединицама, Извршним одбором, Председништвом САНУ, као и
члановима Aкадемије.
У току године спроведено је 30 поступака јавних набавки, од чега су седам поступци у отвореном поступку док су 23 поступци јавне набавке мале вредности.
Потписано је 56 уговора о јавним набавкама чија је укупна вредност 182.456.977,66
РСД. Спроведене су процедуре и потписани уговори за штампу 38 издања САНУ у
укупној вредности од 10.321.751,00 РСД.
Током године, у континуираном процесу активности, обављани су додатни послови везани за реализацију набавки за Аудиовизуелни архив и центар за дигитализацију САНУ. У наредном периоду очекују се измене Закона о јавним набавкама
које ће подразумевати усаглашавање истог са прописима ЕУ, па самим тим и
ригорознију контролу, што ће проузроковати додатна ангажовања како службеника за
јавне набавке и сарадника за јавне набавке, тако и целокупног колектива.
18. ФИНАНСИЈСКО ПOСЛОВАЊЕ
Финансијско пословање Академије у 2018. години одвијало се у релативно повољним условима, имајући у виду пре свега укупну висину одобрених средстава
Буџета Републике Србије, висину одобрених средстава Министарства просвете и
науке Републике Србије, као и висину новчаних средстава по основу донација.
Нето приходи Академије у 2018. години остварени су у укупном износу од
725.030.538,90 динарa, без пренетих неутрошених средстава из ранијих година.
Укупни приходи са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година износе
766.959.476,78 динара.
Средства Буџета Републике Србије (сагласно Закону о Буџету Републике
Србије за 2018. годину, објављеном у Службеном гласнику Републике Србије број
113/2017) износе 584.426.151,40 динара односно 80,61% укупних текућих прихода
Академије. Средства за редовну делатност Академије износе 460.926.151,40 динара
а средства посебних намена износе 123.500.000,00 динара, од тога износ од
500.000,00 динара односи се на набавку најнеопходније рачунарске и друге биро
опреме, износ од 33.081.980,67 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
89.918.019,33 динара односи се за набавку опреме за потребе наведеног Центра.
Средства Министарства просвете и науке Републике Србије износе
54.936.990,00 динара односно 7,58% укупних текућих прихода Академије. Ово
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Министарство је најзад почело да следи принципе и промене Закона о буџету
Републике, и надајмо се да ће се тај позитиван тренд наставити и наредних година.
Средства Министарства за културу Републике Србије износе 8.651.297,00
динара односно 1,19% укупних текућих прихода Академије. Министарство одобрава
средства на основу програма рада Галерије САНУ.
Средства Фонда за здравство и Фонда дечије заштите износе 8.875.469,36
динара односно 1,22% укупних текућих прихода Академије. Висина ових средстава
зависи од висине исплаћених накнада породиљских и других боловања запослених.
Средства Буџета АП Војводине и Града Новог Сада износе 7.000.000,00
динара односно 0,97% укупних прихода Академије. Износ од 4.000.000,00 динара
односи се на научну и уметничку делатност Огранка САНУ у Новом Саду а износ од
3.000.000,00 динара су наменска средства за рад Архива САНУ у Сремским
Карловцима.
Средства Града Београда износе 500.000,00 динара односно 0,07% укупних
текућих прихода Академије.
Средства Града Новог Сада износе 100.000,00 динара односно 0,01% укупних
текућих прихода Академије.
Средства Града Ниша износе 250.000,00 динара односно 0,03% укупних
текућих прихода Академије.
Средства донација правних и физичких лица из земље и иностранства износе
19.017.065,93 динара односно 2,62% укупних текућих прихода Академије.
Сопствени приходи (закупнине, накнада режијских трошкова, приходи од
паркинга, продаја публикација, приходи клуба САНУ, камате, ванредни приходи и
вишкови) износе 41.273.565,21 динара односно 5,70% укупних текућих прихода
Академије. Сопствени приходи по основу закупнина и наплате режијских трошкова
су незнатно 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
41.928.937,88 динара и та средства су наменски и утрошена.
Расходи Академије у 2018. години остварени су у износу од 748.854.164,29
динара и чине их функционални расходи у износу од 69.301.130,87 динара односно
9,26% укупних расхода, лични расходи у износу од 408.666.498,61 динара односно
54,57% укупних расхода, режијски расходи у износу од 103.204.649,25 динара
односно 13,78% укупних расхода и наменски расходи у износу од 167.681.885,56
динара односно 22,39% укупних расхода.
Функционални расходи остварени су у износу од 69.301.130,87 динара и чине
их расходи научноистраживачких пројеката у износу од 27.712.701,18 динара,
трошкови Архива САНУ у износу од 749.857,14 динара, трошкови Галерије САНУ у
износу од 13.030.301,66 динара, трошкови Галерије наука и технике у износу од
622.961,62 динара, трошкови Легата Олге Јеврић у износу од 671.296,68 динара,
трошкови Библиотеке САНУ (трошкови набавке и размене књига и часописа) у
износу од 2.951.190,14 динара, трошкови научних скупова САНУ у износу од
6.715.071,01 динара, трошкови учешћа представника САНУ у асоцијацијама академија у износу од 615.552,66 динара, трошкови учешћа на научним скуповима у износу
од 1.455.483,33 динара, трошкови међународне сарадње у износу од 948.660,23
динара, чланарине САНУ у међународним асоцијацијама академија у износу од
463.021,84 динара, трошкови издавачке делатности у износу од 7.093.537,14 динара,
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трошкови штампања „Билтен Фонда за научна истраживања“ у износу од 765.427,67
динара, трошкови обележавања „175. година САНУ“ у износу од 134.245,00 динара,
трошкови научне и уметничке делатности Огранка САНУ у Новом Саду у износу од
4.946.823,57 динара, трошкови научне и уметничке делатности Огранка САНУ у
Нишу у износу од 250.000,00 динара и остали функционални расходи (порези на
донације) у износу од 175.000,00 динара. Реализација појединих научних активности
одређена је висином додељених средстава као и одлукама надлежних органа
Академије.
Лични расходи остварени су у износу од 408.666.498,61 динара од чега плате
запослених (у бруто износу) износе 138.172.712,27 динара, социјални доприноси
(доприноси на плате који терете Академију) износе 24.723.439,13 динара, поклони
деци за Нову годину износе 517.023,00 динара, отпремнине, поклони и помоћи
запосленима износе 1.023.454,69 динара, накнаде превоза запослених износе
4.675.506,97 динара, накнаде зарада запослених (боловања преко 30 дана и
породиљска боловања која се рефундирају од фондова социјалног осигурања) износе
9.436.009,26 динара и академијске награде (бруто) износе 230.118.353,29 динара.
Режијски расходи остварени су у износу од 103.204.649,25 динара и чине
значајну позицију у укупним расходима Академије. Највећи део ових расхода представљају трошкови осигурања имовине, грејања, електричне енергије, ПТТ и комуналних услуга, који чине половину укупних режијских расхода Академије. Наведени
расходи нису у непосредној вези са обимом пословних активности и на њихову
величину Академија не може утицати. Ипак постоје и неке врсте расхода на које
Академија може (и треба) утицати, а то су: трошкови ауторских хонорара и уговора о
делу, трошкови службених путовања, трошкови угоститељских услуга, трошкови
горива за службена возила и слично. Малим смањењем наведених трошкова уштедела
би се средства за финансирање неких научних или уметничких активности Академије.
Наменски расходи остварени су у износу од 167.681.885,56 динара и односе
се на набавку рачунарске, биротехничке и друге опреме у износу од 16.600.061,52
динара, износ од 50.563.804,71 динар 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, износ од 89.918.019,33
динара односи се на набавку опреме за потребе Центра за дигитализацију културне,
уметничке, историјске и научне баштине Републике Србије а износ од 10.600.000,00
динара односи се на инвестиционо одржавање зграде Огранка САНУ у Новом Саду.
Нето вишак прихода (неутрошена средства појединих намена) износи
18.105.312,49 динара. Вишак прихода (неутрошена средства) остварен је од
неутрошених наменских средстава Министарства просвете и науке Републике
Србије у износу од 1.073.608,50 динара, неутрошених наменских средстава Министарства културе Републике Србије у износу од 921,99 динара, неутрошених
наменских средстава АП Војводине у износу од 4.473.799,71 динар, и неутрошених
средстава донација домаћих правних и физичких лица у износу од 12.556.982,29
динара. Знатно повољнији услови финансијског пословања Академије у 2018. години
настали су услед повећаних средстава Буџета Републике Србије намењених покрићу
трошкова набавке опреме, трошкова инвестиционог одржавања и општих режијских
трошкова. На позитивно финансијско пословање Академије утицао је и знатан
пораст прихода по основу донација домаћих правних и физичких лица.
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ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ У 2018. ГОДИНИ
П Р И Х О Д И
Извори остварених прихода у 2018. години
Ред.
бр.

Конто

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

4111
4121
4122
4123
4143
4151
4211
4212
4213
4214
4215
4221
4231
4232
4234
4235
4236
4237
4239
4249
4251
4252
4261
4263
4264
4268
4269
4727
5113
5122
5122
7711
7721
4246
4246
4246
4246
4246
4246
4246
4246
4246

Опис
Плате и додаци запослених (бруто плате)
Допринос за пензијско и инвалидско осигурање
Допринос за здравствено осигурање
Допринос за незапосленост
Отпремнине и помоћ запосленима
Накнаде за запослене (превоз запослених)
Трошкови платног промета и банкарских услуга
Расходи за електричну и топлотну енергију
Комуналне услуге и услуге заштите имовине
Трошкови ПТТ услуга (услуге комуникација)
Трошкови осигурања
Трошкови службених путовања у земљи
Административне услуге (хонорари и уговори о делу)
Компјутерске услуге
Средства за издавачку делатност
Остале стручне услуге
Услуге за домаћинство и угоститељство
Репрезентација
Услуге по уговору
Остале специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање зграда и објеката
Текуће поправке и одржавање опреме
Административни (канцеларијски) материјал
Набавка књига и часописа
Материјали за саобраћај
Материјали за одржавање хигијене и угоститељство
Материјали за посебне намене (графички и технички)
Накнаде из буџета за науку (академијске награде)
Адаптација просторија за потребе АВА центра
Набавка опреме за потребе АВА центра
Административна опрема
Накнаде запосленима на терет Фондова
Накнаде запосленима на терет Фондова - раније године
Средства за програме научних истраживања
Средства за иностраног истраживача Vinsenta Bonea
Научни скупови
Научни скуп "Нумеричко моделирање"
Научни скуп о Стојану Новаковић
Предавачи
Циклусна предавања
Свечани и комеморативни скупови
Учешће на научним скуповима

Буџет
Републике
Србије
138.172.712,27
16.590.868,98
7.120.966,72
1.011.603,43
600.000,00
4.000.000,00
600.000,00
23.643.336,00
6.003.332,00
1.553.332,00
2.000.000,00
800.000,00
1.500.000,00
952.500,00
1.452.500,00
3.270.000,00
450.000,00
700.000,00
705.000,00
7.500.000,00
3.816.667,00
3.183.333,00
2.303.332,00
66.670,00
1.693.332,00
603.336,00
2.133.330,00
228.500.000,00
73.000.000,00
50.000.000,00
500.000,00

Министарство
за науку

Министарство
културе

Остала
Министарства
и Фондови РС

Буџет АП
Војводине

Градови
Београд,
Ниш и
Нови Сад

Донације
домаћих и
иностраних
лица

Сопствени
приходи

Приходи од
неутрошених
средства
ранијих
година

5.250.000,00

17.481.824,04

26.750.000,00
36.990,00
1.000.000,00
200.000,00
2.000.000,00
945.000,00
800.000,00
1.000.000,00
1.900.000,00

8.197.134,18
678.335,18

631.166,00

Укупно
138.172.712,27
16.590.868,98
7.120.966,72
1.011.603,43
600.000,00
4.000.000,00
600.000,00
28.893.336,00
6.003.332,00
1.553.332,00
2.000.000,00
800.000,00
1.500.000,00
952.500,00
1.452.500,00
3.270.000,00
450.000,00
700.000,00
705.000,00
7.500.000,00
3.816.667,00
3.183.333,00
2.303.332,00
66.670,00
1.693.332,00
603.336,00
2.133.330,00
228.500.000,00
90.481.824,04
50.000.000,00
500.000,00
8.197.134,18
678.335,18
27.381.166,00
36.990,00
1.000.000,00
200.000,00
2.000.000,00
945.000,00
800.000,00
1.000.000,00
1.900.000,00

НАСТАВАК 
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Ред.
бр.
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Опис

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

4246
4246
4246
4246
4246
4246
4242
4242
4242
4246
4246
4246
4246
5113
4246
4242
4246
4246
4242
4242
4242
4242
4242
4242
4242
4242
4246
4246
4246
4246
4246
4246
4246
4246
4246
4246
4246
4246
4246
4246
4246
4246
4246
4246
4246
4246

Учешће представника САНУ у асоцијацијама академија
Чланарине САНУ у међународним асоцијацијама академија
Бездевизна размена САНУ
Средства за издавачку делатност
Средства за делатност Архива САНУ
Средства за делатност Архива у Сремским Карловцима
Средства за делатност Галерије САНУ - програми
Средства за делатност Галерије САНУ - концерти
Средства за делатност Галерије науке и технике
Донације без посебних намена - академик Владимир С. Костић
Билтен Фонда за научна истраживања
Научна и уметничка делатност Огранкa у Новом Саду
Средства Огранкa у Н. Саду - изложбе, Град Нови Сад
Инвестиционо одржавање зграде у Новом Саду
Делатност Огранкa САНУ у Нишу, Град Ниш
Средства за деланост Библиотеке
Средства за "175. година САНУ"
Средства за "100. година од Првог светског рата
Галерија САНУ - изложба "Михаоло Петровић Алас"
Галерија САНУ - изложба "Марко Челебоновић", Град Београд
Галерија САНУ - изложба "Недељко Гвозденовић"
Галерија САНУ - изложба "Светомир Арсић Басара", Град Београд
Галерија САНУ - "Црква светог Ђорђа у Речанима"
Галерија САНУ - уметничка збирка
Галерија САНУ - Откуп уметничких дела (М. Стевановић)
Легат Олге Јеврић
Архив Србије - донација за Архив САНУ
Научни скуп "Емина 2018" - "Analysis"
Научни скуп "Емина 2018" - Институт "Винча" Београд
Научни скуп "Емина 2018" – Инст. за испитивање материјала
Научни скуп "Емина 2018" - Иновациони центар ТМФ Београд
Научни скуп "Емина 2018" - "Scan d.o.o."
Научни скуп "Емина 2018" - "Microlux"
Научни скуп "Емина 2018" - "FEI electon optics international"
Научни скуп "Емина 2018" - "NHBG - ZZIK HARD"
Средства за "100. година од Првог свет. рата - Удружење банака
Одбор за село САНУ - задужбина Николе Спасића
Галерија САНУ - изложба "Недељко Гвозденовић" - Дунав осиграње
Галерија САНУ - изложба "Михаоло Петровић Алас" - Телеком
Галерија САНУ - концерти - донација Привредне коморе Пирот
Средства за делатност Огранкa у Новом Саду - донација "Србијагас"
Средства за делатност САНУ - донација "Србијагас"
Средства за делатност САНУ - донација "Поштанскса штедионица"
Средства за делатност САНУ - донација "MPC holding"
Н.С. "Границе сазнања о поремећајима покрета" - "Krka pharma"
Н.С. "Границе сазнања о поремећајима покрета" - "Salveo"

Буџет
Републике
Србије

Министарство
за науку

Министарство
културе

2.200.000,00
550.000,00
1.100.000,00
4.235.000,00
600.000,00
90.000,00
1.000.000,00
130.000,00
700.000,00

200.000,00
2.000.000,00

Буџет АП
Војводине

Градови
Београд,
Ниш и
Нови Сад

Донације
домаћих и
иностраних
лица

Сопствени
приходи

Приходи од
неутрошених
средства
ранијих
година

3.000.000,00

590.856,00

600.000,00

1.650.000,00

Остала
Министарства
и Фондови РС

4.000.000,00

1.000.000,00
1.890.000,00
1.730.000,00
2.000.000,00
310.000,00
600.000,00
450.000,00
671.297,00

1.188.409,43

100.000,00

10.600.000,00

250.000,00

47.270,00
134.245,00

300.000,00
200.000,00

194.000,00
120.000,00
100.000,00
100.000,00
250.000,00
471.043,80
58.834,55
707.209,20
120.000,00
1.000.000,00
162.567,54
1.000.000,00
1.200.000,00
20.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
83.333,34
200.000,00

Укупно
2.200.000,00
550.000,00
1.100.000,00
4.235.000,00
600.000,00
3.090.000,00
1.000.000,00
130.000,00
700.000,00
590.856,00
600.000,00
5.188.409,43
100.000,00
10.600.000,00
250.000,00
2.697.270,00
134.245,00
200.000,00
3.890.000,00
2.030.000,00
2.000.000,00
200.000,00
310.000,00
600.000,00
450.000,00
671.297,00
194.000,00
120.000,00
100.000,00
100.000,00
250.000,00
471.043,80
58.834,55
707.209,20
120.000,00
1.000.000,00
162.567,54
1.000.000,00
1.200.000,00
20.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
83.333,34
200.000,00

НАСТАВАК 

Извори остварених прихода у 2018. години
Ред.
бр.

Конто

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

4246
4242
4242
4242
4242
4246
4246
4246
4246
4246
4246
8221
7423
7421
7421
7451
7451
7451
7451
7451
7451
7451
7451
3591
3591

Буџет
Републике
Србије

Опис

Министарство
за науку

Министарство
културе

Остала
Министарства
и Фондови РС

Буџет АП
Војводине

Градови
Београд,
Ниш и
Нови Сад

Н.С. "Границе сазнања о поремећајима покрета" - "Actavis"
Н.С. "Границе сазнања о поремећајима покрета" - "Alкaloid"
Н.С. "Границе сазнања о поремећајима покрета" - "Boehringer"
Н.С. "Границе сазнања о поремећајима покрета" - "Allergan"
Н.С. "Границе сазнања о поремећајима покрета" - "Roche"
Н.С. "Границе сазнања о поремећајима покрета" - "Goodwill pharma"
Н.С. "Границе сазнања о поремећајима покрета" - "Novartis"
Н.С. "Границе сазнања о поремећајима покрета" - "Pharmaswiss"
Н.С. "Границе сазнања о поремећајима покрета" - "Pfizer"
Н.С. "Границе сазнања о поремећајима покрета" - "Medtronic"
Н.С. "Границе сазнања о поремећајима покрета" - Љ.Кукурић
Приходи од продатих публикација
Приходи од услуга Библиотеке и Архива САНУ
Приходи од закупнина
Приходи од паркинга
Приходи по основу рефундације режијских трошкова
Приходи од услуга клуба САНУ
Приходи од котизација научних скупова
Приходи од накнаде трошкова научних скупова Елмина 2018
Приходи од позитивних курсних разлика
Приходи из ранијих година
Приходи од ауторских права Васка Попе
Остали ванредни приходи
Приходи без посебних намена из ранијих година
Приходи из ранијих година - за набавку опреме
УКУПНИ ПРИХОДИ:

Донације
домаћих и
иностраних
лица
250.000,00
100.000,00
100.000,00
196.720,83
200.000,00
160.000,00
100.000,00
166.667,00
166.667,00
99.166,67
100.000,00

584.426.151,40

54.936.990,00

8.651.297,00

8.875.469,36

7.000.000,00

850.000,00

19.017.065,93

Сопствени
приходи

Приходи од
неутрошених
средства
ранијих
година

Укупно

4.983,55
11.841.039,86

250.000,00
100.000,00
100.000,00
196.720,83
200.000,00
160.000,00
100.000,00
166.667,00
166.667,00
99.166,67
100.000,00
2.169.135,81
142.448,01
22.131.781,35
4.105.969,82
11.592.304,07
260.290,00
60.833,33
200.000,00
143.694,92
186.769,00
69.737,72
210.601,18
4.983,55
11.841.039,86

41.273.565,21

41.928.937,88

766.959.476,78

Сопствени
приходи

Приходи од
неутрошених
средства
ранијих
година

2.169.135,81
142.448,01
22.131.781,35
4.105.969,82
11.592.304,07
260.290,00
60.833,33
200.000,00
143.694,92
186.769,00
69.737,72
210.601,18

Р А С Х О Д И
Остварени расходи на терет појединих извора у 2018. години
Ред.
бр.

