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уВодна рЕч

у традицији Српске академије наука и уметности од њеног 
оснивања до данас је да резултате свог научно-стручног и умет-
ничког рада представи широј научној и читалачкој публици кроз 
богату и разноврсну издавачку делатност. Каталог издања Срп-
ске академије наука и уметности пред вама обухвата веома богат 
период издаваштва од 2017. до 2019. године.

Српска академија наука и уметности објавила је у последње 
три године 170 публикација. према типу публикација, објављено 
је 50 зборника радова, 20 монографија, 41 број часописа, 41 ката-
лог, пет књига документарне грађе, девет библиографија, један 
том речника Сану, један том Српске енциклопедије и по један 
правилник и водич.

Сва грађа у Каталогу издања наведена је у складу са изда-
вачким планом Сану и обогаћена је графичким изгледом кори-
ца. научни радови у издањима Српске академије наука и умет-
ности прихваћени су за објављивање на скуповима одељења 
Сану, на основу позитивних и научно релевантних рецензија.

зборник радова уметничко наслеђе српског народа на Ко-
сову и метохији: идентитет, значај, угроженост је због изузетног 
интересовања научне и стручне јавности доживео ново, поно-
вљено издање у већем тиражу од првог. 

напослетку, уз захвалност свим уредницима и ауторима 
на њиховој посвећености, научној утемељености и жељи да своја 
дела објаве у академијиним издањима, свим институцијама и 
издавачким кућама које су учествовале у припреми заједнич-
ких издања, и штампаријама Службени гласник, планета принт 
и Colorgrafx на њиховој професионалности, посебна захвалност 
припада руководству Српске академије наука и уметности и ње-
ном издавачком одбору на подршци у реализацији овако богате 
и разноврсне издавачке делатности.
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Годишњак CXXV за 2018.

главни и одговорни уредник марко анђелковић

Београд 2019, 331 стр.
Цена: 700,00

годиШњаК
СрпСКe аКадЕмијe науКа  
и умЕтноСти  
ISSN 0351-0336

П
ре

дс
ед

ни
ш

тв
о

објављује податке о саставу  
и извештаје о раду Сану.  
излази годишње.

Годишњак CXXIV за 2017.  

главни и одговорни уредник  
марко анђелковић

Београд 2018, 276 стр.
Цена: 500,00

Годишњак CXXIII за 2016. 

главни и одговорни уредник  
марко анђелковић

Београд 2017, 599 стр., 2 пресавијена листа
Цена: 1.600,00
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ре
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ед
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ш

тв
оБилтен Фонда Сану за истраживања у науци и 

уметности за 2016. годину, бр. 42

главни и одговорни уредник  
марко анђелковић   
уредник Видојко јовић

Београд 2017, 245 стр.
Цена: 600,00

БилтЕн 
Фонда Сану за иСтражиВања 
у науЦи и умЕтноСти  
ISSN 2466-4286

објављује сажете годишње извештаје о резултатима 
научноистраживачких пројеката и пројеката у области уметности, 
као и свих других делатности Сану које Фонд финансира. 
часопис је до бр. 40 излазио под називом Билтен Фонда за научна 
истраживања САНУ (ISSN 0352-2385). 
излази годишње.

Билтен Фонда Сану за истраживања у науци 
и уметности за 2017. годину, бр. 43  

главни и одговорни уредник  
марко анђелковић  
уредник Видојко јовић

Београд 2018, 208 стр.
Цена: 500,00

Билтен Фонда Сану за истраживања у науци и 
уметности за 2018. годину, бр. 44

главни и одговорни уредник марко анђелковић  
уредник Видојко јовић

Београд 2019, 230 стр.
Цена: 560,00
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Bulletin of scientific and art research:   
аnnual report for 2016  

Еditor-in-chief Marko Anđelković  
Еditor Vidojko Jović

Belgrade 2018, 193 стр.
Цена: 1.600,00

BulletIN 
of SCIeNtIfIC ANd Art reSeArCh 
аNNuAl report  
ISSN 2466-5150

објављује на енглеском језику сажете годишње извештаје о 
резултатима научноистраживачких пројеката и пројеката у 
области уметности, као и свих других делатности Сану које Фонд 
финансира. часопис је до 2014. године излазио под насловом 
Bulletin of Scientific Research  (ISSN 1820-340X). 
излази годишње.

Bulletin of scientific and art research: аnnual report for 2018

Еditor-in-chief Marko Anđelković
Еditor Vidojko Jović

Belgrade 2019, 174 стр.
Цена: 1.700,00

П
ре

дс
ед

ни
ш

тв
о

Bulletin of scientific and art research:  
аnnual report for 2017

Еditor-in-chief Marko Anđelković
Еditor Vidojko Jović

Belgrade 2018, 160 стр.
Цена: 1.580,00
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аКадЕмСКЕ БЕСЕдЕ
ISSN 2466-5134
излази сваке треће године.

академске беседе, књ. 2

главни уредник марко анђелковић
уредник миро Вуксановић

Беорад 2019, 443 стр. + 3 dVd-a
у Штампи

П
ре

дс
ед

ни
ш

тв
о

приСтупна 
прЕдаВања 
допиСниХ чланоВA
ISSN 2683-4251

излази сваке треће године.

приступна предавања дописних 
чланова, књ. 1

главни уредник марко анђелковић
уредник миро Вуксановић

Беорад 2019, 378 стр.
у Штампи

БиБлиограФија чланоВа Сану
ISSN 2683-4243

излази сваке треће године.

Библиографија чланова Сану, књ. 1 

главни уредник марко анђелковић
уредник миро Вуксановић

Беорад 2019, 742 стр.
у Штампи
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о

СлоБодан јоВаноВић: 
жиВот, дЕло, ВрЕмЕ 

главни уредник марко анђелковић
уредници Коста чавошки, александар Костић
Београд : Сану, 2019.
452 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-827-3 (брош.)
у припрЕми

SloBodAN JoVANoVIĆ: 
lIfe, WorK, tIMeS

editor-in-chief Marko Anđelković
editors Kosta Čavoški, Aleksandar Kostić
Belgrade : SASA, 2019.
452 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-828-0 (брош.)
у припрЕми

On the 
occasion 

of the 150th 
anniversary of 

his birth

Поводом 
150 година 
од рођења 
Слободана 
Јовановића
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миХаило пЕтроВић алаС: 
жиВот, дЕло, ВрЕмЕ 

главни уредник марко анђелковић
уредници публикације Стеван пилиповић,  
градимир В. миловановић, жарко мијајловић
Београд : Сану, 2019.
374 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-808-2 (брош.)
Цена: 2.800,00

MIhAIlo petroVIĆ AlAS:  
lIfe, WorK, tIMeS

editor-in-chief Marko Anđelković
editors of publication Stevan pilipović,  
Gradimir V. Milovanović, Žarko Mijajlović
Belgrade : SASA, 2019.
374 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-808-2 (брош.)
Цена: 2.800,00

миХаило пЕтроВић алаС:  
поВодом Сто пЕдЕСЕт година  
од роЂЕња
научни СКуп Са мЕЂународним учЕШћЕм одржан  
у СрпСКој аКадЕмији науКа и умЕтноСти, 2–3. оКтоБра 2018.

