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уВодна рЕч

Велики српски писац, нобеловац и академик иво андрић сматрао је да 
„остати равнодушан према књизи, значи лакомислено осиромашити свој 
живот“. Брижно се чувајући од те и такве равнодушности, Српска академија 
наука и уметности је у 2020. години – години која ће у нашем колективном 
памћењу несумњиво остати забележена по мало чему добром – учинила 
много да у времену бриге за сопствено здравље и здравље најближих, када 
неминовно долази до превредновања старих вредности, сачува једно од 
најважнијих човекових уточишта – књигу! руководећи се тиме, објављено 
је тридесет девет наслова, међу којима су велики издавачки подухвати 
остварени у сарадњи са другим институцијама, попут капиталног издања 
на српском и енглеском језику под насловом Духовно и културно наслеђе 
манастира Студенице: древност, постојаност, савременост, насталог у 
сарадњи са манастиром Студеница и другог тома Речника појмова ликовних 
уметности и архитектуре, објављеног у саиздаваштву са заводом за 
уџбенике.

овај трогодишњи Каталог издања представља издавачку делатност 
Српске академије наука и уметности од 2018. до 2020. године. у наведеном 
периоду Српска академија наука и уметности у Београду, са огранцима 
Сану у новом Саду и нишу, као и Центром за научноистраживачки рад 
Сану и универзитета у Крагујевцу, објавила је укупно 161 публикацију. 
према типу публикација, издато је 49 зборника радова, 27 монографија, 
37 појединачних бројева часописа, 35 каталога, седам библиографија, 
четири књиге документарне грађе, један том Речника појмова ликовних 
уметности и архитектуре и један том Речника САНУ.

Сви научни радови су, према правилнику о издавачкој делатности 
Сану, прихваћени за објављивање на скуповима одељења Сану, на основу 
позитивних и научно релевантних рецензија, а грађа у Каталогу издања 
наведена је према издавачком плану Сану и обогаћена је графичким 
изгледом корица ових издања. 

захвалност на учешћу и подршци у реализацији овако богате и 
разноврсне издавачке делатности припада свим уредницима и ауторима 
чија дела су објављена у академијиним издањима, институцијама и 
издавачким кућама које су учествовале у припреми заједничких издања, 
штампаријама – Службени гласник, планета принт и Colorgrafx – које 
су својом професионалношћу омогућиле да сва издања буду квалитетно 
одштампана и укоричена, а посебна захвалност припада руководству 
Српске академије наука и уметности и њеном издавачком одбору.
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Годишњак CXXVI за 2019.

главни и одговорни уредник 
марко анђелковић 

Београд 2020, 322 стр.
Цена: 800,00

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

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

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

Билтен Фонда САНУ за 
истраживања у науци и 
уметности за 2019. годину, 
бр. 45

главни и одговорни уредник 
марко анђелковић  
уредник Видојко јовић

Београд 2020, 247 стр.
Цена: 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

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

Bulletin of scientific and art 
research : аnnual report for 2019

Еditor-in-chief Marko anđelković
Еditor Vidojko Jović

у припрЕми

СЕЦЕСија Са СтаноВиШта 
унутраШњЕг и 
мЕЂународног праВа 
и њЕнЕ политичКЕ 
поСлЕдиЦЕ
зБорниК радоВа Са научног 
СКупа одржаног 3. јула 2020. 
годинЕ

главни уредник зоран Кнежевић
уредник Коста чавошки
научни скупови Сану, књ. 191
председништво, књ. 15
Београд : Сану, 2020.
457 стр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-874-7 (брош.) 
Цена: 1.350,00

председништво6 председништво 7



жиВот и СтВаралаШтВо жЕна 
чланоВа СрпСКЕ КраЉЕВСКЕ 
аКадЕмијЕ, СрпСКЕ аКадЕмијЕ 
науКа и СрпСКЕ аКадЕмијЕ 
науКа и умЕтноСти
том 1

главни уредници  
Љубомир максимовић,  
зоран Кнежевић

уредник  
нада милошевић-Ђорђевић

Београд : Сану, 2020.
500 стр. ; илустр. ; 28 цм

ISBN 978-86-7025-879-2 (низ)
ISBN 978-86-7025-880-8 (том 1; тврд повез)
у припрЕми