Конто

1
2
3
4
5
6
7
8
9

4246
4246
424
4246
4246
4246
4246
4246
4246

Опис
А. Функционални расходи
Пројекти научних истраживања
Пројекти научних истраживања - истраживач Vinsentе Bonea
Бездевизна размена САНУ
Научни скупови
Научни скуп "Нумеричко моделирање"
Научни скуп "Емина 2018"
Научни скуп "Границе сазнања о поремећајима покрета"
Одбор за село САНУ - донација задужбине Николе Спасића
Галерија САНУ - концерти - донација Привредне коморе Пирот

Буџет
Републике
Србије

Министарство
за науку

26.895.295,39
36.990,00
948.660,23
3.165.126,60
199.999,57

Министарство
културе

Остала
Министарства
и Фондови РС

Буџет АП
Војводине

Градови
Београд,
Ниш и
Нови Сад

Донације
домаћих и
иностраних
лица

631.166,00

516.926,15
1.922.554,84
149.249,79
6.109,65

200.000,00

Укупно

27.526.461,39
36.990,00
948.660,23
3.165.126,60
199.999,57
716.926,15
1.922.554,84
149.249,79
6.109,65

НАСТАВАК 

Остварени расходи на терет појединих извора у 2018. години
Ред.
бр.

Конто

Опис

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

4246
4246
4246
4246
4246
4246
4246
4246
4246
4242
4242
4242
4242
4242
4242
4242
4242
4242
4242
5129
4242
4242
4242
4242
4242
4242
4242
4246
4242
4246
4242
4246
4246

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

4111
4121
4122
4123
4131
4141
4143
4144
4151
4727

Предавачи
Циклусна предавања
Свечани и комеморативни скупови
Учешће на научним скуповима
Учешће представника САНУ у асоцијацијама академија
Чланарине САНУ у међународним асоцијацијама академија
Издавачка делатност
Издавачка делатност - донација академика Владимира С. Костић
Билтен Фонда за научна истраживања
Библиотека САНУ - набавка и размена стручне литературе
Легат Олге Јеврић
Набавка архивске грађе у Архиву САНУ
Архив САНУ - конзервација архивске грађе, донација Архива Србије
Делатност Галерије САНУ - програми
Делатност Галерије САНУ - концерти
Галерија САНУ - изложба "Михаоло Петровић Алас"
Галерија САНУ - за "100. година од Првог светског рата
Галерија САНУ - "100. година од Првог светског рата -УДС
Галерија САНУ - изложба "Марко Челебоновић", Град Београд
Галерија САНУ - изложба "Недељко Гвозденовић"
Галерија САНУ - изложба "Недељко Гвозденовић" - Дунав осиграње
Галерија САНУ - изложба "Светомир Арсић Басара", Град Београд
Галерија САНУ - "Црква светог Ђорђа у Речанима"
Средства Галерије САНУ - уметничка збирка
Галерија САНУ - Откуп уметничких дела (М. Стевановић)
Делатност Галерије науке и технике
Функционални расходи "175. година САНУ"
Научна и уметничка делатност Огранкa у Новом Саду
Средства Огранкa у Н. Саду - изложбе, Град Нови Сад
Делатност Огранкa у Н. Саду -донација "Србијагас"
Делатност Огранкa САНУ у Нишу, Град Ниш
Донација "Поштанскса штедионица" и МПЦ холдинг - порези
Донација "Србијагас" - порези
Свега:
Б. Лични расходи
Бруто плате запослених
Допринос за пензијско и инвалидско осигурање
Допринос за здравствено осигурање
Допринос за незапосленост
Накнаде у натури (поклони деци за Нову годину)
Боловања запослених (накнаде које се рефундирају)
Отпремнине и помоћ запосленима
Помоћ у медицинском лечењу запослених
Накнаде трошкова превоза запослених
Академијске награде (бруто)
Свега:

Буџет
Републике
Србије

Министарство
за науку

Министарство
културе

Остала
Министарства
и Фондови РС

Буџет АП
Војводине

Градови
Београд,
Ниш и
Нови Сад

116.612,76
265.534,02
328.317,07
1.455.483,33
615.552,66
463.021,84
7.028.011,99
765.427,67
1.951.190,14
555.857,14
1.662.054,77
410.892,77
926.391,93
200.000,00

1.890.000,00

200.000,00

310.000,00
599.078,33
450.000,00

100.000,00

8.650.375,01

0,00

2.526.200,29

850.000,00

0,00

1.000.000,00

134.245,00
1.188.409,43
1.132.213,85
75.000,00
100.000,00
6.460.083,64

8.875.469,36

600.000,00

0,00

138.172.712,27
16.590.868,98
7.120.966,72
1.011.603,43
517.023,00
9.436.009,26
908.344,69
115.110,00
4.675.506,97
230.118.353,29
408.666.498,61

764.093,69

138.172.712,27
16.590.868,98
7.120.966,72
1.011.603,43

4.000.000,00
228.500.000,00
395.996.151,40

2.001.090,43

47.270,00

581.680,52
300.000,00

0,00

8.875.469,36

0,00

0,00

0,00

200.000,00

517.023,00
560.539,90
308.344,69
115.110,00
675.506,97
1.618.353,29
3.794.877,85

Укупно

116.612,76
265.534,02
328.317,07
1.455.483,33
615.552,66
463.021,84
7.075.281,99
18.255,15
765.427,67
2.951.190,14
671.296,68
555.857,14
194.000,00
1.662.054,77
410.892,77
3.398.072,45
200.000,00
764.093,69
2.030.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
200.000,00
310.000,00
599.078,33
450.000,00
622.961,62
134.245,00
3.714.609,72
100.000,00
1.132.213,85
250.000,00
75.000,00
100.000,00
69.301.130,87

194.000,00

250.000,00
48.613.381,50

Приходи од
неутрошених
средства
ранијих
година

1.000.000,00
671.296,68

2.526.200,29

0,00

Сопствени
приходи

18.255,15

1.730.000,00
2.000.000,00

622.961,62

Донације
домаћих и
иностраних
лица

НАСТАВАК 

Остварени расходи на терет појединих извора у 2018. години
Ред.
бр.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Конто

421-482
421-482

4211
4212
4212
4213
4213
4213
4213
4213
4214
4215
4219
4221
4221
4231
4232
4233
4234
4234
4235
4235
4236
4237
4239
4239
4239
4242
4246
4249
4251
4252
4252
4252
4261
4261
4263
4264
4268
4269
4269
4269
4441
4442

Опис
В. Режијски расходи
Општи трошкови Огранка САНУ у Новом Саду *)
Општи трошкови Огранка САНУ у Нишу *)
Трошкови платног промета и банкарске услуге
Топлотна енергија (грејање)
Електрична енергија
Комуналне услуге
Услуге трећих лица (обезбеђење зграде у К.Михаила 36)
Услуге трећих лица (обезбеђење зграда САНУ)
Трошкови паркинга
Услуге чишћења пословног простора
ПТТ услуге
Осигурање имовине
Закуп опреме
Службена путовања
Остале услуге превоза
Ауторски хонорари и уговори о делу
Услуге софтвера и одржавања рачунара
Семинари и курсеви запослених
Услуге информисања
Графичке услуге (услуге штампања публикација)
Адвокатске услуге и услуге заступства
Остале стручне услуге правних и физичких лица
Клуб САНУ и угоститељске услуге
Поклони и репрезентација
Уговори о делу
Услуге омладинске задруге
Остале опште услуге
Специјализоване услуге културе
Специјализоване услуге науке
Остале специјализоване услуге (АВА центар, Галерије, Архиви)
Текуће одржавање пословних просторија
Текуће одржавање рачунарске и биро опреме
Текуће одржавање возила
Текуће одржавање остале опреме
Канцеларијски материјал
Службена и заштитна одећа и обућа
Службена гласила, новине и приручна литература
Гориво и мазиво за возила
Материјал за чишћење просторија
Технички материјал за одржавање опреме
Материјал за Штампарију САНУ
Алат и инвентар
Негативне курсне разлике
Казне и пенали

Буџет
Републике
Србије
2.200.000,00
1.500.000,00
600.000,00
14.000.000,00
9.643.336,00
3.000.000,00
2.303.332,00
700.000,00
1.553.332,00
2.000.000,00
600.000,00
200.000,00
1.500.000,00
400.000,00
180.000,00
2.472.500,00
372.500,00
850.000,00
450.000,00
700.000,00
955.000,00
1.400.000,00
800.000,00
100.000,00
6.300.000,00
2.193.332,00
500.000,00
350.000,00
1.000.000,00
1.713.332,00
140.000,00
66.670,00
1.100.000,00
503.336,00
1.533.330,00
600.000,00
450.000,00

Министарство
за науку

3.250.000,00
2.000.000,00

Министарство
културе

Остала
Министарства
и Фондови РС

Буџет АП
Војводине

Градови
Београд,
Ниш и
Нови Сад

Донације
домаћих и
иностраних
лица

Сопствени
приходи

4.550.459,82
3.885.899,17
145.360,77
706.542,00
452.045,50
174.674,88
347.348,00
7.436,00
2.032.848,00
5.610.650,20
1.817.300,16
4.070.524,94
114.936,00
484.308,44
253.100,96
646.628,56
34.981,62
26.700,00
4.304,85
1.737.839,87
327.616,22
16.827,24
1.537.596,42
528.239,09
102.785,41
49.613,46
112.709,23
29.003,79
31.529,51
8.085,65
853.036,88
115.052,40
14.326,11
737.743,28
15.722,69
4.822,00
152.303,00
458.883,18
21.266,10
45.578,70
61.749,20
11.407,16
5.848,19
8.502,51

Приходи од
неутрошених
средства
ранијих
година

4.983,55

Укупно

6.750.459,82
5.385.899,17
750.344,32
17.956.542,00
12.095.381,50
3.174.674,88
2.650.680,00
707.436,00
2.032.848,00
5.610.650,20
3.370.632,16
6.070.524,94
114.936,00
1.084.308,44
453.100,96
2.146.628,56
434.981,62
26.700,00
184.304,85
4.210.339,87
700.116,22
866.827,24
1.987.596,42
1.228.239,09
1.057.785,41
1.449.613,46
112.709,23
829.003,79
131.529,51
6.308.085,65
3.046.368,88
615.052,40
364.326,11
1.737.743,28
1.729.054,69
144.822,00
218.973,00
1.558.883,18
524.602,10
1.578.908,70
661.749,20
461.407,16
5.848,19
8.502,51

НАСТАВАК 

Остварени расходи на терет појединих извора у 2018. години
Ред.
бр.

Конто

45
46

4821
4822

Остали режијски расходи - ПДВ, порези и таксе
Судске и административне таксе

5113
5122
5113
5122

Г. Наменски расходи
Адаптација просторија за потребе АВА центра
Набавка опреме за потребе АВА центра
Инвестиционо одржавање зграде у Новом Саду
Набавка биро и друге опреме

Буџет
Републике
Србије

Опис

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Министарство
културе

Остала
Министарства
и Фондови РС

Буџет АП
Војводине

Градови
Београд,
Ниш и
Нови Сад

Донације
домаћих и
иностраних
лица

Сопствени
приходи
482.698,54
182.830,00

Свега:
1
2
3
4

Министарство
за науку

64.930.000,00

5.250.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33.019.665,70

33.081.980,67
89.918.019,33

Приходи од
неутрошених
средства
ранијих
година

Укупно

482.698,54
182.830,00

4.983,55

103.204.649,25

17.481.824,04
4.259.021,66

10.600.000,00
11.841.039,86

50.563.804,71
89.918.019,33
10.600.000,00
16.600.061,52

0,00

4.259.021,66

39.922.863,90

167.681.885,56

500.000,00
Свега:

123.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

УКУПНИ РАСХОДИ (А+Б+В+Г)

584.426.151,40

53.863.381,50

8.650.375,01

8.875.469,36

2.526.200,29

850.000,00

6.460.083,64

41.273.565,21

41.928.937,88

748.854.164,29

Вишак прихода (приходи без ранијих година) :

0,00

1.073.608,50

921,99

0,00

4.473.799,71

0,00

12.556.982,29

0,00

0,00

18.105.312,49

Неутрошена наменска средства:
Научни скуп Елмина 2018
Одбор за село
Изложба о животу и раду Михаила Петровића Аласа
Међународни симпозијум "100 година од Првог светког рата"
Манифестација Боривоје Поповић музички уметник
Огранак у Новом Саду - Србијагас
Донације без посебних намена САНУ (Србијагас)
Донације без посебних намена (Поштанска штедионица, МПЦ)
Донације без посебних намена (академик Владимир С. Костић)
Конзервација уметничке збирке
Легат Олге Јеврић-опрема
Изложба о животу и раду Михаила Петровића Аласа
Научни скуп "Нумеричко моделирање"
Научна и уметничка делатност Огранкa у Новом Саду
Дигитализација архива у Сремским Карловцима
Свега:

*) Без академијских награда и зарада запослених

1.410.161,40
13.317,75
618.319,48
235.906,31
13.890,35
2.867.786,15
3.900.000,00
2.925.000,00
572.600,85

1.410.161,40
13.317,75
618.319,48
235.906,31
13.890,35
2.867.786,15
3.900.000,00
2.925.000,00
572.600,85
921,67
0,32
1.073.608,07
0,43
1.473.799,71
3.000.000,00

921,67
0,32
1.073.608,07
0,43
1.473.799,71
3.000.000,00
0,00

1.073.608,50

921,99

0,00

4.473.799,71

0,00

12.556.982,29

0,00

0,00

18.105.312,49

СТАЊЕ ЗАДУЖБИНСКИХ ФОНДОВА И ФОНДАЦИЈА НА ДАН 31.12.2018. ГОДИНЕ
А. Преглед доспећа обвезница и приписаних камата у еврима
Доспеће обвезница

Фонд Секуле Зечевића
Основица

Фонд Ђорђа Зечевића

Укупно Основица Камата
1.488,00
1.771,56 1.204,44

Фонд Николе Трајковића

Укупно Основица Камата
2.976,00
1.771,56 1.204,44

Фонд Браниславе Бране Белић

Фонд Ђорђа Лазаревића

2002–2004. године
31.05.2005. године

2.181,38

123,62

2.305,00

2.378,23

134,77

2.513,00

2.181,38

123,62

2.305,00

1.134,70

64,30

1.199,00

473,18

26,82

500,00

473,18

26,82

500,00

31.05.2006. године

2.352,01

182,99

2.535,00

2.564,48

199,52

2.764,00

2.306,54

179,46

2.486,00

730,19

56,81

787,00

463,91

36,09

500,00

463,91

36,09

500,00

31.05.2007. године

2.536,93

252,07

2.789,00

2.766,16

274,84

3.041,00

2.442,33

242,67

2.685,00

787,73

78,27

866,00

454,81

45,19

500,00

454,81

45,19

500,00

31.05.2008. године

2.735,85

332,15

3.068,00

2.982,86

362,14

3.345,00

2.588,71

314,29

2.903,00

848,93

103,07

952,00

445,87

54,13

500,00

445,87

54,13

500,00

31.05.2009. године

2.950,60

424,40

3.375,00

3.216,37

462,63

3.679,00

2.747,77

395,23

3.143,00

915,34

131,66

1.047,00

437,13

62,87

500,00

437,13

62,87

500,00

31.05.2010. године

3.181,59

530,41

3.712,00

3.468,72

578,28

4.047,00

2.921,03

486,97

3.408,00

987,39

164,61

1.152,00

428,55

71,45

500,00

428,55

71,45

500,00

31.05.2011. године

3.430,96

652,04

4.083,00

3.741,03

710,97

4.452,00

3.107,44

590,56

3.698,00

1.064,66

202,34

1.267,00

420,15

79,85

500,00

458,81

87,19

546,00

31.05.2012. године

3.700,43

791,57

4.492,00

4.034,06

862,94

4.897,00

3.309,96

708,04

4.018,00

1.148,35

245,65

1.394,00

359,99

77,01

437,00

494,27

105,73

600,00

31.05.2013. године

3.990,50

950,50

4.941,00

4.350,70

1.036,30

5.387,00

3.529,34

840,66

4.370,00

1.238,10

294,90

1.533,00

533,04

126,96

660,00

31.05.2014. године

4.303,40

1.131,60

5.435,00

4.692,17

1.233,83

5.926,00

3.470,43

912,57

4.383,00

1.335,76

351,24

1.687,00

575,63

151,37

727,00

31.05.2015. године

4.641,31

1.337,69

5.979,00

5.059,72

1.458,28

6.518,00

3.635,27

1.047,73

4.683,00

1.439,98

415,02

1.855,00

620,24

178,76

799,00

31.05.2016. године

5.004,38

1.571,62

6.576,00

5.456,42

1.713,58

7.170,00

3.919,94

1.231,06

5.151,00

1.553,21

487,79

2.041,00

95,89

30,11

126,00

42.463,31

9.473,69

51.937,00

45.596,70

9.630,30

55.227,00

37.931,70

8.277,30

46.209,00

14.955,90

3.800,10

18.756,00

6.367,11

1.578,89

7.946,00

Укупно:

Укупно Основица Камата
2.647,00
885,78
602,22

Фонд Зоре и В. Поповића

Камата
1.453,97 1.193,03

Укупно Основица Камата Укупно Основица Камата Укупно
2.976,00
885,78
602,22 1.488,00
885,78
602,22 1.488,00

4.369,37

1.055,63

5.425,00

Б. Стање задужбинских фондова САНУ на дан 31.12.2018. године - у еврима и динарима
Врста средстава
Основни улог у еврима
Камате на орочени депозит
у 2017. години - евро
Орочени депозит - евро
Утрошена средства
у 2017. години - евро
Стање девизних средстава
на текућем рачуну - евро
Стање динарских средстава
на текућем рачуну

Фонд Секуле Зечевића
42.463,31

Фонд Ђорђа Зечевића
45.596,70

Фонд Зоре и В. Поповића
37.931,70

Фонд Николе Трајковића
14.955,90

Фонд Браниславе Бране Белић
4.369,37

Фонд Ђорђа Лазаревића
6.367,11

51,19

90,74

41,92

17,07

50.200,00

90.600,00

41.500,00

15.700,00

4,53

1.200,00

900,00

300,00

1.150,00

1.300,00

725,63

687,21

941,92

691,32

3.304,53

7.950,68

48.572,99

29.526,61

34.056,69

35.236,96

36.274,73

1.327.053,00

В. Стање Фондације студија наука и уметности на дан 31.12.2018. године - у динарима
Датум