уредници градимир миловановић, Стеван пилиповић,  
жарко мијајловић
научни скупови Сану, књ. 182
председништво, књ. 12
Београд : Сану : математички факултет :  
математички институт Сану : друштво математичара Србије, 2019. 
168 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-825-9 (брош.)
у Штампи

On the 
occasion 

of the 150th 
anniversary of 

his birth

Поводом 
150 година 
од рођења 
Михаила 

Петровића 
Аласа

П
ре

дс
ед

ни
ш

тв
о
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Стојан 
ноВаКоВић: 
жиВот, дЕло, 
ВрЕмЕ

уредници марко анђелковић, 
михаило Војводић,  
александар Костић 
Београд : Сану, 2017.
354 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-743-6 (брош.)
Цена: 2.400,00

StoJAN 
NoVAKoVIĆ:  
lIfe, WorK, 
tIMeS

Еditors Marko Anđelković,  
Mihailo Vojvodić,  
Aleksandar Kostić
Belgrade : SASA, 2017. 
354 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-744-3 (брош.)
Цена: 2.400,00

Стојан  
ноВаКоВић:  
изаБрана 
доКумЕнта

приредили александар растовић и др.
уредници марко анђелковић,  
михаило Војводић, александар Костић
Београд : Сану, 2017.
390 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-742-9 (брош.)
Цена: 2.400,00

Стојан ноВаКоВић: поВодом Сто 
СЕдамдЕСЕт пЕт година од роЂЕња 
научни СКуп Са мЕЂународним учЕШћЕм одржан  
у СрпСКој аКадЕмији науКа и умЕтноСти, 1. и 2. ноВЕмБра 
2017. годинЕ

уредници михаило Војводић, александар Костић
научни скупови Сану, књ. 172
председништво, књ. 11
Београд : Сану, 2018.
517 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-791-7 (брош.)
Цена: 2.800,00

Поводом 
175 година од 

рођења Стојана 
Новаковића

П
ре

дс
ед

ни
ш

тв
о
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из БЕлЕжниЦа јоВана 
ЦВијића  
приКази и тумачЕња

уредници ана милановић пешић и др.
Београд : Сану : географски институт „јован 
Цвијић“ Сану, 2017. 
199 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-724-5 (брош.)
Цена: 1.500,00

froM the NoteBooKS 
of JoVAN CVIJIĆ
SeleCted pAGeS ANd 
INterpretAtIoNS

editors Ana Milanović pešić et al.
Belgrade : SASA : Geographical Institute “Jovan 
Cvijić” SASA, 2019.
199 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-792-4 (брош.)
Цена: 2.100,00

On the 
occasion 

of the 150th 
anniversary of 

his birth

Поводом 
150 година од 
рођења Јована 

Цвијића

П
ре

дс
ед

ни
ш

тв
о
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праВилниК  
о издаВачКој дЕлатноСти  
СрпСКЕ аКадЕмијЕ науКа и умЕтноСти  
упутСтВо  
за припрЕму руКопиСа за Штампу у издањима Сану

уредник марко анђелковић
прописи Српске академије наука и уметности, књ. 5
Београд : Сану, 2017.
35 стр. ; 21 цм

ISBN 978-86-7025-729-0 (брош.)
БЕСплатни примЕрЦи

П
ре

дс
ед

ни
ш

тв
о

СрпСКа 
ЕнЦиКлопЕдија

том 3, књ. 1, г – демографски преглед
уређивачки одбор драган Станић 
(председник) ... и др.
нови Сад : матица српска ;  
Београд : Сану: завод за уџбенике, 2018.
932 стр. : илустр. ; 31 cm

ISBN 978-86-7946-232-9 (мС; пласт.)
нијЕ у продаји
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ВЕлиКоХрВатСКЕ прЕтЕнзијЕ на 
ВојВодину и БоСну и ХЕрЦЕгоВину

аутор Василије Ђ. Крестић
уредник марко анђелковић
посебна издања Сану, књ. 685
председништво, књ. 6
Београд : Сану, 2017.
131 стр., 12 стр. с таблама : илустр. ; 25 цм

ISBN 978-86-7025-726-9 (картон са омотом)
Цена: 700,00

П
ре

дс
ед

ни
ш

тв
о

јаСЕноВаЦ

аутори Василије Ђ. Крестић, мира радојевић 
уредник марко анђелковић 

посебна издања Сану, књ. 686
председништво, књ. 7
Београд : Сану, 2017.

104 стр., 19 стр. с таблама : илустр. ; 25 цм

ISBN 978-86-7025-727-6 (картон са омотом)
Цена: 650,00

праВни аСпЕКти  
дигитализаЦијЕ  
КултурнЕ БаШтинЕ

приредио драган прља
Београд : институт за упоредно право : Сану, 2017.
206 стр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-745-0 (брош.)
нијЕ у продаји
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учЕШћЕ СрпСКЕ аКадЕмијЕ 
науКа и умЕтноСти у 
унутраШњЕм дијалогу о 
КоСоВу и мЕтоХији  
прилози чланоВа и одЕљЕња Сану

уредник марко анђелковић
Београд : Сану, 2018.
236 стр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-764-1 (брош.)
раСпродато

8th dANuBe ACAdeMIeS 
CoNfereNCe
= 8. КонФЕрЕнЦија аКадЕмија 
подунаВСКЕ рЕгијЕ

editor Marko Anđelković
editorial board ljubomir Maksimović,  
Vladimir Stevanović, dejan popović
Belgrade : SASA, 2018.
170 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-779-5 (брош.)
Цена: 1.100,00

гЕограФСКи инСтитут  
„јоВан ЦВијић“ Сану 1947–2017. 
иСторијат и пЕрСпЕКтиВЕ

главни уредник жељко Бјељац
Београд : Сану : географски институт „јован Цвијић“ Сану, 2017.
423 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-722-1 (брош.)
Цена: 2.400,00

П
ре

дс
ед

ни
ш

тв
о
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П
ре

дс
ед

ни
ш

тв
о

GuIde to SASA

Еditor Zoran V. popović 
Belgrade : SASA, 2017.
107 стр. : илустр. ; 23 цм

ISBN 978-86-7025-737-5 (брош.)
БЕСплатни примЕрЦи

БЕоград и СоФија: 
арХЕолоШКи БиСЕри 
= СоФиЯ и БЕлград: 
арХЕологичЕСКи БиСЕри

редактори Снежана горјанова и др.
Београд : Сану : археолошки институт :  
Софија : Бугарска академија наука,  
национални археолошки институт с музејем, 2019.
96, 95 стр. : илустр. ; 25 цм

ISBN 978-86-7025-820-4 (брош.)
Цена: 1.363,64
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BulletIN 
de l’ACAdéMIe SerBe  
deS SCIeNCeS et deS ArtS 
ClASe deS SCIeNCeS MAtheMAtIqueS  
et NAturelleS SCIeNCeS MAtheMAtIqueS
ISSN 0561-7332

Bulletin de l’Académie Serbe des Sciences et des Arts, t. CL.  
Classe des sciences mathematiques et naturelles, Sciences 

mathematiques, no. 42

rédacteur Gradimir V. Milovanović

Belgrade 2017, 83 стр.
Цена: 500,00

доступно и на http://emis.maths.adelaide.edu.au/journals/BSANu/index.html
излази годишње.

