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I 
САСТАВ СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ 

НАУКА И УМЕТНОСТИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. ПРЕДСЕДНИШТВО 

 

 

ИЗВРШНИ ОДБОР 

Председник 

академик Владимир С. Костић, изабран 7. априла 2015, поново изабран 4. априла 2019. 
 

Потпредседници 

академик Зоран В. Поповић, изабран 7. априла 2015, поново изабран 4. априла 2019; 
академик Љубомир Максимовић, изабран 7. априла 2015, поново изабран 4. априла 2019. 

 

Генерални секретар 

академик Зоран Кнежевић, изабран 24. септембра 2020. 
 

Председник Огранка у Новом Саду 

академик Стеван Пилиповић, изабран 24. марта 2015, поново изабран 22. марта 2019. 
 

Председник Огранка у Нишу 

– 

 

СЕКРЕТАРИ ОДЕЉЕЊА 
 

Одељење за математику, физику и гео-науке, академик Градимир Миловановић, иза-
бран 25. марта 2016, в. д. од 25. марта 2020; академик Милан Дамњановић, 
изабран 26. марта 2021; 

Одељење хемијских и биолошких наука, академик Владимир Стевановић, изабран 
15. децембра 2017, поново изабран 19. новембра 2021; 

Одељење техничких наука, академик Зоран Љ. Петровић, изабран 16. априла 
2013, поново изабран 21. марта 2017, в. д. од 22. марта 2021; академик 
Дејан Б. Поповић, изабран 16. јуна 2021; академик Слободан Вукосавић, 
изабран 10. новембра 2021; 
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Одељење медицинских наука, академик Драган Мицић, изабран 23. децембра 2015, 
поново изабран 26. фебруара 2020; 

Одељење језика и књижевности, академик Злата Бојовић, изабрана 27. новембра 
2018; 

Одељење друштвених наука, академик Коста Чавошки, изабран 19. новембра 2018; 
Одељење историјских наука, академик Михаило Војводић, изабран 24. фебруара 

2016, поново изабран 26. фебруара 2020; 
Одељење уметности, академик Милан Лојаница, изабран 10. марта 2011, поново иза-

бран 18. марта 2015, поново изабран 14. марта 2019. 
 

 

 

ОГРАНАК У НОВОМ САДУ 
 

председник академик Стеван Пилиповић, изабран 24. марта 2015, поново изабран 22. 
марта 2019. 

потпредседник академик Јасмина Грковић-Мејџор, изабрана 27. августа 2020. 
 

 

 

ОГРАНАК У НИШУ 
 

потпредседник академик Милорад Митковић, изабран 4. новембра 2016, поново 
изабран 22. октобра 2020.  

Комисија која ће руководити радом Огранка САНУ у Нишу до избора новог 
Извршног одбора Огранка САНУ у Нишу, образована 23. априла 2021: ака-
демик Владимир С. Костић (председник, изабран 18. маја 2021), академик 
Градимир Миловановић, академик Јован Хаџи-Ђокић, академик Владимир Ра-

кочевић, дописни члан Влада Вељковић и дописни члан Љубинко Раденковић.  
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2. ЧЛАНОВИ АКАДЕМИЈЕ 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА МАТЕМАТИКУ, ФИЗИКУ И ГЕО-НАУКЕ 
 

Редовни чланови 
 

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

Др Драгош Цветковић, професор Електротехничког факултета Универзитета у Бео-
граду, у пензији, рођен 6. марта 1941, у Сремској Митровици; за дописног 
члана изабран 12. децембра 1985, за редовног 27. октобра 1994. (Бгр., ббл.: Го-
дишњак ХСIII, CIII, CXII, CXXI). 

Др Федор Месингер, професор Физичког факултета Универзитета у Београду, у пен-
зији, рођен 7. марта 1933, у Сремској Митровици; за дописног члана изабран 
15. децембра 1983, за редовног 26. октобра 2000. (Бгр., ббл.: Годишњак ХСI, 
ХСII, CIII, CXII). 

Др Федор Хербут, професор Физичког факултета Универзитета у Београду, у пен-
зији, рођен 2. маја 1932, у Новом Врбасу; за дописног члана изабран 15. де-
цембра 1988, за редовног 30. октобра 2003. (Бгр., ббл.: Годишњак XCV, CIV, 
CXII, CXXI). 

Др Никола Коњевић, професор емеритус Физичког факултета Универзитета у Бео-
граду, рођен 18. септембра 1940, у Београду; за дописног члана изабран 26. 
октобра 2000, за редовног 2. новембра 2006. (Бгр., ббл.: Годишњак CVII, 
CXVII).  

Др Ђорђе Шијачки, професор Физичког факултета Универзитета у Београду, у пен-
зији, рођен 13. јуна 1947, у Новом Саду; за дописног члана изабран 30. октобра 
2003, за редовног 5. новембра 2009. (Бгр., ббл.: Годишњак CXI, CXVII). 

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

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

Др Стево Тодорчевић, научни саветник Математичког института САНУ, рођен 9. 
фебруара 1955, у Убовића Брду код Мркоњић Града; за дописног члана иза-
бран 25. априла 1991, за редовног 5. новембра 2009. (Бгр., ббл.: Годишњак 
XCVIII, CV, CXIV). 

Др Градимир Миловановић, професор Електронског факултета Универзитета у 
Нишу, у пензији, рођен 2. јануара 1948, у Зоруновцу; за дописног члана иза-
бран 2. новембра 2006, за редовног 1. новембра 2012. (Бгр., ббл.: Годишњак 
CXIII, CXX). 

Др Милан Дамњановић, професор емеритус Физичког факултета Универзитета у 
Београду, рођен 7. септембра 1953, у Скопљу; за дописног члана изабран 2. 
новембра 2006, за редовног 1. новембра 2012. (Бгр., ббл.: Годишњак CXIII, 
CXX). 
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Др Миљко Сатарић, професор Факултета техничких наука Универзитета у Новом 
Саду, у пензији, рођен 23. децембра 1948, у Миросаљцима код Ариља; за до-
писног члана изабран 5. новембра 2009, за редовног 5. новембра 2015. (Бгр., 
ббл.: Годишњак CXVI, CXXIII). 

Др Зоран Кнежевић, научни саветник Астрономске опсерваторије у Београду, у пен-
зији, рођен 23. августа 1949, у Осијеку; за дописног члана изабран 5. новембра 
2009, за редовног 5. новембра 2015. Генерални секретар Академије од 24. 
септембра 2020. (Бгр., ббл.: Годишњак CXVI, CXXIII). 

Др Зоран Радовић, професор Физичког факултета Универзитета у Београду, у пен-
зији, рођен 27. августа 1946, у Београду; за дописног члана изабран 5. новем-
бра 2009, за редовног 8. новембра 2018. (Бгр., ббл.: Годишњак CXVI, Библио-
графије чланова САНУ 1). 

Др Милан Судар, професор Рударско-геолошког факултета Универзитета у Београду, 
у пензији, рођен 21. октобра 1946, у Београду; за дописног члана изабран 5. 
новембра 2009, за редовног 8. новембра 2018. (Бгр., ббл.: Годишњак CXVI, 
Библиографије чланова САНУ 1). 

Др Миодраг Матељевић, професор Математичког факултета Универзитета у Бео-
граду, у пензији, рођен 28. новембра 1949, у Ваљеву; за дописног члана иза-
бран 1. новембра 2012, за редовног 8. новембра 2018. (Бгр., ббл.: Годишњак 
CXIX, Библиографије чланова САНУ 1). 

Др Владимир Ракочевић, професор Природно-математичког факултета Универзитета 
у Нишу, рођен 30. јануара 1953, у Нишу; за дописног члана изабран 5. новем-
бра 2015, за редовног 4. новембра 2021. (Бгр., ббл.: Годишњак CXXII). 

Др Владица Цветковић, професор Рударско-геолошког факултета Универзитета у 
Београду, рођен 19. јуна 1964, у Аранђеловцу; за дописног члана изабран 1. 
новембра 2012, за редовног 4. новембра 2021. (Бгр., ббл.: Годишњак CXIX). 

 

Дописни чланови 

 

Др Бранислав Јеленковић, научни саветник Института за физику у Београду, у пен-
зији, рођен 29. октобра 1950, у Новом Саду; изабран 1. новембра 2012. (Бгр., 
ббл.: Годишњак CXIX). 

Др Слободан Б. Марковић, професор Природно-математичког факултета Универзи-
тета у Новом Саду, рођен 15. новембра 1970, у Зрењанину; изабран 5. новем-
бра 2015. (Бгр., ббл.: Годишњак CXXII). 

Др Жељко Шљиванчанин, научни саветник Института за нуклеарне науке „Винча“ у 
Београду, рођен 18. октобра 1967, на Жабљаку (Црна Гора); изабран 8. новем-
бра 2018. (Бгр., ббл.: Библиографије чланова САНУ 1). 

Др Игор Долинка, професор Природно-математичког факултета Универзитета у Но-
вом Саду, рођен 26. јуна 1973, у Суботици; изабран 4. новембра 2021. 

 

Члан ван радног састава 

 

Др Немања Калопер, професор Калифорнијског универзитета у Дејвису, рођен  
11. новембра 1963, у Зрењанину; изабран 2. новембра 2006. 
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Инострани чланови 
 

Сергеј Петрович Новиков (Сергей Петрович Новиков), шеф Одсека за геометрију и 
топологију Математичког института „В. А. Стеклов“ РАН, члан Руске акаде-
мије наука и Папске академије наука, рођен 20. марта 1938, у Горком; изабран 
15. децембра 1988. 

Јуриј Цолакович Оганесјан (Юрий Цолакович Оганесян), директор Лабораторије за 
нуклеарне реакције „Флеров“ при Обједињеном институту за нуклеарна 
истраживања у Дубни код Москве, члан Руске академије наука, рођен 14. 
априла 1933; изабран 23. октобра 1997. 

Ђерђ Панто (Pantó György), професор емеритус Истраживачког центра за геонауке 
Мађарске академије наука, члан Мађарске академије наука, рођен 29. јула 
1936; изабран 23. октобра 1997. 

Дитрих Х. Велте (Dietrich H. Welte), професор емеритус Рударско-геолошко-мета-
луршког факултета Универзитета у Ахену, рођен 22. јануара 1935, у Вирц-
бургу; изабран 30. октобра 2003. 

Андре Берже (André Berger), професор емеритус Католичког универзитета у Лувену, 
рођен 30. јула 1942, у Акозу (Белгија); изабран 2. новембра 2006. 

Антон Цајлингер (Anton Zeilinger), професор Физичког факултета Универзитета у 
Бечу, члан Аустријске академије наука, рођен 20. маја 1945, у Риду у Инкрајсу 
(Аустрија); изабран 2. новембра 2006. 

Ендре Шили (Süli Endre), професор Универзитета у Оксфорду, рођен 21. јуна 1956, у 
Кули; изабран 5. новембра 2009. 

Иван Божовић, руководилац Лабораторије за суперпроводне филмове у Брукхејвен 
националној лабораторији, рођен 18. маја 1947, у Београду; изабран 5. новем-
бра 2009. 

Ласло Форо (Forró László), професор Федералног политехничког универзитета у Ло-
зани (École Polytechnique Fédérale de Lausanne), рођен 12. јула 1955, у Бачком 
Петровом Селу; изабран 1. новембра 2012. 

Пјер Лена (Pierre Léna), професор емеритус Универзитета Париз Дидро (Париз 7), 
члан Француске академије наука и Папске академије наука, рођен 22. новем-
бра 1937, у Паризу; изабран 5. новембра 2015. 

Зоран Обрадовић, професор Универзитета Темпл (САД), рођен 25. априла 1961, у 
Мартинцима; изабран 5. новембра 2015.  

Џелал Шенгор (Ali Mehmet Celâl Şengör), професор Техничког универзитета у Истан-
булу, члан Турске академије наука, рођен 24. марта 1955, у Истанбулу; изабран 
8. новембра 2018. 

Часлав Брукнер, професор Физичког факултета Универзитета у Бечу, рођен 9. јула 
1967, у Новом Саду; изабран 4. новембра 2021. 
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ОДЕЉЕЊЕ ХЕМИЈСКИХ И БИОЛОШКИХ НАУКА 
 

Редовни чланови 

 

Др Мирослав Гашић, професор Хемијског факултета Универзитета у Београду, у пен-
зији, рођен 30. децембра 1932, у Београду; за дописног члана изабран 12. де-
цембра 1985, за редовног 27. октобра 1994. (Бгр., ббл.: Годишњак ХСII, CII, 
CXIV). 

Др Иван Гутман, професор емеритус Природно-математичког факултета Универзи-
тета у Крагујевцу, добитник „Медаље САНУ“ из области природних и техни-
чких наука 2021, рођен 2. септембра 1947, у Сомбору; за дописног члана иза-
бран 15. децембра 1988, за редовног 23. октобра 1997. (Бгр., ббл.: Годишњак 
XCV, CIV, CXII). 

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

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

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

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

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

Др Богдан Шолаја, професор Хемијског факултета Универзитета у Београду и ди-
ректор Иновационог центра Хемијског факултета Универзитета у Београду, у 
пензији, рођен 8. јула 1951, у Београду; за дописног члана изабран 2. новембра 
2006, за редовног 1. новембра 2012. (Бгр., ббл.: Годишњак CXIII, CXX). 

Др Милена Стевановић, научни саветник Института за молекуларну генетику и ге-
нетичко инжењерство у Београду, рођена 29. августа 1959, у Ресавици; за до-
писног члана изабрана 5. новембра 2009, за редовног 5. новембра 2015. (Бгр., 
ббл.: Годишњак CXVI, CXXIII). 

Др Славко Ментус, професор Факултета за физичку хемију Универзитета у Београду, 
у пензији, рођен 28. јула 1946, у Сарајеву; за дописног члана изабран 5. новем-
бра 2009, за редовног 5. новембра 2015. (Бгр., ббл.: Годишњак CXVI, CXXIII). 

Др Слободан Милосављевић, професор емеритус Хемијског факултета у Београду, 
рођен 30. децембра 1941, у Београду; за дописног члана изабран 5. новембра 
2009, за редовног 8. новембра 2018. (Бгр., ббл.: Годишњак CXVI, Библиогра-
фије чланова САНУ 1). 
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Др Радмила Петановић, професор Пољопривредног факултета Универзитета у Бео-
граду, у пензији, рођена 18. јуна 1950, у Горњем Милановцу; за дописног члана 
изабрана 1. новембра 2012, за редовног 8. новембра 2018. (Бгр., ббл.: Годи-
шњак CXIX, Библиографије чланова САНУ 1). 

Др Радомир Н. Саичић, професор Хемијског факултета Универзитета у Београду, ро-
ђен 31. октобра 1961, у Београду; за дописног члана изабран 1. новембра 2012, 
за редовног 8. новембра 2018. (Бгр., ббл.: Годишњак CXIX, Библиографије 
чланова САНУ 1). 

Др Милош И. Ђуран, професор Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, рођен 24. јула 1952, у Казанцима код Босанског Грахова; за допи-
сног члана изабран 5. новембра 2015, за редовног 4. новембра 2021. (Бгр., ббл.: 
Годишњак CXXII). 

Др Велимир Попсавин, професор Природно-математичког факултета Универзитета у 
Новом Саду, у пензији, рођен 29. маја 1951, у Новом Саду; за дописног члана 
изабран 5. новембра 2015, за редовног 4. новембра 2021. (Бгр., ббл.: Годишњак 
CXXII). 

 
Дописни чланови 

 

Др Радослав Аџић, научни саветник емеритус у Брукхејвен националној лаборато-
рији, рођен 18. фебруара 1942, у Матешеву код Бања Луке; изабран 27. октобра 
1994. (Бгр., ббл.: Годишњак CXVIII). 

Др Тања Ћирковић Величковић, професор Хемијског факултета Универзитета у Бео-
граду, рођена 16. септембра 1972, у Смедеревској Паланци; изабрана 8. новем-
бра 2018. (Бгр., ббл.: Библиографије чланова САНУ 1). 

Др Марјан Никетић, научни саветник и музејски саветник Природњачког музеја у 
Београду, рођен 26. фебруара 1961, у Нишу; изабран 4. новембра 2021. 

Др Жељко Томановић, професор Биолошког факултета Универзитета у Београду, ро-
ђен 1. септембра 1966, у Титовом Ужицу (данашњем Ужицу); изабран 4. но-
вембра 2021. 

 

Чланови ван радног састава 

 

Др Радомир Црквењаков, професор универзитета и сарадник већег броја биотехно-
лошких компанија и лабораторија, у пензији, рођен 2. децембра 1946, у Новом 
Саду; изабран 23. октобра 1997. 

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

Др Станко Стојилковић, научни саветник и руководилац Одсека за ћелијску сигна-
лизацију, Национални институт за здравље детета и хумани развој у Бетезди, 
САД, рођен 25. августа 1950, у Каравукову код Сомбора; изабран 30. октобра 
2003. 

Др Ненад Костић, професор универзитета, у пензији, рођен 18. новембра 1952, у 
Београду; изабран 30. октобра 2003. Поднео захтев да буде разрешен чланства 
у САНУ писмом од 18. V 2017. 

Др Дражен Зимоњић, истраживач у Лабораторији за експерименталну карцино-
генезу Националног института за рак у Бетезди, рођен 30. марта 1950, у Бео-
граду; изабран 2. новембра 2006. 
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Инострани чланови 
 

Чинтамани Нагеса Рамачандра Рао (Chintamani Nagesa Ramachandra Rao), профе-
сор Центра за напредна научна истраживања „Џ. Нехру“ у Бангалору, члан 
Индијске националне академије наука и Папске академије наука, рођен 30. 
јуна 1934, у Бангалору; изабран 12. децембра 1985. 

Велибор Крсмановић, професор Универзитета у Лиону, у пензији, рођен 8. новембра 
1932, у Прешеву; изабран 27. октобра 1994. 

Франк Карас (Frank E. Karasz), професор Масачусетс универзитета у Амхерсту, ро-
ђен 23. јула 1933, у Бечу; изабран 26. октобра 2000. 

Франциско Ј. Ајала (Francisco José Ayala Pereda), професор Калифорнијског универ-
зитета у Ирвајну, рођен 12. марта 1934, у Мадриду; изабран 30. октобра 2003. 

Стенли Б. Прусинер (Stanley B. Prusiner), професор Калифорнијског универзитета у 
Сан Франциску, добитник Нобелове награде за медицину 1997, рођен 28. маја 
1942, у Де Мојну; изабран 30. октобра 2003. 

Вајат Андерсон (Wyatt W. Anderson), професор генетике на Универзитету у Џорџији, 
рођен 27. марта 1939, у Њу Орлеансу; изабран 5. новембра 2009. 

Зоран С. Петровић, професор емеритус на Државном универзитету Питсбург, ста-
рији истраживач саветник у Канзашком центру за испитивање полимера, ро-
ђен 4. јуна 1941, у Прокупљу; изабран 5. новембра 2009. 

Гордана Вуњак-Новаковић, професор Универзитета Колумбија, рођена 28. августа 
1948, у Београду; изабрана 1. новембра 2012. 

Милан Н. Стојановић, професор Универзитета Колумбија, рођен 9. априла 1966, у 
Београду; изабран 5. новембра 2015. 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 
 

Редовни чланови 
 

Др инж. Владан Ђорђевић, професор Машинског факултета Универзитета у Бео-
граду, у пензији, рођен 7. октобра 1938, у Крушевцу; за дописног члана иза-
бран 12. децембра 1985, за редовног 23. октобра 1997. (Бгр., ббл.: Годишњак 
ХСII, CII, CIX, CXVIII). 

Др инж. Антоније Ђорђевић, професор Електротехничког факултета Универзитета у 
Београду, у пензији, рођен 28. априла 1952, у Београду; за дописног члана иза-
бран 23. октобра 1997, за редовног 2. новембра 2006. (Бгр., ббл.: Годишњак 
CIV, CXII, CXXI). 

Др инж. Теодор Атанацковић, професор емеритус Факултета техничких наука Уни-
верзитета у Новом Саду, у пензији, рођен 2. новембра 1945, у Сибачу (Срем); 
за дописног члана изабран 26. октобра 2000, за редовног 5. новембра 2009. 
(Бгр., ббл.: Годишњак CVII, CXV). 

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

Др инж. Зоран В. Поповић, научни саветник Института за физику у Београду, рођен 
23. фебруара 1952, у Аранђеловцу; за дописног члана изабран 2. новембра 
2006, за редовног 1. новембра 2012. Потпредседник Академије од 7. априла 
2015. (Бгр., ббл.: Годишњак CXIII, CXX). 
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Др инж. Душан Теодоровић, професор Саобраћајног факултета Универзитета у Бео-
граду, у пензији, рођен 21. јуна 1951, у Београду; за дописног члана изабран 5. 
новембра 2009, за редовног 5. новембра 2015. (Бгр., ббл.: Годишњак CXVI, 
CXXIII). 

Др инж. Милош Којић, професор Машинског факултета Универзитета у Крагујевцу, 
у пензији, рођен 24. децембра 1941, у Закути; за дописног члана изабран 5. 
новембра 2009, за редовног 8. новембра 2018. (Бгр., ббл.: Годишњак CXVI, 
Библиографије чланова САНУ 1). 

Др инж. Слободан Н. Вукосавић, професор Електротехничког факултета Универзи-
тета у Београду, рођен 27. јануара 1962, у Сарајеву; за дописног члана изабран 
5. новембра 2015, за редовног 4. новембра 2021. (Бгр., ббл.: Годишњак CXXII). 

Др инж. Велимир Радмиловић, научни саветник Центра за нанотехнологије и функ-
ционалне материје Технолошко-металуршког факултета у Београду, у пензији, 
рођен 25. септембра 1948, у Херцег Новом; за дописног члана изабран 1. но-
вембра 2012, за редовног 4. новембра 2021. (Бгр., ббл.: Годишњак CXIX). 

 

Дописни чланови 

 

Др Влада Вељковић, професор Технолошког факултета у Лесковцу Универзитета у 
Нишу, рођен 21. новембра 1953, у Лесковцу; изабран 8. новембра 2018. (Бгр., 
ббл.: Библиографије чланова САНУ 1). 

Др Владимир Срдић, професор Технолошког факултета Универзитета у Новом Саду, 
рођен 7. јуна 1961, у Новом Саду; изабран 4. новембра 2021. 

Др Миодраг Михаљевић, научни саветник Математичког института САНУ, рођен 17. 
новембра 1955, у Београду; изабран 4. новембра 2021. 

Др Владан Девеџић, професор Факултета организационих наука Универзитета у Бео-
граду, рођен 13. априла 1959, у Београду; изабран 4. новембра 2021. 

 

Инострани чланови 

 

Драгослав Шиљак, професор емеритус Универзитета у Санта Клари, рођен 10. сеп-
тембра 1933, у Београду; изабран 12. децембра 1985. 

Вукан Р. Вучић, професор емеритус Универзитета Пенсилваније у Филаделфији, ро-
ђен 14. јануара 1935, у Београду; изабран 27. октобра 1994. 

Антони Кунадис (Aντώνιος Κουνάδης – Anthony N. Kounadis), професор емеритус На-
ционалног техничког универзитета у Атини, члан Атинске академије, рођен 
20. априла 1937, у Атини; изабран 23. октобра 1997. 

Феликс Леонидович Черноуско (Феликс Леонидович Черноусько), главни истражи-
вач Института за проблеме механике „А. Ј. Ишлински“ РАН, члан Руске ака-
демије наука, рођен 16. маја 1938, у Лењинграду – Санкт Петербургу; изабран 
23. октобра 1997. 

Милош Ерцеговац, професор емеритус Електротехничког факултета Калифорнијског 
универзитета у Лос Анђелесу, рођен 28. јуна 1942, у Београду; изабран 30. 
октобра 2003. 

Зоран Д. Поповић, научни саветник у Ксероксовом истраживачком центру у Пало 
Алту, у пензији, рођен 7. децембра 1941, у Београду; изабран 30. октобра 2003. 

Зоја Поповић (Zoya Popovic), професор на Универзитету Колорадо у Болдеру, рођена 
1962, у Београду; изабрана 2. новембра 2006. 
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Инго Милер (Ingo Müller), професор емеритус Техничког универзитета у Берлину, ро-
ђен 23. децембра 1936, у Дармштату; изабран 2. новембра 2006. 

Тошијаки Макабе (真壁 利明 – Toshiaki Makabe), професор емеритус Кеио универзи-
тета у Јокохами, рођен 8. маја 1947, у предграђу Токија у области Канагава; 
изабран 5. новембра 2009. 

Валериј Васиљевич Козлов (Валерий Васильевич Козлов), потпредседник Руске ака-
демије наука и главни истраживач Математичког института „Стеклов“ РАН, 
рођен 1. јануара 1950, село Костиљи у Рјазанској области; изабран 1. новембра 
2012. 

Чедомир Петровић, истраживач у Брукхејвен националној лабораторији, рођен 20. 
јануара 1971, у Београду; изабран 5. новембра 2015. 

Мауро Ферари (Mauro Ferrari), председник и извршни директор Методистичког 
истраживачког института у Хјустону, рођен 7. јула 1959, у Падови; изабран 8. 
новембра 2018. 

Мирослав Крстић, проректор за научноистраживачки рад Калифорнијског универ-
зитета у Сан Дијегу и директор Сајмер центра за контролне системе и дина-
мику Калифорнијског универзитета у Сан Дијегу, рођен 14. септембра 1964, у 
Пироту; изабран 8. новембра 2018. 

Слободан Симоновић, професор емеритус Универзитета Западног Онтарија у Лон-
дону (Канада) и директор истраживачких студија Института за смањење 
штета од катастрофалних појава, рођен 26. априла 1949, у Београду; изабран 
4. новембра 2021. 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА 
 

Редовни чланови 

 

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

Др Владимир Кањух, професор Медицинског факултета Универзитета у Београду, у 
пензији, рођен 4. марта 1929, у Охриду; за дописног члана изабран 21. марта 
1974, за редовног 15. децембра 1983. (Бгр., ббл.: Годишњак LXXXII, ХС, XCV, 
CI, CVI, CXI, CXVIII, CXXIII). 

Др Зоран Ковачевић, професор Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду, 
у пензији, рођен 23. септембра 1935, у Попинцима; за дописног члана ВАНУ 
изабран 22. новембра 1984, за редовног 3. децембра 1990, редовни члан САНУ 
постао 29. маја 1991. Председник Огранка САНУ у Новом Саду 2002–2015. 
(Бгр., ббл.: Годишњак ВАНУ IV; Академске беседе ВАНУ 34; Годишњак 
CXVII). 

Др Миодраг Остојић, професор емеритус Медицинског факултета Универзитета у 
Београду, рођен 7. јула 1946, у Београду; за дописног члана изабран 27. окто-
бра 1994, за редовног 30. октобра 2003. (Бгр., ббл.: Годишњак CI, СVIII, CXX). 

Др Владимир С. Костић, професор Медицинског факултета Универзитета у Бео-
граду, у пензији, рођен 18. октобра 1953, у Београду; за дописног члана иза-
бран 26. октобра 2000, за редовног 2. новембра 2006. Председник Академије 
од 7. априла 2015. (Бгр., ббл.: Годишњак CVII, CXVIII). 
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Др Владимир Бумбаширевић, професор емеритус Медицинског факултета Универзи-
тета у Београду, рођен 6. августа 1951, у Београду; за дописног члана изабран 
26. октобра 2000, за редовног 5. новембра 2009. (Бгр., ббл.: Годишњак CVII, 
CXXI). 

Др Јован Хаџи-Ђокић, професор Медицинског факултета Универзитета у Београду, 
Нишу и Крагујевцу, у пензији, рођен 16. августа 1944, у Бајиној Башти; за до-
писног члана изабран 30. октобра 2003, за редовног 5. новембра 2009. (Бгр., 
ббл.: Годишњак CXI, CXV). 

Др Драган Мицић, професор Медицинског факултета Универзитета у Београду, у пен-
зији, рођен 13. јануара 1950, у Београду; за дописног члана изабран 30. октобра 
2003, за редовног 5. новембра 2009. (Бгр., ббл.: Годишњак CX, CXVIII). 

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

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

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

Др Небојша Лалић, професор Медицинског факултета Универзитета у Београду, ро-
ђен 14. јануара 1958, у Београду; за дописног члана изабран 2. новембра 2006, 
за редовног 1. новембра 2012. (Бгр., ббл.: Годишњак CXIII, CXX). 

Др Војислав Лековић, професор емеритус Стоматолошког факултета Универзитета у 
Београду, рођен 28. новембра 1949, у Подгорици; за дописног члана изабран 
2. новембра 2006, за редовног 1. новембра 2012. (Бгр., ббл.: Годишњак CXIII, 
CXX). 

Др Предраг Пешко, професор Медицинског факултета Универзитета у Београду, ро-
ђен 29. маја 1955, у Боки код Зрењанина; за дописног члана изабран 2. новем-
бра 2006, за редовног 2012. (Бгр., ббл.: Годишњак CXIII, CXX). 

Др Ђорђе Радак, професор Медицинског факултета Универзитета у Београду и ди-
ректор хирургије у Еуромедик болници у Београду, рођен 31. јула 1956, у 
Вршцу; за дописног члана изабран 5. новембра 2009, за редовног 5. новембра 
2015. (Бгр., ббл.: Годишњак CXVI, CXXIII). 

Др Небојша Радуновић, професор емеритус Медицинског факултета Универзитета у 
Београду, рођен 18. маја 1954, у Косовској Митровици; за дописног члана иза-
бран 5. новембра 2009, за редовног 5. новембра 2015. (Бгр., ббл.: Годишњак 
CXVI, CXXIII). 

Др Душица Лечић Тошевски, професор Медицинског факултета Универзитета у 
Београду и директор Института за ментално здравље у Београду, у пензији, 
рођена 29. фебруара 1952, у Београду; за дописног члана изабрана 5. новембра 
2009, за редовног 5. новембра 2015. (Бгр., ббл.: Годишњак CXVI, CXXIII). 

Др Зоран Кривокапић, професор Медицинског факултета Универзитета у Београду, 
рођен 27. августа 1955, у Косовској Митровици; за дописног члана изабран 1. 
новембра 2012, за редовног 8. новембра 2018. (Бгр., ббл.: Годишњак CXIX, 
Библиографије чланова САНУ 1). 
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Др Петар Сеферовић, професор Медицинског факултета Универзитета у Београду, 
у пензији, рођен 20. јануара 1951, у Београду; за дописног члана изабран 1. 
новембра 2012, за редовног 8. новембра 2018. (Бгр., ббл.: Годишњак CXIX, 
Библиографије чланова САНУ 1). 

Др Горан Станковић, професор Медицинског факултета Универзитета у Београду, 
рођен 3. септембра 1962, у Лесковцу; за дописног члана изабран 5. новембра 
2015, за редовног 4. новембра 2021. (Бгр., ббл.: Годишњак CXXII). 

Др Марко Бумбаширевић, професор емеритус Медицинског факултета Универзитета 
у Београду, рођен 18. јула 1954, у Београду; за дописног члана изабран 5. но-
вембра 2015, за редовног 4. новембра 2021. (Бгр., ббл.: Годишњак CXXII). 

Др Бела Балинт, професор Медицинског факултета ВМА у Београду, рођен 26. јула 
1952, у Остојићеву; за дописног члана изабран 5. новембра 2015, за редовног 
4. новембра 2021. (Бгр., ббл.: Годишњак CXXII). 

 

Дописни члан 

 

Др Татјана Симић, професор Медицинског факултета Универзитета у Београду, ро-
ђена 23. фебруара 1964, у Шапцу; изабрана 8. новембра 2018. (Бгр., ббл.: 
Библиографије чланова САНУ 1). 

 

Чланови ван радног састава 

 

Др Стојанка Алексић, професор Универзитета у Хамбургу, у пензији, рођена 4. де-
цембра 1934, у Бачини код Крушевца; изабрана 26. октобра 2000. 

Др Драган Швракић, професор Медицинског факултета Вашингтон универзитета у 
Сент Луису, Мисури, рођен 28. јануара 1952, у Београду; изабран 30. октобра 
2003. 

Др Милан Стевановић, професор Кек медицинске школе Универзитета Јужна Кали-
форнија, рођен 23. фебруара 1947, у Купинову (Црна Гора); изабран 30. окто-
бра 2003. 

 

Инострани чланови 

 

Пашко Ракић, професор Медицинског факултета на Универзитету Јејл у Њу Хејвену, 
рођен 15. маја 1933, у Руми; изабран 12. децембра 1985. 

Карољи Лапиш (Lapis Károly), професор емеритус Семелвајсовог медицинског уни-
верзитета у Будимпешти, члан Мађарске академије наука, рођен 14. априла 
1926, у Туркеве; изабран 15. децембра 1988. 

Тибор Кашаи (Kassai Tibor), професор емеритус Ветеринарског универзитета у Бу-
димпешти, рођен 5. септембра 1930, у Мишколцу; изабран 27. октобра 1994. 

Василис Танопулос (Βασίλειος Θανόπουλος – Basil Vasilios D. Thanopoulos), професор 
Медицинског факултета Универзитета у Патрасу, рођен 22. јануара 1942, у 
Агринион Етолоакарнаниасу; изабран 27. октобра 1994. 

Берислав Злоковић, професор Кек медицинске школе Универзитета Јужна Калифор-
нија, директор Лабораторије за неуролошку хирургију, рођен 6. марта 1952, у 
Београду; изабран 23. октобра 1997. 

Еуђенио Пикано (Eugenio Picano), шеф Ехокардиографске лабораторије Института за 
клиничку физиологију Националног савета за истраживања у Пизи, рођен 10. 
октобра 1958, у Касину; изабран 23. октобра 1997. 
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Роналд Гросарт Матичек (Ronald Grossarth Maticek), професор Универзитета у Хај-
делбергу, у пензији, рођен 19. јуна 1940, у Будимпешти; изабран 23. октобра 
1997. 

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

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

Павлос Тутузас (Παύλος Κ. Τούτουζας – Pavlos Toutouzas), професор Атинског уни-
верзитета, директор Одељења за кардиологију Хипократове болнице, рођен 1. 
септембра 1935, у Теби; изабран 26. октобра 2000. 

Гаетано Тиене (Gaetano Thiene), директор Института за патолошку анатомију у Па-
дови, рођен 1. јула 1947, у Падови; изабран 30. октобра 2003. 

Вељко Влаисављевић, професор Медицинских факултета Универзитета у Љубљани 
и Марибору, рођен 30. јануара 1950, у Љубљани; изабран 30. октобра 2003. 

Антонио Коломбо (Antonio Colombo), директор Лабораторије за катетеризацију у Ко-
лумбус болници и Сан Рафаеле болници у Милану, рођен 17. јуна 1950, у Га-
ларате; изабран 2. новембра 2006. 

Торстен Визел (Torsten Nils Wiesel), професор емеритус Рокфелер универзитета у 
Њујорку, добитник Нобелове награде за физиологију или медицину 1981, ро-
ђен 3. јуна 1924, у Упсали; изабран 5. новембра 2009. 

Михаил Вениаминович Угрумов (Михаил Вениаминович Угрюмов), руководилац Ла-
бораторије за хормоналну регулацију Института за биологију развића Руске 
академије наука, рођен 11. априла 1947, у Саратову; изабран 1. новембра 2012. 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 

 

Редовни чланови 

 

Драгослав Михаиловић, књижевник, рођен 17. новембра 1930, у Ћуприји; за дописног 
члана изабран 7. маја 1981, за редовног 15. децембра 1988. (Бгр., ббл.: Годи-
шњак LXXXVIII, ХСIX, CVI, CXVII).  

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

Љубомир Симовић, књижевник, рођен 2. децембра 1935, у Ужицу; за дописног члана 
изабран 15. децембра 1988, за редовног 27. октобра 1994. (Бгр., ббл.: Годи-
шњак XCV, CV, CXIV). 

Милосав Тешић, књижевник, научни сарадник Института за српски језик САНУ, у 
пензији, рођен 15. новембра 1947, у Љештанском код Бајине Баште; за допи-
сног члана изабран 26. октобра 2000, за редовног 2. новембра 2006. (Бгр., ббл.: 
Годишњак CVII, CXVII). 

Душан Ковачевић, књижевник, рођен 12. јула 1948, у Мрђеновцу код Шапца; за до-
писног члана изабран 26. октобра 2000, за редовног 5. новембра 2009. (Бгр., 
ббл.: Годишњак CVII, CXVII). 
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Др Александар Лома, професор Филозофског факултета Универзитета у Београду, 
рођен 2. марта 1955, у Ваљеву; за дописног члана изабран 30. октобра 2003, за 
редовног 1. новембра 2012. (Бгр., ббл.: Годишњак CXI, CXX). 

Др Јасмина Грковић-Мејџор, професор Филозофског факултета Универзитета у Но-
вом Саду, рођена 23. фебруара 1959, у Станишићу; за дописног члана изабрана 
5. новембра 2009, за редовног 5. новембра 2015. (Бгр., ббл.: Годишњак CXVI, 
CXXIII). 

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

Горан Петровић, књижевник, рођен 1. јула 1961, у Краљеву; за дописног члана иза-
бран 1. новембра 2012, за редовног 8. новембра 2018. (Бгр., ббл.: Годишњак 
CXIX, Библиографије чланова САНУ 1). 

Др Злата Бојовић, професор Филолошког факултета у Београду, у пензији, рођена 
24. децембра 1939, у Београду; за дописног члана изабрана 5. новембра 2015, 
за редовног 8. новембра 2018. (Бгр., ббл.: Годишњак CXXII, Библиографије 
чланова САНУ 1). 

Милован Данојлић, књижевник, рођен 3. јула 1937, у Ивановцима код Љига; за члана 
ван радног састава изабран 26. октобра 2000, за дописног члана изабран 5. но-
вембра 2015, за редовног 8. новембра 2018. (Бгр., ббл.: Годишњак CXXII, 
CXXIII, Библиографије чланова САНУ 1). 

 

Дописни чланови 
 

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

Др Љубинко Раденковић, научни саветник Балканолошког института у Београду, у 
пензији, рођен 2. октобра 1951, у Плужини код Сврљига; изабран 8. новембра 
2018. (Бгр., ббл.: Библиографије чланова САНУ 1). 

Др Јован Делић, професор Филолошког факултета Универзитета у Београду, рођен 4. 
октобра 1949, у селу Борковићи, општина Плужине (Црна Гора); изабран 8. 
новембра 2018. (Бгр., ббл.: Библиографије чланова САНУ 1). 

Др Зоран Пауновић, професор Филолошког факултета Универзитета у Београду и 
Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду, рођен 31. маја 1962, у 
Бору; изабран 8. новембра 2018. (Бгр., ббл.: Библиографије чланова САНУ 1). 

Др Миливој Ненин, професор Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду, 
рођен 29. октобра 1956, у Локу (Шајкашка); изабран 4. новембра 2021. 

Др Миодраг Лома, професор Филолошког факултета у Београду, рођен 15. августа 
1957, у Ваљеву; изабран 4. новембра 2021. 

 

Чланови ван радног састава 
 

Давид Албахари, књижевник, рођен 15. марта 1948, у Пећи; изабран 2. новембра 2006. 
 

Инострани чланови 
 

Пер Јакобсен (Реr Jacobsen), професор Универзитета у Копенхагену, рођен 23. фебруа-
ра 1935; изабран 15. децембра 1988. 
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Рајнхард Лауер (Reinhard Lauer), професор емеритус Универзитета у Гетингену, члан 
Академије наука у Гетингену, рођен 15. марта 1935, у Бад Франкенхаузену; 
изабран 15. децембра 1988. 

Ролф Дитер Клуге (Rolf-Dieter Kluge), професор Универзитета у Тибингену, рођен 
26. јуна 1937, у Пирни; изабран 27. октобра 1994. 

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

Светлана Михајловна Толстој (Светлана Михайловна Толстая), професор Универ-
зитета у Москви, руководилац Сектора за етнолингвистику и фолклор Инсти-
тута за славистику и балканистику Руске академије наука, рођена 14. децембра 
1938; изабрана 26. октобра 2000. 

Аксинија Џурова (Аксиния Джурова), професор Универзитета „Климент Охридски“ 
у Софији, у пензији, рођена 18. септембра 1942, у Софији; изабрана 2. новем-
бра 2006. 

Габријела Шуберт (Gabriella Schubert), професор емеритус на Универзитету у Јени, 
рођена 22. септембра 1943, у Будимпешти; изабрана 2. новембра 2006. 

Влада Урошевић (Влада Урошевиќ), књижевник, професор Филолошког факултета 
Универзитета у Скопљу, у пензији, члан Македонске академије наука и умет-
ности, рођен 17. октобра 1934, у Скопљу; изабран 2. новембра 2006. 

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

Иван Алексејевич Чарота (Иван Алексеевич Чарота), професор Белоруског држав-
ног универзитета у Минску, рођен 16. септембра 1952, у селу Лишчики (Бело-
русија); изабран 5. новембра 2009. 

Петер Хандке (Peter Handke), књижевник, добитник Нобелове награде за књижев-
ност 2019, рођен 6. децембра 1942, у Грифену; изабран 1. новембра 2012. 

Роберт Ходел (Robert Hodel), професор Универзитета у Хамбургу, рођен 22. августа 
1959, у Бутисхолцу; изабран 5. новембра 2015. 

Еуђен Симион (Eugen Simion), професор емеритус Факултета књижевности Универ-
зитета у Букурешту, директор Института за историју и теорију књижевности 
„Г. Калинеску“ Румунске академије у Букурешту, члан Румунске академије, 
рођен 25. маја 1933, у Киождеанци; изабран 8. новембра 2018. 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ ДРУШТВЕНИХ НАУКА 

 

Редовни чланови 

 

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

Др Данило Баста, професор Правног факултета Универзитета у Београду, у пензији, 
рођен 4. септембра 1945, у Зрењанину; за дописног члана изабран 30. октобра 
2003, за редовног 1. новембра 2012. (Бгр., ббл.: Годишњак CX, CXVIII). 
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Др Коста Чавошки, професор Правног факултета Универзитета у Београду, у пен-
зији, рођен 26. октобра 1941, у Банатском Новом Селу; за дописног члана иза-
бран 30. октобра 2003, за редовног 5. новембра 2015. (Бгр., ббл.: Годишњак 
CXI, CXVIII, CXXIII). 

Др Часлав Оцић, економиста, рођен 5. маја 1945, у Даљу; за дописног члана изабран 
30. октобра 2003, за редовног 5. новембра 2015. (Бгр., ббл.: Годишњак CX, 
CXXI). 

Др Александар Костић, професор Филозофског факултета Универзитета у Београду, 
у пензији, рођен 14. децембра 1947, у Београду; за дописног члана изабран 5. 
новембра 2009, за редовног 8. новембра 2018. (Бгр., ббл.: Годишњак CXVI, 
Библиографије чланова САНУ 1). 

 

Дописни чланови 

 

Др Павле Петровић, професор емеритус Економског факултета Универзитета у Бео-
граду, рођен 22. фебруара 1947, у Београду; изабран 8. новембра 2018. (Бгр., 
ббл.: Библиографије чланова САНУ 1). 

Др Алпар Лошонц (Losoncz Alpár), професор Техничког факултета Универзитета у 
Новом Саду, рођен 7. јула 1958, у Темерину; изабран 8. новембра 2018. (Бгр., 
ббл.: Библиографије чланова САНУ 1). 

 

Инострани чланови 

 

Јирген Хабермас (Jürgen Habermas), професор емеритус Универзитета „Ј. В. Гете“ у 
Франкфурту на Мајни, рођен 18. јуна 1929, у Диселдорфу; изабран 15. децем-
бра 1988. 

Ноам Чомски (Noam Chomsky), професор емеритус Института за технологију у Ма-
сачусетсу, рођен 7. децембра 1928, у Филаделфији; изабран 30. октобра 2003. 

Масајуки Ивата (岩田 昌征 – Iwata Masayuki), професор емеритус Правно-економ-
ског факултета Ћиба универзитета у Токију, рођен 2. јула 1938, у Токију; иза-
бран 2. новембра 2006. 

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

Томас Флајнер (Thomas Fleiner), професор емеритус Универзитета у Фрибуру, рођен 
16. јула 1938, у Цириху; изабран 5. новембра 2009. 

Душан Шиђански, професор емеритус Факултета економских и друштвених наука и 
Европског института Универзитета у Женеви, рођен 23. октобра 1926, у Бео-
граду; изабран 5. новембра 2009. 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ ИСТОРИЈСКИХ НАУКА 
 

Редовни чланови 

 

Др Василије Крестић, професор Филозофског факултета Универзитета у Београду, у 
пензији, добитник „Медаље САНУ“ из области друштвених и хуманистичких 
наука 2021, рођен 20. јула 1932, у Ђали; за дописног члана изабран 7. маја 
1981, за редовног 25. априла 1991. (Бгр., ббл.: Годишњак LXXXVIII, XCIX, 
CVI, CXVII). 
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Др Десанка Ковачевић-Којић, професор Филозофског факултета Универзитета у Са-
рајеву, у пензији, рођена 3. октобра 1925, у Сарајеву; за редовног члана иза-
брана 27. октобра 1994. (Бгр., ббл.: Годишњак CII, CIX, CXV). 

Др Гојко Суботић, научни саветник Византолошког института САНУ, у пензији, ро-
ђен 11. августа 1931, у Босанској Градишки; за дописног члана изабран 27. окто-
бра 1994, за редовног 30. октобра 2003. (Бгр., ббл.: Годишњак CI, CVIII, CXXI). 

Др Љубомир Максимовић, професор емеритус Филозофског факултета Универзи-
тета у Београду, рођен 27. новембра 1938, у Скопљу; за дописног члана иза-
бран 30. октобра 2003, за редовног 5. новембра 2009. Потпредседник Акаде-
мије од 7. априла 2015. (Бгр., ббл.: Годишњак CX, CXV). 

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

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

Др Мирјана Живојиновић, научни саветник Византолошког института САНУ, у пен-
зији, рођена 25. августа 1938, у Сарајеву; за дописног члана изабрана 2. новем-
бра 2006; за редовног 1. новембра 2012. (Бгр., ббл.: Годишњак CXIII, CXX). 

Др Михаило Војводић, професор Филозофског факултета Универзитета у Београду, у 
пензији, рођен 27. октобра 1938, на Цетињу; за дописног члана изабран 5. но-
вембра 2009, за редовног 5. новембра 2015. (Бгр., ббл.: Годишњак CXVI, 
CXXIII). 

Др Љубодраг Димић, професор Филозофског факултета Универзитета у Београду, ро-
ђен 20. фебруара 1956, у Земуну; за дописног члана изабран 1. новембра 2012, 
за редовног 8. новембра 2018. (Бгр., ббл.: Годишњак CXIX, Библиографије 
чланова САНУ 1). 

Др Миодраг Марковић, професор Филозофског факултета Универзитета у Београду, 
рођен 10. децембра 1962, у Гацку; за дописног члана изабран 5. новембра 2015, 
за редовног 4. новембра 2021. (Бгр., ббл.: Годишњак CXXII). 

Др Славенко Терзић, научни саветник у Историјском институту САНУ, рођен 14. 
марта 1959, у Пандурици код Пљеваља; за дописног члана изабран 5. новем-
бра 2015, за редовног 4. новембра 2021. (Бгр., ббл.: Годишњак CXXII). 

 

Дописни чланови 

 

Др Вујадин Иванишевић, научни саветник Археолошког института у Београду, рођен 
26. фебруара 1958, у Београду; изабран 8. новембра 2018. (Бгр., ббл.: Библио-
графије чланова САНУ 1). 

Др Драган Војводић, професор Филозофског факултета Универзитета у Београду, ро-
ђен 2. маја 1959, у Кикинди; изабран 8. новембра 2018. (Бгр., ббл.: Библиогра-
фије чланова САНУ 1). 

Др Мира Радојевић, професор Филозофског факултета Универзитета у Београду, ро-
ђена 26. августа 1959, у Новим Карловцима; изабрана 8. новембра 2018. (Бгр., 
ббл.: Библиографије чланова САНУ 1). 

Др Драган Богетић, научни саветник Института за савремену историју у Београду, у 
пензији, рођен 24. јануара 1953, у Београду; изабран 4. новембра 2021. 
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Инострани чланови 

 

Јелена Гускова (Елена Юрьевна Гуськова), водећи истраживач у Одељењу за савре-
мену историју Централне и Југоисточне Европе Института за славистику 
Руске академије наука, рођена 23. септембра 1949, у Москви; изабрана 2. но-
вембра 2006. 

Панајотис Вокотопулос (Παναγιώτης Βοκοτόπουλος – Panagiotis Vokotopoulos), про-
фесор Филозофског факултета у Атини, у пензији, члан Атинске академије, 
рођен 1930, у Атини; изабран 2. новембра 2006. 

Енгелина Сергејевна Смирнова (Энгелина Сергеевна Смирнова), професор на Кате-
дри за историју руске уметности Универзитета у Москви, рођена 4. фебруара 
1932, у Лењинграду; изабрана 5. новембра 2009. 

Анатолиј Аркадјевич Турилов (Анатолий Аркадьевич Турилов), водећи истраживач 
Одељења за историју средњег века Института за славистику Руске академије 
наука, рођен 23. маја 1951, у Јарослављу; изабран 1. новембра 2012. 

Жан-Пол Блед (Jean-Paul Bled), професор емеритус Универзитета у Паризу – Сор-
бона (Париз IV), рођен 22. маја 1942, у Паризу; изабран 5. новембра 2015. 

Гинтер Принцинг (Günter Prinzing), професор на Катедри византологије Универзи-
тета „Јоханес Гутенберг“ у Мајнцу, у пензији, рођен 24. септембра 1943, у 
Хамбургу; изабран 4. новембра 2021. 

Наталија Алексејевна Нарочницка (Наталия Алексеевна Нарочницкая), научни са-
ветник Института за међународну економију и међународне односе Руске 
академије наука, у пензији, рођена 23. децембра 1948, у Москви; изабрана 4. 
новембра 2021. 

 
 
 

ОДЕЉЕЊЕ УМЕТНОСТИ 

 

Редовни чланови 

 

Светомир Арсић Басара, вајар, професор Факултета уметности у Приштини, у пен-
зији, рођен 15. маја 1928, у Севцу; за редовног члана изабран 27. октобра 1994. 
(Бгр., ббл.: Годишњак CII, CIX). 

Дејан Деспић, композитор, професор Факултета музичке уметности Универзитета 
уметности у Београду, у пензији, рођен 11. маја 1930, у Београду; за дописног 
члана изабран 12. децембра 1985, за редовног 27. октобра 1994. (Бгр., ббл.: Го-
дишњак ХСII, CII, CIX, CXVIII). 

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

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

Бранислав Митровић, професор емеритус Архитектонског факултета Универзитета 
у Београду, рођен 28. новембра 1948, у Бару; за дописног члана изабран 2. но-
вембра 2006, за редовног 1. новембра 2012. (Бгр., ббл.: Годишњак CXIII, CXX). 
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Тодор Стевановић, сликар и писац, рођен 9. марта 1937, у Залужњу; за дописног 
члана изабран 30. октобра 2003, за редовног 1. новембра 2012. (Бгр., ббл.: Го-
дишњак CX, CXX). 

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

Милица Стевановић, сликар, професор Факултета ликовних уметности Универзи-
тета уметности у Београду, у пензији, рођена 22. јануара 1933, у Београду; за 
дописног члана изабрана 5. новембра 2009, за редовног 8. новембра 2018. 
(Бгр., ббл.: Годишњак CXVI, Библиографије чланова САНУ 1). 

Светислав Божић, композитор, професор Факултета музичке уметности Универзи-
тета уметности у Београду, у пензији, рођен 22. маја 1954, у Лозници; за допи-
сног члана изабран 5. новембра 2015, за редовног 4. новембра 2021. (Бгр., ббл.: 
Годишњак CXXII). 

 

Дописни чланови 

 

Милан Марић, архитекта, рођен 26. децембра 1940, у Новом Саду; изабран 5. новем-
бра 2009. (Бгр., ббл.: Годишњак CXVI). 

Сава Халугин, вајар, рођен 17. априла 1946, у Новом Кнежевцу; изабран 8. новембра 
2018. (Бгр., ббл.: Библиографије чланова САНУ 1). 

Др Јелена Јовановић, виши научни сарадник Музиколошког института САНУ, рођена 
27. септембра 1964, у Београду; изабрана 8. новембра 2018. (Бгр., ббл.: Библио-
графије чланова САНУ 1). 

Дејан Мијач, позоришни редитељ, професор Факултета драмских уметности Универ-
зитета уметности у Београду, у пензији, рођен 17. маја 1934, у Бијељини; иза-
бран 4. новембра 2021. 

Слободан Шијан, филмски и ТВ редитељ, рођен 16. новембра 1946, у Београду; иза-
бран 4. новембра 2021. 

Миодраг Табачки, сценограф, костимограф, професор Факултета драмских уметно-
сти Универзитета уметности у Београду, у пензији, рођен 1. маја 1947, у Ки-
кинди; изабран 4. новембра 2021. 

Мрђан Бајић, вајар, професор Факултета ликовних уметности Универзитета уметно-
сти у Београду, рођен 15. октобра 1957, у Београду; изабран 4. новембра 2021. 

 

Инострани чланови 

 

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

Арво Перт (Arvo Pärt), композитор, рођен 11. септембра 1935, у месту Паиде (Есто-
нија); изабран 5. новембра 2009. 

Никита Сергејевич Михалков (Никита Сергеевич Михалков), филмски редитељ, ро-
ђен 21. октобра 1945, у Москви; изабран 4. новембра 2021. 
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Авакумовић Јован Ђ. (Београд, 1 (13) јануара 1841 – Рогашка Слатина, 3. августа 
1928). – Члан Српског ученог друштва од 27. фебруара 1883. – Редовни члан 
Академије од 15. новембра 1892. (Бгр., ббл.: Годишњак IX, XXXV; нек.: 
XXXVII). 

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

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

Андрејевић Кун Ђорђе (Вроцлав, 31. марта 1904 – Београд, 17. јануара 1964). – Допи-
сни члан Академије од 14. новембра 1950; редовни од 30. јануара 1958. (Бгр., 
ббл.: Годишњак LVII). 

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

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

Анђелковић Марко (Београд, 18. септембра 1945 – Београд, 10. априла 2020). – До-
писни члан Академије од 30. октобра 2003; редовни од 5. новембра 2009. Ге-
нерални секретар Академије 2015–2020. (Бгр., ббл.: Годишњак CXI, CXVIII). 

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

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

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

Аралица Стојан (Шкаре, код Оточца, 24. децембра 1883 – Београд, 4. фебруара 1980). 
– Дописни члан Академије од 16. децембра 1965; редовни од 7. марта 1968. 
(Бгр., ббл.: Годишњак LXXXIV). 
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Арновљевић Војислав (Разград, 15. септембра 1895 – Београд, 5. априла 1989). – До-
писни члан Академије од 14. новембра 1950; редовни од 10. јуна 1955. (Бгр., 
ббл.: Годишњак LVII, LXIX, LXXXIII; нек.: XCVI). 

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

Бартош Милан (Београд, 10. новембра 1901 – Београд, 11. марта 1974). – Дописни 
члан Академије од 30. јануара 1958; редовни од 20. децембра 1961. (Нек.: Го-
дишњак LXXXI). 

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

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

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

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

Беровић Радивоје (Скадар, 27. новембра 1900 – Нови Сад, 7. децембра 1975). – Допи-
сни члан Академије од 17. децембра 1959; редовни од 16. децембра 1965. 
(Нек.: Годишњак LXXXII). 

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

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

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

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

Богдановић Димитрије (Београд, 11. октобра 1930 – Београд, 14. јуна 1986). – Допи-
сни члан Академије од 16. новембра 1978; редовни од 12. децембра 1985. (Бгр., 
ббл.: Годишњак LXXXVI, ХСII; нек.: ХСIII). 

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

Богишић Валтазар (Цавтат, 7. децембра 1834 – Ријека, 24. априла 1908). – Дописни 
члан Српског ученог друштва од 8. јануара 1867. – Редовни члан Академије од 
23. јануара 1888. (Бгр., ббл.: Годишњак II, IX; нек.: XXII). 
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Богуновић Владимир (Босански Нови, 5. јуна 1912 – Београд, 11. марта 1986). – Допи-
сни члан Академије од 16. децембра 1965; редовни од 12. децембра 1985. (Бгр., 
ббл.: Годишњак LXXII, LXXXIV; нек.: ХСIII). 

Божић Бранко (Осијек, 9. марта 1907 – Београд, 29. марта 1991). – Дописни члан 
Академије од 21. марта 1974; редовни од 15. децембра 1988. (Бгр., ббл.: Го-
дишњак LXXXIII, XCVI; нек.: XCVIII). 
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– Дописни члан Академије од 16. децембра 1965; редовни од 21. марта 1974. 
(Бгр., ббл.: Годишњак LXXXVI; нек.: XCIV). 
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писни члан ВАНУ од 22. новембра 1984; редовни од 3. децембра 1990; ре-
довни члан Академије од 29. маја 1991. (Бгр., ббл.: Годишњак ВАНУ IV; Ака-
демске беседе ВАНУ 30; нек.: Годишњак CXI). 
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1892). – Члан Српског ученог друштва од 7. новембра 1865. – Редовни члан 
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LXXI). 
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(Бгр., ббл.: Годишњак ВАНУ VII). 
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Јовичић Милорад (Београд, 11 (23) јануара 1868 – Грац, 4. новембра 1937). – Члан од 
3. фебруара 1906. (Бгр., ббл.: Годишњак XIX, XXI). 

Кацер Фридрих (Katzer Friedrich) (Рокицани, Чешка, 5. јуна 1861 – Сарајево, 4. 
фебруара 1925). – Члан од 18. фебруара 1924. (Бгр., ббл.: Годишњак XXXII). 

Киш Данило (Суботица, 22. фебруара 1935 – Париз, 15. октобра 1989). – Члан од 15. 
децембра 1988. (Бгр., ббл.: Годишњак XCV, XCVII; нек.: XCVI). 
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Ковачевић Благоје (Грахово, код Никшића, 25. марта 1900 – Загреб, 1. децембра 1959). 
– Члан од 30. јануара 1958. (Нек.: Гласник XI). 

Кос Милко (Горица, 12. децембра 1892 – Љубљана, 24. марта 1972). – Члан од 21. 
децембра 1961. (Нек.: Гласник XXIV). 

Косановић Богдан (Плашки, 2. јула 1892 – Тузла, 19. септембра 1964). – Члан од 5. 
децембра 1963. (Бгр., ббл.: Годишњак LXX; нек.: Гласник XVI). 

Крбек Иво (Загреб, 23. августа 1890 – Сплит, 16. јануара 1966). – Члан од 16. децембра 
1965. 

Курепа Милан (Бачка Паланка, 11. маја 1933 – Београд, 16. октобра 2000). – Члан од 
27. октобра 1994. (Бгр., ббл.: Годишњак CI; нек.: CVII). 

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

Лазаревић Лаза К. (Шабац, 1 (13) маја 1851 – Београд, 29. децембра (10. јануара) 
1890). – Члан од 23. јануара (4. фебруара) 1888. (Нек.: Годишњак V). 

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

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

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

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

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

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

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

Мезеи Стеван (Mezei István) (Пригревица, 26. децембра 1918 – Нови Сад, 9. јануара 
1992). – Дописни члан ВАНУ од 24. новембра 1981; дописни члан Академије 
од 29. маја 1991. (Бгр., ббл.: Годишњак ВАНУ I; нек.: XII). 

Мелик Антон (Чрна Вас, 1. јануара 1890 – Љубљана, 8. јуна 1966). – Члан од 5. де-
цембра 1963. (Нек.: Гласник XVIII). 

Миланковић Богдан (Даљ, 31. децембра 1884 – Сарајево, 10. јула 1966). – Члан од 30. 
јануара 1958. (Бгр., ббл.: Годишњак LXIX, LXX; нек.: Гласник XVIII). 

Милаш Никодим (Шибеник, 16. априла 1845 – Дубровник, 20. марта 1915). – Члан 
Српског ученог друштва од 27. фебруара 1883. – Члан од 31. јануара 1902. 
(Бгр., ббл.: Годишњак XV). 

Милић Мирко (Галац, 21. априла 1932 – Берн, 6. септембра 1993). – Члан од 15. де-
цембра 1988. (Бгр., ббл.: Годишњак XCV; нек.: С). 

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

Митровић Андреј (Крагујевац, 17. априла 1937 – Београд, 25. августа 2013). – Члан 
од 15. децембра 1988. (Бгр., ббл.: Годишњак XCV, CIII, CX; нек.: СXXI). 
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Митровић Душан (Београд, 29. децембра 1912 – Београд, 25. априла 1962). – Члан од 
21. децембра 1961. (Нек.: Гласник XIV). 

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

Михаиловић Љубодраг (Косовска Митровица, 27. фебруара 1926 – Београд, 22. сеп-
тембра 1974). – Члан од 21. марта 1974. (Нек.: Годишњак LXXXI). 

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

Мокрањац Стеван Cт. (Неготин, 28. децембра (9. јануара) 1855 – Скопље, 16. сеп-
тембра 1914). – Члан од 3. фебруара 1906. (Бгр., ббл.: Годишњак XIX). 

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

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

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

Нахтигал Рајко (Ново Место, 14. априла 1877 – Љубљана, 29. марта 1958). Председ-
ник Словеначке академије наука и уметности 1939–1942. – Члан од 15. фебруа-
ра 1930. (Бгр., ббл.: Годишњак XXXVIII). 

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

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

Остојић Тихомир (Потиски Свети Никола – Остојићево, 17. јула 1865 – Беч, 18. ок-
тобра 1912). – Члан од 3. фебруара 1910. (Бгр., ббл.: Годишњак XXIII). 

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

Пекић Борислав (Подгорица, 4. фебруара 1930 – Лондон, 2. јула 1992). – Члан од 12. 
децембра 1985. (Бгр., ббл.: Годишњак ХСIII; нек.: ХСIХ). 

Перић Живојин (Стублине, код Обреновца, 3. јануара 1868 – Оберурнен, 12. септем-
бра 1953). – Члан од 4. фебруара 1905. (Бгр., ббл.: Годишњак XVIII, XXI, 
XXXV). 

Перичић Властимир (Вршац, 7. децембра 1927 – Београд, 1. марта 2000). – Члан од 
15. децембра 1988. (Бгр., ббл.: Годишњак XCV, CIV; нек. CVII). 

Перовић Драго (Горица, код Требиња, 20. септембра 1888 – Загреб, 6. јануара 1968). 
– Члан од 14. јуна 1955. (Бгр., ббл.: Годишњак LXXII; нек.: Гласник XX). 

Петровић Зора (Добрица, 17. маја 1894 – Београд, 25. маја 1962). – Члан од 21. де-
цембра 1961. 

Петровић Мита (Димитрије) (Панчево, 24. октобра (5. новембра) 1848 – Будим-
пешта, 17. децембра 1891). – Дописни члан Српског ученог друштва од 30. 
јануара 1883. – Члан од 23. јануара 1888. (Бгр., ббл.: Годишњак II; нек.: V). 

Петровић Сава (Шабац, 13. јануара 1839 – Београд, 20. јануара 1889). – Члан Српског 
ученог друштва од 6. фебруара 1869. – Члан од 8. јануара 1889. (Нек.: Годи-
шњак IV). 
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Пилар Ђуро (Славонски Брод, 22. априла 1846 – Загреб, 19. маја 1893). – Дописни 
члан Српског ученог друштва од 30. јануара 1883. – Члан од 8. јануара 1889. 
(Нек.: Годишњак VII). 

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

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

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

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

Пупин Михајло (Идвор, 27. септембра 1854 – Њујорк, 12. марта 1935). – Члан од 6. 
фебруара 1912. (Нек.: Годишњак XLIV). 

Пушин Никола А. (Пушин Николай Антонович) (Саратов, 7. фебруара 1875 – Бео-
град, 22. октобра 1947). – Члан од 29. марта 1947. (Нек.: Годишњак LIV). 

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

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

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

Рамовш Фран (Љубљана, 14. септембра 1890 – Љубљана, 16. септембра 1952). Пред-
седник Словеначке академије наука и уметности 1950–1952. – Члан од 16. 
фебруара 1929. (Бгр., ббл.: Годишњак XXXVII; нек.: Гласник IV). 

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

Руварац Димитрије (Стари Бановци, 25. октобра 1842 – Сремски Карловци, 3. де-
цембра 1931). – Члан од 3. фебруара 1906. (Бгр., ббл.: Годишњак XIX; нек.: XL). 

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

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

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

Симић Мирослав (Београд, 4. априла 1924 – Милтон Кинз, 30. августа 2020). – До-
писни члан Академије од 15. децембра 1983; поднео захтев да буде разрешен 
чланства у САНУ писмом од септембра 1995. (Бгр., ббл.: Годишњак ХСI). 

Синдик Илија (Тиват, 11. јула 1888 – Београд, 5. јануара 1958). – Члан од 14. новембра 
1950. (Бгр., ббл.: Годишњак LVII; нек.: Гласник X). 

Скарић Владислав (Сарајево, 10 (22) јуна 1869 – Сарајево, 6. августа 1943). – Члан од 
18. фебруара 1935. (Бгр., ббл.: Годишњак XLIII; нек.: LI). 

Скерлић Јован (Београд, 8 (20) августа 1877 – Београд, 2 (15) маја 1914). – Члан од 3. 
фебруара 1910. (Бгр., ббл.: Годишњак XXIII, XXVI). 
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Скок Петар (Јурково Село, 1. марта 1881 – Загреб, 3. фебруара 1956). – Члан од 15. 
фебруара 1930. (Бгр., ббл.: Годишњак XXXVIII; нек.: Гласник VIII). 

Славковић Јован (Земун, 21. јануара 1906 – Београд, 22. августа 1966). – Члан од 21. 
децембра 1961. (Бгр., ббл.: Годишњак LXXI). 

Смичиклас Тадија (Рештово, Жумберак, 1. октобра 1843 – Загреб, 8. јуна 1914). Пред-
седник Југославенске академије знаности и умјетности 1900–1914. – Члан од 
6. фебруара 1912. (Бгр., ббл.: Годишњак XXV). 

Спекторски Евгеније В. (Спекторський Євген Васильович) (Острог, Русија, 15. окто-
бра 1875 – Њујорк, 3. марта 1951). – Члан од 12. фебруара 1934. (Бгр., ббл.: 
Годишњак XLII). 

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

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

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

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

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

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

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

Увалић Радивој (Бачка Паланка, 20. априла 1912 – Горган, 28. септембра 1971). – Члан 
од 21. децембра 1961. (Бгр., ббл.: Годишњак LXXVII). 

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

Франгеш Михановић Роберт (Сремска Митровица, 2. октобра 1872 – Загреб, 12. ја-
нуара 1940). – Члан од 16. фебруара 1929. (Бгр., ббл.: Годишњак XXXVII; нек.: 
XLIX). 

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

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

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

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

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

Чремошник Грегор (Лочица код Ползеле, 24. фебруара 1890 – Љубљана, 12. новембра 
1958). – Члан од 15. фебруара 1932. (Бгр., ббл.: Годишњак XL). 

Чулиновић Фердо (Карловац, 17. маја 1897 – Загреб, 15. септембра 1971). – Члан од 
16. децембра 1965. (Нек.: Гласник XXIII). 
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Џаџић Петар (Битољ, 18. септембра 1929 – Београд, 31. јула 1996). – Члан од 27. 
октобра 1994. (Бгр., ббл.: Годишњак CI; нек.: CIII). 

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

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

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

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

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

 

Чланови ван радног састава 
 

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

Аугустинчић Антун (Клањец, 4. маја 1900 – Загреб, 10. маја 1979). – Члан од 5. де-
цембра 1963. (Бгр., ббл.: Годишњак LXXI). 

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

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

Божић Мирко (Сињ, 21. септембра 1919 – Загреб, 1. августа 1995). – Члан од 7. марта 1968. 
Брецељ Богдан (Горица, 6. маја 1906 – Љубљана, 9. септембра 1986). – Члан од 21. 

децембра 1961. (Бгр., ббл.: Годишњак LXIX, LXX, LXXII, LXXV; нек.: ХСIII). 
Букуров Бранислав (Потиски Свети Никола – Остојићево, 13. маја 1909 – Нови Сад, 

20. априла 1986). – Дописни члан Академије од 7. марта 1968; редовни од 16. 
новембра 1978. Приступио ВАНУ 5. децембра 1979. (Бгр., ббл.: Годишњак 
LXXIV, LXXVII; Академске беседе ВАНУ 5; Настанак ВАНУ, 1981; нек.: Го-
дишњак ХСIII). 