Оновни улог

Орочена средства

Камата

Донације

Утрошена средства

Стање на текућем рачуну

31.12.2018. године

1.218.000,00

11.912.269,52

36.567,47

100.000,00

847.071,62

1.349.760,66

Г. Стање фондације Драгослав Срејовић на дан 31.12.2018. године - у динарима
Датум

Оновни улог

Орочена средства

Камата

Донације

Утрошена средства

Стање на текућем рачуну

31.12.2018. године

600.000,00

820.000,00

4.784,96

0,00

22.597,36

30.770,06

СТАЊЕ СРЕДСТАВА ЗАДУЖБИНЕ „БРАНКО ЋОПИЋ“ НА ДАН 31.12.2018. ГОДИНЕ
А. Преглед доспелих и наплаћених обвезница на дан 31.12.2018. године
Датум

Основни улог

Камата

Укупно
у еврима

Ненаплаћене
обвезнице

31.05.2005. године
31.05.2006. године
31.05.2007. године
31.05.2008. године
31.05.2009. године
31.05.2010. године
31.05.2011. године
31.05.2012. године
31.05.2013. године
31.05.2014. године
31.05.2015. године
31.05.2016. године
Укупно:

37.676,88
40.631,74
43.819,18
47.253,15
50.959,28
54.956,17
59.266,62
63.910,69
68.923,94
74.329,66
80.159,06
86.441,20
708.327,57

2.135,12
3.161,26
4.353,82
5.736,85
7.329,72
9.161,83
11.263,38
13.671,31
16.417,06
19.545,34
23.102,95
27.146,80
143.025,44

39.812,00
43.793,00
48.173,00
52.990,00
58.289,00
64.118,00
70.530,00
77.582,00
85.341,00
93.875,00
103.262,01
113.588,00
851.353,01

0,00

Наплаћене
обвезнице
39.812,00
43.793,00
48.173,00
52.990,00
58.289,00
64.118,00
70.530,00
77.582,00
85.341,00
93.875,00
103.262,01
113.588,00
851.353,01

Б. Стање динарских и девизних средстава на дан 31.12.2018. године
Опис
Основни улог
Орочена средства
Камате
Стање средстава на девизном рачуну 31.12.2018.
Приходи од ауторских права
Утрошена средства у 2018. години
Стање средстава на дан 31.12.2018. године

Износи у еврима
708.327,57
800.345,31
1.216,21
13.202,02
0,00
0,00
0,00

Износи у динарима
0,00
0,00
0,00
0,00
555.251,00
2.120.086,16
307.429,92

IV
СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ
ОГРАНAК САНУ У НОВОМ САДУ

Уводна реч председника Огранка
Најважнији догађај у протеклој години био је избор нових академика и нових
дописних чланова у САНУ. За Огранак у Новом Саду то је избор три нова дописна
члана ‒ Алпара Лошонца, Зорана Пауновића и Саве Халугина.
Свакако најтужнији догађај је губитак једног од наших најзначајнијих чланова, академика Богољуба Станковића, преминулог у мају, као и академика Душана
Миловића, преминулог у августу.
Поред несмањене редовне активности Трибине, Галерије, конференција,
округлих столова и других облика научне и јавне делатности, рад Огранка
обележавају и завршени радови нa подизању енергетске ефикасности у згради
Платонеума. Са иновираним намештајем и новом компјутерском опремом, услови за
рад чланова Огранка су значајно унапређени. Радови у Библиотеци и у споменсобама се довршавају. Очекујемо отварање Библиотеке за јавно коришћење, као и
потпуно уређење спомен-соба.
Покрајинској влади, посебно Секретаријату за науку и високо образовање,
веома смо захвални на подршци у свим видовима деловања Огранка. Град Нови Сад
нам је такође доделио потребну помоћ у активностима Огранка у којима могу да
учествују институције Града, на пример у надзору приликом извођења радова.
Активност чланова Академије из Огранка, а у оквиру САНУ, посебно је била
запажена, а овом приликом највише похвала упућујемо академику Миру Вуксановићу, управнику Библиотеке САНУ, руководиоцу Трибине САНУ, уреднику антологијске едиције Десет векова Српске књижевности и председнику Одбора за
културу и уметност, академику Драгану Шкорићу, председнику веома значајног
Одбора за село, као и академицима Јасмини Грковић-Мејџор, председнику Старословенског одбора и члану више одбора и Националног савета за науку и технолошки
развој и Тибору Варадију, председнику Одбора за права ромске мањине и Одбора за
испитивање националних мањина и људских права.
Посебну захвалност на изузетном ангажовању одајем секретару ИО Огранка
академику Теодору Атанацковићу. Тешко је набројати све активности у којима је
његова помоћ била веома значајна. Можда треба посебно истаћи рад у Савету
Галерије.
Награђени академици из Огранка су: Миро Вуксановић, Зоран Ковачевић,
Јасмина Грковић-Мејџор, Тибор Варади, Стеван Пилиповић (награде су наведене у
прилогу овог извештаја).
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Међу најзначајнијим aктивностима рада у Огранку истичемо организацију
излета свих чланова Академије у манастир Ковиљ, Срдачност његовог преосвештенства владике Иринеја, и његовог преосвештенства владике Исихија, као и врло
квалитетан програм који је уприличио директор Архива у Новом Саду Петар Ђурђев,
значајно су допринели успеху ове манифестације.
За Срем, Банат и Бачку, за Војводину и Србију у целини, протекла година је
била у знаку великог јубилеја стогодишњице присаједињења Србији. Српска академија наука и уметности је кроз Огранак у Новом Саду активно учествовала у најважнијим манифестацијама у покрајини и граду, а посебно је значајна свечана
академија организована у Огранку на којој је, уз сјајан програм хора Академије
уметности Универзитета у Новом Саду, беседу одржао дописни члан САНУ Славенко Терзић.
У Огранку су одржане две конференције, један научни скуп, два округла стола
и читав низ квалитетних предавања на Трибини Огранка, као и квалитетних изложби
у Галерији Огранка.
Петодневну међународну конференцију са називом „Уопштене функције ‒ ГФ
2018“, организовали су у име Огранака и Департмана за математику и информатику
ПМФ-а у Новом Саду, академик Стеван Пилиповић и професор Марко Недељков.
Тродневну конференцију „Природне опасности: лекције из прошлости и савремени
изазови“ организовао је дописни члан САНУ Слободан Марковић испред Огранка
САНУ и Департмана за географију туризам и хотелијерство ПМФ-а у Новом Саду.
Обе конференције имале су велики број страних, веома афирмисаних научника.
Дводневни научни скуп „Модернизацијски обрасци и експерименти у мађарској
књижевности” организовала је професор Корнелија Фараго у просторијама Огранка.
Одржана су и три округла стола. Округли сто са темом „Биомедицинска истраживања: новине и трендови“ организован је у сарадњи са професорима Снежаном
Смедеревац и Сергејем Остојићем, а учествовали су еминентни професори Новосадског и Београдског универзитета, као и гост са Универзитета Брунел у Лондону
проф. др Предраг Слијепчевић. Округли сто „Дело Милоша Црњанског“ организовао
је академик Миро Вуксановић, а приређена је и одговарајућа публикација као издање
Огранка (уредник Миро Вуксановић). Округли сто „Гасна једначина – изазови
снабдевања гасом” организовали су Огранак САНУ у Новом Саду и ЈП „Србијагас“.
Модератори округлог стола били су академик Теодор Атанацковић и господин Драгиша Мартиновић.
Изражавамо велику захвалност директору ЈП „Србијагас“ госпoдину Душану
Бајатовићу на врло значајном спонзорству Српској академији наука и уметности и
Огранку САНУ у Новом Саду.
У протеклој години истичемо програм посвећен Михаилу Петровићу Аласу
који су организовали ПМФ у Новом Саду и Огранак САНУ у Новом Саду. На
Трибини су одржана два предавања, а на ПМФ-у у Новом Саду још пет предавања.
На Трибини Огранка одржано је 11 предавања и три промоције књига ‒ академика Светозара Кољевића, академика Мира Вуксановића (у сарадњи са Галеријом
Матице српске у просторијама Галерије) и професора Предрага Слијепчевића.
Уметнички програм, три концерта (један у склопу свечане академије), и ове године
смо веома успешно организовали у сарадњи са Академијом уметности Универзитета
у Новом Саду.
У Галерији Огранка одржано је осам изложби које су прошле рецензентску
комисију. Треба напоменути да су готово сви уметници даривали по једну слику
Огранку. Одржане су и четири изложбе на основу сарадње са одговарајућим културним институцијама.
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Радови пријављени у извештајима чланова Академије оправдавају добијена
средства од Покрајинске владе када су тематски везани за пројекте који су финансирани у САНУ. У току године, чланови Огранка публиковали су око 50 радова у
еминентним међународним часописима и пет у домаћим часописима, објављено је
седам књига, а приређено преко 20 књига и зборника. Сем тога, чланови Огранка,
учествовали су на преко 30 међународних и домаћих научних скупова, где су махом
држали предавања по позиву.
Чланови Огранка су организовали читав низ научних скупова и трибина, дали
су већи број интервјуа, а чланови су редакција преко 20 угледних часописа. У Огранку је објављено седам публикација. Научне и уметничке активности као и издавачка
делатност финансирани су средствима које је Огранку доделила Покрајинска влада.
У протеклој години у Огранку је одржан један састанак ИО САНУ, шест
састанака Извршног одбора Огранка и три скупа свих чланова Огранка. Како су
записници послати свим члановима Огранка, садржаји седница неће бити посебно
анализирани.
У 2018. години стручна служба Огранка 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,
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
образовање и научноистраживачку делатност, чиме је обезбеђен несметан рад
Трибине.
Посебно захваљујем члановима Извршног одбора Огранка на сарадњи за
добробит рада САНУ и Огранка САНУ у Новом Саду.
САСТАВ ОГРАНКА СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ
1. ИЗВРШНИ ОДБОР
Председник
академик Стеван Пилиповић
Потпредседник
академик Милорад Радовановић
Секретар
академик Теодор Атанацковић
Чланови Извршног одбора
академик Миро Вуксановић
академик Јасмина Грковић-Мејџор
Изабрани за период од четири године
24. марта 2015 – 24. марта 2019.
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2. ЧЛАНОВИ ОГРАНКА
Након избора за нове чланове САНУ, одржаних 8. новембра 2018. године,
Огранак у свом саставу има 21 члана, и то 14 редовних и седам дописних чланова.
Дана 16. маја преминуо је академик Богољуб Станковић, а 14. августа преминуo је академик Душан Миловић.
Одељење за математику, физику и гео-науке
Редовни чланови: Војислав Марић, Стеван Пилиповић, Миљко Сатарић и
Олга Хаџић.
Дописни члан: Слободан Марковић.
Одељење хемијских и биолошких наука
Редовни чланови: Душан Чампраг и Драган Шкорић.
Дописни члан: Велимир Попсавин
Одељење техничких наука
Редовни чланови: Теодор Атанацковић и Ђорђе Ђукић.
Дописни члан: Драгутин Зеленовић.
Одељење медицинских наука
Редовни чланoви: Зоран Ковачевић и Нинослав Радовановић.
Одељење језика и књижевности
Редовни чланови: Миро Вуксановић, Јасмина Грковић-Мејџор и Милорад
Радовановић.
Дописни члан: Зоран Пауновић.
Одељење друштвених наука
Редовни члан: Тибор Варади.
Дописни члан: Алпар Лошонц.
Одељење ликовне и музичке уметности
Дописни чланови: Милан Марић и Сава Халугин.
3. РАД ОГРАНКА
Извршни одбор
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-Мејџор.
Током године одржанo je шест седница (22. јануара, 12. фебруара, 23. марта,
26. априла, 15. октобра, 28. децембра).
Током године у Огранку одржанa je једна седницa Извршног одбора САНУ (5.
априла).
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Скуп чланова Огранка
Током године одржана су три скупа свих чланова Огранка (49. скуп 22. јануара,
50. скуп 5. априла и 51. скуп 12. априла).
* * *
Активност Огранка одвијала се и у шест комисија, Уређивачком одбору часописа Анали Огранка САНУ у Новом Саду и Савету за уметничке делатности Огранка.
Комисија за издавачку делатност: академик Милорад Радовановић, председник, и чланови: академик Теодор Атанацковић и дописни члан Слободан Марковић
и Бранка Нешковић, секретар.
Одржане су четири седнице (22. марта, 18. априла, 14. новембра и 28. децембра) на којима су разматрани захтеви за штампање публикација Огранка и
остварење плана издавачке делатности. Одобравано је штампање припремљених
рукописа и износ хонорара сарадника на припреми публикација Огранка. Дана 28.
децембра састављен је предлог плана издавачке делатности за наредну годину.
Комисија за Галерију „Платонеум“: академик Војислав Марић, председник, и
чланови: академик Миро Вуксановић, дописни члан Милан Марић и Катарина
Барајевац, секретар. На основу извештаја о конкурсу и предлога Сaвета за уметничке
делатности Огранка, чланова Савета за ликовне уметности, Комисија је на седници
одржаној 28. децембра сачинила предлог плана рада Галерије за наредну годину.
Комисија за библиотеку, документацију и архиву: академик Милорад Радовановић, председник, академици Олга Хаџић и Миљко Сатарић, чланови, и Бранка
Нешковић, 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.
Комисија за културно-уметничке активности и научну трибину: академик
Миљко Сатарић, председник, чланови: академици Миро Вуксановић, Јасмина Грковић-Мејџор, Војислав Марић, дописни члан Велимир Попсавин и Катарина Барајевац,
секретар. Одржана је седница 28. децембра, на којој су разматрани приспели предлози
за рад Трибине Огранка и сачињен је предлог плана предавања за наредну годину.
Комисија за материјално-финансијска питања: дописни члан Велимир Попсавин, 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.
Комисија за интернет презентацију Огранка: академик Теодор Атанацковић,
председник, чланови: академици Зоран Ковачевић и Олга Хаџић и Бојан Јоргић,
секретар. Чланови Комисије су се у току године више пута неформално састајали и
решавали проблеме око ажурирања веб-сајта Огранка. Урађен је и нови сајт Огранка.
Настављена је сарадња са Виртуелним градом, на чијем сајту се најављују дешавања
у Огранку, као и сарадња са порталом „Култура“ и „Радијом 021“, на чијим сајтовима
се такође најављују дешавања у Огранку.
Уређивачки одбор часописа „Анали Огранка САНУ у Новом Саду“: академик
Зоран Ковачевић, главни и одговорни уредник часописа, дописни члан Слободан
Марковић, заменик главног и одговорног уредника, чланови: академик Теодор
Атанацковић, академик Миро Вуксановић, академик Јасмина Грковић-Мејџор,
академик Војислав Марић и академик Милорад Радовановић.
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Чланови Уредништва часописа су се током године више пута консултовали, а
на састанку одржаном 28. децембра разматрани су пристигли прилози за Анале за
2018. годину, предлагане су актуелне теме које би биле занимљиве широј јавности и
изнети су предлози за побољшање рубрика и постојећег садржаја Анала.
4. НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РАД
А.

Индивидуални пројекти
Настављен је рад на научноистраживачким пројектима које финансира
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Детаљни
извештаји са финансијским показатељима приказани су у Билтену Фонда за научнa
истраживањa САНУ за 2017. годину.
Чланови Огранка САНУ радили су на десет индивидуалних пројеката:
− Eкспресија неопластичног програма ћелије, руководилац пројекта академик
Зоран Ковачевић;
− Квалитативна и нумеричка анализа неких класа диференцијалних и диференцних једначина, руководилац пројекта академик Војислав Марић;
− Нелинеарна анализа у фазиструктурама, под овим називом је рађена
следећа тема:
− Психолошке детерминанте предузетничке оријентације у сервисном сектору, руководилац пројекта академик Олга Хаџић;
− Једначине са сингуларитетима кроз методе функционалне анализе, руководилац пројекта академик Стеван Пилиповић;
− Испитивање начина наслеђивања отпорности сунцокрета према новим
расама воловода, руководилац пројекта академик Драган Шкорић;
− Проблеми функционисања и решавања математичких модела који описију
кретање, стабилност и оптимални облик еластичних и вискоеластичних
штапова, руководилац пројекта академик Теодор Атанацковић;
− Биофизика протеина у живим ћелијама, руководилац пројекта академик
Миљко Сатарић;
− Развој и биомедицинска испитивања потенцијалних антитуморских агенаса (Ф-130), руководилац пројекта дописни члан Велимир Попсавин;
− Реконструкција палеоклиме на територији Србије током квартара, руководилац пројекта дописни члан Слободан Марковић;
− Асимптотско понашање уопштених функција, теорија и примена, руководилац пројекта академик Богољуб Станковић – пројекат није реализован,
академик Богољуб Станковић је преминуо у мају.
Б.