Bulletin de l’Académie Serbe des Sciences et des Arts, t. CLI. 
Classe des sciences mathematiques et naturelles, Sciences 
mathematiques, no. 43
тематски број посвећен академику Богољубу Станковићу.

rédacteur Gradimir V. Milovanović

Belgrade 2018, 121 стр.
Цена: 450,00

О
де

љ
ењ

е 
за

 м
ат

ем
ат

ик
у,

 ф
из

ик
у 

и 
ге

о-
на

ук
е

http://emis.maths.adelaide.edu.au/journals/BSANU/index.html
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БиБлиограФија радоВа аКадЕмиКа 
милоСаВа марјаноВића 
у чаСт оСамдЕСЕт СЕдам година жиВота

Саставила Светлана Симоновић-мандић
уредник миро Вуксановић
издања Библиотеке Сану, књ. 29
Београд : Сану, 2018. 
82 стр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-799-3 (брош.)
Цена: 200,00

О
де

љ
ењ

е 
за

 м
ат

ем
ат

ик
у,

 ф
из

ик
у 

и 
ге

о-
на

ук
е

од СунчЕВог СиСтЕма  
до граниЦа ВаСионЕ

уредник зоран Кнежевић
Циклус предавања, књ. 3

Београд : Сану, 2017.
VIII, 75 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-730-6 (брош.)
Цена: 750,00
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Поводом 
150 година 
од рођења 
Михаила 

Петровића 
Аласа

миХаило пЕтроВић 
алаС: родоначЕлниК 
СрпСКЕ матЕматичКЕ 
ШКолЕ

главни уредник душан оташевић
уредник публикације жарко мијајловић
галерија Српске академије наука  
и уметности, 143
Београд : Сану, 2018.
159 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-768-9 (брош.)
Цена: 909,09

MIhAIlo petroVIĆ AlAS: 
fouNder of the SerBIAN 
MAtheMAtICAl SChool

Еditor-in-chief dušan otašević
Еditor Žarko Mijajlović
Gallery of the Serbian Academy  
of Sciences and Arts, 143
Belgrade: SASA, 2018.
159 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-769-6 (брош.)
Цена: 909,09

On the 
occasion 

of the 150th 
anniversary of 

his birth
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КритичКа лиСта ВрСта 
ВаСКуларнЕ ФлорЕ СрБијЕ
1, lYCopodIopSIdA, polYpodIopSIdA, GNetopSIdA, 
pINopSIdA и lIlIopSIdA 

аутори марјан никетић, гордана томовић
уредник Владимир Стевановић
посебна издања Сану, књ. 690
одељење хемијских и биолошких наука, књ. 10
Београд : Сану, 2018.
294 стр. : граф. прикази ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-801-3 (брош.)
Цена: 800,00

до ФиСијЕ, о ФиСији  
и о уранијуму

аутори Шћепан С. миљанић, јелена радић-перић,  
миљенко перић 
уредник Владимир Стевановић
посебна издања Сану, књ. 691
одељење хемијских и биолошких наука, књ. 11
Београд : Сану, 2019.
172 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-826-6 (брош.)
Цена: 1.300,00
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Етно-СЕла и СЕоСКЕ 
амБијЕнталнЕ ЦЕлинЕ  
у рЕпуБлиЦи СрБији  
и рЕпуБлиЦи СрпСКој 
зБорниК радоВа Са научног СКупа  
одржаног 11. Aприла 2017. годинЕ

уредник драган Шкорић
научни скупови Сану, књ. 169
одељење хемијских и биолошких наука, књ. 11
Београд : Сану, 2018.
332 стр. : илустр. ; 25 цм

ISBN 978-86-7025-762-7 (брош.)
Цена: 1.600,00

eКолоШКи и ЕКономСКи значај  
ФаунЕ СрБијЕ 
зБорниК радоВа Са научног СКупа  
одржаног 17. ноВЕмБрA 2016.

уредник радмила петановић
научни скупови Сану, књ. 171 
одељење хемијских и биолошких наука, књ. 12
Београд : Сану, 2018.
412 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-777-1 (брош.)
Цена: 1.700,00
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ВодоСнаБдЕВањЕ СтаноВниКа 
БрдСКо-планинСКиХ прЕдЕла

уредник драган Шкорић
научни скупови Сану, књ. 174
одељење хемијских и биолошких наука, књ. 13
Београд : Сану, 2018. 
149 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-798-6 (брош.)
Цена: 900,00

оБноВљиВо КориШћЕњЕ 
природниХ рЕСурСа у СЕоСКим 
подручјима СрБијЕ

уредник драган Шкорић
научни скупови Сану, књ. 179
одељење хемијских и биолошких наука, књ. 14
Београд : Сану, 2019. 
318 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-814-3 (брош.)
Цена: 1.100,00



25 24 

О
де

љ
ењ

е 
хе

м
иј

ск
их

 и
 б

ио
ло

ш
ки

х 
на

ук
а 

КориШћЕњЕ пЕСтиЦида у Биљној  
произВодњи и заШтита жиВотнЕ 
СрЕдинЕ

уредници драган Шкорић, марко анђелковић
научни скупови Сану, књ. 181
одељење хемијских и биолошких наука, књ. 16
Београд : Сану, 2019. 
293 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-829-7 (брош.)
Цена: 750,00

зБорниК Са научног СКупа 
поВодом пЕдЕСЕт година  
од Смрти аКадЕмиКа милутина 
радоВаноВића

уредници радмила петановић, драгослав маринковић
научни скупови Сану, књ. 180
одељење хемијских и биолошких наука, књ. 15
Београд : Сану, 2019. 
206 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-821-1 (брош.)
Цена: 1.500,00
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БиБлиограФија радоВа аКадЕмиКа 
мироСлаВа ј. гаШића

Саставила марина нинић
уредник миро Вуксановић
издања Библиотеке Сану, књ. 31
Београд : Сану, 2019. 
42 стр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-823-5 (брош.)
Цена: 120,00

жиВот и дЕло СрпСКиХ научниКа 16

уредник Владан д. Ђорђевић
Биографије и библиографије Сану, књ. 16 
II одељење, одбор за проучавање живота  
и рада научника у Србији и научника  
српског порекла, књ. 16
Београд : Сану, 2018.
VII, 633 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-772-6 (картон)
Цена: 1.400,00

lIVeS ANd WorK of the SerBIAN 
SCIeNtIStS
BooK of ABStrACtS

Еditor Vladan d. djordjević
Biographies and Bibliographies, vol. 11–15 
II Section, Committee for research into the lives and Work  
of the Scientists in Serbia and Scientists of Serbian origin:  
book of abstracts
Belgrade : SASA, 2017.
VI, 256 стр. : илустр. ; 25 цм

ISBN 978-86-7025-738-2 (картон)
Цена: 650,00
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hAlf A CeNturY of SpeCtroSCopY  
oN StudeNtSKI trG (BelGrAde)

аuthor of the catalogue Slobodan Milosavljević
Gallery of Science and technology SASA, No. 29
Beograd : SASA : the institute for medicinal plant research “dr. Josif 
pančić“, 2017.
35 стр. : илустр. ; 21 x 24 цм

ISBN 978-86-7025-733-7 (брош.)  нијЕ у продаји

иВан Ђаја   
БЕоградСКа ШКола ФизиологијЕ  
– од СорБонЕ до БЕограда

аутори каталога негослав Ђаја, павле анђус, Бато Кораћ
уредник каталога дејан поповић
галерија науке и технике Сану, бр. 31
Београд : Сану, 2018.
43 стр. : илустр. ; 21 x 24 цм

ISBN 978-86-7025-763-4 (брош.)  нијЕ у продаји

момчило Ст. моКрањаЦ –  
ХЕмичар, проФЕСор, тоКСиКолог

аутори текста данијела Ђукић-ћосић и др. 
галерија науке и технике Сану, бр. 38
Београд : Сану : Фармацеутски факултет ;  
неготин : музеј Крајине, 2019. 
102 стр. : илустр. ; 22 x 24 cm

ISBN 978-86-7025-813-6 (брош.)  нијЕ у продаји

и оВо јЕ СрБија

аутор каталога зоран Цветковић
галерија науке и технике Сану, бр. 33
Београд : Сану, 2018.
51 стр. : илустр. ; 21 x 24 цм

ISBN 978-86-7025-770-2 (брош.)  нијЕ у продаји
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рајКо томоВић – Сто година од роЂЕња
изложБа поВодом јуБилЕја

уредник каталога дејан поповић
галерија науке и технике Сану, бр. 42
Београд : Сану, 2019
46 стр. : илустр. ; 22 Х 24 цм