приСтупнЕ БЕСЕдЕ СрпСКиХ 
аКадЕмиКа (1886-1947)
Књ. 1
главни уредник марко анђелковић
уредник миро Вуксановић
Београд : Сану, 2020.
465 стр. : илустр. ; 24 цм

978-86-7025-866-2 (низ)
978-86-7025-867-9 (књ. 1; тврд повез)
Цена: 3.400,00

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
Цена: 2.600,00

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.
Цена: 2.000,00

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.
Цена: 2.100,00

председништво8 председништво 9



Владан ЂорЂЕВиЋ: 
жиВот, дЕло, ВрЕмЕ
главни уредник марко анђелковић
уредник радоје чоловић
Београд : Сану, 2020.
386 стр. ; илустр. : 24 цм

ISBN 978-86-7025-860-0 (брош.)
Цена: 2.300,00

VladaN ĐorĐeVIĆ: 
lIfe, WorK, tIMeS
editor-in-chief Marko anđelković
editor radoje Čolović
Belgrade : SaSa, 2020.
386 стр. ; илустр. : 24 цм

ISBN 978-86-7025-861-7 (брош.)
Цена: 2.300,00

Владан ЂорЂЕВиЋ: 
поВодом Сто СЕдамдЕСЕт ШЕСт 
година од роЂЕња
главни уредник зоран Кнежевић 
уредници Владимир Кањух, радоје чоловић,  
мира радојевић, јован делић
научни скупови Сану, књ. 189
председништво, књ. 14
Београд : Сану, 2020.
542 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-888-4 (брош.)
у припрЕми

СлоБодан јоВаноВиЋ: 
поВодом 150 година од роЂЕња
научни СКуп одржан у СрпСКој аКадЕмији науКа  
и умЕтноСти 7. и 8. ноВЕмБра 2019. годинЕ

главни уредник марко анђелковић
уредници Коста чавошки, александар Костић
научни скупови Сану, књ. 188
председништво, књ. 13
Београд : Сану, 2020.
497 стр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-869-3 (брош.)
у Штампи

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.)
Цена: 2.800,00

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.)
ЦЕна: 2.800,00

Година 
Владана 

Ђорђевића

Година 
Владана 

Ђорђевића

Поводом 
150 година 
од рођења 
Слободана 

Јовановића

Поводом 
150 година 
од рођења 
Слободана 

Јовановића

On the 
occasion of 

the 150th 
anniversary 
of his birth

Year 
of Vladan 
Đorđević

председништво10 председништво 11



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.)
нијЕ у продаји

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

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

Поводом 
150 година 
од рођења 

Михаила 
Петровића 

Аласа

Поводом 
150 година 
од рођења 

Михаила 
Петровића 

Аласа

Поводом 
175 година 
од рођења 

Стојана 
Новаковића

On the 
occasion of 

the 150th 
anniversary 
of his birth

On the 
occasion of 

the 150th 
anniversary 
of his birth

председништво12 председништво 13



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

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.)
нијЕ у продаји

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

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

председништво14 председништво 15



BulletIN 
de l’aCadéMIe 
SerBe  
deS SCIeNCeS et 
deS artS 
ClaSe deS SCIeNCeS 
MatheMatIqueS  
et NaturelleS 
SCIeNCeS 
MatheMatIqueS
ISSN 0561-7332

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

rédacteur Gradimir V. Milovanović

Belgrade 2018, 121 стр.
Цена: 450,00

Bulletin de l’Académie Serbe des Sciences 
et des Arts, t. CLII. Classe des sciences 
mathematiques et naturelles, Sciences 
mathematiques, no. 44

rédacteur Gradimir V. Milovanović

Belgrade 2019, 110 стр.
у Штампи

гЕоХазард у СрБији у 21. 
ВЕКу – знањЕ јЕ најБоЉи 
БЕдЕм протиВ СтиХијЕ
уредник Владица Цветковић
Циклус предавања, књ. 5
Београд : Сану, 2019.
129 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-844–0 (брош.)
Цена: 770,00

СтЕВан БоШКоВиЋ  
– жиВот и дЕло 
поВодом 150 година од роЂЕња

уредници Видојко јовић, Саша Бакрач
научни скупови Сану, књ. 184
одељење за математику, физику и гео-науке, књ. 7
Београд : Сану : Војногеографски институт, 2019.
97 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-846-4 (брош.)
нијЕ у продаји

Владимир д. лаСКарЕВ  
– жиВот и дЕло
поВодом 150 година од роЂЕња

уредници Видојко јовић, мери ганић
научни скупови Сану, књ. 185
одељење за математику, физику и гео-науке, књ. 8
Београд : Сану : Српско геолошко друтво, 2019.
90 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-845-7 (брош.)
Цена: 1.000,00

тематски 
број посвећен 
академику 
Богољубу 
Станковићу.