Активност чланова

Чланови Огранка били су врло активни у оквиру одговарајућих одељења,
комисија 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 налазе се у одељењским извештајима, Билтену Фонда САНУ за
истраживања у науци и уметности и у документацији Огранка САНУ у Новом
Саду. Још једном, истакнимо да је више чланова Огранка укључено у рад највиших
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и најзначајнијих тела у Министарству просвете, науке и технолошког развоја, као и у
Министарству културе Републике Србије. Такође, више чланова је активно као професори на универзитету у оквиру разних стручних тела факултета и универзитета.
5. ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ
Toком године објављене су следеће публикације:
1. Анали Огранка САНУ у Новом Саду за 2017. годину, бр. 13 (главни и одговорни уредник Зоран Л. Ковачевић)
2. Хроника Огранка САНУ у Новом Саду за 2017. годину, бр. 7 (главни и
одговорни уредник Стеван Пилиповић)
3. Српска књижевност данас: (зборник радова са округлих столова 2014–
2017) (уредник Миро Вуксановић)
4. Дело Милоша Црњанског: (радови са Округлогстола, 12. X 2018) (уредник
Миро Вуксановић)
5. Понешто о Ћопићу (аутор Светозар Кољевић, приредио Богдан Ракић)
6. HELIA vol. 41, no. 68 / 2018 (уредник Драган Шкорић)
7. HELIA vol. 41, no. 69 / 2018 (уредник Драган Шкорић)
Наведене публикације су објављене углавном захваљујући средствима Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност АПВ.
Прве четири публикације самостална су издања Огранка, а публикације под редним
бројем 5, 6 и 7 објављене су као суиздањe Огранка и друге установе.
У припреми се налазе публикације Анали Огранка САНУ у Новом Саду за
2018. годину, бр. 14. (главни и одговорни уредник Зоран Л. Ковачевић) и Хроника
Огранка САНУ у Новом Саду за 2018, бр. 8 (главни и одговорни уредник Стеван
Пилиповић).
6. БИБЛИОТЕКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА
Библиотека
Постигнут је значајан Договор о сарадњи Библиотеке Матице српске и Библиотеке Огранка САНУ у Новом Саду којем су присуствовали господин Селимир
Радуловић, управник Библиотеке Матице српске, академик Миро Вуксановић,
председник Управног одбора Библиотеке Матице српске, члан ИО Огранка САНУ у
Новом Саду и управник Библиотеке САНУ, aкадемик Стеван Пилиповић, председник
Огранка САНУ у Новом Саду, академик Mилорад Радовановић, потпредседник
Огранка САНУ у Новом Саду и академик Теодор Атанацковић, секретар Огранка
САНУ у Новом Саду. На основу одлуке Управног одбора Библиотеке Матице српске и
Извршног одбора Српске академије наука и уметности, Огранка САНУ у Новом Саду
предложено је више мера за унапређење сарадње. У складу са постигнутим договором,
простор за рад са читаоницама у Библиотеци Огранка САНУ у Новом Саду опремљен
је додатним радним столовима, столицама, лампама и ормарима за књиге, а обезбеђена
је и квалитетна бежична интернет мрежа. Припреме за отварање Библиотеке за јавност
у завршној су фази. Огранак је уступао БМС један број примерака својих издања без
накнаде за потребе слања у размену. Библиотека Матице српске слала је по један
примерак својих издања Библиотеци Огранка у виду размене.
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Настављен је посао реорганизације књижног фонда у Библиотеци Огранка
САНУ у Новом Саду, као и његов унос у COBISS – виртуелну електронску базу
података. Део фонда који носи ознаку „Приручници“ пресигниран је приликом уноса
у COBISS. Инвентарисано је 929 јединица, креирано је 230, а преузето 465 записа из
електронске базе. Том приликом остварена је значајна сарадња са библиотекарима из
Библиотеке САНУ и Библиотеке Матице српске у виду стручног саветовања. Такође
је пресложен целокупан општи фонд и припремљен за унос у COBISS. Евидентирана
је и сва текућа грађа. Инвентарисанo je 100 публикацијa и 31 годиштe периодике.
Грађа се принавља разменом, поклоном и куповином. Фондове Библиотеке користили су академици, сарадници и запослени у Стручној служби.
Документација
Урађена je припрема за штампу Хронике Огранка САНУ за 2017. годину.
Aкадемик Теодор Атанацковић је предао своје радове за књижни фонд.
Поређани су по годинама и упоређени са постојећим фондом и списком радова. Узето
је за допуну 108 радова који су евидентирани, а дупликати су враћени академику.
Академик Стеван Пилиповић такође је предао своје радове. Упоређен је списак радова са постојећим фондом и евидентирано је 56 нових јединица. Академику
је направљен један комплет свих радова, а дупликати су враћени.
У књижном фонду је евидентирано укупно 228 публикација и радова академика.
Урађена је фото-грађа за период септембар‒децембар 2017. године са 14
дешавања и 154 фотоса и јануар–јул 2018. године са 20 дешавања и 253 фотоса.
Прикупљено је и евидентирано 283 јединицe новинске грађе из текуће године
и евидентирана је грађа академика Мира Вуксановића са 114 јединица.
У фонду награда евидентирано је укупно 46 диплома: Шкорић 1, Варади 1,
Путанов 1, Пилиповић 1, Ковачевић 1 и Вуксановић 1. Породица академика Богољуба
Станковића предала је Документацији 40 његових награда и девет плакета и ордења.
У току године за писање о нашим академицима користили су фондове Документације: проф. др Свенка Савић – грађа о Јовану Ћулуму, новинар Радован Поповић – грађа о Александру Тишми, Рудолф Бручи син о академику Бручију. Управница
и библиотекарка Спомен-збирке Павла Бељанског су користиле грађу о академику
Коњовићу поводом изложбе „Милан Коњовић из новосадских колекција“. Изложба
је одржана у новембру.
У рукописној грађи евидентиране су 23 јединице, а у техничкој грађи евидентирано је девет компакт-дискова. У размену је послато три наслова наших издања и
води се картон размене. У документацији се води годишња евиденција награђених
академика, евиденција дешавања у Огранку, чувају се записници, позивнице, плакати
и остала ситна грађа.
7. НАУЧНИ И ЈАВНИ СКУПОВИ, ТРИБИНЕ, ИЗЛОЖБЕ,
ЈАВНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ У ОГРАНКУ
Јавне манифестације одржане у Огранку биле су разноврснe:
Трибине
− Предавање др Жарка Димића „Улога и значај Сремских Kарловаца као
духовног, просветног, културног, уметничког и политичког средишта
српског народа у 18. и 19. веку“ (28. фебруар);
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− предавање проф. др Владимира Срдића: „Мултифероични материјали“
(14. март);
− предавање академика Небојше Лалића: „ Aтеросклероза у дијабетесу: специфичности и нове клиничке импликације“ (21. март);
− предавање проф. др Жарка Мијајловића: „Михаило Петровић, време и
животопис“ и академика Стевана Пилиповића: „Научни резултати Михаила Петровића“ (18. април);
− предавање др Снежане Петровић: „Стари речници и нове технологије“ (25.
aприл);
− предавање академика Тибора Варадија: „Мерила неутралности и непристрасности при решавању међународних спорова“ (30. мај);
− предавање академика Миодрага Чолића: „Toксичност наноструктура“ (26.
септембар);
− предавање дописног члана САНУ Радомира Н. Саичића: „Таксол: од природног производа до комерцијалног лека против рака“ (10. октобар);
− предавање др Виктора Савића: „Српскословенски споменици из Босне и
Хума. Рукописи и фрагменти (13–15. век)“ (14. новембар);
− предавање поводом два века Вуковог Српског рјечника; проф. др Александар Милановић: „Српски рјечник и српско друштво, некад и сад“ (28.
новембар).
Промоције
− Промоција књиге аутора академика Светозара Кољевића: Понешто о Ћопићу, уводна реч академик Миро Вуксановић, о књизи су говорили проф.
др Јован Делић, проф. др Зоран Пауновић и Богдан Ракић, приређивач
књиге (20. јун);
− у суорганизацији са Академском књигом организована је промоција књиге
проф. др Предрага Слијепчевића Светац и грешник: како злоупотребљавамо науку и будућност човјечанства. О књизи су говорили проф. др
Снежана Смедеревац и аутор (10. мај);
− у суорганизацији са Галеријом Матице српске организована је промоција
књиге академика Мира Вуксановића Насамо са Миланом Коњовићем.
Поздравна реч: академик Стеван Пилиповић, председник Огранка САНУ
у Новом Саду, о књизи су говорили: академик Владимир С. Костић,
председник САНУ, др Тијана Палковљевић Бугарски, академик Миро
Вуксановић. Одломке из књиге казивао је Лазар Јованов, драмски уметник
(26. септембар).
Округли столови
Дана 10. маја одржан је округли сто „Биомедицинска истраживања: новине и
трендови“. Поздравна реч: академик Стеван Пилиповић, председник Огранка Српске
академије наука и уметности у Новом Саду, излагања: проф. др Елка Стефанова
„Биомаркери у неуродегенеративним обољењима – садашњост и будућност”, проф.
др Предраг Слијепчевић „Зашто старимо и како старити здравије?”, проф. др
Силвана Андрић „Митохондријална биогенеза као адаптивни механизам одржавања
хомеостазе“, проф. др Снежана Смедеревац „Бихејвиорално генетичка испитивања
психолошких феномена”, проф. др Сергеј Остојић „Молекуларни водоник у експерименталној и клиничкој медицини”.
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Дана 12. септембра одржан је округли сто „Дело Милоша Црњанског“.
Поздравна реч: академик Стеван Пилиповић, председник Огранка САНУ у Новом
Саду, реч уредника: академик Миро Вуксановић, саопштења: проф. др Радивоје
Микић, проф. др Горана Раичевић, проф. др Слађана Јаћимовић, проф. др Зорица
Несторовић, проф. др Слободан Владушић и проф. др Миливој Ненин. Разговор и
закључци су објављени као посебна публикација Дело Милоша Црњанског.
Дана 14. децембра одржан је округли сто „Гасна једначина – изазови снабдевања гасом“. Поздравна реч: академик Стеван Пилиповић, председник Огранка
САНУ у Новом Саду, учесници: др Сергеј Комлев, експерт за ценовну политику и
супституције „Gasprom Export“, др Марк Антоан Еил-Мазега (dr Marc-Antoine EylMazzega), директор Одељења за енергетику у Француском институту за међународне
односе, Детлеф Вајдман (Detlef Weidemann), члан Управног одбора директора
„Moravia Gas Storage“ а.s. и Душан Бајатовић, генерални директор ЈП „Србијагас“.
Организатори: Огранак САНУ у Новом Саду и ЈП „Србијагас”.
Изложбе
− Колективна изложба калиграфских радова ученика и наставника „На путу
Захарија Орфелина“. Изложбу је организовао Огранак САНУ у Новом
Саду са Удружењем војвођанских учитеља (18. јануар);
− изложба „Млади долазе”, Адриен Ујхази: „Циклуси Геје”. Изложбу је
отворила мр Босиљка Зиројевић Лечић, редовни професор Академије
уметности у Новом Саду (15. март);
− изложба Мирославе Раковић: „Неостварени пејзажи“. Изложбу је отворила
Горанка Вукадиновић, историчар уметности (5. април);
− Музеји Србије, Музеји за 10 – „Избор из уметничке збирке Градског музеја
Суботица” (11 – 21. мај);
− изложба Душице Пејић: „Кретања”. Изложбу је отворио Лазар Марковић,
ликовни уметник (7. јун);
− изложба Драгане Лаловић: „Колажи”. Изложбу је отворио проф. др Никола
Страјнић (28. јун);
− Фестивал савремене уметности, Дунавски дијалози 2018 – „Употреба
човека“ – у сарадњи са Галеријом Бел Арт (28. август);
− изложба Јелена Шимић Поповић: „Записи плутајућег света 2018.” Изложбу
је отворила Радмила Савчић, историчар уметности (6. септембар);
− изложба Стефана Лукића и Небојше Адамовића: „Оквири”. Изложбу је
отворио Велимир Поповић, историчар уметности (4. октобар);
− „MEDICI PRO ARTE XXVII ANALE“, поводом 100. година ДЛВ. Изложбу
је организовао Огранак САНУ у Новом Саду у суорганизацији са Српским
лекарским друштвом (23. октобар);
− изложба „Млади долазе”, Немања Миленковић: „Со на рану / Непознати”.
Изложбу је отворио Драган Матић, редовни професор Академије уметности у Новом Саду (8. новембар);
− изложба Ранка Драгића: „Дрволик шумолик“. Изложбу је отворио мр
Данило Вуксановић, академски сликар (29. новембар);
− изложба Љубомира Вучинића: „Jazzagain“, изложбу је испред Огранка
отворио академик Теодор Атанацковић, секретар Огранка, а о делу је
говорио аутор (20. децембар).
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Музички програм
− Концерт и предавање о делима – циклус: Млади виртуози. Дела су изводили:
Вера Зечевић, сопран, Марко Дерикрава, кларинет, Душан Костић, контрабас и Адем Мехмедовић, клавир. О делима говорила Ивана Ножица, музиколог – у сарадњи са Академијом уметности у Новом Саду (29. март);
− новогодишњи концерт најуспешнијих студената музичког департмана
Академије уметности у Новом Саду (27. децембар).
Научни скупови
− Научни скуп “Generalized Functions 2018“. Организатори: Огранак САНУ
у Новом Саду и Природно-математички факултет у Новом Саду, Департман за математику и информатику, (27–31. август);
− научни скуп “Natural hazards: lessons from the past and contemporary
challenges“. Организатори: Огранак САНУ у Новом Саду и Природноматематички факултет у Новом Саду, Департман за географију, туризам и
хотелијерство (5–7. октобар);
− научни скуп „Модернизацијски образци и експерименти у мађарској књижевности“. Организатори: Огранак САНУ у Новом Саду, Филозофски
истраживачки центар – (Институт за науку о књижевности – Одељење за
модерну мађарску књижевност),Мађарска академија наука и часопис Híd
(13–14. децембар).
Семинари
− Дана 3. јула одржан је семинар Академије медицинских наука СЛД и
Друштва лекара Војводине СЛД „Медицински и етички аспекти савремене
науке и технике“;
− Дана 27. новембра одржан је семинар Академије медицинских наука СЛД
„Хемотерапија и хемобиологија“.
Посета чланова САНУ манастиру Ковиљ
Дана 14. јуна организована је посета чланова САНУ манастиру Ковиљ. Том
приликом је уприличен обилазак спомен-обележја на ком се налазила кућа академика
Лазе Костића и споменика у порти Ковиљске цркве палим српским добровољцима
код Добруџе у Првом светском рату, као и самог манастира Ковиљ. Поздравну реч
одржали су Његово Преосвештенство Епископ новосадски и бачки, сомборски и
сегедински господин др Иринеј и председник САНУ, академик Владимир С. Костић,
док су о историјату манастира и Ковиља говорили господин Петар Ђурђев и монах
Козма из манастира Ковиљ.
Свечана академија
Дана 25. октобра организована је Свечана академија поводом 100 година од
присаједињења Војводине Краљевини Србији. Поздравна реч: академик Стеван
Пилиповић, председник Огранка САНУ у Новом Саду, говорили су: Епископ мохачки Исихије Рогић, господин Далибор Рожић, члан Градског већа за културу и
проф. др Зоран Милошевић, покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност. Предавање: дописни члан САНУ Славенко Терзић. Музички програм у изведби Камерног хора студената Академије уметности у Новом Саду.
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Посете Огранку
Дана 14. новембра Огранак САНУ у Новом Саду посетили су проф. др Дејан
Јакшић, ректор Универзитета у Новом Саду и проф. др Стеван Станковски, проректор за науку. У Огранку су их примили академици Стеван Пилиповић, председник, Милорад Радовановић, потпредседник и Теодор Атанацковић, секретар
Огранка. Разговарало се о наставку сарадње Универзитета и Огранка.
8. САРАДЊА ОГРАНКА СА ДРУГИМ ИНСТИТУЦИЈАМА
И ДАРОДАВЦИ
Сарадња
Током године настављена је сарадња са институцијама из области науке и
културе.
Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку
делатност – у јуну 2005. године потписан је Протокол о сарадњи између Српске
академије наука и уметности ‒ Огранак у Новом Саду и Извршног већа Аутономне
Покрајине Војводине.
Дана 12. 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 15. августа и 10. септембра потписани су уговори о донаторству са ЈП
„Србијагасом“, у износу од по два милиона динара за унапређење обављања делатности Огранка.
Огранак САНУ у Новом Саду наставио је сарадњу са Академијом уметности
и Академија медицинских наука СЛД-а. Огранак је у разним видовима своје делатности наставио сарадњу са Универзитетом, Матицом српском, Библиотеком Матице
српске, Градском библиотеком у Новом Саду, као и са осталим научним и културним
институцијама у земљи.
Дародавци
Током године Огранку су уметничка дела поклонили: Ранко Драгић, Владимир Јокановић, Немања Миленковић, Душица Пејић, Јелена Шимић Поповић,
Мирослава Раковић, Адриен Ујхази и дописни члан САНУ Сава Халугин.
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 – дактилографа, руковаоца грејања, климатизације и телефонске централе,
архивског помоћника – дактилографа, возача, радника на централи – портира,
курирку-спремачицу и сервирку-спремачицу.
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Радови у Огранку
Током године урађени су радови на замени столарије Огранка, тј. урађена је
замена прозора и рестаурација спољашњих врата зграде. Урађена је санација уличне
фасаде након графита који су се појавили током године, санација димњака и фарбање
терасне ограде. Наведени радови као и куповина намештаја, урађени су захваљујући
средствима Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку
делатност, САНУ и донацији Србијагаса.
10. СРЕДСТВА ОГРАНКА – ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
Активност Огранка се финансира преко САНУ. Средства се уплаћују наменски. Академске награде члановима Огранка и исплате запосленима Рачуноводство
САНУ уплаћује на њихове текуће рачуне. САНУ такође 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. Огранак је добио
и донацију ЈП Србијагаса. Приходи и расходи Огранка приказани су у Прегледу
прихода и расхода Српске академије наука и уметности за 2018. годину.
Прилив средстава Огранка од 1. јануара до 31. децембра је следећи:
САНУ – пренос средстава за материјалне трошкове

2.400.000,00

I Свега САНУ:

2.400.000,00

Покрајински секретаријат за високо образовање и
научноистраживачку делатност по уговору

4.000.000,00

Покрајински секретаријат за високо образовање и
научноистраживачку делатност по уговору за побољшање
енергетске ефикасности (пренето из 2017)
Град Нови Сад – Градска управа за културу
II Свега

10.600.000,00
100.000,00
14.700.000,00

III СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА

4.000.000,00

I+II УКУПНА СРЕДСТВА

21.100.000,00
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V
СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ
ОГРАНАК САНУ У НИШУ

Уводна реч председника Огранка
У трећој години рада Огранка САНУ у Нишу (основаног 16. септембра, а конституисаног 4. новембра 2016. године), интензивиране су све програмске активности,
а посебна пажња посвећена је изборима за редовне и дописне чланове САНУ.
На Изборној скупштини САНУ, одржаној 8. новембра 2018. године, Огранак
је добио једног новог редовног и једног дописног члана САНУ. Тиме је Огранак
кадровски ојачан, што би требало да се одрази и на обим и квалитет даљег рада, а дат
је и подстицај предстојећим активностима на припремању кандидата за нови изборни циклус у САНУ.
Сумарно, у Огранку се током године радило на 20 научноистраживачких пројеката (математика – 1, хемија – 2, техничке науке – 3, медицина – 5, језик и књижевност – 3, друштвене науке – 4, историјске науке – 2), а одржана су и два састанка
координатора пројеката са пројектним тимовима. У Огранку је организовано 11
научних скупова (самостално или у суорганизацији са другим научним институцијама, стручним удружењима и установама културе), одржана су три округла стола
и четири свечане академије, издате су три публикације, а пет публикација је у
припреми за штампу. Такође, одржано је 19 јавних предавања, шест предавања и
један завршни скуп у оквиру циклуса предавања Наисус, три предавања из циклуса
Гост Огранка, један разговор са академиком из циклуса Сусрети са ствараоцима,
шест изложби и пет концерата.
Председник Огранка одржава живе контакте са другим субјектима научноистраживачког рада, као и са органима локалне самоуправе региона који гравитирају
Огранку, па се припрема још неколико протокола и уговора о сарадњи. Одржано је
пет састанака Извршног одбора Огранка, један састанак Одељења техничких наука
у Огранку САНУ у Нишу и један Скуп свих чланова Огранка САНУ у Нишу.
Потпуно је довршен, активиран и редовно ажуриран веб-сајт Огранка
(http://www.ogranaknis.sanu.ac.rs), тако да су све активности Огранка видљиве и
доступне најширој јавности.
Огранак ради у просторијама Универзитета у Нишу. Почетком године потписан је уговор са Универзитетом у Нишу о начину и условима коришћења пословних
просторија у згради Универзитета, а новембра 2018. године и уговор о учешћу САНУ
305

у трошковима текућег одржавања зграде Универзитета у Нишу. До трајнијег решавања проблема простора за рад Огранак ће користити поменуте просторије, а према
условима из уговора које ће одређивати САНУ и Универзитет у Нишу.
Током ове године снажно је потврђено раније учвршћено мишљење да је
Огранак својим радом постао незаобилазни чинилац и генератор научног и уметничког рада у овом делу земље, који значајно утиче на обликовање његове научне и
уметничке јавности и критичке свести. Са сигурношћу се може рећи да ће Огранак у
свом даљем раду, окупљањем најискуснијих и најталентованијих научних и уметничких стваралаца, сопственим кадровским ширењем и јачањем, побољшавањем
просторних и осталих услова за рад, оправдати поверење које му је оснивањем указано, и одиграти кључну улогу у еманципацији и развитку јужне и источне Србије, и
тиме читаве Републике Србије.
САСТАВ ОГРАНКА СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ У НИШУ
1. ИЗВРШНИ ОДБОР
Председник
академик Нинослав Стојадиновић
Потпредседник
академик Милорад Митковић
Секретар
дописни члан САНУ Владимир Ракочевић
Почасни председник
академик Никола Хајдин
Изабрани за период од четири године
4. новембра 2016 – 4. новембра 2020.
2. ЧЛАНОВИ ОГРАНКА
члана.