ISBN 978-86-7025-838-9 (брош.)  нијЕ у продаји
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proCeedINGS  
of the 22nd INterNAtIoNAl 
CoNfereNCe oN GAS 
dISChArGeS ANd theIr 
ApplICAtIoNS
2nd–7th SepteMBer 2018 NoVI SAd, SerBIA 
Vol. 1–2

editors Zoran lj. petrović et al.
Belgrade : SASA, 2018.
2 књ. (661 стр.) : илустр. ; 30 цм

ISBN 978-86-7025-780-1 (брош.) 
ISBN 978-86-7025-781-8 (т. 1)
ISBN 978-86-7025-782-5 (т. 2)
нијЕ у продаји
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прЕВЕнЦија у ФунКЦији 
заШтитЕ здраВља  
у рЕпуБлиЦи СрБији 

уредник љубиша ракић
проблеми јавног здравља и система здравствене 
заштите, књ. 2
Београд : Сану, 2019.
91 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-809-9 (брош.)
Цена: 340,00

ЕпидЕмија гојазноСти  
и СрБија

уредник драган мицић
проблеми јавног здравља и система здравствене 
заштите, књ. 1
Београд : Сану, 2017.
VIII, 110 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-734-4 (брош.)
Цена: 400,00

КарЦином дЕБЕлог ЦрЕВа 
од прЕВЕнЦијЕ прЕКо КарЦиногЕнЕзЕ  
до мЕтаСтазЕ 

аутори зоран В. Кривокапић и др.
уредници зоран B. Кривокапић, Бранислав ј. Ђерић 
Београд : завод за уџбенике : Сану, 2018.
XXXIII, 348 стр. : илустр. ; 30 цм

ISBN 978-86-17-19893-8 (зу; картон)
нијЕ у продаји
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глаС
СрпСКЕ аКадЕмијЕ науКа и умЕтноСти 
одЕљЕњЕ јЕзиКа и КњижЕВноСти
ISSN 0351-7365

излази повремено.

Глас Сану, књ. CDXXVII 
одељење језика и књижевности, књ. 30 

уредник Слободан грубачић

Београд 2017, 142 стр.
Цена: 750,00

Глас Сану, књ. CDXXIX
одељење језика и књижевности, књ. 31

уредник злата Бојовић

Београд 2019, 186 стр.
Цена: 625,00

рЕчниК СрпСКоХрВатСКог 
КњижЕВног и народног 
јЕзиКа 
Књ. 20, пЕтогодан – погдЕгод

уредници даринка гортан премк и др.
Београд : Сану : институт за српски језик 
Сану, 2017.
VII, 800 стр. ; 30 цм

ISBN 978-86-7025-756-6 (полукожа) 
Цена: 2.000,00
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СрпСКи 
дијалЕКтолоШКи 
зБорниК
ISSN 0353-8257  

први број објављен је 1905. године. после другог светског рата, 
приликом осамостаљења института за српскохрватски језик Сан, ова 
серија је изашла из академијиних издања, тако да су се књ. XIV–XXVI 
(1964–1980) појавиле у издању института, али су после тога враћене 
у академијина издања и од 1981. године објављују се као заједничко 
издање Сану и института за српски језик Сану.

Српски дијалектолошки зборник LXV/1

главни уредник Слободан реметић

Београд 2018, 1059 стр. 
Цена: 2.850,00

Српски дијалектолошки зборник LXV/2

главни уредник Слободан реметић

Београд 2018, 1166 стр. 
Цена: 2.700,00

Српски дијалектолошки зборник LXIV

главни уредник Слободан реметић

Београд 2017, 1066 стр. 
Цена: 2.800,00

Српски дијалектолошки зборник LXIV/II

главни уредник Слободан реметић

Београд 2017, 376 стр. 
Цена: 1.000,00
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јужноСлоВЕнСКи 
Филолог
ISSN 0350-185X

први број објављен је 1913. године. после другог светског рата, 
излазио је у оквиру института за српскохрватски језик Сан, 
књ. XVIII–XXIV (1949–1961). од књ. XXV ова серија је изашла 
из академијиних издања. Враћена је 2017. године и од тада се 
објављује као заједничко издање Сану и института за српски 
језик Сану. излази два пута годишње по двоброј.

јужнословенски филолог LXXIV, св. 1

главни уредник предраг пипер

Београд 2018, стр. 370
Цена: 800,00

јужнословенски филолог LXXIV, св. 2

главни уредник предраг пипер

Београд 2018, стр. 294
Цена: 1.240,00

јужнословенски филолог LXXIII, св. 1/2

главни уредник предраг пипер

Београд 2017, стр. 392
Цена: 1.600,00

јужнословенски филолог LXXIII, св. 3/4 

главни уредник предраг пипер

Београд 2017, стр. 484
Цена: 1.600,00
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триБина 
БиБлиотЕКЕ Сану
ISSN 2335-0121 

излази годишње.

трибина Библиотеке Сану, год. VII, бр. 7

уредник миро Вуксановић

Београд 2019, 286 стр. 
Цена: 600,00

трибина Библиотеке Сану год. VI, бр. 6

уредник миро Вуксановић

Београд 2018, 293 стр. 
Цена: 660,00

трибина Библиотеке Сану год. V, бр. 5

уредник миро Вуксановић

Београд 2017, 351 стр. 
Цена: 600,00
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топонимија жупЕ пиВСКЕ

аутор мара тијанић-Вујовић
уредник александар лома
Библиотека ономатолошких прилога, књ. 4
Београд : Сану, 2018.
688 стр., [1] пресавијени лист с геогр. картом : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-803-7 (брош.)
Цена: 2.500,00

ономатолоШКи 
прилози
ISSN 0351-9171

ономатолошки прилози XXIV

уредник александар лома

Београд 2017, 254 стр., [1] пресавијени лист
Цена: 1.200,00
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СлоВЕнСКа тЕрминологија данаС

уредници предраг пипер, Владан јовановић
научни скупови Сану, књ. 157
одељење језика и књижевности, књ. 28
Београд : Сану : институт за српски језик Сану, 2017.
689 стр. : илустр. ; 25 цм

ISBN 978-86-7025-741-2 (картон)
Цена: 2.700,00

КњижЕВноСт и јЕзиК у друШтВу 
СрпСКЕ СлоВЕСноСти

уредник злата Бојовић
научни скупови Сану, књ. 158

одељење језика и књижевности, књ. 29
Београд : Сану, 2017.

223 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-751-1 (брош.) 
Цена: 720,00

дЕло иВЕ андрића

уредник миро Вуксановић
научни скупови Сану, књ. 170
одељење језика и књижевности, књ. 30
Београд : Сану, 2018.
580 стр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-773-3 (брош.)
Цена: 1.500,00
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БиБлиограФија радоВа аКадЕмиКа 
љуБомира СимоВића 
у чаСт оСамдЕСЕт година жиВота

Саставила Светлана Симоновић-мандић
уредник миро Вуксановић
Библиографије Сану, књ. 21
одељење језика и књижевности, књ. 7
Београд : Сану, 2017.
348 стр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-755-9 (брош.)
Цена: 560,00

пЕриодизаЦија ноВЕ СрпСКЕ 
КњижЕВноСти
поВодом 150. годиШњиЦЕ роЂЕња  
паВла попоВића 
(16. IV 1868 – 4. VI 1939)

уредник злата Бојовић
научни скупови Сану, књ. 178. 
одељење језика и књижевности,  књ. 31
Београд : Сану, 2019.
358 стр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-816-7 (брош.)
Цена: 1.000,00

БиБлиограФија радоВа аКадЕмиКа 
драгоСлаВа миХаилоВића 

у чаСт оСамдЕСЕт пЕт година жиВота

Саставила марина нинић
уредник миро Вуксановић

Библиографије Сану, књ. 20
одељење језика и књижевности, књ. 6

Београд : Сану, 2017.
206 стр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-731-3 (брош.)
Цена: 400,00
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КоХЕрЕнтноСт и ЕВалуаЦија  
у тЕКСту у СрпСКом и руСКом 
јЕзиКу