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

одељење за математику, физику и гео-науке16 одељење за математику, физику и гео-науке 17
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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

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

Фауна ФитоФагниХ ВрСта 
муВа галиЦа у СрБији 
(dIptera: CeCIdoMYIIdae, 
CeCIdoMYINae) 

аутор душанка Симова-тошић
уредник радмила петановић
посебна издања Сану, књ. 692
одељење хемијских и биолошких наука, 
књ. 12
Београд : Сану, 2020.
323 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-853-2 (брош.)
Цена: 1.800,00

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

Поводом 
150 година 
од рођења 

Михаила 
Петровића 

Аласа

On the 
occasion of 

the 150th 
anniversary 
of his birth

18 одељење хемијских и биолошких наука 19одељење за математику, физику и гео-науке



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

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

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

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

утиЦај малиХ 
ХидроЕлЕКтрана 
на жиВотну 
СрЕдину
уредник марко анђелковић
научни скупови Сану, књ. 187
одељење хемијских и 
биолошких наука,  
књ. 17
Београд : Сану, 2020.
227 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-854-9 (брош.)
Цена: 1.380,00

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

одељење хемијских и биолошких наука20 одељење хемијских и биолошких наука 21



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

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

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

faSCINatING World 
of NaNoSCIeNCe aNd 
NaNoteChNoloGY 
= ФаСЦинантни 
СВЕт нанонауКа и 
нанотЕХнологија 
уредници Велимир р. радмиловић  
и Џеф т. м. деХосон
Циклус предавања, књ. 6
Београд : Сану, 2020.
287 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN  978-86-7025-859-4 (брош.)
Цена: 1.500,00

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

СрпСКи научниЦи у ЕнЕргЕтСКој 
ЕлЕКтрониЦи
аутор каталога Слобода Вукосавић
галерија науке и технике Сану, бр. 43
Београд : Сану, 2020.
68 стр. ; илустр. ; 22 Х 24 цм

ISBN 978-86-7025-886-0 (брош.)
нијЕ у продаји

жиВот и дЕло СрпСКиХ 
научниКа 17
уредник Владан д. Ђорђевић
Биографије и библиографије Сану, књ. 17
II одељење, одбор за проучавање живота и 
рада научника у Србији и научника српског 
порекла, књ. 17
Београд : Сану, 2020.
VII, 643 стр. : илустр. ; 24 цм 

ISBN 978-86-7025-868-6 (картон)
Цена: 1.400,00

одељење хемијских и биолошких наука22 одељење техничких наука 23



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

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

глаС 
СрпСКЕ аКадЕмијЕ 
науКа и умЕтноСти
одЕЉЕњЕ 
мЕдиЦинСКиХ науКа
ISSN 0371-4039
излази повремено.

Глас САНУ, књ. CDXXX
Одељење медицинских наука, књ. 52
тематски број посвећен новинама у 
ендокринологији

уредник драган мицић

Београд 2020, 197 стр.
у припрЕми

Владан ЂорЂЕВиЋ:
портрЕт нЕуморног СтВараоЦа
аутор јелена јовановић Симић
уредник душан оташевић
галерија Српске академије наука и уметности, 151
Београд : Сану : музеј науке и технике, 2020.
257 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-871-6 (брош.)
Цена: 909,09

VladaN ĐorĐeVIĆ:
a portraIt of a tIreleSS BeGetter
author Jelena Jovanović Simić
editor dušan otašević
Gallery of the Serbian academy of Sciences and arts, 151 
Belgrade : SaSa : Museum of Science and technology, 2020.
257 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-872-3 (брош.)
Цена: 909,09

Година 
Владана 

Ђорђевића

Year 
of Vladan 
Đorđević

одељење медицинских наука24 одељење медицинских наука 25



глаС
СрпСКЕ аКадЕмијЕ 
науКа и умЕтноСти 
одЕЉЕњЕ јЕзиКа и 
КњижЕВноСти
ISSN 0351-7365
излази повремено.