Огранак у свом саставу има шест чланова, и то четири редовна и два дописна

Редовни чланови: Нинослав Стојадиновић (ОТН), Јован Хаџи-Ђокић (ОМН),
Градимир В. Миловановић (ОМФГ), Милорад Митковић (ОМН).
Дописни чланови: Владимир Ракочевић (ОМФГН) и Влада Вељковић (ОТН).
3. РАД ОГРАНКА
Извршни одбор
Радом Огранка руководи Извршни одбор Огранка, на чијем је челу председник Огранка. Извршни одбор Огранка радио је у саставу: академик Нинослав Стојадиновић, председник; академик Милорад Митковић, потпредседник; дописни члан
САНУ Владимир Ракочевић, секретар.
Током године одржано је пет седница у просторијама Огранка (15. јануара, 3.
априла, 11. маја, 10. јула, 30. октобра).
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Седнице одељења САНУ у Огранку САНУ у Нишу
Током године одржан је један скуп Одељења техничких наука САНУ (31.
октобра, у просторијама Огранка САНУ у Нишу).
Скуп свих чланова Огранка
Током године одржан је један Скуп свих чланова Огранка САНУ у Нишу (26.
јануара).
Активности Огранка одвијале су се и у оквиру рада Савета Огранка САНУ у
Нишу за музичке и ликовне уметности.
Адаптација и опремање просторија Огранка САНУ у Нишу
Будући да трајно решавање проблема простора за рад Огранка зависи од
пресељења Трговинског суда у Нишу и Регионалне привредне коморе Ниш, Огранак
ће до даљњег радити у просторијама Универзитета у Нишу. Ово стање регулисано је
двама уговорима између САНУ и Универзитета у Нишу:
– Уговор о начину и условима коришћења пословних просторија у згради Универзитета у Нишу, закључен 25. априла 2018. године између Универзитета у
Нишу и САНУ Београд (број 222/1 од 25.4.2018), и
– Уговор о учешћу САНУ у трошковима текућег одржавања зграде Универзитета у Нишу, закључен 21. новембра 2018. године између Универзитета у
Нишу и САНУ Београд (број 222/3 од 21.11.2018).
Постављање веб-странице у Огранку САНУ у Нишу
Сарадници Огранка дизајнирали су и активирали веб-сајт Огранка (http://
www.ogranaknis.sanu.ac.rs). Сајт је презентован члановима Извршног одбора Огранка
3. априла, редовно се ажурира и све активности Огранка доступне су најширој
јавности.
Избори у САНУ 2018
У почетној фази изборног поступка, Огранак је утврдио предлог за избор
једног кандидата у звање редовног члана САНУ и седам кандидата за избор у звање
дописног члана. Након гласања по одељењима, подршку су добили један кандидат за
редовног члана и два кандидата за дописне чланове САНУ, а на Изборној скупштини
САНУ, 8. новембра, изабрани су: један редовни члан (Милорад Митковић) и један
дописни члан САНУ (Влада Вељковић).
Промоција рада младих научних и уметничких стваралаца
– Свечана додела награда ученицима средњих школа који су освојили прва три
места на међународним такмичењима, одржана је 26. јануара у Огранку
САНУ у Нишу.
Према узорној пракси Српске академије наука и уметности, у Огранку САНУ
у Нишу је и ове године, након прибављања потребних званичних података из одговарајућих извора, организован свечани пријем ученика средњих школа из региона, а
који су постигли значајне успехе на релевантним међународним такмичењима. На
пријему је награђено осморо ученика из Ниша и Врања.
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– 11. међународна конференција студентских пројеката IEEESTEC, одржана је
29. новембра на Електронском факултету у Нишу.
Огранак САНУ у Нишу је за ауторе најбољих радова доделио две награде:
а) најбољи рад по оцени рецензената – аутори Љубе Бајрактаров, Никола Рендевски
са Факултета за информационо-комуникационе технологије, Св. Климент Охридски
универзитет из Битоља за рад “Design of LoRa-Based Service Architecture for Low-Complex IoT Wireless Communications” и б) рад са најбољом практичном реализацијом – аутор Никола Митровић са Електронског факултета Ниш за рад „Реализација система за контролу приступа коришћењем RFID технологије“.
Свечане академије
Огранак САНУ у Нишу у свом програму рада има и свечане академије поводом обележавања значајних годишњица из историје овог дела наше земље, односно
из живота и рада најзначајнијих личности наше духовне баштине и савремености, а
посебно оних које су овенчане чланством у САНУ – стваралаца који су утемељили,
у европске токове увели и промовисали нашу историју, културу, науку и уметност.
– У оквиру програма обележавања Дана Универзитета у Нишу Огранак САНУ
у Нишу је организовао Свечану академију 150 година од рођења Михаила
Петровића Аласа, 11. јуна на Универзитету у Нишу. Говорници: академик
Нинослав Стојадиновић, проф. др Жарко Мијајловић, академик Стеван Пилиповић, академик Градимир Миловановић.
– Свечана академија 150 година од рођења академика Михаила Гавриловића,
одржана 28. септембра на Универзитету у Нишу. Организатори: Огранак
САНУ у Нишу, Народни музеј Ниш и Историјски архив Ниш. Говорници:
Миљана Ђорђевић, др. Љубинка Шкодрић, Александра Софронић.
– Свечана академија Обележавање 200 година од издавања Вуковог Српског
рјечника (1818): „Лексикографија призренско-тимочког говора”, одржана 19.
новембра у Универзитетској библиотеци „Никола Тесла” у Нишу. Организатори: Огранак САНУ у Нишу и Универзитетска библиотека „Никола Тесла” у
Нишу. Говорници: Слободан Реметић, редовни члан АНУРС, и проф. др
Недељко Богдановић.
– Свечана академија поводом стогодишњице рођења Боривоја Поповића: Боривоје Поповић – музички уметник и педагог на српској музичкој сцени 20. века.
одржана 23. новембра у Универзитетској библиотеци „Никола Тесла” у Нишу.
Организатори: Факултет уметности Универзитета у Нишу, Огранак САНУ у
Нишу и Универзитетска библиотека „Никола Тесла“ у Нишу.
4. НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РАД
Научноистраживачки пројекти
Чланови и сарадници Огранка САНУ у Нишу радили су на шест пројеката
Фонда САНУ и 20 пројеката Огранка САНУ. На пројектима Фонда САНУ радили су
само чланови Огранка САНУ, и на њима су били и руководиоци. На три пројекта
Огранка руководиоци су били чланови Огранка, док су на осталим пројектима
руководиоци били угледни професори Универзитета у Нишу, али сви ови пројекти
имају академике као координаторе.
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Пројекти Огранка су као што следи:
– Матричне трансформације, теорија фиксне тачке и примене, координатор и
руководилац пројекта дописни члан САНУ Владимир Ракочевић;
– Етно-фармаколошка студија региона југоисточне Србије, координатор пројекта академик Драгослав Маринковић, руководилац пројекта проф. др Весна
Станков Јовановић;
– Оптимизација и биомеханичко испитивање репозиционог скелетног уређаја по
Митковићу, координатор и руководилац пројекта академик Милорад Митковић;
– Етиопатогенетска истраживања ендемске нефропатије и тумора уротелијума у сливу Јужне Мораве, координатор пројекта академик Јован Хаџи-Ђокић, руководилац пројекта проф. др Раде Чукурановић;
– Процена улоге и значаја појединих биолошких, радиолошких и клиничких параметара у патогенези различитих неуролошких стања, њиховој еволуцији и предикцији непосредног и одложеног клиничког исхода, координатор пројекта академик Владимир Костић, руководилац пројекта проф. др Мирослава Живковић;
– Епигенетски механизми утицаја исхране и контаминената хране на протеомику и метаболомику хроничних обољења, координатор пројекта академик
Миодраг Чолић, руководилац пројекта проф. др Гордана Коцић;
– Значај тумор супресорних молекула у дијагностици и потенцијалној терапији
карцинома простате, координатор пројекта академик Јован Хаџи-Ђокић,
руководилац пројекта проф. др Драгослав Башић;
– Лексиколошка истраживања југоисточне Србије. Тема за 2018: Лексика пастирства југоисточне Србије, координатор пројекта академик Александар
Лома, руководилац пројекта проф. др Недељко Богдановић;
– Социо-културни аспекти демографске репродукције у југоисточној Србији и
могућности изградње пронаталитетске националне стратегије, координатор пројекта академик Александар Костић, руководилац пројекта проф. емеритус Љубиша Митровић;
– Музичко наслеђе југоисточне Србије, савремено стваралаштво и образовање
укуса, координатор пројекта дописни члан САНУ Светислав Божић, руководилац пројекта проф. др Драган Жунић;
– Нишка област у праисторији и раној историји, координатор пројекта академик Видојко Јовић, руководилац пројекта др Владимир П. Петровић;
– Економска активност и перформансе привреде Града Ниша и Региона јужне
и источне Србије: анализа кадровских потенцијала и тржишта рада као
развојних детерминанти привреде, координатор пројекта академик Нинослав
Стојадиновић, руководилац пројекта проф. др Јелена Станковић;
– Headspace профил комерцијалних зачина, координатор пројекта дописни члан
САНУ Слободан Милосављевић, руководилац пројекта проф. др Гордана Стојановић;
– Развој, моделовање и оптимизација производње биодизела коришћењем нејестивих и отпадних сировина, координатор пројекта дописни члан САНУ
Велимир Радмиловић, руководилац пројекта дописни члан САНУ Влада
Вељковић;
– Интегрални приступ управљању атмосферским водама на урбаним сливовима на подручју југоисточне Србије, координатор пројекта академик Нинослав Стојадиновић, руководилац пројекта проф. др Славиша Трајковић;
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– Паметне мехатроничке структуре и системи, координатор пројекта академик Дејан Поповић, руководилац пројекта проф. др Жарко Ћојбашић;
– Ниш и Понишавље у антици и средњем веку, координатор пројекта академик
Љубомир Максимовић, руководилац пројекта проф. др Ирена Љубомировић;
– Компарација стереотипних лексичко-синтактичких елемената у српском и
енглеском језику, координатор пројекта академик Александар Костић, руководилац пројекта проф. др Ђорђе Видановић;
– Књижевна прошлост и садашњост на простору југоисточне Србије, координатор пројекта академик Злата Бојовић, руководилац пројекта проф. др Горан
Максимовић;
– Теренска истраживања усмене традиције југоисточне Србије, координатор
пројекта академик Нада Милошевић-Ђорђевић, руководилац пројекта доц. др
Данијела Поповић Николић.
Радни састанци истраживачких тимова
– Састанак дописног члана САНУ Злате Бојовић, координатора, са сарадницима на
пројекту Књижевна прошлост и садашњост на простору југоисточне Србије;
– Састанак академика Наде Милошевић-Ђорђевић, координатора, са сарадницима
на пројекту Теренска истраживања усмене традиције југоисточне Србије.
Научна сарадња Огранка и других субјеката организовања научних истраживања
У реализацији својих активности из Плана и програма рада, Огранак сарађује
са Универзитетом у Нишу, институтима, локалним заједницама, у организацији
научних скупова, изложби, концерата, издавачкој делатности итд.
5. ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ
Публикације
– Хроника Огранка САНУ у Нишу, бр. 1. Приредили: академик Нинослав Стојадиновић и проф. др Драган Жунић. Ниш: Српска академија наука и уметности
– Огранак САНУ у Нишу, 2018.
– Академик Михаило Гавриловић: историчар, архивист и дипломата. Аутор
изложбе и приређивач каталога Миљана Ђорђевић. Ниш: Српска академија
наука и уметности – Огранак САНУ у Нишу, 2018.
– Демографски проблеми Југоисточне Србије и могућности изградње пронаталитетске националне стратегије и политике. Зборник радова са научног
скупа. Приредио др Љубиша Митровић, проф. емеритус. Ниш: Српска академија наука и уметности – Огранак САНУ у Нишу, 2018.
Стицајем околности, неке публикације најављене у Издавачком плану за 2018.
годину морале су бити пребачене у Издавачки план за следећу годину, и оне се налазе
у припреми за штампу.
Промоција публикација
– Промоција фототипског издања старе серије часописа Караџић и новог
броја, „Дани Тихомира Р. Ђорђевића“, 26. септембара, Алексинац, Центар за
културу и уметност Алексинац и Огранак САНУ у Нишу.
– Промоција два зборника САНУ: Становање Рома у Србији: стање и изазови
(2017) и Роми Србије у XXI веку (2017), 10. децембар, Универзитет у Нишу.
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6. БИБЛИОТЕКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА
Огранак САНУ у Нишу врши припреме за заснивање Библиотеке Огранка –
прикупља издања САНУ, сопствена издања, публикације које добија од других издавача, а очекује и поклон-пакете одабраних издања Матице српске из Новог Сада. Чим
просторне и кадровске могућности буду дозволиле, активираће се договор са академиком Миром Вуксановићем, управником Библиотеке САНУ, о пружању стручне
помоћи у оснивању Библиотеке Огранка САНУ у Нишу од стране сарадника Библиотеке САНУ.
Огранак формира Архиву штампаних и дигиталних докумената, у коју смешта следећа документа: позиве за седнице органа и тела Огранка, записнике и одлуке; позиве, програме, плакате, фотографије и описе свих активности Огранка, прес-клипинг (медијски извештаји о активностима Огранка), као и кореспонденцију
Огранка.
7. НАУЧНИ И СТРУЧНИ СКУПОВИ, ЈАВНА ПРЕДАВАЊА,
ОКРУГЛИ СТОЛОВИ, ИЗЛОЖБЕ, КОНЦЕРТИ
Научни и стручни скупови
– Иновације и стремљења у урологији, одржан 29. марта на Универзитету у
Нишу. Оганизатори: Огранак САНУ у Нишу и Уролошка секција СЛД.
– Новине у урогинекологији, одржан 8. јуна у сали Народног позоришта Лесковац. Организатори: Огранак САНУ у Нишу, Уролошка секција СЛД, Општа
болница Лесковац.
– Балкан Арт Форум: уметност и култура данас – образовање за уметност и
изазови савремености, одржан 5. октобра на Универзитету у Нишу. Организатори: Факултет уметности у Нишу и Огранак САНУ у Нишу.
– Мултидисциплинарни приступ у дијагностици и терапији уролошких обољења, одржан 3. новембра у Пролом бањи. Организатори: Огранак САНУ у
Нишу и Уролошка секција СЛД.
– Традиционална естетска култура: слика и писмо, одржан 9. новембра на Универзитету у Нишу. Организатори: Огранак САНУ у Нишу и Факултет уметности у Нишу. Уводничари: академик Александар Костић и проф. Радослав
Зеленовић.
– Хируршко лечење прелома карлице, кука и дисталне тибије, одржан 16–17.
новембра на Медицинском факултету у Нишу. Координатор: академик Милорад Митковић.
– Уметност и контекст: вредност – локално и универзално, одржан 16. новембра на Универзитету у Нишу. Организатори: Огранак САНУ у Нишу и
Удружење грађана „Литера“ Ниш. Координатор: проф. др Драган Жунић.
– 11. међународна конференција студентских пројеката IEEESTEC, одржана
29. новембра на Електронском факултету у Нишу. Организатори: Студентски
огранак IEEE SB Ниш, EESTEC LC Ниш, Електронски факултет у Нишу и
Огранак САНУ у Нишу.
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– Научни скуп – видео симпозијум Слика говори више од хиљаду речи, одржан
7. децембра на Универзитету у Нишу. Организатори: Огранак САНУ у Нишу
и Уролошка секција СЛД.
– II међународна научно-стручна конференција Регионални развој и прекогранична сарадња, одржана 15. децембра у Пироту. Организатори: Огранак
САНУ у Нишу, Град Пирот и Привредна комора Пирот.
– Научни скуп Академик Градимир В. Миловановић: 70 година живота и 50
година рада, одржан 21. децембра на Универзитету у Нишу. Говорници: академик Нинослав Стојадиновић, академик Стеван Пилиповић, дописни члан
САНУ Владимир Ракочевић, академик Градимир В. Миловановић.
Јавна предавања
– Прича о антималарику артемизинину са Балкана, дописни члан САНУ Слободан Милосављевић, 29. јануар, Универзитет у Нишу;
– Естетска и политичка култура, проф. др Драган Жунић, 5. фебруар, Универзитет у Нишу;
– Медицинска неорганска хемија: комплекси платине као антитуморски агенси,
дописни члан САНУ Милош Ђуран, 19. фебруар, Универзитет у Нишу;
– Настајање архитектуре у околностима које прате савремено грађење, академик Бранислав Митровић, 16. март, Универзитет у Нишу;
– Теоријска молекулска спектроскопија, академик Миљенко Перић, 2. април,
Универзитет у Нишу;
– Електроде за комуникацију са нервима и мишићима, академик Дејан Поповић,
27. април, Универзитет у Нишу;
– Процена клиничког ризика код болесника са индикацијом за реваскуларизацију
миокарда, дописни члан САНУ Горан Станковић, 28. мај, Универзитет у
Нишу;
– Хиландарска писма Дубровчанима, дописни члан САНУ Злата Бојовић, 1. јун,
Универзитет у Нишу;
– Милутин Миланковић и клима будућности, дописни члан САНУ Слободан
Марковић, 7. септембар, Универзитет у Нишу;
– Допринос академика Тихомира Р. Ђорђевића развоју српске фолклористике,
проф. др Данијела Поповић Николић, 21. септембар, Универзитет у Нишу;
– Народна предања у Вуковом „Рјечнику 1818“, академик Нада Милошевић-Ђорђевић, 24. септембар, Универзитет у Нишу;
– Основни концепт пројектовања лека: инхибитори ботулинум неуротоксина,
академик Богдан Шолаја, 8. октобар, Универзитет у Нишу;
– Судари астероида са Земљом, академик Зоран Кнежевић, 19. октобар, Универзитет у Нишу;
– Сликари позновизантијског доба у грчким земљама и на Балкану: биографски
подаци, учење заната, начин рада, друштвени положај, дописни члан САНУ
Миодраг Марковић, 22. октобар, Универзитет у Нишу;
– Нови аспекти етиопатогенезе и терапије гојазности, академик Драган Мицић, 26. октобар, Универзитет у Нишу;
– Таксол: од природног производа до комерцијалног лека против рака, дописни
члан САНУ Радомир Саичић, 29. октобар, Универзитет у Нишу;
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– Неравнотежа као основа за примене: примери у физици плазме, академик
Зоран Петровић, 31. октобар, Универзитет у Нишу;
– Когнитивни принцип динамике силе и метафоре Михаила Петровића Аласа,
проф. др Ђорђе Видановић, 26. новембар, Универзитет у Нишу;
– Развој и примена вишефазног рееактора са вибрационом мешалицом у производњи биодизела, дописни члан САНУ Влада Вељковић, 14. децембар, Универзитет у Нишу.
Циклус предавања Наисус
– Идеолошки контекст у архитектури Наисуса у освит средњег века, доц. др
Гордана Милошевић Јевтић, Универзитет у Београду, Архитектонски факултет, 5. март, Универзитет у Нишу;
– Антички Ниш на раскршћу римских комуникација – археолошка, историјска
и епиграфска сазнања, др Владимир П. Петровић, Балканолошки институт
САНУ, 13. април, Универзитет у Нишу;
– Наслеђе Константина Великог на Медијани и у Нишу: резултати досадашњих археолошких истраживања, др Надежда Гавриловић Витас, Археолошки институт Београд, 14. мај, Универзитет у Нишу;
– Мозаици и њихов значај у резиденцијалном комплексу на Медијани, Весна
Црноглавац, Народни музеј Ниш, 22. јун, Универзитет у Нишу;
– Наисус: преглед историјских догађаја у граду у периоду од I до V века, проф. др
Ирена Љубомировић, Универзитет у Нишуд, Филозофски факултет, 10. септембар, Универзитет у Нишу;
– Историја средњовековногНиша, доц. др Јасмина Шаранац Стаменковић, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, 15. октобар, Универзитет у Нишу;
– Завршни скуп
Уводничар: академик Љубомир Максимовић.
Говорници: др Надежда Гавриловић Витас, др Гордана Милошевић Јевтић, др
Владимир П. Петровић, проф. др Ирена Љубомировић, доц. др Јасмина Шаранац Стаменковић, 30. новембар, Универзитет у Нишу.
Округли столови
Зашто нам је потребно друштвено-хуманистичко образовање? одржан 23.
марта на Универзитету у Нишу. Координатори: академик Нинослав Стојадиновић и
проф. др Драган Жунић. Уводничари: академик проф. др Драган Жунић, академик
Александар Костић, дописни члан САНУ Светислав Божић, академик Љубодраг
Димић, проф. др Слободан Марковић.
Солунски фронт и победа савезника у Великом рату, у оквиру научног скупа
Крај Великог рата на Балкану 1918–1923, одржан 14. септембра на Универзитету у
Нишу. Организатори: Огранак САНУ у Нишу, Балканолошки институт САНУ, у
сарадњи са француском Фондацијом за обележавање стогодишњице Великог рата
(Mission de centenaire) и Француским институтом у Београду. Уводничари: пуковник
Фредерик Гелтон и др Војислав Павловић.
Особености здравствене културе и патологије становништва југоисточне
Србије и њихов утицај на демографску репродукцију, одржан 12. октобра на Уни313