аутор радослава трнавац
уредник предраг пипер
Српски језик и књижевност у поређењу са другим 
језицима и књижевностима, књ. 4
Београд : Сану, 2018.
215 стр. : табеле ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-766-5 (брош.)
Цена: 860,00

SCAlA pArAdISI
аКадЕмиКу димитрију БогданоВићу  
у СпомЕн, 1986–2016

уредници анатолиј аркадјевич турилов и др.
Словенски и српски средњи век,  књ. 1
Београд : Сану, 2018.
487 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-802-0 (брош.)
Цена: 1.320,00
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јЕзиК Као запиС КултурЕ  
у ЕтнолоШКој и лингВиСтичКој анализи  
на рЕлаЦији СрБија – маКЕдонија
том 1 

= јазиКот КаКо запиС на Културата  
Во ЕтнолоШКата и лингВиСтичКа анализа  
на рЕлаЦија СрБија – маКЕдонија
том 1

главни уредници предраг пипер, марјан марковиќ
уредници првог тома Станислав Станковић, Веселинка лаброска
Београд : Сану; Скопје : ману, 2018.
204 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-783-2 (брош.) 
Цена: 710,00

СрпСКа лЕКСиКограФија  
од ВуКа до данаС  
Каталог изложБЕ 

= СЕрБСКаЯ лЕКСиКограФиЯ 
от ВуКа до СоВрЕмЕнноСти 
Каталог ВыСтаВКи

уредници милосав тешић, рајна драгићевић, 
ненад ивановић  
Београд : Сану : Савез славистичких друштава 
Србије, 2018.
407 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-778-8 (брош.) 
нијЕ у продаји
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изаБрана дЕла мирона ФлаШара 
том 1

приредили Војислав јелић, александар лома, 
ненад ристовић
Београд : Филозофски факултет : Сану ;  
нови Сад : матица српска, 2017. 
635 стр. ; 24 цм

ISBN 978-86-6427-078-6 (ФФ) 
ISBN 978-86-7946-216-9 (мС; брош.) 
нијЕ у продаји

изаБрана дЕла мирона ФлаШара 
том 2

приредили александар лома, ненад ристовић
Београд : Филозофски факултет : Сану ;  
нови Сад : матица српска, 2017.
631 стр. ; 24 цм

ISBN 978-86-6427-079-3 (ФФ) 
ISBN 978-86-7946-217-6 (мС; брош.) 
нијЕ у продаји

изаБрана дЕла мирона ФлаШара 
том 3, античКо наСлЕЂЕ у СрпСКој 
КњижЕВноСти

приредили Војислав јелић, ненад ристовић
Београд : Филозофски факултет : Сану ;  
нови Сад : матица српска, 2017.
702 стр. ; 24 цм

ISBN 978-86-6427-080-9 (ФФ) 
ISBN 978-86-7946-218-3 (мС; брош.) 
нијЕ у продаји
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СтаноВањЕ рома у СрБији
СтањЕ и изазоВи 

уредници тибор Варади, злата Вуксановић-мацура
посебна издања Сану, књ. 684 
одељење друштвених наука, књ. 107
Београд : Сану, 2017.  
271 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-732-0 (брош.)
Цена: 800,00

о праВди и праВичноСти 

аутор Коста чавошки   
уредник димитрије Стефановић
посебна издања Сану, књ. 687 
одељење друштвених наука, књ. 108 
Београд : Сану, 2017.
266 стр. ; 24 цм 

ISBN 978-86-7025-752-8 (картон) 
Цена: 1.700,00
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роми СрБијЕ у XXI ВЕКу 

уредник тибор Варади
посебна издања Сану, књ. 688
одељење друштвених наука, књ. 109
Београд : Сану, 2018. 
200 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-767-2 (брош.)
Цена: 900,00

тридЕСЕт година рада одБора  
за проучаВањЕ жиВота  
и оБичаја рома : 1989-2019 

уредници тибор Варади, горан Башић
посебна издања Сану, књ. 689
одељење друштвених наука, књ. 110
Београд : Сану, 2019.
132 стр. : илустр. ; 24 cm

ISBN 978-86-7025-831-0 (брош.)
Цена: 500,00
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очуВањЕ, заШтита и пЕрСпЕКтиВЕ 
ромСКог јЕзиКа у СрБији

уредник тибор Варади  
научни скупови Сану, књ. 175 

одељење друштвених наука, књ. 40 
Београд : Сану, 2018. 

326 стр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-796-2 (брош.) 
Цена: 1.550,00

О
де

љ
ењ

е 
др

уш
тв

ен
их

 н
ау

ка

Култура: оСноВа држаВног  
и наЦионалног идЕнтитЕта
зБорниК радоВа Са научног СКупа  
одржаног 24. и 25. ноВЕмБра 2016. годинЕ  

уредник александар Костић
научни скупови Сану, књ. 166
одељење друштвених наука, књ. 39
Београд : Сану, 2017.
321 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-747-4 (брош.)
Цена: 1.350,00

ЕКономија: запоСлЕноСт и рад  
у СрБији у XXI ВЕКу

уредник александар Костић
научни скупови Сану, књ. 176
одељење друштвених наука, књ. 41
Београд : Сану, 2018.
369 стр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-787-0 (брош.)
Цена: 800,00
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примЕна дигитализаЦијЕ  
у Култури и науЦи
1. научно-Стручни СКуп

уредници Ђуро Кутлача, александар Костић,  
радослав зеленовић, драган прља
Београд : Сану : институт за упоредно право, 2019.
256 стр. ; 24 cm

ISBN 978-86-7025-836-5 (брош.)
у Штампи

праВа наЦионалниХ мањина  
у уСтаВнопраВном СиСтЕму 
рЕпуБлиКЕ СрБијЕ
зБорниК радоВа Са оКруглог Стола  
одржаног 27. ноВЕмБра 2017.

научни скупови Сану, књ. 177
одељење друштвених наука, књ. 42
уредник тибор Варади
Београд : Сану, 2019.
165 стр. : граф. прикази ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-811-2 (брош.)
Цена: 520,00

држаВни порЕдаК: СуВЕрЕнитЕт  
у ВрЕмЕну глоБализаЦијЕ

зБорниК радоВа Са Симпозијума  
одржаног 8. и 9. ФЕБруара 2019. годинЕ

научни скупови Сану, књ. 183
одељење друштвених наука, књ. 43

уредник александар Костић
Београд : Сану, 2019.

392 стр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-837-2 (брош.)
Цена: 700,00
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СВЕт и ВрЕмЕ 
СлоБодана  
јоВаноВића
(1869–1958)

главни уредник душан оташевић
уредник публикације Коста чавошки
галерија Српске академије наука и уметности, 150
Београд : Сану, 2019.
160 стр. : илустр. ; 24 cm

ISBN 978-86-7025-841-9 (брош.)
Цена: 909,09

the lIfe ANd tIMeS  
of SloBodAN  
JoVANoVIĆ  
(1869–1958)

editor in chief dušan otašević
editor Kosta Čavoški
Gallery of the Serbian Academy of Sciences and 
Arts, 150
Belgrade : SASA, 2019
160 стр. : илустр. ; 24 цм 

ISBN 978-86-7025-842-6 (брош.)
у припрЕми

On the 
occasion 

of the 150th 
anniversary of 

his birth

Поводом 
150 година 
од рођења 
Слободана 
Јовановића
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БиБлиограФија радоВа аКадЕмиКа 
ВојиСлаВа СтаноВчића

Саставила оливера голубовић
уредник миро Вуксановић
издања Библиотеке Сану, књ. 30
Београд : Сану, 2018.
103 стр.; 24 цм