Величковић Владимир (Београд, 11. августа 1935 – Сплит, 29. августа 2019). – Члан 
од 12. децембра 1985. 

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

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

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

Графенауер Бого (Љубљана, 16. марта 1916 – Љубљана, 12. маја 1995). – Члан од 16. 
новембра 1978. 

Ђорђевић Димитрије (Београд, 17. фебруара 1922 – Санта Барбара, 5. марта 2009). – 
Члан од 12. децембра 1985. (Бгр., ббл.: Годишњак ХСIII, CI). 
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Јакац Божидар (Ново Место, 16. јула 1899 – Љубљана, 20. новембра 1989). – Члан 
од 5. децембра 1963. (Бгр., ббл.: Годишњак LXX; нек.: XCVI). 

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

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

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

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

Космач Цирил (Слап об Идријци, 28. септембра 1910 – Љубљана, 28. јануара 1980). 
– Члан од 7. марта 1968. 

Костренчић Марко (Загреб, 21. марта 1884 – Загреб, 19. маја 1976). – Дописни члан 
Академије од 15. фебруара 1930; члан ван радног састава од 15. маја 1976. 
(Нек.: Годишњак LXXXIII). 

Крањец Мишко (Велика Полана, 15. септембра 1908 – Љубљана, 8. јуна 1983). – Члан 
од 16. децембра 1965. 

Кршинић Франо (Лумбарда, на Корчули, 24. јуна 1897 – Загреб, 1. јануара 1982). – 
Члан од 7. марта 1968. (Бгр., ббл.: Годишњак LXXIV). 

Кухељ Антон (Опчине, 11. новембра 1902 – Љубљана, 31. јула 1980). – Члан од 21. 
децембра 1961. (Бгр., ббл.: Годишњак LXIX; нек: LXXXVII). 

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

Мекули Есад (Плав, 17. децембра 1916 – Приштина, 6. августа 1993). – Члан од 16. 
новембра 1978. 

Милојковић-Ђурић Јелена (Београд, 2. децембра 1931 – 22. јуна 2019). – Члан од 2. 
новембра 2006. 

Милчински Јанез (Љубљана, 3. маја 1913 – Љубљана, 28. јула 1993). Председник Сло-
веначке академије наука и уметности 1976–1992. – Члан од 16. новембра 1978. 
(Нек.: Годишњак С). 

Михаиловић Милорад (Бата) (Панчево, 8. фебруара 1923 – Париз, 23. априла 2011). 
– Члан од 12. децембра 1985. (Нек.: Годишњак СXVIII). 

Новак Грга (Хвар, 2. априла 1888 – Загреб, 7. септембра 1978). Председник Југосла-
венске академије знаности и умјетности 1958–1978. – Члан од 21. децембра 
1961. (Нек.: Годишњак LXXXV). 

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

Поленаковић Харалампије (Поленаковиќ Харалампие) (Гостивар, 17. јануара 1909 – 
Скопље, 15. фебруара 1984). – Члан од 16. децембра 1965. (Бгр., ббл.: Годи-
шњак LXXIV). 

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

Поповић Љубомир (Љуба) (Тузла, 14. октобра 1934 – Београд, 12. августа 2016). – 
Члан од 25. априла 1991. 
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Пријатељ Круно (Сплит, 1. јула 1922 – Сплит 27. јуна 1998). – Члан од 16. новембра 
1978; поднео захтев да буде разрешен чланства у САНУ телеграмом од 21. сеп-
тембра 1991. 

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

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

Рибар Бела (Ribár Belá) (Дебељача, 5. септембра 1930 – Нови Сад, 21. марта 2006). – 
Дописни члан ВАНУ од 3. децембра 1987; дописни члан Академије од 29. маја 
1991, редовни од 26. октобра 2000; од 1. октобра 2004. члан ван радног састава 
(Бгр., ббл.: Годишњак ВАНУ VII; нек.: Годишњак CXIII). 

Стругар Владо (Доњи Улићи (код Цетиња), 28. децембра 1922 – Београд, 24. августа 
2019). – Члан од 27. октобра 1994. (Бгр., ббл.: Годишњак CIII). 

Ступица Габријел (Дражгоше, код Шкофије Локе, 21. марта 1913 – Љубљана, 19. де-
цембра 1990). – Члан од 16. новембра 1978. (Нек.: Годишњак XCVII). 

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

Тодоровић Милева (Мица) (Сарајево, 16. децембра 1900 – Сарајево, 10. октобра 1981). 
– Члан од 16. новембра 1978. 

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

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

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

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

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

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

Чалић Душан (Смртић, крај Нове Градишке – Ратковац код Нове Градишке, 18. авгу-
ста 1918 – Загреб, 17. априла 1993). – Члан од 27. априла 1972. (Бгр., ббл.: Го-
дишњак LXXIX; нек.: С). 

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

Шкреб Никола (Загреб, 21. августа 1920 – Загреб, 3. марта 1993). – Члан од 12. де-
цембра 1985; поднео захтев да буде разрешен чланства у САНУ писмом од 26. 
августа 1991. 

Шопов Ацо (Штип, 20. децембра 1923 – Скопље, 20. априла 1982). – Члан од 7. марта 
1968. 
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Инострани чланови 
 

Акијама Хироши (秋山洋 - Akiyama Hiroshi). Чиба, 1931 – 21. септембра 2012. – Члан 
од 23. октобра 1997. 

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

Алиханов Абрам Исакович (Алиханов Абрам Исаакович). Елизаветпољ–Кировабад, 
20. фебруара (4. марта) 1904 – Москва, 8. децембра 1970. – Члан од 21. децем-
бра 1961. (Нек.: Гласник XXII). 

Андрејевић Милета. Велики Бечкерек, 25. септембра 1925 – Њујорк, 20. октобра 
1989. – Члан од 15. децембра 1988. (Нек.: Годишњак XCVI). 

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

Артобољевски Ивaн Иванович (Артоболевский Иван Иванович). Москва, 26. септем-
бра (9. октобра) 1905 – Москва, 21. септембра 1977. – Члан од 4. новембра 
1965. (Нек.: Годишњак LXXXVII). 

Бакуљев Александр Николајевич (Бакулев Александр Николаевич). Невењиковска, 
25. новембра (7. децембра) 1890 – Москва, 31. марта 1967. – Члан од 17. де-
цембра 1959. 

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

Баркан Омер Лутфи (Barkan Omer Lütfi). Једрене, 1902 – Инстанбул, 23. августа 
1979. – Члан од 16. децембра 1971. 

Бартон Дерек (Barton Derek Harold Richard). Греивсенд, 8. септембра 1918 – 16. 
марта 1998. – Члан од 15. децембра 1988. Добитник Нобелове награде за хе-
мију 1969. године. (Нек.: Годишњак CV). 

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

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

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

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

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

Блашкович Диониз (Blaškovič Dionyz). Јаблоница, 2. августа 1913 – Братислава, 17. 
новембра 1998. – Члан од 7. маја 1981. 

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

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

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

Бокрис Џон (Bockris John O’Mara). Јоханесбург, 5. јануара 1923 – Гејнисвил, Флорида, 
7. јула 2013. – Члан од 15. децембра 1988. 
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Болдвин Џемс Марк (Baldwin James Mark). Колумбија, 12. јануара 1861 – Париз, 8. 
новембра 1934. – Члан од 16. фебруара 1920. (Бгр., ббл.: Годишњак XXVIII). 

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

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

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

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

Брен Едмонд (Brun Edmond Antoine). Сен Кана, 31. децембра 1898 – Париз, 4. новем-
бра 1979. – Члан од 22. маја 1975 (Нек.: Годишњак LXXXVI). 

Брикнер Александер (Brückner Aleksander). Тарнопољ, 29. јануара 1856 – Берлин, 24. 
маја 1939. – Члан од 3. фебруара 1906. (Бгр., ббл.: Годишњак XIX). 

Брин Жан (Bruhnes Јеаn). Тулуз, 1869 – Париз, 27. августа 1930. – Члан од 16. фебруа-
ра 1920. (Нек.: Годишњак XXXIX). 

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

Бродел Фернан (Braudel Fernand). Лимевил, 24. августа 1902 – Сен Жерве, 27. новем-
бра 1985. – Члан од 4. новембра 1965. (Нек.: Годишњак ХСIII). 

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

Бузников Генадиј Алексејевич (Бузников Генадий Алексеевич). Лењинград – Санкт-
Петербург, 18. јануара 1931 – Лос Анђелес 27. августа 2012. – Члан од 25. 
априла 1991. 

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

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

Вагнер Хенри Н. (Wagner Henry N.). Балтимор, 12. маја 1927 – Балтимор 25. септембра 
2012. – Члан од 30. октобра 2003. (Нек.: Годишњак CXIX). 
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Српског ученог друштва од 6. фебруара 1869. 

Ваљавец Матија. Средња Бела, 17. фебруара 1831 – Загреб, 15. марта 1897. – Допи-
сни члан Српског ученог друштва од 30. јануара 1884. (Нек.: Годишњак XII). 

Ваничек Фрањо. Валтердорф, 6. јула 1809 – Осијек, 6. априла 1894. – Дописни члан 
Српског ученог друштва од 30. јануара 1885. 

Васиљевић Алимпије. Велишевац код Љига, 21. новембра 1831 – Београд, 21. јануара 
1911. – Члан Друштва српске словесности од 21. јануара 1862. – Почасни члан 
Српског ученог друштва од 29. јула 1864, члан од 6. фебруара 1869. (Нек.: Го-
дишњак XXIV). 

Вацлик Јан (Vaclík, Jan). Плав, Чешке Будјејовице, 15. јуна 1830 – Петроград, 3. авгу-
ста 1917. – Дописни члан Друштва српске словесности од 13. јануара 1863. – 
Дописни члан Српског ученог друштва од 29. јула 1864. 

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

Вересић (Максим) Мојсеј. Страгари, 1835 – Београд, 4 (16) октобра 1896. – Дописни 
члан Српског ученог друштва од 6. фебруара 1869. 

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

Верковић Стефан. Угљара, 4. марта 1821 – Софија, 30. децембра 1893. – Дописни 
члан Друштва српске словесности од 13. јануара 1863. – Дописни члан Срп-
ског ученог друштва од 29. јула 1864. 

Вета Анђело (Vetta Angelo). 1837 – 29. октобра (11. новембра) 1901. – Дописни члан 
Српског ученог друштва од 30. јануара 1885. 
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Витковић Гаврило. Будим, 28. јануара (9. фебруара) 1829 – Неготин, 25. јула (7. авгу-
ста) 1902. – Члан Српског ученог друштва од 30. јануара 1872. (Нек.: Годи-
шњак XVI). 

Вујић Никола. Пригор, 1. октобра 1846 – Беч, 12. марта 1910. – Дописни члан Српског 
ученог друштва од 30. јануара 1885. 

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

Гледстон Вилијам Еварт (Gladstone William Ewart). Ливерпул, 29. децембра 1809 – 
Хаварден, 19. маја 1898. – Почасни члан Српског ученог друштва од 19. окто-
бра 1880. (Нек.: Годишњак XII). 

Голубовић Димитрије. 1826 – Београд, 16 (28) фебруара 1899. – Члан Српског ученог 
друштва од 29. јула 1864. 

Грот Јаков Карлович (Грот Яаков Карлович). Петербург, 15 (27) децембра 1812 – Пе-
тербург, 24. маја (5. јуна) 1893. –Дописни члан Српског ученог друштва од 19. 
октобра 1880. 

Грот Константин Јаковљевич (Грот Константин Яковлевич). Царско Село, 22. јуна 
(4. јула) 1853 – Лењинград, 29. септембра 1934. – Дописни члан Српског уче-
ног друштва од 30. јануара 1883. 

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

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

Де Губернатис Анђело (De Gubernatis Angelo). Торино, 7. априла 1840 – Рим, 26. 
фебруара 1913. – Дописни члан Српског ученог друштва од 8. фебруара 1886. 
(Нек.: Годишњак XXVI). 

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

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

Докић Лазар. Београд, 27. марта (8. априла) 1846 – Опатија, 1 (13) децембра 1893. – 
Дописни члан Српског ученог друштва од 25. јануара 1870. (Нек.: Годишњак 
VII). 

Драгашевић Јован. Пожаревац, 4. фебруара 1836 – Ниш, 1. јула 1915. – Члан Друштва 
српске словесности од 21. фебруара 1862. – Почасни члан Српског ученог 
друштва од 29. јула 1864, члан од 6. фебруара 1869. 

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

Дринов Mарин Стојанов. Панађуриште, 20. октобра (1. новембра) 1838 – Харков, 28. 
фебруара (3. марта) 1906. – Почасни члан Српског ученог друштва од 22. но-
вембра 1881. 

Друе Анри (Drouet Henri). Троа, 27. новембра 1829 – Дижон, 16. марта 1900. – Поча-
сни члан Српског ученог друштва од 30. јануара 1883. 

Ђорђевић Јован. Сента, 13 (25) новембра 1826 – Београд, 9 (22) априла 1900. – Допи-
сни члан Друштва српске словесности од 13. јануара 1863. – Дописни члан 
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Српског ученог друштва од 29. јула 1864; члан од 6. фебруара 1869. (Нек.: Го-
дишњак XIV). 

Ђурић Димитрије. Београд, 27. септембра (9. октобра) 1838 – Београд, 19 (31) окто-
бра 1893. – Члан Српског ученог друштва од 22. новембра 1881. (Нек.: Годи-
шњак VII). 

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

Здравковић Стеван. Живица, код Пожаревца, 16. априлa 1835 – Београд, 4 (17) авгу-
ста 1900. – Члан Српског ученог друштва од 24. јануара 1871. (Нек.: Годишњак 
XIV). 

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

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

Ивачковић Светозар. Делиблато, 10. децембра 1844 – Београд, 30. јануара 1924. – До-
писни члан Српског ученог друштва од 18. јуна 1878, члан од 22. новембра 1881. 

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

Ирби Полин (Irby Adeline Pauline). Бојленд Хол, 7. децембра 1831 – Сарајево, 2 (15) 
септембра 1911. – Дописни члан Српског ученог друштва од 30. јануара 1885. 
(Нек.: Годишњак XXV). 

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

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

Језбера Јан Франтишек. Брежнице, 15. јануара 1829 – Вршава, 3. новембра 1901. – 
Дописни члан Друштва српске словесности од 13. јануара 1863. – Дописни 
члан Друштва српске словесности од 13. јануара 1863. – Дописни члан Срп-
ског ученог друштва од 29. јула 1864. 

Јовановић Богољуб. Бохданеч, 2. јуна 1839 – Београд, 13. априла 1924. – Члан Српског 
ученог друштва од 24. јуна 1879. 

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

Јовановић (Јован) Јероним. Шабац, 1824 – Салцбург, 10. јуна 1894. – Дописни члан 
Друштва српске словесности од 13. јануара 1863. – Дописни члан Српског 
ученог друштва од 29. јула 1864. (Нек.: Годишњак IX). 

Јовановић Коста. Београд, око 1832 – Београд, 15 (27) априла 1895. – Члан Друштва 
српске словесности од 21. фебруара 1862. – Члан Српског ученог друштва од 
29. јула 1864. 

Јовановић (Милоје) Михаило. Сокобања, 19. августа 1826 – Београд, 5 (17) фебруара 
1898. – Почасни члан Друштва српске словесности од 13. јануара 1857. – По-
часни члан Српског ученог друштва од 29. јула 1864. (Нек.: Годишњак XI). 
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Јосимовић Емилијан. Стара Молдава, 1823 – Сокобања, 25. маја 1897. – Члан Дру-
штва српске словесности од 1. августа 1848. – Члан Српског ученог друштва 
од 29. јула 1864. (Нек.: Годишњак XI). 

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

Каниц Феликс (Kanitz Felix). Будимпешта, 2. августа 1829 – Беч, 5. јануара 1904. – До-
писни члан Српског ученог друштва од 6. фебруара 1869. (Нек.: Годишњак XVII). 

Ковачић Ристо. Рисан, 22. маја 1845 – Рисан, 22. априла 1909. – Дописни члан Срп-
ског ученог друштва од 30. јануара 1883. 

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

Косановић Сава. Миљанићи, 14. јануара 1839 – Улцињ, 11 (24) фебруара 1903. – По-
часни члан Српског ученог друштва од 30. јануара 1884. 

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

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

Крстић Никола. Вац, 20. септембра 1829 – Шабац, 11 (24) јануара 1902. – Члан 
Друштва српске словесности од 3. јануара 1854. – Члан Српског ученог дру-
штва од 29. јула 1864. (Нек.: Годишњак XV). 

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

Кулиш Пантелејмон Александрович (Кулиш Пантелеймон Александрович). Воро-
њеж, 27. јула (8. августа) 1819 – Салаш Мотроновка, Черниговска губ., 2 (14) 
фебруара 1897. – Дописни члан Српског ученог друштва од 6. фебруара 1869. 

Кумануди Стефан (Κουμανούδης Στέφανος – Koumanoudis Stephanos). Једрене, 1818 
– Атина, 1899. – Дописни члан Српског ученог друштва од 22. новембра 1881. 

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

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

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

Леже Луј (Léger Louis). Тулуз, 13. јануара 1843 – Париз, 1. маја 1923. – Дописни члан 
Српског ученог друштва од 6. фебруара 1869. 

Леко Марко. Београд, 5 (17) септембра 1853 – Београд, 4. новембра 1932. – Члан Срп-
ског ученог друштва од 30. јануара 1884. (Нек.: Годишњак XLI). 

Леонтович Фјодор Иванович (Леонтович Федор Иванович). Село Поповка, Черни-
говска губернија, 3 (15) јануара 1833 – Кисловодск, 21. децембра (3. јануара) 
1910. – Дописни члан Српског ученог друштва од 25. јануара 1870. 

Љубић Шиме. Стариград, на Хвару, 24. маја 1822 – Стариград, 19. октобра 1896. – До-
писни члан Српског ученог друштва од 6. фебруара 1869. (Нек.: Годишњак X). 
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Мајков Аполон Александрович (Maйков Аполлон Александрович). Москва, 28. јула 
(9. августа) 1826 – Москва, 17 (30) октобра 1902. – Дописни члан Друштва 
српске словесности од 12. јануара 1858. – Дописни члан Српског ученог дру-
штва од 29. јула 1864. (Нек.: Годишњак XVI). 

Мајкснер Фрањо (Maixner Franjo). Осијек, 4. августа 1841 – Загреб, 2. марта 1903. – 
Дописни члан Српског ученог друштва од 30. јануара 1885. 

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

Мариновић Јован. Сарајево, 1821 – Вије сир Мер, 30. јула 1893. – Члан Друштва срп-
ске словесности од 26. августа 1845. – Члан Српског ученог друштва од 29. 
јула 1864. (Нек.: Годишњак VII). 

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

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

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

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

Микешин Михаил Осипович. Платоново, Смољенска губ., 9 (21) фебруара 1835 – Пе-
троград, 19 (31) јануара 1896. – Дописни члан Српског ученог друштва од 6. 
фебруара 1869. 

Милетић Светозар. Мошорин, код Титела, 22. фебруара 1826 – Вршац, 4. фебруара 
1901. – Дописни члан Друштва српске словесности од 21. јануара 1862. – До-
писни члан Српског ученог друштва од 29. јула 1864. 

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

Миловановић Ђорђе Н. Београд, 20. фебруара (4. марта) 1850 – Гринвилд код Мин-
хена, 3. фебруара 1919. – Члан Српског ученог друштва од 2. јуна 1875. 

Милојевић Милош С. Црна Бара, код Богатића, 16. октобра 1840 – Београд, 24. јуна 
(6. јула) 1897. – Члан Српског ученог друштва од 25. јануара 1870. (Нек.: Го-
дишњак XI). 

Милутиновић Драгутин (Драгиша) С. Београд, 17 (29) новембра 1840 – Панчево, 3 
(16) децембра 1900. – Члан Српског ученог друштва од 25. јануара 1870. (Нек.: 
Годишњак XIV). 

Мишеле Карл Лудвиг (Michelet Karl Ludwig). Берлин, 4. децембра 1801 – Берлин, 16. 
децембра 1893. – Дописни члан Друштва српске словесности од 2. јануара 
1855. – Дописни члан Српског ученог друштва од 29. јула 1864. 

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

Никетић Светозар. Београд, 28. јуна (10. јула) 1842 – Београд, 31. октобра (13. но-
вембра) 1900. – Дописни члан Српског ученог друштва од 30. јануара 1872. 
(Нек.: Годишњак XIV). 
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Николајевић Георгије (Ђорђе). Јазак, 20. априла 1807 – Сарајево, 8. фебруара 1896. – 
Дописни члан Друштва српске словесности од 11. јуна 1842. – Дописни члан 
Српског ученог друштва од 29. јула 1864. (Нек.: Годишњак IX). 

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

Павић Армин. Славонска Пожега, 29. марта 1844 – Загреб, 11. фебруара 1914. – До-
писни члан Српског ученог друштва од 30. јануара 1885. (Нек.: Годишњак 
XXVII). 

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

Пантелић Ђорђе Р. 1859 – 14 (27) августа 1913. – Члан Друштва српске словесности 
од 13. јануара 1863. – Почасни члан Српског ученог друштва од 29. јула 1864. 
(Нек.: Годишњак XXVII). 

Пантелић Стеван Р. Шабац, 4. септембра 1839 – Београд, 1. септембра 1929. – Члан 
Српског ученог друштва од 8. јануара 1867. (Нек.: Годишњак XXXVIII). 

Пачу Јован. Александрово, код Суботице, 18 (30) марта 1847 – Загреб, 30. октобра 
1902. – Дописни члан Српског ученог друштва од 30. јануара 1885. (Нек.: Го-
дишњак XVI). 

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

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

Петронијевић Милан А. Јагодина, 11. новембра 1831 – Врњачка Бања, 1 (14) октобра 
1914. – Члан Друштва српске словесности од 2. јануара 1855. – Члан Српског 
ученог друштва од 29. јула 1864. 

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

Пико Емил (Picot Emile). Париз, 23. септембра 1844 – Шато ди Менил, Сен-Мартен-
д'Екибл, 24. септембра 1918. – Дописни члан Српског ученог друштва од 2. 
јуна 1875. 

Пипин Александр Николајевич (Пыпин Александр Николаевич). Саратов, 25. марта 
(6. априла) 1833 – Петроград, 26. новембра (9. децембра) 1904. – Дописни члан 
Српског ученог друштва од 6. фебруара 1869. 

Побједоносцев Константин Петрович (Победоносцев Константин Петрович). Мос-
ква, 21. маја (2. јуна) 1827 – Петроград, 10 (23) марта 1907. – Почасни члан 
Српског ученог друштва од 22. новембра 1881. 

Полит-Десанчић Михаило. Нови Сад, 4 (16) априла 1833 – пустара Мира, код Теми-
швара, 30. марта 1920. – Дописни члан Српског ученог друштва од 6. фебруара 
1869. 

Поповић Ђорђе (Даничар). Буковац, 20. октобра 1832 – Београд, 25. марта (7. априла) 
1914. – Дописни члан Друштва српске словесности од 21. јануара 1862. – До-
писни члан Српског ученог друштва од 29. јула 1864, члан од 30. јануара 1885. 

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

Поповић Стеван Д. Шабац, 30. јула 1844 – Београд, 24. септембра (7. октобар) 1902. 
– Члан Српског ученог друштва од 25. јануара 1870. (Нек.: Годишњак XVI). 
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Поповић Стеван Р. Ивањица, 3 (15) фебруар 1834 – Београд, 3 (16) јануара 1902. – 
Члан Српског ученог друштва од 30. јануара 1872. (Нек.: Годишњак XV). 

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

Радић Ђорђе. Велики Бечкерек, 22. априла (4. маја) 1839 – Краљево, 11. октобра 1922. 
– Члан Српског ученог друштва од 25. јануара 1870. 

Рендић Иван. Супетар, 27. августа 1849 – Сплит, 29. јуна 1932. – Дописни члан Срп-
ског ученог друштва од 30. јануара 1884. (Нек.: Годишњак XLI). 

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

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

Ружичић (Никола) Никанор. Свилеува, 15. априла 1843 – Београд, 15 (28) октобра 
1916. – Члан Српског ученог друштва од 27. фебруара 1883. 

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

Спасић Алекса Н. Смедерево, 1831 – Београд, 25. октобра 1920. – Члан Српског уче-
ног друштва од 6. фебруара 1869. 

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

Спасович Владимир Данилович (Spasowicz Włodzimierz). Речица код Минска, 16. ја-
нуара 1829 – Варшава, 26. октобра 1906. – Дописни члан Српског ученог 
друштва од 30. јануара 1885. (Нек.: Годишњак XX). 

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

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

Стојачковић Александар. Сомбор, 25. маја 1822 – Будимпешта, 21. јуна 1893. – До-
писни члан Друштва српске словесности од 1. августа 1848. – Дописни члан 
Српског ученог друштва од 29. јула 1864. 

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

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

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

Тихонравов Николај Савич (Тихонравов Николай Саввич). Шеметово, 3 (15) октобра 
1832 – 27. новембра (9. децембра) 1893. – Дописни члан Српског ученог дру-
штва од 24. јуна 1879. 

Тице Емил (Tietze Emil). Вроцлав, 15. јуна 1845 – Беч, 4. марта 1931. – Дописни члан 
Српског ученог друштва од 30. јануара 1885. 

Ткалац Игњатијевић Имбро. Карловац, 6. маја 1824 – Рим, 6. јануара 1912. – Дописни 
члан Друштва српске словесности од 2. јануара 1855. – Дописни члан Српског 
ученог друштва од 29. јула 1864. (Нек.: Годишњак XXV). 
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Топаловић Мита (Димитрије). Панчево, 27. септембра (9. октобра) 1849 – Панчево, 5 
(18) јануара 1912. – Дописни члан Српског ученог друштва од 30. јануара 1885. 

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

Трнски Иван. Рача, код Бјеловара, 1. маја 1819 – Загреб, 30. јуна 1910. – Дописни члан 
Друштва српске словесности од 21. јануара 1862. – Дописни члан Српског 
ученог друштва од 29. јула 1864. 

Тројански Александр Степанович (Троянскій Александръ Степанович). Казан, 2. 
октобра 1835 – 28. августа 1905. – Дописни члан Српског ученог друштва од 
25. јануара 1870. 

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

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

Убавкић Петар. Београд, 19. септембра 1850 – Београд, 27. јуна 1910. – Члан Српског 
ученог друштва од 30. јануара 1883. 

Филиповић Иван. Велика Копаница, 23. јуна 1823 – Загреб, 28. октобра 1895. – Допи-
сни члан Српског ученог друштва од 6. фебруара 1869. (Нек.: Годишњак IX). 

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

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

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

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

Хофман Феликс (Hofmann Felix). Нова Молдава, 4. децембра 1830 – Бела Црква, 4. 
фебруара 1914. – Почасни члан Српског ученог друштва од 2. јуна 1875, члан 
од 30. јануара 1884. 

Христић Филип. Београд, 15 (27) марта 1819 – Мантон, 29. јануара (11 фебруара) 
1905. – Члан Друштва српске словесности од 13. јануара 1846. – Члан Српског 
ученог друштва од 29. јула 1864. 

Ценић Ђорђе. Београд, 25. јануара (6. фебруара) 1825 – Беч, 24. септембра (7. окто-
бра) 1903. – Члан Друштва српске словесности од 8. јануара 1850. – Почасни 
члан Српског ученог друштва од 29. јула 1864. 

Црногорац Коста. Београд, 12. августа 1836 – Врање, 25. марта 1906. – Члан Српског 
ученог друштва од 17. фебруара 1874. (Нек.: Годишњак XX). 

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

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

Швикер Јохан Хајнрих (Schwicker Johann Heinrich). Бешенова, 28. априла 1839 – Бу-
димпешта, 7. јула 1902. – Дописни члан Српског ученог друштва од 30. јануара 
1885. 
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Штросмајер Јосип Јурај (Strossmayer Josip Juraj). Осијек, 4. фебруара 1815 – Ђаково, 
8. априла 1905. – Почасни члан Српског ученог друштва од 30. јануара 1869. 
(Нек.: Годишњак XIX). 

Шулек Богослав. Суботиште, 20. априла 1816 – Загреб, 30. новембра 1895. – Дописни 
члан Друштва српске словесности од 21. јануара 1862. – Дописни члан Срп-
ског ученог друштва од 29. јула 1864. (Нек.: Годишњак IX). 

 

 

Почасни члан 

(На основу чл. 10 и 14 Закона о Српској академији наука од 30. јуна 1947. Према  
чл. 16 Закона, почасни чланови су имали једнако право гласа као редовни чланови) 
 

Броз Јосип Тито. Кумровец, 7. маја 1892 – Љубљана, 4. маја 1980. – Проглашен 11. 
новембра 1948. (Нек.: Годишњак LXXXVII). 
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III 
РАД АКАДЕМИЈЕ У 2021. ГОДИНИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ИЗВРШНИ ОДБОР 

 

Чланови Извршног одбора САНУ су радили у саставу: академик Владимир С. 
Костић, председник, академик Љубомир Максимовић, потпредседник, академик Зо-
ран Поповић, потпредседник, академик Зоран Кнежевић, генерални секретар, акаде-
мик Стеван Пилиповић, председник Огранка САНУ у Новом Саду. 

Огранком САНУ у Нишу је руководила Комисија, ради континуитета у управ-
љању Огранком, оптерећеног губитком једног, а убрзо затим и предложеног наредног 
председника (трагичне последице изазванe пандемијом корона вируса). 

Састанци су одржавани једном седмично, укупно 41 седница, изузимајући 
зимску и летњу паузу, следећим данима: 14. јануара (I), 21. јануара (II), 28. јануара 
(III), 4. фебруара (IV), 11. фебруара (V), 18. фебруара (VI), 25. фебруара (VII), 4. марта 
(VIII), 11. марта (IX), 25. марта (X), 1. априла (XI), 8. априла (XII), 15. априла (XIII), 
22. априла (XIV), 29. априла (XV), 7. маја (XVI), 12. маја (XVII), 20. маја (XVIII), 28. 
маја (XIX), 4. јуна (XX), 10. јуна (XXI), 17. јуна (XXII), 24. јуна (XXIII), 2. септембра 
(XXIV), 9. септембра (XXV), 16. септембра (XXVI), 23. септембра (XXVII), 30. сеп-
тембра (XXVIII), 8. октобра (XXIX), 14. октобра (XXX), 21. октобра (XXXI), 28. 
октобра (XXXII), 5. новембра (XXXIII), 12. новембра (XXXIV), 18. новембра 
(XXXV), 25. новембра (XXXVI), 2. децембра (XXXVII), 10. децембра (XXXVIII), 16. 
децембра (XXXIX), 23. децембра (XL), 30. децембра (XLI). Разматране су и донете 
одлуке за 797 предмета. 

Извршни одбор САНУ je, као извршни орган Председништва и Скупштине 
САНУ, полазећи од надлежности које му прописује Статут САНУ, усмераваo цело-
купан рад Академије. Свеобухватност деловања Извршног одбора се огледа у орга-
низовању научних састанака на најважније теме које заокупљају наше друштво, 
активном учешћу у међународним научним организацијама, праћењу и подршци 
раду јединица и служби у САНУ. 

Материјал са седница садржан је у записницима који се могу погледати у 
Архиви Академије, са потпуним приказом рада Извршног одбора. Осврт на рад 
Извршног одбора и Академије у целини дат је у излагањима председника, двају пот-
председника, генералног секретара и председника Огранка САНУ у Новом Саду на 
Годишњој скупштини САНУ. 

Нажалост, и 2021. годину је обележила пандемија вируса корона, са свим огра-
ничењима која су се поштовала ради очувања људских живота. 

Извршни одбор је иницирао, подржао и надгледао бројне активности и важне 
догађаје у САНУ, од којих неке издвајамо у наставку. 
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У овој години приређене су три конференције за штампу. Прву, одржану 5. 
фебруара, водио је академик Зоран Кнежевић, генерални секретар САНУ. Он је том 
приликом презентовао активности САНУ за период од јануара до априла 2021. го-
дине, док је академик Антоније Ђорђевић, председник Комисије за праћење избора 
САНУ, говорио о изборној процедури за изборе у чланство САНУ у 2021. години. На 
другој конференцији, одржаној 31. маја, коју је водио академик Владимир С. Костић, 
председник САНУ, било је речи о предвиђеним активностима Академије, с посебним 
освртом на неколико научних скупова од изузетног значаја. На трећој конференцији, 
8. септембра, коју је водио академик Љубомир Максимовић, потпредседник САНУ, 
јавност је била упозната са изборима у чланство САНУ 2021. године и са активно-
стима Академије до краја текуће године. Након тога је академик Александар Костић 
говорио о дигитализацији Мирослављевог јеванђеља. 

Организоване су: Годишња скупштина САНУ, Конференција свих чланова 
САНУ, Изборна скупштина за нове чланове САНУ, на којој је изабрано 12 редовних 
чланова, 13 дописних чланова и 5 иностраних чланова. 

Свечаном академијом обележена је 180-годишњица постојања Српске акаде-
мије наука и уметности. 

Установљена награда „Медаља САНУ“, као признање за изузетна достигнућа 
у научним и уметничким областима, ради истицања заслуга и одавања признања 
лауреатима који су их својим изузетним радом развијали и давали посебно значајне 
доприносе њиховом унапређењу, по први пут је додељена ове године на свечаности 
за Дан САНУ, из области природних и техничких наука академику Ивану Гутману и 
из области друштвених и хуманистичких наука академику Василију Крестићу. 

Годину 2021. Српска академија наука и уметности је посветила свом знамени-
том члану, песнику Јовану Дучићу (организацијом изложбе, скупова, свечане акаде-
мије, објављивањем зборника и других публикација). 

Издавачка делатност, под руководством академика Зорана Кнежевића, обога-
ћена је с чак 12 дела више у односу на претходну годину; објављено је укупно 57 
наслова, укључујући издања огранака у Новом Саду и Нишу и Центра за научно-
истраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу. По типу публикација, 
одштампано је 13 монографија, 15 зборника радова, 11 каталога, 16 појединачних 
бројева часописа, једна библиографија и први том едиције посвећене женама члано-
вима Српског ученог друштва, Српске краљевске академије и Српске академије 
наука и уметности. Више од две стотине аутора публиковало је своје научне радове у 
Академијиним издањима. 

Прву књигу едиције Живот и стваралаштво жена чланова Српског ученог 
друштва, Српске краљевске академије и Српске академије наука и уметности, од 
планираних четири, уредили су академик Љубомир Максимовић, потпредседник 
САНУ, и академик Зоран Кнежевић, генерални секретар САНУ. Уредник публикације 
је поч. академик Нада Милошевић-Ђорђевић. Графичко уређење поверено је техни-
чком уреднику САНУ Николи Стевановићу. Биографије жена првих чланова Акаде-
мије – Катарине Ивановић, Аделине Полин Ирби, Исидоре Секулић, Десанке 
Максимовић, Зоре Петровић, Љубице Марић, Љубице Јанковић, Љубице Цуце Со-
кић, Фануле Папазоглу, Олге Јеврић и Оноре Бриџит Фел – написали су најеми-
нентнији професори универзитета, научни сарадници и академици, а свака биогра-
фија обогаћена је богатом библиографијом радова и великим бројем илустративних 
прилога. 

Објављена је друга књига едиције Приступних беседа српских академика 
(1886–1947), која обухвата време од 1890. године до Првог светског рата. Уредник 
издања је академик Миро Вуксановић. 
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Из штампе су у току године изашле и следеће значајне публикације: моногра-
фија Јован Дучић: живот, дело, време у едицији посвећеној знаменитим члановима 
Академије, Кључни подаци о образовању у Србији аутора Ивана Ивића, Ане Пешикан 
и академика Александра Костића, Супстанцијално нова реакција у органској хемији 
академика Живорада Чековића, Прозно дело Владана Ђорђевића Љиљане Костић, 
каталог изложбе Јован Дучић – у трагању за новим на српском и енглеском језику и 
зборници радова са научних скупова одржаних у Српској академији наука и уметно-
сти: Крај рата, Срби и стварање Југославије, Право на побуну. '68. код нас и у свету, 
Аврамовић: хиперинфлација, стабилизација и реформе, Рационално коришћење зем-

љишта и вода у Србији, 30 година Конвенције УН о правима детета – савремени 
аспекти и др. 

Осам чланова САНУ је добило појединачна признања за свој научни и умет-
нички рад, а Српској академији наука и уметности додељена је Велика плакета Уни-
верзитета уметности из Београда у знак признања за изузетне заслуге и допринос 
развоју Факултета примењених уметности и Универзитета уметности. 

У 2021. години одржано је 14 трибина Библиотеке САНУ, чији је уредник ака-
демик Миро Вуксановић, управник Библиотеке САНУ. Приказано је укупно 26 
књига (10 монографских публикација и једна едиција од 16 књига) и 10 зборника 
радова, издања САНУ, као и института и центара чији је САНУ оснивач. На Трибини 
су говорили академици, професори универзитета и доктори наука (укупно 45 
говорника). Трибина се редовно оглашава у суботњем Политикином „Културном 
додатку“ у одељку посвећеном догађајима у САНУ. Настављена је сарадња са преко 
20 новинара из различитих медијских кућа. Прикупљени су текстови учесника 
Трибине 2021. године за објављивање у 10. броју годишњака Трибина Библиотеке 
САНУ. Као прилог уз књигу Библиотека Српске академије наука и уметности: 
1841–2021 објављен је преглед свих трибина одржаних од 1991. до 2021. године, под 
насловом Трибина Библиотеке САНУ: (1991–2021). 

Архивом САНУ у Београду је успешно руководио академик Василије Кре-
стић. Уз подршку Извршног одбора и Министарства културе и информисања при 
Архиву је основана мала конзерваторска радионица, где ће убудуће на лицу места 
бити отклањана оштећења на вредној архивској грађи. Обим архивске грађе је током 
ове године увећан бројним поклонима и откупима. 

Аудиовизуелни архив и центар за дигитализацију САНУ, којим руководи 
управник академик Александар Костић, поред рада на више пројеката, дигитализо-
вао је Мирослављево јеванђеље уз подршку Министарства културе Републике 
Србије, Народног музеја и Народне библиотеке Србије. 

Организовано је десет комеморативних скупова посвећених члановима 
САНУ: Ивану Клајну, Нинославу Стојадиновићу, Александру Ивићу, Нади Милоше-
вић-Ђорђевић, Војиславу Марићу, Милораду Митковићу, Предрагу Пиперу, Зорану 
Ђурићу, Исидори Жебељан и Владимиру Величковићу. 

Одржано је 28 јавних скупова у организацији или под покровитељством 
САНУ, пет свечаних скупова и два предавања. У току 2021. године одржана су два 
циклуса предавања: О митолошкој прошлости Срба – истине и заблуде, са укупно 
6 предавања, у организацији Одељења језика и књижевности, и Контроверзе у меди-

цини, са укупно 7 предавања, у организацији Одељења медицинских наука. 
На предлог одељења САНУ, поводом 100 година од рођења одржани су научни 

скупови посвећени академицима Добрици Ћосићу, Душану Каназиру и Владимиру 
Пантићу. Треба истаћи још и научни скуп „Заштита, очување и афирмација српског 
културног наслеђа на Косову и Метохији“ у организацији Академијског одбора за 
српско питање; научни скуп „COVID-19 пандемија: поруке, нова сазнања и дилеме“; 
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симпозијум „Паркинсонова болест: 2020/2021“; научно-стручни скуп „Пројекат Ја-

дар – шта је познато?“; научни скуп „Друштво упркос пандемији“ у Огранку САНУ 
у Новом Саду; у оквиру циклуса „Стратешки правци развоја Србије у XXI веку“, 
одржан је дводневни скуп о стању, перспективама и улози образовања у развоју 
Србије. У оквиру научне сарадње Српске академије наука и уметности са Универзи-
тетом у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици одржана су 
предавања чланова САНУ у Косовској Митровици. 

У Галерији ликовне и музичке уметности САНУ (управник академик Душан 
Оташевић) реализоване су изложбе: Влахо Буковац – сликарство непролазне лепоте 
(24. децембар 2020 – 28. март 2021) уз изузетно велику посећеност; Пут правих вред-

ности (14. април – 13. јун); Музички интермецо. Колекција грамофонских плоча 
Павла Бељанског (22. јун – 22. август); Јован Дучић. Трагање за новим (7. септембар 
– 5. новембар); Слика слици. Европско фигуративно сликарство 60-их и 70-их (16. но-
вембар – 16. децембар); Колекција као огледало. Модернизам у делима из Галерије 
Матице српске (23. децембар 2021 – планирано је да изложба траје до 20. фебруара 
2022). Oрганизовано је шест изложби по градовима Србије: у Зрењанину, Крагујевцу, 
Ужицу, Грачаници; ауторке изложби су Јелена Межински Миловановић, заменица 
управника Галерије САНУ, и Жаклина Марковић, кустоскиња у Галерији САНУ. 

У оквиру циклуса концертних активности (руководилац академик Иван 
Јевтић) организованo је 37 концерата. На њима је наступило 73 извођача: 51 солиста, 
20 клавирских сарадника, 2 камерна ансамбла. Остварена су гостовања солиста и 
ансамбала из других градова Србије, наступали су и уметници из других држава. 
Галерија САНУ је 18. новембра угостила двојицу руских пијаниста, звездâ у успону 
– Абисала Гергијева и Димитрија Калашњикова. Организован је свечани „Концерт 
поводом 180 година од оснивања САНУ“ у Великој дворани Коларчеве задужбине, 
уз учешће Симфонијског оркестра РТС-а. Реализована је турнеја „Камерна музика 
композитора-академика, путовање по Србији“ у три града – Чачку, Краљеву и Кру-
шевцу. У оквиру циклуса концерата одржаване су ауторске музичке вечери српских 
композитора: Ивана Јевтића – 8. јуна, Светислава Божића – 15. септембра, као и „Кон-
церт вокалне музике Милоја Милојевића“ – 25. новембра. 

И ове године, уз ангажовање академика Владимира С. Костића, председника 
САНУ, обезбеђена су додатна финансијска средства из донација за активности САНУ 
(скупове, изложбе, концерте). 

У Галерији науке и технике САНУ је реализовано укупно 10 изложби у 2021. 
години: „Српски научници у енергетској електроници“ у организацији Академијског 
одбора за енергетику (23. децембар – 13. фебруар); „Ћилим – пут нити“ (1–20. март); 
„Други светски рат у минијатури – 80 година од Априлског рата“ (1–24. април); „Ми-
хаило Петровић Алас – Збирке и колекције“ (10–29. мај); „9. Салон пејзажне архи-
тектуре“ (2–29. јун); „Никола Тесла и Висока техничка школа у Грацу“ (6–24. јул); 
„Портрети научника и знаменитих личности из Србије и света“ (20–30. септембар); 
„Београдски сајам: Иновативност технологије, архитектуре и културе“ (8–26. новем-
бар); „О архитектури 2021 / Суочавање са будућношћу – нови изазови“ (1–11. децем-
бар); Изложба изабраних илустрованих страна из књиге „Сваштара 2“ (15. децембар 
– 29. јануар). 

Српска академија наука и уметности је, под руководством потпредседника 
САНУ, академика Љубомира Максимовића, и у овој години наставила сарадњу са 
међународним научним асоцијацијама на различитим нивоима: светском: Интерака-
демијско партнерство (IAP), Међународни научни савет (ISC), Међународна унија 
академија (UAI), UNESCO; европском: Европска федерација академија (ALLEA), 
Алијанса међународних научних организација регије Један појас – један пут 
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(ANSO), Европска академија наука и уметности (EASA), Европска академија умет-
ности, наука и хуманистичких наука (EAASH), Европскa научнa фондацијa (ESF); 
регионалном: Global Round Table, Евромедитеранска академијска мрежа (ЕМАN), 
Академије подунавске регије (DAC); балканском: Интеракадемијски савет југо-
источне Европе (IAC SEE). Треба нагласити да су сви важни скупови међународних 
асоцијација академија одржани онлајн. 

Огранак САНУ у Новом Саду је имао богату активност током године, а по-
себно је од стране Извршног одбора истакнуто да су ефекти ангажмана руководства 
и чланова Огранка САНУ у Новом Саду у прибављању додатних финансијских сред-
става код покрајинских и органа локалне самоуправе и донатора ради уређења зграде 
Платонеума довели до тога да су се услови рада Огранка суштински побољшали. 
Огранак САНУ у Нишу је, уз Комисију која је водила послове у Огранку, успео да 
настави са радом и заврши годину успешно. Центар за научностраживачки рад 
САНУ и Универзитета у Крагујевцу је прославио јубиларну 30. годину постојања 
пригодним програмом у САНУ. Извршни одбор САНУ је подржао све садржаје које 
је Центар поставио и реализовао током године. 

На основу овог осврта на рад Извршног одбора и активности за које је Одбор 
био надлежан, може се извести закључак да су предвиђене научне и уметничке про-
грамске активности успешно реализоване. Похваљен је рад Службе САНУ, која је 
показала висок степен ефикасности у отежаним условима услед пандемије ковида 
19. Извршни одбор, на челу са академиком Владимиром С. Костићем, председником 
САНУ, веома се ангажовао и учествовао у свим сегментима живота и рада Академије 
ради остваривања зацртаних циљева. 

 

 

 

 

2. ПРЕДСЕДНИШТВО 

 

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

Председништво је одржало седам седница: 28. јануара (I), 18. фебруара (II), 25. 
марта (III), 13. маја (IV), 3. јуна (V), 20. септембра (VI) и 19. октобра (VII). 

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

Председништво САНУ усвојило је Записник са VI (електронске) седнице 
Председништва САНУ од 15. децембра 2020. године и Записник са ванредне седнице 
Председништва САНУ од 19. јануара 2021. године, без примедби. 

Председништво САНУ је са задовољством примило к знању следеће инфор-
мације: да је академику Милосаву Тешићу додељена међународна књижевна награда 
„Златни кључ Смедерева“ и да је академику Миловану Данојлићу додељена Награда 
за животно дело Андрићевог института. Председништво САНУ честитало је члано-
вима САНУ на признањима. 

Председништво САНУ упознало се са: Белешком са састанка чланова Српске 
академије наука и уметности и ректорског колегијума Универзитета у Приштини са 
привременим седиштем у Косовској Митровици; Белешком са састанка чланова 
Извршног одбора Српске академије наука и уметности и министра просвете, науке и 
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технолошког развоја у Влади Републике Србије господина Бранка Ружића; Белешком 
са састанка чланова Српске академије наука и уметности и министарке културе и 
информисања у Влади Републике Србије госпође Маје Гојковић; Белешком са 
састанка чланова Српске академије наука и уметности и министарке трговине, тури-
зма и телекомуникација у Влади Републике Србије госпође Татјане Матић. 

Председништво САНУ је, на иницијативу Академијског одбора за високо 
образовање САНУ и на предлог Извршног одбора САНУ, донело одлуку да се за нове 
чланове Академијског одбора за високо образовање САНУ именују проф. др Живо-
слав Тешић, проф. др Александар Бауцал и проф. др Бранко Урошевић. 

Председништво САНУ сагласило се са Извештајем о раду Огранка САНУ у 
Нишу у 2020. години и поднеће наведени извештај Скупштини САНУ на усвајање 
кроз Годишњак САНУ. 

Председништво САНУ утврдило је План рада и Програм рада Огранка САНУ 
у Нишу за 2021. годину и донело одлуку да План рада и Програм рада достави Скуп-
штини САНУ ради утврђивања Програма рада САНУ у 2021. години. 

Председник САНУ академик Владимир С. Костић истакао је да је одлазак 
академика Нинослава Стојадиновића, председника Огранка САНУ у Нишу, велики 
губитак за САНУ и за њен Огранак, јер је академик Стојадиновић својом енергијом 
и радом успео да развије активност, подигне углед и учини САНУ видљивијом кроз 
Огранак САНУ у том делу Србије. 

Председник САНУ је такође информисао присутне да је Извршни одбор 
САНУ замолио академика Милорада Митковића, потпредседника Огранка САНУ у 
Нишу, да до избора председника тог огранка руководи и организује рад Огранка, као 
и да присуствује, по потреби, седницама ИО САНУ и Председништва САНУ. 

Председништво САНУ утврдило је План радa Огранка САНУ у Новом Саду 
за 2021. годину и донело одлуку да План рада достави Скупштини САНУ ради утвр-
ђивања Програма рада САНУ у 2021. години. 

Председништво САНУ сагласило се са Извештајем о раду Центра за научно-
истраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу у 2020. години, под условом 
да се са Извештајем о раду сагласи и Сенат Универзитета у Крагујевцу. Председ-
ништво САНУ ће, након прибављања сагласности Сената, поднети Извештај о раду 
Центра у 2020. години Скупштини САНУ кроз Годишњак САНУ. 

Председништво САНУ је утврдило План рада Центра за научноистраживачки 
рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу за 2021. годину, под условом да се са Планом 
рада сагласи и Сенат Универзитета у Крагујевцу. Председништво САНУ ће, након 
прибављања сагласности Сената, План рада Центра за 2021. годину доставити Скуп-
штини САНУ ради утврђивања Програма рада САНУ у 2021. години. 

Председништво САНУ сагласило се са Извештајем о раду Галерије науке и 
технике САНУ у 2020. години. Председништво САНУ поднеће Извештај Скупштини 
САНУ на усвајање кроз Годишњак САНУ. 

Председништво САНУ утврдило је План рада Галерије науке и технике САНУ 
за 2021. годину и донело одлуку да га достави Скупштини САНУ ради утврђивања 
Програма рада САНУ у 2021. години. 

Председништво САНУ сагласило се са Извештајем о раду Етнографског 
института САНУ у 2020. години. 

Председништво САНУ сагласило се са Извештајем о раду Института за срп-
ски језик САНУ у 2020. години. 

Председништво САНУ сагласило се са Извештајем о раду Географског инсти-
тута „Јован Цвијић“ САНУ у 2020. години. 

Председништво САНУ донело je Правилник о додели награде САНУ. 
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Председништво САНУ донело je Одлуку о изменама и допунама Правилника 
о организацији и систематизацији послова у Служби САНУ и Одлуку о изменама и 
допунама Правилника о раду Службе САНУ. 

Председништво САНУ донело је одлуку да се Издавачки план САНУ допуни 
следећим издањима: зборником радова Србија: род, политике и становништво 
изван серија САНУ, за уреднике издања предложени су: академик Владимир С. 
Костић, Славица Ђукић Дејановић и Мирјана Рашевић; зборником радова Дру-

штвене и хуманистичке науке у Србији у серији „Научни скупови“ Председништва 
САНУ, за главног уредника предложен је академик Зоран Кнежевић, а за уреднике 
издања академик Љубомир Максимовић и Горан Башић. Наведени предлози реали-
зоваће се у саиздаваштву са Институтом за друштвене науке. 

У изборном поступку за избор у чланство САНУ у 2021. години, Статутом 
САНУ није прописано поступање у случају да се за истог кандидата достави више 
предлога за избор, и то не само од предлагача у смислу члана 12, става 1, тачака 3–9 
(„предлози са стране“) Статута САНУ него ни у случају када постоје предлози и од 
стране одељења и огранака САНУ. 

Председништво САНУ је на предлог Комисије за праћење избора САНУ до-
нело следећу одлуку: У случају вишеструких кандидатура за истог кандидата, где је 
бар једна кандидатура предложена од одељења САНУ или од огранка САНУ, оде-

љења САНУ су дужна да, у мају месецу у изборној години, прво донесу одлуку по ком 
ће предлогу за истог кандидата поступати и одлучивати. Комисија за праћење 
избора САНУ је у обавези да списак свих валидних предлога достављених од предла-

гача у смислу члана 12, става 1, тачака 3–9 Статута САНУ достави одељењима 
САНУ и огранцима САНУ, како би се предупредиле вишеструке кандидатуре. 

 
Друга седница 

 

Председништво САНУ усвојило је Записник са I (електронске) седнице Пред-
седништва САНУ од 28. јануара 2021. године уз измену тачке VI Издавачка делат-
ност, која сада гласи: Председништво САНУ донело је одлуку да се Издавачки план 
САНУ допуни следећим издањима: зборником радова Србија: род, политике и ста-

новништво изван серија САНУ, за уреднике издања предложени су: академик Вла-
димир С. Костић, Славица Ђукић Дејановић и Мирјана Рашевић; зборником радова 
Друштвене и хуманистичке науке у Србији изван серија САНУ, за уреднике издања 
предложени су академик Љубомир Максимовић и Горан Башић. Наведени предлози 
реализоваће се у саиздаваштву са Институтом за друштвене науке. 

Председник САНУ академик Владимир С. Костић констатовао је, у уводној 
речи, да се САНУ налази у изборној години за ново чланство САНУ, да је једна фаза 
предлагања већ при крају и то „предлози са стране“ (члан 12, став 1, тачке 3–9 Ста-
тута САНУ), те да постепено, у складу са календаром рокова за избор нових чланова 
САНУ у 2021. години (усвојеним на V седници Председништва САНУ од 26. октобра 
2020. године, а који је саставни део овог записника), одељења и огранци САНУ запо-
чињу са формулисањем својих листа кандидата. Председник САНУ замолио је оде-
љења САНУ да својим члановима који буду писали мишљења о достављеним рефе-
ратима „са стране“ посебно скрену пажњу на то да се темељно приступи овом за-
датку, како би се тај део изборног поступка квалитетно реализовао. 

Имајући у виду да САНУ између два изборна циклуса, услед животне доби 
чланства, губи своје чланство (тренутни број чланова у радном саставу је за један 
мањи од броја који је Академија имала пре изборног циклуса у чланство САНУ у 
2018. години), закључено је да је САНУ у опасности да уђе у тенденцију смањења 
укупног броја чланства. Стога је ова седница Председништва и сазвана како би се 
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заузели заједнички ставови и дефинисали принципи како приступити што бољем 
формулисању предлога и коначном избору нових чланова САНУ. 

Председништво САНУ је, сходно статутарној обавези и на основу извештаја 
одељења САНУ, на својој VI (електронској) седници утврдило колико свако одељење 
САНУ има чланова у радном саставу, и то на дан 15. децембра 2020. године: Одељење 
за математику, физику и гео-науке САНУ у радном саставу има 21 члана; Одељење 
хемијских и биолошких наука САНУ у радном саставу има 15 чланова; Одељење 
техничких наука САНУ у радном саставу има 13 чланова; Одељење медицинских 
наука САНУ у радном саставу има 24 члана; Одељење језика и књижевности САНУ 
у радном саставу има 18 чланова; Одељење друштвених наука САНУ у радном 
саставу има 7 чланова; Одељење историјских наука САНУ у радном саставу има 14 
чланова; Одељење уметности САНУ у радном саставу има 12 чланова. 

Имајући у виду да Статут САНУ у члану 30а предвиђа да свако одељење 
САНУ може имати највише 25 чланова у радном саставу, Председништво САНУ је 
наставило дискусију констатујући да одељења имају простора за избор нових чла-
нова САНУ који би допринели да САНУ функционише динамиком и енергијом која 
јој је потребна. 

Председништво САНУ дало је пуну подршку ставу Извршног одбора САНУ, 
који је закључио да је рад Комисије за праћење избора САНУ, као вишечланог и не-
зависног стручног тела у којем су заступљена сва одељења САНУ, од изузетне 
важности за изборни поступак, и нагласило да начелно подржава њен објективни 
приступ и поступање у складу са правилима САНУ у циљу успешног одвијања 
целокупног изборног поступка. Констатовано је да је Комисија уочила известан број 
недостатака у поднетим кандидатурама које је обрадила и да је донела одговарајуће 
одлуке, као и то да је циљ сваке формалности и строге процедуралности у раду 
Комисије усмерен ка томе да се у потпуности примене правила која је САНУ пропи-
сала. Један од видова строгог формалног испуњавања прописаних процедура је и 
захтев Комисије за праћење избора САНУ за допуну предлога за избор у чланство 
САНУ који су подносила по три члана САНУ, а за које је Комисија тражила од пре-
длагача додатно појашњење о томе како је област науке/уметности којом се бави/е 
предлагач/и повезана са облашћу науке/уметности којом се бави предложени канди-
дат. У дискусији је, између осталог, изнет и став да су се области наука толико про-
шириле да би у Академији требало заузети став да се аутоматски сматрају блиским 
области науке/уметности када су предлагачи по три члана САНУ из истог одељења 
за које се кандидат предлаже, о чему треба размишљати при следећој измени Статута 
САНУ. Председништво САНУ је поново указало да је на својој I седници одлучило 
да су, у случају вишеструких кандидатура за истог кандидата, где је бар једну канди-
датуру предложило одељење САНУ или огранак САНУ, одељења САНУ дужна да 
током маја у изборној години прво донесу одлуку по ком ће предлогу за истог канди-
дата поступати и одлучивати. 

Генерални секретар САНУ академик Зоран Кнежевић информисао је при-
сутне да је 5. фебруара 2021. године у САНУ одржана конференција за медије, на 
којој је академик Антоније Ђорђевић, председник Комисије за праћење избора 
САНУ, сажето представио изборну процедуру за ове изборе у 2021. години и 
саопштио број благовремено достављених предлога из члана 12, став 1, тачке 3–9 
Статута САНУ, без навођења имена кандидата. Академик Кнежевић је констатовао 
да су реакције јавности биле углавном добре, али је навео и да је одређени број аген-
ција самоиницијативно скратио информације дате на конференцији и на тај начин 
део јавности погрешно информисао да је објављени број предлога уједно и коначан 
број предлога за нове чланове САНУ, што не одговара чињеницама. 
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Председник САНУ позвао је чланове Председништва САНУ да се на одеље-
њима промисли и да му се доставе предлози како у новонасталим околностима обе-
збедити комуникацију чланова САНУ и одељења САНУ која је преко потребна у 
изборној години, узимајући у обзир то да ранији модели нису у претходном циклусу 
дали адекватна решења, да је у току пандемија ковида 19 која отежава чешће саста-
јање чланова САНУ, али и да постоје нове могућности у виду електронских плат-
форми за комуникацију, које су заживеле у употреби у САНУ у последњих годину 
дана, које би требало максимално користити и којима се ове тешкоће могу макар 
делимично отклонити. 

Имајући у виду да је Председништво САНУ на својој I седници, одржаној 28. 
јануара 2021. године, усвојило Правилник о додели награде САНУ, те да се прибли-
жава рок (крај марта ове године) до када би Председништво САНУ требало да упути 
позив овлашћеним предлагачима за утврђивање предлога кандидата за награду, пред-
седник САНУ академик Владимир С. Костић указао је на следеће: 

– Награда Медаља САНУ додељује се појединцима за изузетна конкретна 
или обухватнија, вишегодишња достигнућа (1) у природним и техничким наукама, 
(2) у друштвеним и хуманистичким наукама и (3) у књижевности и уметности. 

– Награда Медаља САНУ додељује се сваке две године за поједине од наве-
дених области, и то наизменично, прве године две награде, једна из области природ-

них и техничких наука и једна из друштвених и хуманистичких наука, док се наредне 
године додељује једна награда из области уметности. Највише се може доделити по 
једна награда за сваку од наведених области. Награда Медаља САНУ не може бити 
додељена члановима Председништва САНУ за време трајања њиховог мандата. У 
2021. години доделиће се две награде: једна из области природних и техничких наука 
и једна из области друштвених и хуманистичких наука. 

– Позив овлашћеним предлагачима за доделу награде Медаља САНУ Пред-
седништво САНУ мора расписати до краја марта т. г. и истовремено формирати 
петочлану комисију за сваку од награда које се те године додељују. Предлагачи наве-
дене награде су одељења САНУ, академијски одбори, као и група од 7 (седам) чла-
нова САНУ сходно наведеном правилнику. 

Председништво САНУ је закључило да је потребно да одељења САНУ 
доставе предлоге чланова за наведену комисију пре расписивања мартовског позива 
како би Председништво САНУ именовало комисије и донело друге неопходне одлуке 
и како би позив био правовремено расписан. 

 

Трећа седница 
 

Председништво САНУ усвојило је Записник са II (електронске) седнице Пред-
седништва САНУ од 18. фебруара 2021. године, без примедби. 

Председништво САНУ је са задовољством примило к знању следеће инфор-
мације: да је Хришћанско археолошко друштво (Грчке) изабрало потпредседника 
САНУ академика Љубомира Максимовића за свог почасног члана „као знак при-
знања за велики допринос истраживању византијске цивилизације“ и да је инострани 
члан САНУ проф. др Жан-Пол Блед добитник Златне медаље за заслуге, коју доде-
љује председник Републике Србије поводом Дана државности. Председништво 
САНУ честитало је члановима САНУ на признањима. 

Председништво САНУ упознало се са Белешком са састанка представника 
три националне институције – Српске академије наука и уметности, Матице српске 
и Универзитета у Београду – са председницом Владе Републике Србије Аном Брна-
бић и са Извештајима академика Миодрага Чолића о учешћу у међународним актив-
ностима САНУ. 
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Председник САНУ академик Владимир С. Костић обавестио је чланове Пред-
седништва САНУ да je ИО САНУ констатовао да чланови Комисије САНУ за пра-
ћење и предузимање мера у вези са инфекцијом ковид 19 – академик Небојша Лалић, 
академик Миодраг Чолић и дописни члан САНУ Горан Станковић – заслужују сваку 
похвалу за уложен труд и рад. Такође, у вези са пандемијом, констатован је веома 
значајан ангажман академика Миодрага Чолића у удружењу Интеракадемијско пар-
тнерство – IAP (InterAcademy Partnership) и Међународном научном савету – ISC 
(International Science Council). Академик Чолић је члан Саветодавне групе за ковид 
19 асоцијације IAP, а био је такође и рецензент за пројекат Међународно дељење 
личних здравствених података ради истраживања (International sharing of personal 
health data for research), који је припремила радна група експерата формирана од 
стране асоцијација ALLEA, EASAC и FEAM. 

Председник САНУ академик Владимир С. Костић обавестио је чланове Пред-
седништва САНУ да су поједини чланови САНУ у скорашње време инфицирани ко-
видом 19, те им је пожелео брз опоравак и оздрављење. 

Председник САНУ академик Владимир С. Костић обавестио је чланове Пред-
седништва САНУ да су чланови ИО САНУ посетили Центар за научноистраживачки 
рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу и том приликом су разговарали о помоћи 
САНУ том Центру, са идејом да и он прерасте у огранак САНУ. Уједно, он је обаве-
стио присутне да су чланови ИО САНУ и управник Библиотеке САНУ академик 
Миро Вуксановић посетили Народну библиотеку Србије и потписали кровни Спо-
разум о сарадњи. 

Председништво САНУ је за представника Одељења друштвених наука САНУ 
у Стручном савету Архива САНУ именовало дописног члана САНУ Павла Петро-
вића, до истека мандата Стручног савета Архива САНУ. 

Председништво САНУ се, уз сагласност Одељења историјских наука САНУ, 
сагласило са Извештајем о раду Византолошког института САНУ у 2020. години. 

Председништво САНУ се, уз сагласност Одељења историјских наука САНУ, 
сагласило са Извештајем о раду Балканолошког института САНУ у 2020. години. 

Председништво САНУ се, уз сагласност Одељења уметности САНУ, сагла-
сило са Извештајем о раду Музиколошког института САНУ у 2020. години. 

Председништво САНУ сагласило се са Извештајем о раду Галерије ликовне и 
музичке уметности у 2020. години. Председништво САНУ поднеће Извештај Скуп-
штини САНУ на усвајање путем Годишњака САНУ. 

Председништво САНУ сагласило се са Извештајем о раду Библиотеке САНУ 
у 2020. години. Председништво САНУ поднеће Извештај Скупштини САНУ на усва-
јање путем Годишњака САНУ. 

Председништво САНУ утврдило је предлог Програма рада Библиотеке САНУ 
у 2021. години и донело одлуку да га достави Скупштини САНУ ради утврђивања 
Програма рада САНУ у 2021. години. 

Председништво САНУ сагласило се са Извештајем о раду Архива на старању 
САНУ у Сремским Карловцима у 2020. години. Сходно одредбама Уговора закључе-
ног између САНУ и СПЦ, Архив у Сремским Карлoвцима ће, у име Председништва 
САНУ, доставити Извештај и ову сагласност Председништва САНУ Српској право-
славној цркви. 

Председништво САНУ усвојило је планове за 2021. годину који су у надле-
жности Сектора за организацију скупова, предавања и међународну сарадњу, и то: 
План научних скупова које ће САНУ организовати у 2021. години; План предавача за 
2021. годину; План циклусних предавања за 2021. годину; План трошкова безде-
визне/билатералне размене у 2021. години; План учешћа представника САНУ у асо-
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цијацијама академија, посетâ представникâ САНУ другим академијама и посетâ 
представникâ иностраних академија у 2021. години; План трошкова за чланарине 
САНУ у међународним научним и уметничким асоцијацијама у 2021. години; План 
трошкова за различите активности: Дан САНУ, комеморативне скупове, свечану до-
делу награде Медаља САНУ, пријем младих олимпијаца и др. у 2021. години. Потре-
бно је да Управни одбор Фонда донесе одлуку о висини расположивих средстава по 
позицијама и своју одлуку достави Извршном одбору САНУ и Сектору за организа-
цију скупова, предавања и међународну сарадњу. 

Председништво САНУ усвојило је Издавачки план САНУ у 2021. години. 
У складу са чл. 6 Правилника о додели награде САНУ Председништво САНУ 

донело је одлуку да се распише позив овлашћеним предлагачима за доделу награде 
Медаља САНУ, која ће се 2021. године доделити из области природних и техничких 
наука и из друштвених и хуманистичких наука, и замолило Сектор за правне и адми-
нистративне послове САНУ за реализацију. 

На основу чл. 9 Правилника о додели награде САНУ, Председништво САНУ 
је донело одлуку да се установљавају Комисија за доделу награде САНУ из области 
природних и техничких наука и Комисија за доделу награде САНУ из области дру-
штвених и хуманистичких наука. 

Председништво САНУ је за чланове Комисије за доделу награде САНУ из 
области природних и техничких наука именовало: академика Стеву Тодорчевића, на 
предлог Одељења за математику, физику и гео-науке САНУ, академика Радмилу Пе-
тановић и академика Живорада Чековића, на предлог Одељења хемијских и биоло-
шких наука САНУ, академика Антонија Ђорђевића, на предлог Одељења техничких 
наука САНУ, и академика Предрага Пешка, на предлог Одељења медицинских наука 
САНУ. 

Председништво САНУ је за чланове Комисије за доделу награде САНУ из 
области друштвених и хуманистичких наука именовало: академика Јасмину Грко-
вић-Мејџор, на предлог Одељења језика и књижевности САНУ, академика Косту Ча-
вошког, на предлог Одељења друштвених наука САНУ, дописног члана САНУ Мио-
драга Марковића, на предлог Одељења историјских наука САНУ, академика Брани-
слава Митровића, на предлог Одељења уметности САНУ, и академика Момчила 
Спремића, на предлог Председништва САНУ, а на иницијативу потпредседника 
САНУ академика Љубомира Максимовића. 

Председништво САНУ усвојило је Извештај комисија о извршеном попису 
имовине САНУ у 2020. години и донело одлуку да га достави Скупштини САНУ на 
потврђивање. 

Председништво САНУ усвојило је Извештај о финансијском пословању 
САНУ за 2020. годину (Завршни рачун) и донело одлуку да га са позитивним Ми-
шљењем Финансијског одбора САНУ проследи Скупштини САНУ на потврђивање. 

Председништво САНУ усвојило је Финансијски план САНУ за 2021. годину 
и донело одлуку да га са позитивним Мишљењем Финансијског одбора САНУ про-
следи Скупштини САНУ на потврђивање. 

Председник САНУ академик Владимир С. Костић подсетио је чланове Пред-
седништва САНУ да је у 2020. години због актуелне пандемије било извесних 
рестрикција у свим буџетским институцијама, па и у САНУ, али да се рестрикције 
нису односиле на академијске награде чланова САНУ, нити на личне дохотке запо-
слених у Служби САНУ. Он је обавестио присутне да је САНУ из Буџета за 2021. 
годину добила довољан износ за рад и функционисање, али да и даље постоји не-
опходност рационалног поступања и штедљивости. 
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Председник САНУ академик Владимир С. Костић је, у контексту тачака днев-
ног реда везаних за финансијска питања, похвалио рад госпође Тамаре Радаковић, 
новог руководиоца Сектора за рачуноводствене и финансијске послове САНУ, која 
се брзо уклопила у колектив и, надовезујући се на успешан рад господина Миливоја 
Ристића, претходног дугогодишњег руководиоца Сектора, почела да уводи значајне 
новине у смислу модернизације рада Сектора и транспарентности његовог рада. 