верзитету у Нишу. Организатор: Огранак САНУ у Нишу. Координатор: проф. емеритус Љубиша Митровић. Уводничари: проф. емеритус Љубиша Митровић, академик Небојша Радуновић, др Мирјана Рашевић, др Иван Маринковић, доц. др Роберта
Марковић, проф. др Славица Ђукић-Дејановић.
Гост Огранка
– Подршка заштити биља помоћу даљинских паметних сензора (Supporting Plant
Protection by Remote Smart Sensing), др Зоран Стаменковић, IHP, Im Technologiepark 25, Frankfurt (Oder), Germany, 23. фебруар, Универзитет у Нишу;
– Болести које су мењале свет, академик Жељко Цветнић (ХАЗУ), 2. март,
Универзитет у Нишу;
– Weighted Automata and Quantitative Logics (Тежински аутомати и квантитативна логика), Prof. Dr. Manfred Droste, Leipzig University, Faculty of Mathematics and Computer Science, Department of Computer Science, 3. јул, Универзитет у Нишу;
– Истраживање боје у стоматологији – преглед стања у струци, проф. др
Хаџи Раде Д. Паравина, University of Texas School of Dentistry at Houston,
Houston Center for Biomaterials & Biomimetics, 25. мај, Универзитет у Нишу.
Сусрети са ствараоцима
– Сусрети са ствараоцима – разговор са академиком Милосавом Тешићем.
Разговор водио проф. др Горан Максимовић, 17. децембра на Универзитету
у Нишу.
Изложбе
– Боривоје Стевановић: сликар и академик, 22. јануар, Галерија „Синагога“,
Ниш. Организатори: Огранак САНУ у Нишу и Народни музеј Ниш. Говорници: академик Нинослав Стојадиновић, директор Музеја Ненад Спасић, проф.
др Срђан Марковић.
– Отварање сталне „Књижевно-меморијалне поставке Стеван Сремац / Бранко Миљковић“, 13. април, Народни музеј Ниш. Говорници: директор Музеја
Ненад Спасић, проф. др Горан Максимовић, проф. др Драган Жунић, академик Нинослав Стојадиновић, градоначелник Дарко Булатовић, министар Владан Вукосављевић.
– Награђени 2018: изложба радова награђених студената Департмана за ликовне уметности и Департмана за примењене уметности Факултета
уметности Универзитета у Нишу, 8. мај, Изложбена сала Универзитетске
библиотеке „Никола Тесла“ у Нишу. Организатори: Огранак САНУ у Нишу,
Факултет уметности у Нишу, Галерија Универзитета у Нишу и Универзитетска библиотека „Никола Тесла” у Нишу.
– Изложба цртежа наставника и сарадника Факултета уметности Универзитета у Нишу, у оквиру програма обележавања Дана Универзитета у Нишу,
11. јун, Изложбена сала Универзитетске библиотеке „Никола Тесла” у Нишу.
Организатори: Огранак САНУ у Нишу, Факултет уметности у Нишу, Галерија
Универзитета у Нишу и Универзитетска библиотека „Никола Тесла” у Нишу.
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– Изложба „И ово је Србија“., 17. септембар, Галерија „Синагога”, Ниш.
Организатори: Огранак САНУ у Нишу, Академијски одбор за село САНУ и
Народни музеј Ниш. Говорници: академик Нинослав Стојадиновић, заменик
директора Весна Muyeja Црноглавац, академик Драган Шкорић, мр Зоран
Цветковић, аутор.
– Академик Михаило Гавриловић: историчар, архивист и дипломата,. 16. октобaр, Галерија „Синагога”, Ниш. Организатори: Огранак САНУ у Нишу, Народни музеј Ниш и Историјски архив Ниш. Говорници: академик Нинослав
Стојадиновић, директор Музеја Ненад Спасић, директор Историјског архива
Иванка Станчевски, аутор Миљана Ђорђевић.
Концерти
– Концерт наставника Факултета уметности Универзитета у Нишу МОЗАИК ЉУБАВИ. Александра Ристић, сопран – концерт поводом 25 година
уметничког рада, клавирска сарадња Ингрид Јанковић, 28. март, Концертноизложбени простор Факултета уметности у Нишу. Организатори: Огранак
САНУ у Нишу и Факултет уметности Универзитета у Нишу.
– Концерт студената Факултета уметности Универзитета у Нишу НА
НАШ НАЧИН (14. концерт класе проф. спец. Ане Величковић Игић), 24.
април, Концертно-изложбени простор Факултета уметности у Нишу. Организатори: Огранак САНУ у Нишу и Факултет уметности Универзитета у Нишу.
– Концерт: Валентина Станојевић, флаута (класа проф. др Анђеле Братић).
Клавирска сарадња Никола Цветковић, 23. мај, Концертно-изложбени простор
Факултета уметности у Нишу. Организатори: Огранак САНУ у Нишу и Факултет уметности Универзитета у Нишу.
– Концерт савремене музике: ЗВУК НОВОГ ДОБА. Концерт Академског хора
СКЦ Ниш и студената Факултета уметности у Нишу, 6. новембар, Концертноизложбени простор Факултета уметности у Нишу. Организатори: Огранак
САНУ у Нишу, Факултет уметности Универзитета у Нишу и Студентски културни центар Ниш.
– Концерт: Мина Мијовић, клавир, 11. децембар, Концертно-изложбени простор Факултета уметности у Нишу. Организатор: Огранак САНУ у Нишу.
8. САРАДЊА ОГРАНКА СА ДРУГИМ ИНСТИТУЦИЈАМА
Током године остварена је сарадња са институцијама у области науке и
културе:
– Посета археолошком локалитету Iustiniana Prima, 8. септембар, Царичин
град код Лебана (Археолошкли институт у Београду).
– Научни скуп са међународним учешћем: Велики рат (1914–1918) у мемоарима
и ратним дневницима. Организатор: Народни музеј Ниш, 12. октобар,
Универзитет у Нишу.
– Свечани пријем и конференција за штампу у Градској кући Лесковца поводом
избора проф. др Владе Вељковића за дописног члана САНУ, 28. новембар,
Лесковац.
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Током године спроведена је припрема следећа два пројекта за градове Ниш и
Пирот, чија реализација почиње следеће године:
– Град Ниш: Анализа кадровских потреба индустријских предузећа у Граду
Нишу: развој конкурентних образовних профила;
– Град Пирот: Испитивање капацитета за унапређивање пословног окружења
у функцији оснаживања локалних бизниса – истраживање потреба и
ставова пословне заједнице Града Пирота.
Такође, договорено је покретање пројекта за Град Лесковац на тему развоја
конкурентних образовних профила за потребе туризма и страних инвестиција.
9. СЕКТОР ОГРАНКА
Огранак САНУ у Нишу, према систематизацији из Правилника о раду сектора
САНУ има пет предвиђених радних места: руководилац Сектора Огранка САНУ у
Нишу; административни секретар Огранка САНУ у Нишу; стручни сарадник за
научну и уметничку делатност, међународну сарадњу и односе са јавношћу;
технички секретар Огранка САНУ у Нишу; возач-курир.
Огранак је, до последњих избора у САНУ, одржаних 8. новембра, имао пет
чланова, а након избора има шест чланова (четири редовна и два дописна члана
САНУ). Стога, из разлога рационализације у организацији рада и штедње, Служба
Огранка има само троје извршилаца, према уговору о делу (у трајању од три, односно
шест месеци) за обављање послова који омогућавају функционисање Огранка:
координатор активности у Огранку САНУ у Нишу; технички секретар Огранка
САНУ у Нишу; возач-курир.
У Огранку САНУ у Нишу обављају се следећи послови: послови везани за
научну делатност Огранка (организација научних пројеката, скупова, предавања,
промоција и слично); послови везани за уметничку делатност Огранка (организација
изложби, књижевних вечери, концерата и слично); послови везани за издавачку
делатност Огранка; библиотечки послови и послови архива за потребе Огранка;
послови обезбеђења, текућег одржавања, технички, административни и други
послови за потребе Огранка; чување и излучивање грађе из делокруга рада Огранка;
други пратећи послови од значаја за рад Огранка.
Повремене и привремене послове, као што су израда, одржавање и ажурирање
веб-сајта Огранка, графичко-техничко приређивање штампаних материјала и
публикација, фотографисање свих активности Огранка, израда УДК за публикације
Огранка, наступи глумаца на отварањима изложби, научних скупова и округлих
столова, обављају сарадници Огранка по уговору о делу.
10. СРЕДСТВА ОГРАНКА – ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА
Рад Огранка финансира се из средстава САНУ, где се финансијско пословање
Огранка води на посебном подрачуну, а извештај о пословању сачињава у
одговарајућој служби САНУ.
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VI
ЦЕНТАР ЗА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РАД САНУ
И УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

Након трогодишње паузе у раду Центра за научноистраживачки рад САНУ и
Универзитета у Крагујевцу (у даљем тексту: Центар), средином ове године створени
су услови за обнављање рада Центра. У том циљу је, 1. августа, у Ректорату Универзитета у Крагујевцу, одржан састанак на којем су, поред руководства Универзитета у
Крагујевцу (проф. др Ненад Филиповић, в. д. ректора, проректори: проф. др Мирослава Петровић Торгашев, проф. др Живадин Мицић, проф. др Саво Трифуновић и
Марко Лукић, генерални секретар) и академика из Крагујевца (академик Иван
Гутман, дописни члан Милош Којић и дописни члан Милош Ђуран), присуствовали
чланови Председништва САНУ: академик Владимир Костић, председник, академик
Љубомир Максимовић, потпредседник и академик Зоран Поповић, потпредседник.
Тема овог састанка била је досадашњи рад Центра и покретање активности Центра
у наредном периоду. Поред тога, договорене су промене у руководству Центра, с
обзиром на то да је академик Иван Гутман, дотадашњи управник Центра, најавио
оставку због болести.
Одлуком Председништва САНУ и сагласношћу Сената Универзитета у Крагујевцу, 25. октобра за управника Центра именован је дописни члан САНУ Милош
Ђуран, а за његовог заменика дописни члан Милош Којић. Проф. др Миодраг Стојковић поднео је оставку на место начелника Одсека за медицинске науке.
Активности Центра започете су гостовањем академика Владимира Костића,
председника САНУ. Он је 19. октобра одржао предавање под називом Паркинсонова
болест 40 година касније: има ли краја изненађењима? Овај значајан научно-стручни
догађај поздравио је проф. др Ненад Филиповић, в. д. ректора. Предавање је одржано
у свечаној сали Универзитета у Крагујевцу, пред великим бројем научне и стручне
јавности и било је инспиративно за бројна питања и дискусију.
Наредна научно-стручна активност под називом Тадија Пејовић, крагујевачки
научник у едицији „Живот и дело српских научника“, одржана је 6. децембра у
свечаној сали Универзитета у Крагујевцу. Том приликом је представљена едиција
„Живот и дело српских научника“, коју објављује САНУ, с посебним освртом на
математичара крагујевачког порекла, Тадију Пејовића, чија биографија је садржана у
15. књизи едиције. О објављених 16 књига из ове едиције, у којима се обрађују животне и радне биографије српских научника из области природно-математичких,
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медицинских и техничких наука, говорио је уредник едиције академик Владан Ђорђевић. О узбудљивом животу и плодоносној каријери проф. др Тадије Пејовића
говорили су проф. др Миодраг Рашковић, научни саветник Математичког института
САНУ, некадашњи професор крагујевачког ПМФ-а и др Мирослава Петровић
Торгашев, професор Математичког института ПМФ-а и проректор Универзитета у
Крагујевцу.
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VII
РЕГИСТАР ИМЕНА ЧЛАНОВА САНУ

Авакумовић Војислав 55
Авакумовић Јован Ђ. 29
Аврамовић Драгослав 55
Аврил Адолф 79
Ајала Франциско Ј. 14
Акијама Хироши 65
Албахари Давид 22
Алексејев Михаил Павлович 65
Алексић Анта (Антоније) 79
Алексић Стојанка 19
Алиханов Абрам Исакович 65
Алковић Коста 79
Аљанчић Слободан 29
Анастасијевић Драгутин 29
Андерсон Вајат 14
Андрејевић Милан 79
Андоновић Андреја 79
Андрејевић-Кун Ђорђе 29
Андрејевић Милета 65
Андрић Иво 29
Анђелић Татомир 29
Анђелковић Марко 7, 12, 89, 93, 102, 109, 148,
152, 192, 197, 225, 230, 234, 269
Анђус Радослав 29
Антић Иван 29
Антонијевић Драгослав 29
Апостолски Михаило 62
Аралица Стојан 29
Аргези Тудор 65
Арновљевић Војислав 30
Арновљевић Иван 55
Арсић Басара Светомир 26, 92, 207
Артобољевски Иван Иванович 65
Асколи Грациадио 79
Атанацковић Теодор 15, 134, 158, 160, 161,
163, 217, 293– 300, 302, 304
Аугустинчић Антун 62
Аџић Радослав 13, 130, 146

Бабић Анто 55
Бабић-Ђорђевић Гордана 55
Бакић Војислав 79
Бакуљев Александр Николајевич 65
Балинт Бела 19, 93, 121, 170, 182, 253, 279
Бан Матија 30
Бањаи Јанош 55
Барановић Крешимир 55
Барбулеску Илије 65
Баркан Омер Лутфи 65
Бартон Дерек 65
Бартош Милан 30
Баста Данило 24, 193, 194, 217, 243, 253, 258
Бат Џон Александер Тин маркиз од 80
Беговић Мехмед 30
Безсонов Пјотр Алексејевич 80
Белић Александар 30
Белић Јован 30
Бенац Алојз 62
Бенс Норман 65
Бенш Адолф 65
Берар Виктор 65
Берже Андре 11
Берза Михаи 65
Берисављевић Ђорђе 80
Берић Берислав 30
Бернар Жан 65
Беровић Радивоје 30
Бећковић Матија 21, 219, 220
Бијелић Јован 30
Билимовић Антон Д. 30
Благојевић Милош 30
Благојевић Обрен 30
Блануша Данило 62
Блашкович Диониз 65
Блед Жан-Пол 26
Бобжињски Михал 65
Богдан Јоан 66
Богдановић Богдан 55
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Богдановић Борислав 66
Богдановић Димитрије 30
Богдановић Милан 30
Богишић Валтазар 31
Богуновић Владимир 31
Божић Бранко 31
Божић Иван 55
Божић Мирко 62
Божић Светислав 27, 97, 98, 203, 205, 209–
211, 269, 273, 311, 315
Бојић Милорад 55
Божовић Борислав 31
Божовић Иван 11
Бојовић Злата 8, 22, 98, 103, 132, 182, 183, 189,
191, 216, 235, 242, 243, 312, 314
Бокрис Џон 66
Болдвин Џемс Марк 66
Бори Имре 31
Борић Душан 31
Боројевић Славко 31
Борхграв Емил 80
Бошковић Јован 31
Бошковић Стеван 31
Бошковић Стојан 31
Бошњаковић Владимир 31
Бранка Виторе 66
Брановачки Данило 31
Браун Максимилијан 66
Брауницер Герхард 66
Браше Жан 66
Брашован Драгиша 55
Брен Едмонд 66
Брецељ Богдан 62
Брикнер Александер 66
Брин Жан 66
Бритн Бенџамин 66
Бродел Фернан 66
Броз Јосип Тито 88
Брок Олаф 66
Брукнер Богдан 31
Брусина Спиридон-Шпиро 55
Бручи Рудолф 32
Бугарчић Бојан 92, 256
Будилович Антон Семјонович 80
Будимир Милан 32
Будмани Петар 55
Бузников Генадиј Алексејевич 66
Буковац Влахо 55
Букуров Бранислав 62
Букуров Станислав 55
Булић Фране 55
Бумбаширевић Владимир 18, 98, 99, 172
Бумбаширевић Марко 19, 181
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Бумбаширевић Живојин 32
Бурас Хараламбос 66
Буријан Рихард 55
Бурмов Тодор Стојанов 80
Буслајев Фјодор Иванович 80
Бутозан Васо 55
Вавилов Сергеј Иванович 66
Вагнер Хенри Н. 66
Вајан Андре 66
Вајс Паул 66
Ваксман Селман 66
Валдони Пјетро 67
Вален Роберт Жане 67
Валтровић Михаило 32
Ваљавец Матија 80
Вамбери Армин 67
Ваничек Фрањо 80
Варади Тибор 23, 99, 111, 122, 123, 131, 193,
194, 246, 274, 293, 296, 300, 301
Варићак Владимир 55
Васиљев Александр Александрович 67
Васиљевић Алимпије 80
Васиљевски Василиј Григорјевич 67
Васић Драгиша 56
Васић Милоје 32
Ватерболк Тјалинг 26
Вацлик Јан 80
Ведел Жорж 67
Велес Егон 67
Величковић Владимир 27
Величковић Душан 56
Велмар-Јанковић Светлана 32
Велте Дитрих Х. 11
Вељковић Влада 16, 126, 132, 158, 167, 308,
309, 311, 315, 317
Вељковић Стојан 80
Вентури Франко 67
Вересић (Максим) Морсеј 80
Верешчагин Василиј Васиљевич 80
Верковић Стефан 80
Вернер Јоахим 67
Верон Марсел 67
Вес Јулиус Е. 67
Веселовски Александр Николајевич 67
Вета Анђело 80
Видић Бранислав 14
Видмар Јосип 62
Видовић Емануел 56
Видоески Божидар 67
Визел Торстен 20
Вили Клод 67
Виноградов Александр Павлович 67