ISBN 978-86-7025-805-1 (брош.)
Цена: 290,00

БраниСлаВ Којић – проСтор у СЕлу, 
СЕло у проСтору 

аутори злата Вуксановић-мацура и др.
галерија науке и технике Сану, бр. 30 
Београд : Сану ; географски институт „јован Цвијић“ Сану, 2017. 
110 стр. : илустр. ; 21 цм

ISBN 978-86-80029-74-0 (гијЦ; брош.)
нијЕ у продаји

ЕКономСКа Криза: 
порЕКло и иСХоди 

уредник часлав оцић
Економски зборник, књ. 14
Београд : Сану, 2018.
VIII, 479 стр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-800-6 (брош.)
Цена: 2.000,00
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глаС 
СрпСКe аКадЕмијe науКа и умЕтноСти 
одЕљЕњЕ иСторијСКиХ науКа

ISSN 0351-4765 
излази повремено.
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Глас Сану, књ. CDXXVIII
одељење историјских наука, књ. 18 
тематски број посвећен академику милораду Екмечићу

уредник михаило Војводић 

Београд 2018, 586 стр. 
Цена: 1.650,00

ЦрКВа СВЕтог 
ЂорЂа у рЕчанима
ЦртЕжи и ФотограФСКи 
СнимЦи арХитЕКтурЕ  
и жиВопиСа

аутори маријана марковић, 
Бојана Стевановић 
уредници миодраг марковић, 
драган Војводић
Корпус споменика српске 
средњовековне уметности, књ. 1
Београд : Сану, одбор за 
историју уметности : Филозофски 
факултет, институт за историју 
уметности, 2018.
81 стр. : илустр. ; 35 цм 

ISBN 978-86-7025-804-4 (брош.)
Цена: 1.700,00
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зБорниК  
о СрБима  
у ХрВатСКој 
ISSN 0353-5967 

излази повремено.

Зборник о Србима у Хрватској 12 

уредник Василије Ђ. Крестић

Београд 2019, 304 стр. 
у припрЕми

Зборник о Србима у Хрватској 11 

уредник Василије Крестић

Београд 2017, 288 стр. 
Цена: 2.000,00



47 

О
де

љ
ењ

е 
ис

то
ри

јс
ки

х 
на

ук
а 

ХиландарСКи 
зБорниК 
ISSN 0584-9853 

КоСоВСКо- 
-мЕтоХијСКи 
зБорниК  
ISSN 0354-284X 

косовско-метохијски зборник 7 

уредник михаило Војводић

Београд 2017, 303 стр. 
Цена: 1.500,00

Хиландарски зборник 14

уредник мирјана живојиновић 

Београд 2017, 307 стр. 
Цена: 2.650,00

излази двогодишње.
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СрпСКо умЕтничКо 
наСлЕЂЕ на КоСоВу  
и мЕтоХији 
идЕнтитЕт, значај, угрожЕноСт 

уредници миодраг марковић, драган Војводић 
галерија Српске академије наука и уметности, 141 
Београд : Сану, 2017.  
588 стр. : илустр. ; 24 цм 

ISBN 978-86-7025-739-9 (брош.) 
раСпродато

СрпСКо умЕтничКо 
наСлЕЂЕ на КоСоВу  
и мЕтоХији 
идЕнтитЕт, значај, угрожЕноСт 
измењено и допуњено издање

уредници миодраг марковић, драган Војводић  
галерија Српске академије наука и уметности, 141 
Београд : Сану, 2017.  
588 стр. : илустр. ; 25 цм

ISBN 978-86-7025-746-7 (картон) 
Цена: 1.364,64

SerBIAN ArtIStIC  
herItAGe IN KoSoVo  
ANd MetohIJA  
IdeNtItY, SIGNIfICANCe, VulNerABIlItY 

уредници миодраг марковић, драган Војводић  
Gallery of the Serbian Academy of Sciences and Arts, 141 
Belgrade : SASA, 2017. 
588 стр. : илустр. ; 24 цм 

ISBN 978-86-7025-740-5 (брош.) 
раСпродато

SerBIAN ArtIStIC  
herItAGe IN KoSoVo  
ANd MetohIJA 
IdeNtItY, SIGNIfICANCe, VulNerABIlItY 
2nd revised ed.

Еdited by Miodrag Marković, dragan Vojvodić  
Gallery of the Serbian Academy of Sciences and Arts, 141 
Belgrade : SASA, 2017.  
588 стр. : илустр. ; 25 цм

ISBN 978-86-7025-753-5 (картон) 
Цена: 3.181,82
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умЕтничКо наСлЕЂЕ СрпСКог 
народа на КоСоВу и мЕтоХији
иСторија, идЕнтитЕт, угрожЕноСт, 
заШтита 

уредници драган Војводић,  
миодраг марковић  
Београд : Сану, 2017.  
551 стр., XXXIII листа с таблама : илустр. ; 27 цм

ISBN 978-86-7025-754-2 (картон) 
Цена: 5.454,55

умЕтничКо наСлЕЂЕ СрпСКог 
народа на КоСоВу и мЕтоХији
иСторија, идЕнтитЕт, угрожЕноСт, 
заШтита 
2. издање

уредници драган Војводић,  
миодраг марковић  
Београд : Сану, 2017.  
551 стр., XXXIII листа с таблама : илустр. ; 27 цм

ISBN 978-86-7025-754-2 (картон) 
у Штампи

ArtIStIC herItAGe  
of the SerBIAN people  
IN KoSoVo ANd MetohIJA
hIStorY, IdeNtItY, VulNerABIlItY, 
proteCtIoN  

Еditors  dragan Vojvodić, Miodrag Marković  
Belgrade : SASA, 2017.  
553 стр. : илустр. ; 29 цм

ISBN 978-86-7025-758-0 (картон) 
Цена: 7.272,73
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StoJAN NoVAKoVIĆ  
ANd hIS erA 

аuthors of the Catalogue Mihailo Vojvodić, 
Aleksandar Marković    
Gallery of the Serbian Academy of Sciences and 
Arts, 142 
197 стр. : илустр. ; 24 цм 
Belgrade : SASA, 2017.

ISBN 978-86-7025-749-8 (брош.)  
Цена: 727,28

Стојан ноВаКоВић  
и њЕгоВо доБа 

аутори каталога михаило Војводић, 
александар марковић 
галерија Српске академије наука и 
уметности, 142 
Београд : Сану, 2017.  
196 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-748-1 (брош.) 
Цена: 727,28

Поводом 
175 година 
од рођења 

Стојана 
Новаковића

On the 
occasion 

of the 175th 
anniversary of 

his birth
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КраљЕВСтВо и арХиЕпиСКопија  
у СрпСКим и поморСКим 
зЕмљама нЕмањића

уредници: љубомир максимовић, Срђан пириватрић
Београд : Сану : Српски комитет за византологију, 2019.
592 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-840-2 (брош.)
у Штампи

граЂа о СрпСКоХрВатСКим 
одноСима и СрБима у ХрВатСКој 
(1848-1914) 

аутор Василије Ђ. Крестић 
уредник михаило Војводић
Београд : Сану : архив Србије, 2019.
598 стр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-807-5 (брош.)
Цена: 1.500,00
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TΗ ΠΡΟΣΦΙΛΕΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΑΡΙΣΤΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΡΧΙΣΣΗ 
StudeNtS ANd ColleAGueS for profeSSor fANoulA 
pApAZoGlou = учЕниЦи и КолЕгЕ за проФЕСора 
Фанулу папазоглу
мЕЂународна научна КонФЕрЕнЦија,  
БЕоград, 17–18. оКтоБар 2017.