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. 21, погдЕКад(а) – поКупити

уредници даринка гортан премк и др.
Београд : Сану : институт за српски језик Сану, 2019.
VII, 800 стр. ; 29 цм

ISBN 978-86-7025-849-5 (полукожа)
Цена: 3.350,00

БиБлиограФија 
аКадЕмиКа матијЕ 
БЕЋКоВиЋа
у чаСт оСамдЕСЕт 
година жиВота

Саставио дејан Вукићевић
уредник миро Вуксановић
издања Библиотеке Сану, књ. 33
Београд : Сану, 2019.
362 стр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-843-3 (брош.)
Цена: 1.300,00

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 LXVI/1

главни уредник 
Слободан реметић

Београд 2019, 1047 стр. 
Цена: 2.700,00

Српски 
дијалектолошки 
зборник LXVI/2

главни уредник 
Слободан реметић

Београд 2019, 882 стр. 
Цена: 2.350,00

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

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.

Јужнословенски 
филолог LXXVI, св. 1

главни уредник рајна 
драгићевић

Београд 2020, стр. 396
Цена: 1.890,00

Јужнословенски 
филолог LXXV, св. 1

главни уредник рајна 
драгићевић

Београд 2019, стр. 385
Цена: 900,00

Јужнословенски 
филолог LXXV, св. 2

главни уредник рајна 
драгићевић

Београд 2019, стр. 269
Цена: 1.160,00

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

одељење језика и књижевности26 одељење језика и књижевности 27



триБина 
БиБлиотЕКЕ 
Сану
ISSN 2335-0121 

излази годишње.

ономатолоШКи 
прилози
ISSN 0351-9171

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. VIII, бр. 8

уредник миро Вуксановић

Београд 2020, 350 стр.
Цена: 600,00

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 XXVI

уредник александар лома

Београд 2019, 588 стр.
Цена: 2.100,00

Ономатолошки прилози XXV

уредник александар лома

Београд 2018, 333 стр.
Цена: 1.400,00

разВој поЕтиКЕ СрпСКЕ 
КњижЕВноСти – тЕорија 
КњижЕВноСти Код СрБа
уредник злата Бојовић
научни скупови Сану, књ. 193 
одељење језика и књижевности,  књ. 32
Београд : Сану, 2020.
222 стр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-873-0 (брош.)
у припрЕми

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

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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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

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

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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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

родна раВнопраВноСт 
– од јЕднаКиХ праВа до 
јЕднаКиХ могуЋноСти
зБорниК радоВа Са научног 
СКупа одржаног 27. 
СЕптЕмБра 2019.

уредници тибор Варади, маријана 
пајванчић
научни скупови Сану, књ. 190
одељење друштвених науке, књ. 45
Београд : Сану, 2020. 
231 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-870-9 (брош.)
Цена: 640,00

друШтВЕно-политичКа 
и научна миСао и 
дЕлатноСт драгоЉуБа 
јоВаноВиЋа
зБорниК радоВа Са научног 
СКупа одржаног 29. марта 
2019. годинЕ

уредник александар Костић
научни скупови Сану, књ. 186
одељење друштвених науке, књ. 44
Београд : Сану, 2019. 
284 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-848-8 (брош.)
Цена: 580,00

држаВни порЕдаК: 
СуВЕрЕнитЕт  
у ВрЕмЕну глоБализаЦијЕ
зБорниК радоВа Са 
Симпозијума одржаног  
8. и 9. ФЕБруара 2019. годинЕ

уредник александар Костић
научни скупови Сану, књ. 183
одељење друштвених наука, књ. 43
Београд : Сану, 2019.
392 стр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-837-2 (брош.)
Цена: 700,00

одељење друштвених наука32 одељење друштвених наука 33



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

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

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

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

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

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

Поводом 
150 година 
од рођења 
Слободана 

Јовановића

On the 
occasion of 

the 150th 
anniversary 
of his birth
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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

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

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.)
Цена: 1.090,91

huMaN rIGhtS IN the 21st 
CeNturY
editors tibor Várady, Miodrag Jovanović
the hague (Netherlands) : eleven 
International publishing ;  
Belgrade : SaSa, 2020.
355 стр. ; 24 цм

ISBN 978-94-6236-993-1 (eleven; картон)
Цена: 4.270,00

глаС 
СрпСКe аКадЕмијe науКа и умЕтноСти 
одЕЉЕњЕ иСторијСКиХ науКа
ISSN 0351-4765
излази повремено.