Виноградов Виктор Владимирович 67
Виноградов Иван Матвејевич 67
Витковић Гаврило 81
Виторовић Драгомир 32
Владимиров Василиј Сергејевич 67
Влаисављевић Вељко 20
Војводић Драган 25, 98, 102–104, 132, 196,
198, 221, 249, 268
Војводић Михаило 8, 25, 92, 93, 98, 103, 104, 196,
198–200, 217, 235, 236, 243, 248, 251, 264
Војновић Иво 56
Војнович Владимир Николајевич 67
Вокотопулос Панајотис 26
Волков Мстислав Васиљевич 68
Вороњец Константин П. 32
Воук Вале 56
Вузевски Војислав 68
Вујановић Божидар 32
Вујевић Павле 32
Вујић Владимир 56
Вујић Михаило 32
Вујић Никола 81
Вујичић Стојан 68
Вукасовић Вулетић Вид 56
Вукасовић Павле 32
Вукдраговић Михаило 32
Вукићевић Никола Ђ. 81
Вукобратовић Миомир 32
Вуковић Сава 56
Вукосавић Н. Слободан 16, 99, 131, 159, 160,
166, 243
Вукотић Драгутин 62
Вуксановић Миро 21, 98, 104, 123, 125, 183,
184, 188, 190, 242, 254, 258, 259, 262, 263,
291–298, 299, 300
Вулић Никола 33
Вуловић Светислав 33
Вуњак-Новаковић Гордана 15
Вучетић Антоније 56
Вучинић Вејн 68
Вучић Вукан Р. 16
Вучић Новица 33
Гавриловић Богдан 33
Гавриловић Загорка 62
Гавриловић Славко 33
Галето Диониђи 68
Галис Арне 68
Галоа Пјер Мари 68
Гарашанин Милутин 33
Гарашанин Милутин 33
Гашић Мирослав 12, 129, 147, 150, 261, 263

Гвозденовић Недељко 33, 210, 215, 252, 253,
265, 266, 270, 271
Герзић Зоран 56
Гершић Глиша-Гига 33
Гијмен Роже 20
Гледстон Вилијам Едвард 81
Глигорић Велибор 33
Говен Огист 68
Голубовић Думитрије 81
Горјановић Крамбергер Драгутин 56
Грабар Андре 68
Гранић-Филарет Бранко 33
Графенауер Бого 62
Грденић Драго 68
Грегоар Анри 68
Греков Борис Дмитријевич 68
Грингард Пол 14
Грицкат-Радуловић Ирена 33
Грковић-Мејџор Јасмина 21, 183–185, 188,
218, 235, 293, 295–297
Грозданов Цветан 68
Грот Јаков Карлович 81
Грот Константин Јаковљевич 81
Грубачић Слободан 22, 183, 189
Грујић Јеврем 81
Грујић Радослав 56
Грујић Сава 81
Гурвич Жорж 68
Гускова Јелена 26
Гутман Иван 12, 99, 133, 134, 147, 151, 319
Гушић Бранимир 56
Давидов Динко 25, 199, 200, 214, 260
Давсон Хју 68
Дамњановић Милан 10, 98, 142
Данеш Јиржи 68
Даниловић Војислав 33
Данојлић Милован 22, 132, 189, 191
Дарби Вилијам 68
Дворжак Антоњин 68
Де Губернатис Анђело 81
Дедијер Владимир 33
Делић Јован 22, 132, 189–191, 242, 254, 259, 301
Демус Ото 68
Дени Ернест 68
Дероко Александар 34
Деспић Александар 34, 274, 278
Деспић Дејан 26, 97, 98, 203, 205, 206, 207,
210, 211, 263, 273
Дестунис Гаврил Спиридонович 81
Дешнер Карлхајнц 68
Дивал Ноел 69
Диверже Морис 69
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Дигве Ејнар 69
Дил Шарл 69
Димитријевић Сава 81
Димић Љубодраг 25, 96, 132, 196, 199, 201,
248, 249, 251, 315
Динић Михаило 34
Дитур Жан 69
Добровић Никола 34
Добросављевић Слободан 34
Докић Лазар 81
Домин Карел 69
Дорошевски Витолд 69
Доти Пол 69
Драгашевић Јован 81
Драгнић Алекс 69
Драговић Марко 81
Дражић Драгутин 34
Дринов Марин Стојанов 81
Дробњаковић Боривоје 56
Друе Анри 81
Дујчев Иван 69
Дучић Јован 34
Дучић Нићифор 34
Душанић Слободан 34
Ђаја Иван 34, 149, 165, 168, 215, 220, 240, 275
Ђалски Ксавер Шандор (Бабић Љубомир) 56
Ђелинео Стефан 56
Ђорђевић Андра 34
Ђорђевић Антоније 15, 160, 162
Ђорђевић Божидар 34
Ђорђевић Владан 34
Ђорђевић Владан 15, 148, 162
Ђорђевић Димитрије 63
Ђорђевић Драгутин Ј. 56
Ђорђевић Живојин 34
Ђорђевић Јован 35
Ђорђевић Јован 82, 97
Ђорђевић Милан 56
Ђорђевић Пера (Петар) П. 35
Ђорђевић Тихомир Р. 35
Ђукић Ђорђе 15, 130, 248, 296
Ђуран И. Милош 13, 96, 99, 104, 122, 126, 131,
148, 156, 253, 314, 319
Ђурђев Бранислав 35
Ђурић Војислав Ј. 35
Ђурић Војислав М. 35
Ђурић Димитрије 82
Ђурић Зоран 15, 164, 168, 278
Ђурић Милан 35
Ђурић Милош 35
Ђурић Михаило 35, 243
Ђуричић Богдан 35
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Ђуричић Илија 35
Ђуришић Милутин 35
Еванс Артур Џ. 82
Еверит Вилијам Н. 69
Егер Рудолф 69
Едвардс Џеси 69
Екмечић Милорад 35
Елезовић Глиша (Глигорије) 56
Ердеј-Груз Тибор 69
Ердељановић Јован М. 35
Ерцеговац Марко 35
Ерцеговац Милош 16
Есканд Леополд 69
Жариков Вилен Андрејевич 69
Жебељан Исидора 27, 203, 205, 207, 208
Жежељ Бранко 36
Живановић Јован 56
Живановић Тома 36
Живковић Миленко 56
Живковић Петар Ј. 57
Живојиновић Драгољуб 36
Живојиновић Мирјана 25, 92, 99, 131, 198,
200, 251, 256, 266
Живојиновић Светислав 57
Жујовић Јован М. 36
Жупанич Нико 57
Жупанчич Отон 36
Завадски Силвестер 69
Закитинос Дионисиос 69
Закић Борислав 57
Зарић Зоран 57
Захрадник Карел 69
Здравковић Стеван 82
Зеје Жак 69
Зеленовић Драгутин 16, 130, 296
Зенкевич Лав Александрович 69
Зепос Панајотис Ј. 69
Зечевић Милош 82
Зима Лука 82
Зимоњић Дражен 14
Златарски Георгиј Николов 70
Злоковић Берислав 20
Злоковић Ђорђе 36
Зоре Луко 57
Зрнић Ненад 36
Зубати Јозеф 70
Ибровац Миодраг 36
Иванић Момчило 57
Ивановић Љубомир 57

Иванишевић Вујадин 25, 132, 196, 198, 199
Ивата Масајуки 24
Ивачковић Светозар 82
Ивашкјевич Јарослав 70
Ивић Александар 9, 133, 138
Ивић Милка 36, 184, 185, 187
Ивић Павле 36, 184, 185, 187, 188
Ившић Стјепан 57
Игњатовић Јаков (Јаша) 57
Икономидис Николаос 70
Илић Јован 82
Иналџик Халил 70
Ирби Полин 82
Исаковић Антоније 36
Јагић Ватрослав 36
Јакац Божидар 63
Јакобсен Арне 70
Јакобсен Пер 22
Јакобсон Роман Осипович 70
Јаковљевић Стеван 36
Јакшић Владимир 82
Јамакава Тамио 70
Јанковић Љубица 36
Јанковић Милован 82
Јанковић Никола 36, 104
Јањић Завиша 10, 130, 133, 145
Јастребов Иван Степанович 70
Јеврић Олга 37, 215, 268, 2712, 290
Јевтић Иван 27, 99, 121, 130, 131, 205, 208,
211, 253, 256, 273
Језбера Јан Франтишек 82
Јеленковић Бранислав 10, 145, 243
Јенихен Манфред 23
Јенко Даворин 37
Јеротић Владета 37, 90, 94, 183, 191, 225
Јиречек Константин Јозеф 70
Јоанновић Ђорђе 57
Јовановић Богољуб 82
Јовановић Борислав 37
Јовановић Владимир 82
Јовановић Драгољуб 57
Јовановић Ђорђе 37
Јовановић Змај Јован 37
Јовановић Јелена 27, 132, 203, 204, 206, 274
Јовановић Јован Јероним 82
Јовановић Коста 83
Јовановић Љубомир 37
Јовановић Милован 37
Јовановић Милоје-Михаило 83
Јовановић Морски Милан 37
Јовановић Паја 37, 270
Јовановић Петар С. 37

Јовановић Радмило 57
Јовановић Слободан 37, 194, 207, 236
Јовић Видојко 10, 99, 126, 131, 133, 135, 136,
140, 217, 218, 227, 243, 256, 264, 274, 311
Јовичић Милорад 57
Јовичић Миодраг 37
Јовчић Димитрије 37
Јорга Никола 70
Јосимовић Емилијан 83
Јосиф Енрико 38
Јосифовић Младен 38
Јуранчич Јанко 63
Кадлец Карел 70
Кајзер Шарл 70
Калеб Вјекослав 63
Калић Јованка 25, 103, 198, 200, 218, 258
Калопер Немања 11
Каљевић Љубомир 83
Каназир Душан 38
Каниц Феликс 83
Кањух Владимир 17, 170, 171
Капица Пјотр Леонидович 70
Карамата Јован 38
Карамата Стеван 38
Карас Франк 14
Кардељ Едвард 38
Касен Рене 70
Касу Жан 70
Кацер Фридрих 57
Кашаи Тибор 20
Кашанин Радивој 38
Кедров Бонифациј Михајлович 70
Керимов Џангир 70
Кидрич Франце 38
Кин Отмар 70
Киш Данило 57
Клајн Иван 21
Клаус Вацлав 24
Клерић Љубомир 38
Клуге Ролф Дитер 22
Кмећ Јан 38
Кнежевић Зоран 10, 103, 133, 135, 137, 142,
229, 243, 314
Ковачевић Благоје 57
Ковачевић Душан 21, 99, 131, 184–186, 219
Ковачевић Зоран 17, 172, 253, 254, 293, 296–300
Ковачевић Љубомир 38
Ковачевић-Којић Десанка 25, 102, 198, 199, 248
Ковачић Ристо 83
Когој Фрањо 63
Коен Сејмур 71
Козлов Валериј Васиљевич 17
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Коички Стеван 38
Којић Бранислав 38
Којић Милош 16, 125, 132, 158, 159, 166, 319
Колар Јозеф 83
Колендић Петар 38
Коломбо Антонио 20
Колс Џон 71
Кољевић Светозар 39
Кондаков Никодин Павлович 71
Кондорели Луиђи 71
Кондураки Емилијан 71
Конев Илија 71
Конески Блаже 63
Конрад Ђерђ 23
Константиновић Зоран 39
Коњевић Никола 9, 133, 139
Коњовић Милан 39
Коњовић Петар 39
Кораћ Војислав 39
Коренс Карл 71
Кос Милко 57
Косановић Богдан 57
Косановић Сава 83
Космач Цирил 63
Костић Александар 24, 93, 98, 104, 132, 191,
193, 195, 198, 206, 243, 274, 311–313, 315
Костић Владимир 7, 18, 89, 91–94, 96, 99, 101,
103–105, 129, 130, 133, 147, 159, 161, 172,
204, 205, 221, 224, 225, 228, 229, 236, 241,
247, 249, 259, 266, 279, 280, 301, 303, 311, 319
Костић Лаза 39
Костић Миливоје 39
Костић Мита (Димитрије) 39
Костић Ненад 14, 100
Костић Слободан 39
Костренчић Марко 63
Котарбињски Тадеуш 71
Кош Ерих 39
Кошанин Недељко 39
Крајндлер Артур 71
Крањец Мишко 63
Крбек Иво 57
Крек Грегор 83
Крестић Василије 24, 92, 104, 111, 195, 198,
199, 216, 217, 225, 236, 243, 248, 251, 256,
275, 278, 280
Кривокапић Зоран 19, 103, 132, 169, 170, 179,
221, 222, 224, 241
Крлежа Мирослав 39
Крсмановић Велибор 14
Крстић Ђорђе 83
Крстић Милан 39
Крстић Мирослав 17, 133, 162, 168, 225
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Крстић Никола 83
Крумбахер Карл 71
Кршинић Франо 63
Кујунџић Милан (Абердар) 39
Кузмановић Рајко 92, 248
Кулаковски Платон Андрејевич 83
Куленовић Скендер 39
Кули Дентон 71
Кулиш Пантелејмон Александрович 83
Кулчињски Станислав 71
Куљбакин Степан 40
Кумануди Стефан 83
Кунадис Антони 16
Курепа Ђуро 40
Курепа Милан 58
Курилович Јежи 71
Курушима Хидесабуро 71
Кухач Фрањо Ксавер 83
Кухељ Антон 63
Кшижановски Јуљан 71
Лаврич Божидар 58
Лавров Пјотр Алексејевич 71
Лазарев Виктор Никитич 71
Лазаревић Ђорђе 40
Лазаревић Лаза К. 58
Лаију Ангелики Е. 71
Лакасањ Антоан 71
Лакроа Алфред 71
Лалић Иван В. 58
Лалић Михаило 40
Лалић Небојша 18, 124, 170, 175, 301
Ламански Владимир Иванович 83
Ламброс Спиридон 83
Лапиш Карољи 19
Ласкарев Владимир Д. 40
Ласкарис Михал 72
Лауер Рајнхард 22
Леже Луј 84
Леким Жан 72
Леко Марко 84
Лековић Војислав 18, 99, 131, 176
Лемерл Пол 72
Лена Пјер 12
Леонов Леонид Максимович 72
Леонтович Фјодор Иванович 84
Лер-Сплавински Тадеуш 72
Лескин Аугуст 72
Лесковац Младен 40
Лечић-Тошевски Душица 18, 170, 176, 178
Лиан Камиј 72
Лихачов Дмитриј Сергејевич 72
Личеноски Лазар 58

Лозанић Сима 40
Лојаница Милан 8, 26, 97, 203, 204, 206, 207,
217, 235
Лома Александар 21, 126, 183, 184, 187, 217,
221, 244, 274, 311
Лошонц Алпар 24, 132, 293, 296
Лубарда Петар 40
Лукић Радомир 40
Луковић Милан Т. 40
Лутовац Милисав 40
Лутославски Витолд 72
Љубић Шиме 84
Мавер Ђовани 72
Маглић Богдан 72
Мазон Андре 72
Мајер Владимир 72
Мајков Аполон Александрович 84
Мајкснер Фрањо 84
Мајор Мате 72
Макабе Тошијаки 17
Макконел Харден 72
Максимовић Десанка 40
Максимовић Зоран 40
Максимовић Иван 40
Максимовић Љубомир 7, 25, 89, 99, 118, 126,
128, 199, 200, 229, 230, 243, 312, 315, 319
Малецки Антони 84
Малро Андре 72
Манојловић Гавро 58
Маргулис Александер 72
Маретић Томислав 41
Маринковић Драгослав 12, 126, 148, 151, 256,
311
Маринковић Јосиф 58
Маринковић Ранко 63
Мариновић Јован 84
Маринчић Александар 41
Марић Војислав 9, 138, 263, 296– 298
Марић Звонко 41
Марић Лука 63
Марић Љубица 41
Марић Милан 27, 93, 279, 296, 297
Марић Растислав 58
Марић Сретен 41
Марјановић Милосав 9, 135–137, 214, 238, 261
Марковић Б. Слободан 11, 135, 146, 227, 294,
296– 298, 314, 315
Марковић Миодраг 25, 93, 96, 98, 99, 102, 104,
131, 198, 202, 217– 219, 221, 243, 249, 263,
268, 274, 279, 314
Марковић Михаило 41

Мартиновић Нико 58
Мартиновић Петар 41
Матавуљ Симо 41
Мате Жорж 72
Матејко Јан 84
Матељевић Миодраг 10, 93, 132, 133, 137,
144, 279
Матић Душан 41
Матичек Роналд Гросарт 20
Матковић Петар 58
Мацура Милош 41
Мацура Слободан 14
Машић Никола 84
Медаковић Дејан 41
Медаковић Милорад 84
Медовић Аћим 84
Мезеи Стеван 58
Меје Антоан 72
Мекензи Дејвид 72
Мекули Есад 63
Мелик Антон 58
Мендељејев Дмитриј Иванович 73
Менер Владимир Васиљевич 73
Ментус Славко 13, 99, 100, 131, 147, 150, 154
Месингер Федор 9, 97, 135, 136, 138
Мештровић Иван 41
Мијатовић Чедомиљ 41
Мије Габријел 73
Микешин Михаил Осипович 84
Миклошич Франц 41
Микусињски Јан 73
Миланковић Богдан 58
Миланковић Милутин 41
Милаш Никодим 58
Милер Инго 17
Милетић Светозар 84
Милин Радивој 42
Милисавац Живан 42
Милић Мирко 58
Милићевић Милан Ђ. 42
Милковски Зигмунд 84
Милку Штефан 73
Миловановић Градимир 7, 10, 97, 105, 124, 128,
131, 133–136, 141, 216, 265, 308, 310, 314
Миловановић Ђорђе Н. 84
Миловић Душан 42, 158, 160, 293, 296
Милојевић Боривоје Ж. 42
Милојевић Милош 84
Милојковић-Ђурић Јелена 26
Милосављевић Миодраг 42
Милосављевић Предраг Пеђа 42
Милосављевић Слободан 13, 126, 132, 146,
148, 149, 155, 240, 274, 277, 311, 314
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Милош Чеслав 73
Милошевић-Ђорђевић Нада 21, 183, 186, 312,
314
Милошевић Никола 42
Милуновић Мило 42
Милутиновић Драгутин (Драгиша) С. 84
Милчински Јанез 63
Миљанић Петар 42
Миркин-Гецевич Борис 73
Мирковић Мијо 58
Митковић Милорад 8, 19, 124, 132, 169, 180,
235, 308, 309, 311, 313
Митровић Андреј 58
Митровић Бранислав 27, 97, 99, 123, 126, 131,
209, 210, 274, 314
Митровић Душан 58
Митровић Митар 42
Митровић Момчило 58
Мићовић Вукић М. 42
Михаиловић Драгослав 21, 217, 256
Михаиловић Коста 42, 111, 216, 257
Михаиловић Љубодраг 58
Михаиловић Милорад Бата 63
Михаиловић Михаило Љ. 43
Мицић Драган 8, 18, 94, 101, 173, 216, 221,
227, 235, 241, 243
Мишеле Карл Лудвиг 85
Мишковић Војислав 43
Мишковић Јован 43
Мјасников Александр Леонидович 73
Младеновић Александар 43
Младеновић Милош 59
Мојленграхт Ејнер 73
Мокрањац Василије 43
Мокрањац Стеван Ст. 59
Момзен Теодор 85
Монтел Пол 73
Монтићели Ђорђо 73
Моравчик Ђула 73
Мота Пиетро 73
Мршуља Богомир 59
Мука Арношт К. 73
Мур Хенри 73
Мурат Марко 43
Мурко Матија 59
Мусић Аугуст 59
Назор Владимир 43
Наливкин Дмитриј Васиљевич 73
Нарочницки Алексеј Леонтијевич 73
Нахтигал Рајко 59
Невекловски Герхард 23
Недељковић Душан 43
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Ненадовић Љубомир П. 43
Ненадовић Мирослав 43
Нешић Димитрије 43
Нешић Ђорђе 43
Нидерле Лубор 73
Никетић Светозар 85
Николајевић Георгије 85
Николајевић Светомир 43
Николић Андра 43
Николић Пантелија 43, 90, 158, 160, 225
Николиш Гојко 44
Нинчић Момчило 59
Новак Виктор 44
Новак Грга 63
Новаков Тихомир 73
Новаковић Стојан 44, 110, 197, 198, 201, 202,
214, 236, 263, 264
Новиков Сергеј Петрович 11
Нодило Натко 59
Нориндер Харалд 74
Нушић Бранислав 44
Њич Казимјеж 74
Обен Мишел 74
Оболенски Димитриј 74
Обрадовић Зоран 12
Обрадовић Илија 44
Обрадовић Никола 44
Овчиников Јуриј Анатољевич 74
Оганесјан Јуриј Цолакович 11
Огњановић Илија (Абуказем) 85
Олшак Вацлав 74
Оман Емил 74
Омчикус Петар 27, 130, 203, 272
Опалек Казимјеж 74
Остојић Миодраг 17, 170, 181
Остојић Тихомир 59
Острогорски Георгије 44
Оташевић Душан 27, 98, 203, 208, 218, 263–
265, 267, 268
Охоцимски Дмитриј Јевгењевич 74
Оцић Часлав 24, 100–102, 105, 129, 130, 193,
194, 247, 248
Павић Армин 85
Павић Милорад 44
Павлов Тодор Димитров 74
Павловић Драгољуб 44
Павловић Драгољуб (Дража) 44
Павловић Ђорђе 44
Павловић Живко Г. 44
Павловић Миливој 59