уредници љубомир максимовић, маријана рицл
научни скупови Сану, књ. 173
одељење историјских наука, књ. 40
Београд : Сану, 2018.
266 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-806-8 (брош.)
Цена: 630,00

КонтроВЕрзЕ у СрпСКој 
иСториограФији 

уредник михаило Војводић 
Циклус предавања, књ. 4 
Београд : Сану, 2018.  
130 стр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-776-4 (брош.) 
Цена: 600,00
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римСКи лимЕС и градоВи  
на тлу СрБијЕ 

уредници миомир Кораћ, Стефан поп-лазић
галерија Српске академије наука  
и уметности, 145
Београд : Сану : археолошки институт, 2018.
389 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-793-1 (брош.)
нијЕ у продаји

натпиСи манаСтира 
Хиландара
том 1, XIV-XVII ВЕК

аутори гојко Суботић, Бојан миљковић,  
 никола дудић
уредник мирјана живојиновић
Београд : Сану, Византолошки институт Сану ; 
[Света гора атонска] : манастир Хиландар, 2019.
166 стр. : илустр. ; 33 цм

ISBN 978-86-7025-830-3 (брош.)
ЦЕна: 2.100,00
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БиБлиограФија радоВа  
аКадЕмиКа ниКолЕ таСића 

Саставила милена обрадовић
уредник миро Вуксановић 
издања Библиотеке Сану, књ. 28  
Београд : Сану, 2018. 
90 стр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-757-3 (брош.) 
Цена: 140,00

Водич Кроз арХиВ  
СрпСКог учЕног друШтВа  

1864–1892 

приредили Василије Ђ. Крестић,  
драгослав опсеница, миле Станић 

уредник Василије Ђ. Крестић 
издања архива Сану, књ. 3 

Београд : Сану, 2017.   
2 књ. (1120 стр.) : факс. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-735-1 (брош.) 
ISBN 978-86-7025-736-8 

Цена: 2.500,00

БиБлиограФија радоВа аКадЕмиКа 
момчила СпрЕмића 
у чаСт оСамдЕСЕт година жиВота

Саставио илија Синдик
уредник миро Вуксановић 
издања Библиотеке Сану, књ. 32 
Београд : Сану, 2019.
83 стр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-824-2 (брош.) 
Цена: 210,00
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раноВизантијСКи утВрЂЕни ЦЕнтар  
у илириКу 

уредник михаило милинковић 
галерија Српске академије наука и уметности, 140 
Београд : Сану ; чачак : народни музеј „чачак“, 2017. 
254 стр. : илустр. ; 24 цм  

ISBN 978-86-7025-728-3 (брош.) 
Цена: 909,09

КраљЕВСтВо СрБа, ХрВата и 
СлоВЕнаЦа (1918–1920) 
зБорниК доКумЕната 
т. 1, Војна заШтита отаџБинЕ. Књ. 2

одабрао Владо Стругар, приредио милић Ф. петровић  
уредник михаило Војводић  
Београд : Сану ; подгорица : Цану, 2018. 
2 књ. (1178 стр.) : илустр. ; 25 цм

ISBN 978-86-7025-759-7 (брош.) 
ISBN 978-86-7025-760-3 
Цена: 4.350,00 
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ФорЕнзиКа дрЕВноСти  
20 година ноВиХ арХЕолоШКиХ иСтражиВања ВинчЕ 

аутори ненад тасић, Кристина пенезић 
галерија науке и технике Сану, бр. 34 
Београд :  Сану, 2018. 
44 стр. : илустр.; 21 x 24 цм

ISBN 978-86-7025-774-0 (брош.)  
нијЕ у продаји      

СолунСКи Фронт 1916–1918.

аутор новица Бабовић
галерија науке и технике Сану, бр. 35
Београд : Сану, 2018.
40 стр. : илустр. ; 21 х 24 цм

ISBN 978-86-7025-788-7 (брош.)
нијЕ у продаји      

прВи СВЕтСКи рат у минијатури 1918–2018.

аутори каталога зоран јаковљевић, часлав мијушковић  
и дарко младеновић 
галерија науке и технике Сану, бр. 36
Београд : Сану : макетарски клуб „олуј“ : Београдски макетарски клуб, 2018.
27 стр. : илустр. ; 21 x 23 цм

ISBN 978-86-7025-795-5 (брош.)
нијЕ у продаји

гаБријЕл мијЕ и иСтражиВања СтарЕ 
СрпСКЕ арХитЕКтурЕ 

уредник каталога дубравка прерадовић
галерија науке и технике Сану, бр. 41
Београд : Сану, 2019.
127 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-833-4 (брош.)
Цена: 800,00
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СлиКари, ратниЦи, 
СВЕдоЦи 
СлиКарСтВо и ФотограФија  
у СрБији 1914–1918 
= pAINterS, WArrIorS, 
WItNeSSeS 
pAINtING ANd photoGrAphY  
IN SerBIA 1914–1918 

аутор пројекта и уредник каталога  
жана гвозденовић 
одговорни уредник душан оташевић 
галерија Српске академије наука  
и уметности, 139 
Београд: Сану, 2017.  
415 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-720-7 (брош.) 
Цена: 1.090,91

peINtreS, CoMBAttANtS, 
téMoINS
lA peINture et lA photoGrAphIe 
eN SerBIe: 1914-1918 

= ХудожниКи, Воины, 
СВидЕтЕли
ВыСтаВКа СЕрБСКоЙ жиВопиСи и 
ФотограФии 1914-1918

rédactrice du catalogue Zana Gvozdenovic
responsable d’edition dusan otasevic
Galerie de l’académie Serbe des sciences  
et des arts, 139
Belgrade : ASSA : мusée d’art contemporain, 2018.
415 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-797-9 (брош.)
Цена: 1.090,91
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дЕлатноСт нЕдЕљКа 
гВоздЕноВића у СрпСКој 
аКадЕмији науКа  
и умЕтноСти и њЕгоВ 
доприноС оСниВању  
и раду галЕријЕ Сану

аутор јелена межински миловановић 
одговорни уредник душан оташевић 
изложбена свеска галерије Сану, бр. 40 
Београд : Сану, 2018. 
134 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-775-7 (брош.) 
Цена: 454,55

нЕдЕљКо гВоздЕноВић
у потрази за апСолутним 
СлиКарСтВом  

аутор дијана метлић 
одговорни уредник душан оташевић 
галерија Српске академије наука  
и уметности, 144 
Београд: Сану, 2018.  
316 стр. : илустр. ; 24 цм  

ISBN 978-86-7025-771-9 (брош.)  
Цена: 1.363,64
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марКо чЕлЕБоноВић 

аутори текста лидија мереник, ана Богдановић, 
невена мартиновић
одговорни уредник душан оташевић
галерија Српске академије наука  
и уметности, 146
Београд : Сану, 2018.
207 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-794-8 (брош.)
Цена: 1.363,64

СВЕтомир арСић БаСара
радоВи 1998-2018 

уредник душан оташевић
галерија Српске академије наука  
и уметности, 147
Београд : Сану, 2019.
162 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-810-5 (брош.)
Цена: 909,09
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отиСаК ВрЕмЕна 70/∞
граФичКи КолЕКтиВ – 70 година

главни уредник душан оташевић
галерија Српске академије наука  
и уметности, 148
Београд : Сану : графички колектив, 2019.
256 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-815-0 (брош.)
Цена: 1.363,64

љуБа попоВић 
(1934–2016)

аутори текстова никола Кусовац, ален Вијо, 
Славица Батос
одговорни уредник душан оташевић
галерија Српске академије наука  
и уметности, 149
Београд : Сану, 2019.
164 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-832-7 (брош.)
Цена: 1.363,64
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lJuBA popoVIĆ
(1934–2016)

Authors Nikola Kusovac, Alain Vuillot,  
Slavica Batos
editor-in-chief  dušan otašević
Gallery of the Serbian Academy of Sciences  
and Arts, 149
Belgrade : SASA, 2019.
164 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-834-1 (брош.)
Цена: 1.363,64
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lJuBA popoVIĆ
(1934–2016)