 
Четврта седница 

 

Председништво САНУ усвојило је Записник са III (електронске) седнице 
Председништва САНУ од 25. марта 2021. године, без примедби. 

Председник САНУ академик Владимир С. Костић обавестио је присутне да је 
у току део изборне процедуре у коме одељења САНУ врше избор својих кандидата 
за коначно изјашњавање чланова САНУ на Изборној скупштини и саопштио инфор-
мације о датумима одржавања мајских скупова одељења САНУ. Он је навео да забри-
њава извесна лежерност у поступању неких одељења САНУ, али је истакао и да нису 
уочена никаква груба нарушавања изборних правила. Такође је поново истакао прин-
ципијелни став Извршног одбора САНУ да се у текућем изборном циклусу за чла-
нове САНУ Извршни одбор САНУ ни на који начин, сем у случају кршења статутар-
них одредби, неће мешати у рад одељења САНУ. 

Председник САНУ академик Владимир С. Костић обавестио је присутне да је 
у САНУ одржан научни скуп „Пројекат Јадар – шта је познато?“ и захвалио се ака-
демику Владимиру Стевановићу, председнику Академијског одбора за заштиту жи-
вотне средине, на изванредно конципираном програму и успешној организацији 
скупа. Такође, он је навео да је у САНУ одржан научни скуп „Значај сточарства у 
производњи хране и одрживом развоју села“, као и да су у оквиру циклуса предавања 
чланова САНУ на Универзитету у Приштини са привременим седиштем у Косовској 
Митровици прва предавања одржали академик Богдан Шолаја и дописни члан 
САНУ Татјана Симић. 

На II скупу Одељења за математику, физику и гео-науке САНУ, одржаном 26. 
марта 2021. године, за секретара Одељења изабран је академик Милан Дамњановић, 
на период од четири године. 

Председништво САНУ донело је одлуку да упути Скупштини САНУ на 
потврђивање избор академика Милана Дамњановића за секретара Одељења за мате-
матику, физику и гео-науке САНУ. 

Председништво САНУ захвалило се академику Градимиру Миловановићу на 
досадашњем раду и залагању на месту секретара Одељења и честитало академику 
Милану Дамњановићу на избору. 

Председништво САНУ је, на предлог одељења САНУ, на мандат од три го-
дине, за чланове Уређивачког одбора интернет презентације САНУ, именовало: ака-
демика Радомира Саичића, Одељење хемијских и биолошких наука САНУ; акаде-
мика Небојшу Радуновића, Одељење медицинских наука САНУ; академика Горана 
Петровића, Одељење језика и књижевности САНУ; академика Александра Костића, 
Одељење друштвених наука САНУ; дописног члана САНУ Слободана Марковића, 
Одељење за математику, физику и гео-науке САНУ; дописног члана САНУ Слобо-
дана Вукосавића, Одељење техничких наука САНУ; дописног члана САНУ Драгана 
Војводића, Одељење историјских наука САНУ, и дописног члана САНУ Милана Ма-
рића, Одељење уметности САНУ. 

Председништво САНУ је, на предлог Одељења хемијских и биолошких наука 
САНУ и на иницијативу Академијског одбора за животну средину, за нове чланове 
Академијског одбора за животну средину именовало проф. др Ратка Ристића, редов-
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ног професора Шумарског факултета Универзитета у Београду, и др Драгану Ђорђе-
вић, научну саветницу са Института за хемију, технологију и металургију Универзи-
тета у Београду. 

Председништво САНУ је, на предлог Одељења техничких наука САНУ и на 
иницијативу Академијског одбора за енергетику, за нове чланове Академијског 
одбора за енергетику именовало дописног члана САНУ Велимира Радмиловића, до-
писног члана САНУ Владу Вељковића и проф. Шћепана Миљанића. 

На основу члана 87 Статута САНУ, а услед упражњеног места члана Изда-
вачког одбора САНУ који је био представник ИО Огранка САНУ у Нишу, Пред-
седништво САНУ је, на предлог Комисије која ће руководити радом Огранка САНУ 
у Нишу до избора новог Извршног одбора Огранка САНУ у Нишу, за члана Изда-
вачког одбора САНУ именовало академика Градимира Миловановића као представ-
ника ИО Огранка САНУ у Нишу, тј. као представника Комисије. 

Председништво САНУ разрешило је академика Момчила Спремића дужно-
сти члана Комисије за доделу награде Медаља САНУ из области друштвених и хума-
нистичких наука, на лични захтев. 

Председништво САНУ је именовало дописног члана Славенка Терзића за 
члана Комисије за доделу награде Медаља САНУ из области друштвених и хумани-
стичких наука. 

Председништво САНУ разрешило је академика Радомира Саичића дужности 
члана Академијског одбора за високо образовање, на лични захтев. 

Извршни одбор САНУ се, на својој XVI седници од 7. маја 2021. године, упо-
знао са информацијом да Управном одбору Фонда САНУ за истраживања у науци и 
уметности (надаље: УО Фонда) истиче мандат 24. маја 2021. године. 

УО Фонда се формира када Скупштина САНУ именује његове чланове и пред-
седника, на период од четири године. 

На основу Правилника о задацима и пословању Фонда САНУ за истраживања 
у науци и уметности и Статута САНУ: Председништво САНУ донело је одлуку да 
упути Скупштини САНУ предлог да именује потпредседника САНУ академика Зо-
рана Поповића за председника УО Фонда; Председништво САНУ донело је одлуку 
да упути Скупштини САНУ предлог да именује секретаре одељења САНУ, по функ-
цији, за чланове УО Фонда; Председништво САНУ донело је одлуку да упути пре-
длог Скупштини САНУ ради именовања по једног представника одељења САНУ и 
по једног представника извршних одбора огранака САНУ, и то: академика Зорана Ра-
довића, као представника Одељења за математику, физику и гео-науке САНУ; акаде-
мика Богдана Шолају, као представника Одељења хемијских и биолошких наука 
САНУ; дописног члана САНУ Велимира Радмиловића, као представника Одељења 
техничких наука САНУ; академика Миодрага Чолића, као представника Одељења 
медицинских наука САНУ; академика Александра Лому, као представника Одељења 
језика и књижевности САНУ; дописног члана САНУ Павла Петровића, као пред-
ставника Одељења друштвених наука САНУ; дописног члана САНУ Миодрага Мар-
ковића, као представника Одељења историјских наука САНУ; академика Тодора Сте-
вановића, као представника Одељења уметности САНУ; академика Теодора Ата-
нацковића, као представника ИО Огранка САНУ у Новом Саду, и дописног члана 
САНУ Владу Вељковића, као представника ИО Огранка САНУ у Нишу, тј. Комисијe 
која ће руководити радом Огранка САНУ у Нишу до избора новог Извршног одбора 
Огранка САНУ у Нишу. 

Председништво САНУ сагласило се са Извештајем о раду Аудиовизуелног 
архива и центра за дигитализацију САНУ у 2020. години. Председништво САНУ 
поднеће Извештај Скупштини САНУ на усвајање путем Годишњака САНУ. 
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Председништво САНУ се, уз сагласност Одељења техничких наука САНУ, 
сагласило са Извештајем о раду Института техничких наука САНУ у 2020. години. 

Председништво САНУ сагласило се са Финансијским извештајем о раду Цен-
тра за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу у 2020. години, 
уз сагласност Сената Универзитета у Крагујевцу. Председништво САНУ ће поднети 
Финансијски извештај о раду Центра за 2020. годину Скупштини САНУ кроз Годи-

шњак САНУ. 
Председништво САНУ је утврдило Финансијски план рада Центра за научно-

истраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу за 2021. годину, уз сагласност 
Сената Универзитета у Крагујевцу. Председништво САНУ ће Финансијски план рада 
Центра за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу за 2021. го-
дину доставити Скупштини САНУ ради утврђивања Програма рада САНУ у 2021. 
години. 

Председништво САНУ потврдило је Одлуку о образовању Комисије која ће 
руководити радом Огранка САНУ у Нишу до избора новог Извршног одбора 
Огранка САНУ у Нишу односно најдаље до краја 2021. године (број 227/1 од 23. 4. 
2021. године). Комисија ће на својој првој седници изабрати председника Комисије 
из реда својих чланова. 

Секретар Одељења друштвених наука САНУ академик Коста Чавошки при-
сутнима је прочитао закључак Извршног одбора САНУ са XI седнице од 1. 4. 2021. 
године (тачка број 9): 

„Проф. др Драган Симеуновић, академик АНУРС и секретар Одбора за фило-
зофију и друштвену теорију Одељења друштвених наука САНУ, обратио се Извр-
шном одбору САНУ дописом следеће садржине: 

՚Непосредно пре расписивања актуелног конкурса за пријем нових чланова у 
САНУ обавештен сам од стране секретара Одељења друштвених наука САНУ ака-
демика Косте Чавошког да чланови Академије наука и умјетности Републике Српске 
не могу бити бирани у чланство САНУ услед постојања договора руководства САНУ 
и АНУРС о специјалним односима, којим се искључује могућност да члан једне ака-
демије буде биран и за члана друге. 

Како за такав став нисам нашао упориште ни у једном од писаних докумената 
САНУ и АНУРС, и како руководство АНУРС не зна ништа о томе, слободан сам као 
дугогодишњи сарадник САНУ да Вам се, након консултације са уваженим пред-
седником САНУ академиком Владимиром С. Костићем, обратим са питањем да ли 
такав став руководства САНУ одиста постоји, и уколико производи праксу, на чему 
се темељи?  ̓

Извршни одбор САНУ је констатовао да не постоји договор руководства 
САНУ и АНУРС о специјалним односима којим се искључује могућност да члан 
једне академије буде биран и за члана друге, нити постоји таква одлука органа управ-
љања САНУ, па самим тим ни пракса.“ 

Након прочитаног, академик Коста Чавошки рекао је да су наводи господина 
Драгана Симеуновића нетачни и да је у сасвим другачијем тону разговарао са њим, 
што је затим и детаљније образложио. Академику Кости Чавошком је засметало што 
ИО САНУ није затражио и његово мишљење када се упустио у оцену навода Д. Си-
меуновића и што није непосредније подржан од стране Извршног одбора САНУ. 

Председник САНУ образложио је да је ИО САНУ по овом питању само дао 
одговор на постављено питање проф. Д. Симеуновићa којим се обратио ИО САНУ, 
не разматрајући их као евентуално изречене тврдње академика Косте Чавошког, у 
чије речи и ставове није изразио никакве сумње. 
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Председништво САНУ је, на предлог Одељења уметности САНУ, донело 
одлуку да се Издавачки план САНУ за 2021. годину допуни каталогом са изложбе IX 
салон пејзажне архитектуре, која је планирана за јун 2021. године. 
 
Пета седница  
 

Записник са IV (електронске) седнице Председништва САНУ од 13. маја 2021. 
године усвојен је без примедби. 

Председник САНУ академик Владимир С. Костић констатовао је да је, након 
попуштања мера уведених услед пандемије ковид 19, од 1. јуна у САНУ покренут 
циклус одлаганих научних скупова, међу којима су и: 1. и 2. јуна 2021. године научни 
скуп „Заштита, очување и афирмација српског културног наслеђа на Косову и Мето-
хији“; 4. јуна 2021. године научни скуп „COVID-19 пандемија: поруке, нова сазнања 
и дилеме“; 8. јуна 2021. године научни скуп „Ђорђе Радић родоначелник савремене 
пољопривреде у Србији“, поводом 180 година од рођења првог доктора пољопри-
вредних наука код Срба; 11. јуна 2021. године симпозијум „Паркинсонова болест: 
2021“; 21. јуна 2021. године у Огранку САНУ у Новом Саду научни скуп „Друштво 
упркос пандемији“; 15. јуна 2021. године Дан Библиотеке САНУ поводом 180 година 
рада и 30 година Трибине Библиотеке САНУ и представљање књига; 25. и 26. јуна 
2021. године научни скуп „Образовање – стање, перспективе и улога у развоју 
Србије“; 30. јуна 2021. године научни скуп „Роман Јакобсон – лингвиста, теоретичар 
књижевности и културе светског гласа“ поводом 125-годишњице од рођења иностра-
ног члана САНУ Романа Јакобсона (1896−1982); 18. јуна 2021. године округли сто 
„Социјална инклузија Рома“; 22. јуна 2021. године у Галерији ликовне и музичке 
уметности САНУ отварање изложбе Музички интермецо у САНУ, колекција грамо-

фонских плоча Павла Бељанског. 
Председник САНУ оценио је да су ово охрабрујући знакови повратка преко 

потребној нормалности и пуним активностима у САНУ, за које се сви надамо да ће 
се несметано наставити пуним темпом након лета, наравно уз потребу дужног опреза 
и поштовања свих препорука струке везаних за заштиту у време трајања пандемије 
вируса ковид 19. 

Члан 30а Статута САНУ, између осталог, предвиђа да се укупан број чланова 
САНУ ограничава на 160, с тим да у тај број не улазе они чланови који су стално 
настањени у иностранству, као ни чланови који нису дуже од годину дана учество-
вали у раду САНУ. Свако одељење САНУ може имати највише 25 чланова у радном 
саставу, с тим да у тај број не улазе они чланови који су стално настањени у ино-
странству, као ни чланови који нису дуже од годину дана учествовали у раду САНУ. 

Статут САНУ у члану 30а, став 4, предвиђа да су одељења САНУ која већ 
имају 25 чланова у радном саставу или се њихов број веома приближава том броју 
дужна да се постарају да број њихових предлога за избор нових чланова не прелази 
утврђени numerus clausus. Уколико до тога ипак дође, сматраће се да су важећи пре-
длог или предлози за избор нових чланова само они који су у одељењу добили нај-
већи број гласова, а којима се достиже број од 25 чланова, док ће преостали предлог 
или предлоге с мањим бројем гласова Председништво САНУ одбацити a limine и 
неће их упућивати Изборној скупштини. 

Председништво САНУ је на основу достављених одлука одељења САНУ са 
скупова у мају у изборној години утврдило Коначну листу кандидата за избор редов-
них и дописних чланова САНУ у 2021. години, која се упућује Изборној скупштини 
САНУ (број 52/12 од 8. 6. 2021. године). 

Статут САНУ у члану 15 предвиђа да, на иницијативу одељења, огранака 
САНУ или на сопствену иницијативу, Председништво предлаже Скупштини избор 
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иностраних чланова. У изборној години свако одељење односно огранак САНУ може 
предложити, по правилу, једног кандидата за иностраног члана. 

Председништво САНУ донело је одлуку да се усвоји предлог академикâ Сте-
вана Пилиповића и Милана Дамњановића да Председништво САНУ Изборној скуп-
штини САНУ предложи само оне кандидате за иностране чланове САНУ који су у 
одељењима САНУ добили двотрећинску подршку Одељења. 

Стога је Председништво САНУ, на основу достављених иницијатива одељења 
САНУ, утврдило Предлог Председништва САНУ за избор иностраних чланова 
САНУ у 2021. години, који се доставља Изборној скупштини САНУ (број 52/13 од 8. 
6. 2021. године). 

 
*  *  * 

Председник САНУ академик Владимир С. Костић, сумирајући исход 
поступка предлагања нових чланова САНУ, са којим САНУ у основи може да буде 
задовољна јер је изнедрио већи број квалитетних предлога одељења са којима се иде 
на Изборну скупштину, поново је упозорио на значајно смањење броја чланова 
САНУ и потребу обезбеђивања обнове чланства. У том контексту је сугерисао да сви 
чланови САНУ у даљем изборном поступку, приликом избора нових чланова САНУ 
у 2021. години, поклоне дужну пажњу, али и искажу потребно поверење у предлоге 
и одлуке одељења САНУ о предлагању нових чланова и тиме обезбеде нужно попу-
њавање редова САНУ. 

 
Шеста седница 
 

Записник са V (електронске) седнице Председништва САНУ од 3. јуна 2021. 
године усвојен је без примедби. 

Председништво САНУ је са задовољством примило к знању следеће инфор-
мације: да су Српска академија наука и уметности, академици Василије Ђ. Крестић, 
Матија Бећковић и Љубодраг Димић примили „Плакете Јасеновачких страдалника“ 
које додељује Удружење логораша и потомака „Јасеновац“ – систем логора геноцида 
у НДХ – Београд; да је Српској академији наука и уметности додељена Велика пла-
кета Универзитета уметности из Београда у знак признања за изузетне заслуге и 
допринос развоју Факултета примењених уметности и Универзитета уметности; да 
је академик Драган Мицић 11. јуна 2021. године добио Награду за животно дело Срп-
ског лекарског друштва и да је инострани члан САНУ проф. др Ендре Шили (Endre 
Süli) добитник три награде: “FRS – Fellow of the Royal Society” – 5. 5. 2021, затим 
“Naylor Prize and Lectureship” (London Mathematical Society) – 2. 7. 2021. и награде 
„Pro Urbe“ Града Суботице – 1. 9. 2021. Председништво САНУ честитало је члано-
вима САНУ на признањима. 

Председништво САНУ упознало се: са Белешком са састанка председника 
САНУ академика Владимира С. Костића и амбасадорке Велике Британије Њ. е. 
госпође Сиан Меклауд; са Белешком са састанка са др Кристијаном Ракосом (World 
Bioenergy Association); са Извештајем потпредседника САНУ академика Љубомира 
Максимовића са (електронске) Годишње скупштине асоцијације ALLEA; са Изве-
штајем генералног секретара САНУ академика Зорана Кнежевића о учешћу на гене-
ралној Скупштини Европске научне фондације (ESF); са Извештајем академика 
Миодрага Чолића са IV годишњег састанка Европске групе Интернационалног са-
вета за науку (EGISC) и са Извештајем дописног члана САНУ Јована Делића са пу-
товања у Требиње. 
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Председништво САНУ је, на предлог Комисије за праћење избора САНУ, 
утврдило предлог изгледа и елемената гласачких листића за изборе у чланство САНУ 
у 2021. години и донело одлуку да их, у складу са чланом 25 Статута САНУ, достави 
Конференцији чланова САНУ на доношење одлуке о изгледу и елементима гла-
сачких листића за изборе у чланство САНУ у 2021. години. На гласачком листићу 
кандидати за избор у чланство САНУ биће поређани према броју гласова добијених 
у одељењима САНУ, и то овим редом: име и презиме, уз навођење „x од y гласова“, 
и то прво они који су добили двотрећинску подршку одељења САНУ, а потом они 
који су добили већину гласова. Уколико два кандидата имају исти број гласова, биће 
поређани према азбучном реду презимена. 

Председништво САНУ се, на предлог Комисије за праћење избора САНУ, 
сагласило и са изгледом интернет презентације за кандидате за избор у чланство 
САНУ који се упућују Изборној скупштини САНУ. 

Такође, Председништво САНУ се упознало са информацијом да је Комисија 
за праћење избора САНУ на својој V седници, oдржаној 8. јуна 2021. године, присту-
пила прегледу коначних реферата, који се прегледају у смислу исправности и потпу-
ности и предлаже се њихова дорада и унапређивање, за кандидате одељења САНУ и 
кандидате који су предлог огранака САНУ, а добили су потребну већину у одеље-
њима САНУ, те су упућени Председништву САНУ и Председништво их је упутило 
Изборној скупштини САНУ, и прегледу мишљења (двочланих комисија), која се пре-
гледају у смислу исправности и потпуности, о кандидатима „са стране“ (члан 12, став 
1, тачке 5–9 Статута САНУ) који су добили потребну већину у одељењима САНУ и 
који су упућени Председништву САНУ, те их је Председништво упутило Изборној 
скупштини САНУ, а све у складу са надлежностима из Одлуке о образовању Коми-
сије за праћење избора САНУ број 322/10 од 6. 10. 2020. године. На наведеној 
седници Комисије представници одељења САНУ у Комисији обавестили су при-
сутне да су сви прегледани реферати и мишљења прихватљиви, односно да немају 
сугестија за дораду. 

На VIII скупу Одељења техничких наука САНУ, одржаном 16. јуна 2021. го-
дине, за секретара Одељења изабран је академик Дејан Б. Поповић (чија је оставка 
на место заменика секретара Одељења претходно прихваћена), док је за заменика 
секретара Одељења изабран дописни члан САНУ Слободан Вукосавић. Секретар се 
бира на период од четири године и обавља дужност од дана избора у Одељењу. За-
меник секретара такође се бира на период од четири године. 

Председништво САНУ донело је одлуку да упути на потврђивање Скупштини 
САНУ избор академика Дејана Б. Поповића за секретара Одељења техничких наука 
САНУ и избор дописног члана САНУ Слободана Вукосавића за заменика секретара 
Одељења техничких наука САНУ на период од четири године, почев од 16. јуна 2021, 
тј. од избора у Одељењу. 

Председништво САНУ захвалило је академику Зорану Љ. Петровићу и акаде-
мику Дејану Б. Поповићу на досадашњем залагању на месту секретара Одељења и 
на месту заменика секретара Одељења и честитао академику Дејану Б. Поповићу и 
дописном члану САНУ Слободану Вукосавићу на избору. 

Председништво САНУ је, уз сагласност Одељења хемијских и биолошких 
наука САНУ и на предлог Академијског одбора за проучавање фауне Србије, за нове 
чланове Академијског одбора за проучавање фауне Србије именовало: др Владимира 
Жикића, редовног професора Одсека за биологију Природно-математичког факултета 
Универзитета у Нишу, др Имреа Кризманића, ванредног професора Биолошког 
факултета Универзитета у Београду, и др Дејана Стојановића, вишег научног сарадника 
Института за низијско шумарство и животну средину Универзитета у Новом Саду. 
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Председништво САНУ је, уз сагласност Одељења хемијских и биолошких 
наука САНУ, а на молбу председника Академијског одбора за историјат и објављи-
вање академских беседа, академика Мира Вуксановића, за новог представника Оде-
љења у Академијском одбору за историјат и објављивање академских беседа имено-
вало дописног члана САНУ Тању Ћирковић Величковић. 

Председништво САНУ се сагласило са одлуком Сената Универзитета у Крагу-
јевцу, која је донета на седници одржаној 24. јуна 2021. године, а у складу са Уговором 
о регулисању међусобних односа између САНУ и Универзитета у Крагујевцу и чланом 
9, став 2, Правилника о раду Центра, а на предлог ректора тог универзитета, да се за 
чланове Стручног научног већа Центра, као представници Универзитета, бирају: проф. 
др Драган Ђурчић, проректор за координацију послова факултета чије је седиште ван 
седишта Универзитета, проф. др Весна Ранковић, проректор за научноистраживачки 
рад, и проф. др Владимир Ранковић, проректор за наставу и студентска питања. 

Стручно научно веће чине по три представника САНУ и Универзитета, управ-
ник Центра и начелници одсека. Представнике САНУ, без ограничења мандата, у на-
веденом телу изабрало је Председништво САНУ 16. марта 2017. године, и то: акаде-
мика Зорана В. Поповића, потпредседника САНУ, академика Видојка Јовића и ака-
демика Јасмину Грковић-Мејџор. 

Председништво САНУ донело је одлуку да се План скупова у 2021. години 
допуни следећим скуповима: на предлог Одељења хемијских и биолошких наука 
САНУ, у оквиру обележавања јубиларних годишњица од рођења чланова ДСС, СУД, 
СКА и САН/САНУ за 2021. годину, скуповима поводом 100 година од рођења акаде-
мика Душана Каназира (датум обележавања 15. децембар т. г.) и академика Влади-
мира Пантића (датум обележавања 17. новембар т. г.); на предлог Одељења меди-
цинских наука САНУ, симпозијумом „Биомаркери у уролошкој онкологији“, 29. 
октобра 2021. године у САНУ, у организацији Одбора за туморе урогениталног 
тракта САНУ; и на предлог дописног члана САНУ Алпара Лошонца, уз сагласност 
Одељења друштвених наука САНУ, Међународном научном мултидисциплинарном 
конференцијом Надзорни капитализам (за чланове Програмског одбора именују се: 
академик Владимир С. Костић, председник САНУ, академик Тибор Варади, акаде-
мик Коста Чавошки, дописни члан САНУ Алпар Лошонц (за председника Организа-
ционог одбора) и проф. др Павле Миленковић). 

На предлог Одељења медицинских наука САНУ Председништво САНУ је до-
нело одлуку да се План предавача у 2021. години допуни предавањем господина 
Џона Јоанидиса (John Ioannidis) и госпође Џин Лензер (Jeanne Lenzer), које је одр-
жано 29. јула 2021. године. 

Председништво САНУ се, уз сагласност Одељења за математику, физику и 
гео-науке САНУ, сагласило са Извештајем о раду Математичког института САНУ у 
2020. години. 

Председништво САНУ донело је одлуку да се Издавачки план САНУ у 2021. 
години допуни: на предлог Одељења хемијских и биолошких наука САНУ, моногра-
фијом академика Живорада Чековића Супстанцијално нова реакција у органској хе-

мији, у серији „Посебна издања“ Одељења хемијских и биолошких наука САНУ (за 
уредника издања именован је академик Владимир Стевановић); на предлог акаде-
мика Александра Костића, публикацијом Кључни подаци о образовању у Србији, 
обима око 100 страна, чији су аутори проф. др Иван Ивић, проф. др Ана Пешикан и 
академик Александар Костић (у питању је пратећа публикација уз скуп под насловом 
„Образовање: стање, перспективе и улога у развоју Србије“ у оквиру другог циклуса 
Стратешки правци развоја Србије у XX веку, који се организује у категорији акаде-

мијски скупови према Плану научних скупова САНУ у 2021. години, усвојеном на III 
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(електронској) седници Председништва САНУ од 25. марта 2021. године, а на пре-
длог Одељења друштвених наука САНУ и у организацији Одбора за образовање, 
Одбора за високо образовање и Одбора за филозофију и друштвену теорију). 

Председништво САНУ је, на иницијативу управника Аудиовизуелног архива 
и центра за дигитализацију САНУ (АВА) академика Александра Костића и на основу 
препоруке Издавачког одбора САНУ, донело одлуку да установи нову серију САНУ 
„Издања Аудиовизуелног архива и центра за дигитализацију САНУ“, посебно има-
јући у виду то да и друге јединице САНУ имају своје сталне серије („Галерија Српске 
академије наука и уметности“ (1968), „Издања Библиотеке“ (1978), „Галерија науке 
и технике САНУ“ (2006), „Издања Архива“ (2010)), према Правилнику о издавачкој 
делатности САНУ, чл. 8–9. Установљавање серије „Издања Аудиовизуелног архива и 
центра за дигитализацију САНУ“ допринеће унапређењу и представљању процеса 
дигитализације културног наслеђа и очувања српске културне баштине. Издања 
објављена у овој серији имаће препознатљив графичко-визуелни изглед и устаљени 
формат. 

Потпредседник САНУ академик Зоран В. Поповић подсетио је одељења 
САНУ – секретаре/известиоце одељења који ће припремити кратке приказе канди-
дата за своја излагања на Конференцији чланова САНУ (који ће у форми слајдова 
бити приказани на екрану у Свечаној сали САНУ) – на одлуку ИО САНУ да би ва-
љало да кратки прикази буду до једне стране и релативно уједначени, без потребе да 
се читају текстови са подацима о кандидатима (што је до сада углавном био обичај). 
На тај начин би секретари/известиоци имали могућност да се током својих излагања 
осврну на потребе и стање у својим одељењима, са кратким указивањем на значај 
сваког појединачног предлога за САНУ, без читања детаља из биографија и реферата. 
Просечно излагање по одељењу (просечно, јер се број кандидата битно разликује од 
одељења до одељења) не би требало да износи више од 15 до 20 минута. 

 
Седма седница 

 

Записник са VI седнице Председништва САНУ од 20. септембра 2021. године 
усвојен је без примедби. 

Председништво САНУ је са задовољством примило к знању следеће инфор-
мације: да је академик Миро Вуксановић добитник Награде „Љуба Ненадовић“ за 
најбољу путописну књигу на српском језику у сезони 2020/2021. и да је дописни члан 
САНУ Љубинко Раденковић 20. септембра 2021. године примио Награду за животно 
дело Етнографског музеја у Београду. Председништво САНУ честитало је члановима 
САНУ на признањима. 

Председништво САНУ упознало се: са Белешком са састанка са амбасадорком 
Републике Србије у Немачкој Њ. е. госпођом Снежаном Јовановић и са Извештајем 
дописног члана САНУ Вујадина Иванишевића о учешћу на Сретењском сабору 2021, 
одржаном у Љубљани. 

Председништво САНУ донело је одлуку којом је ревидирало Коначну листу 
кандидата за избор дописних и редовних чланова САНУ у 2021. години која се упућује 
Изборној скупштини САНУ (број 52/12 од 8. 6. 2021. године), услед смрти кандидата 
за дописног члана САНУ за Одељење уметности САНУ поч. проф. Петра Митко-
вића. Председништво САНУ поново је констатовало да је јавност благовремено била 
обавештена да је изборна грађа за избор у чланство САНУ у 2021. години за канди-
дате који се упућују Изборној скупштини САНУ, у складу са чл. 22 и 23 Статута 
САНУ, била изложена на увид јавности од 31. августа до 20. септембра 2021. године. 
Установе, удружења и грађани појединци могли су поднети Председништву САНУ, у 
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писаној форми, приговоре на реферате за избор кандидата и на мишљења одељења, 
најкасније у року од осам дана од дана истека рока из члана 22, става 2, Статута, 
односно до 28. септембра 2021. године. Члан 13, став 4, тачка 4, Статута САНУ пред-
виђа да Комисија за праћење избора САНУ доноси одлуке о приговорима јавности, 
те је поступајући по достављеним приговорима Комисија сачинила закључке са 
одлукама које је доставила Председништву САНУ (САНУ број 237/221 од 12. 10. 
2021. године). Члан 23, став 2, Статута САНУ предвиђа да Председништво САНУ 
обавештава Изборну скупштину САНУ о поднетим приговорима јавности и даје 
мишљење о њима, на основу предлога Комисије за праћење избора САНУ. 

Стога је Председништво САНУ донело следеће одлуке: 
Председништво САНУ је, на основу закључка/одлуке Комисије за праћење 

избора САНУ (САНУ број 237/221 од 12. 10. 2021. године), поводом приговора јав-
ности на изборну грађу за избор у чланство САНУ у 2021. години (САНУ број 237/206 
од 28. 9. 2021. године), који је поднео грађанин појединац господин Слободан Вујић, 
донело одлуку да Изборној скупштини САНУ достави Приговор и тиме је само 
обавести о овом приговору, имајући у виду да се Приговор не односи на конкретан 
реферат за избор кандидата за избор у чланство САНУ, нити на конкретно мишљење 
одељења САНУ, који су, у складу са Статутом САНУ, били изложени увиду јавности. 

Председништво САНУ је, на основу закључка/одлуке Комисије за праћење 
избора САНУ (САНУ број 237/221 од 12. 10. 2021. године), која је прибавила 
Мишљење Одељења за математику, физику и гео-науке САНУ, поводом приговора 
јавности на изборну грађу за избор у чланство САНУ у 2021. години, на Реферат за 
кандидата за избор у чланство САНУ Магдалене Ђорђевић (САНУ број 237/209 од 
28. 9. 2021. године), који је поднео грађанин појединац господин Филип Раке Вукај-
ловић, научни саветник Института „Винча“ у пензији, донело одлуку да обавести 
Изборну скупштину САНУ о овом приговору и Мишљењу Одељења за математику, 
физику и гео-науке САНУ. 

Председништво САНУ је, на основу закључка/одлуке Комисије за праћење 
избора САНУ (САНУ број 237/221 од 12. 10. 2021. године), која је прибавила 
Мишљење Одељења за математику, физику и гео-науке САНУ, поводом приговора 
јавности на изборну грађу за избор у чланство САНУ у 2021. години, на Реферат за 
кандидата за избор у чланство САНУ Драгана Ђорђевића (САНУ број 237/210 од 28. 
9. 2021. године), који је поднео грађанин појединац господин Филип Раке Вукајловић, 
научни саветник Института „Винча“ у пензији, донело одлуку да обавести Изборну 
скупштину САНУ о овом приговору и Мишљењу Одељења за математику, физику и 
гео-науке САНУ. 

Председништво САНУ доставља Изборној скупштини САНУ: Приговор Сло-
бодана Вујића (САНУ број 237/206 од 28. 9. 2021. године), Приговор Филипа Раке 
Вукајловића на Реферат за кандидата Магдалену Ђорђевић за избор у чланство 
САНУ (САНУ број 237/209 од 28. 9. 2021. године), Приговор Филипа Раке Вукајло-
вића на Реферат за кандидата Драгана Ђорђевића за избор у чланство САНУ (САНУ 
број 237/210 од 28. 9. 2021. године), Мишљење Одељења за математику, физику и 
гео-науке САНУ на Приговор господина Филипа Раке Вукајловића на Реферат за кан-
дидата Магдалену Ђорђевић за избор у чланство САНУ, Мишљење Одељења за ма-
тематику, физику и гео-науке на Приговор господина Филипа Раке Вукајловића на 
Реферат за кандидата Драгана Ђорђевића за избор у чланство САНУ. 

Члан 29 Статута САНУ предвиђа да, на предлог Председништва САНУ, 
Изборна скупштина САНУ, међу члановима САНУ, бира Изборну комисију САНУ, 
која спроводи гласање и утврђује резултате за избор нових дописних, редовних и 
иностраних чланова САНУ. У Изборну комисију САНУ се, по правилу, бирају по два 
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члана из сваког одељења САНУ. Радом Изборне комисије САНУ руководи председ-
ник Изборне комисије САНУ, кога бира Изборна скупштина САНУ, на предлог Пред-
седништва САНУ. Председништво САНУ је, на основу предлога одељења САНУ, 
утврдило предлог за избор чланова и заменика чланова Изборне комисије САНУ за 
циклус избора у чланство САНУ у 2021. години, и доставиће га Изборној скупштини 
САНУ на избор. Утврђени предлози су: Одељење за математику, физику и гео-науке 
САНУ – академик Видојко Јовић, за члана и академик Миљко Сатарић, за заменика 
члана; Одељење хемијских и биолошких наука САНУ: академик Радомир Саичић, за 
члана и академик Милена Стевановић, за заменика члана; Одељење техничких наука 
САНУ – академик Душан Теодоровић, за члана и дописни члан САНУ Влада Вељко-
вић, за заменика члана; Одељење медицинских наука САНУ – академик Душица Ле-
чић Тошевски, за члана и дописни члан САНУ Татјана Симић, за заменика члана; 
Одељење језика и књижевности САНУ – академик Горан Петровић, за члана и ака-
демик Јасмина Грковић-Мејџор, за заменика члана; Одељење друштвених наука 
САНУ – дописни члан САНУ Павле Петровић, за члана и академик Коста Чавошки, 
за заменика члана; Одељење историјских наука САНУ – академик Мирјана Живоји-
новић, за члана и дописни члан САНУ Мира Радојевић, за заменика члана; Одељење 
уметности САНУ – академик Иван Јевтић, за члана и дописни члан САНУ Милан 
Марић, за заменика члана. 

Председништво САНУ је, на предлог Извршног одбора САНУ, донело одлуку 
да Изборној скупштини САНУ предложи да за председника Изборне комисије САНУ 
изабере академика Радомира Саичића, а за заменика председника Комисије, допи-
сног члана САНУ Павла Петровића. 

Председник Изборне комисије САНУ руководи радом Комисије. Одсутног 
члана Изборне комисије САНУ, односно председника Изборне комисије САНУ, може 
пуноважно замењивати његов заменик. Изборна комисија САНУ спроводи гласање и 
утврђује резултате за избор нових дописних, редовних и иностраних чланова САНУ. 
На основу писаног извештаја Изборне комисије САНУ, председник Изборне комисије 
САНУ саопштава Изборној скупштини САНУ резултате избора. Писани извештај 
Изборна комисија САНУ доставља свим члановима САНУ из радног састава нај-
касније у року од три дана након саопштавања резултата, електронским путем. 

За пуноважан рад Комисије неопходно је присуство свих чланова из свих оде-
љења САНУ, односно њихових заменика. Одлуке Комисије доносе се већином гла-
сова присутних. Мандат Комисије траје до завршетка изборног поступка у чланство 
САНУ у 2021. години. Комисија неће примати новчану надокнаду за свој рад. 

Председништво САНУ захвалило се академику Антонију Ђорђевићу, пред-
седнику Комисије за праћење избора САНУ, и члановима те комисије на изузетно 
добро организованом и преданом раду и ажурном поступању. 

Председник САНУ академик Владимир С. Костић замолио је секретаре да 
своје чланове у одељењима позову да присуствују Изборној скупштини САНУ 4. но-
вембра 2021. године и гласањем допринесу избору нових чланова САНУ. 

Председништво САНУ је, на предлог Одељења медицинских наука САНУ, до-
нело одлуку да се План скупова у 2021. години допуни научним скупом под покро-
витељством САНУ под називом „Хумана репродукција у вртлогу ковида“. 

Уредник издања зборника радова Резултати досадашњих и правци будућих 
истраживања српских народних говора Косова и Метохије, проф. др Радивоје Мла-
деновић, обратио се генералном секретару САНУ академику Зорану Кнежевићу, 
главном уреднику издања, са молбом да се промени редослед уредника у насловном 
табаку овог зборника, уз следеће образложење: 
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„Обавештавам Вас да је Зборник припремљен за штампу и прихваћен од 
стране Уређивачког одбора у коме још није било почившег академика Предрага Пи-
пера почетком 2021. године. Када сам то саопштио председнику Академијског 
одбора за проучавање Косова и Метохије, проф. др Драгану Војводићу, дописном 
члану САНУ, обавестио ме је о томе да по препоруци надлежних служби САНУ треба 
именовати и коуредника из редова чланова САНУ. После дописа председника Акаде-
мијског одбора за Косово и Метохију, Одељење језика и књижевности САНУ имено-
вало је академика Предрага Пипера. С обзиром на то да је почивши академик Предраг 
Пипер укључен у Уређивачки одбор тек када је Зборник већ био готов, а пошто се у 
потпуности сагласио са припремљеним текстом, сматрао је да редослед уредника 
буде: Радивоје Младеновић, Предраг Пипер. Као разлог навео је чињеницу да је Ра-
дивоје Младеновић у потпуности припремио Зборник. Да је то тако потврда је и ру-
копис Зборника који је достављен на припрему за штампу (уп. рукопис и страну пре-
лома на којој је: Уређивачки одбор, Уредници, Рецензенти прилога, Рецензенти Збор-
ника). С обзиром на неусаглашеност редоследа уредника на нултом табаку са одлу-
ком Уређивачког одбора, молим Вас да се редослед измени.“ 

Извршни одбор САНУ је на својој XXIX (електронској) седници од 8. октобра 
2021. године донео одлуку да предлог достави Председништву САНУ. 

Председништво САНУ је на предлог проф. др Радивоја Младеновића донело 
одлуку да се промени редослед уредника у насловном табаку зборника Резултати 
досадашњих и правци будућих истраживања српских народних говора Косова и Ме-

тохије услед неусаглашености редоследа уредника на нултом табаку са одлуком 
Уређивачког одбора. 

Сходно Правилнику о додели награде САНУ, Председништво САНУ је распи-
сало позив овлашћеним предлагачима за доделу награде Медаља САНУ као вид 
признања за изузетна достигнућа у научним и уметничким областима, ради исти-
цања заслуга и одавања признања лауреатима који су их својим изузетним радом 
развијали и давали посебно значајне доприносе њиховом унапређењу. Награда Ме-

даља САНУ се 2021. године додељује из области (1) природних и техничких наука и 
(2) друштвених и хуманистичких наука. Установљене надлежне комисије прегледале 
су пристигле предлоге о кандидатима за доделу награде Медаља САНУ, утврдиле 
њихову формалну исправност и дискутовале о најзначајнијим предлозима. Свака ко-
мисија одлучује тајним гласањем о предлогу/предлозима које, заједно са писаним 
образложењем своје препоруке, доставља Председништву САНУ на одлучивање, 
најкасније до 15. октобра године у којој се додељује награда. 

Председништво САНУ нема право да допуњује предлоге Комисије који су му 
достављени на одлучивање. Председништво САНУ доноси одлуку о додели награде 
до 1. новембра године у којој се додељује свака од награда и о томе обавештава 
јавност. Председништво САНУ има право да не додели награду из одређене области. 
О додељеним наградама Медаља САНУ, као и Почасна медаља САНУ, воде се 
посебне књиге награђених, а добитницима се омогућава да резултате због којих су 
награђени прикажу у облику јавног научног предавања, трибине, изложбе, концерта 
и слично, чију организацију у потпуности преузима САНУ. 

Сходно чл. 10 Правилника о додели награде САНУ, Комисија за доделу на-
граде САНУ из области природних и техничких наука доставила је Председништву 
САНУ на одлучивање предлог да се награда Медаља САНУ за 2021. годину из обла-
сти природних и техничких наука додели академику Ивану Гутману, док је Комисија 
за доделу награде САНУ из области друштвених и хуманистичких наука доставила 
Председништву САНУ на одлучивање предлог да се награда Медаља САНУ за 2021. 
годину из области друштвених и хуманистичких наука додели академику Василију 
Ђ. Крестићу, уз писана образложења својих препорука. 
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Председништво САНУ уважило je предлог Комисије за доделу награде САНУ 
из области природних и техничких наука и једногласно донело одлуку да награду 
Медаља САНУ за 2021. годину из области природних и техничких наука додели ака-
демику Ивану Гутману. 

Председништво САНУ уважило je предлог Комисије за доделу награде САНУ 
из области друштвених и хуманистичких наука и једногласно донело одлуку да на-
граду Медаља САНУ за 2021. годину из области друштвених и хуманистичких наука 
додели академику Василију Ђ. Крестићу. 

Председништво САНУ честитало је академицима Ивану Гутману и Василију 
Ђ. Крестићу као првим добитницима награде Медаља САНУ. 

Председништво САНУ је донело одлуку да се свечана додела награде Медаља 
САНУ уприличи на свечаности поводом Дана Српске академије наука и уметности и 
да се јавност обавести о додели путем сајта САНУ. 

Председништво САНУ је констатовало да је Сектор за правне и администра-
тивне послове САНУ у име Председништва САНУ реализовао расписивање позива 
овлашћеним предлагачима за доделу награде Медаља САНУ и пружио правну и адми-
нистративну помоћ комисијама; да је Галерија ликовне и музичке уметности САНУ 
спровела процедуру израде Повеље и Медаље САНУ; да ће посебне књиге награђених 
водити Библиотека САНУ и да ће Сектор за организацију скупова организовати све-
чану доделу награда на прослави Дана Српске академије наука и уметности. 

Извршни одбор САНУ је на својој XXIX (електронској) седници констатовао 
да је током Конференције чланова САНУ (7. октобар 2021) пристигао материјал 
(САНУ број 58/28 од 7. 10. 2021) којим се приговара на део процедуре за избор у 
чланство САНУ, а који је Председник САНУ предочио присутним члановима 
(Конференције) у начелу и тада их обавестио да ће се детaљније са садржином текста 
упознати Председништво САНУ. 

Председништво САНУ се упознало са Дописом 58/28 од 7. 10. 2021. године, 
сагледало наводе из дописа и донело одлуку да сугерише академицима Данилу Басти 
и Чаславу Оцићу да нађу начине за своје колегијално укључивање у рад Одељења 
друштвених наука САНУ. 

 
 
 
 
 

3. СКУПШТИНА 

Редовно заседање 

Годишња скупштина Српске академије наука и уметности одржана је 27. маја 
2021. године. Ово заседање Скупштине организовано је хибридно; чланови акаде-
мије могли су присуствовати седници и електронским путем. 

Скупштином је председавао председник Српске академије наука и уметности 
академик Владимир С. Костић.  

Отварајући редовно заседање Годишње скупштине САНУ, председник је 
поздравио све присутне чланове Академије.  

Од прошлог заседања Скупштине преминуло је шест редовних чланова Ака-
демије, и то: академик Исидора Жебељан, академик Нинослав Стојадиновић, акаде-
мик Александар Ивић, академик Душан Чампраг, академик Иван Клајн, академик 
Милорад Митковић, као и инострани члан Тјалинг Ватерболк. Скупштина је мину-
том ћутања призвала сећање на преминуле чланове Академије.  
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Српска академија наука и уметности броји 93 редовна и 31 дописног члана, 
што је укупно 124 члана. У кворум се, према извештајима одељења САНУ и по пре-
длогу Извршног одбора САНУ, не рачуна шест чланова (пет редовних и један допи-
сни члан САНУ). Дакле, потребно је да Скупштини присуствује најмање 60 чланова 
у радном саставу САНУ. Данашњој Скупштини присуствује укупно 91 члан (76 чла-
нова у сали и 15 чланова електронским путем). Председник је констатовао да постоји 
потребан кворум за пуноважан рад Скупштине.  

Уз позив за Скупштину свим члановима САНУ достављен је сазив са дневним 
редом и пропратним материјалом. Дневни ред је гласањем једногласно усвојен. У 
складу са Статутом САНУ и усвојеним дневним редом, све одлуке на Скупштини 
САНУ доносе се већином гласова присутних чланова САНУ, тј. за њихово усвајање 
потребно је најмање 46 гласова „за“.  

Скупштина је затим прешла на рад према усвојеном дневном реду:  
1. Усвајање Записника са редовне Годишње скупштине Српске академије наука 

и уметности, одржане 24. септембра 2020. године, који се налази у Годишњаку 
САНУ за 2020. годину, а који је доступан на интернет презентацији САНУ и 
Усвајање Записника са Изборне скупштине Српске академије наука и уметно-
сти за избор генералног секретара САНУ, одржане 24. септембра 2020. године, 
који се налази у Годишњаку САНУ за 2020. годину, а који је доступан на интер-
нет презентацији САНУ.  
Записници су усвојени без примедби. 
 

2. Избор оверача записника  
За овераче записника редовне Годишње скупштине САНУ предложени су и 

изабрани академик Мирјана Живојиновић и академик Градимир Миловановић. 
 

3. Беседа председника Српске академије наука и уметности академика Влади-
мира С. Костића 

„Поштоване колегинице, поштовани колеге, 
Година иза нас, година између две скупштине, ипак има и једну добру страну: 

прошла је! Ван тога, било је у њој неке узалудности, страха, баналности, подмукло-
сти, нечега што бих назвао „дугим егзистенцијалним прекидом“, чији се исход и даље 
не усуђујем да прогнозирам. Ипак, ситуације у којима се овако убедљиво испољава 
наша беспомоћност у судару са силама природе, којoj смо као врста нанели толико 
штете и зла да смо у сопственој бахатости коначно угрозили и сами себе, превазилазе 
својом драматиком и наше способности предвиђања. Биолози указују да је у току 
шести талас изумирања. Наиме, кичмењаци, тврде, изумиру брже него икад још од 
нестанка диносауруса. Ова катаклизма је нежељени исход наше непромишљености, 
бахатости и опортунизма. Бојим се да је ковид само једна од епизода које нас у заседи 
чекају на путу пред нама. У суочавању са својим биолошким ограничењима, посебно 
ако је суочавање нагло и неочекивано, на површину избијају до тада брижљиво скри-
ване хипотеке, уобразиље, страхови и лажи, и зашто да не – мржња. У том смислу, и 
САНУ је у протеклом периоду могла штошта да научи: о свом месту, о својој улози, 
о анимозитету појединих друштвених група и појединаца, али и о некритичкој по-
дршци других делова јавности, уз, опростићете ми, извесну нашу немарност у тим 
односима.  

Укратко, иза нас је година коју су појели вируси. Нажалост, фаталне последице 
ове пандемије нису мимоишле ни САНУ. Поред смртних исхода и озбиљних здрав-
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ствених проблема, пандемија је на видело дана извукла и читав низ друштвених фе-
номена и конфузија. Ја ћу се укратко задржати само на пар њих, који имају известан 
значај и за нашу кућу.  

Време у коме живимо време је глобалне „демократске рецесије“, коју је пан-
демија не само разголитила већ и продубила. Pew Research је спровео с краја 2017. 
године анкету у 38 држава и утврдио да демократски идеал више није неупитна све-
тиња. Мада је 78% испитаника сматрало да је „представничка“ демократија „добра“, 
половина је сматрала да је прихватљива и владавина експерата, 26% испитаника би 
подржало владавину снажног вође, а чак 24% „војну власт“. У Италији, Великој Бри-
танији, Француској, Шпанији, Пољској и Мађарској, демократију као једину мо-
гућност подржава у просеку мање од 37% грађана. Пред тим сломом поверења у по-
литичке обрасце које су у уобразиљи супериорности неки површни људи користили 
да се илуструје „крај историје“, све се гласније предлажу „економске алтернативе, 
други предвиђају дужи период декаденције, док трећи стидљиво указују да би имало 
смисла установити власт елите и ауторитарну политику“. Ово комешање које не 
познаје државне границе није ни нас мимоишло – „крај историје“ није ни близу (ако 
ће икада и доћи), али истовремено не разумемо у чему се тачно налазимо и куда 
заправо, чак и краткорочно, идемо. У флуидном времену издвајају се екстремне 
друштвене групе које релативно јасно знају шта неће, а знатно су несигурније по пи-
тању онога шта хоће. У несумњиво ограниченим социјалним околностима, можда је 
могуће у том светлу сагледати и искуства које је САНУ имала у протеклих годину 
дана, са лоше прикривеним намерама да се ова институција модификује и „ресетује“, 
једноставно прилагоди (питање је чему, што захтева дужу дискусију) и стави под кон-
тролу. Међу актуелним аналитичким свештенством најпре тихо, али потом све гла-
сније, појављују се „сануолози“ који о САНУ, њеним члановима и међусобним одно-
сима знају мало или нимало, или на кашичицу понешто сазнају из саме САНУ, не-
ретко потпуно нетачно, али праве историјске паралеле, износе судове и оптужбе, 
интриге и, уопштено, ниподаштавање. Често, путем препознатљивих медија. Поне-
кад, не и без безазлених и безопасних тврдњи. Посебно је информативна њихова 
фиксација за изборе, са тврдњама о „тешким малверзацијама“ (уверљивост ваљда 
доноси стално понављање те неаргументоване тврдње) из циклуса у циклус, које по-
том, гле изненађења, нису праћене ни једном једином жалбом или представком. О 
слободи говора и прописивању образаца могућег изјашњавања, о кукавичјем јајету 
псеудоекспертске ексклузивности у изјашњавању о питањима живота, већ је било 
довољно речи. Једна од подвала тзв. „стручне јавности“ или „експерата“ за свако-
дневни живот је тврдња да, уколико нешто што академици изрекну не одговара успо-
стављеним канонима могућег изјашњавања (наравно, они их успостављају), следе 
напади за непознавање проблематике, површност, необразованост и сл. Као што 
знате, има и горих оптужби, па и правих доушничких подметања. Ради се о малигном 
покушају да се успостави монопол и да се хиротонишу идеолошки препознатљиви 
стручњаци за живот, који ће нас информисати о томе шта желимо, шта можемо, шта 
треба да мислимо, у шта да верујемо, а напосе, и како нам је. 

Конзервативна и опрезна у реакцијама, САНУ понекад оставља утисак да се 
„брани“ неспретно, чак и кад су напади апсурдни, а као традиционална институција 
испољава додатну неспретност у „медијској писмености“, тј. коришћењу модерних 
електронских могућности комуникације и преношења порука (ова констатација је, 
ако ништа друго, тачна када сам ја у питању). Чланови САНУ те медијске токове 
треба да разумеју, прилагоде им се у мери која неће угрозити дигнитет куће, иначе 
ћемо законито бити осуђени на ишчуђавање и одступање и пред истинама и пред 
неистинама о нама у времену када идентификовање лажних вести, али и разумевање 
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њиховог контекста, постаје готово цивилизацијски императив. Ми не можемо да 
зажмуримо пред једним временом које у великој мери не доживљавамо као своје: 
данас, просечна одрасла особа 30 пута дневно проверава свој телефон, док просечни 
„миленијалци“ то чине чак 157 пута. Припадници старосне групе од 30. до 49. године 
(дакле, не они које би абузивно назвали младима) су 36% свога активног времена 
„онлајн“, док је први нараштај дигиталних урођеника, тзв. „генерација З“ у том ста-
тусу „скоро стално“. Истраживачи су у Немачкој још пре 7–8 година установили да 
„изузетно обиље друштвених информација“ на Фејсбуку заправо изазива незапам-
ћени талас поређења и зависти. САНУ и њени чланови готово су модел таквог сце-
нарија. САНУ те околности може да занемари и одбаци (мада не знам колико је то 
паметно), може да покуша да их мења (мада без изгледа на успех) или да тражи своје 
аутентичне обрасце прилагођавања и учешћа (мада, што се мене тиче, не знам баш 
прецизно како).  

Пред нама, времешним појединцима, за које је читање дневних новина била 
„нека врста реалистичне јутарње молитве“, одиграва се крупна и драматична про-
мена медијске сфере и оних извора за које смо веровали да из њих црпемо истину и 
информације. Промена која перцепцију чини битнијом од фактографије. У једном 
сјајном есеју о овом проблему Сержа Алимија и Пјера Рамбера, који је Недељник 
пренео из Монд Дипломатик, аутори наводе да се пред нашим очима реализује црни 
сценарио информативног режима на два колосека: „богате вести за богате, сиро-
машне за сиромашне“, као одраз „земљописа образовних и културних неједнакости“. 
У изненађујуће брзом развоју радикалног неповерења које влада између друштвених 
слојева, констатује се да „по први пут мање од половине Американаца верује тради-
ционалним медијима“. Волео бих да знам како је то код нас. Уз рефлексију на про-
мене које је изазвала Трампова појава у политици, помиње се „модел хиперстра-
начких медија, како масовних, тако и оних намењених (друштвеним) нишама…“ У 
том смислу, констатује се „да су се некада медијске куће трудиле да привуку што 
ширу публику; сада покушавају да домаме и задрже по неколико сегмената читалачке 
публике“. Ти сегменти готово сваку девијацију од главног тока њиховог мишљења о 
битним темама дочекују „олујом огорчених твитова“. Указујући да се ове промене 
згодно уклапају у функционисање друштвених мрежа, које ми се чини да у САНУ 
неопрезно занемарујемо, помиње се „модел ехо-коморе и у традиционалним меди-
јима […] који корисницима неуморно испоставља оно што желе да читају и чују“. 
Догађаји које неретко клик-активисти покрећу на друштвеним мрежама и њихов 
интензитет преливају се и на покривеност у штампи: аутори тврде да „повећање 
броја твитова за 1% одговара повећању броја чланака за 8,9%“. Тако се догађа да чак 
и релативно мали број горљивих (а можда не само горљивих) клик-активиста, са оне 
стране истине и лажи, макар накратко, успева да „представи свој сопствени одраз 
(или одраз чија му је промоција дата у задатак) као огледало света“. Волео бих да у 
светлу ових размишљања сагледамо и све оно што се појединцима, али и целој 
САНУ, догађало у блиској прошлости – да ли су се они који нападају САНУ показали 
спретнијим? 

Прекинућу овде са даљим размишљањима једног лаика (коначно, и сами знате 
да сам само лекар), у очекивању разјашњења од стране експерата, али ћу бити до-
вољно некритичан да поменем три правца на којима, по мом личном мишљењу, 
САНУ треба да инсистира. 

Као прво, ради се о одржавању, па и обогаћивању активности САНУ, односно 
њених чланова. На крају претпрошле године констатовали смо да је кроз просторе 
САНУ прошло 150.000 људи, заинтересованих за активности које су се одржавале 
буквално свакодневно. Те године публиковано је преко 60 наслова. Али и ове 
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несрећне године за нама, публиковано је преко 40 наслова, издавана су сабрана дела, 
књиге, публиковани радови, приређивани научни скупови и изложбе, а концерт 
композитора-чланова САНУ пропутовао је Србију (нажалост, најмање примећен у 
самој САНУ), док су се испред наше Галерије током претходне изложбе протезали 
дуги редови заинтересованих. Нажалост, много тога смо отказивали и сада је на нама 
да сустигнемо закашњења. Уз опсежне планове, намеће се и логичко питање: имамо 
ли довољно потенцијала да реализујемо такве планове, данас када нас има мање него 
у претходним деценијама, када у САНУ нису заступљене многе области науке и 
уметности? Уз скоро двовековну традицију и препознатљивост САНУ као места 
окупљања умног и креативног у Србији, отвореност и спремност да поделимо про-
стор комуникације са угледним институцијама и појединцима из Србије и света пред-
ставља јединствено обележје и снагу наше куће, које неретко ни сами нисмо у пуној 
мери свесни и коју морамо још више да користимо. И за којом у овој средини и те 
како има потребе! Утолико пре што је пред нама, пред нашом државом и народом, 
пред друштвом тежак и можда у много чему критичан период, период у коме ће неке 
одлуке, не само оне најтеже – по питању КиМ, можда и представљати прекретнице 
које ће дугорочно одређивати наше животе. 

Друго, о поремећеним односима у САНУ, које понекад нисмо ни покушавали 
да решавамо унутар куће, нећу данас да говорим. Истина, почетна намера ми је била 
да се у овом обраћању, које ми је обавеза, а не задовољство, упустим у полемику по 
неким питањима са неистомишљеницима, али сам одустао због извесног стида који 
је изазвао тај мегданџијски импулс, сасвим супротан мојим понављаним тврдњама 
да ни сам заправо не гарантујем и не мислим да сам у својим ставовима неопозиво у 
праву. Вероватно га је подстакао страх од тога куда САНУ иде, дилеме не споплићемо 
ли сами себе (овде ни себе не ослобађам одговорности), не сужавамо ли сопствене 
просторе деловања, и одакле толики неспоразуми које нисмо у стању (а чак и не по-
кушавамо) да решимо разговором и суочавањем… Као што претпостављам да је то 
био случај и са онима који су били другачијих мишљења. Прихватајући и своју кри-
вицу, замолићу све чланове САНУ да покушамо да заједнички и одговорно сагледамо 
будућност институције која је у сваком погледу старија од свих нас и да дефинишемо 
испод крова ове куће кораке које треба предузети, без обзира да ли се волимо или не. 

Међутим, ако је неко помислио да су ове моје речи страх од одласка, смене, 
оставке и сл., љуто се вара. А поготово ако је помислио да се бојим сукоба! Оне који 
мене доживљавају као проблем, што као могућност никоме не спорим, уверавам да 
ће за најдуже годину и по, а вероватно и краће, неко достојнији и, не сумњам, спо-
собнији од мене бити на месту председника САНУ. И то данас изјављујем званично! 
Али, када је у питању ранији одлазак, који је такође сасвим вероватан, ту одлуку мо-
жете донети само ви, чланови САНУ – ви који сте ме изабрали. За такву одлуку, као 
што знате, чак није потребна ни већина, како сам вас обавестио у писму које сам вам 
упутио пре неколико месеци. Шта би, међутим, значило препуштање такве одлуке 
групама које делују ван или углавном ван крова ове куће, шта би значило да се таква 
одлука испусти из наших руку и преда у туђе руке, мораће свако од вас појединачно 
да донесе закључак. Алтернатива нам је насртање једних на друге, или „оних споља“ 
који не презају ни пред породицом, мртвим родитељима и децом, вођени идеоло-
шким, стварним и измишљеним опредељењима, на увесељавање пучанства коме се 
нуде славодобитни закључци: „Па они су исти као и било која група људи на улици!“ 
А ви добро знате да то напослетку ипак није истина. 

Треће, то су избори пред нама! За академије, посебно националне, сматра се 
да трансформација у дигитално друштво значи да ове институције морају постати 
још транспарентније, више „уочљиве“ и више јавне него до сада, ма колико нам се 
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тај сценарио свиђао или не. У том контексту смо дужни да размотримо и замерке 
јавности које су нам упућиване током претходних изборних циклуса, али и ван њих, 
са којима можемо да се сложимо или не, али само до оног прага од кога ти захтеви 
постају тројански коњ за увођење волунтаристичке партиципације непозваних, а пре-
тенциозних, па и патернализма одређених кругова над радом саме САНУ, деза-
вуисање законом дефинисане аутономије и успостављањем контроле. Чини ми се да 
смо укидањем институције чланова ван радног састава неопрезно релативизирали 
учешће наших угледних научника и уметника из дијаспоре, које сада рутински пре-
ливамо у корпус иностраних чланова – о овом проблему ћемо након избора морати 
озбиљно да размислимо. Самосталност и право чланова САНУ да будуће чланове 
бирају сами, без икаквог уплива са стране, темељ је саме идеје и устројства нацио-
налних академија (сведоци смо покушаја да се у неким земљама ово право барем 
делимично ускрати). Ми то право морамо да чувамо, истина, потпуно свесни своје 
огромне одговорности у том послу. А јесмо ли тога у потпуности свесни, поново ће 
свако за себе појединачно морати да одлучи. Нисам сигуран да је одговор на ово пи-
тање једнозначно „да“. У овим изборима, које дочекујемо са укупно 124 члана, нисмо 
нажалост ограничени бројем постојећих чланова (нажалост, јер су нас многи заувек 
напустили између два изборна циклуса) и стога имамо, понављам нажалост, ко-
мотнији простор одлучивања, у коме се, наравно, не смемо упустити у компромисе 
са становишта квалитета. Сугеришем да код изјашњавања на предстојећим изборима 
своје поверење критички усмеримо и у начелу подржимо ставове одељења, која су, 
на крају крајева, наша основна упоришта компетентности. Све остало, као уосталом 
и све што сам изрекао, укључујући став да су и ови избори веома, веома важни, знате 
и сами!“ 

 
4. Извештај о раду САНУ за 2020. годину који подноси генерални секретар 

САНУ академик Зоран Кнежевић 

„Поштовани председниче, часници, поштоване колегинице и колеге, 
Члан 95 Статута САНУ прописује да се генерални секретар САНУ стара за 

један број структура САНУ, сектора, група и јединица, које омогућавају редован рад 
Академије. Подразумева се да о томе подноси и одговарајући извештај на Годишњој 
скупштини САНУ, што ја ево и чиним. 

Поштоване чланице и чланови Српске академије наука и уметности, 
Као што је познато, на функцију генералног секретара САНУ изабран сам у 

другој половини 2020. године, па је несумњиво да су резултати које је остварила 
Академија у претходној години и о којима сам дужан овде да известим, у мери у којој 
то зависи од генералног секретара, постигнути захваљујући посвећености и раду мог 
претходника, покојног академика Марка Анђелковића. Утолико је било теже припре-
мити извештај о активностима и догађањима у Академији чији сам сведок „из прве 
руке“ био тек при крају периода о којему је реч, али су ми у томе од велике помоћи 
биле службе и сектори САНУ, на чему им се искрено захваљујем. 

Нема, наравно, потребе наглашавати да је протекла година била у знаку пан-
демије ковида 19 и да су све активности биле нужно редуковане, укључујући и одла-
гање или чак потпуно отказивање многих од њих. Ипак, три теме од кључне важно-
сти за САНУ су биле у великој мери присутне, чак би се могло рећи и да су обележиле 
протеклу годину: припреме за почетак новог изборног циклуса за дописне, редовне 
и иностране чланове САНУ и објављивање позива за подношење пријава од стране 
овлашћених предлагача, израда идејног пројекта реконструкције Палате САНУ и 
прибављање низа разних сагласности за почетак пројектовања, а затим и самих ра-
дова, и финансијска стабилност САНУ у ванредним околностима. 



115 

Током године реализоване су бројне припремне активности за успешно спро-
вођење избора у САНУ, укључујући и измене Статута САНУ, где бих посебно иста-
као промену назива Одељења ликовних и музичких уметности у Одељење уметности 
и проширење обухвата области уметности чији протагонисти могу убудуће равно-
правно да конкуришу за чланство у Академији, затим унапређење извесних сегме-
ната изборног процеса, прецизирање упутстава за припрему пријава и реферата о 
кандидатима и сл. Све то је резултовало потпуном спремношћу Академије да регу-
ларно и благовремено започне нови изборни циклус, што је и учињено објављивањем 
јавног позива овлашћеним предлагачима да доставе своје предлоге. У том смислу су 
и нека одељења САНУ већ крајем године започела са претходним разматрањем мо-
гућих кандидата. Може се, дакле, констатовати да су све прописане радње у оквиру 
изборног процеса, које је по изборном календару требало спровести у 2020. години, 
у предвиђеним роковима успешно окончане. Извршни одбор САНУ изразио је посе-
бну захвалност члановима и председнику Комисије за Статут САНУ, академику Зо-
рану Петровићу, као и административним и стручним службама САНУ на кључном 
доприносу у овом послу. 

Када је о реконструкцији Палате САНУ реч, вредно је истаћи неколико важних 
момената у склопу активности које су се одвијале током 2020. године. Значајну улогу 
у свим активностима имали су чланови Стручне комисије, академици Бранислав 
Митровић и Милан Марић, као и академик Милан Лојаница, који се, као аутор гене-
ралног концепта и иницијалног идејног решења, непосредно укључио у пројектне 
активности. У првој половини године, увидом у достављену документацију, Коми-
сија је констатовала да је, у складу са пројектним задатком који је дефинисала САНУ, 
израђено идејно решење које подржава основну идеју новог централног хола са 
мултифункционалном салом на месту постојећег атријума, комплетирана је анализа 
садржаја простора у САНУ и предложена нова, компактнија и функционалнија орга-
низација јединица САНУ, обезбеђени су елементи за израду урбанистичког пројекта 
и при томе је остављена могућност за даљу разраду у наредним фазама израде 
техничке документације. Закључак Комисије је био да се „елаборат може пустити у 
даљу процедуру“.  

Полазећи од оваквог мишљења Стручне комисије САНУ и позитивног 
мишљења свих кључних корисника и сектора САНУ, Извршни одбор САНУ се та-
кође сагласио са идејама и предлозима садржаним у елаборатима. 

У другој половини године пажња је усмерена на конкретизовање елемената 
Идејног пројекта на основу запажања, примедби и допунских захтева појединих 
сектора у Академији, при чему је обављен још један, завршни круг усаглашавања 
ставова са непосредним корисницима. Пројектантска фирма BUREAU3 partners оба-
вестила је ИО САНУ да је 1. октобра 2020. године, након низа претходно спроведених 
поступака, предала Урбанистички пројекат и њему припадајући Идејни пројекат 
реконструкције и доградње Палате САНУ, који је након прегледа, без иједне стру-
ковне, планске, нормативне, пројектантске, конзерваторске и/или техничко-техно-
лошке примедбе, дана 5. новембра 2020. године оглашен и од стране надлежног ми-
нистарства упућен у поступак јавног увида и јавне презентације, спроведене од 23. 
до 30. новембра 2020. године. Званично није пристигла нити једна примедба. Фирма 
је такође започела припреме за наредне фазе поступка за прибављање Локацијских 
услова, сходно важећем закону, по чијем добијању се стичу формални услови за 
отпочињање активности на изради Идејног пројекта. 

Детаљи финансијског извештаја САНУ за 2020. годину дати су у Годишњаку 
САНУ број CXXVII, па их нема потребе овде понављати. Треба, међутим, истаћи да 
се, унаточ неповољним околностима у којима се одвијало пословање САНУ у 2020. 
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години и извесног умањења укупних прихода и расхода Академије у односу на прет-
ходну годину, то ипак није одразило на уредно финансијско пословање САНУ у сми-
слу позитивног коначног резултата и оствареног минималног остатка дохотка који се 
преноси у наредну годину. Умањење је било највеће код средстава које САНУ добија 
из Буџета Републике Србије, а затим и код сопствених прихода, док су нешто била 
увећана наменска средства за научни рад, као и средства добијена из појединих, мање 
издашних извора. Наравно, већ поменуте неповољне околности утицале су и на изве-
сно смањење обима активности САНУ, што је допринело да се и са скромнијим фи-
нансијским средствима читав низ најзначајнијих активности успешно реализује и да, 
притом, Академија позитивно послује. Треба такође напоменути да су сва уговорена 
средства редовно уплаћивана, тако да САНУ није имала потешкоћа са текућом фи-
нансијском ликвидношћу и измиривањем својих обавеза. 