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

зБирКа одлиКоВања  
арХиВа Сану
аутори Василије Ђ. Крестић, Борко масалушић
уредник Василије Ђ. Крестић
Бeоград : Сану, 2020.
192 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-878-5 (брош.)
у Штампи
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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. 
Цена: 2.450,00

КоСоВСКо- 
-мЕтоХијСКи 
зБорниК 
ISSN 0354-284X 
излази двогодишње.

Косовско-метохијски зборник 8 

уредник драган Војводић

Београд 2019, 292 стр.
Цена: 1.500,00

дуХоВно и Културно 
наСлЕЂЕ манаСтира 
СтудЕниЦЕ
дрЕВноСт, поСтојаноСт, 
СаВрЕмЕноСт 

аутор изложбе и уредник публикације 
миодраг марковић
главни уредник душан оташевић
Београд : Сану, 2019.
506 стр. : илустр. ; 30 цм

ISBN 978-86-7025-850-1 (картон)
Цена: 3.636,36

SpIrItual aNd Cultural 
herItaGe of the 
MoNaSterY of StudeNICa
paSt, perSeVeraNCe, 
CoNteMporaNeItY

exhibition creator and editor of publication 
Miodrag Marković
editor-in-chief dušan otašević
Belgrade : SaSa, 2019.
506 стр. : илустр. ; 30 цм

ISBN 978-86-7025-851-8 (картон)
Цена: 5.454,55
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дуХоВно и Културно наСлЕЂЕ  
манаСтира СтудЕниЦЕ
дрЕВноСт, поСтојаноСт, СаВрЕмЕноСт

аутор изложбе и публикације миодраг марковић
главни уредник душан оташевић
изложбена свеска, бр. 41
Београд : Сану, 2019.
111 стр. : илустр. ; 24 cm

ISBN 978-86-7025-847-1 (брош.)
Цена: 454,55

SpIrItual aNd Cultural herItaGe  
of the мoNaSterY of StudeNICa 
paSt, perSeVeraNCe, CoNteMporaNeItY

author of the publication Miodrag Marković
editor-in-chief dušan otašević
exhibition Booklet, no. 41
Belgrade : SaSa, 2019.
111 стр. : илустр. ; 24 cm

ISBN 978-86-7025-852-5 (брош.)
Цена: 454,55

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

уредници драган Војводић,  
миодраг марковић  
Београд : Сану, 2019.  
551 стр., XXXIII листа с таблама :  
илустр. ; 27 цм

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

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

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.)
ЦЕна: 1.300,00
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иСториограФСКи чланЦи и раСпраВЕ
аутор Василије Ђ. Крестић
уредник михаило Војводић
Београд : Сану ; нови Сад : матица српска, 2020.
2 књ. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-875-4 (целина; брош.)
ISBN 978-86-7025-876-1 (том 1)
ISBN 978-86-7025-877-8 (том 2)
у припрЕми

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

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

манаСтир СВЕтог јоВана 
прЕтЕчЕ у јаШуњи
аутори гојко Суботић, мићитака Сузуки
уредник михаило Војводић
посебна издања Сану, књ. 694
одељење историјских наука, књ. 31
Београд : Сану, 2020.
252 стр. : илустр. ; 30 цм

ISBN 978-86-7025-862-4 (брош.)
Цена: 2.000,00
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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

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

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 

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

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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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

рЕчниК појмоВа лиКоВниХ 
умЕтноСти и арХитЕКтурЕ
том 2, e – K 
аутори ана анакијев и др.
главни и одговорни уредник милан лојаница
Београд : Сану : завод за уџбенике, 2020.
679 стр. : илустр. ; 30 цм

ISBN 978-86-17-20195-9 (зу; картон)
Цена: 7.500,00
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традиЦионално 
арХитЕКтонСКо наСлЕЂЕ 
у рЕгиону СтарЕ 
планинЕ
арХитЕКтура Која нЕСтајЕ