Auteurs des textes Nikola Kusovac, Alain Vuillot, 
Slavica Batos
directeur de la publication  dušan otašević
Galerie de l’Académie Serbe des Sciences  
et des Arts, 149
Belgrade : ASSA, 2019.
164 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-835-8 (брош.)
Цена: 1.363,64
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умЕтничКа зБирКа Сану 
лиКоВни умЕтниЦи аКадЕмиЦи 
II издaње

уредник душан оташевић  
Београд : Сану, 2017. 
167 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-690-3 (брош.) 
Цена: 454,55

традиЦионално арХитЕКтонСКо 
наСлЕЂЕ у рЕгиону СтарЕ планинЕ 

аутор горица љубенов 
галерија науке и технике Сану, бр. 32  
Београд: Сану, 2018.   
59 стр. : илустр. ; 21 x 24 цм

ISBN 978-86-7025-765-8 (брош.)  
нијЕ у продаји
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прича о ВодЕниЦи  
од Кола до турБинЕ

аутор Станко Костић
галерија науке и технике Сану, бр. 37
Београд : Сану, 2019. 
70 стр. : илустр. ; 22 x 24 цм

ISBN 978-86-7025-812-9 (брош.)
нијЕ у продаји

примЕњЕна умЕтноСт у Сану
граФичКи дизајн мЕдаљЕ и промотиВног матЕријала Сану

аутор текста зоран Блажина
галерија науке и технике Сану, бр. 39
Београд : Сану, 2019. 
35 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-817-4 (брош.)
нијЕ у продаји
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Салон пЕјзажнЕ арХитЕКтурЕ 7 

Каталошка свеска галерије науке и технике Сану, бр. 28 
Београд : Сану, 2017.  
56 стр. : илустр. ; 21 x 24 цм 

ISBN 978-86-7025-725-2 (брош.)
нијЕ у продаји

Салон пЕјзажнЕ арХитЕКтурЕ 8 

Каталошка свеска галерије науке и технике Сану, бр. 40
Београд : Сану : удружење пејзажних архитеката Србије, 2019. 
105 стр. : илустр. ; 21 x 24 cm 

ISBN 978-86-7025-822-8 (брош.)
нијЕ у продаји
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анали огранКа у 
ноВом Саду
ISSN 1452-4112
излази годишње.

анали огранка Сану у новом Саду бр. 12 за 2016. 

главни и одговорни уредник зоран л. Ковачевић

нови Сад 2017, 192 стр.
нијЕ у продаји

анали огранка Сану у новом Саду бр. 13 за 2017. 

главни и одговорни уредник зоран л. Ковачевић

нови Сад 2018, 136 стр.
нијЕ у продаји

анали огранка Сану у новом Саду, бр. 14 за 2018. 

главни и одговорни уредник зоран л. Ковачевић

нови Сад  2019, 136 стр.
нијЕ у продаји
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ХрониКа огранКа 
Сану у ноВом Саду
ISSN 2217-894Х

излази годишње.

Хроника огранка Сану у новом Саду, бр. 8 

одговорни уредник Стеван пилиповић

нови Сад 2019, 12 стр.
нијЕ у продаји

Хроника огранка Сану у новом Саду, бр. 7 

одговорни уредник Стеван пилиповић

нови Сад 2018, 12 стр.
нијЕ у продаји

Хроника огранка Сану у новом Саду, бр. 6 

одговорни уредник Стеван пилиповић

нови Сад 2017, 12 стр.
нијЕ у продаји
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мЕдиЦина прЕд Енигмом 
КомплЕКСниХ БолЕСти

аутор зоран Ковачевић
уредник Бојан павловић 
нови Сад : огранак Сану; Београд : завод за уџбенике, 2019.
199 стр ; 24 цм

ISBN 978-86-17-20206-2 (зу; брош.)
у припрЕми
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гаСна јЕдначина – изазоВи 
СнаБдЕВања гаСом
(радоВи Са оКруглог Стола, 12. Х 2018)

уредник теодор атанацковић
нови Сад : огранак Сану, 2019.
192 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-81125-99-1 (брош.)
у припрЕми
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мигранти у ЕВропи 21. ВЕКа 
= MIGrANtS IN 21st CeNturY europe
зБорниК радоВа Са научног СКупа  
одржаног 5–6. маја 2017. 

уредник тибор Варади  
нови Сад : огранак Сану, 2017.  
228 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-81125-94-6 (брош.)
нијЕ у продаји

понЕШто о ћопићу 

аутор Светозар Кољевић  
приредио за штампу Богдан ракић 

нови Сад : академска књига : огранак Сану, 2018.  
150 стр. ; 23 цм

ISBN 978-86-6263-198-5 (аК; картон са омотом)
нијЕ у продаји

дЕло милоШа ЦрњанСКог
(радоВи Са oКруглог Стола, 12. IX 2018)

уредник миро Вуксановић
нови Сад : огранак Сану, 2018.
110 стр. ; 24 цм

ISBN 978-86-81125-98-4 (картон)
нијЕ у продаји
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СрпСКа драмСКа КњижЕВноСт данаС  
[и] СрпСКа КњижЕВноСт за дЕЦу данаС
оКругли Сто 

уредник миро Вуксановић
наука и друштво, св. 6
Српска књижевност данас, 4
нови Сад : огранак Сану, 2017.
89 стр. ; 23 цм

ISBN 978-86-81125-95-3 (брош.)
нијЕ у продаји

СрпСКа КњижЕВноСт данаС
зБорниК радоВа Са оКруглиХ СтолоВа  
2014–2017.

уредник миро Вуксановић
нови Сад : огранак Сану, 2018.
331 стр. ; 23 цм

ISBN 978-86-81125-96-0 (брош.)
нијЕ у продаји

научни СКуп  
„мигранти у ЕВропи 21. ВЕКа“ 
ноВи Сад, 5–6. маја 2017. 
Књига апСтраКата 

главни и одговорни уредник тибор Варади 
нови Сад : огранак Сану, 2017.   
28 стр. ; 24 цм

ISBN 978-86-81125-93-9 (брош.)
нијЕ у продаји
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ХрониКа огранКа 
Сану у ниШу
ISSN 2620-0198

излази годишње.

Хроника огранка Сану у нишу, бр. 2

приредили: нинослав Стојадиновић, драган жунић 

ниш 2019, 16 стр.
нијЕ у продаји

Хроника огранка Сану у нишу, бр. 1

приредили: нинослав Стојадиновић, драган жунић

ниш 2018, 12 стр.
нијЕ у продаји
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музичКи Cd - БратиСлаВ златКоВић 
- „оВо јЕ моја зЕмља” 

ISBN 978-86-85239-59-5

универзитет у нишу – Факултет уметности у нишу и  
Сану – огранак Сану у нишу
ниш, 2019.
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СтаноВниШтВо југоиСточнЕ СрБијЕ, 
Књига 7
глоБа лни и рЕгиона лни аСпЕКти мигрантСКЕ 
КризЕ и друШтВЕнЕ поСлЕдиЦЕ од лиВа мозгоВа 
по разВој СрБијЕ и Ба лК ана 
зборник радова са научног скупа

приредио и предговор написао љубиша митровић 
ниш : огранак Сану : Филозофски факултет, 2017.   
185 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-588-3 (брош.)
нијЕ у продаји

СтаноВниШтВо југоиСточнЕ СрБијЕ, 
Књига 8 
дЕмограФСКи проБлЕми југоиСточнЕ СрБијЕ 
и могућноСти изградњЕ пронаталитЕтСКЕ 
наЦионалнЕ СтратЕгијЕ и политиКЕ
зборник радова са научног скупа
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