Прелазећи у наставку на извештавање о раду и резултатима Сектора за изда-
вачку делатност САНУ, за који је генерални секретар ex officio надлежан, желим пре 
свега да истакнем да се и у поменутим отежаним условима рад Сектора одвијао у 
континуитету и да је то допринело остварењу значајне издавачке продукције и по 
квантитету, али и пре свега по квалитету. Сразмерно мали број запослених у Сектору, 
потпомогнут извесним бројем спољних сарадника, успео је да за објављивање при-
преми чак 45 издањa, од чега дванаест зборника радова, десет каталога, дванаест по-
јединачних бројева часописа, девет монографија и по један том Речника српско-

хрватског књижевног и народног језика и Речника појмова ликовних уметности и 
архитектуре. Више од две стотине аутора објавило је у издањима САНУ укупно 198 
научних радова. Припремљен је и објављен трећи свезак Каталога издања САНУ за 
период од 2018. до 2020. године. Ако би требало издвојити неке од највиших домета 
издавачке делатности САНУ у 2020. години, без икаквог умањивања значаја осталих 
објављених дела, један сасвим, нека ми не буде замерено, лични избор би укључио 
Приступне беседе српских академика (1886–1947), књ. 1, зборник радова Сецесија 
са становишта унутрашњег и међународног права и њене политичке последице, ка-
талог изложбе Уметнички преображаји Влаха Буковца у контексту европског сли-

карства и монументалну монографију Духовно и културно наслеђе манастира Сту-

денице – древност, постојаност, савременост. Поменимо, коначно, да је крајем го-
дине одржана редовна конференција за штампу, на којој је издавачка делатност Ака-
демије у 2020. години представљена јавности.  

Издавачки одбор Српске академије наука и уметности радио је под председа-
вањем академика Марка Анђелковића, генералног секретара САНУ (до 10. 4. 2020), 
академика Љубомира Максимовића, потпредседника САНУ (у својству члана ИО 
САНУ надлежног за координисање и усмеравање рада издавачке делатности, по 
одлуци Извршног одбора САНУ од 18. 6. 2020) и академика Зорана Кнежевића, ге-
нералног секретара САНУ (од 24. 9. 2020). У свом раду Издавачки одбор се руково-
дио одредбама Статута САНУ и Правилника о издавачкој делатности САНУ. У току 
године одржано је пет седница Издавачког одбора, од којих три електронским путем. 
На седницама су разматрана текућа питања из делокруга рада Издавачког одбора: 
усвојен је Издавачки план САНУ за 2020. годину, прихватани су рукописи за објав-
љивање у складу са Издавачким планом и тренутним финансијским могућностима, 
разматрани су уговори о заједничком објављивању издања САНУ и других научних 
институција итд.  

Група за односе с јавношћу и јавно информисање САНУ је у складу са потре-
бама и у оквиру могућности наставила да на сајту Академије, чији је генерални 
секретар одговорни уредник, редовно објављује све стандардне садржаје и информа-
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ције, месечне програме, програме скупова, концерата и изложби: укупно је током го-
дине објављено преко 60 вести тог типа, укључујући и вести из Огранака у Новом 
Саду и Нишу и Центра САНУ и Универзитета у Крагујевцу. Ажуриране су биогра-
фије чланова Академије, а започет је и рад на писању биографија преминулих чла-
нова. Према нашим подацима, значајно се увећао број оних који прате активности 
САНУ на друштвеним мрежама, а програми Академије су редовно оглашавани и у 
листу Политика. Одржане су укупно три конференције за штампу на којима су 
јавности представљене програмске активности и планови САНУ, као и њена изда-
вачка делатност. 

Све јединице САНУ, укључујући Архив, Библиотеку, Аудиовизуелни архив и 
центар за дигитализацију, Галерију ликовне и музичке уметности и Галерију науке и 
технике, радиле су у отежаним условима, што је укључивало повремено огранича-
вање приступа корисницима и посетиоцима, смањени број и обим реализованих 
активности, али ипак и успешно обављање основних задатака и редовно испуњавање 
свих најважнијих обавеза. И у овом су случају све битне појединости и информације 
о раду ових јединица и постигнутим резултатима представљене у Годишњаку САНУ, 
што се односи и на службе САНУ које су приљежно обављале стручне, администра-
тивно-техничке, финансијске, правне, опште и друге послове, обезбеђујући и у овим 
ванредним околностима уредно функционисање и укупан живот Академије.  

Ако би на крају овог извештаја требало у најкраћем оценити протеклу годину, 
мислим да се с правом може рећи да је то била година обележена преданим радом и 
значајним резултатима свих Академијиних структура, година у којој се САНУ 
успешно изборила са свим потешкоћама и изазовима узрокованим пандемијом ко-
вида 19 и у којој је својим бројним активностима и достигнућима оставила дубоки 
траг у српском научном и уметничком простору.“ 

 
5. Реч потпредседника САНУ из реда чланова Одељења за математику, физику и 

гео-науке, Одељења хемијских и биолошких наука, Одељења техничких наука 
и Одељења медицинских наука, академика Зорана В. Поповића 

„Поштоване колегинице и колеге, 
У мом излагању биће речи о тренутном стању чланства САНУ и раду Фонда 

САНУ за истраживања у науци и уметности у 2020. години. 
 

Чланство САНУ – мај 2021. године 

Тренутно Академија броји 124 члана. Промена броја чланова одељења у 
последњих пет година приказана је на слици 1. Највеће смањење броја чланова је 
настало у Одељењу техничких наука (осам чланова мање), затим у Одељењу за 
математику, физику и гео-науке (3 члана мање). Остала одељења су остала или са 
истим бројем чланова (ОДН, ОИН), или им је чланство умањено за једног члана 
(ОХБН, ОЈиК), или два члана (ОМН, ОУ). 

С обзиром на веома неповољну старосну дистрибуцију чланова по 
одељењима, наредни избори за нове чланове Академије морају бити посебно 
успешни у ОТН, ОДН и ОУ како не би дошло до њиховог гашења. 
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Слика 1. Промена бројности чланова Академије по одељењима – стање  
мај 2016, 2019. и 2021. 

 

Приказ расположивих места за избор нових чланова по одељењима дат је на 
слици 2 (стубови наранџасте боје). Поред тога, на истој слици приказан је број 
кандидата за нове чланове САНУ (стубићи зелене боје) које су одељења предложила 
Изборној скупштини на гласање. Види се да је највише предложених кандидата 
(осам) имало Одељење уметности, затим ОТН (седам). По пет кандидата имају ОИН 
и ОДН, четири кандидата ОХБН и ОМФГН, три кандидата ОЈиК и само једног 
кандидата ОМН. Укупно је предложено 37 кандидата. Надамо се да ће већина 
предложених бити изабрана на Изборној скупштини Академије која је заказана за 4. 
новембар 2021. године. 

 

 

Слика 2. Расподела броја постојећих и могућих чланова заједно са приказом  
броја предложених кандидата за чланство у САНУ по одељењима 
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Фонд САНУ за истраживања у науци и уметности 

 

Расподела утрошка средстава Фонда у 2020. години приказана је на слици 3. 
 

 
 

Слика 3. Расподела утрошка средстава Фонда у 2020. години 

 
Као што се са слике 3 види, укупна средства од 66,66 милиона динара су у 

2020. години, у највећој мери, утрошена за исплату ауторских уговора за рад спољних 
сарадника на научним и уметничким пројектима, затим за покривање трошкова 
издавачке делатности и набавку опреме. Четвртина буџета је утрошена за покривање 
режијских трошкова Академије. Због пандемије изостали су трошкови учествовања 
на међународним скуповима, као и трошкови организовања научних и других ску-
пова у САНУ, који су, у ранијим годинама, били доминантни трошкови Фонда. 

Научноистраживачки рад чланова САНУ се финансира у оквиру стратешких 
пројеката, пројеката одељењских одбора и индивидуалних пројеката. 

Од 2018. године, одлуком Управног одбора Фонда САНУ за истраживања у 
науци и уметности, уведено је финансирање стратешких пројеката из области очу-
вања ресурса Републике Србије, заштите флоре и фауне, животне средине, јавног 
здравља, демографског опстанка, заштите културног и историјског наслеђа, језика и 
других области истраживања која се негују у САНУ. 

По конкурсу за 2018. годину, почетком маја 2019. године, отпочело је финан-
сирање следећих стратешких пројеката: 

1. Синтеза и примена нових хемотерапеутика на бази природних производа 
и комплекса метала, који је предложио академик Богдан Шолаја 

2. Молекуларна основа одговора на хемиорадиотерапију у карциному ректу-
ма, који је предложио академик Зоран Кривокапић. 
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По конкурсу за 2019. годину одобрена су за финансирање два пројекта (од пет 
пријављених): 

1. Утицај повишене концентрације тешких метала у животној средини на 
генетичку структуру и адаптивне процесе природних популација органи-

зама, који је предложио академик Марко Анђелковић 

2. Емпиријска анализа детерминанти привредног раста: конвергенције у ЕУ 
и препоруке за Србију, који је предложио Павле Петровић, дописни члан 
САНУ. 

 

По позиву за 2020. годину одобрено је финансирање два пројекта (од осам 
пријављених), почев од маја 2021. године: 

1. Проучавање ефекта микроделеције хромозома 22 (22q11) на појаву неуро-

развојних поремећаја и неуродегенеративних болести, који је предложила 
академик Милена Стевановић 

2. Историја и културно наслеђе српског народа на Косову и Метохији, који 
је предложио Драган Војводић, дописни члан САНУ. 

 

Позив за финансирање стратешких пројеката за 2022. годину објављен је 23. 
априла 2021. године (рок за подношење предлога је 31. јул 2021. године). 

Преглед утрошка средстава за пројекте одељењских одбора и индивидуалне 
пројекте у 2020. години дат је на слици 4. Највећу ефикасност у утрошку средстава 
показало је Одељење уметности, које је имало само један индивидуални пројекат. Од 
осталих одељења, ОТН је имало највећу ефикасност (94%), а ОЈиК најмању (55%). 
Неутрошена средства су одлуком Управног одбора Фонда усмерена на покривање 
режијских трошкова научног рада Академије. 

 

 
 

Слика 4. Приказ ефикасности утрошка средстава Фонда у 2020. години по одељењима 
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У Табели 1 дат је преглед броја одељењских одбора и индивидуалних пројеката 
који су се пријавили за финансирање у 2020. и 2021. години. 
 

Табела 1. Преглед броја одељењских одбора и индивидуалних пројеката 

 по одељењима 
 

 
 

Од 44 одељењска одбора, односно пројекта, за финансирање се у 2021. години 
пријавило 33. Од укупно 85 индивидуалних пројеката, за финансирање се пријавило 
85 пројеката. Укупно је за финансирање рада на наведеним пројектима у 2021. години 
планирано 30,45 милиона динара. Буџет индивидуалних пројеката је 300.000 динара, 
а пројеката одељењских одбора 150.000 динара, појединачно. 

Пројекти који нису пријављени за финансирање у 2021. години могу то бити 
у наредним годинама, ако постоји таква жеља. 

Буџет Фонда САНУ за истраживања у науци и уметности у 2021. години није 
се мењао у односу на 2020. годину (66.660.000 динара). У последње четири године 
МПНТР уплаћује наведена средства у целости почетком другог квартала текуће го-
дине. Већи део средстава Фонда (62,8%) за 2021. годину предвиђен је за финанси-
рање рада академијских одбора – 4,5%, одељењских одбора и њихових пројеката и 
индивидуалних пројеката – 45,7%, затим стратешких пројеката – 11,3%. Остали део 
буџета се троши за финансирање (наведене само највеће ставке): 

– издавачке делатности – 9,7%, 
– учешћа представника САНУ на састанцима иностраних академија или 

научних асоцијација – 0,3%, 
– трошкова међународне сарадње – 0,8%, 
– организације научних скупова – 3%, 
– набавке и размене стручне литературе – 2,6%, 
– рад галерија Академије – 3,7%.“ 

 
 

6. Реч потпредседника САНУ из реда чланова Одељења језика и књижевности, 
Одељења друштвених наука, Одељења историјских наука и Одељења уметно-
сти, академика Љубомира Максимовића 
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„Поштоване колегинице и колеге, 
Прошле године, једног помереног датума одржавања Скупштине због панде-

мије, изразио сам наду да се први и последњи пут годишња Скупштина сазива у по-
ремећеним условима које нам диктира ова пошаст. Нада се није остварила, али се 
показало, као и тада, да је Академија успела да одржи за овакве услове завидан ниво 
испуњавања планираног деловања. Поготову кад имамо у виду све оно што ће се де-
шавати већ током месеца јуна, а што је припремано, и понекад замало урађено, у пе-
риоду који је за нама. Уосталом, није без значаја то што смо успели да заседање Скуп-
штине одржимо у уобичајено доба године. Тако, кратко речено, Скупштини подно-
сим свој део извештаја, као све моје колеге из Извршног одбора, за укупно осам ме-
сеци између речених двеју седница:  

1. У области друштвених и хуманистичких наука и уметничких дисциплина 
постигнуто је оно што је било могућно, недовољно по Академијиним стандардима, 
много у датим условима. Од укупно девет научних скупова, конференција, симпози-
јума и свечаних академија, онима одржаним у областима о којима говорим „припада“ 
шест оваквих догађаја: Одељење друштвених наука САНУ и Економски факултет 
Универзитета у Београду организовали су симпозијум Неједнакост у Србији (други 
део), који је одржан 21. септембра 2020. године и представља наставак сарадње 
између САНУ и Економског факултета која је почела 2018. године. У овом делу 
размотрени су економски аспекти неједнакости везани, између осталог, и за пореску 
политику, али је дат осврт и на политичке и друштвене околности које доводе до све 
већег раслојавања становништва. Српска академија наука и уметности и Одељење за 
филозофију Филозофског факултета Универзитета у Београду организовали су 
научни скуп Филозофија и наука 21. и 22. октобра 2020. године, на коме су се први 
пут у Србији на једном месту окупили научници и филозофи чија се професионална 
интересовања налазе у „пресеку“ науке и филозофије, а своје радове представило је 
45 предавача. Одељење језика и књижевности, Одељење историјских наука и Оде-
љење друштвених наука одржали су Свечану академију 800 година Законоправила 
Светога Саве 30. октобра 2020. године. Институт за српски језик САНУ, под покро-
витељством Академије и ресорног Министарства, организовао је међународну кон-
ференцију Лексикографија и лексикологија у светлу актуелних проблема од 28. до 30. 
октобра 2020. године. На предлог Одељења уметности САНУ под покровитељством 
Академије организована је Осма конференција о архитектури 4. и 5. децембра 2020. 
године, која је услед епидемиолошке ситуације изазване пандемијом ковида 19 одр-
жана онлајн. Непосредни организатор конференције била је Асоцијација за развој 
одрживе урбане заједнице – СТРАНД. Одељење друштвених наука САНУ и Одбор 
за проучавање мањина и људских права организовали су, у оквиру обележавања Дана 
људских права, научну конференцију Tридесет година примене Конвенције Уједи-

њених нација о правима детета – савремени аспекти, која одржана 10. децембра 2020. 
године онлајн услед епидемиолошке ситуације. Почетком године, са погоршањем си-
туације, овакви скупови су поново одлагани и избегавани. 

2. Када је реч о институтима САНУ, они, сваки у свом домену, раде на про-
јектованим задацима, посебно оним који проистичу из новог Закона о науци и истра-
живањима и пројектног програма Идеје. То, разуме се, производи разлике у начину 
њиховог организовања, које као да увећавају постојеће разлике које се већ годинама 
сматрају нормалним и прихватљивим. То је појава којом ће Извршни одбор морати 
да се позабави у времену које долази. Овој се појави не смеју аутоматски стављати 
препреке, јер она може имати и позитивне последице, као у случају Математичког 
института, који је недавно проглашен за институт од националног значаја. 
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3. У периоду о којем је реч међународна сарадња наше Академије била је, као 
што је и прошле године констатовано на Скупштини, област деловања која је највише 
погођена пандемијом ковида 19. Шири међуакадемијски сусрети били су ретки и 
одигравали су се искључиво онлајн. Академик Миодраг Чолић учествовао је на го-
дишњем састанку Међународног научног савета (ISC) и Генералној скупштини истог 
Савета, а академик Федор Месингер на скупу Императив климатских мера за 
заштиту људског здравља у Европи у организацији IAP и EASAC (European Aca-
demies Science Advisory Council). Академик Љубомир Максимовић учествовао је на 
годишњој Скупштини ALLEA. У својству представника САНУ, академик Миодраг 
Чолић био је рецензент пројекта International sharing of personal health data for 
research, који је саставила радна група експерата формирана од стране ALLEA (Фе-
дерација европских академија), EASAC (Научни саветодавни одбор европских ака-
демија) и FEAM (Европска федерација академија медицинских наука). Пројекат се 
односио на заједничку иницијативу ових међународних институција за решавање 
проблема преноса података из домена јавног сектора изван ЕУ. 

На фону међународне сарадње билатерални односи наше Академије са дру-
гим академијама били су увек веома развијени. Српска академија наука и уметности 
има потписане билатералне споразуме о научној (и уметничкој) сарадњи са 23 на-
ционалнe академије наука. Овим споразумима обухваћено је 69 истраживачких про-
јеката и предвиђено по 135 истраживач/недеља годишње за бездевизну размену за 
наше и иностране истраживаче. Због пандемије у протеклом периоду домаћи истра-
живачи су искористили само 7 истраживач/недеља, а страни истраживачи нису 
уопште користили квоту. Ипак, потписан је нов Протокол за период 2020–2022. го-
дине са Мађарском академијом наука, у децембру 2020. године, у оквиру кога је утвр-
ђен нови Тематски план са два заједничка пројекта, као и нови Споразум о билате-
ралној сарадњи са Словачком академијом наука у септембру 2020. године. Успостав-
љена је, по први пут, билатерална сарадња између САНУ и Универзитета у При-
штини са привременим седиштем у Косовској Митровици, у децембру 2020. године. 
Две институције потписале су Протокол о сарадњи, која је већ почела увелико да се 
одвија, обећавајући лепе резултате. 

Активности за које се свакодневно интересује шира јавност – изложбе и кон-
церти – такође су због епидемиолошке ситуације претрпеле значајне промене и све-
дене су на најмању меру. Концерти су потпуно укинути и тек се ових дана са опрезом 
обнављају, а изложбе, због могућности управљања бројем посетилаца, одржаване су 
без озбиљног прекида, али релативно рестриктивно. Ипак, неке међу њима могу се 
сматрати значајним, посебно изложба (и каталог изложбе) посвећена сликару Влаху 
Буковцу, коју је видео велики број људи и која је недавно добила значајну награду. У 
домену уметности уопште, могућне су значајне промене у представљању Академије, 
после долазећих избора за нове чланове, који би требало да унесу знатније промене 
у уметнички профил Српске академије науке и уметности.“ 

 
7. Реч председника Огранка САНУ у Новом Саду академика Стевана Пилиповића 

 

„Поштовани председниче САНУ, поштовани часници, поштовани чланови 
САНУ,  

Моје излагање ће бити кратко као и увек, дакле, у прошлој 2020. години изгу-
били смо два члана, преминули су академик Милорад Радовановић, потпредседник 
Огранка САНУ у Новом Саду, и дописни члан Драгослав Зеленовић. Желим да вам 
предочим да смо у периоду од три године изгубили шест чланова. 
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На изборима у Огранку, одржаним у августу 2020. године, за потпредседника 
је изабрана академик Јасмина Грковић-Мејџор, а за члана ИО Огранка је изабран до-
писни члан Слободан Марковић. Новом ИО Огранка САНУ у Новом Саду је дата 
пуна подршка. 

Квалитет активности у Огранку САНУ у Новом Саду као делу САНУ у 2020. 
години је био, у складу са могућностима, на високом нивоу. Поред великог броја пре-
давања која су померена за 2021, као и неколико изложби које ће бити одржане у 2021, 
одржан је читав низ квалитетних предавања (7), изложби (8), два приказа књига на-
ших академика, два концерта, као и једна конференција. Рад Огранка обележавају и 
завршни радови у опремању кабинета и замени столарије у згради Платонеума. Са 
иновираним намештајем и новом компјутерском опремом, услови за рад чланова 
Огранка су значајно унапређени. Радови у Библиотеци и спомен-собама, започети у 
2020. години, биће довршени почетком 2021. године. 

Награђени академици из Огранка су академици Миро Вуксановић и Стеван 
Пилиповић и дописни члан Сава Халугин. 

Осам индивидуалних пројеката, уметничке активности, као и издавачка делат-
ност, финансирани су средствима које је Огранку доделила Покрајинска влада. 

Изражавамо захвалност ЈП „Србијагас“, као и господину Душану Бајaтовићу, 
директору ЈП „Србијагаса“, на значајном спонзорству Српској академији наука и 
уметности и Огранку САНУ у Новом Саду.“ 

(Излагање председника Огранка САНУ у Новом Саду академика Стевана Пи-
липовића праћено је презентацијом слајдова на видео-биму у Свечаној сали САНУ.) 

Председавајући, академик Владимир С. Костић, са жаљењем је констатовао да 
на овој Скупштини неће бити поднет извештај о раду Огранка САНУ у Нишу, будући 
да су председник Огранка САНУ у Нишу академик Нинослав Стојадиновић и пре-
дложени кандидат за председника Огранка САНУ у Нишу академик Милорад 
Митковић – преминули. 

 
8. Усвајање годишњег Извештаја о раду САНУ за 2020. годину који се налази у 

Годишњаку САНУ за 2020. годину, а који је доступан на интернет презента-
цији САНУ  
Изјашњавајући се гласањем, Скупштина је једногласно прихватила Извештај 

о раду САНУ за 2020. годину.  
 

9. Потврђивање избора академика Милана Дамњановића за секретара Одељења 
за математику, физику и гео-науке САНУ 

Председништво САНУ је на својој IV електронској седници, одржаној 13. маја 
2021. године, одлучило да предложи Скупштини САНУ потврђивање избора акаде-
мика Милана Дамњановића за секретара Одељења за математику, физику и гео-науке 
САНУ. Изјашњавајући се гласањем, Скупштина је потврдила овај предлог. У име 
присутних чланова САНУ, председавајући академик Владимир С. Костић је честитао 
академику Милану Дамњановићу на избору, а академику Градимиру Миловановићу 
захвалио на досадашњем раду и залагању на месту секретара Одељења. 

 
10. Формирање Управног одбора Фонда САНУ за истраживања у науци и умет-

ности 

На основу Правилника о задацима и пословању Фонда САНУ за истраживања 
у науци и уметности и Статута САНУ, Председништво САНУ је на својој IV 
електронској седници, одржаној 13. маја 2021. године, донело одлуке: 
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– да упути Скупштини САНУ предлог да именује потпредседника САНУ, ака-
демика Зорана В. Поповића, за председника УО Фонда; 

– да упути Скупштини САНУ предлог да именује секретаре одељења САНУ, по 
функцији, за чланове УО Фонда; 

– да упути предлог Скупштини САНУ ради именовања по једног представника 
одељења САНУ и по једног представника Извршних одбора огранака САНУ, 
за чланове УО Фонда, и то: академика Зорана Радовића, као представника 
Одељења за математику, физику и гео-науке САНУ; академика Богдана Шо-
лају, као представника Одељења хемијских и биолошких наука САНУ; допи-
сног члана САНУ Велимира Радмиловића, као представника Одељења 
техничких наука САНУ; академика Миодрага Чолића, као представника Оде-
љења медицинских наука САНУ; академика Александра Лому, као представ-
ника Одељења језика и књижевности САНУ; дописног члана САНУ Павла 
Петровића, као представника Одељења друштвених наука САНУ; дописног 
члана САНУ Миодрага Марковића, као представника Одељења историјских 
наука САНУ; академика Тодора Стевановића, као представника Одељења умет-
ности САНУ; академика Теодора Атанацковића, као представника ИО Огранка 
САНУ у Новом Саду и дописног члана САНУ Владу Вељковића, као представ-
ника ИО Огранка САНУ у Нишу, тј. Комисије која ће руководити радом Огранка 
САНУ у Нишу до избора новог Извршног одбора Огранка САНУ у Нишу.  
Изјашњавајући се гласањем, Скупштина је потврдила ове предлоге. Констато-

вано је да је Скупштина именовала чланове и председника Управног одбора Фонда 
САНУ за истраживања у науци и уметности за наредни четворогодишњи период. 
Председавајући академик Владимир С. Костић честитао је именованим члановима 
Управног одбора Фонда САНУ за истраживања у науци и уметности.  

 
11. Потврђивање Извештаја комисија о извршеном попису имовине САНУ у 

2020. години, Извештаја о финансијском пословању САНУ за 2020. годину 
(Завршни рачун) и потврђивање Финансијског плана САНУ за 2021. годину, 
са позитивним мишљењем Финансијског одбора САНУ 

Председништво САНУ је на својој III електронској седници, одржаној 25. 
марта 2021. године, усвојило Извештај комисија о извршеном попису имовине САНУ 
у 2020. години, Извештај о финансијском пословању САНУ за 2020. годину (Завр-
шни рачун) и Финансијски план САНУ за 2021. годину, уз позитивно мишљење Фи-
нансијског одбора САНУ, и одлучило да их достави Скупштини на потврђивање. 

Изјашњавајући се гласањем, Скупштина је потврдила извештаје за 2020. го-
дину и Финансијски план САНУ за 2021. годину. 

 
12. Утврђивање Програма рада САНУ за 2021. годину 

Председништво САНУ је на својим седницама током 2021. године утврдило 
следеће предлоге: Плана и Програма рада Огранка САНУ у Нишу за 2021. годину, 
Плана радa Огранка САНУ у Новом Саду у 2021. години, Плана рада Галерије науке 
и технике САНУ за 2021. годину, Програма рада Библиотеке САНУ у 2021. години, 
Плана рада Центра за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу 
у 2021. години и Финансијског плана рада Центра за научноистраживачки рад САНУ 
и Универзитета у Крагујевцу за 2021. годину, уз сагласност Сената Универзитета у 
Крагујевцу. 

Изјашњавајући се гласањем, Скупштина је утврдила Програм рада САНУ за 
2021. годину.  
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13. Дискусија 

У дискусији су учествовали академик Владимир Костић, академик Часлав 
Оцић, академик Коста Чавошки, академик Љубомир Максимовић и академик Зоран 
Поповић. 

 
*  *  * 

 

Председавајући академик Владимир С. Костић се на крају захвалио члано-
вима Академије, који су својим присуством увеличали заседање редовне Годишње 
скупштине САНУ, која је тиме закључена.  

Оверени Записник сачињен на основу тонског снимка редовне Годишње скуп-
штине САНУ налази се у Сектору за послове Председништва САНУ.  

 
 

Изборна скупштина САНУ 

Заседање Изборне скупштине Српске академије наука и уметности за избор 
нових редовних, дописних и иностраних чланова одржано је 4. новембра 2021. го-
дине.  

Скупштину је отворио и присутне чланове Српске академије наука и уметно-
сти поздравио председник САНУ академик Владимир С. Костић. 

Српска академија наука и уметности броји 119 чланова у свом радном саставу, 
и то 88 редовних и 31 дописног члана.  

За пуноважан рад Изборне скупштине потребно је да буде присутно више од 
половине укупног броја чланова САНУ у радном саставу, умањено бројем оних чла-
нова који су стално настањени у иностранству, као и чланова који нису дуже од го-
дину дана учествовали у раду САНУ, уколико они не присуствују Скупштини. У сми-
слу одредаба члана 27 Статута САНУ, на основу предлога Извршног одбора САНУ 
поднетог на основу извештаја одељења САНУ Скупштина је утврдила такав списак 
чланова и то три редовна и један дописни. Председавајући академик Владимир С. 
Костић прочитао је њихова имена: академик Милосав Марјановић, из Одељења за 
математику, физику и гео-науке; академик Мирослав Гашић, из Одељења хемијских 
и биолошких наука; дописни члан Радослав Аџић, из истог Одељења; академик Де-
јан Деспић, из Одељења уметности. Према томе, за одржавање ове Изборне скуп-
штине потребно је присуство најмање 58 чланова, а исто толико износи и најмањи 
потребан број гласова за избор дописних и иностраних чланова, док је за избор ре-
довних чланова потребно најмање 43 гласа редовних чланова САНУ. Гласа се тајно. 

Констатовано је да постоји кворум јер је присутно укупно 104 члана, односно 
75 редовних и 29 дописних.  

На позив председавајућег Скупштина је усвојила предложени дневни ред и 
прешла на рад према усвојеном дневном реду.  

 
1. Избор оверача записника  

За овераче записника са Скупштине за избор нових редовних, дописних и 
иностраних чланова САНУ предложени су и изабрани академик Мирјана Живојино-
вић и академик Небојша Лалић.  

 
2. Избор Изборне комисије и председника Изборне комисије  

Председништво САНУ је на својој VII електронској седници, одржаној 19. окто-
бра 2021. године, на основу предлогâ које су дала одељења САНУ, утврдило предлог 
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за избор чланова и заменика чланова Изборне комисије САНУ за овај циклус, и то: 
из Одељења за математику, физику и гео-науке академик Видојко Јовић за члана и 
академик Миљко Сатарић за заменика члана; из Одељења хемијских и биолошких 
наука академик Радомир Саичић за члана и академик Милена Стевановић за заме-
ника члана; из Одељења техничких наука академик Душан Теодоровић за члана и 
дописни члан Влада Вељковић за заменика члана; из Одељења медицинских наука 
академик Душица Лечић Тошевски за члана и дописни члан Татјана Симић за заме-
ника члана; из Одељења језика и књижевности академик Горан Петровић за члана и 
академик Јасмина Грковић-Мејџор за заменика члана; из Одељења друштвених наука 
дописни члан Павле Петровић за члана и академик Коста Чавошки за заменика 
члана; из Одељења историјских наука академик Мирјана Живојиновић за члана и 
дописни члан Мира Радојевић за заменика члана; из Одељења уметности академик 
Иван Јевтић за члана и дописни члан Милан Марић за заменика члана. 

Председништво САНУ је предложило да се за председника Изборне комисије 
изабере академик Радомир Саичић, а за заменика председника Комисије дописни 
члан Павле Петровић.  

Изјашњавајући се гласањем, Скупштина је једногласно прихватила ове пре-
длоге.  

 
3. Обавештавање Изборне скупштине САНУ о приговорима јавности 

Комисија за праћење избора САНУ, под руководством академика Антонија 
Ђорђевића, поступајући по достављеним приговорима јавности, сачинила је 
закључке са одлукама, које је доставила Председништву САНУ, у складу са чланом 
13, став 4, тачка 4, Статута САНУ.  

Члан 23, став 2, Статута САНУ предвиђа да Председништво САНУ оба-
вештава Изборну скупштину о поднетим приговорима јавности, даје мишљење о 
њима, на основу предлогâ Комисије за праћење избора САНУ. Стога је Председ-
ништво САНУ на својој VII електронској седници, одржаној 19. октобра 2021. го-
дине, донело следеће одлуке: 

1. Председништво САНУ је, на основу закључка и одлуке Комисије за пра-
ћење избора САНУ (САНУ број 237/221 од 12. 10. 2021. године) поводом приговора 
јавности на изборну грађу за избор у чланство САНУ у 2021. години (САНУ број 
237/206 од 28. 9. 2021. године) који је поднео грађанин појединац, Слободан Вујић, 
донело одлуку да Скупштини САНУ достави приговор и тиме само обавести о овом 
приговору, имајући у виду да се приговор не односи на конкретни реферат за избор 
кандидата за избор у чланство САНУ, нити на конкретно мишљење одељења САНУ, 
који су у складу са Статутом САНУ били изложени увиду јавности. 

2. Председништво САНУ је, на основу закључка и одлуке Комисије за пра-
ћење избора САНУ(САНУ број 237/221 од 12. 10. 2021. године), која је прибавила 
Мишљење Одељења за математику, физику и гео-науке поводом приговора јавности 
на изборну грађу за избор у чланство САНУ у 2021. години на реферат за кандидата за 
избор у чланство САНУ Магдалене Ђорђевић (САНУ број 237/209 од 28. 9. 2021. го-
дине) који је поднео грађанин појединац, господин Филип Раке Вукајловић, научни са-
ветник Института „Винча“ у пензији, донело одлуку да обавести Изборну скупштину 
о овом приговору, као и о мишљењу Одељења за математику, физику и гео-науке. 

3. Председништво САНУ је, на основу закључка и одлуке Комисије за пра-
ћење избора САНУ (САНУ број 237/221 од 12. 10. 2021. године), која је прибавила 
мишљење Одељења за математику, физику и гео-науке САНУ, поводом приговора 
јавности на изборну грађу за избор у чланство САНУ на реферат за кандидата за 
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избор у чланство САНУ Драгана Ђорђевића (САНУ број 237/210 од 28. 9. 2021. годи-
не), који је поднео грађанин појединац, господин Филип Раке Вукајловић, научни са-
ветник Института „Винча“ у пензији, донело одлуку да обавести Изборну скупштину 
САНУ о овом приговору и Мишљењу Одељења за математику, физику и гео-науке.  

Констатовано је да је Изборна скупштина САНУ обавештена о приговорима 
јавности у складу са чланом 23, став 2, Статута САНУ. 

 
4. Избор редовних, дописних и иностраних чланова САНУ 

Председник Изборне комисије академик Радомир Саичић поновио је да Срп-
ска академија наука и уметности броји укупно 119 чланова, и то 88 редовних и 31 
дописног, а да се, у смислу одредаба Статута САНУ, у кворум за рад Изборне скуп-
штине не рачунају четири члана, и то три редовна и један дописни. Следи да је за 
одржавање Скупштине потребно присуство најмање 58 чланова, а толико износи и 
најмањи потребан број гласова за избор дописних и иностраних чланова САНУ. За 
избор редовних чланова САНУ потребна су најмање 43 гласа редовних чланова 
САНУ. У складу са Статутом САНУ, редовне чланове САНУ бирају само редовни 
чланови, тајним гласањем, а дописне и иностране чланове бирају и редовни и допи-
сни чланови, тајним гласањем.  

Председник Изборне комисије је потом објаснио процедуру и начин гласања. 
Члановима САНУ су прозивком уручени гласачки листићи и тиме је још једном утвр-
ђено да Скупштини присуствује 104 члана, 75 редовних и 29 дописних.  

 
5. Извештај председника Изборне комисије 

Изборна комисија је по предатим гласачким листићима утврдила да је гласало 
укупно 104 члана САНУ. Председник Изборне комисије академик Радомир Саичић 
саопштио је резултате гласања.  

 
За редовне чланове САНУ изабрани су: 
– Одељење за математику, физику и гео-науке: Владимир Ракочевић – 55; 

Владица Цветковић – 47;  
– Одељење хемијских и биолошких наука: Милош Ђуран – 58; Велимир 

Попсавин – 45; 
– Одељење техничких наука: Слободан Вукосавић – 59; Велимир Радмило-

вић – 51; 
– Одељење медицинских наука: Горан Станковић – 63; Марко Бумбашире-

вић – 54; Бела Балинт – 47;  
– Одељење историјских наука: Миодраг Марковић – 55, Славенко Терзић – 

55; 
– Одељење уметности САНУ: Светислав Божић – 56. 
 
За дописне чланове САНУ изабрани су: 
– Одељење за математику, физику и гео-науке: Игор Долинка – 77;  
– Одељење хемијских и биолошких наука: Марјан Никетић – 76; Жељко То-

мановић – 74;  
– Одељење техничких наука: Владимир Срдић – 78; Миодраг Михаљевић – 

74; Владан Девеџић – 60; 
– Одељење језика и књижевности: Миливој Ненин – 73; Миодраг Лома – 67;  
– Одељење историјских наука: Драган Богетић – 71;  
– Одељење уметности: Дејан Мијач – 79; Слободан Шијан – 74; Миодраг 

Табачки – 68; Мрђан Бајић – 66. 



129 

За иностране чланове САНУ изабрани су: 
– Одељење за математику, физику и гео-науке: Часлав Брукнер – 76; 
– Одељење техничких наука: Слободан Симоновић – 80;  
– Одељење историјских наука: Гинтер Принцинг – 83; Наталија Нарочницка 

– 75;  
– Одељење уметности: Никита Сергејевич Михалков – 91.  
Председник Изборне комисије академик Радомир Саичић и председник 

САНУ академик Владимир С. Костић честитали су новоизабраним члановима 
САНУ, чиме је Изборна скупштина, за избор нових редовних, дописних и иностра-
них чланова САНУ, завршена. 

Оверени Записник сачињен на основу тонског снимка Изборне скупштине 
САНУ налази се у Сектору за послове Председништва САНУ.  

 
 
 

 

4. ОДЕЉЕЊЕ ЗА МАТЕМАТИКУ, ФИЗИКУ И ГЕО-НАУКЕ 

 

Састав Одељења 

На крају 2021. године Одељење је имало у редовном саставу 22 члана, и то 18 
редовних и четири дописна члана. У раду Одељења учествовао је и академик Иван 
Гутман, члан Одељења хемијских и биолошких наука. Одељење има једног члана ван 
радног састава и 13 иностраних чланова. 

Одељење је изгубило свог члана академика Војислава Марића (2. 8. 2021). 
Секретар Одељења је био академик Градимир Миловановић до 26. марта, када 

га је заменио академик Милан Дамњановић. Заменик секретара Одељења је акаде-
мик Миљко Сатарић. 

Одељење има три одсека: Одсек за математику (председавајући академик Сте-
ван Пилиповић), Одсек за физику (председавајући академик Никола Коњевић) и 
Одсек за гео-науке (председавајући академик Видојко Јовић). 

 

Скупови Одељења 

У току године Одељење је одржало девет скупова. Због епидемиолошке си-
туације комбиновано је електронско и непосредно присуство чланова. Просечна по-
сећеност скупова била је нешто већа него ранијих година (у просеку је било присутно 
76% од укупног броја чланова у радном саставу, односно 80% од броја чланова који 
улазе у кворум). Један део чланова се одлучио за онлајн учешће. 

На скуповима су разматрани различити проблеми који се односе на рад Оде-
љења и они су приказани у појединим одељцима овог извештаја. 

Једна од сталних тема на скуповима Одељења било је подношење усмених и 
писаних извештаја чланова о учешћу на међународним и домаћим научним скупо-
вима и студијским боравцима у иностранству. У току године чланови Одељења су 
имали већи број боравака у иностранству, студијских боравака, као и учешћа на 
скуповима у земљи и иностранству (делимично онлајн). 

Одељење је расправљало о билатералној сарадњи САНУ са другим академи-
јама, избору новог руководства САНУ, честим медијским нападима на Академију, 
расподели финансијских средстава додељених Одељењу од стране Фонда САНУ за 
истраживања у науци и уметности, издавачкој делатности Одељења итд. 
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Посебно важне дискусије вођене су у вези са избором нових чланова, 7. окто-
бра. Ова тема је била на дневном реду од фебруарског скупа; на мартовском скупу се 
дискутовало о критеријумима за изборе, док су на априлском скупу кандидати 
представљени и извршено је гласање ради утврђивања листе. Гласање за утврђивање 
кандидата Одељења за избор у САНУ је било на мајском скупу. 
 

Научни одбори и научноистраживачки пројекти Одељења  
У току године у Одељењу за математику, физику и гео-науке радила су четири 

одељењска одбора: 
1. Одбор за геодинамику Земљине коре и горњег омотача (председник 

академик Владица Цветковић); 
2. Одбор за палеофлору и палеофауну (председник академик Милан Судар); 
3. Одбор за крас и спелеологију (председник дописни члан Слободан 

Марковић); 
4. Одбор за геохемију (председник академик Видојко Јовић). 
Чланови Одељења су учествовали и у раду академијских одбора (АО), при 

чему су у пет одбора били председници (АО за високо образовање – академик Вла-
дица Цветковић; АО за селен и магнезијум – академик Видојко Јовић; АО за дина-
мику климатског система Земље и дело Милутина Миланковића – академик Федор 
Месингер; АО за науку – академик Зоран Кнежевић; АО за сарадњу са нашим 
научницима и уметницима у иностранству – академик Зоран Радовић, заједно са ака-
демиком Живорадом Чековићем из Одељења хемијских и биолошких наука). 

Чланови Одељења су радили и на индивидуалним пројектима (укупно 21). 
Детаљни извештаји о раду одбора и пројеката биће саставни делови Билтена 

Фонда САНУ за истраживања у науци и уметности за 2021. годину. 
 

Научни и други скупови у организацији Одељења 

Током године организован је скуп School and conference on photonics, Photo-
nica21, у организацији САНУ (Бранислав Јеленковић, дописни члан) и Института за 
физику (Марина Лекић). Конференција је била у хибридном формату. Регистрованих 
учесника је било 210, од чега присутних 160, а 50 електронски преко платформе. 
Поднет је 161 апстракт. Одржано је 28 уводних предавања, пет туторијалних, седам 
кључних и 16 позивних, једно специјално предавање и 12 извештаја о напретку. 
Изложено је 124 постера, од чега 99 уживо, а 22 електронски преко платформе. 
Додељене су три награде за постере преко фирме „Хајтек“. У оквиру конференције 
је био засебни скуп Hemmaginero са 13 предавања. 
 

Предавања у организацији Одељења 

У току године одржана су следећа предавања: 
А) Предавања посвећена преминулом академику Александру Ивићу: 

 Стеван Пилиповић (коаутори: R. D. Carmichael и J. Vindas), Boundary values, 
integral transforms, and growth of vector valued Hardy functions; 

 Градимир В. Миловановић, Summation of slowly convergent series by the 
Gaussian type of quadratures and application to the calculation of the values of the 
Riemann zeta function; 

 Иван Гутман, Gutman index – a critical personal account; 
 Владимир Ракочевић (коаутори: M. Abbas и T. Nazir), Two Perov type genera-

lized graph contractions. 



131 

Б) Предавање у Огранку у Новом Саду 

– Милан Дамњановић, Од симетрије кристала до топологије њихових 
енергетских спектара (о тополошкој класификацији материје). 
 

Публикације 

Следеће публикације су објављене у току године: 
 Зборник радова Одбора за крас и спелеологију, св. XI  
 Билтен математичке садржине, бр. 45 (2020) 
 Билтен математичке садржине, бр. 46 (2021), посвећен преминулом ака-

демику Александру Ивићу 
 Михаило Петровић Алас (1868–1943) – приватне збирке и колекције. 

 

Међународна сарадња 

Међународна сарадња у току године одвијала се претежно у виду индиви-
дуалне сарадње чланова Одељења са колегама из иностраних институција, као и 
учешћем на више међународних и домаћих скупова са међународним учешћем, или 
током студијских боравака у иностраним центрима, најчешће по позиву.  

Треба истаћи да је плодна сарадња била са Бугарском и Словачком академијом 
наука, Словеначком академијом наукa и уметности, Румунском академијом наука и 
Македонском академијом наука и уметности. Сарадња на билатералној основи 
између САНУ и других академија наука дата је у извештају о међународним актив-
ностима САНУ у овом Годишњаку. 

 

Именовања и признања 

Академик Иван Гутман, на заједнички предлог Одељења за математику 
физику и гео-науке и Одељења хемијских и биолошких наука, добио je Медаљу 
САНУ. 

 

Институти на старању Одељења 

На старању Одељења за математику, физику и гео-науке (уз помоћ Одељења 
техничких наука) налази се Математички институт САНУ, који је у 2021. години про-
славио 75 година свог постојања. Институт је 1946. године основало седам академика 
математичара, међу којима је био и Милутин Миланковић. Институт је у 2021. го-
дини добио статус института од националног значаја, који има свега неколико инсти-
тута у Србији. Академик Драгош Цветковић је председник Научног већа, академици 
Градимир Миловановић и Владан Ђорђевић из Одељења техничких наука су чла-
нови Научног већа Института, док је академик Теодор Атанацковић из Одељења 
техничких наука председник, а академик Стеван Пилиповић члан Управног одбора. 

Делатност чланова Одељења 

Академик Милосав Марјановић је учествовао у раду Одбора за образовање. 
 
Академик Драгош Цветковић је редовни професор у пензији Електротехни-

чког факултета у Београду. У оквиру пројеката САНУ је руководио пројектом 
“Spectral recognition of graphs”. Члан је редакционих одбора часописа Applicable 
Analysis and Discrete Mathematics, Publications de l’Institut Mathématique (Београд), 
Yugoslav Journal for Operations Research (YUJOR), Facta Universitatis (Series Mathe-
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matics and Informatics), Phlogiston, Ars Mathematica Contemporanea и Transactions on 
Combinatorics. Члан је и председник Научног већа Математичког института САНУ. 
Био је члан Почасног програмског одбора конференције СYМ-ОП-ИС-2021. 

Објавио је у току године, заједно са коауторима, два научна и два стручна рада. 
 
Академик Федор Месингер је редовни професор у пензији Физичког факултета 

у Београду. Руководи пројектом САНУ „Нумеричка симулација времена и климе“ и 
председник је Академијског одбора за динамику климатског система Земље и дело 
Милутина Миланковића. У оквиру активности тог одбора учествовао је са краћим 
излагањем, 26. јуна, на 14. традиционалном скупу „Миланковићеви циклуси“ у 
„КНЦ Милутин Миланковић“ у Даљу, којом приликом му је уручена Златна медаља 
Миланковићевих циклуса овог Центра, добијена за 2020. Један је од уредника часо-
писа Meteorology and Atmospheric Physics, који издаје Springer. Члан је Европске ака-
демије са седиштем у Лондону (Academia Europaea), као и Међународне евроазијске 
академије наука (International Euroasian Academy of Sciences), са седиштима у Хел-
синкију, Москви и Пекингу. Има почасно звање “fellow“ Америчког метеоролошког 
друштва. 

Објавио је, са коауторима, прегледни рад у зборнику сa међународног онлајн 
скупа Milutin Milanković: The Past Hundred Years, and the Future, који је организовало 
Удружење Милутин Миланковић (Београд), са циљем обележавања стогодишњице 
oбјављивања Миланковићевог капиталног дела о астрономским утицајима на про-
мене климе. 

 
Академик Војислав Марић био је члан Савета Галерије САНУ и стални 

референт часописа Mathematical Reviews и Zentralblatt für Mathematik. У Српској 
енциклопедији био је уредник струке: математика, физика, астрономија и члан уре-
ђивачког одбора Српског биографског речника. Руководио је пројектом САНУ 
„Квалитативна и нумеричка анализа неких класа диференцијалних и диференцних 
једначина“. У оквиру тог пројекта истраживане су особине решења диференцијалних 
и функционалних диференцијалних једначина. Сарађивао је у едицији Живот и дело 
српских научника. 

 
Академик Федор Хербут је редовни професор у пензији Физичког факултета 

у Београду. Стални је члан Међународног удружења математичких физичара 
(International Association of Mathematical Physicists), као и Издавачког савета домаћег 
научног часописа Свеске физичких наука (СФИН). Руководилац je научног пројекта 
САНУ „Статистичност и каузалност у квантној механици“. 

Област истраживања којом се већ дуги низ година бави јесу нека фундамен-
тална питања квантне механике (мерење, корелације, реалност таласне функције, 
значење вероватноће за једну честицу, као и закон вероватноће и интерпретација 
квантне механике). 

 
Академик Никола Коњевић је професор емеритус Универзитета у Београду и 

наставник на докторским студијама Физичког факултета на смеровима Фотоника и 
ласери и Физика јонизованог гаса и плазме. Руководи пројектом САНУ „Облици и 
помераји спектралних линија у гасној плазми и гасним електричним пражњењима“. 
Члан је Одбора за задужбине САНУ и руководи Одсеком за физику Одељења за ма-
тематику, физику и гео-науке. Оснивач је и председник Управног одбора Задужбине 
Николе Коњевића и Ружице Грегорић Коњевић. Од оснивања Задужбине додељено 
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је пет стипендија и једна једнократна награда. Сви стипендисти су испунили угово-
рене обавезе са просеком оцена између 9 и 10. Конкурс за школску годину 2021–2022. 
је расписан. 

Придружени је уредник Часописа за примењену спектроскопију, који се 
издаје у Минску на руском језику (Журнал nрикладной сnекmроскоnии), а у енглеском 
преводу као Journal of Applied Spectroscopy (Springer, New York). Придружени је 
уредник часописа Spectrochimica Acta, Part B (Elsevier). У току године објавио је 
четири рaда у врхунским међународним часописима. 

 

Академик Ђорђе Шијачки је научни саветник у пензији Института за физику 
у Београду и наставник на докторским студијама Физичког факултета Универзитета 
у Београду, смер Квантна поља, честице и гравитација. У САНУ је члан Одсека за 
физику, Oдбора за науку и Академијског одбора за климатски систем Земље и дело 
Милутина Миланковића. Председник је Управног одбора Института за физику у 
Београду. Члан је Комисије за сарадњу са ЦЕРН-ом Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије. Представник је Србије у Европском коми-
тету за будуће акцелераторе (European Committee for Future Accelerators). Представ-
ник је Србије у Управном одбору Колаборације АТЛАС на Великом сударачу хадрона 
у ЦЕРН-у и руководи српским тимом на експерименту АТЛАС. Члан је Међуна-
родног координационог комитета Марсел Гросман конференције (Marsel Grossmann 
Meeting on General Relativity, Gravitation and Relativistic Field Theories). Члан је Свет-
ске академије уметности и науке (WAAS), члан је Европске академије (Academia 
Europaea) са седиштем у Лондону, председник је Српског огранка АЕ и почасни је 
члан Академије инжењерских наука Србије (АИНС). 

У току године, у оквиру АТЛАС колаборације, публиковао је 63 рада у водећим 
међународним часописима. 

 

Академик Стеван Пилиповић је председник Огранка САНУ, члан Извршног 
одбора и Председништва САНУ, председник Српског математичког научног друштва 
и члан Управног одбора Математичког института САНУ. До септембра 2021. године 
био је руководилац Центра за математичка истраживања нелинеарних феномена 
(Center for Mathematical Research of Nonlinear Phenomena – CMRNP). Председник је 
Већа Докторске школе математике у Србији и члан Одбора за доделу награде  
„Др Зоран Ђинђић“. Коруководилац је семинара „Богољуб Станковић“ на Природно-
математичком факултету Универзитета у Новом Саду. Члан је осам редакција часо-
писа. У САНУ је руководилац пројекта „Једначине са сингуларитетима кроз методе 
функционалне анализе“. У току године учествовао је на осам конференција и семи-
нара у земљи и иностранству, међу којима су: Семинар „Богољуб Станковић“ у Но-
вом Саду; Семинар из геометрије на Математичком факултету у Београду; Online 
International Workshop “Microlocal and Time-Frequency Analysis – Virtual Days” у То-
рину; 13th International ISAAC Congress у Генту; International conference Operators, 
generalized functions and related topics у Новом Саду; Семинар на Институту Стеклов, 
Руска академија наука и др. Био је члан две комисије за одбрану докторске дисерта-
ције. Реферисао у току године велики број радова у страним и домаћим часописима, 
као и десет индивидуалних пројеката “Maria Skłodowska Curie” у новембру–децем-
бру 2021. године. 

Публиковао је осам радова. 
 

Академик Видојко Јовић је редовни професор Рударско-геолошког факултета 
у Београду; у пензији је од 1. октобра 2021. године. У САНУ је председник Одбора за 
геохемију, руководилац Академијског одбора за селен и магнезијум, члан Одбора 
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„Човек и животна средина“, члан Одбора за палеофлору и палеофауну, уредник 
Билтена Фонда САНУ за истраживања у науци и уметности и Bulletin of Scientific 
and Art Research – Annual Report. Руководилац је пројекта у САНУ „Микроелементи 
у решавању геолошких проблема“. Члан је уређивачких одбора часописа Геолошки 
анали Балканског полуострва, Зборника Матице српске за природне науке, Phlo-

giston, Ecologica и Српска наука данас. Члан је Стручно-научног већа Центра за 
научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу, члан Савета Истра-
живачке станице Петница, члан Програмске комисије за геологију Истраживачке 
станице Петница, члан Управног одбора Вукове задужбине и Друштва „Ecologica“, 
члан Научног савета Задужбине Андрејевић и почасни председник Огранка Вукове 
задужбине у Баваништу. У САНУ је председник Управног одбора Фондације „Дра-
гослав Срејовић“, члан Управног одбора Фонда Зоре и др Велибора Поповића, члан 
Савета Aрхива САНУ и члан Савета Галерије науке и технике САНУ. Током године 
уредио је Билтен Фонда САНУ за истраживања у науци и уметности, бр. 46, и 
Bulletin of Scientific and Art Research – Annual Report for 2020. Приредио је за штампу 
зборник радова Драгослав Срејовић и митологија (Крагујевац, 2020). У Врњачкој 
Бањи организовао је циклус предавања Велики српски научници (август 2021). 

Академик Стево Тодорчевић је научни саветник Математичког института 
САНУ. Члан је Академијског одбора за Медаљу САНУ и Академијског одбора за 
науку. Бавио се истраживањима у оквиру пројекта САНУ Ф-194 „Дескриптивна 
комбинаторика“. Објавио је четири научна рада, од којих један, објављен у Inventiones 
Mathematicae, решава стари и важни проблем сложености израчунавања хроматског 
броја Борелових графова. Током године одржао је два пленарна предавања и био је 
члан уређивачких одбора четири међународна часописа из области математике. 

 
Академик Градимир Миловановић је редовни професор у пензији Електрон-

ског факултета Универзитета у Нишу. Предаје на докторским студијама на Електро-
техничком факултету Универзитета у Београду и Природно-математичком факултету 
у Крагујевцу. Члан је Научног већа Математичког института САНУ. До марта 2021. 
године вршио је дужност секретара Одељења за математику, физику и гео-науке и 
био је члан Председништва САНУ. Члан је Издавачког одбора САНУ, члан Стручног 
савета Галерије САНУ и члан Академијског одбора за историјат и објављивање 
академских беседа. 

Главни уредник је у часописима Bulletin, Classe des Sciences Mathématiques et 
Naturelles, Sciences mathématiques (САНУ) и Publications de l’Institut Mathématique 
(Математички институт САНУ), уредник (Associate Editor) у часописима са SCI 
листе Optimization Letters (Springer), Annals of Functional Analysis (Springer), 
Applicable Analysis and Discrete Mathematics (Електротехнички факултет у Београду) 
и FILOMAT (Природно-математички факултет у Нишу), као и члан редакција више 
часописа у Србији, Бугарској, Румунији, Јерменији, Индији, Ирану, Хрватској и Тур-
ској. У САНУ ради на индивидуалном пројекту Ф-96 „Интерполациони и квадра-
турни процеси засновани на теорији ортогоналности“. Учествовао је у комисијама за 
одбрану докторских дисертација на универзитетима у Нишу и Крагујевцу. 

У току године објавио је 15 научних радова (11 у часописима са SCI листе). 
Такође је завршио и предао у штампу монографију Extremal Problems and Inequalities 
of Markov-Bernstein Type for Algebraic Polynomials, написану у коауторству са аме-
ричким колегама (R. B. Gardner & N. K. Govil). 

Одржао је (онлајн) уводно предавање по позиву “Orthogonal Systems in the 
Complex Plane and Quadrature Processes” на 5th Dolomites Workshop on Constructive 
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Approximation and Applications, на Универзитету у Падови, пленарно предавање под 
насловом “Markov 𝐿2 extremal problems with the classical weight functions” на 8th Inter-
national Conference on Recent Advances in Pure and Applied Mathematics – ICRAPAM-
2021 (Бодрум/Мугла, Турска), као и пленарно предавање “Acceleration of iterative pro-
cesses in Banach space and an application to nonlinear Volterra-Fredholm integral equations 
of the second kind” на 3rd International Workshop on Nonlinear Analysis and its Applica-

tions – IWNAA2021, у организацији Природно-математичког факултета Универзитета 
у Нишу. 

 
Академик Милан Дамњановић је професор емеритус Универзитета у Београду 

и наставник на мастер и докторским студијама физике Физичког факултета на смеру 
Квантна и математичка физика (координатор смера). Наставник je на докторским сту-
дијама Аристотеловог универзитета у Солуну (мастер програм Nanoscience & 
Nanotechnоlogy), где држи курс Models and Theories of Molecular Dynamics Processes 
(ове године онлајн). Председавао je Матичним научним одбором за физику. У САНУ 
је члан Академијских одбора за високо образовање, Академијског одбора за науку и 
Академијског одбора за материјале. Од априла 2021. је секретар Одељења за матема-
тику, физику и гео-науке САНУ. 

Током године у фокусу истраживања (пројекат САНУ Ф-93 „Проблем Н-
репрезентабилности“) му је била топологија електронских зона нискодимензио-
налних кристала. Објављен је један чланак и развијени су компјутерски програми за 
подршку овом истраживању. Подигнут је пратећи интернет сајт www.nanolab.group. 
Започео је међуакадемијску сарадњу са Словачком академијом наука у оквиру про-
јекта „Тополошки дихалкогениди прелазних метала: предвиђање, синтеза и осо-
бине“. На конференцији Nanoscience & Nanotechnology (у оквиру манифестације 
NANOTEXNOLOGY-21) одржао је keynote предавање, као и предавање у Новом 
Саду у организацији Огранка САНУ. 

 
Академик Миљко Сатарић је редовни професор у пензији Факултета техни-

чких наука Универзитета Новом Саду. Током године је држао наставу из физике 
кондензоване материје, класичне електродинамике и биофизике за студенте доктор-
ских студија електротехнике и биомедицинског инжењерства на ФТН у Новом Саду. 
Био је члан комисије за одбрану два доктората на Факултету техничких наука. 
Активно је учествовао у раду Савета Универзитета у Новом Саду, као и у раду Управ-
ног одбора Института за физику у Београду. Поново је изабран за члана жирија за 
доделу Пупинове награде Матице српске за најбоље дипломске и мастер радове сту-
дената свих универзитета Србије. Члан је Комисије за стратешке пројекте САНУ. 

У САНУ обавља функцију заменика секретара Одељења за математику, фи-
зику и гео-науке. Био је заменик одељењског члана Комисије за праћење изборног 
поступка у САНУ и заменик члана Комисије за изборе у САНУ. Председник је Коми-
сије за научну трибину и члан Комисије за библиотеку у Огранку САНУ у Новом 
Саду. Рецензирао је више чланака у биофизичким журналима. 

У току године наставио је истраживања из домена биофизике неких протеина. 
Акценат је био на изучавању утицаја сигнализације јона калцијума на динамику мо-
тор протеина који обављају унутарћелијски саобраћај дуж aктин-филамената у 
оквиру слушног апарата кичмењака. Дат је оригиналан модел механизма којим јони 
калцијума регулишу механику миозин мотор протеина у процесу детекције звучних 
сигнала. Објављен је рад: M. Satarić et al, “Calcium signal transmission by axomemal 
microtubules as an optimized information pathway in cilia and flagella”, Journal of 
Bioenergetics and Biomembranes. Са сарадницима са Факултета техничких наука је 
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направио експерименталну реализацију нелинеарне електронске трансмисионе ли-
није која је омогућила пропагацију стабилног напонског солитонског таласа са малом 
дисипацијом. Резултат је саопштен у раду: M. Satarić et al, “Soliton waves in loosy 
nonlinear transmision lines at microwave frequencies: Analytical, numerical and 
experimental studies”, MDPI electronics. 

 

Академик Зоран Кнежевић је научни саветник у пензији Астрономске опсер-
ваторије у Београду. У САНУ је генерални секретар, члан Извршног одбора и Пред-
седништва САНУ, председник Академијског одбора за науку, члан Одсека за физику 
САНУ, Академијског одбора за динамику климатског система Земље и дело Милу-
тина Миланковића и Академијског одбора за српско питање, члан Управног одбора 
Задужбине Николе Коњевића и Ружице Грегорић и руководилац Академијиног про-
јекта Ф-187 „Динамика тела Сунчевог система“. Члан је Уређивачког одбора часо-
писа Serbian Astronomical Journal. Предавач на докторским студијама на Матема-
тичком факултету Универзитета у Београду. Члан је Матичног одбора за геонауке и 
астрономију МПНТР Србије и Управног одбора Института за физику из Београда. 
Председник је Управног одбора Астрономске опсерваторије у Београду и председник 
Савета Истраживачке станице Петница. 

У току године је радио у оквиру Академијиног пројекта Ф-187 на свеобу-
хватном прегледу положаја свих линеарних и важнијих нелинеарних секуларних ре-
зонанци у читавом астероидном прстену. Рад на том истраживању је завршен, а ре-
зултати су представљени у чланку који је предат за објављивање. Поред тога, радио 
је на одржавању софтвера за рачунање сопствених елемената кретања астероида и 
ажурирању каталога тих елемената у AstDyS бази, посебно каталога за групу асте-
роида Тројанаца. 

Учествовао је на симпозијуму бр. 364 Међународне астрономске уније Multi-
scale (time and mass) dynamics of space obјects, одржаном у онлајн формату у Јашију 
(Румунија), на којем је одржао предавање под насловом “The cycle slip problem in the 
computation of synthetic secular frequencies”, учествовао на специјалној сесији “Me-
morial of Andrea Milani” и председавао једном од сесија. На Трибини Библиотеке 
САНУ учествовао је у представљању прве књиге Приступних беседа српских 
академика. 

 

Академик Зоран Радовић је редовни професор у пензији Физичког факултета 
Универзитета у Београду. На докторским студијама физике Физичког факултета је 
наставник предмета Методе квантне теорије поља у физици кондензоване материје 
и Физика суперпроводности и координатор смера Физика кондензоване материје. 
Руководи пројектом САНУ Ф-87 „Физика суперпроводника“. Члан је Управног 
одбора Фонда САНУ за истраживања у науци и уметности. Председник је Акаде-
мијског одбора за сарадњу са нашим научницима и уметницима у свету, а од 2021. 
члан је Академијског одбора за материјале. 

Истражује у области физике суперпроводника. Рецензент је за научне 
часописе Physical Review Letters и Physical Review B. 

 

Академик Милан Судар је редовни професор Рударско-геолошког факултета у 
пензији. У току године је у Српској академији наука и уметности био члан Акаде-
мијског одбора за науку, Стручног савета Библиотеке САНУ, члан Комисије за пра-
ћење избора у 2021, председник Одбора за палеофлору и палеофауну и члан Одбора 
за геодинамику. Потпредседник је МНО за геонауке и астрономију МПНТР РС, члан 
је Националног савета за геонаслеђе Србије, члан је Комисије за категоризацију до-
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маћих научних часописа МПНТР РС итд. Члан је уређивачких одбора часописа Гео-
лошки анали Балканскога полуострва (Београд), Journal of Alpine Geology (Беч, 
Аустрија) и Geologija (Љубљана, Словенија). Активно је учествовао у раду међуна-
родних научних организација: Pander Society (у саставу Међународне палеонтолошке 
асоцијације – IPA), IUGS: Subcommission on Triassic Stratigraphy (STS), четири посе-
бне STS Boundary Working Groups, Triassic and P/Tr Working Groups итд. Руководилац 
је два међународна заједничка истраживачка пројекта САНУ са академијама Руму-
није (РА) и Словеније (САЗУ). Руководио је, а и радио је у оквиру тема одељењског 
Одбора за палеофлору и палеофауну Србије (Ф-12). У оквиру, такође одељењског, 
Одбора за геодинамику руководио је пројектом Ф-22, а учествовао је у раду самог 
Одбора (Ф-9), као и пројекта Ф-17. 

У току године наставио је рад са комплексним проучавањима палеозојских и 
тријаских конодоната, као и мезозојских фораминифера. Постигнуте резултате сво-
јих истраживања примењивао је у разноврсним истраживањима проблематике па-
леозојске и мезозојске стратиграфије/биостратиграфије, литостратиграфије, рекон-
струкције еволуције палеогеографских односа и интерпретације палеосредина, гео-
динамике, офиолитског меланжа и др. Због пандемије ковида, учествовао је само у 
прелиминарним теренским истраживањима мезозоика на теренима ЈЗ Србије (пла-
нине Златибор и Златар), околине Ниша и Пирота, Ваљева и Лознице. Нису остварена 
детаљна проучавања преко пројеката међуакадемијске сарадње западне и источне 
Србије, као ни терена Румуније и Словеније. 

Објавио је три рада који су публиковани у националним часописима међуна-
родног значаја (М24), од којих је један рад публикован у иностраном, а два у домаћем 
часопису. 

 

Академик Миодраг Матељевић је редовни професор у пензији Математичког 
факултета Универзитета у Београду и наставник на докторским студијама на Мате-
матичком факултету Универзитета у Београду. Учествовао је у комисијама за одбрану 
више мастер радова и докторских дисертација у земљи и иностранству. 

Уредник је у часописима Applicable Analysis and Discrete Mathematics 
(Електротехнички факултет у Београду), FILOMAT (Природно-математички факул-
тет у Нишу), Publications de l’Institut Mathématique (Математички институт САНУ), 
Kragujevac Journal of Mathematics (Природно-математички факултет у Крагујевцу). 

У САНУ ради на индивидуалном пројекту „Специјална поглавља комплексне 
анализе и примене: хармонијска и квазиконформна пресликавања“ (Ф-120). Руко-
води Семинаром за комплексну анализу Математичког факултета у Београду, где је 
одржао велики број предавања која се односе на геометријску теорију функција и 
квазиконформна пресликавања. Рецензирао је неколико радовa за Potential Analysis 
(POTA), Ann. Sc. Norm. Super. Pisa, Bulletin of the London Mathematical Society, Journal 
of Inequalities and Applications (JIA), Applicable Analysis and Discrete Mathematics 
(AADM), Symmetry, Sigma Mathematics, Publicationes Mathematicae Debrecen, 
Filomat, Publications de l’Institut Mathématique, Method X. Учествовао је на међуна-
родној конференцији 11. симпозијум – Математика и примене са три коауторска 
саопштења: “On Holder continuuty of Q-homeomorphisms”, “Schwarz-Pick Lemma for 
Harmonic and Hyperbolic Harmonic Functions” и „Шварцова лема на граници за хар-
монијска и плурихармонијска пресликавања и неке генерализације“. 

У току године објавио је четири рада, од којих два у часописима са SCI листе. 
 

Академик Владимир Ракочевић је редовни професор Природно-математичког 
факултета Универзитета у Нишу. У САНУ је руководилац индивидуалног пројекта 
Ф-177 „Фиксне тачке за пресликавања на разним просторима“ и секретар Огранка 



138 

САНУ у Нишу. Главни уредник је часописа FILOMAT (Природно-математички фа-
култет у Нишу) и члан редакције часописа Fixed Point Theory (Cluj-Napoca, Romania), 
Facta Univ. Ser. Math. Inform. (Универзитет у Нишу), Mathematica Moravica (Факул-
тет техничких наука Чачак, Универзитет у Крагујевцу), Functional Analysis, Appro-
ximation and Computation (Природно-математички факултет у Нишу), Bulletin of 
Research Center for Fixed Point Theory and Applications (The Research Center for Fixed 
Point Theory and Applications, Tehran, Iran), Jordan Journal of Mathematics and Statistics 
(International Advisory Board), Axioms. 

Објавио је 13 научних радова и монографију Operators Between Sequence 
Spaces and Applications, Springer (коаутори: B. de Malafosse и E. Malkowsky). 

 
Академик Владица Цветковић је редовни професор на Рударско-геолошком 

факултету у Београду (РГФ) и шеф Лабораторије за скенирајућу електронску 
микроскопију. Изабран је за редовног члана САНУ, 4. новембра 2021. У САНУ је 
током године обављао функцију председника Одбора за геодинамику Земљине коре 
и горњег омотача и руководиоца пројекта „Проучавање офиолитских појасева Вар-
дарске зоне, Динарида и Карпато-балканида‟. Поред тога, налазио се на дужности 
председника Академијског одбора за високо образовање САНУ, члана Комисије за 
организацију посебних циклуса предавања у САНУ, и члана трију академијских 
одбора: Одбора за српско питање, Одбора за енергетику и Одбора за природне и 
техничко-технолошке ресурсе Србије. 

У току године био је шеф српског тима у пројекту SIMONA (Interreg Danube 
Transnational Program: DTP2-093-2.1), а био је и члан панела за евалуацију програма 
HORIZON2020 у потпрограму “Marie Sklodowska Curie”. У претходном једно-
годишњем периоду објавио је два рада у часописима са SCI листе (по један М21 и 
М23), имао је једно саопштење на међународном научном скупу (М34) и један 
универзитетски практикум. Завршио је супервизију једног доктората, а тренутно је 
ментор на још три докторске дисертације на РГФ-у. Председник је Управног одбора 
Географског института САНУ „Јован Цвијић‟. Члан је тима пројекта RECON 
TETHYS који је у децембру 2021. године одобрен у програму 'ИДЕЈЕ' Фонда за науку. 