аутор горица Љубенов
уредник милан лојаница
посебна издања Сану, књ. 695
одељење ликовне и музичке уметности, 
књ. 13
Београд : Сану : орионарт, 2020. 
320 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-863-1 (брош.)
у Штампи

умЕтничКи прЕоБражаји 
ВлаХа БуКоВЦа у 
КонтЕКСту ЕВропСКог 
СлиКарСтВа
аутор игор Борозан
уредник душан оташевић
галерија Српске академије наука и 
уметности, 152
Београд : Сану, 2020.
320 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-864-8 (брош.)
Цена: 1.363,64

artIStIC traNSforMatIoN  
of Vlaho BuKoVaC IN the 
CoNteXt of europeaN 
paINtING
author Igor Borozan
editor dušan otašević
Gallery of the Serbian academy of Sciences 
and arts, 152
Belgrade : SaSa, 2020.
320 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-865-5 (брош.)
Цена: 1.818,19

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.)
раСпродато

ЉуБа попоВиЋ
(1934–2016)
2. неизмењено изд.

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

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

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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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

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

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

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

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

радоВи алЕКСандра 
дЕроКа у умЕтничКој 
зБирЦи СрпСКЕ 
аКадЕмијЕ науКа  
и умЕтноСти
аутор јелена межински миловановић
уредник душан оташевић
изложбена свеска, бр. 42
Београд : Сану, 2020.
139 стр. ; илустр. ; 21 Х 24 цм

ISBN 978-86-7025-855-6 (брош.)
Цена: 681,82
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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

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

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

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, бр. 40 
Београд : Сану, 2018. 
134 стр. : илустр. ; 24 цм

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

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.)
нијЕ у продаји

лиКоВи милана 
КоњоВиЋа
текст миро Вуксановић
нови Сад : огранак Сану, 2020.
36 стр. : илустр. ; 21 cm

ISBN 978-86-6032-000-3 (брош.)
нијЕ у продаји

анали 
огранКа у 
ноВом Саду
ISSN 1452-4112
излази годишње.

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

Анали Огранка САНУ у Новом 
Саду, бр. 15 за 2019. 

главни и одговорни уредник 
зоран л. Ковачевић
нови Сад  2020, 250 стр.

нијЕ у продаји

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. 9 

одговорни уредник Стеван 
пилиповић
нови Сад 2020, 12 стр.

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. 3 

приредили нинослав 
Стојадиновић, драган жунић
ниш 2020, 20 стр.

нијЕ у продаји

Хроника Огранка САНУ  
у Нишу, бр. 1

приредили нинослав 
Стојадиновић, драган жунић
ниш 2018, 12 стр.

нијЕ у продаји

КњижЕВно дЕло рада драинЦа:
ноВо читањЕ

приредио горан максимовић
ниш : огранак Сану : Филозофски факултет ; прокупље : 
народна библиотека „раде драинац“, 2020.
203 стр. ; 25 цм

ISBN 978-86-7025-856-3 (картон)
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

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
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ЦЕнтар за 
научноиСтражиВачКи 
рад Сану и униВЕрзитЕта 
у ниШу 
1990–2016.

приредили: драган жунић, Светлана 
Станојевић, оливера марковић 
ниш : огранак Сану : универзитет, 2019. 
80 стр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-790-0 (брош.)
нијЕ у продаји

приСуСтВо 
традиЦионалнЕ музиКЕ 
у СрБији данаС 
у измЕњЕном радном и 
празничном СВаКоднЕВЉу 

уредници јелена јовановић, драган жунић
ниш : огранак Сану, 2020.
99 стр. ; 24 цм

978-86-7025-881-5 (брош.)
у Штампи

паСтирСКа лЕКСиКа 
југоиСточнЕ СрБијЕ
уредник недељко Богдановић
ниш : огранак Сану, 2020.
216 стр. ; 24 цм 

978-86-7025-882-2 (брош.)
у Штампи

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

приредио и предговор написао Љубиша 
митровић
ниш : огранак Сану : Филозофски 
факултет, 2018.  
252 стр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-789-4 (брош.)
нијЕ у продаји

аКадЕмиК миХаило 
гаВрилоВиЋ
иСторичар, арХиВиСт и 
дипломата

аутор изложбе и каталога миљана 
Ђорђевић
ниш : огранак Сану, 2018.
89 стр. ; 21 х 24 цм

ISBN 978-86-7025-787-0 (брош.)
нијЕ у продаји

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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драгоЉуБ јоВаноВиЋ:  
научниК и политичар (1895–1977)
зБорниК радоВа Са научног СКупа 
„125 година од роЂЕња научниКа и 
политичара драгоЉуБа јоВаноВиЋа”

уредници нинослав Стојадиновић, драган жунић
ниш : огранак Сану ; пирот : народна библиотека ;  
ниш : правни факултет, 2020.