Павловић Миодраг 44
Павловић Петар С. 44
Павловић Стеван 85
Павловић Стојан 44
Палавестра Предраг 45
Пантелић Душан 45
Пантелић Ђорђе 85
Пантелић Стеван Р. 85
Пантић Владимир 45
Пантић Мирослав 45
Пантић Никола 45
Панто Ђерђ 11
Пантовић Милорад 45
Панчић Јосиф 45, 215, 221, 275– 277
Папазоглу Фанула 45, 197
Папо Изидор 45
Пауновић Зоран 22, 123, 132, 190, 191, 253,
293, 296, 301
Пастер Валери-Радо Луј 74
Пачу Јован 85
Пекић Борислав 59
Перен Франсис 74
Перић Живојин 59
Перић Миљенко 12, 104, 126, 147, 152, 314
Перичић Властимир 59
Перовић Драго 59
Перовић Сава 45
Перт Арво 27
Петановић Радмила 13, 132, 146, 148, 155, 239
Петковић Владимир К. 45
Петковић Владимир Р. 45
Петковић Коста 45
Петковић Михаило К. 85
Петковић Сава 45
Петрановић Герасим 85
Петровић Бошко 15, 130
Петровић Бошко 46
Петровић Вељко 46, 123, 243, 253
Петровић Војислав 46
Петровић Гајо 63
Петровић Горан 22, 93, 98, 132, 184, 186, 191,
219, 220, 279
Петровић Емил 74
Петровић Златибор 46
Петровић Зора 59
Петровић Љ. Зоран 7, 15, 121, 158, 160, 161,
163, 274, 315
Петровић С. Зоран 15, 216, 235, 263
Петровић Павле 24, 132
Петровић Мита (Димитрије) 59
Петровић Михаило Алас 46, 124, 135, 136,
140, 141, 214, 215, 223, 237, 260, 262, 265,
294, 301, 310, 315

Петровић Сава 59
Петровић Светозар 46
Петровић Чедомир 17
Петровски Борис Васиљевич 74
Петронијевић Бранислав 46
Петронијевић Милан 85
Пећинар Миладин 46
Пецић Јосиф 85
Пешикан Митар 46
Пешко Предраг 18, 176
Пивко Светополк 46
Пијаде Моша 46
Пикано Еуђенио 20
Пикар Пјер Шарл 74
Пико Емил 85
Пилар Ђуро 59
Пилиповић Стеван 7–9, 89, 121, 129, 134, 135,
140, 230, 237, 253, 254, 265, 293– 296, 298–
304, 314
Пинтер Харолд 74
Пипер Предраг 8, 21, 99, 103, 123, 131, 183,
184, 186, 216, 218, 219, 235, 243, 253
Пипин Александр Николајевич 85
Плашка Рихард 74
Племељ Јосип 59
Побједоносцев Константин Петрович 86
Подрека Борис 27
Поленаковић Момир 20
Поленаковић Харалампије 63
Поливка Јиржи 74
Полит-Десанчић Михаило 86
Помпеју Димитрије 74
Попа Васко 64
Попов Чедомир 46
Поповић Александар 74
Поповић Богдан 46
Поповић Бранко 46
Поповић Владислав 47
Поповић Дејан 16, 158–162, 165, 229, 243,
247, 274, 279, 312, 314
Поповић Ђорђе 86
Поповић Зоја 17
Поповић В. Зоран 7, 15, 89, 163, 216, 243, 319
Поповић Зоран Д. 17, 216, 256
Поповић Јован (Стерија) 60
Поповић Љубомир Љуба 64
Поповић Миодраг Мића 47
Поповић Павле 47, 183, 189, 216, 221, 256, 262
Поповић Петар 47
Поповић Петар Ј. 60
Поповић Стеван В. 86
Поповић Стеван Д. 86
Поповић Стеван Р. 86
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Попсавин Велимир 13, 148, 157, 296–298
Потије Пјер 74
Првановић Милева 47
Предић Урош 47, 215, 264, 270, 273
Прелог Владимир 75
Премерштајн Антон 60
Пријатељ Круно 64
Продановић Јаков Јаша 47
Прусинер Стенли Б. 14
Пују Жан 745
Пулски Ференц 86
Пупин Михајло 60
Путанов Паула 47
Пушин Никола А. 60
Радак Ђорђе 18, 177, 241
Радакришнан Сарвепали 75
Раденковић Љубинко 22, 132, 190, 191
Радић Душан 47
Радић Ђорђе 86
Радмиловић Велимир 16, 94, 95, 98, 103, 126,
159, 160, 166, 167, 217, 258, 311
Радовановић Војислав 60
Радовановић Милорад 8, 21, 123, 183, 187,
295–297, 299, 304
Радовановић Милутин 47, 148, 156, 223, 282
Радовановић Мирослав 47
Радовановић Нинослав 18, 175, 296
Радовановић Светолик 47
Радовић Зоран 10, 132, 133, 135, 137, 143, 217
Радовић Иван 60
Радојевић Мира 25, 111, 196, 249, 251
Радојичић Ђорђе Сп. 47
Радојчић Милош 60
Радојчић Никола 48
Радојчић Светозар 48
Радонић Јован 48
Радосављевић Александар 48
Радуновић Небојша 18, 178, 241, 316
Радуловачки Миодраг 75
Раичковић Стеван 48
Рајичић Станојло 48
Рајт Џорџ Хенрик фон 75
Ракић Љубисав (Љубиша) 17, 111, 171, 263, 264
Ракић Милан М. 48
Ракић Пашко 19
Раковец Иван 64
Раковић Бранко 48
Ракочевић Владимир 10, 124, 146, 308, 311, 314
Рамачандра Рао Нагеса Чинтамани 14
Рамбо Алфред 75
Рамовш Фран 60
Рамон Гастон 75
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Рачки Фрањо 60
Рашка Карел 75
Рашковић Јован 64
Реји Џемс 75
Рељић Радомир 48
Рендић Иван 86
Ренијерис Марко 86
Решетар Милан 48, 184, 185, 218
Рибар Бела 64
Рибникар Слободан 48
Ригер Франтишек Ладислав 86
Рикалин Николај Николајевич 75
Ристић Јован 48
Ристић Јован 48
Ристић Милан 48
Ристић Момчило 48, 90, 158, 160, 225
Рјепин Иља Јефимович 75
Розамбер Андре 75
Розвадовски Јан 75
Розен Стенли 75
Росандић Тома 49
Рош Жан 75
Рош Мирко 49
Руварац Димитрије 60
Руварац Иларион 49
Ружичић Никанор 86
Ружичић Урош 49
Ружичка Лавослав 75
Румјанцев Валентин Витаљевич 75
Рутар Симон 60
Сабо Имре 75
Савић Димитрије 49
Савић Кирило 60
Савић Павле 49
Саичић Радомир 13, 93, 132, 146, 148, 156,
279, 301, 314
Салтиков Никола Н. 49
Самарџић Радован 49
Сапори Армандо 75
Сарић Милоје 49
Сатарић Миљко 10, 99, 131, 135, 143, 296–
298
Саундерс Овен Алфред 75
Сејбин Алберт 76
Секерис Константин 76
Секулић Исидора 49
Селенић Слободан 60
Сели Иштван 49
Селимовић Меша 49
Сендов Благовест 11
Сентаготаи Јанош 76
Сентклараји Јене 86

Серафимовски Томе 76
Сестан Ернесто 76
Сеферовић Петар 19, 132, 169, 179
Сиборг Глен Теодор 76
Симионј Еуђен 23, 133
Симић Мајкл (Михаило) 76
Симић Мирослав 19, 130
Симић Татјана 19, 132, 169
Симић Чедомир 49
Симовић Љубомир 21, 92, 184, 185, 218, 224,
243, 263, 267, 286
Синдик Илија 60
Сједов Леонид Иванович 76
Сјенкјевич Хенрих 76
Сјерпињски Вацлав 76
Скарић Владислав 60
Скерлић Јован 60
Скок Петар 60
Скороход Валериј Владимирович 76
Скрјабин Константин Иванович 76
Славковић Јован 60
Смирнова Сергејевна Енгелина 26
Смирнов Владимир Иванович 76
Смичиклас Тадија 61
Собољевски Алексеј Иванович 76
Сокић Љубица 49
Солжењицин Александр 76
Спасић Алекса Н. 86
Спасић Милован 86
Спасович Владимир Данилович 86
Спекторски Евгеније В. 61
Сперански Михаил Несторович 76
Спремић Момчило 25, 92, 200, 261
Спригс Ричард 76
Спужић Владимир 50
Спужић Иван 50
Србиновић Младен 50
Срејовић Драгослав 50
Сремац Стеван 50
Сретеновић Сава 86
Срећковић Пантелија (Панта) С. 50
Станковић Богољуб 50, 105, 134, 225, 274,
277, 293, 296, 298, 300
Станковић Горан 19, 123, 181, 314
Станковић Синиша 50
Становчић Војислав 50, 110, 192, 214, 243,
261, 263
Станојевић Станоје 50
Станчић Светислав 61
Стевановић Андра Ј. 50
Стевановић Боривоје 50, 316
Стевановић Борислав 50

Стевановић Владимир 7, 13, 93, 102, 104, 129,
146, 148, 149, 150, 153, 216, 234, 239
Стевановић Милан 19
Стевановић Милена 13, 148, 153, 243, 258
Стевановић Милица 27, 98, 132, 203, 204, 206,
209, 270
Стевановић Михаило 50
Стевановић Петар 51
Стевановић Тодор 27, 205, 206, 209, 210, 214,
217, 258, 261
Стеле Франце 61
Стефановић Владисав 51
Стефановић Димитрије 8, 23, 103, 129, 192,
193, 196, 217, 235, 256
Стефановић Ђорђе 51
Стефановић Милутин 51
Стефановић Станоје 51
Стијовић Ристо 51
Стипетић Владимир 76
Стипчевић Никша 51
Стирикович Михаил Адољфович 77
Стојадиновић Нинослав 7, 8, 16, 89, 124, 125,
128, 160, 164, 168, 217, 229, 255, 308, 310–
312, 314–317
Стојаковић Мирко 51
Стојановић Димитрије 86
Стојановић Н. Милан 15
Стојановић Илија 51
Стојановић Љубомир 51
Стојановић Сретен 51
Стојанчевић Владимир 51, 110
Стојачковић Александар 87
Стојилковић Станко 14
Стругар Владо 26, 250
Ступица Габријел 64
Суботић Гојко 25, 92, 200, 218, 248, 261
Судар Милан 10, 103, 132, 133, 135, 137, 144
Сундечић Јован 87
Сурутка Јован 51
Суша Свето 51
Табаковић Иван 51
Тадић Јорјо 52
Тадић Љубомир 52
Тамбора Анђело 77
Танопулос Василис 20
Тарановски Теодор В. 52
Тартаља Марино 64
Тасић Никола 52, 110, 198, 214, 252, 263, 286
Тасовац Синиша 61
Татаркјевич Владислав 77
Тахиаос Антоније 77
Теодоровић Душан 16, 160, 165
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Теокарис Периклис 77
Терзин Александар 52
Терзић Славенко 25, 122, 199, 201, 236, 248,
251, 294, 303
Термије Пјер 77
Тесла Никола 52
Тешић Живојин 52
Тешић Милосав 21, 92, 93, 183–185, 219, 258,
316
Тибке Вернер 77
Тиене Гаетано 20
Тијер Анри 87
Тирлиман Бруно 77
Тителбах Владислав 87
Тихонравов Николај Савич 87
Тице Емил 87
Тишлер Миха 14
Тишма Александар 52
Ткалац Игњатијевић Имре 87
Тодоровић Доброслав 61
Тодоровић Коста 52
Тодоровић Милева Мица 64
Тодоровић Стеван 52
Тодорчевић Стево 10, 141
Токарев Сергеј Александрович 77
Толстој Лав Николајевич 77
Толстој Никита Илич 77
Толстој Светлана Михајловна 22
Томек Вацлав 77
Томић Јован Н. 52
Томић Миодраг 52
Томовић Рајко 52, 161
Топаловић Мита (Димитрије) 87
Тополињска Зузана 22, 245
Торбар Јосип 87
Торгов Игор Владимирович 77
Трајковић Властимир 52
Трапезников Вадим Александрович 77
Тривунац Милош 53
Трнски Иван 87
Тројановић Сима 61
Тројански Александр Степанович 87
Тула Франц 7887
Турилов Анатолиј Аркадјевич 26
Туроман Јован 53
Турпаев Тигран Мељкумович 77
Тутузас Павлос 20
Тутунџић Панта 53
Тућан Фран 61
Туцаков Јован 53
Туцић Никола 61
Ћелић Стојан 53
Ћирковић Величковић Тања 13, 132, 146
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Ћирковић Сима 53
Ћопић Бранко 53, 186, 219, 220, 282
Ћоровић Владимир 53
Ћосић Добрица 53
Ћудина Јаков 87
Ћулум Јован 53
Ћурчић Слободан 64, 105
Убавкић Петар 87
Увалић Радивој 61
Угринов Павле (Поповић Василије) 53
Угрумов Михаил Вениаминович 20
Унгер Феликс 20
Урисон Ги 77
Урошевић Атанасије 53
Урошевић Влада 23
Урошевић Сава 53
Успенски Фјодор Иванович 77
Фармаковски Владимир 53
Фел Онор 77
Ферари Мауро 17, 133
Ферјанчић Божидар 53
Фикер Фридберт 77
Филиповић Иван 87
Финжгар Алојзиј 64
Фира Александар 54
Фисковић Цвито 64
Флајнер Томас 24
Флашар Мирон 61
Флорински Тимофејев Дмитријевич 78
Фол Александар 78
Фонтен Рене 78
Форо Ласло 11
Фортунатов Филип Фјодорович 78
Фракноји Вилмош 78
Франгеш Михановић Роберт 61
Фролов Константин Васиљевич 78
Фуке Фердинанд Андре 87
Хабермас Јирген 24
Хавранек Бохуслав 78
Хадзидакис Манолис 78
Хадрович Ласло 78
Хаждеу Богдан П. 87
Хајдин Никола 15, 162, 308
Халперн Бернар 78
Халугин Сава 27, 203, 204, 206, 293, 296, 304
Хандке Петер 23
Харват Јозеф 78
Харвуд Роналд 23
Харитос Панајотис 78
Хатала Мартин 87

Хауптман Људмил 61
Хауптман Харалд 78
Хафнер Станислав 78
Хаџи-Ђокић Јован 18, 99, 124, 131, 173, 308,
311
Хаџи Душан 14
Хаџи Јован 61
Хаџиселимовић Хајрудин 64
Хаџић Антоније 87
Хаџић Олга 9, 137, 296, 297, 298
Хвостов Владимир Михаилович 78
Хегедушић Крсто 61
Херак Милан 78
Хербут Федор 9, 103, 139, 258
Херцег Јанош 54
Ходел Реберт 23
Хлитчијев Јаков М. 54
Хорак Јиржи 78
Хофман Феликс 88
Христић Стеван 54
Христић Филип 88
Хујер Олджих 78
Хунгер Херберт 78
Цајлингер Антон 11
Цар Марко 61
Цветко Драготин 64
Цветковић Владица 10, 134, 145
Цветковић Драгош 9, 134, 137
Цвијић Јован 54, 93, 104, 135, 137, 145, 146,
192, 193, 195, 223
Цвитер Фран 64
Ценић Ђорђе 88
Цицин Николај Васиљевич 79
Црквењаков Радомир 13
Црногорац Коста 88
Чавошки Коста 8, 24, 99, 129, 131, 193, 195,
217, 235, 263
Чазов Евгениј Иванович 20
Чајкановић Веселин 61
Чалић Душан 64
Чампраг Душан 12, 146, 150, 296, 130
Чарота Алексијевич Иван 23
Чековић Живорад 12, 147, 151
Челебоновић Марко 54, 185, 205, 210, 215,
252, 267, 270, 272
Черноуско Феликс Леонидович 16
Чобељић Никола 54

Чолић Миодраг 18, 99, 126, 167, 174, 217, 226,
241, 274, 301, 311
Чоловић Радоје 18, 170, 175, 224, 240, 256,
258, 260
Чомски Ноам 24
Чремошник Грегор 61
Чубриловић Васа 54
Чулиновић Фердо 61
Чумић Аћим 88
Џамоња Душан 64
Џаџић Петар 61
Џонсон Даглас 79
Џурова Аксинија 23
Шантић Алекса 62
Шапчанин Милорад Поповић 88
Шафаревич Игор Ростиславович 79
Шахматов Алексеј Александрович 79
Шаховић Ксенофон 54
Швикер Јохан Хајнрих 88
Швракић Драган 19
Шенгор Џелал 12, 133, 135, 137, 227, 283
Шиђански Душан 24
Шијачки Ђорђе 9, 139
Шили Ендре 11
Шиљак Драгослав 16
Шишић Фердо 62
Шишманов Иван Д. 79
Шкорић Драган 12, 121, 124, 148, 150, 151,
214, 238, 247, 261, 293, 296–300, 317
Шкреб Никола 64
Шљиванчанин Жељко 11, 132, 133, 137, 146
Шљивић Бранко 62
Шолаја Богдан 13, 147, 153, 217, 314
Шолохов Михаил Александрович 79
Шопов Ацо 64
Шостакович Дмитриј Дмитријевич 79
Шпалдон Емил 79
Штампар Андрија 54
Штраус Иван 79
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