 
Дописни члан Бранислав Јеленковић је научни саветник у пензији Института 

за физику и наставник на докторским и мастер студијама на Физичком факултету и 
на докторским студијама на Електротехничком факултету Универзитета у Београду. 
Председник је Програмског савета програма докторских студија Биофотоника на 
Београдском универзитету и наставник два предмета на том програму. Руководи 
израдом две докторске тезе. Организатор је међународне конференције Радионица из 
фотонике. Члан је Научног одбора међународне конференције и летње школе 
Photоnica21. 

Одржао је предавање по позиву на међународној конференцији European 
Optical Society Meeting EOSAM 21 у Риму, и уводно предавање на Радионици из 
фотонике на Копаонику. Објавио је два рада у међународним часописима. 

 
Дописни члан Слободан Марковић је редовни професор Департмана за геогра-

фију, туризам и хотелијерство Природно-математичког факултета Универзитета у 
Новом Саду. У САНУ је председник Одбора за крас и спелеологију, члан Акаде-
мијског одбора за науку, Академијског одбора за село, Академијског одбора за 
енергетику, Одбора за динамику Земљине коре и горњег омотача и Одбора за 
динамику климатског система Земље и дело Милутина Миланковића, руководилац 
Академијиног пројекта Ф-178. 
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У току године је у два наврата био на студијским боравцима на Универзитету 
у Сегедину, где је наставио истраживања у оквиру Академијиног пројекта Ф-178 
везана за истраживања еолских и флувијалних седимената у Србији и одређивање 
њихове апсолутне старости комбинованим техникама луминесцентног датирања. 
Реализовао је теренска истраживања на лесним профилима Мишелук, Сурдук и 
Мала Врбица, заједно са колегама са Департмана за физичку географију Универзи-
тета у Сегедину. Учествовао је у комисијима за одбрану докторских теза на универзи-
тетима у Клужу и Ахену. 

Уврштен је у листу Универзитета Станфорд која обухвата 2% најцитиранијих 
научника у свету према научној продукцији у 2020. години. Награђен је и као најци-
тиранији научник у АП Војводини у областима физика, хемија и физичка географија 
у 2020. години од стране Покрајинског секретаријата на науку, образовање и техно-
лошки развој. 

 
Дописни члан Жељко Шљиванчанин је научни саветник Института за нуклеа-

рне науке „Винча“ и наставник на докторским студијама Физичког факултета на сме-
ровима Квантна и математичка физика и Физика кондензоване материје. Као коруко-
водилац билатералног пројекта са Универзитетом у Трсту, наставио је интензивну 
сарадњу са групом проф. Марије Переси и у оквиру те сарадње објављен је за-
једнички рад. 

У оквиру Еразмус+ пројекта, у који су укључени Универзитет у Београду и 
Универзитет Црне Горе, у Институту „Винча“ учествовао је као коментор у изради 
једног заједничког рада. 

Објавио је два рада у међународном часопису Америчког физичког друштва 
Physical Review Materials, категорије М22. 

 
Дописни члан Игор Долинка је редовни професор Природно-математичког 

факултета Универзитета у Новом Саду, где је шеф Катедре за алгебру и теоријско 
рачунарство и руководилац студијског програма докторских студија математике. 
Члан је Стручног већа Сената УНС за природно-математичке науке, као и Матичног 
одбора МПНТР за математику, компјутерске науке и механику. Уредник је часописа 
Publications de l’Institut Mathématique у издању Математичког института САНУ. 

Током године публиковао је три научна чланка (сва три у часописима са SCI 
листе), и одржао једно пленарно предавање по позиву на међународној научној 
конференцији. Био је члан програмских одбора две међународне научне конфе-
ренције. У фокусу истраживања биле су три главне теме из области комбинаторне 
теорије полугрупа и група: у вези са проблемом речи за слободне идемпотентно-
генерисане полугрупе, проблем префиксних моноида за једнорелаторске групе, те 
сендвич моноиди у категоријама дијаграма. Започет је рад на заједничком пројекту 
“Right Noetherian and coherent monoids” са универзитетима у Сент Ендрјузу и Јорку 
у Уједињеном Краљевству, а са колегама из Јорка и Сиднеја (Аустралија) и рад на 
делу монографског карактера о презентацијама разних типова производа моноида и 
полугрупа. Као екстерни испитивач, учествовао у оценама и (онлајн) одбранама две 
докторске дисертације на Универзитету у Сент Ендрјузу, односно Универзитету 
Западног Сиднеја. 

 

Осврт на рад Одељења 

Рад Одељења за математику, физику и гео-науке може се оценити успешним. 
У области научног и стручног рада, најважније делатности Одељења, резултати на 
пројектима били су врло добри, о чему сведоче извештаји у Билтену Фонда САНУ 
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за истраживања у науци и уметности на српском и енглеском језику. Међународна 
сарадња остварена је у задовољавајућој мери, посебно ако се има у виду пандемијски 
режим путовања, што се огледа кроз учествовање чланова Одељења на међу-
народним научним скуповима, преко пројеката са иностраним академијама наука, 
као и кроз заједничке радове са научницима из иностранства.  

У изборима 2021. године, нови члан Одељења постао је проф. др Игор 
Долинка, а за иностраног члана САНУ изабран је др Часлав Брукнер, професор 
Бечког униврзитета и научни директор Института за квантну оптику и квантну 
информацију из Беча. 
 

 

 

 

5. ОДЕЉЕЊЕ ХЕМИЈСКИХ И БИОЛОШКИХ НАУКА 

 

Састав Одељења 

Одељење је у свом радном саставу, закључно са децембром 2021, имало 
укупно 19 чланова, и то 15 редовних чланова и четири дописна члана, као и пет чла-
нова ван радног састава и 15 иностраних чланова. Дописни члан Радослав Аџић није 
присуствовао скуповима Одељења дуже од годину дана пошто се налази у иностран-
ству. Стога, сходно члану 48. Статута САНУ, поменути академик не улази у бројно 
стање радног састава Одељења. 
 

Скупови Одељења 

Током године одржано је девет редовних и један ванредни скуп Одељења. Бу-
дући да је 2021. година била изборна за нове дописне и редовне чланове САНУ, Оде-
љење је заузело став да, због диспропорције у броју чланова биолошке и хемијске 
групације (пет насупрот десет), у овом изборном циклусу предност буде дата канди-
датима из биолошке групације. Овакав став је консеквентно спроведен током при-
према за изборе. I (фебруар), II (март), III (април) и IV (мај) редовни скупови Оде-
љења су били посвећени разматрању кандидатура на основу поднесених извештаја 
које су сачинили чланови Одељења. Гласање о кандидатима обављено је према про-
цедури која је предложена од стране Извршног одбора и Председништва САНУ, тако 
да су на финалном гласању на скупу који је одржан у мају на листама за редовне 
чланове била два кандидата, дописна члана ОХБН, а на листи за дописне чланове три 
кандидата ОХБН, три кандидата Огранка САНУ у Новом Саду, један кандидат 
Огранка САНУ у Нишу и осам кандидата које су предложиле институције изван 
САНУ или три академика. Дописни чланови ОХБН Милош Ђуран и Велимир 
Попсавин изабрани су за редовне, а Марјан Никетић и Жељко Томановић за нове до-
писне чланове САНУ. 

Једина ванредна седница ОХБН одржана је почетком марта, а повод су биле 
изјаве које је неколицина чланова Одељења језика и књижевности (ОЈК) и Одељења 
друштвених наука (ОДН) дало дневној штампи у којима је тражено изјашњавање 
чланова САНУ о њиховом ставу о статусу Косова и Метохије и на тај начин докази-
вање патриотизма. У дискусији која је уследила учествовали су сви чланови ОХБН 
сматрајући да је овакав начин изјашњавања непримерен, јер САНУ није политичка 
партија која је организована на принципима страначке дисциплине и једноумља, већ 
на научним истинама, независности и различитости мишљења. Тврдње да се САНУ 
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не оглашава по питању Косова и Метохије не стоје, што указују резултати симпози-
јума о сецесији (Академијски одбор за српско питање), публикација Учешће Српске 
академије наука и уметности у унутрашњем дијалогу о Косову и Метохији, коју је 
објавила САНУ 2018. године, али и читава библиотека појединачних радова, збор-
ника и књига које имају за тему Косово и Метохију и из којих се јасно види колика је 
заинтересованост и какав је допринос најкомпетентнијих одељења и чланова САНУ 
проблематици која се тиче Косова и Метохије. Чланови ОХБН сматрају да овакви 
напади првенствено на председника Владимира Костића, а посредно и на читаву 
САНУ, имају за циљ вештачко изазивање кризе и стварање подела унутар Академије, 
сличне онима које се дешавају у друштву. То показују не само малициозни и нетачни 
написи у таблоидним новинама већ и протест против САНУ организован испред Па-
лате Академије. Због тога су чланови ОХБН јединствени у осуди инструираних и 
оркестрираних напада на САНУ изазваних „изнутра“ и подстрекиваних „споља“ 
преко одређених средстава јавног информисања. О ставовима ОХБН по овом питању 
обавештени су Извршни одбор и Председништво САНУ. 

На скуповима ОХБН је разговарано и одговарано на захтеве Извршног одбора 
и Председништва САНУ, пре свега кроз делегирање чланова Одељења у оперативна 
тела Академије, али и давање мишљења ОХБН о појединим значајним питањима која 
се тичу устројства и рада САНУ. Сви скупови ОХБН су били добро посећени (око 
90%), тако да је на свим састанцима био обезбеђен кворум.  

Чланови Одељења обавештавани су о одржавању различитих научних и 
стручних манифестација у земљи и иностранству, о расписивању конкурса за доде-
љивање домаћих и међународних награда из области науке, просвете и др. Чланови 
Одељења подносили су на увид сепарате својих објављених радова и штампане 
књиге. Такође су добијани на увид часописи и књиге које су поклониле друге уста-
нове и дародавци. Сви ови материјали достављани су Библиотеци САНУ. 

У 2021. години чланови Одељења реализовали су један студијски боравак и 
учествовали на десетак међународних научних скупова. На реномираним универзи-
тетским институцијама одржали су 27 предавања и семинара, а на научним скупо-
вима поднели су око 20 реферата. 
 

Одбори и научноистраживачки пројекти 

Научноистраживачка активност Одељења одвијала се у оквиру истражи-
вачких пројеката којима руководе чланови Одељења, као и четири академијска и јед-
ног међуодељењског одбора. 

У оквиру Одбора за хемију (председник академик Богдан Шолаја) и Одбора 
за физичку хемију (председник академик Славко Ментус) реализовано је дванаест 
пројеката, којима руководе академици Иван Гутман, Живорад Чековић, Миљенко Пе-
рић, Богдан Шолаја, Славко Ментус, Слободан Милосављевић, Радомир Саичић, 
Милош Ђуран и Велимир Попсавин. Научноистраживачка активност Одбора за 
биологију (председник академик Драгослав Маринковић) обухватала је рад на шест 
пројеката, којима руководе академици Драгослав Маринковић, Драган Шкорић, 
Милена Стевановић, Радмила Петановић и Владимир Стевановић. Детаљни изве-
штаји о раду на пројектима чланова Одељења биће публиковани у Билтену Фонда 
САНУ за истраживања у науци и уметности за 2021. годину. 

Рад Одељења се одвијао у оквиру пет академијских одбора (АО). То су: Ака-
демијски одбор за проучавање фауне Србије (председник академик Радмила Петано-
вић), Академијски одбор за истраживања флоре и вегетације Србије (председник 
академик Владимир Стевановић), Академијски одбор „Човек и животна средина“ 
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(председник академик Владимир Стевановић), Академијски одбор за село (председ-
ник академик Драган Шкорић) и Академијски одбор за писање биографија председ-
ника ДСС, СУД, СКА и САНУ (председник Одбора академик Живорад Чековић). У 
оквиру Академијског одбора за проучавање живота и рада српских научника и пи-
сање историје САНУ, који је на старању ОХБН, реализује се пројекат-едиција под 
истим називом, а радом Одбора и реализацијом пројекта руководи академик Владан 
Ђорђевић, који је члан Одељења техничких наука. Извештаји о раду сваког акаде-
мијског одбора којим председавају чланови Одељења дати су одвојено од овог изве-
штаја. Овом приликом се посебно наглашава значај дводневног скупа посвећеног 
проблемима пројеката изградње рудника литијума и бората у Јадру и Рађевини код 
Лознице. Скуп под насловом „Пројекат Јадар – шта је познато?“ одржан је 6. и 7. маја 
уз учешће ресорног Министарства рударства и енергетике Републике Србије, инве-
ститора компаније „Рио Сава експлорејшн“, учесника у изради пројекта и стручњака 
који су имали озбиљне примедбе на процедуру добијања дозвола и идејна решења 
пројеката. 

У оквиру индивидуалних пројеката чланови Одељења су остварили значајне 
резултате који се огледају у 81 објављеном научном раду у престижним иностраним 
и домаћим часописима, монографијама, штампаним публикацијама предвиђених 
издавачком делатношћу САНУ, саопштењима на страним и домаћим научним скупо-
вима и пленарним предавањима, или оних по позиву, на научним скуповима и кон-
ференцијама. Чланови Одељења су били посебно активни у раду оперативних тела 
САНУ, академијских одбора, као и Министарства за просвету, науку и технолошки 
развој Републике Србије. Детаљни извештаји о раду академијских одбора којима ру-
ководе чланови Одељења и индивидуалних пројеката чланова биће приказани у Бил-

тену Фонда САНУ за истраживања у науци и уметности за 2021. годину.  
Одређени број чланова Одељења руководи стратешким пројектима који се фи-

нансирају од стране САНУ у периоду од три године. То су академик Богдан Шолаја: 
„Синтеза и примена нових хемотерапеутика на бази природних производа и ком-
плекса металаˮ и академик Милена Стевановић „Проучавање ефекта микроделеције 
хромозома 22 (22q11) на појаву неуроразвојних поремећаја и неуродегенеративних 
болести (МИКРОНЕУРО)ˮ. 
 
Предавања у организацији Одељења 

У организацији Одељења одржана су следећа предавања:  
– Тања Ћирковић Величковић одржала је предавање под насловом „Развој 

тестова на бази рекомбинантних антигена“ на скупу посвећеном ковиду 19 који је 
одржан у организацији САНУ; 

– Тања Ћирковић Величковић одржала је пленарно предавање под насловом 
“Emerging food contaminants” на XXI европском скупу хемичара животне средине 
(EMEC21) у Новом Саду; 

– Радомир Н. Саичић одржао је 4. јуна предавање под насловом „Терапија 
РНК-вироза малим молекулима. Пренаменовање иминошећера и хлорокинских де-
ривата против ковида 19“, на симпозијуму „COVID-19 пандемија: поруке, нова 
сазнања и дилеме“ одржаном у САНУ; 

– Владимир Стевановић одржао је два научно-популарна предавања „Био-
лошка разноврсност – како је разумети и зашто је важно сачувати“, 10. марта у 
Огранку САНУ у Новом Саду и „Биолошка разноврсност – еколошка парадигма 
очувања човечанства“, „Симпласт“ на Конгресу студената биологије који је одржан 
од 9. до 13. децембра на Златибору. 
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Научни скупови у организацији Одељења 

У организацији Одељења и одбора којим руководе чланови Одељења одржани 
су следећи научни скупови: 

– научни скуп „Пројекат Јадар – шта је познато?“, у организацији Акаде-
мијског одбора „Човек и животна средина“, Одбора за материјале САНУ и Одбора за 
хемију САНУ, одржан 6. и 7. маја у Свечаној сали САНУ; 

– научно-стручни скуп „Значај сточарства у производњи хране и одрживом 
развоју села“, у организацији Академијског одбора за село, одржан 12. маја у Свеча-
ној сали САНУ; 

– свечана академија поводом обележавања 125 година од рођења и 40 година 
од смрти академика Вукића Мићовића, у организацији Одељења хемијских и биоло-
шких наука и Одбора за хемију, одржана 3. јуна у Свечаној сали САНУ; 

– научно-стручни скуп „Ђорђе Радић, родоначелник савремене пољопривреде 
у Србији – 180 година од рођења првог доктора пољопривредних наука у Србаˮ, у 
организацији Академијског одбора за село и Савеза инжењера и техничара Србије, 
одржан 8. јуна у Свечаној сали САНУ;  

– свечани скуп поводом обележавања 100 година од рођења академика Вла-
димира Пантића (1921–2009), у организацији Одељења хемијских и биолошких 
наука и Одбора за биологију, одржан 17. новембра у Свечаној сали САНУ; 

– научно-стручни скуп „Како сузбити амброзију, непријатеља здравља људиˮ 
у организацији Академијског одбора за село, одржан 24. новембра у Свечаној сали 
САНУ; 

– свечани скуп поводом обележавања 100 година од рођења академика 
Душана Каназира (1921–2009), у организацији Одељења хемијских и биолошких 
наука и Одбора за биологију, одржан 15. децембра у Свечаној сали САНУ. 
 

Публикације 

Објављене су следеће публикације  
– Фитофагне и предаторске гриње самониклих воћака у шумама Србије, 

аутора Катарине Младеновић, Бојана Стојнића и Радмиле Петановић (уредник ака-
демик Радмила Петановић); 

– Фауна паразитоидних оса (Hymenoptera, Braconidae, Aphidiinae) Србије, 
аутора Жељка Томановића, Владимира Жикића и Анђелка Петровића (уредник ака-
демик Радмила Петановић); 

– Супстанцијално нова реакција у органској хемији, аутора Живорада Чеко-
вића (уредник академик Владимир Стевановић); 

– зборник радова Пројекат Јадар – шта је познато? (уредници Владимир 
Стевановић, Богдан Шолаја и Велимир Радмиловић); 

– Флора орхидеја (Orchidaceae) западне Србије, аутора Владана Ђорђевића 
(уредник академик Владимир Стевановић).  
 

Међународна сарадња 

Међународна сарадња је реализована у смањеном обиму због епидемије ко-
вида 19. Настављена је сарадња између Бугарске академије наука (БАН) и САНУ, у 
оквиру пројекта под називом „Фитохемијско испитивање секундарних метаболита из 
биљака и гљива и њихових биотрансформисаних производа“ (руководилац у САНУ 
академик Слободан Милосављевић). 
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Делатност чланова Одељења 

Академик Мирослав Гашић због болести није учествовао у раду Одељења. 
 

Академик Иван Гутман је у току године радио као руководилац на пројекту 
„Истраживања у математичкој хемијиˮ. Главни је уредник међународног часописа 
MATCH Communications in Mathematical and in Computer Chemistry, који се издаје у 
Крагујевцу и часописа Open Journal of Discrete Applied Mathematics. Током године је 
објавио 25 научних радова.  

 

Академик Драгослав Маринковић је професор у пензији Биолошког факултета 
Универзитета у Београду. У САНУ је члан Академијског одбора „Човек и животна 
средина“, Академијског одбора за проучавање живота и рада српских научника и пи-
сање историје САНУ и Стручног савета Архива САНУ. Председник је Одбора за 
биологију Одељења хемијских и биолошких наука, оснивач и почасни председник 
Националног комитета за биоетику Унескове комисије Републике Србије са седи-
штем у САНУ. Руководилац је научног пројекта Ф-16 „Адаптивне границе попула-
ционо-генетске полиморфности“. Председник је Комисије САНУ за доделу стипен-
дија за усавршавања у Шведској, према легату Р. и М. Ђермановића, које се остварују 
преко Краљевске шведске академије наука. Добитник је Награде „Проф. др Војислав 
Стојановић“ Удружења универзитетских професора и научника Србије. Почасни је 
члан Биоетичког друштва Србије и члан Међународног форума Унескових катедара 
наставника биоетике. Носилац је Повеље за допринос у развоју и раду Антрополо-
шког друштва и Друштва генетичара Србије, као и Платинасте плакете Српског био-
лошког друштва. Члан је редакција научних часописа Генетика, Гласник Антропо-

лошког друштва Србије, Facta Universitatis, a раније и неколико часописа у иностран-
ству. По позиву је рецензент радова међународних часописа Animal Behaviour, 
Clinical Genetics и Global Bioethics. 

 

Академик Живорад Чековић је редовно учествовао у раду Одељења хемијских 
и биолошких наука САНУ и раду неколико академијских одбора, у раду Српског хе-
мијског друштва, а бавио се и још неким пословима од општег друштвеног интереса. 
Најзначајније активности у протеклој години односе се на прикупљање биографских 
рукописа за едицију о досадашњим председницима ДСС, СУД, СКА и САН(У), у 
својству члана и председника Академијског одбора за писање биографија председ-
ника ДСС,СУД, СКА и САН(У), а која је требало да буде публикована током ове го-
дине, за 180. годишњицу САНУ. Од 42 неопходна рукописа до сада је прикупљено 
33. Био је члан и активно учествовао у раду Академијског одбора за проучавање жи-
вота и рада српских научника и писање историје САНУ, Академијског одбора за село 
и Академијског одбора „Човек и животна средина“. Написао је и књигу 
монографског карактера под насловом Супстанцијално нова реакција у органској 
хемији, коју је публиковала САНУ. 

 

Академик Драган Шкорић је професор емеритус Пољопривредног факултета 
Универзитета у Новом Саду за предмет Оплемењивање биљака и семенарство. Пред-
седник је Академијског одбора за село и члан Академијског одбора за проучавање 
живота и рада српских научника и писање историје САНУ. Инострани је члан Ака-
демије наука и уметности Републике Српске и Академије аграрних наука Украјине, и 
члан струковне Академије инжењерских наука Србије. Главни је и одговорни уред-
ник међународног часописа о сунцокрету Helia, који излази онлајн. Поред тога је 
члан уредништва румунског часописа ANNALI, македонског часописа који издаје 
државни Универзитет „Гоце Делчев“ у Штипу и уредништва украјинског часописа 
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Breeding and Seed Production. Члан је Савета Универзитета у Београду и члан Савета 
Матице српске. Копредседник је Националног тима за препород села Србије.  

 

Академик Миљенко Перић је у коауторству са Шћепаном Миљанићем и Јеле-
ном Радић-Перић написао текст за едицију о председницима САНУ: Павле Савић 
(1909–1994). 

 

Aкадемик Владимир Стевановић је секретар Одељења хемијских и биоло-
шких наука САНУ. Редовни је професор Биолошког факултета Универзитета у Бео-
граду у пензији. Председник је два академијска одбора – Академијског одбора за 
изучавање флоре и вегетације Србије и Академијског одбора „Човек и животна сре-
динаˮ и члан Академијског одбора за проучавање фауне Србије. Руководилац је про-
јеката „Грађа за васкуларну флору Србије – таксономски проблеми, хоролошки при-
лози, анализе, заштита (ГЕОФЛОР)ˮ. У својству председника Академијског одбора 
„Човек и животна срединаˮ, заједно са академицима Богданом Шолајом (Одбор за 
хемију САНУ) и Велимиром Радмиловићем (Академијски одбор за материјале 
САНУ), уз учешће представника Министарства рударства и енергетике Републике 
Србије, компаније „Рио Саваˮ као ћерке фирме компаније „Рио Тинтоˮ у Србији, 
институција из Србије које су учествовале у изради пројекта, организовао је дво-
дневни научни скуп који је одржан 6. и 7. маја, посвећен проблему изградње рудника 
литијума на подручју Јадра и Рађевине под насловом „Пројекат Јадар – шта је 
познато?ˮ. После скупа уследиле су преписке са ресорним Министарством рударства 
и енергетике и Министарством заштите животне средине Републике Србије, као и 
„Рио Савомˮ. Целокупан материјал са скупа са свим рефератима, дописима и одго-
ворима публикован је у зборнику радова са скупа. Члан је међународног Комитета за 
картирање флоре Европе (Atlas Florae Europaeae) и руководилац тима за картирање 
васкуларне флоре Србије истоименoг европског пројекта. У току године са групом 
сарадника сакупљао је материјал за картирање врста у Србији и околним територи-
јама за потребе Атласа флоре Европе, св. 19, који се односи на распрострањење 
таксона из дела породице Papilionaceae. Уредник је струка биологије, хемије, геоло-
гије и шумарства у Српској енциклопедији и аутор одредница за III том ове едиције 
(слово Д(Дeм)–Ђ). У децембру је реизабран за секретара Одељења хемијских и био-
лошких наука САНУ. Члан је редакционих одбора међународних ботаничких часо-
писа Phytologia Balcanica и Botanika Chronika, и домаћих часописа са међународним 
редакционим одбором Botanica Serbica и Bulletin of Natural History Museum in 
Belgrade. Стални је рецензент неколико водећих међународних ботаничких и еколо-
шких часописа (Annales Botanici Fennici, Nordic Journal of Botany, Plant Systematic 
and Evolution, Biodiversity and Conservation, Turkish Journal of Botany). Објавио је два 
прегледна рада у међународним монографијама. 

 

Академик Богдан Шолаја је у току године у САНУ руководио пројектом „Нови 
биоактивни молекули засновани на природним производимаˮ. Члан је Редакционог 
одбора часописа Journal of the Serbian Chemical Society (СХД). Научна истраживања 
врши у сарадњи и/или кроз пројекте са Институтом за молекуларну генетику и гене-
тичко инжењерство (Београд), Институтом за онкологију и радиологију Србије Уни-
верзитета у Београду, Хемијским факултетом Универзитета у Београду, Иновацио-
ним центром Хемијског факултета (Београд) и Институтом за хемију, технологију и 
металургију Универзитета у Београду. Руководио је пројектима „Нови биоактивни 
молекули засновани на природним производимаˮ (САНУ) и „Синтеза и примена но-
вих хемотерапеутика на бази природних производа и комплекса металаˮ (САНУ). У 
оквиру првог пројекта проучавана су антифунгална својстава 5-аминотетразола. 
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Установљено је да 5-аминотетразоли у потпуности спречавају филаментацију 
Candida albicans у in vitro и in vivo условима испитивања. У оквиру другог пројекта 
вршена су истраживања на дериватима новосинтетисаних диазахризенских дери-
вата, и њихових фармацеутски прихватљивих соли, као антитуморских агенаса.  

 

Академик Милена Стевановић је научни саветник Института за молекуларну 
генетику и генетичко инжењерство Универзитета у Београду и редовни професор 
Биолошког факултета Универзитета у Београду, где предаје Основе манипулисања 
генима на дипломским академским студијама, као и Увод у геномику на мастер ака-
демским студијама. Као координатор и предавач на предмету Молекуларна биологија 
гена, укључена је у реализацију докторских студија на студијском програму Молеку-
ларна биологија на Биолошком факултету Универзитета у Београду. Члан је Нацио-
налног савета за научни и технолошки развој Републике Србије, Управног одбора 
Српског друштва за молекуларну биологију, Извршног одбора Српског друштва за 
неуронауке, као и Редакционог одбора часописа Balkan Journal of Medical Genetics. 
Активно је учествовала у раду Одбора за биологију САНУ, Академијског одбора за 
науку САНУ, као и Стручног савета Библиотеке САНУ. Руководилац је стратешког 
пројекта САНУ „Проучавање ефекта микроделеције хромозома 22 (22q11) на појаву 
неуроразвојних поремећаја и неуродегенеративних болести (МИКРОНЕУРО)ˮ, као 
и индивидуалног пројекта „Испитивање улоге SОX протеина у промовисању малиг-
ног фенотипа ћелија (СОПРОМАЛ)ˮ у оквиру Фонда САНУ за истраживања у науци 
и уметности. Учествује у пројекту који финансира Министарствo просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије (Програм Развој науке и технологије – Уговор 
о реализацији и финансирању научноистраживачког рада НИО у 2021. години), као 
и пројекту „Молекуларна основа одговора на хемиотерапију у карциному ректумаˮ, 
који финансира Фонд САНУ за истраживања у науци и уметности. Руководилац је 
међународног научноистраживачког пројекта који се реализује у сарадњи са компа-
нијом Complete Genomics Inc (USA), а од 2021. учесник је на пројекту “Enabling the 
first registry of individuals with Fragile X-associated disorders and better assessment of 
future testing/screening needs in Serbia”, који финансира компанија Asuragen, САД. 
Учесник је COST акције “Maximizing Impact of Research on Neurodevelopmental 
Disorders”. У оквиру ових пројеката у току године објавила је у коауторству девет 
научних радова у индексираним међународним часописима. У Институту за молеку-
ларну генетику и генетичко инжењерство руководи Лабораторијом за хуману моле-
куларну генетику. Са сарадницима је у току године наставила истраживања усмерена 
на проучавање улоге SOX гена у одржавању плурипотентности и диференцијацији 
матичних ћелија, као и проучавање улоге ових гена у процесима неурогенезе и онко-
генезе. Током године бавила се проучавањем ефекта микроделеције 22q11.2 на појаву 
неуроразвојних поремећаја и неуродегенеративних болести. Такође, бавила се и 
испитивањем ефеката биоактивних природних и синтетских једињења, екстраката 
биљака и гљива и угљеничних наноматеријала на пролиферативни капацитет и вија-
билност различитих типова туморских ћелијских линија, као и анализом ефеката 
ових једињења на експресију одабраних SOX гена. 

 

Академик Славко Ментус је током године на Факултету за физичку хемију 
држао делове наставе докторског курса Нове физичкохемијске методе. У својству 
члана, учествовао је у активностима Академијског одбора за енергетику и Одбора за 
материјале САНУ. Руководио је пројектом под називом „Електрокатализа у савреме-
ним процесима конверзије енергијеˮ финансираним од стране Фонда САНУ за 
истраживања у науци и уметности. Руководио је делом пројекта Факултета за фи-
зичку хемију под називом „Литијум-јонске батерије и горивне ћелије – истраживање 
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и развојˮ, који финансира Министарство просвете и науке Републике Србије. Члан је 
Научног одбора Друштва за истраживање материјала Србије, а поред тога, члан је 
међународних научних удружења Electrochemical Society и International Society of 
Electrochemistry. Учествовао је као члан научних одбора у организацији четири 
научна скупа. Током године радио је као члан уредништва часописа Гласник хеми-

чара, технолога и еколога Републике Српске, часописа Ecologica, чији је oснивач и 
издавач Научно-стручно друштво за заштиту животне средине Србије – Ecologica, као 
и часописа Флогистон, који издаје Музеј науке и технике у Београду. Током године 
рецензирао je 13 радова поднетих за публиковање у реномираним научним часопи-
сима: Electrochemistry Communications, Journal of Electroanalytical Chemistry, Journal 
of Alloys and Compounds, Journal of Hydrogen Energy, Chemical Engineering Journal, 
Materials Chemistry and Physics, ACS Physical Chemistry Letters, Materials Science, 
Journal of Serbian Chemical Society и др. Као резултат рада на научноистраживачким 
пројектима током године, као аутор или коаутор, публиковао је пет радова у међуна-
родним научним часописима, један приказ књиге, два рада у часописима национал-
ног ранга и четири саопштења на међународим научним конференцијама, од којих је 
једно било пленарно предавање по позиву.  

 

Академик Слободан Милосављевић је у току године на Хемијском факултету 
Универзитета у Београду водио курс Савремене структурне методе на мастер академ-
ским студијама и курсeве Савремене структурне методе 2 и Хемија секундарних ме-
таболита на докторским студијама. Као председник Савета Галерије науке и технике 
(ГНТ) САНУ активно је учествовао у раду Галерије у погледу планирања и органи-
зације изложби. Учествовао је у раду Академијског одбора за проучавање флоре и 
вегетације Србије. Руководио је пројектом „Фитохемијско испитивање секундарних 
метаболита биљака и гљива и њихових биотрансформисаних производа“ (САНУ) и 
пројектом међуакадемијске сарадње између Бугарске академије наука и САНУ под 
насловом „Фитохемијско испитивање секундарних метаболита из биљака и гљива и 
њихових биотрансформисаних производа“. Урадио је рецензије рукописа за међуна-
роднe часописе Natural Product Research (један рад) и Biochemical Systematics and 
Ecology (два рада), као и рецензију рукописа Живорада Чековића под насловом Суп-

станцијално нова реакција у органској хемији, у издању САНУ. Поред тога, рецензи-
рао је два рукописа ауторке Снежане Бојовић „Сима Лозанић (1847–1935)“ и „Алек-
сандар Деспић (1927–2005)“, који ће бити публиковани у оквиру пројекта САНУ 
„Председници Академије“ којим руководи академик Живорад Чековић. 

 

Академик Радмила Петановић је редовни професор Пољопривредног факул-
тета Универзитета у Београду у пензији, ангажована на докторским студијама. Акту-
елни програм научне сарадње у коме учествује је “Investigations on the use of mites as 
biological control agents against invasive rangeland weeds” CABI Europe-Switzerland; 
Biotechnology and Biological Control Agency (BBCA), Рим (Италија), Универзитет у 
Београду, Пољопривредни факултет у Београду и Руска академија наука, Санкт Пе-
терсбург (Русија). У овој години објавила је три научна рада у реномираним међуна-
родним научним часописима Systematic and Applied Acarology и Insects и једну моно-
графију као коаутор у издању САНУ. Члан је Академијског одбора за науку САНУ, 
Научног савета Задужбине Андрејевић и члан Матичног одбора за биотехнологију и 
пољопривреду Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије. Члан је Комисије за доделу Награде града Београда за природне и техничке 
наукe. Председник је Академијског одбора за проучавање фауне Србије САНУ. Као 
представник САНУ, члан је Националног комитета Унеска за програм „Човек и 
биосфера“, Министарства заштите животне средине Републике Србије. Ове године 
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је била члан Комисије за доделу награде Медаља САНУ за природне и техничке 
науке. Изабрана је за члана Уређивачког одбора едиције „Живот и стваралаштво жена 
чланова Српског ученог друштва, Српске краљевске академије и Српске академије 
наука и уметности“. Члан је Академијског савета ове едиције. Била је члан организа-
ционог одбора свечаног скупа поводом обележевања 100 година од рођења акаде-
мика Владимира Пантића, одржаног у САНУ 17. новембра. Била је учесник научно- 
-стручног скупа „Како сузбити амброзију, непријатеља здравља људи“ одржаног у 
САНУ 24. новембра у организацији Академијског одбора за село САНУ. Уредник је 
монографија Фауна паразитоидних оса (Hymenoptera, Braconidae, Aphidiinae) 
Србије, аутора Жељка Томановића, Владимира Жикића и Анђелка Петровића и Фи-

тофагне и предаторске гриње самониклих воћака у шумама Србије, аутора Катарине 
Младеновић, Бојана Стојнића и Радмиле Петановић, у издању САНУ. 

 

Академик Радомир Саичић је током године свој научноистраживачки рад 
обављао у оквиру пројекта Министарства просвете, науке и технолошког развоја Ре-
публике Србије „Развој нових синтетичких метода и њихова примена у синтези при-
родних производа и биолошки активних једињења“, у оквиру истоименог пројекта 
САНУ, као и у оквиру пројекта “Small Molecule Anti-RNA-virus Therapy. Repurposing 
Iminosugars and Chloroquine Analogues Against COVID-19” (SMART Repurposing), 
који финансира Фонд за науку Републике Србије, у оквиру Специјалног програма 
истраживања ковида 19. У оквиру ових истраживања настављен је рад на тоталним 
синтезама неколико природних производа сложене структуре и интересантног спек-
тра биолошке активности. Започета су и истраживања усмерена ка трагању за новим 
леком против ковида 19. На пословима у САНУ ангажован је као члан Стручног са-
вета Аудиовизуелног архива и центра за дигитализацију САНУ, Академијског одбора 
за образовање, Академијског одбора за међународну сарадњу, као и Стручног савета 
Галерије ликовне и музичке уметности САНУ. Поднео је оставку на место члана 
Академијског одбора за високо образовање. Био је ангажован као председник 
Изборне комисије на Изборној скупштини САНУ. Током године држао је предавања 
на Хемијском факултету Универзитета у Београду, у оквиру редовних (Органске син-
тезе 1 и 2), мастер (Синтезе комплексних органских молекула) и докторских студија 
(Нове синтетичке методе). Oдржао је 18. августа предавање под насловом “Synthesis 
of natural products and the development of synthetic methodology: Some examples from 
our laboratories”, у оквиру виртуелне конференције Summer@UIC, Seminar Series, 
University of Illinois at Chicago. Добитник је Медаље Српског хемијског друштва за 
трајан и изванредан допринос науци за 2021. годину. 

 

Академик Милош Ђуран је свој научноистраживачки рад у току године обав-
љао кроз реализацију задатака и руковођење пројектом „Комплекси метала као по-
тенцијални терапеутски агенси“ (индивидуални пројекат Фонда САНУ), као и пот-
пројектом „Синтеза и испитивање нових комплекса метала за антимикробну, антиту-
морску и комбиновану терапију“ (стратешки пројекат САНУ). Учествовао је у раду 
Матичног научног одбора за хемију у Министарству просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије. Био је члан Управног одбора Фондације ТЕМПУС за Ре-
публику Србију, члан Савета Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагу-
јевцу и обављао је дужност управника Центра за научноистраживачки рад САНУ и 
Универзитета у Крагујевцу. У току године објавио је пет научних радова у међуна-
родним часописима (три рада из категорије М21 и два рада из категорије М22) и један 
ревијски рад (категорија М22). Поред тога, аутор је једног рада који је саопштен на 
међународној научној конференцији и штампан у целини у зборнику радова (катего-
рија М33). Активно је учествовао у раду Академијског одбора за високо образовање, 
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Академијског одбора за науку и Академијског одбора за српско питање. Обављао је 
дужност подручног уредника за неорганску хемију за часопис Journal of the Serbian 
Chemical Society. Поред тога, члан је уређивачких одбора часописа Kragujevac 
Journal of Science (Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу) и The 
University Thought – Publication in Natural Sciences (Природно-математички факултет, 
Универзитет у Приштини – Косовска Митровица).  

 

Академик Велимир Попсавин је редовни професор на Природно-матема-
тичком факултету у Новом Саду, где је држао предавања и испите из курсева Меди-
цинска хемија и Биоорганска хемија (IV година основних академских студија биохе-
мије). На докторским студијама хемије и биохемије држао је консултације из курса 
Одабрана поглавља медицинске хемије. Члан је Академијског одбора за науку САНУ, 
Комисије за материјално-финансијска питања и Комисије за културно-уметничке 
активности и научну трибину Огранка САНУ у Новом Саду. Учествовао је у реали-
зацији трогодишњег пројекта под називом „Синтеза и примена нових хемотерапеу-
тика на бази природних производа и комплекса метала“, који се реализује у оквиру 
програма Стратешки пројекти САНУ (руководилац академик Богдан Шолаја). У 
оквиру овог пројекта, руководи потпројектом под називом „Синтеза и биомеди-
цинска испитивања нових антитуморских и антибактеријских агенаса на бази при-
родних лактона и С-нуклеозида тиазофурина“. Руководио је индивидуалним про-
јектом „Синтеза и биолошка испитивања нових антитуморских и антимикробних 
агенаса“, који финансира Фонд САНУ за истраживања у науци и уметности. Руково-
дио је истраживањима у оквиру научнoг програма МПНТР Републике Србије, који је 
заменио досадашњи републички пројекат ОИ 172006. Председавао je Изборним и 
научним већем Департмана за хемију, биохемију и заштиту животне средине ПМФ-а 
у Новом Саду. Био је члан Научног савета ПМФ-а у Новом Саду. Пензионисан je 1. 
октобра. Представљао је САНУ у Матичном научном одбору за хемију у Министар-
ству просвете науке и технолошког развоја Републике Србије. Члан је уређивачког 
одбора часописа Kragujevac Journal of Science. 

 

Дописни члан Тања Ћирковић Величковић је током године руководила једним 
националним пројектом који финансира Фонд за науку Републике Србије из специ-
јалног програма Covid-19, једним националним пројектом који финансира Фонд за 
науку Републике Србије из програма Дијаспора, двама међународним пројектима из 
програма Хоризонт2020, једним пројектом подржаним од стране УНДП-а и једним 
пројектом САНУ. Учествовала је на једном пројекту који финансира Фонд за инова-
циону делатност у оквиру програма “Proof of Concept” и једном пројекту који финан-
сира УНДП. У оквиру ЕУ пројекта “Foodentwin”, којим руководи, организовала је 
међународни скуп “Novel Instrumental Approaches in Food Science” и национални 
скуп “Innovative Research in Food and Environment”. Учествовала је у раду Научног и 
Организационог одбора XXI конгреса хемије хране, “EuroFoodChem”, који је одржан 
виртуално, 23. и 24. новембра. Као члан Научног одбора, учествовала је у организа-
цији 15. конгреса друштава протеомике Италије (ИтПА), Грчке и Србије (СеПА), који 
је одржан на Католичком универзитету у Риму од 8. до 10. септембра. На XXI европ-
ском скупу хемичара животне средине, EMEC21, који је одржан у Новом Саду, одр-
жала је пленарно предавање под насловом “Emerging Food Contaminants”. Предавање 
по позиву под насловом „Развој тестова на бази рекомбинантних антигена“ је одр-
жала и на скупу посвећеном ковиду 19, који је одржан у организацији САНУ. Уче-
ствовала је у раду Европског хемијског друштва као члан Одељења за хемију хране 
и раду Српског хемијског друштва (СXД) као члан Председништва. У раду Српског 
удружења за протеомику (SePA) учествује као председник друштва. У раду Европске 
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организације за протеомику учествује као члан иницијативе за храну и исхрану. Про-
декан је за науку и међународну сарадњу Хемијског факултета Универзитета у Бео-
граду. Наставља истраживања у циљу идентификацијe алергених протеина у храни 
и модификација протеина насталих током прераде хране и под утицајем загађења 
животне средине; испитивања дигестома алергених протеина из хране; испитивања 
интеракција протеина и лиганада у храни, комбинујући широки спектар експеримен-
талних метода са рачунарским предвиђањима. Током године два месеца је провела 
на кампусу Гент Универзитета у Јужној Кореји, као професор на предметима Хемија 
хране и Аналитичке хемијске методе и као координатор пројекта финансираног од 
стране Посебног белгијског фонда за науку (BOF). Током године је наставила да 
истражује антигене протеине новог корона вируса у циљу развоја иновативних 
тестова за детекцију вируса у биолошким флуидима. Објавила је шеснаест радова у 
међународним часописима, од којих три у међународним часописима изузетног зна-
чаја, седам у врхунским међународним часописима, пет у водећим међународним 
часописима, један у часописима међународног значаја и саопштила је 34 саопштења 
на међународним скуповима, као и три саопштења на националним скуповима. 

 

Дописни члан Марјан Никетић је изабран 4. новембра. 
 

Дописни члан Жељко Томановић је изабран 4. новембра. 
 

Осврт секретара на рад Одељења 

На скоро свим скуповима Одељења вођене су критички интониране дискусије 
које су се односиле на стање образовања, науке и културе у држави, као и месту 
САНУ у решавању све већих проблема у друштву. Констатовано је да се мишљење 
струке и науке у креирању политике занемарује, пренебрегава, па чак и игнорише. 
Истакнуто је да се САНУ својом активношћу, пре свега јавним скуповима у њеној 
организацији, оглашавала у вези многих актуелних проблема у пољопривреди, жи-
вотној средини и друштвеним проблемима, али да на закључке тих скупова власт 
није реаговала, нити је било адекватних повратних одговора, нити жеље да се 
мишљење чланова САНУ узме у разматрање у доношењу одлука о стратешким прав-
цима развоја друштва и државе. 

Такође, изражено је незадовољство у вези са начином на који се ресорно ми-
нистарство односи према пројектним циклусима и финансирању пројеката и истра-
живача у научним институцијама. Констатовано је да се не виде намере ресорног ми-
нистарства да се проблеми науке у Србији реше, те да такво стање доводи до све 
већег разочарања научне заједнице у Србији и, истовремено, све већег одласка шко-
лованих научних кадрова у иностранство. Чланови Одељења који су учествовали у 
раду Одбора за науку САНУ дали су свој велики допринос да се поменути нагоми-
лани проблеми статуса и стања науке у Србији истакну, и предлагали решења да се 
они превазиђу. 

Такође, чланови Одељења су изразили подршку политици руководства Акаде-
мије у вођењу САНУ, као и активностима које Председништво предузима у њеној 
афирмацији у друштву кроз отвореност према различитим питањима која покривају 
широку лепезу научних и друштвених тема. 

Као и до сада чланови Одељења су радили у толерантној, конструктивној и 
критички настројеној атмосфери. 
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6. ОДЕЉЕЊЕ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 

 

Састав Одељења 

Почетком године Одељење техничких наука САНУ је имало 12 чланова, од 
којих је девет редовних и три дописна члана. Одељење је током године остало без 
своја два редовна члана, академика Зорана Ђурића и академика Дејана Поповића. 
Академик Зоран Ђурић, директор Института техничких наука САНУ, преминуо је 15. 
септембра у Београду. Академик Дејан Поповић, секретар Одељења техничких наука 
САНУ, преминуо је 4. октобра у Београду. На Изборној скупштини САНУ, одржаној 
4. новембра, у редове дописних чланова САНУ и у састав Одељења примљени су 
проф. др Миодраг Михаљевић, проф. др Владан Девеџић и проф. др Владан Срдић. 
Дописни чланови Слободан Вукосавић и Велимир Радмиловић изабрани су за ре-
довне чланове САНУ. По истеку мандата секретара Одељења академика Зорана 
Петровића, Одељење је на свом IX редовном скупу изабрало академика Дејана По-
повића за новог секретара, док је за заменика секретара изабран Слободан Вукоса-
вић. Академик Поповић је обављао дужност секретара до октобра. На X редовном 
скупу за секретара Одељења техничких наука изабран је академик Слободан Вукоса-
вић, а за заменика секретара дописни члан Влада Вељковић. Крај године Одељење 
техничких наука дочекало је са 13 чланова, од којих је девет редовних и четири до-
писна члана.  

Научноистраживачки пројекти 

Извештај о раду на пројектима које воде чланови Одељења објављени су у 
Билтену Фонда САНУ за истраживања у науци и уметности. 
 

Скупови Одељења 

Током године одржано је тринаест редовних скупова Одељења, три скупа ре-
довних чланова и један ванредни скуп. Поред редовног извештавања о дописима 
Извршног одбора САНУ и Председништва САНУ, на скуповима су одржана следећа 
предавања и посебно значајне активности: 

На I скупу, одржаном 25. јануара (први део) и 1. фебруара (други део), изнети 
су предлози кандидата за избор у чланство САНУ и начињен је прелиминарни дого-
вор око принципа и начина рада током избора. За сваког од 12 предложених научника 
дате су краће презентације и представљени кључни квантитативни и квалитативни 
показатељи. Четири члана Одељења дала су приказ основних података о кандида-
тима, анализу њихових доприноса и предлог кључних критеријума и показатеља. По-
даци, које је академик Нинослав Стојадиновић 2020. године прикупио вршећи саве-
сну и свеобухватну претрагу свих потенцијалних кандидата који раде у области 
техничких наука са афилијацијом у Републици Србији, а на основу којих је направио 
анализу и рангирање на основу квантитативних показатеља (база SCOPUS), ажури-
рани су 20. јануара, док је одговарајућа анализа спроведена за области грађевинства, 
машинства, електронике, електротехнике, информационих технологија и науке о 
материјалима. За сваког од кандидата сагледани су најзначајнију параметри: Хиршов 
фактор, број цитата, удео цитата у радовима са истакнутим коауторима, област истра-
живачког рада и часописи у којима најчешће објављују своје радове, тренд у годи-
шњем броју цитата, као и други показатељи. За двадесет радова са највећим бројем 
цитата утврђена је афилијација, као и редослед навођења кандидата у листи коаутора, 
како би се стекао увид у најзначајнија истраживања спроведена у Србији под руко-
водством кандидата. Академик Дејан Поповић је спровео анализу засновану на по-
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дацима из исте базе и приказао одговарајуће нумеричке и графичке приказе за већи 
број кандидата. Приказ академика Поповића укључивао је и промене у цитираности 
и броју радова током претходних година, као и удео радова у појединим областима и 
часописима. Академик Антоније Ђорђевић је претраживао базе података ради утвр-
ђивања листе кандидата чији радови имају више од сто цитата, који носе афилијацију 
из Србије, и који садрже значајне доприносе урађене у земљи. Узимани су у обзир 
радови у којима је предложени кандидат био први или последњи аутор. Уз одгова-
рајуће консултације, издвојени су радови у којима посматрани аутори дају доми-
нантни допринос, уз селекцију научника који, по тематици, гравитирају Одељењу 
техничких наука. Академик Душан Теодоровић је приказао ранг-листе начињене на 
основу броја цитата и Хиршовог индекса у базама SCOPUS и Google Scholar, уз ува-
жавање података доступних на такозваној Станфордској листи. На захтев Министар-
ства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије, Одељење је делеги-
рало академика Зорана Љ. Петровића да помогне у избору тема и организацији дога-
ђаја посвећених телекомуникационим технологијама пете генерације. 

На II скупу, одржаном 22. фебруара, академик Антоније Ђорђевић је именован 
за представника Одељења у Управном одбору Института техничких наука. У оквиру 
изборних активности и предлагања кандидата за избор у чланство САНУ, за сваког 
од 12 потенцијалних кандидата формиране су комисије од по два члана. Чланови 
формираних комисија замољени су да сачине реферат на две странице, који би засе-
бно приказао научну вредност остварених резултата за сваког од кандидата, научну 
препознатљивост у свету, инжењерску компоненту истраживачког рада, допринос у 
развоју младих истраживача и научног окружења у Србији и присутност кандидата 
у светској науци. Академик Антоније Ђорђевић, председник Комисије за праћење 
избора САНУ, известио је чланове Одељења да се међу предлозима пристиглим од 
предлагача изван САНУ, налази и шест предлога кандидата који раде у области 
техничких наука. За сваког од шест кандидата, Одељење је одредило комисију од два 
члана који су били задужени за припрему одговарајућих реферата на две странице. 
Договорено је да академик Теодор Атанацковић припреми одговарајући материјал за 
потенцијалне кандидате Огранка у Новом Саду. Одељење је утврдило кандидате за 
иностране чланове САНУ уз молбу академицима Душану Теодоровићу и Зорану 
Петровићу да припреме одговарајуће предлоге.  

Ванредни скуп Одељења одржан је 1. марта електронским путем. Скуп је био 
посвећен дискусији о могућим реакцијама Одељења техничких наука на учестале 
медијске нападе на САНУ. У току дискусије формирани су јасни и категорични ста-
вови који су сумирани у следећим тачкама: 1) Право на сопствени став чланова 
САНУ, као и свих других грађана Србије, неприкосновено је, као и властита одговор-
ност за његово јавно изношење, које не може да се чини у име САНУ као институ-
ције; 2) Од чланова САНУ се очекује да, уколико се укаже потреба, саопште своје 
експертско мишљење повезано са научним и стручним питањима у областима којима 
се баве; 3) Није добра пракса да било ко захтева од чланова САНУ да се изјашњавају 
о питањима која нису предвиђена Статутом и другим правним актима САНУ, без 
обзира на то ради ли се о питањима науке или пружања подршке Извршном одбору, 
Председништву или председнику у вођењу САНУ. Досадашње активности руко-
водства САНУ биле су у складу са Статутом и другим правним актима који одређују 
односе у САНУ  и доприносиле су достојанству и угледу САНУ; 4) Наведени ставови 
су усвојени са 11 гласова за, док је један члан био уздржан.  

На првом делу III редовног скупа Одељења, одржаног 15. марта, приказан је 
рад дописног члана Слободана Вукосавића под насловом „Интеграција електронски 
управљаних извора и потрошача у електроенергетски систем“. У раду су представ-
љена теоријска достигнућа на пољу управљања уређајима енергетске електронике, 
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као и њихова практична примена за увећање стабилности и поузданости напајања у 
савременим мрежама. Поводом дописа председника САНУ академика Владимира 
Костића, који се тиче сарадње са Универзитетом у Приштини (УП) са привременим 
седиштем у Косовској Митровици, чланови Одељења су се са задовољством прикљу-
чили иницијативи. Констатовано је да би заједничке публикације, наступи на конфе-
ренцијама и предлози пројеката требало да уследе као резултат сарадње у науци. 
Констатовано је да би наставници, сарадници и студенти УП требало да се укључе у 
директну научну сарадњу са члановима Одељења. Утврђено је да значајан потенци-
јал за сарадњу постоји и у оквиру института САНУ, те да постоји потреба да се охра-
бре колеге из Института техничких наука САНУ да ставе на располагање своје ре-
сурсе и активности за почетак сарадње са УП, пре свега у домену соларне енергетике. 

На другом делу III скупа, одржаног 22. марта, чланови Одељења су једногла-
сно усвојили Извештај о раду Института техничких наука САНУ за 2020. годину. У 
оквиру изборних активности, дат је приказ кандидата и формирана листа кандидата 
о којима ће Одељење гласати у наредном кораку. Реафирмисани су ставови да треба 
предлагати кандидате који се баве примењивим и примењеним истраживањима, да у 
делокруг Одељења спадају и информационе технологије, као и биомедицинска истра-
живања, и да је од велике важности подржати развој кандидата у неким од тради-
ционалних области ОТН које су изгубиле чланство и где нема довољно кандидата. 
Дато је образложење коначних мишљења известилаца за кандидате у оквиру Оде-
љења, кандидате које предлажу огранци и кандидате које су предложили предлагачи 
изван САНУ. Одељење је предложило да члан Kомисије за доделу награде Медаља 
САНУ буде академик Антоније Ђорђевић.  

На IV скупу, одржаном 14. aприла, вођена је дискусија о кандидатима, размо-
трени су предлози за кандидате и начињен је покушај да се на више начина укрсте 
квантитативни подаци, сазнања о значајним научним успесима, перцепција о међу-
народном угледу, допринос домаћој науци, ангажовање у настави и на развоју 
научног кадра, информације о примењеним истраживањима, патентима и решењима, 
сарадња са привредом, стварање нових технологија и развој нових производа. Ди-
ректор Института техничких наука САНУ академик Зоран Ђурић представио је Го-
дишњи извештај о раду Института техничких наука. Већи део излагања био је посве-
ћен напорима да се успостави центар за испитивање соларних панела, као и мо-
гућности да се стручњаци Института ангажују на развоју соларне енергетике. Оде-
љење је у начелу подржало наведене напоре и исказало спремност да поменуту подр-
шку и формализује након достављања подробнијег плана. Чланови Одељења су име-
новали дописног члана Велимира Радмиловића за члана Управног одбора Фонда 
САНУ за истраживања у науци и уметности.  

На V скупу, одржаном 21. априла, обављен је први круг гласања у оквиру 
избора за нове чланове САНУ. Гласало се за дописне чланове САНУ предложене на 
Одељењу, као и за предложене иностране чланове. Чланови Одељења су се догово-
рили о процедури гласања, изабрали су академика Владана Ђорђевића и академика 
Дејана Поповића као чланове Комисије за бројање гласова, спровели су гласање и 
утврдили резултате. Гласању је приступило 11 присутних чланова Одељења. Од 
укупно 11 кандидата, седам кандидата за дописне чланове ОТН добило је више од 
половине гласова. Оба кандидата за иностране чланове САНУ добила су више од по-
ловине гласова. За сваког од кандидата Одељење је одредило трочлане комисије и 
замолило чланове да припреме реферате у обиму до осам страница.  

На VI скупу, одржаном 12. маја, пронађена су решења за проблеме вишестру-
ких кандидатура (случајева где се исти кандидат појављује као кандидат Одељења, 
али истовремено и као кандидат Огранка у Нишу, Огранка у Новом Саду, или као 
предлог који долази изван САНУ). Вођена је дискусија о кандидатима предложеним 
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изван САНУ, а потом су размотрени и допуњени одговарајући реферати. Обављена 
је и расправа о кандидатима за иностране чланове САНУ. Чланови Одељења су до-
нели одлуку да се комеморација за преминулог члана, академика Нинослава Стоја-
диновића, обави током јуна месеца. 

На VII скупу, одржаном 19. маја, обављен је други круг гласања у оквиру 
избора за нове чланове САНУ. Гласало се о кандидатима за дописне чланове САНУ 
предложене на Одељењу, који су на претходном гласању имали подршку већу од по-
ловине гласова, о кандидатима за дописне чланове САНУ по предлозима из огранака 
САНУ и изван САНУ, као и о предлозима за иностране чланове САНУ. У Комисију 
за бројање гласова одређени су академици Дејан Поповић, Владан Ђорђевић и Зоран 
Љ. Петровић. Утврђено је да скупу присуствује десет чланова, да је за натполовичну 
већину потребно добити најмање шест гласова, док је за двотрећинску подршку 
потребно добити најмање седам гласова. Двотрећинску подршку добила су три 
кандидата за дописног члана САНУ, док је натполовичну подршку Одељења добило 
четворо кандидата за дописног члана САНУ. Двотрећинску подршку добио је и један 
кандидат за иностраног члана САНУ. 

На VIII скупу, одржаном 16. јуна, спроведено је тајно гласање за избор новог 
секретара Одељења. Академик Дејан Б. Поповић је једногласно изабран за секретара 
Одељења техничких наука САНУ (ОТН). Чланови Одељења су изразили захвалност 
и честитали академику Зорану Љ. Петровићу на одличном вођењу Одељења у 
претходном осмогодишњем периоду. За заменика секретара Одељења изабран је до-
писни члан Слободан Вукосавић. Донета је одлука да Одељење предложи Извршном 
одбору и Председништву САНУ да именују академика Антонија Ђорђевића за Ма-
тични научни одбор за електронику, телекомуникације и информационе технологије, 
дописног члана Владу Вељковића за Матични научни одбор за материјале и хемијске 
технологије, и академика Зорана Петровића за Матични одбор за физику. Непо-
средно после скупа Одељења одржан је комеморативни скуп посвећен академику 
Нинославу Стојадиновићу у Свечаној сали Палате САНУ, на којем су говорили чла-
нови САНУ Дејан Б. Поповић, Слободан Вукосавић, Градимир Миловановић и 
ванредни професор Универзитета у Нишу Данијел Данковић. 

На IX скупу, одржаном 25. августа, чланови су усагласили обим и форму ма-
теријала који ће се користити током Конференције чланова САНУ и представљања 
кандидата за дописне, редовне и иностране чланове. У оквиру дискусије, чланови су 
се ближе упознали са предлозима других одељења и разменили одговарајућа 
сазнања. Упознати са садржајем дописа Природно-математичког факултета Универ-
зитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици у коме се по-
зива на сарадњу, чланови Одељења су донели одлуку да у потпуности подрже пре-
длог и исказали спремност да у пуној мери помогну акредитацију и друге процесе 
унапређења наставе и научног рада колега из Косовске Митровице.  

На X скупу Одељења, одржаном 29. септембра, једногласно је усвојен предлог 
да известилац на Конференцији чланова САНУ буде академик Зоран Петровић, док 
ће у припреми презентације кандидата Одељења помоћи дописни члан Слободан 
Вукосавић. Одлучено је да члан Изборне комисије САНУ из састава Одељења буде 
академик Душан Теодоровић, док ће његов заменик бити дописни члан Влада 
Вељковић. Одељење је Управном одбору Института техничких наука САНУ упутило 
предлог да на место вршиоца дужности директора ИТН САНУ буде именован акаде-
мик Антоније Ђорђевић. 

На XI скупу, одржаном 10. новембра, представљени су новоизабрани дописни 
чланови ОТН САНУ, Владан Девеџић, Миодраг Михаљевић и Владимир Срдић. За 
секретара Одељења техничких наука САНУ једногласно је изабран академик Слобо-
дан Вукосавић, док је за заменика једногласно изабран дописни члан Влада Вељко-
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вић. За члана Стручног савета Галерије науке и технике САНУ једногласно је изабран 
дописни члан Миодраг Михаљевић. За члана Управног одбора Института техничких 
наука САНУ једногласно је изабран академик Зоран Петровић. За члана Научног већа 
Института техничких наука САНУ једногласно је изабран дописни члан Влада 
Вељковић. Указано је на потребу да се оствари већи утицај на рад и правце развоја 
Института техничких наука који је на старању Одељења техничких наука. Чланови 
Одељења су одлучили да током децембра буде одржан комеморативни скуп „Сећање 
на академика Зорана Ђурића“, док би се у јануару 2022. године одржао и комемора-
тивни скуп „Сећање на академика Дејана Поповића“.  

На XII скупу, одржаном 8. децембра, приказан је рад академика Зорана Љ. 
Петровића под насловом „Нове класе гасних диелектрика и њихове физичке осо-
бине“, у коме су приказани оригинални резултати истраживања и развоја нових 
гасних диелектрика, а дат је и осврт на могућност њихове производње, примене у 
оквиру изолационих система, и на штетне ефекте код нежељеног ослобађања гасова. 
Чланови Одељења једногласно су подржали предлог академика Зорана Петровића да 
се организује циклус предавања САНУ у вези са актуелним темама и променама у 
начину рада у савременим инжењерским наукама и пракси. Чланови Одељења су 
једногласно одлучили да се иностраним члановима Одељења који говоре српски је-
зик омогући онлајн учешће у скуповима Одељења.  

На XIII скупу, одржаном 22. децембра, члановима Одељења обратио се пред-
седник САНУ академик Владимир Костић, који је дао осврт на успешност избора у 
чланство САНУ, који су одржани 4. новембра, на организацију изборног процеса, на 
питања родне заступљености у чланству САНУ, као и на питања заступљености свих 
грана науке и уметности. Председник САНУ се заложио за веће укључивање ино-
страних чланова у рад САНУ и предложио да се сагледа рад института САНУ и про-
нађе начин да одељења САНУ помогну институтима који су им дати на старање. 
Председник је наговестио оснивање центра за стратешка истраживања, дао основне 
информације везане за питања реконструкције зграде САНУ, и замолио чланове 
Одељења да доставе своје предлоге измена у писаној регулативи САНУ. Чланови 
Одељења су указали на потребу да се заједнички научно и стручно засновани ставови 
и погледи на проблеме српског друштва, као и одговарајућа решења, формулишу и 
саопште на начин који остварује очекивана и неопходна дејства од значаја за дру-
штвену заједницу, остајући притом у складу са местом, угледом и начином рада 
САНУ. Чланови Одељења су указали на могућност да се гласање за избор чланова 
унапреди увођењем више кругова, где би гласачи имали прилику да сагледају исходе 
претходног круга пре него што приступе гласању у наредном кругу. Предложено је 
да се свим одељењима САНУ пружи могућност да своје предлоге кандидата за члан-
ство у САНУ доставе матичном одељењу, чиме би се увећала могућност да сви пер-
спективни кандидати буду узети у разматрање. Указано је на могућност да се међу 
одељењима САНУ установи/формализује размена информација у фази ране евалуа-
ције свих кандидата, пре формирања предлога одељења, што би могло унапредити 
исход гласања на Скупштини. Усвојени су обједињени предлози научних скупова 
планираних за наредну годину, предлози домаћих и страних предавача, предлози 
научних скупова и предлози изложби које би се одржале током наредне године. Чла-
нови Одељења су размотрили и прихватили предлоге индивидуалних пројеката фи-
нансираних из Фонда САНУ за истраживања у науци и уметности, чији ће руково-
диоци бити нови чланови Одељења. Одељење је разматрало могућност да истакнути 
предавачи, који из различитих разлога не могу да дођу у Србију, убудуће буду пози-
вани у оквиру програма који би подразумевао онлајн предавања у организацији 
САНУ. Инострани чланови Милош Ерцеговац, Мирослав Крстић, Чедомир Петро-
вић и Слободан Симоновић присуствовали су седници онлајн. 
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Научни скупови 

Током године, чланови Одељења су организовали један научни скуп, „Енер-
гетски ресурси на Косову и Метохији“, у чијој организацији су током јесени били 
ангажовани Академијски одбор за српско питање и Академијски одбор за енергетику. 
Због неповољне епидемиолошке ситуације, скуп је одложен за почетак наредне го-
дине. Из истих разлога, отказани су и преостали научни скупови и изложбе плани-
ране за 2021. годину.  
 

Међународна сарадња  
Богата међународна сарадња чланова Одељења техничких наука са универзи-

тетским, истраживачким и индустријским партнерима у бројним развијеним зем-
љама настављена је и поред отежаних услова које је наметнула пандемија вируса ко-
рона. Уз ослонац на ресурсе САНУ, међународна сарадња се претежно одвијала кроз 
билатералне пројекте са академијама наука и индустријом у региону, Европи и свету. 
Чланови Одељења су укључени у пројекте Европске уније, као и у пројекте који се 
спроводе у земљама попут Румуније, Бугарске, Италије, Сједињених Америчких 
Држава, Јапана и Кине.  

Пројектом „Примена плазме и интеракција са течностима“, реализованим у 
сарадњи са Универзитетом Алстер у Северној Ирској, и пројектом „Дијагностика РФ 
пражњења која се користе за модификацију површина текстила, семена и полимера 
уз помоћ сонди“, реализованим у сарадњи са Институтом за електронику Бугарске 
академије наука, руководио је академик Зоран Љ. Петровић. 

Академик Зоран Поповић руководио је билатералним пројектом „Испитивање 
ласерски модификованих нанокристалних ZnO танких филмова за сензорске при-
мене методама Раманове и фотолуминесцентне спектроскопије“, реализованим у са-
радњи са Бугарском академијом наука, као и пројектом “Magnetic, electrical and optical 
investigation of materials with perovskite and fluorite structures”, реализованим у са-
радњи са Румунском академијом наука. 

Академик Милош Којић био је учесник међународних пројеката из области 
биомедицинског инжењеринга. Учествовао је у реализацији пројеката чији је носи-
лац Houston Methodist Research Institute, и координисао је сарадњу између БиоИРЦ-а 
и домаћих и иностраних институција. 

Академик Слободан Вукосавић је руководио пројектом “Robotics and position 
control – core current technologies and challenges”, реализованим за потребе компаније 
Huawei, и сарађивао на изради пројеката претварачког степена и управљачких 
система главних и помоћних погона земаљских возила посебне намене, урађених за 
потребе компаније MOOG. 

Дописни члан САНУ Миодраг Михаљевић је током године радио на развоју 
напредних техника за информациону безбедност и блокчејн технологију и учество-
вао у изради пројеката у сарадњи са Shandon Computer Science Centre, Shandong 
Academy of Science, Кина, као и The University of Tokyo, Јапан. 
 

Именовања и признања  
Као дугогодишњи активни сарадник Математичког института САНУ, aкаде-

мик Владан Д. Ђорђевић награђен је Повељом Математичког института САНУ, која 
је додељена поводом 75 година од оснивања Института. 
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Институти на старању Одељења 

Одељење техничких наука стара се о раду Института техничких наука САНУ 
(ИТН) тако што прати и усмерава научноистраживачки рад преко чланова Управног 
одбора ИТН и разматра рад ИТН на састанцима Одељења. Директор ИТН био је 
академик Зоран Ђурић, који је преминуо 15. септембра. На место вршиоца дужности 
ИТН именован је академик Антоније Ђорђевић. На његово упражњено место у 
Управном одбору ИТН именован је академик Зоран Петровић, док је у Научно веће 
ИТН именован дописни члан Влада Вељковић. Током године, сарадници ИТН обја-
вили су 41 рад у међународним научним часописима и пет радова у домаћим часо-
писима, једну монографију од националног значаја, усвојено је једно техничко ре-
шење, док је укупно 64 рада приказано на научним и стручним конференцијама. 
Настављено је учешће у универзитетској настави већег броја колега у научним зва-
њима. Доласком академика Антонија Ђорђевића на место вршиоца дужности 
директора интензивиран је рад Научног већа као и рад на ажурирању аката који уре-
ђују рад Института. Изабрано је ново Председништво Научног већа. Формирана су 
стална радна тела, међу којима Комисија за праћење рада запослених у истражи-
вачким и научним звањима, Издавачки савет и Комисија за нормативна акта. Сва 
радна тела су почела са радом и интензиван рад је већ дао резултате. Управни одбор 
је усвојио предлог Статута Института и послао га на усвајање Извршном одбору 
САНУ. Гласањем је изабран лого и меморандум Института и биће постављен на веб- 
-сајт Института. Ради се на изменама Правилника о организацији и систематизацији 
послова у Институту. Око 98% прихода ИТН долази путем институционалног фи-
нансирања од стране Министарства за просвету, науку и технолошки развој 
(МПНТР) Републике Србије. ИТН има један пројекат „Промис“, један пројекат са-
радње са дијаспором преко Фонда за науку, један пројекат финансиран из Фонда за 
иновациону делатност, као и неколико међународних пројеката на којима је ангажо-
вано више запослених у истраживачким и научним звањима. 
 