978-86-7025-857-0 (брош.)
у припрЕми

одаБрана поглаВЉа из урологијЕ
главни уредник јован Б. Хаџи-Ђокић
Коуредници миодраг ж. аћимовић, драгослав т. Башић
ниш : огранак Сану ; Београд : завод за уџбенике, 2020.
685 стр. ; 29 цм

978-86-17-20295-6 (зу; тврд повез) 
нијЕ у продаји

умЕтноСт и КонтЕКСт 3: 
миграЦијЕ   
умЕтноСт и КонтЕКСт 4: 
природа 
(зБорниК радоВа Са научниХ 
СКупоВа)

приредили: драган жунић, данијела 
петровић,  
зоран Стаменковић, Сава Стаменковић
ниш : огранак Сану, 2019. 
224 стр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-839-6 (брош.)
нијЕ у продаји

умЕтноСт и КонтЕКСт 6:  
заБораВЉЕни умЕтниЦи 
и умЕтничКа дЕла
зБорниК радоВа Са 
мЕЂународног научног 
Симпозијума

уредници драган жунић, Сава 
Стаменковић, зоран Стаменковић
ниш : огранак Сану ; нови Сад : огранак 
Сану, 2020.

978-86-7025-883-9 (брош.) 
у припрЕми

умЕтноСт и КонтЕКСт 5:  
ВрЕдноСти – лоКално и 
униВЕрзално
зБорниК радоВа Са 
мЕЂународног научног 
Симпозијума

уредници драган жунић, Биљана 
Ћирић, наташа трнавац Ћалдовић, Сава 
Стаменковић 
ниш : огранак Сану, 2020.

978-86-7025-884-6 (брош.)
у припрЕми
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eNerGIeS of 
GraphS
SurVeY, CeNSuS, 
BIBlIoGraphY

authors Ivan Gutman, Boris 
furtula
editor Miloš Đuran
Kragujevac : Center for Scientific 
research of SaSa : university, 
2019
150 стр. : граф. прикази ; 24 цм

ISBN 978-86-81037-62-1 (брош.)
нијЕ у продаји

ХЕмијСКЕ причЕ 
из ЦарСтВа 
БиЉаКа
аутори иван гутман, горица 
Ђелић, Владимир Стевановић
Крагујевац : Центар за 
научноистраживачки рад Сану 
: универзитет, 2020.
183 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-81037-63-8 (брош.)
нијЕ у продаји

од прЕСтониЦЕ 
до индуСтријСКог 
ЦЕнтра СрБијЕ:  
КрагујЕВаЦ СрЕдином 
19. ВЕКа

уредник милош Ђуран
Крагујевац : Центар за 
научноистраживачки рад Сану 
: универзитет, 2020.
190 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-81037-64-5 (брош.)
у припрЕми

зБорниК о 
драгоСлаВу 
СрЕјоВиЋу
уредник Видојко јовић
Крагујевац : Центар за 
научноистраживачки рад Сану 
: универзитет, 2020.
115 стр. ; 24 цм

ISBN: 978-86-81037-66-9 (брош.)
у припрЕми

дистрибуција:  
палата Сану, Кнеза михаила 35,  
II спрат, канцеларија 240
Контакт-особа:  
нада Срећковић
телефон:  
011/2027-131
имејл:  
nada.sreckovic@sanu.ac.rs
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издања Сану можете да купите радним 
данима од 11 до 14 часова, са попустом 
који је предвиђен правилником о 
издавачкој делатности Сану. Цене 
наведене у каталогу изражене су у 
динарима без пдВ-а.

издања Сану доступна су и у књижарама 
„иво андрић“ и „Српски кутак“  
у Кнез михаиловој 35.
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