Делатност чланова Одељења 

Академик Владан Д. Ђорђевић се током године углавном бавио уређивачким 
пословима у оквиру Академијског одбора за проучавање живота и рада српских 
научника и писање историје САНУ и у оквиру Одбора за непериодичка издања Ма-
тематичког института САНУ. У оквиру Академијског одбора за проучавање живота 
и дела српских научника и писање историје САНУ комплетирао је 18. књигу едиције 
Живот и дело српских научника. Прикупио је и неколико чланака за наредну, 19. 
књигу едиције. У оквиру Одбора за непериодичка издања Математичког института 
приредио је за издавање две монографије које су у току године и одштампане. Као 
дугогодишњи активни сарадник Математичког института САНУ, награђен је Пове-
љом Математичког института САНУ, која му је додељена поводом обележавања 75 
година од оснивања Института. 

 

Академик Антоније Р. Ђорђевић је редовни професор у пензији Електро-
техничког факултета Универзитета у Београду. Током године руководио је пројектом 
Ф133 САНУ. Нови научни резултати настали током године односе се на наставак рада 
на карактеризацији електричних параметара материјала у области високих учеста-
ности и на развој нумеричких метода анализе електромагнетских поља. Резултати 
публиковани у оквиру најзначајнијих објављених радова баве се оценом циљева, који 
су мали у електричном погледу путем свођења на еквивалентне диполе, мулти-
фероичним хетероструктурама и лоцирањем извора магнетског поља са бочним зра-
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чењем у области високих учестаности. Извршни одбор САНУ именовао га је 14. 
октобра за вршиоца дужности директора Института техничких наука САНУ. 

 

Академик Теодор М. Атанацковић је током године био секретар Огранка 
САНУ у Новом Саду. Руководио је пројектом САНУ Ф-64. Председник је Управног 
одбора Математичког института САНУ, председник Савета докторских студија Фа-
култета техничких наука у Новом Саду, изводи наставу на докторским студијама Фа-
култета техничких наука у Новом Саду, члан је Уређивачког одбора часописа 
International Journal of Structural Stability and Dynamics који издаје World Scientific, 
члан Уређивачког одбора часописа Fractional Calculus and Applied Analysis који 
издаје Springer, као и Уређивачког савета часописа Publications de l’Institut 
Mathématique. Радио је на проблемима стабилности еластичних и вискоеластичних 
система, као и на формулисањy и решавању математичких проблема у стоматологији 
и фармакологији. 

 

Академик Зоран Љ. Петровић је до почетка јуна био секретар Одељења 
техничких наука, члан Председништва и Комисије за Статут САНУ и члан Стручног 
савета Галерије САНУ. Управник је Галерије науке и технике САНУ. Руководио је 
пројектом Фонда САНУ за истраживања у науци и уметности Ф155 „Нискотемпера-
турна плазма, дијагностика и примене за третман семена“, у оквиру сарадње МПНТР 
и словеначког Института „Јожеф Штефан“, бројним билатералним пројектима, као и 
Центром изузетних вредности „Неравнотежни процеси“. Члан је уређивачких 
одбора часописа European Physical Journal D (Atomic, Molecular and Optical Physics) 
и European Physical Journal TI (Techniques and Instrumentation). Члан је Академијског 
одбора за српско питање, Академијског oдбора за енергетику и Академијског oдбора 
за науку САНУ, као и члан Матичног одбора за физику МПНТР. У погледу научно-
истраживачког рада, радећи са својим сарадницима, бавио се транспортом електрона 
вишег реда, одређивањем пресека за расејање електрона у више гасова, а посебно у 
диметил етру, активацијом текстилних површина ради наношења микрокапсула, као 
и траповима за позитроне испуњеним са CF4. Публиковао је пет радова у међународ-
ним часописима са ISI листе, одржао је два уводна предавања на међународним 
конференцијама и био у комитетима две међународне конференције. 

 

Академик Зоран В. Поповић је током године руководио пројектом САНУ Ф-
134 „Развој материјала и структура са јаким електронским корелацијама“, билате-
ралним пројектом „Испитивање ласерски модификованих нанокристалних ZnO тан-
ких филмова за сензорске примене методама Раманове и фотолуминесцентне спек-
троскопије“, реализованим у сарадњи са Бугарском академијом наука и билате-
ралним пројектом “Magnetic, electrical and optical investigation of materials with 
perovskite and fluorite structures”, реализованим у сарадњи са Румунском академијом 
наука. Активности на овим билатералним пројектима драстично су смањене због 
пандемије корона вируса, тако да није било међусобних посета. Потпредседник је 
САНУ задужен за питања научног рада у Академији и председник Управног одбора 
Фонда САНУ за истраживања у науци и уметности. Поред тога, као председник На-
ционалног савета за науку и технолошки развој Републике Србије активно је 
учествовао у изради документа Извештај о стању у науци у 2020. години са предло-

зима и сугестијама за наредну годину, као редактор публикације. Због неповољних 
епидемиолошких околности, током године није учествовао на међународним 
научним скуповима. 
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Академик Душан Б. Теодоровић је руководио пројектом „Методе рачунарске 
интелигенције у саобраћајном инжењерству“. Припремио је за штампу друго издање 
књиге Transportation Engineering – Theory, Practice and Modeling (у издању Elsevier). 
Написао је, са сарадницима, поглавље “Bee Colony Optimization and Its Applications” 
за књигу Handbook of AI-based Metaheuristics (у издању CRC Press). До октобра је 
руководио Катедром за операциона истраживања у саобраћају на Саобраћајном фа-
култету Универзитета у Београду. Учествовао је у раду Стручног савета Архива 
САНУ. Издавачка кућа „Пчелица“ објавила је његову другу збирку песама за децу 
Дрво за снове. 

 
Академик Милош Којић је руководио Истраживачко-развојним центром за 

биоинжењеринг БиоИРЦ у Крагујевцу. Био је учесник међународних пројеката из 
области компјутерског моделирања у биомедицинском инжењерингу. Председник је 
Српског друштва за рачунску механику и главни уредник часописа Journal of the 
Serbian Society for Computational Mechanics. Учествовао је у пројектима чији је носи-
лац Houston Methodist Research Institute, где има звање Senior Member and Professor of 
Nanomedicine. Координирао је сарадњу између БиоИРЦ-а и домаћих и иностраних 
институција. Научна делатност је била усмерена на развој нових метода компјутер-
ског моделирања поља физичких величина, са применама у дистрибуцији лекова у 
оквиру лечења тумора, преко импланата, електрофизиологије и механикe срца, меха-
нике стентова и друго. Оригинална методологија („Којићев транспортни модел“, 
КТМ) послужила је као основа за израду докторских дисертација на Универзитету у 
Крагујевцу, за припреме нових научних пројеката, као и за припрему књиге о компју-
терском моделирању у биомедицини, коју ће објавити издавачка кућа Elsevier током 
наредне године. Објавио је четири научна рада у међународним часописима. 
Учествовао је на четири међународне и домаће конференције, где је приказао резул-
тате истраживања у области нумеричких метода и примене компјутера. 

 
Академик Слободан Н. Вукосавић је током године руководио пројектом Фонда 

САНУ за истраживања у науци и уметности Ф143 „Алгоритми за увећање енергетске 
ефикасности ветрогенератора“, пројектом МПНТР „Интегрисани системи за укла-
њање штетних састојака димних гасова“ и билатералним пројектима у оквиру са-
радње са компанијама MOOG и Huawei. Био је члан уређивачких одбора пет међуна-
родних часописа, члан Академијског одбора за науку, Одбора за ресурсе и Академиј-
ског одбора за српско питање. Као председник Академијског одбора за енергетику 
радио је на припреми научног скупа о енергетским ресурсима на Косову и Метохији 
и био уредник и један од аутора документа „Развој електроенергетике Републике 
Србије“, који је достављен Влади Републике Србије. Предаје шест предмета на 
Електротехничком факултету Универзитета у Београду и руководи израдом четири 
докторске дисертације. Публиковао је три рада у реномираним међународним часо-
писима и одржао пленарно предавање по позиву на међународној конференцији 
Ee2021. Током године бавио се проблемима интеграције обновљивих извора и разво-
јем управљачких метода за стабилизацију електричних мрежа. 

 
Академик Велимир Р. Радмиловић је током године руководио пројектом САНУ 

Ф-141 „Наноструктуре у условима наметнутим параметрима средине“ и истражива-
њем у оквиру Центра изврсности за нанотехнологије и функционалне материјале на 
Технолошко-металуршком факултету. Међу најзначајнијим резултатима је кристало-
графија граничних површина двофазних и вишефазних система и проучавање ефе-
ката кристалографске неусклађености на хетероепитаксијални раст у равнотежним 
структурама двофазног система са површинско центрираним кубним решеткама и 
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одговарајућим кристалографским оријентацијама, као и анализа структуре и морфо-
логије наночестица на угљеничним влакнима, синтетизованих једноставним двосте-
пеним поступком. Као аутор или коаутор, објавио је два рада у међународним часо-
писима са SCI листе и имао два саопштења и једно предавање по позиву на реноми-
раним међународним конференцијама. Учествовао је у раду Академијског одбора за 
образовање, Академијског одбора за високо образовање, Академијског одбора за ма-
теријале, Академијског одбора за енергетику, Управног одбора Фонда САНУ за 
истраживања у науци и уметности, Стручног савета Библиотеке САНУ, Комисије за 
припрему циклуса предавања и Управног одбора Института техничких наука САНУ. 

 
Дописни члан Влада Б. Вељковић је током године координирао рад истражи-

вачке групе ИИИ 45001 задужене за реализацију пројекта који је ресорно министар-
ство доделило Технолошком факултету у Лесковцу, пројектом САНУ Ф-78 „Развој 
технолошких поступака за производњу биодизела на бази био-обновљивих и отпад-
них сировина“ и пројектом Огранка САНУ у Нишу 0-14-18 „Развој, моделовање и 
оптимизација производње биодизела коришћењем нејестивих и отпадних сировина“. 
Био је главни уредник и члан међународног одбора реномираних међународних ча-
сописа, као и члан уређивачких одбора четири домаћа часописа. Бавио се развојем 
производње биодизела и биоетанола на бази био-обновљивих, природних и отпадних 
сировина, гајењем једноћелијских и вишећелијских алги, екстракцијом уља, липида 
и биоактивних супстанци, као и истраживањем утицаја температуре на физичкохе-
мијска својства еутектичких растварача. Са коауторима објавио је једну истакнуту 
монографију националног значаја, публиковао је једно поглавље у међународној мо-
нографији, осам радова у међународним часописима са ISI листе и два рада у нацио-
налном часопису међународног значаја. Одржао је пленарно предавање по позиву на 
међународном научном скупу и био у програмском одбору три међународне конфе-
ренције. 

 

Дописни члан Владимир В. Срдић је редовни професор Технолошког факул-
тета Универзитета у Новом Саду. Изабран је за члана САНУ 4. новембра. Његове нај-
значајније активности током године укључују руковођење истраживањима на тему 
диелектричних и фероелектричних својстава вишеслојних BaTiO3/NiFe2O4 танких 
филмова депонованих спин-котинг техником. Руководио је истраживањем на тему 
депоновања епитаксијалних LaMnO3 танких филмова на монокристалним SrTiO3 
субстратима ПАД техником. Као уредник часописа Processing and Application of 
Ceramics, припремио је четврти број који садржи 12 радова. Изабран је за члана Ма-
тичног научног одбора за хемијске технологије и материјале Министарства за про-
свету, науку и технолошки развој Републике Србије. Обављао је наставу на основним, 
мастер и докторским студијама на Технолошком факултету Универзитета у Новом 
Саду. 

 

Дописни члан Миодраг Михаљевић је научни саветник у Математичком инсти-
туту САНУ. Изабран је за члана САНУ 4. новембра. Радио је на развоју напредних 
техника за информациону безбедност и блокчејн технологију. Учествовао је у про-
јектима са истраживачима из Кине (Shandon Computer Science Centre, Shandong 
Academy of Science), радио је на пројектима финансираним из Фонда за науку Репу-
блике Србије и остварио пројектну сарадњу са истраживачима из Јапана (The 
University of Tokyo). Међу значајним научним радовима публикованим током године 
требало би истаћи оне који се баве развојем нове технике за евалуацију крипто-
графске сигурности одређених аутентикационих протокола, развојем напредних 
техника за дизајн и анализу савремених техника симетричне енкрипције, прегледним 
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приказом и анализом карактеристичних примера криптографских примитива ниске 
имплементационе и операционе сложености, развојем напредних приступа блокчејн 
технологије са карактеристичним применама, као и анализом отпорности система 
заснованих на блокчејн технологији на злонамерне нападе. 

 
Дописни члан Владан Б. Девеџић је редовни професор Факултета организа-

ционих наука (ФОН) Универзитета у Београду. Изабран је за члана САНУ 4. но-
вембра. Током године бавио се истраживањем на тему личних вештина (енг. soft 
skills), које се очекују од предузетника у Србији и Португалији, истраживањем 
фактора који утичу на прихватање различитих технологија учења од стране крајњих 
корисника, као и радом на три активна Erasmus+ пројекта. Најзначајнији резултати 
наведеног истраживања публиковани су или прихваћени за публиковање у реноми-
раним међународним часописима. Радио је на реакредитацији мастер студијског про-
грама „Рачунарство у друштвеним наукама“ на Универзитету у Београду и акредита-
цији новог мастер програма „Напредна анализа података“ на Универзитету у Бео-
граду. Поред тога, држао је наставу на основним, мастер и докторским студијама на 
Факултету организационих наука Универзитета у Београду. У његове најзначајније 
активности након примања у чланство САНУ у новембру спада извођење наставе и 
успешан почетак новог Erasmus+ пројекта под називом “WINnovators – Boosting 
entrepreneurial and STEM/STEAM capacity of young women in higher education 
institutions for sustainable development and innovation”, у којем предводи тим из Србије. 

 

Осврт секретара на рад Одељења 

Током изборне године, чланови Одељења уложили су велики напор у савесно 
сагледавање листе потенцијалних кандидата, темељно проучавање њихових резул-
тата и сачињавање консолидоване листе за потребе формирања предлога Одељења. 
На пословима обраде биографија бројних кандидата, усаглашавања квалитативних и 
квантитативних критеријума и формирања предлога радила је већина чланова Оде-
љења. Поред изборних активности, чланови Одељења су значајно допринели раду 
огранака САНУ, активностима у оквиру тела САНУ, раду академијских одбора и 
сарадњи са законодавним телима и министарствима Републике Србије. После избора 
одржаних 2015. године Одељење је имало двадесет једног члана, док је после избора 
одржаних у новембру 2021. године Одељење бројало тринаест чланова. Знатно сма-
њење броја чланова је у великој мери утицало на све облике рада. 

На рад у области науке, организовање научних скупова, скупова Одељења и 
изложби утицала је пандемија вируса корона, која се наставила и током 2021. године. 
Експериментални рад и развој техничких решења одвијали су се пре свега у локал-
ним оквирима, у лабораторијама универзитета и научним институтима, уз учешће 
мањег броја сарадника, док су путовања у иностранство, међународна размена, рад 
у лабораторијама изван Србије и учешће на научним скуповима били значајно сма-
њени. И поред објективних потешкоћа, исходи пројеката, скупова, предавања и 
публиковани радови показују да су током године остварени значајни резултати. По-
ред публиковања монографија и запажених радова у часописима међународног зна-
чаја, чланови Одељења техничких наука су организовали научне скупове и стручна 
предавања на теме од ширег друштвеног значаја, доприносећи тиме да домаћа наука 
и струка остваре већи утицај на планирање и одлучивање о кључним питањима од 
јавног интереса.  

 
 
 



162 

7. ОДЕЉЕЊЕ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА 

 
На крају године Одељење медицинских наука је у свом саставу имало 22 ре-

довна и једног дописнoг чланa. 
 

Рад Одељења 

Рад Одељења се може поделити у два дела. Један део активности је излагање 
резултата научног рада чланова, а други део активности био је посвећен актима који 
су достављани Одељењу од стране Председништва и Извршног одбора САНУ, чла-
нова САНУ и сектора САНУ, као и дописима изван САНУ.  

Рад Одељења је током године био отежан због епидемиолошке ситуације иза-
зване корона вирусом, тако да је већи део седница (седам седница) одржан електрон-
ским путем, са изузетком три изборне седнице које су одржане у Свечаној сали Ака-
демије. 
 

Скупови Одељења 

Одржано је укупно девет скупова Одељења. 
На I скупу, одржаном 17. фебруара електронским путем, расправљало се о по-

тенцијалним кандидатима за дописне чланове Одељења. Дописни члан Марко Бум-
баширевић је одржао предавање „Ортопедска хирургија и трауматологија у време 
пандемије изазванe корона вирусом“. Одељење је подржало следеће предлоге за одр-
жавање састанака и конференција: састанак Академијског одбора за биомедицинска 
истраживања и Института за здравствену заштиту Србије посвећен проблему 
заштите здравља педијатријске популације (на предлог академика Љубише Ракића); 
промену термина састанка о Паркинсоновој болести на период од 11. до 14. јуна (на 
предлог академика Владимира Костића); подржано је покровитељство САНУ за 
састанак CardioS који је планиран за април (на предлог академика Петра Сеферо-
вића); подржано је покровитељство САНУ за састанак Синергија који је планиран за 
септембар; одобрено је одржавање научног скупа поводом Светског дана имуноло-
гије 29. априла, који традиционално организује Одбор за имунологију и алергологију 
ОМН САНУ и Друштво имунолога Србије (на предлог академика Миодрага Чолића). 
Академик Миодраг Чолић је обавестио Одељење о састанку посвећеном ковиду 19, 
који је иницирао Извршни одбор Председништва САНУ, а који је планиран да се 
одржи у првој недељи априла. Одељење је прихватило рукопис Успомене Владана 
Ђорђевића за објављивање. За уредника је именован академик Радоје Чоловић.  

II скуп је одржан 24. марта електронским путем. Одата је пошта преминулом 
иностраном члану САНУ Момиру Поленаковићу. Одељење је упознато са писмом 
председника САНУ академика Владимира Костића о сарадњи са Универзитетом у 
Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици и чланови Одељења 
су замољени да ову сарадњу и њене модалитете имају у виду при планирању наред-
них активности. Секретар Одељења је упознао чланове Одељења са током доса-
дашњих изборних активности и планираним активностима у наредним месецима. 
Именоване су комисије од по два члана, које ће дати своје мишљење о предлозима за 
избор редовних и дописних чланова САНУ, које су поднели предлагачи ван Акаде-
мије. Дописни члан Татјана Симић је одржала предавање „Системски оксидативни 
стрес у COVID-19: корелација са маркерима инфламације и оштећења органа“.  

III скуп је одржан 21. априла у Свечаној сали Академије. На почетку скупа 
одата је почаст минутом ћутања преминулом академику Милораду Митковићу. Усво-
јен је захтев за одржавање скупа „Дан плућне хипертензије“ у Свечаној сали САНУ 
5. маја. Усвојени су извештаји о реализацији утрошка средстава из Фонда САНУ за 
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истраживања у науци и уметности по појединачним пројектима и одељењским одбо-
рима. Потом се приступило тајном гласању за избор кандидата Одељења, након чега 
је изабран кандидат Одељења за дописног члана већином гласова.  

IV скуп Одељења медицинских наука одржан је 26. маја у Свечаној сали Па-
лате САНУ, када је одржано тајно гласање о прихватању предлога за дописне чла-
нове. Гласало се за кандидате за дописне чланове САНУ предложене на Одељењу, од 
стране огранака САНУ (Нови Сад и Ниш), као и од стране предлагача изван САНУ. 
Комисија у саставу: aкадемик Јован Хаџи-Ђокић, aкадемик Миодраг Чолић и aкаде-
мик Ђорђе Радак, спровела је поступак гласања. Чланови су информисани о предлогу 
САНУ за доделу највишег државног одликовања Српском лекарском друштву, као и 
о предавању дописног члана Тање Симић на Универзитету у Косовској Митровици. 

V скуп је одржан 30. јуна у Свечаној сали Палате САНУ. На иницијативу ака-
демика Радоја Чоловића чланови Одељења су се сагласили да се надлежним орга-
нима Града Београда упути предлог да се академику Владану Ђорђевићу подигне 
споменик у Београду и да једна од улица или булевар у центру Београда понесе ње-
гово име. Одељење се сагласило са предлогом председника САНУ академика Влади-
мира Костића да се академик Небојша Лалић предложи за члана Матичног научног 
одбора за медицинске науке. Чланови Одељења су обавештени да је академик Драган 
Мицић 11. јуна добио Награду за животно дело Српског лекарског друштва. Акаде-
мик Љубисав Ракић је упознао Одељење да се 28. јуна навршило сто година од ро-
ђења академика Душана Каназира, те да би стога САНУ и Одељење медицинских 
наука требало да предузму кораке у циљу обележавања наведене стогодишњице. 
Чланови Одељења су информисани да је дошло до усклађивања нове листе заједни-
чких истраживачких пројеката Српске академије наука и уметности и Македонске 
академије наука и уметности за период 2021–2023. године. Одељење је позвано да 
достави своје предлоге. Академик Радоје Чоловић је одржао предавање „Из историје 
српске медицине. Први конгрес српских лекара и природњака“. 

VI скуп је одржан 29. септембра електронским путем. Одељење је донело 
једногласну одлуку да члан Изборне комисије САНУ буде академик Душица Лечић 
Тошевски, а заменик дописни члан Татјана Симић. Одељење је информисано да је 
председник Републике Словеније, господин Борут Пахор, доделио академику Нино-
славу Радовановићу одликовање Републике Словеније Орден за заслуге, који му је 
додељен због његовог значајног доприноса развоју словеначке кардиологије и побољ-
шању здравља бројних срчаних болесника у Словенији. Дописни члан Горан Ста-
нковић одржао је предавање „Перкутано лечење главног стабла леве коронарне арте-
рије код болесника са акутним инфарктом миокарда“. Одељење се сагласило са мол-
бом академика Небојше Радуновића да се под покровитељством САНУ у Свечаној 
сали САНУ 13. децембра одржи научни скуп под називом ,,Хумана репродукција у 
вртлогу пандемије ковида 19“. 

VII скуп је одржан 27. октобра електронским путем. На скупу је разматран 
допис председника САНУ академика Владимира Костића који се односи на јубилеје 
у 2022. години. Дискутовало се о могућности да се организује свечана академија или 
скуп посвећен академику Живојину Ђорђевићу. Донета је одлука да се комемора-
тивни скуп академику Милораду Митковићу одржи у новембру. Дописни члан Бела 
Балинт је одржао предавање „Криоконзервација изолованих ћелија“.  

VIII скуп је одржан 24. новембра електронским путем. На скупу је прочитан 
извештај Изборне комисије САНУ о резултатима гласања за избор редовних, допи-
сних и иностраних чланова САНУ, које је одржано 4. новембра. Секретар Одељења 
је честитао новоизабраним редовним члановима: академику Горану Станковићу, ака-
демику Марку Бумбаширевићу и академику Бели Балинту. Чланови Одељења су 
упознати са обавештењем да би планиране активности у наредној години требало 
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пријавити до краја године. Одлучено је да се одржи комеморација за преминулог 
иностраног члана Евгенија Ивановича Чазова. Прихваћени су захтеви академика Пе-
тра Сеферовића за коришћење Свечане сале САНУ 11. и 12. фебруара, ради одржа-
вања едукативног састанка “HF Masterclasses in the centers of expertise: A smooth 
transition from hospital to outpatient care” и захтев академика Владимира Костића за 
одржавање састанка без финансијских обавеза, који је планиран за 17. јун, под нази-
вом „Биомаркери у Паркинсоновој болести“. Академик Небојша Лалић је одржао 
предавање „Терапија типа 2 дијабетеса: нова открића и нове дилеме“. 

IX скуп је одржан 22. децембра електронским путем. На скупу су прихваћени 
следећи захтеви за одржавање састанака и гостовање страних експерата: покрови-
тељство САНУ без финансијских обавеза 20. интернационалног конгреса клиничке 
кардиологије и срчане инсуфицијенције (CardioS 2022), који је планиран да се одржи 
8. и 9. априла 2022. године (на захтев академика Петра Сеферовића); предавање проф. 
др Стефана Анкера, једног од врхунских светских експерата за срчану инсуфици-
јенцију, у Свечаној сали САНУ у мају 2022. године (на захтев академика Петра Се-
феровића); покровитељство САНУ међународног конгреса СИНЕРГИЈА 2022, који 
је планиран да се одржи од 8. до 10. септембра 2022. године у Београду (на захтев 
академика Горана Станковића, у организацији Универзитетског клиничког центра 
Србије); одржавање састанка „Ендокрини ометачи – Нова сазнања“ у Свечаној сали 
Академије, предвиђено за 3. октобар (на захтев академика Драгана Мицића). 
 

Научни скупови 

Научни скупови и предавања одржани у организацији или под покрови-
тељством Одељења наведени су у Годишњаку САНУ, у поглављу Скупови и преда-
вања. 
 

Научноистраживачки рад 

Чланови Одељења са својим сарадницима радили су на пројектима којима ру-
ководе. Такође су организовали рад одбора, а извештаји су објављени у Билтену 
Фонда САНУ за истраживања у науци и уметности. 
 

Именовања и признања 

Председник Републике Словеније господин Борут Пахор доделио је акаде-
мику Нинославу Радовановићу одликовање Републике Словеније Орден за заслуге, 
који му је додељен због његовог великог доприноса развоју словеначке кардиологије 
и побољшању здравља бројних срчаних болесника у Републици Словенији. Акаде-
мик Небојша Лалић и академик Зоран Кривокапић добили су плакете Медицинског 
факултета Универзитета у Београду за научни допринос за школску 2020/2021. 
годину. Академик Драган Мицић добио је Награду за животно дело Српског лекар-
ског друштва. 
 

Делатност чланова одељења 

Академик Љубиша Ракић је током године своје активности обављао у телима 
унутар Академије и унутар Академијског одбора за биомедицинска истраживања. У 
оквиру Академијског одбора бавио се експерименталним истраживањима, биоинже-
њерингом у превентивној и регенеративној медицини, међународном сарадњом и 
пројектом „Проблеми јавног здравља у Србији“. Истраживања су вршена у сарадњи 
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са NanoWorld AG Laboratory, Biomedical Engineering Division (Београд), истражива-
чима из Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ у Београду и 
Институтом за нуклеарне науке у Винчи. Наставио је сарадњу са Институтом за јавно 
здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, у оквиру пројекта „Проблеми јавног 
здравља у Србији“, на припреми скупа „Систем здравствене заштите деце у Репу-
блици Србији. Изазови у унапређењу здравља деце у Републици Србији“. У САНУ 
је председник Академијског одбора за биомедицинска истраживања, председник Са-
вета Галерије САНУ, председник Одбора за међународну сарадњу САНУ, координа-
тор за сарадњу са Црногорском академијом наука и председник Програмског коми-
тета Савета академија наука југоисточне Европе. Ван Академије, члан је редакцио-
них одбора међународних часописа Journal of Developmental Neurosciences, World&I 
и Phsyologica et Pharmacologica acta. Редактор је међународног часописа Neurologia 
et Psychiatria. Члан је Европског удружења за клиничку неурофармакологију, члан 
Савета међународног пројекта „Етички односи Карнеги универзитета“, Савета за 
научноистраживачку делатност Министарства одбране и члан Савета часописа за 
историју науке Phlogiston. Носи титулу почасног председника Хуманитарног дечијег 
фонда, почасног председника за Клиничку биохемију Српског лекарског друштва и 
Друштва физиолошких наука Србије. Председник је Друштва за неуронауке Србије. 
Инострани је члан Руске академије наука, Академије наука и умјетности Републике 
Српске, Академије наука Босне и Херцеговине, Македонске академије наука и умет-
ности и Црногорске академије наука и умјетности. Члан је Европске академије наука 
у Паризу и Европске академије наука и уметности у Салцбургу. 

Академик Владимир Кањух је објавио 18 библиографских јединица, од тога: 
један рад in extenso у књизи; шест радова in extenso у часописима; четири апстракта; 
пет интервјуа у штампи и два приказа и рецензија научних монографија које су објав-
љене у Црној Гори и Републици Српској. По тематици, седам радова се односи на 
ковид 19, три на проблем крвављења и антикоагулационих лекова; два есеја се баве 
питањем „Живот, смрт, вечност“, док се по један бави питањем атеротромбозе коро-
нарних артерија, акутног коронарног синдрома, хистологије и ембриологије кардио-
васкуларног система, здравља жена у Србији, секундарне превенције КВБ и резве-
ратролом из црног вина. У Србији је публиковано десет, а у Републици Српској осам 
радова. Први је аутор у 11 радова. На српском језику је публиковао 11 радова; билин-
гвално, на српском и енглеском језику, четири рада, док је на енглеском језику публи-
ковао три рада. Одржао је 12 предавања (која нису публикована). Због личног здрав-
ственог стања и превенције заражавања са SARS-CoV-2, два предавања су рефери-
сана уживо, док је десет предавања одржао онлајн: „Патохистолошке промене у 
COVID-19“ на симпозијуму „Ковид 19 пандемија – поруке, нова сазнања и дилеме“, 
који је одржан у САНУ; „Хистопатолошке атеросклеротичне лезије коронарних арте-
рија у појединим клиничким ентитетима акутног коронарног синдрома (морфоло-
шко-клиничке корелације)“ и „Холистички приступ коронарном атеросклеротичном 
вулнерабилном пацијенту“ на Првом конгресу Радне групе за превенцију и рехаби-
литацију КВБ; „Хисто-патологија COVID-19“ на Састанку дијаспоре Србије; 
„SARS-CoV-2  COVID-19: морфолошке лезије у плућима и другим органима 
(обдукција, хистопатологија, електронска микроскопија, дијагностика вируса у 
лешу)“ на 6. конгресу 34. огранка Америчког колеџа кардиолога за Србију и Репу-
блику Српску; „COVID-19: тромбозе и хеморагије – активна дијагностика и тера-
пија“ на Конгресу интерниста Србије; “15 Questions and 15 Answers on Humanity’s 
Struggle Against Covid-19 and Future More Dangerous Virus Pandemics”, на XII међуна-
родној летњој кардиолошкој школи ECPD; „Етио-патогенеза и пато-морфолошке ле-
зије код COVID-19“, интернационални вебинар у Мостару; „Патоморфолошке 
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основе COVID-19“, на XXIII конгресу Удружења кардиолога Србије; „SARS-CoV-2 
 COVID-19 – критички преглед наше и светске литературе о актуелним кључним 
догађајима“, у оквиру Округлог стола „COVID-19 као изазов науци“ у Фондацији за 
српски народ и државу и „Владан Ђорђевић, живот и дело“ у САНУ. Гостовао је на 
Радио Београду 2 у емисији „Соларис“, у којој је са др Срђом Јанковићем разговарао 
о Владану Ђорђевићу. Учествовао је онлајн на многобројним иностраним састанци-
ма из кардиоваскуларне патологије и судске медицине (нарочито о обдукцијској и 
молекуларној дијагностици изненадне срчане смрти). Руководилац је пројекта у 
САНУ „Патолошка морфологија и морфолошко-клиничке корелације у кардиоваску-
ларним болестима (укључујући и историјске аспекте)“. Учествује у још четири 
пројекта у САНУ и у једном пројекту МНТ и МАНУ. Због пандемије ковида 19, за 
последипломску наставу из кардиологије и наставу на докторским студијама, предао 
је електронски слајдове својих предавања. Директор је биомедицинских студија 
ECPD UN, предавач и организатор (председник Програмског саветa) њене XII 
међународне летње кардиолошке школе у Будви. Председник је Одбора за КВП и 
члан још четири одбора САНУ. Члан је Уређивачког одбора Српске енциклопедије и 
председник њене Стручне редакције за медицину, стоматологију, фармацију и 
ветеринарску медицину. Председник је Удружења за атеросклерозу Србије. Члан је 
саветодавних одбора Европског и Интернационалног удружења за атеросклерозу; 
европских удружења: патолога, кардиоваскуларних патолога и кардиолога; СЛД 
(секције за патологију, кардиологију и историју медицине) и његове Академије 
медицинских наука. Члан је Матице српске. Почасни је члан Удружења патолога и 
цитолога Србије, Удружења кардиолога Републике Српске и Удружења ендо-
кринолога Републике Српске. Почасни је председник Удружења за плућну хипер-
тензију Србије. Инострани је члан АНУРС од 2008. и почасни члан Мађарске акаде-
мије наука од 2016. године. 

Академик Зоран Ковачевић је у току године обављао функцију главног и одго-
ворног уредника часописа Анали Огранка САНУ у Новом Саду. Активно је сарађивао 
са академијама и удружењима чији је члан: Европском академијом наука и уметно-
сти, Црногорском академијом наука и уметности и Биохемијским друштвом Велике 
Британије. У току године је радио на монографији Интегративна патогенеза хро-

ничних болести. Публиковао је рад под насловом „Фундаменталне промене у концеп-
цији истраживања у биомедицини“ у часопису Анали Огранка САНУ у Новом Саду. 

Академик Миодраг Остојић је професор емеритус на Катедри интерне меди-
цине Медицинског факултета Универзитета у Београду и саветник у Универзи-
тетском клиничком центру Републике Српске и у Институту за кардиоваскуларне бо-
лести „Дедиње“ у Београду. Именован је за координатора специјализације из карди-
ологије на Медицинском факултету Универзитета у Бања Луци. Гостујући је профе-
сор на Медицинском факултету Универзитета у Бања Луци. Инострани је члан Ака-
демије наука Републике Српске. Био је ментор у осам академских специјалистичких 
радова, 24 магистарске тезе, седам субспецијализација и 24 завршене докторске тезе. 
Члан је уређивачких одбора и рецензент више домаћих и иностраних часописа. У 
току године као аутор/коаутор објавио је десет радова који се цитирају у SCOPUS 
бази. Објавио је и више сажетака на међународним конгресима, који су се одржавали 
онлајн. Био је председник Научног одбора V конгреса кардиолога Републике Српске 
са међународним учешћем. Члан је Научног одбора XXIII конгреса Удружења кар-
диолога Србије са интернационалним учешћем, као и члан научних одбора III кон-
греса ендокрионолога и дијабетолога Републике Српске са међународним учешћем, 
7th Meeting of the European Section, 8th Meeting of the North American Section of the 



167 

International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS), конгреса Удружења центара 
за хипертензију, превенцију инфаркта и шлога (ХИСПА), три семинара Друштва 
доктора Републике Српске, I конгреса превентивне медицине Удружења кардиолога 
Србије, сесије American College of Cardiology Chapter for Serbia and the Republic of 
Srpska, Летње кардиолошке радионице Академског медицинског едукационог цен-
тра (АМЕЦ), Зајечарских медицинских дана и Летње школе атеросклерозе у Бечи-
ћима, у организацији Европског универзитета за мир и развој из Србије. На тим 
састанцима је одржао 16 предавања (осам уживо, као и осам онлајн предавања). 

Академик Владимир С. Костић је током године основне активности обављао 
на Клиници за неурологију КЦС, у функцији начелника Одељења за дегенеративне 
болести централног нервног система (до 1. октобра када се пензионисао), и у оквиру 
САНУ, чији је председник. Председник је Извршног одбора и Председништва САНУ 
и председник Академијског одбора за српско питање. Почасни је председник Дру-
штва неуролога Србије и Друштва неуролога Републике Српске. Руководи пројектом 
при МПНТР РС, као и пројектом у оквиру САНУ (Ф134). Током године сарађивао је 
са истраживачким групама у Италији и Немачкој. Члан је уредништва часописа 
Journal of Neurology, Frontiers in Neurology, Polish Journal of Neurology and 
Neurosurgery, Romanian Journal of Neurology, Scripta Periodica (Медицински Универ-
зитет Софија), Degenerative Neurological and Neuromuscular Disease, Neurology 
Discovery, Current Treatment Options in Neurology, The Academic Medical Journal 
(University Ss. Cyril and Methodius in Skopje), као и већег броја домаћих часописа. Ре-
цензирао је радове за већи број међународних часописа (Movement Disorders, Journal 
of Neurology, European Journal of Neurology, Parkinsonism and Related Disorders). Са 
својом групом и у сарадњи са другим групама објавио је током године 19 радoва у 
престижним међународним часописима (према PubMed). Био је ментор једне 
докторске дисертације. Oдржао је предавање по позиву (“GBA and Parkinsonism”, 7th 
Congress of the Macedonian Neurological Society Symposium, Скопље, 7. мај). 

Академик Владимир Бумбаширевић је професор емеритус на Катедри хисто-
логије и ембриологије на Медицинском факултету Универзитета у Београду. Током 
године, поред активности у стручним удружењима, обављао је функцију члана 
Извршног одбора Европске организације за докторску едукацију у области биомеди-
цинских наука (ORPHEUS), и у том својству учествовао je на више онлајн састанака. 
У САНУ је председник Академијског одбора за образовање, члан Академијског 
одбора за проучавање живота и рада српских научника и писање историје САНУ, 
Академијског одбора за високо образовање, Академијског одбора за српско питање, 
Одбора за мултидисциплинарна истраживања шећерне болести и Одбора за ендо-
кринологију и утицај природних фактора. Био је члан Организационог одбора 
научног скупа „Образовање: стање, перспективе и улога у развоју Србије“, који је 
одржан 17. и 18. септембра у САНУ, када је одржао предавање ,,Академске слободе 
и институционална аутономија“. Поред тога, одржао је више предавања по позиву. 
Члан је Издавачког савета часописа Српски архив за целокупно лекарство. Своја 
истраживања спроводи у оквиру пројекта финансираног од стране Фонда САНУ за 
истраживања у науци и уметности. 

Академик Јован Хаџи-Ђокић је током године обављао активности које се тичу 
рада Одељења медицинских наука САНУ и Огранка САНУ у Нишу. Активно је 
учествовао у раду Уролошке секције Српског лекарског друштва, чији је почасни 
председник. Током године је учествовао у организацији састанака Уролошке секције 
СЛД. Учествовао је у активностима Медицинске академије Српског лекарског дру-
штва. Водио је Одбор за туморе урогениталног система, као и пројекат о скринингу 
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карцинома простате у САНУ. Заједно са дописним чланом САНУ Татјаном Симић, 
организовао је научни скуп у САНУ под називом „Туморски маркери у урологији“. 
Председник је Скупштине београдске општине Врачар. Обављао је дужност пред-
седника Управног одбора Института за кардиоваскуларне болести „Дедиње“. Са сво-
јим сарадницима у току године је објавио шест радова у домаћим и иностраним ча-
сописима на SCI (Journal Citation Report) листи (један рад из категорије M21a, четири 
рада из категорије M21 и један рад из категорије M23). 

Академик Драган Мицић је у току године обављао функцију председника 
Здравственог савета Републике Србије, Републичке стручне комисије за ендокрино-
логију, Републичке стручне комисије за превенцију хроничних незаразних болести, 
Комисије за доделу Награде града Београда за изузетно дело које представља допри-
нос развоју медицине, Одбора за гојазност Ендокринолошке секције Српског лекар-
ског друштва и Српског удружења за проучавање гојазности. Члан је Управног 
одбора КБЦ Звездара, члан Краљевског медицинског одбора у оквиру Фондације 
принцезе Катарине Карађорђевић и члан Савета Универзитета у Београду. У току го-
дине био је члан Obesity Management Task Force у оквиру European Association for the 
Study of Obesity (EASO). У САНУ је обављао дужност секретара Одељења медицин-
ских наука САНУ и председника Одбора за ендокринологију и утицај природних 
фактора, као и члана Одбора за кардиоваскуларну патологију САНУ. Био је члан 
Председништва САНУ. У току године налазио се на позицији придруженог уредника 
часописа Obesity and Metabolism и European Journal of Obesity (Obesity Facts), члана 
Уређивачког одбора у часописима Ожирение и меmаболизм и ISRN Obesity, члана 
Уредничког савета часописа Romanian Journal of Diabetes, Obesity and Metabolic 
Disorders, члана Саветодавног одбора часописа Медицинска истраживања (Меди-
цински факултет у Београду) и Istanbul Medical Journal, и члана Уређивачког одбора 
Тимочког медицинског гласника. Био је рецензент у часописима: Frontiers in 
Endocrinology, Obesity Facts, Journal of Endocrine Investigations и Војносанитетски 
преглед. У оквиру научних активности у САНУ, руководио је пројектом „Контролни 
ендокринолошки механизми у регулацији телесне тежине у гојазних особа“, који фи-
нансира Фонд САНУ за истраживања у науци и уметности. Добитник је Награде за 
животно дело Српског лекарског друштва. У току године је учествовао у публико-
вању четири рада у међународним часописима и једног поглавља у домаћем збор-
нику. Одржао је пет предавања по позиву (три на међународним састанцима и два на 
домаћим састанцима). 

Академик Миодраг Чолић је у току године обављао неколико активности уну-
тар САНУ, и то као председник Oдбора за имунологију и алергологију Одељења ме-
дицинских наука САНУ, члан Одбора за кардиоваскуларну патологију, Академијског 
одбора за науку, Академијског одбора за биомедицинска истраживања, Одбора за ху-
ману репродукцију, Управног одбора Фонда САНУ за истраживања у науци и умет-
ности и Савета Галерије науке и технике САНУ. Руководио је пројектом „Имуноре-
гулацијски механизми у здрављу и болести“. Руководилац је билатералног пројекта 
САНУ–БАН. Координатор је за докторске студије Медицинског факултета у Фочи у 
Републици Српској. Уредник је Војносанитетског прегледа. Члан је Уредништва 
Српског архива за целокупно лекарство. Члан је следећих лекарских и стручних орга-
низација: Српског лекарског друштва (СЛД), Медицинске академије СЛД, Друштва 
имунолога Србије, Друштва физиолога Србије, Европске имунолошке асоцијације и 
Европског друштва за макрофаге и дендритске ћелије. Сарадник је на више домаћих 
и међународних пројеката. У оквиру ових пројеката публиковао је 11 радова у цело-
сти у међународним часописима (ранга М20) са укупним кумулативним импакт 
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фактором 68.4. Један од радова који је публикован у престижном часопису Frontiers 
in Immunology по први пут приказује резултате студије о имунолошким поремећајима 
у вези са ковидом 19. Рецензирао је 16 радова по позиву у међународним часописима, 
укључујући и часопис Nature. Представљао је САНУ на конференцијама које су 
одржане у онлајн формату у оквиру Годишње скупштине ISC и Европске радне групе 
ISC. У оквиру Интеракадемијског партнерства (IAP), као експерт за трансплантацију 
матичних ћелија, учествовао је у писању рада објављеног у Stem Cell Report. Био је 
члан Радне групе САНУ за ковид, која је издала већи број саопштења и препорука за 
јавност. Са академиком Лалићем организовао је научни скуп о ковиду који је одржан 
у САНУ. Активно је учествовао у раду Матичног научног одбора за медицину 
МПНТР. Држао је предавања из имунологије и методологије НИР-а на Медицинском 
факултету у Фочи. 

Академик Нинослав Радовановић је осим својих редовних активности у Оде-
љењу медицинских наука САНУ, где је члан Одбора за хуману репродукцију и 
Одбора за кардиоваскуларну патологију, наставио своје активности у Српском лекар-
ском друштву, Удружењу кардиолога Србије, Удружењу кардиоваскуларних хирурга, 
Swiss Society of Cardiology, The Society of Thoracic Surgeons USA, The European 
Section of the International Society for Cardiovascular Surgery, Swiss Society of 
Cardiothoracic and Cardiovascular Surgeons, The Europeаn Society for Cardiovascular 
Surgery и Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery (MACCS). Ре-
довни је члан Медицинске академије наука Српског лекарског друштва. Председник 
Републике Словеније Борут Пахор уручио му је Одликовање Републике Словеније за 
изузетан допринос развоју словеначке кардиохирургије и за посвећеност слове-
начким срчаним болесницима. 

Академик Радоје Чоловић је професор емеритус на Медицинском факултету у 
Београду. У САНУ руководи пројектом „Историја српске медицине“. Председник је 
Одбора за обележавање 176. годишњице рођења академика Владана Ђорђевића. 
Организовао је научни скуп „Др Владан Ђорђевић – живот, дело, време“, који је одр-
жан 2. и 3. децембра у САНУ. У Матици српској је сарадник Српског биографског 
речника и Енциклопедије српског народа, у којој је члан редакције за област медицине, 
стоматологије и ветерине, за које је написао више прилога за наредне томове ових 
издања. Председник је Српског лекарског друштва (СЛД), редовни члан Академије 
медицинских наука СЛД, члан и почасни председник Хируршке секције СЛД и члан 
Задужбинског одбора „Задужбине др Стеван Милосављевић“. Члан је Уређивачког 
одбора Војносанитетског прегледа и члан Издавачког савета часописа Флогистон. 
Објавио је две публикације, одржао 18 предавањa и учествовао на седам стручних и 
научних скупова. 

Академик Небојша М. Лалић је у току године наставио да се првенствено бави 
истраживањима у области дијабетологије у следећим правцима: (а) проучавање 
односа инсулинске сензитивности и секреције инсулина у настанку како дијабетеса 
тако и компликација; (б) могућности превентивне интервенције у спречавању типа 2 
дијабетеса и (в) нови терапијски приступи у лечењу дијабетеса (инкретински кон-
цепт и инсулинске пумпе). Наставио је рад у оквиру “INTERPRET DD” пројекта (са-
радња са академиком Душицом Лечић Тошевски и њеним тимом), као и на још три 
међународна и два национална пројекта. Током године био је коорганизатор симпо-
зијума „COVID-19 пандемија: поруке, нова сазнања и дилеме“, који је одржан у 
САНУ у јуну. Учествовао је као предавач на 57. конгресу Европске асоцијације за 
студију дијабетеса, који је одржан онлајн у септембру; на годишњем састанку Аме-
ричке асоцијације за дијабетес; на интернационалним дијабетолошким састанцима у 
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Каиру, Куби, Румунији, Македонији, Републици Српској и на конгресу Интерна-
ционалне федерације за дијабетес у децембру. Такође, одржао је и предавања на ску-
повима које су организовали други чланови САНУ, „Синергија 2021“ и „Кардиос“. У 
децембру је добио Плакету Медицинског факултета Универзитета у Београду за 
научни допринос. 

Академик Војислав Лековић је професор емеритус Стоматолошког факултета 
Универзитета у Београду и гостујући је професор Универзитета Калифорнија у Лос 
Анђелесу. Председник је Удружења пародонтолога Србије, активног члана Европ-
ског удружења пародонтолога. Члан је Европске академије за осеоинтеграцију, 
Европске академије за имплантологију, Европског удружења пародонтолога, Аме-
ричке академије за осеоинтеграцију, као и Америчке пародонтолошке асоцијације. 
Током године, у оквиру САНУ, учествовао је у даљем развоју комплексних мултиди-
сциплинарних истраживања патогенетских механизама обољења пародонцијума и 
пери-имплантних обољења. Наставио је лабораторијско-молекуларна истраживања 
спреге медијатора инфламације и одређених сигналних путева у механизмима 
коштане разградње присутне у обољењима пародонцијума. Истоветни научноистра-
живачки рад спровео је и на узорцима око денталних имплантата код три групе па-
цијената (пери-имплантитис, пери-имплантни мукозитис, те здрави имплантати у 
циљу компаративне анализе). Овакав вид истраживања до сада није објављен код 
пери-имплантних обољења. Применом различитих метода обраде података и коре-
лација, установљене су значајне карактеристике пери-имплантних обољења позна-
тих као пери-имплантитис и пери-имплантни мукозитис, а добијени су и подаци о 
њиховим сличностима и разликама у односу на обољења потпорног апарата зуба. 
Током године, резултати претходно дефинисаних и реализованих студија су објав-
љени у референтим научним часописима и саопштени на домаћим и међународним 
стручним скуповима. Започета су и нова истраживања чији су циљеви изведени из 
већ постојећих циљева пројекта. Резултати наведених истраживања презентовани су 
на годишњим састанцима Америчке асоцијације за осеоинтеграцију и Америчке 
академије за пародонтологију. 

Академик Предраг Пешко је у току године кроз активности у Српској акаде-
мији наука и уметности започео израду пројекта са циљем идентификације генетских 
маркера прогресије Баретовог једњака. Активно је учествовао у развоју пројекта 
хистолошке обраде мишића једњака код ахалазије. Учествовао је у изради моно-
графије у којој су садржане биографије академика Црногорске академије наука и 
уметности, у којој је био аутор биографија истакнутих академика из области меди-
цинских наука. Наставио је сарадњу са Општом болницом у Невесињу, где води 
стручни тим консултаната који изводи операције из области дигестивне хирургије. 
Одлуком Владе Републике Српске изабран је у трочлани одбор за изградњу нове 
Опште болнице у Требињу у Републици Српској. 

Академик Ђорђе Радак се као директор новоосноване Еуромедик хируршке 
болнице посветио покретању нових дијагностичких и терапијских метода и хирур-
шких екипа. Као хирург и истраживач наставио је своје научне активности у оквиру 
САНУ, у Комисији за науку Академије медицинских наука СЛД, као председник 
Удружења за васкуларну медицину Србије и редовни члан Академије медицинских 
наука Српског лекарског друштва. Фокусира се на подизање нивоа стандардног ре-
пертоара класичних васкуларних операција, уз освајање нових ендоваскуларних, 
комбинованих и хибридних интервенцијa. Основни циљ је да се велике васкуларне 
интервенције претворе у стандардизоване и безбедне процедуре. Завршио је рад на 
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интегративном научноистраживачком пројекту „Каротидна болест у Србији, патоло-
шка динамика, превенција, дијагностика и иновативни терапијски поступци“ Мини-
старства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Настављен је рад 
на пројекту САНУ „Електронска анализа текстуре плака у превенцији и лечењу 
рестенозе након каротидне ендартеректомије“. Учествовао је у реализацији следећих 
интернационалних пројеката: “Asyptomatomatic Carotid Surgery Trial II” (објављен рад 
у часопису Lancet) и “Treatment of the Carotid Artery Aneurysms”. Завршен је Erasmus 
пројекат “Strengthening Capacities for Higher Education of Pain Medicine in WBС”, као 
и клиничка студија “Voyager: An international, multicenter, randomized, double-blind, 
placebo-controlled trial investigating the efficacy and safety of rivaroxaban to reduce major 
thrombotic vascular events”. Припремао је иновативни пројекат “Effects of Gentiana 
Lutea Root on Vascular Diseases” и “Development of the kit for measuring Nitric Oxide 
(NO) in saliva”. Наставио је рад на очувању активности Школе за ангиолошку ултра-
звучну дијагностику, која се одвија већ 11 година. Члан је уредничких редакција ча-
сописа Journal of Phlebology and Lymphology и World Journal of Clinical Case 
Conference (WJCCC). Био је уредник рубрике у часопису The Open Cardiovascular 
Medicine Journal. Рецензент је у часописима Journal of Vascular Surgery, Journal of 
Cardiovascular Surgery, Angiology и Journal of Health and Diseases (JHD). Члан је 
уредништва Војносанитетског прегледа, Acta Facultatis Medicinae Naissensis, Actual 
и Acta Medica Saliniana и рецензент је неколико књига. Члан је FACTCATS (Faculty 
Advocating for Collaborative and Thoughtful Carotid Artery Treatments) и ESVS 
Academy. Као члан одбора (Experts Board of Innovative Committee) учествовао је у 
финалној анализи, оцењивању и селектоваљу за финансирање Collaborative Grants 
Sheme Projects, које финансира Фонд за иновације EBRD. Експертска комисија за ка-
ротидну болест Delphi consensus expert panel, коју чини 30 одабраних експерата, завр-
шила је онлајн студију “Delphi Consensus Study”, која анализира клиничке, дијагно-
стичке и хируршке алгоритме у лечењу каротидне болести. Први резултати су при-
казани у раду “Clinical response to procedural stroke following carotid endarterectomy”, 
који је публикован у часопису European Journal of Vascular and Endovascular Surgery. 
У току године одржао је три предавања по позиву и објавио у целини пет радoва у 
часописима индексираним у CC/Sci index citation. 

Академик Небојша Радуновић је током године своје основне активности обав-
љао у оквиру Српске академије наука и уметности, Медицинског факултета Универ-
зитета у Београду, у својству професора емеритуса, и Клинике за гинекологију и аку-
шерство УКЦС. Председник је националног Удружења за хуману репродукцију 
Србије и члан руководства Eвропског удружења за хуману репродукцију и ембрио-
логију (ЕSHRE). У САНУ је председник Одбора за хуману репродукцију, члан 
Одбора за кардиоваскуларну патологију, Одбора за туморе урогениталног система, 
Одбора за мултидисциплинарна истраживања шећерне болести, међуодељењског 
Одбора за проучавање мањина и људских права и члан Академијског одбора за срп-
ско питање. У Српској академији наука и уметности организовао је 13. децембра скуп 
„Хумана репродукција у вртлогу пандемије COVID-19“ и био руководилац контину-
иране медицинске едукације. Један је од аутора радова и уредник зборника „Демо-
графски изазови у Републици Србији у 2020. години“ и „Загађивачи животне сре-
дине: транслациона питања линдана за здравље мозга и репродуктивно здравље“. То-
ком године учествовао је у договорима усмереним на унапређење заједничких истра-
живања у области хумане репродукције са колегама из Сједињених Америчких 
Држава из Mоunt Sinai Medical Center, School of Medicine, Department of Obstetrics and 
Gynecology, Њујорк и New York University, Medical center, Department of Obstetrics and 
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Gynecology, Њујорк. Одржани су контакти са истраживачким групама у Грчкој, Тур-
ској, Италији, Француској и Египту. Руководи истраживачким пројектом у оквиру 
САНУ „Изучавање фетоплацентног развоја у трудноћи насталој асистираном репро-
дукцијом“. Резултати истраживања приказани су у радовима “Prevalence, Risk 
Factors, and Pathophysiology of Nonalcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) in Women 
with Polycystic Ovary Syndrome (PCOS)”, у часопису Biomedicines и “Resveratrol and 
Reproductive Health“, у часопису Life. У САНУ је сарадник на пројектима „Патоло-
шка морфологија и морфолошко-клиничке корелације у кардиоваскуларним боле-
стима (укључујући и историјске аспекте)“ и „Срчана инсуфицијенција: унапређење, 
превенције, дијагностике, лечења и рехабилитације“. У оквиру научних истраживања 
наставља сарадњу са Лабораторијом за неурофизиологију Института за медицинску 
физиологију „Рихард Буријан“ Медицинског факултета Универзитета у Београду, 
кроз анималне моделе за испитивање нагонског понашања. Резултати су приказани у 
раду “Neural pathways underlying the interplay between emotional experience and 
behavior, from old theories to modern insight”. 

Академик Душица Лечић Тошевски је у току године кao члан Комитета за 
публикације (Standing Committee for Scientific Publications) Светске психијатријске 
асоцијације (СПА) и члан Научног одбора 20. светског конгреса СПА рецензирала 
сажетке пријављене за тај конгрес. Поново је изабрана за члана Научног комитета 21. 
светског конгреса психијатрије, који ће бити одржан у Бангкоку у августу наредне 
године. Одржала је два предавања по позиву на светским конгресима – главно преда-
вање на Светском конгресу о поремећајима личности у Ослу “Personality disorders in 
ICD-11 – future of diagnostic and treatment” и предавање “New roles of psychotherapy 
and psychiatry”, у оквиру 21. светског конгреса психијатрије СПА. Изабрана је за 
члана Комитета за превенцију и унапређење здравља Европског удружења профе-
сора емеритуса (European Association of Professors Emeriti). Као члан Комисије за 
циклусна предавања САНУ организовала је циклус предавања „Контроверзе у меди-
цини“, која су одржана од 3. новембра до 20. децембра. У САНУ је одржала два пре-
давања – „Ментално здравље у време короне“, у оквиру симпозијума који је одржан 
у САНУ „Ковид 19 пандемија – поруке, нова сазнања и дилеме“ 4. јуна и „Психија-
тријски аспекти еутаназије“ (у оквиру циклуса предавања „Контроверзе у меди-
цини“). Била је члан Комисије за праћење избора у САНУ и Комисије за бројање гла-
сова током одржавања Изборне скупштине САНУ. Изабрана је за председника Уре-
ђивачког одбора едиције Живот и стваралаштво жена чланова СУД, СКА и САНУ. 
Била је руководилац пројекта у оквиру САНУ „Индикатори процеса трансинститу-
ционализације – од психијатријских болница до затворских установа“. У току године 
објавила је шест радова (пет на JCR листи, један у међународном часопису), као и 
поглавље “Mental Health Care in Eastern Europe and the Balkans” у Оксфордском уџбе-

нику социјалне психијатрије. Наставила је уреднички рад на петом издању америчког 
двотомног уџбеника психијатрије Tasman’s Handbook of Psychiatry V (Springer). 
Објављена су и два њена превода – четврто издање књиге Мигела Серана Јунг и Хесе 
– херметички круг (издавач Обрадовић) и прича Улрике и две песме Хорхеа Луиса 
Борхеса (часопис Српска мисао). 

Академик Зоран Кривокапић је током године наставио своју научноистражи-
вачку делатност на Одељењу медицинских наука САНУ, као руководилац страте-
шких и индивидуалних пројеката „Молекуларна основа одговора на хемиорадиоте-
рапију у карциному ректума (МОХЕРАТЕКА)“ и „Оптимизирање (индивидуализа-
ција) лечења карцинома ректума коришћењем предиктивних молекуларно-генских 
биомаркера (ОПТИМОГЕН)“. Учествовао је у реализацији пројекта SENSOGENE у 
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оквиру Програма за изврсне пројекте младих истраживача (ПРОМИС) Фонда за 
науку Републике Србије, који се бави развојем биосензора на бази регулаторних ген-
ских елемената и испитивањем могућности за њихову примену у дијагностици ма-
лигних болести. Започео је учешће на истраживачко-развојном пројекту Министар-
ства науке и технологије Народне Републике Кине и Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије o унапређењу ефикасности имунотерапије 
CAR-T ћелијама и PD-1/PD-L1 инхибиторима и наставио руковођење билатералним 
пројектом са Хрватском „Успостављање компатибилних институционалних реги-
стара и мреже саветовалишта за хередитарне гастроинтестиналне туморе“. Наставио 
је и вођење српског тима током реализације два мултицентрична пројекта, 
„Мutographs of cancer – откривање узрока настанка карцинома кроз специфичне му-
тационе профиле“ Међународне агенције за истраживање рака и REACCT колабора-
тивне студије, која се бави проценом исхода болести код пацијената који рано обоље-
вају од колоректалног карцинома. Наставну делатност спроводио је на Медицинском 
факултету Универзитета у Београду као редовни професор и координисао је истра-
живања у оквиру докторских академских студија шест докторанада у својству мен-
тора. Објавио је десет радова in extenso у часописима са ЈCR листе. Добитник је Годи-
шње наградe за научни допринос Медицинског факултета Универзитета у Београду. 

Академик Петар Сеферовић је у току године своје основне активности обав-
љао као редовни професор интерне медицине на Медицинском факултету у Бео-
граду, где је и главни уредник студентског уџбеника Интерна медицина. Наставио је 
да обавља функцију у Европском удружењу за срчану инсуфицијенцију као непо-
средни бивши председник и функцију потпредседника Европског удружења кардио-
лога. Такође, председник је и Удружења за срчану слабост Србије. У току године је 
одржао 44 предавањa по позиву на интернационалним онлајн конгресима у преко 30 
земаља у свету. Био је председник Организационог комитета 19. интернационалног 
конгреса клиничке кардиологије и срчане инсуфицијенције “CardioS 2021 online”, 
који je постигао изванредан успех и био под покровитељством САНУ. У јануару су, 
након вишегодишњег рада, публиковани резултати пројекта „Европски атлас срчане 
слабости“ (“HFA Atlas”). Овај заједнички пројекат Европског удружења за срчану 
слабост, Удружења за срчану слабост Србије и Српске академије наука и уметности 
имао је за циљ утврђивање епидемиологије срчане слабости, ресурса за лечење, као 
и организације националних удружења за срчану слабост у 42 европске земаље. 
Настављен је рад са Удружењем болесника са срчаном слабошћу, као заједнички про-
јекат Удружења за срчану слабост Србије и Српске академије наука и уметности. У 
јуну су званично покренути Експертски центри за лечење срчане слабости, као пилот 
пројекат Европског удружења за срчану слабост, где поред Србије, учествује још де-
сет земаља: Русија, Литванија, Пољска, Немачка, Румунија, Словенија, Хрватска, 
Италија, Грчка и Израел. У овај пројекат је укључена и САНУ. Један је од првих 
уредника и аутора Уџбеника за срчану слабост Европског удружења кардиолога (ESC 
Textbook on Heart Failure), који представља прву такву публикацију о срчаној слабо-
сти у свету, а резултат је заједничке активности врхунских европских и светских 
експерата у пољу срчане слабости. Координатор је пројекта Министарства здравља 
Републике Србије „Рано откривање срчане слабости“. Изузетно је активан као коор-
динатор за Универзитет у Београду пројекта ТЕМПУС групе “Restructuring of 
Doctoral Studies in Serbia – RODOS”. У оквиру научних активности у САНУ, успешно 
води пројекат „Срчана инсуфицијенција: унапређење превенције, дијагностике, ле-
чења и рехабилитације“. Током године објавио је 40 радова у врхунским интерна-
ционалним часописима. 
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Академик Горан Станковић је редовни професор интерне медицине и кар-
диологије и шеф последипломске Катедре за кардиологију Медицинског факултета 
у Београду. Директор је Клинике за кардиологију Универзитетског клиничког центра 
Србије и начелник службе интервентне кардиологије. Председник је европског и 
члан азијског, латиноамеричког (LATAM) и америчког (Society for Cardiovascular 
Angiography and Interventions – SCAI) бифуркационог клуба. Члан je Комитета за 
научни програм Европске асоцијације за перкутане кардиоваскуларне интервенције 
(EAPCI), члан одбора EuroPCR-а, званичног конгреса EAPCI. Члан је уређивачких 
одбора седам еминентних интернационалних часописа, укључујући званични часо-
пис EAPCI – Eurointervention, Asiaintervention и званични часопис Америчког колеџа 
кардиолога – Journal of the American College of Cardiology. Рецензент је у 20 часописа 
индексираних у CC/SCI. Члан је Одбора за континуирану едукацију СЛД и редовни 
члан Академије медицинских наука СЛД. За редовног члана Српске академије наука 
и уметности изабран је 4. новембра. Члан је Комисије САНУ за праћење и предузи-
мање мера у вези са ковид 19 инфекцијом и координатор тима EAPCI за евалуацију 
препорука о извођењу инвазивних кардиолошких процедура након пандемије ковида 
19. Због пандемије ковида 19, традиционални међународни кардиолошки састанак 
„СИНЕРГИЈА 2021“ („Српски конгрес интервентне кардиологије, кардиоваскулар-
ног имиџинга и терапије лековима“), организован је у хибридном формату, комбина-
цијом ограниченог броја предавача који држе предавања уживо, као и онлајн презен-
тација, 16. и 17. септембра. Организовао је и 17. конгрес Европског бифуркационог 
клуба у хибридном формату у Бриселу 8. и 9. октобра са више од 700 учесника. Пред-
седавао је и држао уводна предавања на међународним скуповима и универзитетима 
у Паризу и Дубаију и организовао и модерирао седам вебинара о савременом лечењу 
коронарних бифуркација (у сарадњи са EuroPCR, Medtronic, Visible heart lab, 
University of Minnesota, САД), као и 43 предавања по позиву на виртуелним, онлајн 
кардиолошким конгресима, укључујући и конгресе Европског удружења кардиолога, 
Америчког колеџа кардиолога, Азијско-пацифичког и латиноамеричког удружења 
интервентних кардиолога. Објавио је 20 радова у часописима индексираним у CC/Sci 
index citation (укључујући New England Journal of Medicine, Circulation, Journal of the 
American Heart Association, JACC Cardiovasc Interv). Добитник је Годишње награде 
Српског лекарског друштва за научноистраживачки рад за 2020. годину. 

Академик Марко Бумбаширевић обавља функцију председника Светског кон-
греса ортопедских хирурга и трауматолога (SICOT), који ће се одржати у Београду 
2023. године. Национални је делегат Србије у том удружењу са најдужим стажом. 
Оснивач је и председник Српске ортопедско-трауматолошке асоцијације СОТА и на-
ционални делегат Европског удружења ортопеда и трауматолога (EFORT). Органи-
зовао је већи број вебинара за Европско удружење ортопедских хирурга и траумато-
лога као члан Комитета за едукацију у наведеном удружењу. Одржао је четири пре-
давања по позиву на конгресу Европске федерације удружења микрохирурга (EFSM). 
Председник је Српског удружења за реконструктивну микрохирургију и Српског 
удружења за хирургију шаке. Национални је делегат у Европском удружењу за шаку 
(FESSH) и Европској федерацији удружења за микрохирургију (EFSM). Помоћни је 
уредник часописа EJOST, члан Издавачког одбора часописа International Ortho-
paedics (Springer), члан уређивачких одбора у часописима: EFFORT Open Reviews 
(British Editorial Society of Bone & Joint Surgery), Orthoplastic Surgery (Elsevier), 
Српски архив и Hand and Microsurgery (Турска). Током године публиковао је као 
аутор и коаутор шест радова у водећим међународним часописима. 
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Академик Бела Балинт је у току године био члан Научног одбора XVII кон-
греса AРT са међународним учешћем, на којем је одржао пленарно предавање 
“Hemomodulatory events and therapeutic approaches”, а одржао је и webinar предавање 
„Криоконзервација изолованих ћелија“ на скупу Одељења медицинских наука 
САНУ 24. октобра. Поред тога, објавио је 22 рада in extenso. 

Дописни члан Татјана Симић је члан Академијског одбора за биомедицинска 
истраживања САНУ, Одбора за туморе урогениталног система и Одбора за имуноло-
гију и алергологију САНУ. Са академиком Јованом Хаџи-Ђокићем, била је организа-
тор скупа „Биомаркери у уролошкој онкологији“. На иницијативу Извршног одбора 
САНУ је одржала предавање на Медицинском факултету Универзитета у Приштини 
са привременим седиштем у Косовској Митровици. Била је предавач на симпозијуму 
у САНУ посвећеном ковиду 19 и одржала је предавање на скупу Одељења меди-
цинских наука САНУ. Била је предавач по позиву на три скупа (“4th International 
Conference on Proteomics, Genomics and Molecular Medicine”, “7th European Section and 
8th North American Section Meeting of the International Academy of Cardiovascular 
Sciences” и “5th International Cardionephrology and Hypertension Congress”). Резултате 
истраживања на пројектима Фонда за науку Републике Србије, пројекту Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и индивидуалном про-
јекту САНУ је публиковала у дванаест радова категорије М20 и једном раду катего-
рије М52. Имала је активну сарадњу са истраживачима у САД, Аустралији и Данској. 
Била је ангажована у свим облицима наставе на Катедри за медицинску и клиничку 
биохемију. Била је активна као члан уређивачких одбора часописа Medicina (MDPI), 
Journal of Medical Biochemistry, Српски архив и Медицински подмладак. На предлог 
САНУ постала је члан, а затим изабрана и за председника Одбора за акредитацију 
научноистраживачких организација Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије. 
 

 

 

 

8. ОДЕЉЕЊЕ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 

 

Састав Одељења 

Одељење има 17 чланова у радном саставу, од тога 11 редовних и шест допи-
сних чланова. Преминули су академици: Иван Клајн, Нада Милошевић-Ђорђевић и 
Предраг Пипер. Изабрани су нови дописни чланови: Миливој Ненин и Миодраг 
Лома. 
 

Скупови Одељења 

Током године одржано је десет скупова Одељења језика и књижевности: се-
дам скупова је одржано уз непосредно присуство већине чланова; три скупа су одр-
жана електронски. Осмом и деветом скупу присуствовао је председник САНУ ака-
демик Владимир С. Костић. Чланови Одељења су током више месеци били одго-
ворно посвећени изборном процесу нових дописних и редовних чланова и самим 
изборима. Ограничени рад Академије из епидемиолошких разлога одразио се унеко-
лико и на рад Одељења. И поред тога Одељење је учествовало у свим важним про-
грамима Академије за које је било услова да буду остварени: у остваривању богатог 
програма обележавања „Године Јована Дучића“ (изложба, свечана академија, научни 
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скуп, пратеће публикације); у раду одељењских и академијских одбора; у оствари-
вању појединачних пројеката; одржавању научних и свечаних скупова, у пред-
стављању нових издања на Трибини Библиотеке САНУ; обележавању 60 година од 
доделе Нобелове награде Иви Андрићу и др.; у остваривању издавачког плана; у 
учествовању у раду Института за српски језик (као чланови Научног већа и Управног 
одбора); у стручним саветима (Архива, Библиотеке, Галерије, Аудиовизуелног 
архива и центра за дигитализацију), фондовима и комисијама; као представници 
САНУ у комисијама и саветима Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, Министарства културе, Београдског универзитета; као чланови Огранка у 
Новом Саду; као координатори научноистраживачких пројеката при Огранку САНУ 
у Нишу; као чланови Центра за научноистраживачки рад САНУ у Крагујевцу; у 
међународној сарадњи са страним академијама наука. 

Научноистраживачки пројекти 

(в. одговарајући одељaк у Билтену Фонда САНУ за истраживања у науци и 
уметности) 

Научни пројекти се остварују у оквиру одељењских одбора, личних пројеката 
и академијских одбора. 

Одбори: Одбор за ономастику (А. Лома); Одбор за критичка издања српских 
писаца (до октобра 2021. С. Грубачић); Одбор за Речник српскохрватског књижевног 
и народног језика (М. Тешић); Одбор за проучавање историје књижевности (З. Бојо-
вић); Старословенски одбор (Ј. Грковић-Мејџор); Одбор за народну књижевност (Љ. 
Раденковић); Одбор за Етимолошки речник српског језика (А. Лома); Одбор за срп-
ски језик и књижевност у поређењу са другим језицима и књижевностима (Љ. Ра-
денковић); Одбор за дијалектолошке атласе (А. Лома); Одбор за српско-немачке књи-
жевне и културне везе (С. Грубачић). Рад Одбора за српски језик у светлу савремених 
лингвистичких теорија је замрзнут. 

Лични пројекти: Историјско-етимолошка истраживања српског језика (А. 
Лома); заснован је нови истраживачки пројекат САНУ и МАНУ, Језик у простору и 
времену (руководилац са стране САНУ академик Александар Лома); Српско-маке-
донске књижевне везе у 19. и 20. веку (С. Грубачић и М. Пантић). 

Академијски одбори: Академијски одбор за изучавање репресије (Голи оток и 
остали логори и затвори), председник Д. Михаиловић; Академијски одбор за културу 
и уметност, председник М. Вуксановић; Академијски одбор за историјат и објављи-
вање академских беседа, председник М. Вуксановић; Академијски савет и Уређи-
вачки одбор едиције Живот и стваралаштво жена чланова СУД, СКА и САНУ, том 
I, главни уредник прве књиге је Нада Милошевић-Ђорђевић. 

Одељење је у току године имало 11 одбора (рад једног одбора је замрзнут) и 
три пројекта. 
 

Научни скупови 

И поред ограничених услова, током године су одржани сви планирани научни 
скупови и свечане академије, предвиђени за ову годину, циклус предавања, као и неки 
скупови који су пренети из претходне године. Одржани су следећи скупови: „Роман 
Јакобсон, лингвиста, теоретичар књижевности и културе светског гласа – поводoм 
125 година од рођења“; „Свечана академија поводом 200 година од рођења Меда Пу-
цића (1821–1882)“ (заједно са Одељењем историјских наука); „Српска књижевност у 
историјама књижевности – поводом 225. годишњице рођења Павла Јосифа Шафа-
рика“; „Романи Добрице Ћосића“ (поводом 100 година од рођења); „Јован Дучић о 
срећи и љубави“ (поводом 150 година од рођења); научни скуп „Јован Дучић – песник 
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и дипломата“; одржан је циклус од шест предавања са темом „О митолошкој про-
шлости Срба – истина и заблуде“. Округли сто са темом „Српски књижевници и срп-
ско позориште до Првог светског рата“, одлаган неколико пута током претходне го-
дине, није одржан; зборник реферата намењених томе скупу налази се у штампи.  

Академици, чланови Огранка САНУ у Новом Саду, учествују у свим обли-
цима рада овога Огранка. Јасмина Грковић-Мејџор је потпредседник Огранка и члан 
више комисија; учествовала је у раду Трибине Огранка; Миро Вуксановић је члан 
Извршног одбора и две комисије Огранка. Чланови Одељења су учествовали у раду 
Огранка САНУ у Нишу као координатори научних пројеката, као предавачи. Јасмина 
Грковић-Мејџор је представник САНУ у Научноистраживачком центру САНУ и 
Универзитета у Крагујевцу. 
 

Публикације 

1. Трибина Библиотеке САНУ, књ. 9 

2. Приступне беседе српских академика: 1886–1947, књ. 2 

3. Библиотека Српске академије наука и уметности: 1841–2021 

4. Трибина Библиотеке САНУ: 1991–2021 

5. Јужнословенски филолог, књ. 77/1, 77/2 

6. Српски дијалектолошки зборник, књ. 67/1 

7. Ономатолошки прилози, књ. 27 

8. Јован Дучић – живот, дело, време 

9. Развој поетике српске књижевности – теорија књижевности код Срба 

 

Међународна сарадња 

У изузетно ограниченим околностима међународна сарадња се углавном то-
ком ове године свела на планирање и прихватање будуће сарадње са страним акаде-
мијама које су послале своје могуће програме за сарадњу. У оквиру сарадње САНУ 
и МАНУ постоји пројекат „Српско-македонске књижевне везе у 19. и 20. веку“ (С. 
Грубачић и М. Пантић); током године заснован је пројекат „Језик у простору и вре-
мену“ (руководилац са стране САНУ је академик Александар Лома). 
 

Именовања и признања 

Академик Матија Бећковић добитник је Светосавске повеље Српског про-
свјетног и културног друштва „Просвјета“ из Сарајева; добитник је Плакете 
jасеновачких страдалника. Академик Миро Вуксановић добитник је Награде 
„Љубомир П. Ненадовић“ за најбољу књигу путописа за 2020. и 2021. годину. Ака-
демик Горан Петровић добитник је признања „Златна књига“ Библиотеке Матице 
српске. Тим поводом одржан је у Матици српској у Новом Саду научни скуп под на-
зивом „Традиција и фантастика у делу Горана Петровића“. Академик Злата Бојовић 
добитник је Вукове награде Културно просветне заједнице Србије за 2020. годину. 
Дописни члан Љубинко Раденковић добио је Награду Етнографског музеја у Бео-
граду за животно дело. Постхумно признање Повеља Матице српске додељено је 
академику Милораду Радовановићу за укупан допринос изучавању српског стан-
дардног језика, социолошке и опште лингвистике. Дописни члан Јован Делић је до-
битник Изузетне Вукове награде за 2021. годину, Културно-просветне заједнице 
Србије. Академику Миловану Данојлићу је у Вишеграду на симпозијуму посвеће-
ном његовом књижевном делу уручена Велика награда Иво Андрић у 2021. години. 
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Институти на старању Одељења 

На старању Одељења је Институт за српски језик САНУ. У Институту за срп-
ски језик САНУ је током године радило 68 запослених сарадника, од чега је 50 истра-
живача са докторатом. Међу њима је седам научних саветника, 12 виших научних 
сарадника, 29 научних сарадника, док два сарадника још чекају избор у звање. Због 
актуелне епидемиолошке ситуације планиране активности нису у потпуности реали-
зоване; делимично је остварен теренски рад, а нису остварена сва учешћа на скупо-
вима, како у земљи тако и у иностранству, јер су многи отказани. Делатност Инсти-
тута током године одвијала се на неколико планова: I. Већина активности Института 
одвијала се у оквиру одсека: 1. Одсек за лингвистичка истраживања савременог срп-
ског језика и израда Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ 
(руководилац др Неђо Јошић, виши научни сарадник); 2. Старословенистички одсек 
(руководилац др Јованка Радић, научни саветник); 3. Етимолошки одсек (руководи-
лац др Марта Бјелетић, научни саветник); 4. Дијалектолошки одсек (руководилац др 
Софија Милорадовић, научни саветник); 5. Одсек за стандардни језик (руководилац 
др Марина Николић, виши научни сарадник); 6. Одсек за дигитализацију (руководи-
лац др Снежана Петровић, научни саветник). На седници Управног одбора 
Института од 19. фебруара подржано је Мишљење Научног већа о кандидату за 
директора, а 23. марта дужност директора Института преузела је проф. др Софија 
Милорадовић; 10. септембра именован је заменик директора др Неђо Јошић. 
II. Покренута је сарадња Института са пројектом „Говорни и стандардни језик јавне 
комуникације у Нишу“, Огранка САНУ у Нишу, потом са Друштвом за српски језик 
и књижевност „Старо Косово“ и са Српском књижевном задругом. Уређивачки одбор 
Речника САНУ покренуо је иницијативу за промену имена Речника у Речник српског 
књижевног и народног језика САНУ. Часописи Српски дијалектолошки зборник и 
Јужнословенски филолог постављени су на платформу CEEOL. У оквиру Програма 
ИДЕЈЕ Фонда за науку прихваћен је пројекат Института „Јавни дискурс у Републици 
Србији“. III. Сарадници Института су учествовали на више научних скупова у земљи 
и иностранству, одржали неколико предавања по позиву и објавили преко стотину 
научних радова. IV. Током године докторске дисертације одбранила су два сарадника 
Института. V. Током године објављене су следеће публикације: А) часописи: Јужно-

словенски филолог 77/1 и 77/2 (за 2021), Српски дијалектолошки зборник 67/1 (за 
2020), Наш језик 52/1 и 52/2 (за 2021), Лингвистичке актуелности 33 (за 2020); Б) 
монографије: (1) Српски лексички фонд из угла полисемије: глаголи, именице, придеви 
Наташе Миланов и (2) Рекламно-пропагандни жанр у српском политичком дискурсу 
Светлане Слијепчевић Бјеливук; В) зборници Лексикографија и лексикологија у све-

тлу актуелних проблема (у штампи) и Резултати досадашњих и правци будућих 
истраживања српских народних говора Косова и Метохије (у суиздаваштву са 
САНУ и са Филозофским факултетом у Косовској Митровици). VI. Награду „Павле 
и Милка Ивић“ добила је Наташа Миланов за монографију Српски лексички фонд из 
угла полисемије: глаголи, именице, придеви. 
 

Делатност чланова Одељења 

Академик Љубомир Симовић био је председник Програмског одбора за обеле-
жавање „Године Јована Дучића“. На свечаној академији посвећеној сто педесетој го-
дишњици рођења Јована Дучића говорио је о његовој поезији. Члан је Савета Гале-
рије САНУ. Објавио је књиге: Среда у суботу (песме) и шесто издање књиге Ужице 
са вранама (хроника, која је повремено роман, и роман, који је повремено хроника). 
Књиге на страним језицима: ŠOPALOVIĆ RESANDE TEATERSÄLLSKAP (превод Јан 
Марк и Славица Милосављевић). Позоришна представа „SJOPALOVICH RESANDE 
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TEATERSÄLLSKAP“ (превод Јан Марк и Славица Милосављевић; режија Томас 
Линдстром) је изведена у позоришту Teater Theatron у Малмеу. Такође је написао не-
колико чланака и дао већи број интервјуа у домаћим часописима и новинама. 

Академик Милосав Тешић објавио је књигу песама Са Авале поглед. У Анто-
логијској едицији Десет векова српске књижевности (књ. 101) објављен је избор из 
песништва, есејистике и прозе Милосава Тешића. У Летопису Матице српске обја-
вио је два прилога. Радио је уређивачке послове у изради Речника САНУ и у часопи-
сима Језик данас и Поетика. Председник је Одбора за израду Речника српскохр-
ватског књижевног и народног језика САНУ. 

Академик Александар Лома током године наставио је са обављањем редовних 
послова у САНУ и на Филозофском факултету у Београду. Радио је на свом индиви-
дуалном пројекту „Историјско-етимолошка истраживања српског језика“. У својству 
председника Одбора за Етимолошки речник, коаутора и главног уредника био је 
ангажован при Етимолошком одсеку Института за српски језик САНУ на изради 
Етимолошког речника српског језика у његове две верзије. И даље води још два 
одбора на старању Одељења, Одбор за ономастику и Одбор за дијалектолошке 
атласе. Члан је Старословенског одбора на старању овог Одељења и Хиландарског 
одбора на старању Одељења историјских наука, Научног већа Института за српски 
језик САНУ, Научног већа и Управног одбора Византолошког института САНУ, 
Научног већа Балканолошког института САНУ и Управног одбора Фонда САНУ за 
истраживања у науци и уметности. Уређује часопис Ономатолошки прилози (током 
године објављен је број 27 за 2020. г. и закључен број 28 за 2021). Члан је редакције 
још двају домаћих часописа (Јужнословенски филолог, Lucida intervalla) и једног 
иностраног (Воnросы ономасmики, Екатеринбург). Врши дужност координатора 
научноистраживачког пројекта „Народна и поетска лексика југоисточне Србије“ при 
Огранку САНУ у Нишу. Учествовао је на скупу „Заштита, очување и афирмација 
српског културног наслеђа на Косову и Метохији“ одржаном у САНУ 1–2. јуна као 
члан Научног и организационог комитета скупа и учесник са рефератом „Админи-
стративне промене назива места на Косову и у Метохији од 1912. до данас“. Одржао 
је предавања „Путеви и странпутице топономастике“, 19. маја у новосадском 
Огранку САНУ и „Етничка и културна прошлост Срба у светлу језика“, у склопу 
циклуса О митолошкој прошлости Срба: истина и заблуде у САНУ, 8. новембра. 
Говорио је на промоцији зборника Наслеђе и стварање – Свети Ћирило – Свети 
Сава: 869–1219–2019, I‒II на Трибини Библиотеке САНУ 30. новембра. Објавио је 
десет научних радова, а два су у штампи. Био је члан комисије за одбрану једне 
докторске дисертације на Филозофском факултету у Скопљу и за одбрану једног 
мастер рада на Филозофском факултету у Београду. Рецензирао је две монографије, 
један зборник радова и већи број чланака за домаће и стране научне часописе. 

Академик Јасмина Грковић-Мејџор је током године учествовала у раду низа 
одбора у САНУ: потпредседник је Огранка САНУ у Новом Саду; председник Старо-
словенског одбора; члан Одбора за етимологију, Издавачког одбора САНУ, 
Академијског одбора за високо образовање, Академијског одбора за науку, Стручно-
научног већа Центра за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у 
Крагујевцу, Научног већа Института за српски језик САНУ и Националног савета за 
научни и технолошки развој. Председник је Управног одбора Фонда „Ђорђе 
Зечевић“. Поред тога, члан је Управног одбора Матице српске, Одбора Одељења за 
књижевност и језик Матице српске, секретар Његошевог одбора Матице српске, 
члан Одбора за доделу Награде „Павле и Милка Ивић“ Славистичког друштва 
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Србије; председник Савета Филозофског факултета у Новом Саду. Главни је и одго-
ворни уредник часописа Зборник Матице српске за филологију и лингвистику; члан 
уредништава часописа: Анали Огранка САНУ у Новом Саду, Slověne. International 
Јournal of Slavic Studies, Wiener Slavistisches Jahrbuch, Октоих, члан Стручне ре-
дакције за лингвистику и филологију Српске енциклопедије; уредник едиције Словен-

ски и српски средњи век (САНУ). Руководилац је пројектa „Речник српског језика 
XII‒XVIII века“ (Матицa српскa); координатор пројекта „Извори за проучавање срп-
ског језика на тлу југоисточне Србије у XVIII и XIX веку“ (САНУ ‒ Огранак САНУ 
у Нишу). Изводила је наставу на основним, мастер и докторским студијама на Фило-
зофском факултету у Новом Саду. Ментор је две докторске дисертације у изради. 
Коуредник је зборника Историјска лексикографија српског језика (САНУ, Огранак 
САНУ у Новом Саду ‒ Матица српска) који је у штампи. Објавила је девет прилога: 
три рада у међународним зборницима, два у водећем националном зборнику радова, 
један у водећем националном часопису и три приказа. 

Академик Миро Вуксановић је објавио прво коло Сабраних дела (Лагуна, Бео-
град, Архив Војводине, Нови Сад) у девет томова са 18 наслова књига приповедака, 
поема, романа, аутопоетичких и биографских казивања, са речником мање познатих 
речи и селективном библиографијом и књигу путописних дневника Бројчаник 
(Лагуна). У систему COBISS има 3.073 библиографске јединице (143 у 2021. години, 
а уредио је 15 књига, зборника и часописа).  

Обављао је послове у САНУ: управник Библиотеке и уредник њене Трибине, 
председник Академијског одбора за историјат и објављивање академских беседа, 
члан Академијског одбора за српско питање и Академијског одбора за културу и 
уметност, члан Одбора за Етимолошки речник српског језика. Члан је Извршног 
одбора и две комисије Огранка САНУ у Новом Саду. Уредник је издања САНУ: Ака-

демске беседе српских академика (1886‒1947), Академске беседе, Приступна преда-

вања дописних чланова, Библиографије чланова САНУ, серије јубиларних библиогра-
фија редовних чланова и годишњака Трибина Библиотеке САНУ. Дужности у Ма-
тици српској: главни уредник Издавачког центра, главни уредник Антологијске еди-
ције Десет векова српске књижевности, председник Управног одбора Библиотеке и 
жирија Награде „Златна књига“, потпредседник Његошевог одбора, уредник Њего-

шевог зборника, члан Одбора Одељења за књижевност и језик и члан Уредништва 
Српске енциклопедије и Српског биографског речника. У Задужбини Иве Андрића је 
председник Управног одбора, председник Уређивачког одбора Критичког издања 
дела Иве Андрића и главни уредник годишњака Свеске. Организовао је свечану ака-
демију и друге програме за обележавање 60 година Андрићеве Нобелове награде. 
Члан је Савета Универзитета у Београду и Српског књижевног друштва. Добио је 
Награду „Љубомир П. Ненадовић“ за најбољу књигу путописа за 2020. и 2021. годину. 

Академик Горан Петровић је потпредседник Управног одбора Задужбине 
Бранка Ћопића; члан је Управног одбора Задужбине Иве Андрића; члан Управног 
одбора Фонда Николе Трајковића; члан Стручног савета Аудиовизуелног архива и 
центра за дигитализацију САНУ; члан Академијског одбора за културу и уметност и 
члан Стручног савета Библиотеке САНУ. Објавио је књиге: Ситничарница „Код 
срећне руке“ [28. издање на српском језику] и Soixante-neuf tiroirs [3. издaње превода 
романа Ситничарница „Код срећне руке“ на француски језик]. Добитник је Награде 
„Златна књига“ Библиотеке Матице српске. Овим поводом је у Матици српској одр-
жан научни скуп под називом „Традиција и фантастика у делу Горана Петровића“. 
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Академик Злата Бојовић је секретар Одељења језика и књижевности САНУ; 
члан Председништва САНУ; председник Одбора за проучавање историје књижевно-
сти САНУ; члан Академијског одбора за српско питање, Одбора за образовање 
САНУ, Одбора за критичка издања српских писаца; Уређивачког одбора САНУ; Ста-
тутарне комисије; члан Програмског одбора за обележавање „Године Јована Дучића“, 
председник Организационог одбора за обележавање „Године Јована Дучића“; аутор 
изложбе „Јован Дучић – Трагање за новим“ и истоименог каталога (издање на срп-
ском и на енглеском). Председник je Организационог одбора научног скупа „Српска 
књижевност у историјама књижевности – поводом 225. годишњице рођења Павла 
Јосифа Шафарика“ и научног скупа „Јован Дучић – песник и дипломата“. Учество-
вала је на шест научних скупова, посвећених књижевноисторијским темама, делу 
или књижевним јубилејима писаца: Романа Јакобсона (САНУ), Антуна Којовића 
(Будва); средњовековној књижeвности – „Дани српскога духовнога преображења“ 
(Деспотовац); српској књижевности у историјама књижевности – поводом 225. го-
дишњице рођења Павла Јосифа Шафарика (САНУ); Меди Пуцићу (САНУ); Јовану 
Дучићу. Учествовала je на Трибини Библиотеке САНУ. Коoрдинатор је пројекта у 
Огранку САНУ у Нишу. Члан је Националног савета за културу; члан Програмског 
савета и Уређивачког одбора „Дана српскога духовнога преображења“. Главни je и 
одговорни уредник Прилога за књижевност, језик, историју и фолклор (Филолошки 
факултет у Београду), Гласа Одељења језика и књижевности САНУ и Братства 
(Друштво „Свети Сава“, Београд). Уредник је струке у СБР (Матица српска), члан 
уредништва Лексикона писаца (Матица српска). Члан је Уређивачког одбора Антоло-
гијске едиције Десет векова српске књижевности; члан Академије Амброзијана и 
Научног већа славистичког одељења (Милано). Објавила је 13 радова (два у преводу 
на енглески и пољски); написала је десетак рецензија за научне зборнике и часописе. 

Академик Милован Данојлић објавио је четврту књигу Писама без адресе 
(Службени гласник, Београд). Избор Данојлићевих дечјих песама је штампан у школ-
ској лектири. Припремио је за штампу збирку сатиричних песама, коју треба да преда 
издавачу. Председник је Управног одбора Српске књижевне задруге. 

Дописни члан Слободан Грубачић је у коауторству са професором Миодрагом 
Вукчевићем написао и предао у штампу књигу Немачка средњовековна књижев-

ност. Почеци и развој писмености. 

Дописни члан Љубинко Раденковић заменик је секретара Одељења језика и 
књижевности. Током године био је ангажован у следећим одборима САНУ: Акаде-
мијски одбор за српско питање, Одбор за српски језик и књижевност у поређењу са 
другим језицима и књижевностима (председник), Одбор за народну књижевност 
(председник), Одбор за ономастику и Одбор за дијалектолошке атласе. Учествовао је 
и у раду Огранка САНУ у Нишу, где је координатор у реализацији два пројекта – 
лингвистичког и фолклористичког. Члан је Националног савета за научни и техноло-
шки развој Републике Србије. Члан је Уредништва часописа Зборник Матице српске 
за славистику (Нови Сад), годишњака Беларускi фальклор. Матэрыялы i даследо-

ваннi (Мiнск) и Научног савета италијанско-словеначког часописа Studia mythologica 
Slavica (Љубљана). Организовао је научни скуп у САНУ „Роман Јакобсон, лингвиста, 
теоретичар књижевности и културе светског гласа – поводoм 125 година од рођења“, 
на коме је поднео реферат „Допринос Романа Јакобсона изучавању словенске мито-
логије“. Oрганизовао је циклус од шест предавања под насловом „О митолошкој про-
шлости Срба – истина и заблуде“, у оквиру којег је одржао предавање „Словенски 
пантеон – факта и непознанице“. На научној конференцији „Заштита, очување и 
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афирмација српског културног наслеђа на Косову и Метохији“ у САНУ поднео је 
реферат: „Празник слава/крсно име код Срба на Косову и Метохији у прошлости и 
данас“. На међународном научном скупу „Савремена српска фолклористика“ (То-
пола, 18–20. јун) поднео је реферат „Симболика бачве – неке словенске паралеле“. 
Дана 29. новембра одржао је преко интернета јавно предавање на Трибини Института 
за етнологију и фолклористику у Загребу, на тему „Представе о псу у народној кул-
тури – неке словенске паралеле“. Објавио је два научна рада и предао за штампу три 
рада. Написао је више рецензија за радове у научним часописима. 

Дописни члан Јован Делић био је ангажован у настави на докторским и мастер 
студијама на Филолошком факултету у Београду. Члан је Одбора за проучавање исто-
рије књижевности и Одбора за српско-немачке културне и књижевне везе. Посебно 
је био посвећен обележавању „Године Јована Дучића“ као члан Програмског одбора 
и Организационог одбора, као сауредник монографије Јован Дучић, живот, дело, 
време, као члан Организационог одбора научног скупа „Јован Дучић – песник и 
дипломата“. Учествовао је у организацији научног скупа „Романи Добрице Ћосића“, 
научног скупа посвећеног Владану Ђорђевићу и у уређивању пратећих публикација 
(научни зборник, монографија), научног скупа „Српска књижевност у историјама 
књижевности – поводом 225. годишњице рођења Павла Јосифа Шафарика“. Пот-
председник је Матице српске. Један је од уредника зборника радова о Петеру Ханд-
кеу у Матици српској и Сабраних дела Борислава Михаиловића Михиза. Уређује 
Зборник Матице српске за књижевност и језик, зборнике са „Ћоровићевих сусрета“ 
(о Рајку Ногу и Светозару Ћоровићу), зборнике сусрета „Пјесничка ријеч на извору 
Пиве“. Аутор је тридесетак радова из свих области науке о књижевности. Добитник 
је Изузетне Вукове награде за 2021. годину коју му је доделила Културно-просветна 
заједница Србије. 

Дописни члан Зоран Пауновић учествовао је на шест научних скупова, од којих 
су три имала међународни карактер. Учествовао је на два научна скупа у САНУ са 
следећим рефератима: „Јакобсон о Шекспиру: домети и ограничења лингвистичког 
читања поезије“, на научном скупу „Роман Јакобсон: лингвиста, теоретичар књижев-
ности и културе светског гласа“ (30. јун) и „Српска књижевност у англосаксонској 
енциклопедистици до 1975. године“, на научном скупу „Српска књижевност у исто-
ријама књижевности – поводом 225. годишњице рођења Павла Јосифа Шафарика“ 
(22. и 23. новембра). Радови са ових скупова су у штампи или у припреми за штампу. 
Учествовао је у пројекту Матице српске „Жанровска укрштања англофоне и српске 
књижевности“. На Филозофском факултету у Новом Саду предаје предмете: Енгле-
ска књижевност 3 (Викторијанска књижевност), Енглеска књижевност 4 (Књижев-
ност модернизма) (основне академске студије); Романи Владимира Набокова 
(дипломске академске студије); Популарна култура у англоамеричкој књижевности 
двадесетог века (докторске студије); на Филолошком факултету у Београду предаје 
предмете: Енглеска књижевност 3 (Књижевност романтизма и викторијанска књи-
жевност), Енглеска књижевност 4 (Књижевност модернизма) (основне академске 
студије). Продекан је за науку и међународну сарадњу на Филозофском факултету у 
Новом Саду. Члан је уредништва часописа Literary Links of Matica Srpska (Матица 
српска, Нови Сад); уредник едиције „Клепсидра“ („Клио“, Београд) и едиције 
„Нотни спис“ („Геопоетика“, Београд). Председник је Управног одбора Фонда 
Николе Трајковића (САНУ); потпредседник српског ПЕН центра; члан Одбора 
Одељења за књижевност и језик Матице српске; члан Жирија за доделу Награде 
„Никола Милошевић“ Другог програма Радио Београда. 
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Дописни члан Миливој Ненин објавио је књигу Сутра је holnap: моји мађарски 
писци (двојезично: на српском и мађарском језику) и четири чланка у Летопису Ма-

тице српске, а приредио је и преписку „Писма Слободана Јовановића Тихомиру 
Остојићу“ у часопису Повеља. 

Дописни члан Миодраг Лома у летњем семестру школске 2020/2021. године у 
непосредном присуству држао је часове наставе, консултације и испите на Катедри 
за општу књижевност и теорију књижевности Филолошког факултета у Београду за 
предмете: Историја опште књижевности 2; Библијска књижевност: Библијска пра-
историја и Мојсијево Петокњижје; Херменеутички приступ у настави: Тумачење 
Хелдерлинових христолошких химни; на докторским студијама консултације на 
предмету Историја књижевно-историографских идеја; у зимском семестру 
2021/2022. за предмете: Историја опште књижевности 1; Историја опште књижевно-
сти 5; Теорије књижевности немачког предромантизма и романтизма; на дипломским 
(мастер-) студијама консултације на предмету Методологија науке о књижевности: 
Примена књижевно-историографских метода. Објавио је рад „Делићево виђење 
Лалићеве привржености немачкој лирици“. У својству главног уредника предао је у 
штампу рукопис Теорија и интерпретација, Зборник радова у част професора др 
Александра Илића, у коме је његов рад „Александар Илић и структурализам Јана 
Мукаржовског“. У штампи му је рад „Књижевно-историографски приступ Милоша 
Ђурића хеленској књижевности“. На научном скупу „Српска књижевност у исто-
ријама књижевности – поводом 225. годишњице рођења Павла Јосифа Шафарика“ 
који је одржан у САНУ је изложио рад „Оквири нове српске књижевности у сла-
вистичкој и југославистичкој перспективи код Шафарика, Пипина и Барца, презенто-
вани на немачком језичком подручју“. Написао је рецензију монографије Вука 
Петровића Поетика хумора код Кафке. Именован је, заједно са дописним чланом 
Зораном Пауновићем, за организатора скупа „Преводи Васка Попе“. 
 

Осврт секретара на рад Одељења 

У протеклој години, и поред ограничења, Одељење је залагањем свих својих 
чланова учествовало у научном и уметничком животу Академије и остваривању ње-
них задатака и програма. Савесно је учествовало у процесу избора нових редовних и 
дописних чланова, одговорно је разматрало питања везана за Речник САНУ и за 
Институт за српски језик који је на старању Одељења. Чланови Одељења су дали 
значајан допринос обележавању „Године Јована Дучића“ организовањем изложбе 
„Јован Дучић – трагање за новим“, објављивањем публикација, одржавањем две све-
чане академије које су пратиле изложбу и свечане академије одржане пред почетак 
научног скупа, дводневним научним скупом. Учествовали су у организовању 
научних скупова посвећених сагледавању места српске књижевности у домаћим и 
страним историјама књижевности и сродним едицијама (енциклопедије, речници) – 
поводом 225. годишњице рођења Павла Јосипа Шафарика, као и скупова посвећених 
јубилејима Романа Јакобсона, Меде Пуцића (са Одељењем историјских наука) и 
Добрице Ћосића и обележавању 60 година од доделе Нобелове награде Иви Андрићу 
(САНУ и Задужбина Иве Андрића). Седам чланова Одељења добило је осам 
признања и награда (једна је постхумна); Одељење је предложило академика Наду 
Милошевић-Ђорђевић за награду Медаља САНУ. Одељење је објавило девет публи-
кација. Одељење је током године сарађивало са Огранком САНУ у Новом Саду, 
Огранком САНУ у Нишу, Центром за научноистраживачки рад САНУ и Универзи-
тета у Крагујевцу, Институтом за српски језик, Институтом за књижевност и умет-
ност, Матицом српском, Задужбином Иве Андрића. У остваривању непосредних 
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истраживачких и научних послова Одељење је имало одличну сарадњу и подршку 
Архива и Библиотеке САНУ, Фонда САНУ за истраживања у науци и уметности, 
Сектора за издавачку делатност, Сектора за међународну сарадњу и научне скупове 
и Галерије САНУ. Одељење је започело припреме за одржавање пет скупова у наред-
ној години, посвећених јубилејима Јакова Игњатовића, Светислава Вуловића, Ирене 
Грицкат, Васка Попе и теми „Српски књижевници и српско позориште од Првог свет-
ског рата до краја XX века“. 

Одељење је изгубило три редовна члана, академика Ивана Клајна (31. 3), ака-
демика Наду Милошевић-Ђорђевић (27. 7) и академика Предрага Пипера (9. 9). Одр-
жало је комеморативне скупове свим преминулим члановима. 

Одељење је добило два дописна члана: Миливоја Ненина и Миодрага Лому. 
 

 

 

 

9. ОДЕЉЕЊЕ ДРУШТВЕНИХ НАУКА 

 

Састав Одељења 

Одељење има седам чланова у свом радном саставу: пет редовних и два до-
писна. 

 

Скупови Одељења 

Одељење је током године одржало осам редовних и два изборна скупа Оде-
љења. 

Рад Одељења одвијао се на редовним и изборним одељењским скуповима на 
којима је расправљано о питањима из надлежности Одељења. Давана је сагласност 
за одржавање научних скупова, предавања, округлих столова, прихватани су студиј-
ски боравци, усвајане су рецензије и зборници за штампу, разматрани су пројекти у 
оквиру билатералне сарадње САНУ и других националних академија, усвајани 
извештаји о раду чланова Одељења и одељењских одбора. На изборним скуповима 
гласало се за кандидате за нове дописне чланове САНУ. 

На I скупу, одржаном 1. фебруара, усвојени су извештаји о раду одељењских 
одбора и индивидуалних пројеката у 2020. години и обављен је други прелиминарни 
избор потенцијалних кандидата за дописне чланове САНУ. 

На I изборном скупу, одржаном 9. априла, обављено је прво гласање за пре-
дложене одељењске кандидате за дописне чланове САНУ и именоване су трочлане 
комисије за писање реферата о изабраним кандидатима. 

На II скупу, одржаном 9. априла, изабран је представник Одељења у Управном 
одбору Фонда САНУ, усвојена је за штампу пета књига Законика цара Стефана Ду-

шана – Румунски превод Законика цара Стефана Душана и изводи из Епитимијиног 
номоканона (1776). 

На II изборном скупу, одржаном 18. маја, на основу написаних реферата обав-
љено је друго гласање о предложеним одељењским кандидатима за дописне чланове 
САНУ.  

У оквиру III скупа, одржаног 18. маја, усвојен је за штампу зборник 30 година 
примене Конвенције УН о правима детета – савремени аспекти, прихваћен је пре-
длог за организовање конференције „Надзорни капитализам“ и именован је органи-
зациони одбор поменуте конференције. 
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Кључна тачка IV скупа, одржаног 23. јуна, била је усвајање за штампу збор-
ника радова са научног скупа Наука и филозофија. 

На V скупу, одржаном 7. септембра, разматран је начин представљања оде-
љењских кандидата на Изборној конференцији и сајту САНУ, изабрани су представ-
ник Одељења и његов заменик у Изборној комисији.  

На VI скупу, одржаном 21. октобра, разматрани су предлози за обележавање 
јубилеја у 2022. години. 

Кључне тачке VII скупа, одржаног 10. новембра, биле су усвајање за штампу 
монографије 30 година од оснивања Одбора за проучавање националних мањина и 
људских права и Гласника LXIX Етнографског института САНУ. 

На VIII скупу, одржаном 14. децембра, разматрани су разлози неуспеха на 
Изборима САНУ, изгласано је поверење секретару Одељења, усвојени су Издавачки 
план и План научних скупова Одељења за 2022. годину, предложени су нови чланови 
Одбора за проучавање живота и обичаја Рома. 
 

Награде и признања 

Академик Данило Баста добитник је награде „Доситеј Обрадовић“ за животно дело. 
 

Публикације 

1. Каталог The World and Times of Slоbodan Jovanović (1869–1958) 
2. Зборник радова Аврамовић: хиперинфлација, стабилизација и реформе 

3. Зборник радова Срби у Румунији – садашње стање и перспективе 

4. Кључни подаци о образовању у Србији аутора Ивана Ивића, Ане Пешикан 
и Александра Костића 

5. Зборник радова Тридесет година примене Конвенције Уједињених нација о 
правима детета – савремени аспекти  

 

Научни скупови и други скупови у организацији Одељења 

У току године одржани су: научни скуп „Образовање: стање, перспективе и 
улога у развоју Србије“, затим “14th International Conference on Romani Linguistics”, 
научна конференција „Допринос Рома култури народа у Србији“ и научна конферен-
ција „Надзорни капитализамׅ“.  

 

Одбори Одељења и научноистраживачки пројекти 

(за појединости видети Билтен Фонда САНУ за истраживања у науци и уметности) 
У оквиру Одељења и уз његово старање радили су следећи одбори који су фи-

нансирани средствима Фонда САНУ за истраживања у науци и уметности:  
Одбор за изворе српског права – председник академик Коста Чавошки 
Одбор за филозофију и друштвену теорију – председник академик Алексан-

дар Костић 
Одбор за проучавање становништва  
Одбор за економске науке  
Одбор за проучавање живота и обичаја Рома – председник академик Тибор 

Варади 
Одбор за истраживања на пројекту „Филозофија између Истока и Запада“ 

– председник академик Данило Баста 
Одбор за проучавање националних мањина и људских права – председник ака-

демик Тибор Варади 
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Институти на старању Одељења 

На старању Одељења друштвених наука већ дуги низ година су Етнографски 
институт САНУ и Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ.  
 

Делатност чланова Одељења 

Академик Тибор Варади (Várady Tibor) је председник Одбора за проучавање 
живота и обичаја Рома и председник Одбора за проучавање националних мањина и 
људских права САНУ. Члан је Академијског одбора за сарадњу са нашим научни-
цима и уметницима у свету и Комисије Новосадског огранка за културно-уметничку 
активност и научну трибину. Био је председник Организационог одбора научног 
скупа „Допринос Рома култури народа у Србији“, одржаног 22. октобра у САНУ.  

Током године објавио је три књиге: People in Spite of History (CEU Press, Buda-
pest – New York), Népellenes mosoly (Forum, Нови Сад) и Противнародни осмех (Ака-
демска књига, Нови Сад) и био је уредник следећих издања: зборника радова Срби у 
Румунији – садашње перспективе (коуредник са Михајем Раданом), 30 година при-

мене Конвенције Уједињених нација о правима детета – савремени аспекти (коуред-
ник са Горданом Ковачек), Културна аутономија националних мањина – у светлу 
чињеница (коуредник са Гораном Башићем и Синишом Таталовићем). Одржао је 
уводна предавања на следећим скуповима у организацији САНУ: на округлом столу 
„Инклузија Рома у Србији – изазови у светлости података“, на међународној научној 
конференцији „Romani Linguistics” и на научном скупу „Допринос Рома култури на-
рода у Србији“, а имао је и уводну реч на предавању проф. Бранка Ћупурдије „Јевреји 
у Суботици, од насељавања до реституције: Кратак преглед неколико најважнијих 
питања 1775–2020“ у Огранку САНУ у Новом Саду. Одржао је онлајн уводно пре-
давање на годишњем семинару Београдског фонда за политичку изузетност и обра-
тио се скупу „Стање родне равноправности у Републици Србији“, у организацији 
Владе Републике Србије. Учествовао је на Трибини Библиотеке САНУ посвећеној 
представљању зборника Родна равноправност – од једнаких права до једнаких 
могућности и Human Rights in the 21st Century. Објавио је два чланка на српском и 
мађарском језику у домаћим и страним часописима. 

Академик Данило Баста је председник Одбора за истраживање на пројекту 
„Филозофија између Истока и Запада“, члан је Одбора за проучавање Косова и Ме-
тохије (до пред крај 2021), Одбора за изворе српског права, председник, а затим члан 
Управног одбора Фондације Секуле Зечевића и члан Управног одбора Фондације Ни-
коле Трајковића. Добитник је награде за животно дело „Доситеј Обрадовић“ за 2021. 
годину.  

У току године објавио је радове: „Борба за истину о ̓ Црним свескама  ̒Мартина 
Хајдегера“ и „Хегел у Брозовој сенци“ у часопису Hereticus, бр. 3–4; „Carpe diem 
Уроша Петровића – један век доцније“, поговор књизи Уроша Петровића, За сваки 
дан; “A Century of Philosophy of Law at the Faculty of Law in Belgrade (1841–1941)” у 
часопису Synaxа: Matica srpska International Journal for Social Sciences, Arts and Cul-
ture Nr. 6–7 (1–2/2020). Са немачког језика је превео један чланак у периодици и три 
књиге: Истраживање о држави Едите Штајн, О скривености здравља Ханс-Георга 
Гадамера и Гађење Аурела Колнаија. 

Академик Коста Чавошки је секретар Одељења друштвених наука и члан 
Председништва САНУ. Током године објавио је три књиге: Зло власти (Catena mundi, 
Београд), Нација и национализам (Catena mundi, Београд) и Изругивање праву и 
правди. Суђење Радовану Караџићу у Хагу (на српском и енглеском језику, изд. Репу-
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блички центар за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица, Бања 
Лука). У годишњаку Трибина Библиотеке САНУ, година IX, број 9, објавио је чланак 
„Државна сувереност у времену глобализације“. У коауторству са проф. др Мирјаном 
Стефановски објавио је рад „Ius secessionis. Немогућност ваљаног утемељења“ у ко-
лективној монографији Идентитетски преображај Србије. Прилози пројекту 2020. 

Академик Часлав Оцић је члан следећих одбора САНУ: Академијског одбора 
за српско питање, Академијског одбора за проучавање Косова и Метохије, Акаде-
мијског одбора за науку, Академијског одбора „Човек и животна средина“, Академиј-
ског одбора за динамику климатског система Земље и дело Милутина Миланковића, 
Академијског одбора за село, Академијског одбора за сарадњу са нашим научницима 
и уметницима у иностранству, Одбора за проучавање становништва, Одбора за 
економске науке и Одбора за проучавање националних мањина и људских права. 
Члан је Уређивачког одбора Билтена Фонда САНУ за истраживања у науци и 
уметности и Уређивачког одбора веб-презентације САНУ (до маја 2021). Један је од 
двадесет и четири уредника Српске енциклопедије. Евалуатор је научноистражива-
чких пројеката Европске уније; председник Управног одбора ИСТЕР-а; члан Одбора 
Одељења за друштвене науке Матице српске. Чланство у важнијим иностраним 
академским (и другим) асоцијацијама: од 2011. WEA (World Economics Association); 
International Academic Committee of the China – CEE Institute, member; члан FISAE. 

Главни је и одговорни уредник часописа Synaxa: Matica Srpska International 
Journal for Social Sciences, Arts and Culture и председник Савета Зборника Матице 
српске за друштвене науке. Приредио је и објавио зборник докумената САНУ и ко-

совско питање (Глас јавности, Београд). У току године, самостално или са академи-
ком Данилом Бастом, oбјавио је пет чланака у дневнoј и недељној штампи и на веб- 
-порталима. Дао је неколико интервјуа на ТВ-у и Јутјуб каналу.  

Библиографију Часлава Оцића 1970–2020. приредила је Сања Цвркота.  

Академик Александар Костић руководи радом Аудиовизуелног архива и цен-
тра за дигитализацију САНУ. Председник је Одбора за филозофију и друштвену 
теорију Одељења друштвених наука САНУ. Члан је Академијског одбора за високо 
образовање и Одбора за заштиту српске музичке баштине. Учествује у раду Научног 
већа Географског института „Јован Цвијић“ САНУ. У оквиру Аудиовизуелног архива 
и центра за дигитализацију руководио је пројектом дигитализације Мирослављевог 
јеванђеља, који је завршен у децембру 2021. Био је члан Организационог одбора скупа 
„Образовање: стање, перспективе и улога у развоју Србије“ у оквиру другог циклуса 
„Стратешки правци развоја Србије у XXI веку“ и скупа посвећеног Милану Гролу у 
оквиру циклуса „Друштвена и политичка мисао у Србији у XIX и XX веку“ у орга-
низацији Одбора за филозофију и друштвену теорију САНУ (скуп је због пандемије 
одложен за 2022. годину). У коауторству са Иваном Ивићем и Аном Пешикан објавио 
је публикацију Кључни подаци о образовању у Србији, у издању САНУ. Објавио је 
један рад у међународном научном часопису, а рад „Језик као самоорганизујући 
систем“ у Аналима Огранка САНУ у Новом Саду је у штампи. 

Дописни члан Павле Петровић је заменик секретара Одељења друштвених 
наука САНУ и члан Одбора за проучавање живота и обичаја Рома, члан Управног 
одбора Фонда САНУ за истраживања у науци и уметности, Финансијске комисије 
САНУ, Савета Библиотеке САНУ и Стручног савета Архива САНУ. Учествовао је у 
организацији округлог стола „Инклузија Рома у Србији – изазови у светлу података“ 
у оквиру Одбора за проучавање живота и обичаја Рома, где је имао и уводно изла-
гање. Објавио је у коауторству са Мирјаном Глигорић књигу Конвергенција перифе-
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рије ЕУ и фактори који је опредељују (Економски факултет, Београд). Организовао 
је и учествовао као излагач на промоцији књиге у оквиру Одељења друштвених 
наука. У Огранку САНУ у Новом Саду одржао је предавање „Институције, при-
вредни раст и економска емиграција: случај Србије“. Одржао је уводно излагање на 
промоцији зборника радова са конференције посвећене стогодишњици рођења допи-
сног члана САНУ Драгослава Аврамовића. Учествовао је у избору кандидата за сту-
дентске стипендије које додељује САНУ.  

Дописни члан Алпар Лошонц (Losoncz Alpár) је члан Одбора за проучавање на-
ционалних мањина и људских права САНУ и Управног одбора Института за фило-
зофију и друштвену теорију. Члан је уредништва часописа Panoeconomicus, Kellék 
(Клуж, Румунија) и Златна греда. Члан је и конкурсне комисије у оквиру пројекта 
„Нови Сад 2022 – Eвропска престоница културе“.  Био је председник организационог 
одбора научног скупа „Надзорни капитализам“, одржаног у децембру у САНУ, и на 
том скупу је учествовао са излагањем на тему „Надзорни капитализам на рушеви-
нама сајбер месијанизма?“. У Огранка САНУ у Новом Саду организовао је конфе-
ренцију „Друштво упркос пандемији“, на којој је имао излагање на тему „Пандемија 
као ʼочекивано изненађењеʻ“. Учествовао је и на трибини „Катастрофа и књижев-
ност“ у оквиру 15. Међународног књижевног фестивала.  

Објавио је 16 радова у домаћим и страним научним часописима и зборницима 
радова (на српском, мађарском и енглеском језику), од којих су у издању САНУ: 
„Ордолиберализам и ванредно стањe“ у Гласу Одељења друштвених наука, књ. 32 и 
„Перпетуирана напетост између краткорочних и дугорочних циљева: зашто се 
одржава дечји рад?“ у зборнику радова 30 година примене Конвенције Уједињених 
нација о правима детета.  
 

Осврт секретара Одељења 

Година 2021. била је за наше Одељење изузетно тешка и драматична. То је 
била изборна година када смо очекивали избор нових дописних чланова. Нажалост, 
од пет предложених кандидата нико није изабран, иако је свако од њих постигао 
врхунске резултате у својој струци. Постоји више разлога због којих је дошло до овог 
неуспеха, који далекосежно доводи Одељење до ивице опстанка.  

Насупрот овоме, више успелих научних скупова, одржаних током протекле 
године, и објављивање публикација и те како нам служи на част. Међу њима је и једно 
капитално дело – 26. рукопис Душановог законика на румунском језику. 
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10. ОДЕЉЕЊЕ ИСТОРИЈСКИХ НАУКА 

 

Састав Одељења 

У свом саставу Одељење има једанаест редовних и четири дописна члана. На 
Изборној скупштини САНУ, одржаној 4. новембра, Одељење је добило једног допи-
сног члана – проф. др Драгана Богетића, док су проф. др Миодраг Марковић и др 
Славенко Терзић прешли из дописног у редовно чланство САНУ. 
 

Скупови Одељења 

Рад Одељења се одвијао на одељењским скуповима на којима је расправљано 
о питањима која су по Статуту САНУ у надлежности Одељења. На редовним скупо-
вима усвојени су Издавачки план и годишњи извештаји о раду Одељења, Балкано-
лошког и Византолошког института који су на старању Одељења, усвојен је предлог 
расподеле средстава Фонда за истраживања у науци и уметности, именовани су ре-
цензенти и прихватани зборници који ће бити штампани у серијама САНУ, давана је 
сагласност за студијске боравке истраживача. На изборним скуповима се гласало за 
одељењске предлоге за нове дописне, редовне и иностране чланове САНУ. 

Током године Одељење је одржало десет редовних скупова (15. јануара, 24. 
фебруара, 31. марта, 28. априла, 26. маја, 30. јуна, 29. септембра, 27. октобра, 24. но-
вембра, 29. децембра) и два изборна скупа (31. марта, 26. маја). 

Првом делу I скупа, одржаног 15. јануара, присуствовао је председник САНУ 
академик Владимир Костић, а у редовном делу прихваћени су за штампу зборници 
радова са научних скупова: Право на побуну. ‘68. код нас и у свету и Резултати до-

садашњих и правци будућих истраживања српских народних говора Косова и Мето-

хије, усвојен је План научних скупова за 2021. годину.  
На II скупу, одржаном 24. фебруара, усвојени су извештаји о раду одељењских 

одбора и индивидуалних пројеката у претходној години и планови рада за текућу го-
дину, извештаји о раду Византолошког и Балканолошког института САНУ, предло-
жени су нови чланови Одбора за историју Србије у 19. веку и Одбора за историју 
српско-руских односа. 

На I изборном скупу, одржаном 31. марта, обављен је први круг гласања за 
дописне и редовне чланове САНУ, одређени су кандидати за иностране чланове САНУ, 
именоване су трочлане комисије за писање реферата о изабраним кандидатима. 

У оквиру III скупа, одржаног 31. марта, изабран је представник Одељења у 
Управном одбору Фонда САНУ, усвојен је за штампу каталог изложбе „Пут правих 
вредности“. 

Кључна тачка IV скупа, одржаног 28. априла, била је предлагање кандидата за 
награду Медаља САНУ. 

На II изборном скупу, одржаном 26. маја, гласало се за кандидате за дописне, 
редовне и иностране чланове САНУ на основу написаних реферата. 

У оквиру V скупа, одржаног 26. маја, расправљало се о питању става Одељења 
према све чешћим појавама умањивања српских жртава у Првом светском рату, Јасе-
новцу и Независној Држави Хрватској. 

На VI скупу, одржаном 30. јуна, разматрани су дописи у вези са Музејом 
жртава геноцида, одобрен је студијски боравак истраживача у Румунији, изабран је 
члан Матичног научног одбора за историју, археологију и етнологију. 

На VII скупу, одржаном 29. септембра, изабрани су представник и заменик 
представника Одељења у Изборној комисији, прихваћен је студијски боравак истра-
живача из Бугарске. 
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На VIII скупу, одржаном 27. октобра, разматрано је питање организовања 
научног скупа о Владимиру Ћоровићу, усвојен је за штампу Зборник радова Визан-

толошког института 58. 
На IX скупу, одржаном 24. новембра, одлучено је да се Министарству про-

свете, науке и технолошког развоја упути предлог за образовање Савета за нацио-
нално памћење, изабрани су нови чланови Академијског одбора за високо образо-
вање, Сентандрејског и Вардарског одбора. 

На X скупу, одржаном 29. децембра, чијем првом делу је присуствовао и пред-
седник САНУ академик Владимир Костић, између осталог, анализиран је исход 
избора у САНУ, усвојен је План научних скупова и План предавача за наредну годину, 
расправљало се о кандидату за директора Балканолошког института САНУ, усвојена 
је за штампу Balcanica LII. 
 

Награде и признања 

Академик Љубомир Максимовић изабран је за почасног члана Хришћанског 
археолошког друштва из Атине. 

Академик Василије Крестић добитник је награде Медаља САНУ из области 
друштвених и хуманистичких наука. 

Академик Василије Крестић добитник је Награде Аутономне Покрајине Вој-
водине „Михајло Пупин“. 

Академик Славенко Терзић добитник је Награде Ђурђа И. Јеленића за моно-
графију На капијама Константинопоља. Русија и балканско питање у 19. веку. 
 

Публикације 

1. Збирка одликовања Архива САНУ 
2. Каталог изложбе Пут правих вредности 

3. Василије Крестић, Историографски чланци и расправе, књ. I–II 
4. Габријел Мије и истраживање старе српске архитектуре 
5. Каталог изложбе On the right track 
6. Зборник радова са научног скупа Крај рата, Срби и стварање Југославије 

 

Научни и други скупови у организацији Одељења 

У току године чланови Одељења учествовали су у организацији научног скупа 
„Заштита, очување и афирмација српског културног наслеђа на Косову и Метохији“, 
свечане академије поводом 200 година од рођења академика Меда Пуцића, српско- 
-бугарске конференције „Рани средњи век на централном и источном Балкану“ и 
научног скупа „Сер Артур Џ. Еванс (1851–1941): ‘илирска’ трагања и српско питање“. 
 

Одбори на старању Одељења 

Рад одељењских одбора, као и рад на индивидуалним пројектима чланова 
Одељења, финансира се средствима Фонда САНУ за истраживања у науци и умет-
ности. Одбори на старању Одељења су: Одбор за археологију (председник дописни 
члан Вујадин Иванишевић), Одбор за историју уметности (председник академик 
Миодраг Марковић), Хиландарски одбор (председник академик Мирјана Живојино-
вић), Сентандрејски одбор (председник академик Миодраг Марковић), Одбор за 
историју Срба у Хрватској (председник академик Василије Крестић), Одбор за 
проучавање настанка Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 1914–1918 (председник 
академик Љубодраг Димић), Одбор за историју Србије у 19. веку (председник акаде-
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мик Славенко Терзић), Вардарски одбор (председник академик Миодраг Марковић), 
Одбор за историју Босне и Херцеговине (председник дописни члан Мира Радојевић), 
Одбор за историју 20. века (председник академик Љубодраг Димић), Одбор за исто-
рију српско-руских односа (председник академик Славенко Терзић), Византолошки 
одбор (председник академик Љубомир Максимовић) и Балканолошки одбор (пред-
седник дописни члан Вујадин Иванишевић). 

Извештаји о раду одбора и на индивидуалним пројектима чланова Одељења 
налазе се у Билтену Фонда САНУ за истраживања у науци и уметности. 
 

Институти на старању Одељења 

На старању Одељења су већ дужи низ година Византолошки и Балканолошки 
институт САНУ. Чланови Одељења учествују у управљању тим институтима, во-
ђењу њихове научне и издавачке политике. 
 

Делатност чланова Одељења 

Академик Василије Крестић је током године био управник Архива САНУ у 
Београду, председник Одбора САНУ за историју Срба у Хрватској, главни и одго-
ворни уредник Зборника за историју Срба у Хрватској, члан Одбора за историју срп-
ског народа у XVII‒XVIII веку, председник Стручног савета Архива САНУ у Срем-
ским Карловцима, председник Савета Матице српске, Управног одбора Српске књи-
жевне задруге и члан Редакције „Кола“ Српске књижевне задруге, члан Уређивачког 
одбора Српског биографског речника Матице српске, сарадник Српске енциклопедије. 

Током године објавио је књигу Велика Хорваmия и ιеноцид Сербов (Книжный 
мир, Москва) и реферат „Владан Ђорђевић и Српско учено друштво“ у зборнику ра-
дова Владан Ђорђевић, поводом сто седамдесет шест година од рођења у издању 
САНУ. Дао је два интервјуа у домаћим дневним новинама и објавио три текста у 
недељнику.  

Академик Десанка Ковачевић-Којић је током године наставила транскрибо-
вање и проучавање садржине трговачких рачуна упућених из Венеције браћи Кабу-
жић у Дубровник, сачуваних у Дубровачком архиву, а до сада необјављених. 
Учествовала је у раду Одељења историјских наука. Члан је Редакције Посебних 
издања Историјског института и аутор више рецензија научних радова. 

За Споменицу академику Ђури Тошићу, коју за објављивање припремају Ака-
демија наука и умјетности Републике Српске, Филозофски факултет у Бања Луци, 
Филозофски факултет Пале и Историјски институт Београд, предат је за објављивање 
чланак „Племенити метали Србије и Босне – процjена производње (14–15. вијек)“. 
Из велике теме трговине воском дубровачких трговаца из Србије и Босне током го-
дине приређен је рад „Восак, обим производње у Трговачким књигама браће Кабу-
жић 1426–1432“.  

Академик Гојко Суботић је припремио за штампу у издању Одељења исто-
ријских наука САНУ монографију Плаштаница београдског митрополита Исидора, 
а за зборник посвећен Радету Михаљчићу, у издању Академије наука и умјетности 
Републике Српске, рад „Великаш Никола Радоња, у монаштву Роман/Герасим“.  

Академик Љубомир Максимовић је током године наставио да обавља дужно-
сти потпредседника САНУ и директора Византолошког института САНУ. Истовре-
мено је руководио Византолошким одбором САНУ. Члан је неколико Академијиних 
одбора: Академијског одбора за српско питање, Одбора за високо образовање и 



192 

Одбора за науку. Рад на индивидуалном пројекту „Држава и друштво у Византији“, 
који је привeден крају у претходној години, добио је нов облик у планираном низу 
двогодишњих пројеката и то за 2020/2021. годину у пројекту издања Ликусадске хри-

совуље Стефана Душана из 1348. године, за који је током године највећи број послова 
приведен крају – обављена су готово целокупна истраживања. Касни се унеколико 
због пандемије. Читав посао ће имати одређено прекорачење, јер ће највероватније 
бити потпуно завршен, укључујући и одговарајућу публикацију, у идућој години. 

Академик Јованка Калић је током године радила на студији из историје културе 
у средњевековној Србији (извори сазнања, структура друштва, начин мишљења). У 
штампи се налази научни рад на енглеском језику “European Borders in Serbian 
History” („Европске границе у српској историји“), Balcanica LII. 

Академик Момчило Спремић се током године бавио српском историјом позног 
средњег века од 14. до 16. столећа. То је време изумирања династије Немањића, која 
је владала Србијом око 200 година. Настојећи да је наследе, уздизале су се друге ве-
ликашке породице, међу којима су најзначајније биле Мрњавчевићи, Лазаревићи и 
Бранковићи. Њихове међусобне борбе поклапале су се са најездом Турака. Прекинут 
је самосталан живот српског народа, разорена је његова привреда и започеле су 
миграције на север и запад, највише у Угарску, али и у Босну, Далмацију, Хрватску, 
Италију. Прекинуте су традиционалне српске везе с југоистоком, а појачане су са се-
верним и западним земљама. Срби су северно од Саве и Дунава градили своје бого-
моље, које су се сачувале до наших дана. За изучавање српске историје позног сред-
њег века извори су разнолики: српски, латински, грчки. Најбројнији су у Дубро-
вачком и Млетачком архиву.  

Академик Мирјана Живојиновић је током године предала за објављивање рад 
„Краљ Стефан Урош II Милутин и манастир Хиландар“ за Зборник радова посвећен 
700. годишњици од смрти краља Милутина. Поред рада на индивидуалном пројекту, 
два пута је прегледала преломљени текст друге књиге грчких аката манастира Хи-
ландара (Actes grecs de Chilandar II, Archives de l’Athos XXIV) за који је прављење 
регистра у току. Наставила је са радом на уводној студији за издање треће књиге 
грчких аката манастира Хиландара (1336–1500). Рецензирала је неколико чланака за 
Хиландарски зборник 15, који је припремљен за објављивање, и за Зборник радова 
Византолошког института САНУ 58.  

Академик Михаило Војводић је током године обављао дужност секретара Оде-
љења историјских наука. Као представник Одељења био је члан Председништва 
САНУ. Учествовао је у раду више Академијиних одбора и комисија. Члан је Управ-
ног одбора Фонда САНУ за истраживања у науци и уметности; члан Одбора за исто-
рију Србије у 19. веку, Академијског одбора за проучавање Косова и Метохије, Ака-
демијског одбора за српско питање. Председник је Управног одбора Балканолошког 
института САНУ. Присуствовао је на више скупова који су се одржавали у САНУ. 

Уредник је зборника Крај рата, Срби и стварање Југославије и у њему je на-
писао предговор и чланак „Из Саветодавног одбора француске владе: Емил Оман о 
јадранском и македонском питању 1918. године“. Објављена је монографија Године 
неизвесности. Србија у међународној политици 1903–1908. 

Академик Љубодраг Димић је учествовао на пет научних скупова, од којих су 
два одржана у САНУ са следећим рефератима: „Јован Дучић и Медитеран: поглед 
дипломате“ (коаутор Миладин Милошевић) на научном скупу „Јован Дучић – песник 
и дипломата“ и „Историографија о 1941“ на научном скупу „Романи Добрице Ћо-
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сића“. Објавио је поглавље у монографији Контоверза Краков, Наши савременици о 
Кракову (уредио А. Гаталица) и седам научних радова, од чега у издању САНУ: „Јо-
ван Дучић – једна дипломатска каријера“ (коаутор Миладин Милошевић), у зборнику 
Јован Дучић – живот, дело, време, у којем је и један од уредника, и „Шездесете: Де-
ценија која је одредила судбину југословенског социјализма и југословенске државе“, 
у зборнику радова Право на побуну – 68. код нас и у свету, у којем је и један од уред-
ника. Током године написао је неколико рецензија, приказа и чланака за више днев-
них и недељних новина. У штампи се налази пет његових радова.  

Академик Миодраг Марковић је током године учествовао у раду неколико про-
јеката: „Примењена уметност у средњовековним српским земљама (обрада метала и 
дрвета, црквени вез)“, Матица српска; „Павел Петровић, заборављени српски сликар 
19. века“, САНУ, итд. Највећу пажњу посветио je изради монографије о Петровој 
цркви у Расу, у договору са Издавачком кућом „Платонеум“ из Новог Сада (коаутор 
Драган Војводић). У вези са тим издавачким подухватом обавио је два теренска 
истраживања Петрове цркве, а пошто је у припреми израда монографије и о Ђурђе-
вим ступовима у Расу, посетио је и ту цркву.  

Услед неповољних епидемиолошких околности изазваних вирусом ковид 19, 
током године је обавио теренска истраживања још само у манастиру Студеници, где 
је предузео детаљно дигитално снимање једног броја дела примењене уметности из 
манастирске ризнице. У јуну је учествовао на Националној конференцији византо-
лога, одржаној у Београду. Том приликом је саопштио рад под насловом: „Један за-
немарени податак о датуму изградње Богородичине цркве у Студеници“. 

Током године објавио је књигу Црква Светих апостола Петра и Павла у Расу, 
(у коауторству са Драганом Војводићем), која је публикована на српском и енглеском 
језику, уредио тематски зборник Kреативност у временима криза: уметност сред-

њег века и модерног доба на централном Балкану, и објавио два чланка.  
Академик Славенко Терзић је током године објавио монографију На капијама 

Константинопоља: Русија и балканско питање у 19. веку у издању Историјског 
института из Београда и издавачке куће „Православна реч“ из Новог Сада. Књига је 
у децембру добила Годишњу награду Задужбине Ђурђа, Данице и Јованке Јеленић, 
при Државном архиву Србије. Објавио је два рада, од чега је рад „Народна скупштина 
српског народа у Црној Гори 1918. године“ објављен у зборнику радова с научног 
скупа одржаног у САНУ Крај рата. Срби и стварање Југославије. 

На Свечаној академији поводом 200 година од рођења академика Меда Пу-
цића у организацији Одељења језика и књижевности и Одељења историјских наука 
одржао је беседу „Дубровачки кнез Медо Пуцић (1821–1882)“. На научном скупу 
„Владан Ђорђевић, живот, дело, време“ који је одржан у САНУ је поднео саопштење 
„Балкански хоризонти Владана Ђорђевића“. На научном скупу који је одржан у 
САНУ „Сер Артур Џ. Еванс (1851–1941): ’илирска  ̒трагања и српско питање“, под-
нео je саопштење „Артур Еванс о Србима 1875–1882. године“. За израду монографије 
о председницима Друштва српске словесности, Српског ученог друштва, Српске 
краљевске академије и Српске академије науке и уметности, написао je рад о Нићи-
фору Дучићу. 

Учествовао je у раду две онлајн конференције поводом годишњице града 
Москвe (у организацији града Москве) и тристогодишњице руске империје (у орга-
низацији Института Заједнице независних држава из Москве). У оквиру Трибине 
Библиотеке САНУ говорио je на представљању књига академика Василија Крестића 
Историографски чланци и расправе, књ. I–II. На свечаности поводом 950 година ма-
настира Светог Прохора Пчињског одржао је беседу о манастиру Светог Прохора 
Пчињског и Старој Србији.  
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Учествовао је у раду Академијског одбора за српско питање и Академијског 
одбора за проучавање Косова и Метохије. Обављао је дужност председника оде-
љењског Одбора за историју Србије у 19. веку и Одбора за историју српско-руских 
односа. Учествовао је у више различитих радио и ТВ емисија посвећених појединим 
годишњицама или личностима. Дао је неколико интервјуа у домаћим новинама и ча-
сописима. Рецензирао је већи број научних радова за различите часописе, као и неколи-
ко монографија. Био је председник комисије за одбрану једне докторске дисертације. 

Дописни члан Вујадин Иванишевић је председник Археолошког одбора и Бал-
канолошког одбора и члан Научног већа Византолошког института САНУ, Научног 
већа Балканолошког института САНУ, Научног већа Археолошког института и 
Стручног савета Републичког завода за заштиту споменика културе. Спољни је са-
радник Националног центра за научна истраживања – Оријент и Медитеран УМР 
8167, Француска (Centre National de la Recherche Scientifique – Orient & Méditerranée 
UMR 8167). Учествовао је у раду Српског комитета за византологију и редакција 
Зборника радова Византолошког института, Старинара, Саопштења, Нумизма-

тичара и Лесковачког зборника. Био је члан комисијa за одбрану докторске дисерта-
ције на Одељењу за историју Филозофског факултета Универзитета у Београду. 

Учествовао је на Сретењском сабору 2021, одржаном од 7. до 10. октобра у 
Љубљани и Камнику (Словенија). Посета је била организована у оквиру манифеста-
ције која је била посвећена успомени на академика Драгослава Срејовића и акаде-
мика Станета Габровеца. Учествовао је у раду следећих научних програма: пленар-
ном састанку ЕRC пројекта “Integrating Genetic, Archaeological and Historical 
Perspectives on Eastern Central Europe, 400–900 AD – HistoGenes” и састанцима проје-
ката “Procopius and the Language of Buildings”, “Programmes de recherche structurants 
2022–2026 – École Française de Rome” и “Archaeology and History of the Balkans in Late 
Antiquity (3rd–8th century AD) – HAEMUS”. Уредио је, заједно са В. Бикић и И. Бугар-
ским, зборник Свет средњовековних утврђења, градова и манастира. Омаж Марку 
Поповићу. Објавио је осам радова и прилога и учествовао на шест конференција. 

Дописни члан Драган Војводић је током године у оквиру својих активности у 
САНУ руководио радом Академијског одбора за проучавање Косова и Метохије. 
Председавао је Научним већем Византолошког института САНУ. Учествовао је, у 
својству члана, у раду Академијског одбора за српско питање, Академијског одбора 
за историјат и објављивање академских беседа, Одбора за ликовне уметности, 
Сентандрејског одбора и Археолошког одбора САНУ. Учествовао је и у раду Савета 
Галерије науке и технике САНУ. Организовао је, у својству председника Научног и 
организационог комитета, научни скуп „Заштита, очување и афирмација српског кул-
турног наслеђа на Косову и Метохији“, који је одржан у САНУ, у организацији Ака-
демијског одбора за српско питање. У истом звању је организовао и скуп „Сер Артур 
Џ. Еванс (1851–1941): ‘илирска’ трагања и српско питање“, који је одржан у САНУ. 
Уређивао је Зограф. Часопис за средњовековну уметност 44. Учествовао је у следе-
ћим пројектима: стратешки пројекат САНУ „Историја и културно наслеђе српског 
народа на Косову и Метохији“ (ИНСКИМ), у својству руководиоца пројекта, у 
оквиру којег су током јесени обављена теренска и архивска истраживања на Косову 
и Метохији и у Турској, као и систематско дигитално снимање Богородичине цркве 
у манастиру Грачаници и храмова у Сиринићкој и Средачкој жупи; индивидуални 
пројекат САНУ „Црква Светог Стефана у Дуљеву“ (ЦССД) и пројекат Матице српске 
„Српска уметност од пропасти Царства до пада под турску власт“ (тема: Програмски 
и идеолошки аспекти српске уметности у позном средњем веку).  



195 

У коауторству са академиком Миодрагом Марковићем објавио је књигу Црква 
Светих апостола Петра и Павла у Расу, на српском и енглеском језику. Објавио је пет 
научних радова и писао рецензије за већи број радова предатих за објављивање у 
Косовско-метохијском зборнику 9, Зборнику радова Византолошког института 58, 
часопису Balcanica 52, Зографу 44 и Зборнику за ликовне уметности Матице српске 
49. Рецензирао је тематски зборник Ермил и Стратоник. Свети ранохришћански 
мученици београдски у издању Балканолошког института САНУ, књигу И. Коматине, 
Краљ Стефан Урош I Велики и његов век у издању Историјског института и књигу Ј. 
Павличић Шарић, Баштина Богоридице Љевишке у Призрену и очување памћења у 
издању Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици. 

Дописни члан Мира Радојевић је објавила три рада: „Василий Крестич – ответ-
ственность по отношению к исторической науке, прошлому, настоящему и бу-
дущему“, у: Василие Дж. Крестич, Великая Хорваmия и ιеноцид Сербов, Москва, 
Книжныйй мир; „Српска интелектуална елита о федералистичком уређењу југосло-
венске државе (1914−1918)“ у зборнику радова Крај рата, Срби и стварање Југосла-

вије и „Демократија на искушењу (1919−1921)“ у зборнику радова Србија 1918: Осло-

бођење домовине, повратак ратника, живот у новој држави. 
 

Дописни члан Драган Богетић је изабран 4. новембра. 
 

Осврт секретара Одељења 

Током године Одељење историјских наука САНУ се у највећој мери бавило 
Изборима САНУ који су одржани у новембру. Организовано је више састанака како 
би се утврдили кандидати за изборе. На тим изборима наше Одељење је, нажалост, 
добило само једног члана. Одељење је разматрало и допис у вези са Музејом жртава 
геноцида, а исто тако и питање организовања скупа о Владимиру Ћоровићу. Једна од 
важнијих активности је била иницијатива Одељења да се при Министарству про-
свете, науке и технолошког развоја оснује Савет за национално памћење. Чланови 
Одељења учествовали су саопштењима на више Академијиних скупова, као и у раду 
Одељења. 

 

 

 

 

11. ОДЕЉЕЊЕ УМЕТНОСТИ  
 

Састав Одељења 

У свом радном саставу Одељење је до новембра месеца бројало 12 чланова, и 
то осам редовних и четири дописна члана, а од новембра месеца, након одржаних 
избора у чланство САНУ, Одељење броји 16 чланова, и то девет редовних и седам 
дописних чланова. Секретар Одељења је академик Милан Лојаница, а заменик секре-
тара академик Душан Оташевић. 
 

Скупови Одељења 

Током године Одељење је одржало десет скупова. 
На I скупу, одржаном 1. фебруара, једногласно је усвојен извештај секретара о 

раду Одељења за претходну годину, а разговарало се и о предстојећем изборном 
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циклусу, када је истакнут низ појединачних кандидата које су предложили чланови 
Одељења, а евидентиран је и низ кандидата који су предложени ван Академије, као и 
један кандидат предложен од стране три академика. 

На II скупу, одржаном 11. фебруара, вођена је расправа поводом догађања у 
јавности, а у вези са најновијим медијским оптужбама и бројним нападима на Ака-
демију и њеног председника академика Владимира Костића због „неприхватљивих 
ставова о Косову“. Тим поводом, као и поводом чињенице да се и под кровом Акаде-
мије поново подгрејава атмосфера напетости, што би могло имати не само неприја-
тан одјек у јавности, већ и довести до неких екстремно негативних оцена у самој 
Академији, укључујући и наговештаје расплета у виду евентуалне смене руководства 
Академије па и њеног гашења (!), у Одељењу је разговор окончан изражавањем 
једногласне подршке Извршном одбору САНУ да, заједно са највећим делом чланова 
САНУ, истраје у спровођењу успешно вођених, садржајних и динамичних активно-
сти, које су недвосмислено сведочанство ангажованог деловања Академије, посебно 
када је у питању заштита српских интереса на Косову. На овом скупу је усвојен План 
рада за 2021, укључујући и планове рада одељењских одбора, пројеката Одељења, 
изложбене делатности, издавачке делатности, План концерата у САНУ и др. Диску-
сија о кандидатима за предстојеће изборе у чланство САНУ завршена је саставља-
њем листе потенцијалних кандидата предложених од стране институција „ван Ака-
демије“ – 15 кандидата (овде су убројана и два кандидата које су предложила „три 
академика“) и од стране чланова Одељења – 29 предлога (од тога су два предлога за 
иностране чланове). Од 27 предлога за дописне чланове четири су сликара, четири 
вајара, осам архитеката, два композитора, три сценска и филмска уметника, док шест 
кандидата долази из неколико других области (уметничка игра, интерпретатори, ко-
реографи и остали). 

На III скупу, одржаном 18. марта, констатовано је да седам одељења Академије 
није подржало став групе академика из Одељења језика и књижевности који су у јав-
ности изашли са захтевом за појединачно изјашњавање чланова САНУ по питању 
„изјаве“ председника Владимира Костића о „статусу Косова“. Одељење је такође 
упознато са низом неоснованих приговора и кривотворења података о наводним „не-
часним намерама“ везаним за предстојеће изборе у чланство САНУ. Поводом пре-
длога председника В. Костића да се одељења одазову позиву на сарадњу САНУ са 
Универзитетом у Приштини са седиштем у Косовској Митровици, дато је неколико 
предлога. Сходно раније усвојеном Плану рада, припремљени су одговарајући доку-
менти са потребним приказима и образложењима предлога, на основу којих је Оде-
љење усвојило припремљене предлоге, а према којима би Фонд САНУ за истражи-
вања у науци и уметности у 2021. години требало да финансира активности: а) 
Одбора за Речник појмова из области ликовне уметности и архитектуре (руково-
дилац академик М. Лојаница); б) Одбора за заштиту српске музичке баштине (руко-
водилац дописни члан Ј. Јовановић); в) Одбора за етномузиколошка истраживања; 
као и пројекте: а) Легат Олге Јеврић (руководилац академик Душан Оташевић); б) 
Савремена српска музичка сцена (руководилац академик Дејан Деспић); в) нови про-
јекат Метаморфозе архитектонских облика (руководилац академик М. Лојаница), као 
и низ пројеката у оквиру рада на изради Речника појмова ликовних уметности и 
архитектуре: пројекат Ликовне уметности новог доба (академик Светомир Арсић 
Басара), пројекат Истраживање појмова из области архитектуре и урбанизма (допи-
сни члан Милан Марић), пројекат Истраживање појмова из области теорије, филозо-
фије и психологије уметности (академик Душан Оташевић), пројекат Ликовне умет-
ности и архитектура у антици и средњем веку (дописни члан Мира Радојевић) и про-
јекат Истраживање појмова ликовне уметности: модерно доба (академик Милица 
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Стевановић). Именоване су и комисије за формулацију мишљења о предлозима за 
избор нових чланова САНУ, а радило се и на утврђивању коначне листе кандидата по 
областима. 

На IV скупу, одржаном 1. априла, разговарало се о могућој допуни листе кан-
дидата и кључним критеријумима за избор у чланство САНУ. После расправе искри-
сталисали су се ставови о основним принципима, па и о појединачним предлозима, 
чиме су створени услови за постизање консензуса по питању листе кандидата који 
улазе у ужи избор. Такође, веома пажљиво су размотрене и кандидатуре за избор 
иностраних чланова САНУ, и накнадно пристигли предлози за дописне чланове. 

На V скупу, одржаном 29. априла, било је говора о следећем: на ХVI београд-
ској интернационалној недељи архитектуре под називом „Београдска школа архи-
тектуре“ била су изложена дела академика М. Лојанице и његовог тима; у финској 
регији су се први пут изводила дела Исидоре Жебељан; у склопу обележавања Дана 
сећања у Народној библиотеци Србије је отворена изложба награђеног пројекта но-
вог депоа Библиотеке чији су аутори академик Б. Митровић и арх. Ђ. Алфировић; 
одлуком Скупштине града највиша награда Града Београда носиће назив Награда 
„Деспот Стефан Лазаревић“, при чему ће добитници осим медаље добијати одливак 
статуе који је израдио академик Светомир Арсић Басара. По питању утврђивања де-
финитивне листе кандидата (укупно 36) за избор у чланство САНУ, вођен је исцрпан 
разговор након којег је број кандидата знатно умањен, док су три кандидата замолила 
за повлачење њихових кандидатура, те је стога утврђено да се гласа о 16 кандидата. 
Потом се прешло на гласање за иностраног члана, при чему је натполовичну већину 
гласова добио редитељ Никита Михалков. 

На VI скупу, одржаном 26. маја, тајним гласањем је одлучено да се у даљу 
изборну процедуру упућује пет кандидата за дописне чланове са двотрећинском 
подршком присутних чланова Одељења и три кандидата за дописне чланове са већи-
ном гласова присутних чланова Одељења. Кандидат за иностраног члана са двотре-
ћинском подршком присутних чланова Одељења био је Никита Сергејевич Михал-
ков. У продужетку исте седнице одлучено је да се дописни члан Светислав Божић 
кандидује за избор у редовног члана САНУ. 

Током VII скупа, одржаног 7. октобра, пропраћена је информација да је акаде-
мик Иван Јевтић именован за члана Националног савета за културу, а 7. јуна приређен 
је његов музичко-поетски програм у Галерији САНУ; да је у јуну приређен у Крагу-
јевцу „Фестивал Исидоре Жебељан“, а у Београду у Коларчевој задужбини, у септем-
бру, дводневни фестивал „Исидори у част“; да је академик Светомир Арсић Басара у 
јуну добио награду Вукове задужбине за изложбу радова (1988–2016), која је одржана 
у Галерији САНУ; да је 21. септембра у Свечаној сали САНУ одржана промоција II 
тома Речника појмова ликовних уметности и архитектуре на којој су говорили ака-
демик Миро Вуксановић, председник САНУ академик Владимир Костић, академик 
Милан Лојаница, дописни члан Миодраг Марковић и др Љиљана Стошић; да је 23. и 
24. септембра у Свечаној сали САНУ одржана дводневна међународна конференција 
„SМАRТ АRТ“, коју је испред САНУ отворио секретар Одељења академик Милан 
Лојаница; да је у јуну Академији од стране BUREAU3 – PARTNERS предат елаборат 
„Идејни пројекат реконструкције Палате САНУ“, а да је носилац концептуалног ре-
шења академик Милан Лојаница Комисији САНУ за праћење овог пројекта упутио 
допис са низом сугестија за исправке и допуне тог елабората. У септембру је Акаде-
мија упутила допис BUREAU3 са захтевом да се ураде одговарајуће коректуре и до-
пуне ИДП-а како би овај пројекат могао ићи у даље фазе израде техничке докумен-
тације за реализацију изградње. Одељење је прихватило предлог за припрему изло-
жби са каталозима и монографијама о делу академика Ђорђа Андрејевића Куна, а 
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потом и Саве Халугина, а дата је и сагласност за прихватање заоставштине академика 
Енрика Јосифа, као и сагласност за публиковање текстова академика Властимира 
Трајковића. Одељење је подржало иницијативу за обележавање годишњице Николе 
Добровића и дало сагласност за одржавање 9. међународне конференције „О архи-
тектури“ (3. и 4. децембар) коју ће пратити изложба под називом „Суочавање са 
будућношћу – нови изазови“. 

На VIII скупу, одржаном 28. октобра, констатовано је да је у САНУ 17. октобра 
одржана промоција књиге Живот и стваралаштво жена чланова СУД, СКА и САНУ, 
на којој је испред Одељења говорила академик Милица Стевановић; да је обављено 
преузимање заоставштине композитора Душана Сковрана како би се она депоновала у 
просторији Одбора за заштиту српске музичке баштине, као и да се припремају за 
штампу текстови Властимира Трајковића; да је у Крагујевцу 14. октобра у Легату Ни-
коле Коке Јанковића одржана промоција II тома Речника појмова ликовних уметности 
и архитектуре, као и књиге Традиционално архитектонско наслеђе у региону Старе 
планине – архитектура која нестаје аутора др Горице Љубенов; да је у Галерији 
САНУ 18. октобра реализовано вече Светислава Божића; да је формиран вишечлани 
Програмски одбор за обележавање 125 година од рођења Николе Добровића. 

IХ скуп, одржан 25. новембра, је био посвећен упућивању добродошлице но-
воизабраним члановима САНУ. У свом поздраву и честиткама на избору истакнути 
су стваралачки доприноси Светислава Божића, посебно у области развоја аутенти-
чног кода српско-византијске музичке традиције и повезивању предложака средњо-
вековне музичке баштине са модерним сензибилитетом. Уз честитке на избору до-
писном члану Дејану Мијачу за све што је урадио у свом богатом опусу, секретар је 
апострофирао његове доприносе позоришту и сценској уметности уопште. Поводом 
избора Слободана Шијана у први план је истакнут значај његових култних филмова. 
Уз поздрав Миодрагу Табачком истакнута је уверљивост, сензибилитет и естетска 
вредност његових сценографских решења за различите форме сценских уметности 
на основу којих је његово дело овенчано бројним домаћим и међународним призна-
њима. Код Мрђана Бајића су истакнуте код њега присутне савремене ликовне тен-
денције повезане са интернационалном уметничком сценом. Честитке на избору за 
иностраног члана САНУ је упућена и руском филмском редитељу Никити Сергеје-
вичу Михалкову чији низ дела спада у антологијска достигнућа савремене светске 
филмске продукције највишег уметничког домета. На овом скупу Одељење је инфор-
мисано да ће II том Речника појмова ликовне уметности и архитектуре и књига 
Архитектонско наслеђе у региону Старе планине бити презентовани 1. децембра у 
Огранку САНУ у Новом Саду, да ће комеморативни скуп посвећен академику Иси-
дори Жебељан, после неколико одлагања због пандемије, бити одржан 21. децембра 
у Свечаној сали САНУ, а 27. децембра скуп посвећен академику Владимиру Ве-
личковићу; да је од Галерије САНУ Одељење добило дописе о прихватању предлога 
да академик Тодор Стевановић води иницијативу о приређивању изложбе и каталога 
посвећеног Ђорђу Андрејевићу Куну; да ће изложба дописног члана Саве Халугина 
бити одржана током 2023. године и да је из штампе изашла монографија посвећена 
Сави Халугину. Новоизабрани чланови Мрђан Бајић и Миодраг Табачки су замо-
љени да размотре могућност учешћа на конкурсу за доделу Награде „Лазар Трифу-
новић“ и признања ДИУС-а Културног центра Београда. Такође, Одељење је на овом 
скупу обавештено о активностима Одбора за обележавање 125 година од рођења Ни-
коле Добровића и да је са председником САНУ договорено да ће та манифестација 
имати статус централног догађаја у САНУ током наредне године. Одлучено је да се 
у Издавачки план за наредну годину унесе предлог за штампање књиге академика 
Властимира Трајковића; да Одељење у Савет Галерије делегира академика Јевтића; 
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предложено је и да се покрене иницијатива да се некој од скулптура Олге Јеврић нађе 
одговарајуће место у отвореном градском простору. 

На Х скупу, одржаном 14. децембра, усвојен је предлог дописних чланова Ба-
јића и Табачког да се за признање ДИУС-а предложе ауторке изложбене поставке 
дела В. Величковића у Музеју на Ушћу. Подржана је иницијатива куће Optimistic 
Film. Одељење је обновило раније покренуте иницијативе везане за планирање уре-
ђења простора „Старо сајмиште“. Oдлучено је да се реализује и изложба са скупо-
вима посвећенa обележавању 100 година од рођења Олге Јеврић, као и скуп посвећен 
стваралаштву академика Властимира Трајковића. На овом скупу је дата подршка 
иницијативи УДС-а упућеној Влади Републике Србије у којој се траже примеренија 
решења код планирања урбане обнове градске територије у зони између Славије и 
Мањежа у Београду. Прихваћена је обнова иницијативе за доделу Награде „Иван Та-
баковић“ САНУ. 
 

Одбори и пројекти Одељења 

На старању Одељења у протеклој години била су четири одбора: Одбор за 
Речник појмова из области ликовне уметности и архитектуре, чији је руководилац 
академик Милан Лојаница, Одбор за заштиту српске музичке баштине, чији је руко-
водилац дописни члан Јелена Јовановић, Одбор за етномузиколошка истраживања у 
Србији, чији је руководилац дописни члан Јелена Јовановић и Одбор за израду 
Лексикона уметничке игре, чији је руководилац академик Дејан Деспић. 

Одељење покрива активности на два пројекта ‒ „Савремена српска музичка 
сцена“ (руководилац академик Дејан Деспић) и „Легат Олге Јеврић“ (руководилац 
академик Душан Оташевић). Извештаји о саставу ових одбора и учесницима у про-
јектима, као и приказ њиховог рада у текућој години, и план рада за наредну годину 
наћи ће се у одговарајућем извештају приказаном у Билтену Фонда САНУ за истра-
живања у науци и уметности за 2021. годину. 
 

Награде и признања 

Дописни члан Сава Халугин је добитник Прве награде за најбољи цртеж у 
току рада колоније „Ликовна колонија акварела и цртежа Сремски Карловци“, Кул-
турни центар Сремски Карловци, одржане 26. фебруара; Захвалнице Народног му-
зеја у Зрењанину за остварену успешну сарадњу УЛУПУД-а за скулптуру „Последи-
чар“ и Захвалнице Градског музеја у Аранђеловцу, која му је уручена након што је 
Музеју поклонио скулптуру Александра Ђоновића, који је оснивач смотре „Мермер 
и звуци“, одливену у бронзи. 
 

Институти на старању Одељења  
У току године у раду Музиколошког института САНУ учествовало је деветна-

есторо сарадника, од тога осморо младих истраживача, студената докторских сту-
дија. Млади истраживачи били су ангажовани по једногодишњим уговорима. Једна 
сарадница је одбранила докторску дисертацију на Филозофском факултету (Катедра 
за историју). Рад Института одвијао се према Годишњем плану за 2021. годину. Упр-
кос ограничењима условљеним неповољним околностима у условима пандемије, 
Институт је успешно реализовао планиране активности. Издавачка делатност Инсти-
тута била је веома плодоносна. Објављена су два броја међународног часописа 
Музикологија (главни и одговорни уредник А. Васић, гост-уредник И. Медић). Објав-
љена су два значајна тематска зборника радова међународног значаја: The Life and 
Work of Rudolf Bruči: The Composer in the Rift between Aesthetics and Ideologies (eds. I. 
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Medić & I. Moody, Newcastle-upon-Tyne, Cambridge Scholars Publishing, Institute of 
Musicology SASA, Belgrade, and Rudolf Bruči Foundation, N. Sad) и Shaping the Present 
through the Future. Musicology, Ethnomusicology and Contemporaneity (МИ САНУ, 
коуредници Б. Радовановић, М. Браловић, М. Радивојевић, Д. Лајић-Михајловић и И. 
Медић). У коауторству Ј. Јовановић и Д. Лајић-Михајловић објављено је тројезично 
електронско критичко издање мултимедијалне грађе (аудио-снимци, рукописи, штам-
пана и фото документација) из заоставштине Т. Вујичића – Колекција Вујичић (МИ 
САНУ и издавачи у Мађарској, Будимпешта). МА М. Радивојевић објавила је моно-
графију националног значаја Милијa Радивојевић Бајa – традиција у настајању (По-
жаревац: У. Г. „Импулс Србија“). Као резултат пројекта финансираног од Министар-
ства културе и информисања Републике Србије, приређено је за штампу, у уред-
ништву М. Думнић Вилотијевић, монографско издање драгоцене грађе из фоно-
архива МИ САНУ Народна музика Врања: Звучна ризница Музиколошког инсти-

тута САНУ (2). Настављена је плодна сарадња са великим бројем водећих научних 
институција и институција културе у земљи, региону и Европи. Поред руковођења и 
учешћа у раду више научних пројеката при Одељењу за сценске уметности и музику, 
као резултат сарадње са Матицом српском, издваја се објављивање два броја Збор-

ника Матице српске за сценске уметности и музику (главни и одговорни уредник К. 
Томашевић). На међународном плану, В. Пено руководи билатералним пројектима 
„Музика као средство културне политике земаља у транзицији: случај Србије и Сло-
веније“ и „Руско-српске појачке везе“, И. Медић руководи трогодишњим пројектом 
„Изван квантне музике“ (“Beyond Quantum Music, 2019–2022”), суфинансираним 
кроз програм Креативна Европа Европске уније. Као посебан успех издваја се избор 
пројекта „Примењена музикологија и етномузикологија у Србији“ (пун назив 
“Applied Musicology and Ethnomusicology in Serbia: Making a Difference in 
Contemporary Society”, акроним APPMES), руководилац И. Медић, на изузетно 
компетитивном конкурсу Фонда за науку Републике Србије. На конкурсу МПНТР 
одобрен је и пројекат билатералне сарадње са Турском “Exploring the Tracks of Balkan 
Culture: Serbian-Turkish Connections in Music and Dance from Ottoman Period until 
Today (TRackeRS)” – руководилац са српске стране М. Думнић Вилотијевић, с турске 
стране – А. Акат (Универзитет у Истанбулу). На иницијативу М. Думнић Вилотије-
вић, поводом Светског дана аудио-визуелног наслеђа, одржан је (у виртуелној форми) 
међународни научни скуп – „Звучно наслеђе у етномузикологији: Приступи и пер-
спективе“ (“Sound Heritage in Ethnomusicology: Approaches and Perspectives”). Поред 
тога што су публиковали велики број радова у научним часописима и зборницима 
међународног карактера, као и у публикацијама водећег националног значаја, сарад-
ници су учествовали и на многобројним научним скуповима у земљи и у иностран-
ству, наступајући, најчешће онлајн. Путовања у иностранство била су онемогућена 
или изузетно отежана. Изузетак представља тромесечни студијски боравак М. 
Радивојевић у Бечу (стипендија ÖeAD фондације; Institut für Volksmusikforschung und 
Ethnomusikologie, Universität für Musik und darstellende Kunst Wien), где је, под 
менторством проф. др Урсуле Хеметек, реализовала пројекат “Music Practices and 
Contesting Vlach Identity in Diaspora in Vienna”. Значајно је и педагошко ангажовање 
сарадника у научним звањима као интерних ментора докторандима у Институту, али 
и у универзитетској настави, као предавача на студијским програмима у иностран-
ству, као и раду комисија за одобрење и одбрану докторских дисертација. 

Интензивирани су послови на ревизији, заштити и дигитализацији библио-
течког и архивског фонда Института. С обзиром на глобалну пандемију, није у пуном 
обиму остварена планирана јавна промоција плодне издавачке делатности Музико-
лошког института САНУ. У целини гледано, како према обиму и квалитету остварене 
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научне продукције, тако и на плану спровођења своје културне и образовне мисије, 
Музиколошки институт САНУ остварио је током године очекиване, у научној и кул-
турној јавности истакнуте и запажене резултате. 
 

Концерти у Галерији САНУ  
„Циклус концерата у Галерији САНУ“ је остварен у периоду од 20. маја до 30. 

децембра. На основу Уговора о учешћу у финансирању реализације пројекта 
„Циклус концерата у Галерији САНУ“ који спроводи Галерија САНУ, Секретаријат 
за културу града Београда уплатио је суму од 500.000,00 динара. Поменута средства 
утрошена су на снимање концерата, штимовање концертног клавира и ауторски хо-
норар. У програму „Циклуса концерата у Галерији САНУ“ су концерти који су одр-
жани у изложбеном простору Галерије САНУ према планираној динамици – органи-
зованo је 37 концерата. На њима је наступило 73 извођача: 51 солиста, 20 клавирских 
сарадника и два камерна ансамбла. Одзив публике био је добар, али ограничен због 
ковид 19 мера. Укупно је било око 2000 посетилаца. Највећи број учесника је био из 
Београда. Поред тога, остварена су гостовања солиста и ансамбала из других градова 
Србије: Руме, Ниша, Ћуприје и Новог Пазара. Наступали су и уметници из других 
држава: Русије, Швајцарске, САД, Аустрије и Француске. Такође, организован је и 
свечани „Концерт поводом 180 година од оснивања САНУ“, који је одржан у Великој 
дворани Коларчеве задужбине, где је наступала као солиста виолончелисткиња Маја 
Богдановић, под диригентском палицом Дејана Савића, уз пратњу Симфонијског 
оркестра РТС-а. На програму су била дела академика Исидоре Жебељан, Душана Ра-
дића, Светислава Божића и Ивана Јевтића. Концерт је одржан 18. новембра. Такође, 
реализована је и турнеја „Камерна музика композитора-академика, путовање по 
Србији“ у три града – Чачку, Краљеву и Крушевцу. Средства за турнеју су обезбеђена 
од стране Министарства културе Републике Србије у износу од 900.000,00 динара. У 
оквиру циклуса концерата одржаване су и ауторске музичке вечери српских ком-
позитора: Ивана Јевтића 8. jуна; Светислава Божића 15. септембра, а одржан је и 
„Концерт вокалне музике Милоја Милојевића“ 25. новембра. Концертну сезону је 
отворио швајцарски пијаниста Максим Трексел. На аудиције, које су у току године 
одржаване ради ангажовања младих уметника – дебитаната на концертном подијуму, 
изашло је 15 кандидата. 
 

Делатност чланова Одељења 

Академик Светомир Арсић Басара је током године имао три самосталне изло-
жбе скулптура у Ужицу, Крагујевцу и Грачаници. У Ужицу је изложба приређена по-
водом обележавања Дана Ужица, 9. октобра, захваљујући сарадњи САНУ и Градске 
галерије у Ужицу. Изложено је девет скулптура урађених у дрвету, металу и бронзи, 
од којих је шест скулптура монументалних димензија: „Цар Лазар“ (2015), „Мач у 
Христовој руци“ (2001), „(Не)милосрдни анђео“ (2002), „Симфонија 1“ и „Симфо-
нија 2“ (2017), „Оклопник цара Лазара“ (2003) и друге. Народни музеј у Крагујевцу 
и Српска академија наука и уметности приредили су изложбу скулптура под називом 
„Светомир Арсић Басара – Радови (1998–2018)“ у Галерији Николе Коке Јанковића. 
Изложба је својим садржајем и начином обраде побудила велико интересовање код 
грађана Крагујевца. У оквиру обележавања седам векова постојања манастира Гра-
чанице и седам векова од упокојења Светог краља Милутина, у Дому културе у Гра-
чаници отворена је изложба скулптура. Урадио је споменик деспоту Стефану Лаза-
ревићу. Споменик је одливен у бронзи величине 4,2 метара. Откривен је у булевару 
који носи име деспота Стефана Лазаревића. 
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Академик Милан Лојаница је током године вршио дужности секретара Оде-
љења уметности САНУ; члана Председништва САНУ; председника Одбора за 
Речник појмова из области ликовне уметности и архитектуре и главног и одговор-
ног уредника II тома Речника; члана Управног одбора Фонда САНУ за истраживања 
у науци и уметности; председника Програмског одбора за обележавање 125 година 
од рођења Николе Добровића и председника Стручне комисије САНУ за реконструк-
цију Палате САНУ. 

Током године је у области пројектовања и изградње остварио следеће актив-
ности: креирао је синоптички нацрт за ауторску изложбу „Нова парадигма“, по по-
зиву ХVI београдске интернационалне недеље архитектуре (март, април); идејно 
програмско просторно решење – Нацрт за развој пројекта Реконструкције Палате 
САНУ, сходно потребама корисника, а потом и идејни пројекат (са арх. М. Маркови-
ћем и М. Рашковићем BUREAU3 – PARTNERS), идејно решење за фазну изградњу 
Блока 42 на Новом Београду са идејним пројектом I фазе изградње Железничке ста-
нице и интеграцијом у јединствен саобраћајни комплекс са Аутобуском станицом 
Нови Београд (са арх. В. Лојаницом, Биро СIР и Проаспект). Аутор је неколико 
текстова саопштених на скуповима у САНУ, једног нацрта индивидуалног пројекта, 
једног чланка, неколико беседа, уводних речи, обраћања и 84 примедбе на идејни 
пројекат „Реконструкција Палате САНУ“. Учествовао је на изложбама „Београдска 
школа становања“ (БИНА) и „Урбана обнова Блока 19А на Новом Београду“. 

Академик Душан Оташевић је током године приредио једну самосталну изло-
жбу у Галерији Рима у Београду (новембар–децембар) и излагао на једној колектив-
ној изложби под називом „Слика слици“, одржаној у Галерији САНУ (новембар–де-
цембар). 

Академик Бранислав Митровић је током године са сарадницима учествовао на 
два конкурса – архитектонско-урбанистичком конкурсу за идејно решење за изград-
њу – проширење постојећег депоа Народне библиотеке Србије у Београду (прва 
награда) и архитектонском конкурсу за идејно решење павиљона Музеја савремене 
уметности у Београду, са проширењем магацинских капацитета Музеја у Београду. 
Био је члан ауторског тима једног главног пројекта стамбено-пословног објекта 
,,Коперникус“ у Булевару кнеза Александра Карађорђевића 15 и 15а у Београду. Дао 
је један интервју за дневни лист Политика. Учествовао је на две изложбе – „Изложба 
конкурсних радова за израду идејног решења за изградњу – проширење постојећег 
депоа Народне библиотеке Србије у Београду“ и „Изложба конкурсних радова за 
израду идејног решења за решење павиљона Музеја савремене уметности у Бео-
граду, са проширењем магацинских капацитета Музеја у Београду“. Био је пред-
седник Одбора за доделу Награде „Ранко Радовић“. Члан је Стручне комисије САНУ 
за реконструкцију Палате САНУ. 

Академик Тодор Стевановић је током године био посвећен раду у атељеу и 
раду на библиографији. 

Академик Иван Јевтић је током године компоновао „Клавирски квартет – дело 
за виолину и виолончело“ и започео компоновање „Концерта за виолину и камерни 
оркестар“. У току године његова дела су извођена на следећим концертима: „Аутор-
ско вече музике Ивана Јевтића за клавир“ (6. фебруар), одржано у Великој сали Ко-
ларчеве задужбине, када је промовисан и његов дупли компакт-диск; „Концерт ка-
мерне музике Ивана Јевтића“ (6. април), одржан у Великој сали Коларчеве заду-
жбине, када је премијерно изведен „Клавирски квартет“, као и два гудачка трија; 
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„Поетско музичко вече“ (8. јун), одржано у Галерији САНУ; „Концерт поводом 180 
година од оснивања САНУ“ (18. новембар), одржан у Великој сали Коларчеве заду-
жбине, када је изведено његово дело „Чело симфонија“ уз учешће Симфонијског 
оркестра РТС-а. На програму су била и дела академика Исидоре Жебељан, Душана 
Радића и Светислава Божића. Реализована је и турнеја „Камерна музика компози-
тора-академика, путовање по Србији“ у три града – Чачку, Краљеву и Крушевцу. 
Шеф је концертне делатности Галерије САНУ. 

Академик Милица Стевановић је током године наставила да ради на припреми 
слика и објеката за самосталну изложбу у Београду, нових радова али и неких стари-
јих који нису били укључени у ретроспективу 2015 – за изложбу која је била плани-
рана да се раније одржи у Галерији 73. Учествовала је на трибини одржаној ради 
представљања едиције Живот и стваралаштво жена чланова СУД, СКА и САНУ,  
I том (издање САНУ), у организацији Библиотеке САНУ у октобру. 

Академик Светислав Божић је током године компоновао следећа дела: Запис 
о пролећу – свита за симфонијски оркестар; Клавирски квартет – за клавир, вио-

лину, виолу и виолончело; Дан спасења – триптих за камерни оркестар; Симфонија 
ин А – за симфонијски оркестар и Три приче из Варош Капије – триптих за виолу и 
клавир. У току године имао је велики број јавних извођења и његова дела су емито-
вана на бројним телевизијским станицама (Духовна лира – духовни концерт-свита 
за мушки хор; Духовна музика за клавир (светска премијера чију презентацију је орга-
низовала кућа Stainnway); Сербија – музика за филм „Пут ружама посут“; Ехос за 
флауту; На балу за флауту и клавир; Соната бр. 2 за виолину и клавир; Пред чудо-

творном Иконом Богородице Тројеручице Хиландарске – за виолину и клавир; Со-

ната за клавир; Елегија – за глас и оркестар; Сумрак на стазама деспотовим; Ша-

пат Сентандреје – за оркестар (концертно извођење); Траг – за гудачки квартет 
(концертно извођење); Сан Господара светлости; Рондо; Антифон; Вечерње на Га-

лати; Дечанско јутрење – дела за два клавира и клавир четвороручно (више концерт-
них извођења); Кроз сан мој тавни – концерт за гудаче; Рашки уранак химна – за 
мушки хор (концертно извођење на отварању фестивала „Рашке духовне свечано-
сти“); Јефимија; Херцеговина мадригали – за мешовити хор; Блажена молитва – за 
basso profondo и мешовити хор (више концертних извођења, у градовима у Францу-
ској); Метохијска појања и Рашки мозаик – два клавирска концерта (више концер-
тних извођења); Мала јектенија – двопев за виолину и виолончело (више концертних 
извођења); Лирика Атоса – за клавир (концертно извођење); Три игре за клавир и Ви-

зантијски мозаик – за клавир (више концертних извођења); Елегија и беспућа – за 
глас и хармонику (Експо 2020 Дубаи); Хришћанско пролеће, Молитва, Натпис – три 
сонета за женски и мушки хор (емитовано у Свечаној сали САНУ на скупу о Јовану 
Дучићу); Молитва Рачана – духовни концерт за мешовити хор и гудачки оркестар; 
Крунисања у Жичи – поема за симфонијски оркестар (концертно извођење) и Дози-

вања и сећања – за виолину и виолу (светска премијера, концерт, Лондон, у организа-
цији LSE Arts Lunchtime Concert Series). Дао је неколико интервјуа и учествовао у 
више телевизијских емисија. 

Дописни члан Сава Халугин је током године приредио једну самосталну изло-
жбу слика у Галерији Огранка САНУ у Новом Саду. Учествовао је на једној колектив-
ној изложби на којој је излагао своје скулптуре у Галерији УЛУПУД-а. Добитник је 
Прве награде за најбољи цртеж у току рада колоније „Ликовна колонија акварела и 
цртежа Сремски Карловци“, Културни центар Сремски Карловци. Уручена му је 
Захвалница Народног музеја у Зрењанину за остварену успешну сарадњу УЛУПУД-
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а, за скулптуру „Последичар“, као и Захвалница Градског музеја у Аранђеловцу, на-
кон што је Музеју поклонио скулптуру Александра Ђоновића, који је оснивач смотре 
„Мермер и звуци“, одливену у бронзи. Током године је извео и реализовао следеће 
скулптуре: „Глава“, бронзани одливак; „Седећи“, гипсани одливак (припремљен за 
одливање у бронзи); „Јеленасти“, бронзани одливак и „Лежећа глава са талпама“. 

Дописни члан Јелена Јовановић је ове године стекла звање научног саветника 
у МИ САНУ. Рад јој се одвијао у различитим телима САНУ. Председавала је Акаде-
мијским одбором за заштиту српске музичке баштине и новооснованим Одбором за 
етномузиколошка истраживања и била члан неколико других одбора. Руководила је 
потпројектом у оквиру стратешког пројекта САНУ „Историја и културно наслеђе 
српског народа на Косову и Метохији“ и била координатор пројекта „Музичко 
наслеђе југоисточне Србије, савремено стваралаштво и образовање укуса“ Огранка 
САНУ у Нишу. Објавила је неколико радова: текст посвећен расветљавању појма ма-

терња мелодија Момчила Настасијевића, критичко издање као резултат билатерал-
ног међуакадемијског пројекта 2016–2018: Tihomir Vujičić, Muzičke tradicije Južnih 
Slovena u Mađarskoj / Tihamér Vujicsics, A magyarországi délszlávok zenei hagyományai 
/ Tihomir Vujičić, Musical Traditions of South Slavs in Hungary и монографско издање 
грађе (музички ЦД са двојезичном пратећом књижицом Пошле моме – Вокална тра-

диција црноречких Срба). Одржала је уводно предавање по позиву на међународном 
скупу у Србији (Удружење фолклориста Србије, Топола, јун) и изложен јој је рад на 
међународном скупу у Пољској (Међународни савет за традиционалну музику, 
Познањ, октобар). Одржала је концерт на међународном фестивалу са групом 
„Моба“ (мај) и остварила је групни и солистички наступ у оквиру прославе Дана 
САНУ (новембар). 

Дописни члан Дејан Мијач је изабран 4. новембра. 
Дописни члан Слободан Шијан је изабран 4. новембра. 
Дописни члан Миодраг Табачки је изабран 4. новембра. 
Дописни члан Мрђан Бајић је изабран 4. новембра. 

 

Осврт секретара Одељења 

Разлози за промену имена Одељења – циљеви и очекивања 

Има земаља код којих су академије уметности посебне институције. У Српској 
академији наука и уметности оне су под истим кровом. И то је дуга традиција. Још 
од формирања Друштва српске словесности (1841) па све до времена када је из умет-
ничког крила Академије (1947/48) формирана САН/САНУ, и у оквиру ње Одељење 
ликовне и музичке уметности, данас именом Одељење уметности, уметност је кон-
ститутивни део историјског бића ове установе. Сада је то недвосмислено потврђено 
и добро учвршћено. 

У организационој структури академија промене су веома ретке. Код нас више 
од пола века новије историје у САНУ није било готово никаквих промена у броју и 
саставу одељења. У области уметности, по овом питању баш никаквих за више од 
сто година! Од осам одељења у САНУ, само је једно Одељење уметности, при чему 
је књижевност, будући везана за језик, у Одељењу језика и књижевности. Од укупно 
131 члана САНУ у прошлој години било је само 12 уметника, чија је просечна ста-
рост 80 година. Како се у низу изборних циклуса ситуација све више погоршавала, 
проценили смо да Одељењу прети гашење, чиме би и само име Академије било угро-
жено. Зато смо се одлучили за промену назива Одељења, јер је и сам назив био огра-
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ничавајући, поготово када је у питању избор кандидата који нису само сликари, ва-
јари, архитекте и композитори. Тиме су шансу добиле и друге области у којима се већ 
дуже време постижу високи резултати који унапређују културу и уметност у нашем 
миљеу, афирмишу је и унапређују њену улогу код нас и у свету. Овим се САНУ при-
дружила пракси која већ деценијама постоји у већини академија Европе и света. 

Прошле године смо променили назив Одељења, а потом у изборном циклусу, 
који је следио изборну подршку овој иницијативи и таквом опредељењу, појачали 
бројчани састав и заступљеност уметничких области избором четири нова дописна 
члана, од чега чак три члана из области уметности које до сада у САНУ нису биле 
заступљене. 

 
Карактеристичне активности Одељења 

Осим редовних радних скупова, којих је било десет, Одељење је деловало 
преко својих одбора за научна и уметничка истраживања и пројеката у којима осим 
академика учествују бројни спољни сарадници, истакнуте личности из науке, кул-
туре и уметности. Тако је Одбор за Речник појмова из области ликовне уметности и 
архитектуре, осим академика, окупљао и већи број експерата из историје, теорије и 
праксе многих дисциплина и приредио II том Речника који је 2021. године изашао из 
штампе, док је трећи том у завршној фази припреме. Обимни послови су обављени 
у Одбору за заштиту српске музичке баштине. Важна је била активност Иницијатив-
ног одбора за урбанизам и архитектуру чија је делатност била везана за проблематику 
просторног уређења града. У току је иницијатива за формирање Одбора за старање о 
изворном музичком и вокалном народном уметничком стваралаштву. Академици ли-
ковне уметности континуирано приређују изложбе, не само у Галерији САНУ, у којој 
се одвија и стална концертна активност, а реализована је и веома значајна турнеја 
извођења дела композитора чланова Академије која је обишла многе градове у 
Србији. У протеклој години је започет рад на припремама за обележавање јубилеја 
значајних академика као што су Никола Добровић, Олга Јеврић и Мило Милуновић, 
а покренута је и иницијатива за поновно установљење Награде „Иван Табаковић“. 
Чланови Одељења су имали и богату индивидуалну уметничку делатност ван Ака-
демије. 

 
Реконструкција Палате САНУ 

У прилици када се указала могућност реконструкције Палате САНУ успели 
смо да, осим интервенције на оштећеној конструкцији зграде и елементима фасаде и 
ентеријера који су под историјском заштитом, пројектом обухватимо и значајну 
функционалну и амбијенталну трансформацију данас неусловно коришћеног цен-
тралног атријумског дела зграде. Иако са извесним кашњењима у сарадњи са 
BUREAU3 – PARTNERS, у току су разраде концепта (академика Лојанице и коау-
тора), а потом предстоје разраде пројекта и његова реализација која је предвиђена да 
се заврши до 2024. године, када је планирано обележавање стогодишњице од када је 
зграда подигнута. Оспособљена за безбедно и дуго трајање, Палата ће бити у употре-
бном погледу и амбијентално једно потпуно ново место, које ће постати погодно за 
одржавање многих културних дешавања и активности у граду, што је у складу са 
актуелном идејом која подразумева интензивније присуство Академије у нашој сре-
дини и јавности, пре свега када је реч о науци и уметности. 
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12. ФОНД САНУ ЗА ИСТРАЖИВАЊА У НАУЦИ И УМЕТНОСТИ  
 
Уводне напомене 

Фонд САНУ за истраживања у науци и уметности је у току године остварио 
укупни приход у износу од 66.660.000,00 динара од Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије. Министарство је уплату извршило у целини, 
a Одлуку о расподели средстава за текућу годину донео је Управни одбор Фонда, на 
седници одржаној 15. априла, на основу предлога и сугестија Академијиних одељења 
и Извршног одбора САНУ. 

Фонд САНУ је уплаћена средства распоредио на следеће позиције: за научно-
истраживачке и пројекте у области уметности, за објављивање научних публикација, 
међународну научну сарадњу, организовање научних скупова, учешће чланова 
САНУ и њихових сарадника на научним скуповима у земљи и иностранству, набавку 
научне литературе и за друге намене Програма научноистраживачких и уметничких 
активности САНУ. На ове намене утрошен је укупан износ уплаћених средстава. 
 

Делатности финансиране из Фонда 

Као и у претходним годинама, Фонд САНУ за истраживања у науци и умет-
ности финансирао је следеће активности: 
 

Научноистраживачки и пројекти из области уметности 

Научноистраживачки и уметнички програм САНУ садржао је 25 пројеката из 
области математике, физике и гео-наука, 22 из области хемијских и биолошких наука, 
13 из области техничко-технолошких наука, 24 из области медицинских наука, 12 из 
области језика и књижевности, 19 из области друштвених наука, 28 из области исто-
ријских наука и 13 пројеката из области уметности. 

Резултати рада пројеката и одбора САНУ биће објављени у Билтену Фонда 
САНУ за истраживања у науци и уметности за 2021. годину. 

Издавачка делатност 

У току године одштампано је укупно 57 издањa, од чега је по типу публикација 
13 монографија, 15 зборника радова, 11 каталога, 16 појединачних бројева часописа, 
једна библиографија и први том едиције Живот и стваралаштво жена чланова Срп-

ског ученог друштва, Српске краљевске академије и Српске академије наука и умет-

ности. Више од две стотине аутора публиковало је своје научне радове у Академи-
јиним издањима. Припремљен је и објављен Каталог издања САНУ: 2019–2020–
2021. Укупни трошкови издавања публикација износили су око једанаест милиона 
динара. Издања Галерије САНУ финансирана су из посебних извора. Рукописи су, 
према приоритетима које је установио Издавачки одбор, редовно давани у штампу. 

Технички је обрађено и припремљено за штампу 26 књига и урађен је дизајн 
њихових корица. Технички уредник је урадио прелом и графичко-визуелно решење 
Каталога издања САНУ и прве књиге едиције Живот и стваралаштво жена чла-

нова СУД, СКА и САНУ, а лектори завршну ревизију са коректуром. Српска акаде-
мија наука и уметности конкурисала је за награду 65. Сајма књига у категорији за 
издавачки подухват године, међутим, због епидемиолошке ситуације у земљи, Сајам 
књига ни ове године није одржан. 

Детаљни преглед издавачке делатности Српске академије наука и уметности 
видети у поглављу 16. 
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Међународна сарадња, организација научних скупова и учешће 

чланова САНУ на научним скуповима у земљи и иностранству 

У току године, у условима пандемије ковида 19 и рестриктивног пословања, 
44 члана и сарадника САНУ остварило је студијске боравке, учествовало на научним 
скуповима у земљи и иностранству и узело учешће у радним телима међународних 
асоцијација или као представници САНУ на значајним међународним скуповима. 

Током године у Српској академији наука и уметности одржан је 31 скуп, два 
предавања и два циклуса предавања са 13 предавања, три свечане академије, свечани 
скуп поводом Дана Српске академије наука и уметности и десет комеморативних 
скупова. 

Детаљни преглед научних скупова и предавања одржаних у Српској академији 
наука и уметности видети у поглављу 14. 

 

 

Рад Библиотеке САНУ 

Библиотека САНУ je током године у узајамном каталогу креирала 2.011, а из 
њега је преузела 3.976 библиографских записa, па се сада у бази COBISSANU налази 
укупно 79.434 записа. У нормативној бази личних имена за индивидуалне ауторе 
CONOR, која функционише као саставни и обавезни део система COBISS, Библио-
тека САНУ је креирала 3.010 записа, а допунила 395. 

Библиотека САНУ је по договореном протоколу наставила сарадњу са Аудио-
визуелним архивом и центром за дигитализацију САНУ на дигитализацији старе и 
ретке књиге. У складу са Планом дигитализације фонда БСАНУ, ове године је на ди-
гитализацију послато 640 јединица грађе из група старе српске штампане књиге до 
1832. године и старе српске штампане књиге издате од 1832. до 1867. године. Све 
дигитализоване књиге су претходно обрађене у узајамном каталогу COBISS и обе-
збеђени су метаподаци које је Библиотека у траженом формату послала АВА центру. 

Библиотека САНУ је током године набавила 3.827 свезака монографских и пе-
риодичних издања. Из размене су стигле 2.304 јединице грађе, као поклон 733 једи-
нице грађе и укупно 351 примерак издања САНУ и њених института. Библиотека је 
ове године располагала буџетом у износу од 1.096.565,34 динара за публикације из 
откупа Министарства културе и информисања. Са списка од преко 2.000 наслова, 
библиотекари у Одељењу одабрали су 396 публикацијa за фонд и још 963 примерка 
за размену. Редовно је ажурирана база размене, извршено је 15 ревизија размене, а 
угашено 16. Тренутно се као активно води 711 институцијa. Одељење старе и ретке 
књиге и посебних фондова активно је обрађивало фонд старе и ретке књиге и покло-
њене или откупљене библиотеке: Виктора Новака, Симе Симића и Бранислава Не-
дељковића. Настављена је сарадња са надлежном Библиотеком града Београда на 
упису фонда старе и ретке књиге у Централни електронски регистар културних 
добара. У ЦЕР је унето 212 наслова из групе старе српске књиге штампане до 1832. 
године. Из штампе су изашле јубиларне библиографије академика Владана Д. Ђор-
ђевића и академика Драгана Шкорића у серији „Издања Библиотеке“. Започета је 
припрема друге књиге Библиографије чланова САНУ. Поред тога, рађене су и би-
блиографије за различита издања САНУ. Издато је 486 фотографија чланова Акаде-
мије и њених претходница, Палате САНУ и личности ван САНУ и 58 потписа чла-
нова, све у електронском облику. Припремљено је и издато приближно 2.150 страна 
разне биобиблиографске грађе. У читаоници Библиотеке САНУ обезбеђен је беспла-
тан приступ бази KoBSON (Конзорцијум библиотека Србије за обједињену набавку 
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– онлајн база научних и стручних часописа и информација), финансиран од стране 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 

Одржано је 14 трибина Библиотеке САНУ. Приказано је укупно 26 књига (де-
сет монографских публикација и једна едиција од 16 књига) и десет зборника радова 
чланова САНУ, издања САНУ, као и института и центара чији је САНУ оснивач. Као 
прилог уз књигу Библиотека Српске академије наука и уметности : 1841–2021, 
објављен је штампани преглед свих трибина одржаних од 1991. до 2021. године, под 
насловом Трибина Библиотеке САНУ: (1991–2021). Током године постављено је 
осам камерних изложби у просторијама Библиотеке. У току године објављена је 
књига: Приступне беседе српских академика: (1886–1947), књ. 2, у којој се налазе 
приступне беседе и репродукције уметничких дела 30 од 37 чланова Српске кра-
љевске академије, примљених од 1890. до 1914. године. За објављивање је припре-
мана књига Приступне беседе српских академика: (1886–1947), књ. 3, са приступним 
беседама и репродукцијама уметничких дела чланова Српске краљевске академије 
изабраним од 1915. до 1940. године (укупно 36). 

У току године је изашао девети број годишњака Трибина Библиотеке САНУ. 
Прикупљени су и припремљени за штампу текстови изговорени на трибинама у 2021. 
години. Изашла је из штампе књига Библиотека Српске академије наука и умет-
ности (1841–2021), ауторки Сање Степановић Тодоровић и Марине Нинић, и прилог 
уз књигу Трибина Библиотеке САНУ (1991–2021), који су припремили Данка Кужељ 
и Драгослав Боро. Библиотека активно учествује у припреми едиције Приступних 
беседа српских академика (1886–1947). Друга књига је објављена у децембру. 

Током године у репозиторијум ДАИС унето је укупно 30 монографија и 605 
радова из 30 зборника. Преузето је девет радова. Додељено је преко 4.040 кључних 
речи на српском и енглеском језику. Библиотекари задужени за овај посао имају при-
вилегије администратора репозиторијума ДАИС. 
 

Рад галерија САНУ 

Галерија ликовне и музичке уметности САНУ организовала је током године 
шест изложби са следећим тематским насловима: Влахо Буковац – сликарство непро-

лазне лепоте, Пут правих вредности, Музички интермецо. Колекција грамофонских 
плоча Павла Бељанског, Јован Дучић. Трагање за новим, Слика слици. Европско фигу-

ративно сликарство 60-их и 70-их и Колекција као огледало. Модернизам у делима из 
Галерије Матице српске. Изложбе су пропраћене каталозима, предавањима и стру-
чним вођењима кроз изложбе. Објављено је три каталога у серији „Галерија Српске 
академије наука и уметности“ у издању САНУ и три каталога која нису издања 
САНУ, а штампанo је и енглеско издање четири каталога. Изван Галерије САНУ реа-
лизована је изложба Радови Александра Дерока у Уметничкој збирци Српске акаде-

мије наука и уметности у Народном музеју у Зрењанину, Љубица – Цуца Сокић. Ра-

дови у Уметничкој збирци Српске академије наука и уметности у Градској галерији 
„Мостови Балкана“ (у саставу Спомен-парка „Крагујевачки октобар“) у Крагујевцу, 
Светомир Арсић Басара: Радови 1998–2018 у Градској галерији у Ужицу, Светомир 
Арсић Басара: Радови 1998–2018 у Анексу Галерије Николе Коке Јанковића у Крагу-
јевцу и Светомир Арсић Басара: Радови 1998–2018 у Дому културе у Грачаници. 
Галерија САНУ је учествовала у манифестацији Музеји за 10, Европска ноћ музеја и 
Дани европске баштине 2021. у Београду. Галерија САНУ је поводом осамдесет го-
дина од престанка излажења часописа Уметнички преглед организовала свечани 
скуп „Уметнички преглед (1937–1941)“. Настављени су обрада и евидентирање 
архивске грађе у електронским записима, скениране јединице хемеротеке унете су у 
базу података Легата Олге Јеврић, редовно је ажурирана база података. 
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Приређено је 37 концерата, на којима је наступило 73 извођача: 51 солиста, 20 
клавирских сарадника и два камерна ансамбла. Организован је и свечани „Концерт 
поводом 180 година од оснивања САНУ“ у Великој дворани Коларчеве задужбине. 
Реализована је и турнеја „Камерна музика композитора-академика, путовање по 
Србији“ у три града – Чачку, Краљеву и Крушевцу. У оквиру циклуса концерата одр-
жаване су и ауторске музичке вечери српских композитора: Ивана Јевтића, Свети-
слава Божића и „Концерт вокалне музике Милоја Милојевића“. 

Галерија науке и технике САНУ је у току године реализовала десет изложби и 
учествовала на манифестацији Музеји за 10 и Европској ноћи музеја. Одржане изло-
жбе: Српски научници у енергетској електроници, Ћилим – пут нити, Други светски 
рат у минијатури – 80 година од Априлског рата, Михаило Петровић Алас – Збирке и 
колекције, 9. Међународни салон пејзажне архитектуре, Никола Тесла и Висока 
техничка школа у Грацу, Портрети научника и знаменитих личности из Србије и све-
та, Београдски сајам: Иновативност технологије, архитектуре и културе, О архи-
тектури 2021 и Изложба изабраних илустрованих страна из књиге „Сваштара 2“. 
Галерија је учествовала на конференцији „Фотоника 2021“. Од пратећих активности, 
организовала је један округли сто и једну промоцију књиге. Изложбе су пратили 
каталози (3) и богат програм. 
 

Конзервација и откуп архивалија 

Архив САНУ је у току године следећим поклонима обогатио своје фондове: 
од Гордане Милосављевић из Београда: дневник Дејана Медаковића и грађа за исто-
рију САНУ; од академика Богдана Шолаје фотографија Стевана Калембера; од Да-
ринке Јовановић из Портланда део заоставштине Драгољуба К. Јовановића; од Стеле 
Дамњановић Ћирић и Срђана Јовановића Политичке успомене Драгољуба Јовано-
вића; од Александре Давидов Темерински заоставштина Динка Давидова и од акаде-
мика Славенка Терзића војна књижица Николе Пашића. Архив је од господина Владе 
Граховца из Београда откупио две рукописне књиге Александра Валенте и пет све-
зака дневника припадника четничке омладинске организације „Штаб 501“. Захваљу-
јући личном залагању председника САНУ Владимира С. Костића и финансијској 
подршци Министарства културе и информисања Републике Србије, од Гојка Врту-
нића из Београда откупљене су заоставштине тројице академика – Јована Ристића, 
Недељка Кошанина и Томе Живановића. Збирка одликовања Архива САНУ увећана 
је за 88 одличја и сада има укупно 1.186 предмета. Формиране су нове групе одлико-
вања академика Љубице Марић, Душана Оташевића и Марка Ристића, а направљена 
је и једна засебна у коју ће убудуће улазити сви предмети који по своме пореклу не 
могу бити смештени у већ постојеће целине. Новим предметима су допуњена одли-
ковања академика Василија Крестића, Радоја Чоловића, Владимира Костића, Васе 
Чубриловића, Николе Хајдина, дописног члана Саве Халугина, Милана Јовановића 
Батута и САНУ. Приручна библиотека допуњена је са 38 нових библиотечких једи-
ница и сада броји 2.577 наслова. Завршено је сређивање заоставштине Радисава 
Филиповића. Петоро архивиста сређује заоставштине Федора Никића, Андре Нико-
лића, Станка Опачића Ћанице, Марка Ристића, Николе Радојчића и Бранка Ћопића. 
Захваљујући подршци Министарства културе и информисања и Извршног одбора 
САНУ, а уз стручни надзор и помоћ Народне библиотеке Србије, при Архиву је 
опремљена мања конзерваторска радионица у којој ће убудуће моћи да буде отклањан 
највећи број оштећења разних докумената. 

Као и ранијих година, архивисти су саопштавали резултате својих истражи-
вања на међународним и домаћим скуповима. 
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Начин пословања Фонда САНУ 

Стручни послови Фонда САНУ реализовани су у Сектору за послове Фонда 
САНУ за истраживања у науци и уметности, фондација, задужбина и легата, по на-
логу Управног одбора Фонда САНУ за истраживања у науци и уметности, управника 
послова САНУ и уз сарадњу са Академијиним одељењима, секторима Службе Ака-
демије и њеним јединицама. Управни одбор Фонда радио је у следећем саставу: пред-
седник Управног одбора Фонда САНУ академик Зоран В. Поповић; секретари оде-
љења САНУ, академици: Милан Дамњановић, Одељење за математику, физику и гео-
науке; Владимир Стевановић, Одељење хемијских и биолошких наука; Слободан Ву-
косавић, Одељење техничких наука; Драган Мицић, Одељење медицинских наука; 
Злата Бојовић, Одељење језика и књижевности; Коста Чавошки, Одељење друштве-
них наука; Михаило Војводић, Одељење историјских наука и Милан Лојаница, Оде-
љење уметности; представници одељења САНУ, академици: Зоран Радовић, Богдан 
Шолаја, Велимир Радмиловић, Миодраг Чолић, Александар Лома, дописни члан 
Павле Петровић, академик Миодраг Марковић, академик Tодор Стевановић; пред-
ставник Огранка САНУ у Новом Саду, академик Теодор Атанацковић, и представник 
Огранка САНУ у Нишу, дописни члан Влада Вељковић, чланови Управног одбора 
Фонда САНУ за истраживања у науци и уметности. 

Управни одбор Фонда САНУ одржао је у току године две седнице. На седни-
цама су усвојене одлуке о усвајању Извештаја о раду одбора и пројеката одељења 
САНУ у 2020. години, о усвајању Финансијског плана Фонда САНУ за 2021. годину, 
разматрана су питања реализације и финансирања Програма научноистраживачких 
и уметничких активности САНУ и друга питања везана за рад Фонда САНУ за истра-
живања у науци и уметности. 
 

 

 

 

 

 

13. ОДБОРИ, ФОНДАЦИЈЕ И ЗАДУЖБИНЕ АКАДЕМИЈЕ 

 

Фондација за студије наука и уметности 

Фондација за студије наука и уметности наставила је са радом на реализацији 
циљева дефинисаних Статутом: обезбеђивање услова за образовање младих (студе-
ната и ученика) и њихово оспособљавање за стваралачки рад у науци и уметности, 
као и ради подршке студијама из области наука и уметности. Фондација остварује 
циљеве додељивањем стипендија за студенте основних и постдипломских студија 
током њиховог трајања, а по изузетку и за нарочито способне ученике средњих школа 
током даљег школовања. У Управни одбор Фондације за студије наука и уметности, 
на мандат од четири године (2018–2022), именовани су: академик Душан Оташевић, 
председник Управног одбора Фондације; Славица Павловић, Еуробанкa а.д. Београд; 
др Срђан Цекић, Удружење банака Србије; Саво Јаковљевић, Народнa банкa Србије 
и Веселин Марић, Завод за уџбенике у Београду.  

На седници од 23. фебруара усвојени су: Финансијски извештај за 2020, Фи-
нансијски план за 2021, Извештај о раду за 2020. и Програм рада за 2021. годину. 
Током године одржане су две седнице Управног одбора Фондације. 
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Додељене су две стипендије из области економских наука (степен мастер сту-
дија). На конкурс за доделу стипендије из области економских наука, расписан у ја-
нуару, пријавило се десет кандидата. На основу резултата достављених на увид у 
форми валидних докумената, а у складу са одредбама Правилника о додели стипен-
дија Фондације, Управни одбор Фондације је усвојио одлуку да се стипендије доделе: 
Владимиру Петковићу, студенту мастер студија на Економском факултету у Субо-
тици, смер Рачуноводство и ревизија, и Стефану Стоилковићу, студенту мастер сту-
дија на Економском факултету у Нишу, смер Рачуноводство, ревизија и финансијско 
управљање. Управни одбор је донео одлуку о усвајању Правилника о рачуноводству 
и Одлуку о ангажовању књиговодствене агенције за обављање рачуноводствених и 
књиговодствених послова за потребе Фондације. Усвојене су измене и допуне Пра-
вилника о додели стипендија.  

У свечаном салону Клуба САНУ одржан је 15. децембра свечани скуп посве-
ћен обележавању 25 година рада Фондације и промоцији њених активности и пости-
гнутих резултата. Поздравно слово присутнима је упутио председник САНУ акаде-
мик Владимир С. Костић, а скупу се обратио и генерални секретар Удружења банака 
Србије Владимир Васић и стипендисти (бивши и актуелни): Бранко Вранеш, доцент 
на Филолошком факултету у Београду, Катедра за српску књижевност са јужносло-
венским књижевностима, Владимир Глигорић, др уметности, Факултет музичке 
уметности у Београду, Катедра за соло певање, Лазар Шестовић, магистар економ-
ских наука, Светска банка, Данка Радовановић, дипломирани професор руског језика, 
запослена у Нафтној индустрији Србије и Софија Јовановић, студент докторских 
академских студија на Медицинском факултету Универзитета у Београду. Скупу су 
присуствовали чланови Извршног одбора САНУ, чланови Управног одбора Фонда-
ције, чланови САНУ и стипендисти Фондације. 

Стипендисти су доставили Фондацији извештај о раду за школску 2020/21. 
годину и настављено је њихово даље стипендирање. Сада Фондација стипендира де-
вет студената. Стипендија износи 20.000,00 динара. 

 

Фондација Зоре и др Велибора Поповића 

Фондација је основана са циљем помагања у прикупљању, рестаурацији и кон-
зервацији докумената који се тичу политичке и културне историје српског народа, а 
који се чувају у Архиву САНУ.  

Извршни одбор САНУ у Управни одбор Фондације је именовао: академика 
Василија Крестића, за председника, академика Драгослава Михаиловића и акаде-
мика Видојка Јовића, за чланове. Управни одбор Фонда именовао је за управитеља 
Слађану Млађен.  

Управни одбор Фондације током године одржао је две седнице. На I седници, 
одржаној 28. јануара, усвојени су: Финансијски извештај за 2020. годину, Извештај о 
раду за 2020, као и Финансијски план за 2021. годину. На II седници, одржаној 4. 
новембра, усвојени су Статут Фондације и Правилник о рачуноводству Фондације. 
Управни одбор је, на основу члана 34 Закона о задужбинама и фондацијама, члана 90 
став 1 тачка 1 и 7 Статута Српске академије наука и уметности, и члана 12 Статута 
Фонда Зоре и др Велибора Поповића од 7. јуна 2013. године, донео одлуку о усвајању 
Статута Фондације Зоре и др Велибора Поповића. Статут је предвидео промену на-
зива Фонд у Фондација. 

Фондација поседује девизна средства која орочава под најповољнијим усло-
вима, остварујући тако приход од камате. Каматне стопе су извесно време имале 
тренд смањења, што је неповољно утицало на финансијски резултат Фондације. 
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Фондација Драгослава Срејовића за капиталне научне  
и уметничке пројекте САНУ 

Фондација Драгослава Срејовића за капиталне научне и уметничке пројекте 
Академије основана је вољом оставиоца средстава академика Драгослава Срејовића. 
Циљеви Фондације дефинисани су Статутом Фондације и односе се на стварање 
услова за помагање развоја научног и уметничког стваралаштва Српске академије 
наука и уметности. Извршни одбор САНУ је у Управни одбор Фондације именовао: 
академика Видојка Јовића, за председника, дописног члана САНУ Вујадина Ивани-
шевића и дописног члана Миодрага Марковића, за чланове. Управни одбор Фонда-
ције именовао је за управитеља Слађану Млађен. Административне послове за 
потребе Фондације обавља Стручна служба Академије. 

Управни одбор Фондације је 28. јануара одржао седницу, на којој су усвојени: 
Финансијски извештај за 2020, Финансијски план за 2021. годину и Извештај о раду 
за 2020. годину. Средства Фондације су динарска. 

Фондација Ђорђе Зечевић за заштиту и унапређење ћириличног писма 

Програмски циљеви Фондације односе се на пројекте везане за заштиту и 
унапређење ћириличног писма. Извршни одбор САНУ је у Управни одбор Фонда-
ције именовао: академика Јасмину Грковић-Мејџор, за председника, академика Злату 
Бојовић и дописног члана САНУ Зорана Пауновића, за чланове. Електронска сед-
ница Управног одбора Фондације одржана је 28. јануара. Седници су присуствовали: 
академик Предраг Пипер, председник Управног одбора Фондације и академик 
Јасмина Грковић-Мејџор, члан, др Виктор Савић, секретар УО и Слађана Млађен, 
управитељ Фонда. Средства Фондације су девизна. 

Усвојени су: Финансијски извештај за 2020, Финансијски план за 2021, Одлука 
о пласману девизних средстава Фонда, Извештај о раду за 2020, Плана рада за 2021. 
годину и предложено је да Споменица Милану Решетару буде део дигиталне базе 
САНУ (ДАИС). 

 
Наградна фондација Секуле Зечевића 

Циљеви Фондације, коју је основао Секула Зечевић заједно са Академијом, 
одређени су Статутом и остварују се доделом годишње награде за најбоље ученике 
или студенте, који су родом из Херцеговине, а студирају на универзитетима у Репу-
блици Србији. Извршни одбор САНУ је у Управни одбор Наградне фондације име-
новао: академика Миодрага Марковића, за председника, академика Данила Басту и 
академика Предрага Пешка, за чланове. Управни одбор Фондације именовао је за 
управитеља Слађану Млађен. Књиговодствено-рачуноводствене послове Фондације 
обавља Агенција за пружање књиговодствених услуга Веселинке Кувач, уз повре-
мено ангажовање Драгане Мартиноски. Средства Фондације су девизна. 

Управни одбор Наградне фондације је током године одржао три седнице. На 
седници одржаној 28. јануара усвојени су: Финансијски извештај за 2020. и Финан-
сијски план за 2021. Усвојен је Извештај о раду за 2020. и План рада за 2021. годину. 
На седници одржаној 20. маја изабран је добитник награде Наградне фондације Се-
куле Зечевића за 2020. годину. На конкурс за додељивање награде за 2020. годину 
пријавило се 30 кандидата. Управни одбор је донео одлуку да награду Наградне фон-
дације Секуле Зечевића додели Исидори Арсеновић из Фоче, студенту V године Ме-
дицинског факултета Универзитета у Београду. Новчани износ награде је 60.000,00 
динара нето. Награду чини и Повеља. У салону Клуба САНУ одржана је пригодна 
свечаност на којој је добитнику уручена награда. На другој седници, одржаној 22. 
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октобра, Управни одбор је донео одлуке о усвајању измењеног и допуњеног Статута 
Фондације и Правилника о рачуноводству. Нови Статут је усклађен са Законом о за-
дужбинама и фондацијама Републике Србије, и њиме је предвиђено да се назив На-
градног фонда Секуле Зечевића мења у Наградна фондација Секуле Зечевића. 
Управни одбор Наградне фондације Секуле Зечевића је донео Одлуку о усвајању 
Правилника о рачуноводству, који предвиђа да се обављање финансијско-књиговод-
ственх услуга повери екстерно, путем Уговора о пружању услуга, агенцији за књиго-
водство. Усвојен је предлог да то буде агенција чији је власник Веселинка Кувач, са 
којом ће бити закључен уговор о пружању финансијско-књиговодствених услуга. 

Фондација Николе Трајковића 

Извршни одбор САНУ је у Управни одбор именовао: дописног члана Зорана 
Пауновића, за председника, академика Горана Петровића и академика Данила Басту, 
за чланове. Управни одбор Фондације именовао је за управитеља Слађану Млађен. 
Књиговодствено-рачуноводствене послове за потребе Фондације обавља агенција за 
пружање књиговодствених услуга, уз повремено ангажовање Драгане Мартиноски. 
Средства Фондације су девизна. 

Делатност Фондације Николе Трајковића остварује се доделом награде најбо-
љем преводиоцу за превођење стране поезије на српски језик, објављене на терито-
рији Републике Србије. Одлуку о лауреату доноси жири за доделу награде Фонда-
ције, који броји пет чланова. Чланови су: Дејан Илић, председник жирија, Биљана 
Исаиловић, Вера Хорват, Милош Константиновић и Зоран Пауновић, председник 
Управног одбора Фондације Николе Трајковића. 

Управни одбор Фондације одржао је две седнице. На седници, одржаној 28. 
јануара, усвојени су: Финансијски извештај за 2020, Финансијски план за 2021, 
Извештај о раду за 2020. и Програм рада за 2021, а на седници, одржаној 17. децем-
бра, усвојени су нови и допуњени Статут Фондације и Правилник о рачуноводству и 
донета је одлука о ангажовању књиговодствене агенције. 
 

Задужбина Бранка Ћопића 

Задужбина је основана на неодређено време ради остваривања општекори-
сних циљева, тј. у циљу награђивања писаца за дела написана и објављена на српском 
језику. Додељују се две награде: награда за област прозе и награда за област поезије. 
Одлуку о лауреатима доноси жири, чији чланови су истовремено и чланови Управног 
одбора Задужбине. Задужбина Бранка Ћопића је регистрована у Агенцији за при-
вредне регистре и самостално је правно лице. Извршни одбор САНУ је именовао у 
Управни одбор Задужбине академике: Милосава Тешића, Душана Ковачевића, Ма-
тију Бећковића, Наду Милошевић-Ђорђевић (преминула 27. јула) и Горана Петро-
вића, за чланове. Управни одбор Задужбине је за председника изабрао академика Ми-
лосава Тешића, а за потпредседника академика Горана Петровића. За управитеља је 
именовао Слађану Млађен. Стручно-административне послове за Задужбину 
обавља Љиљана Перовић, а књиговодствено-рачуноводствене послове Књиговод-
ствена агенција Веселинке Кувач и Драгана Мартиноски.  

Задужбина је сарађивала са издавачима књижевних дела Бранка Ћопића и 
Агенцијом за ауторска права за Србију у реализацији ауторских права на објављи-
вање књижевних дела Бранка Ћопића. Радила је на реализацији прихода које оства-
рује од камате на орочене девизне депозите и прихода од ауторских права на објав-
љивање дела Бранка Ћопића. Средства Задужбине су девизна.  
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Управни одбор Задужбине Бранка Ћопића током године је одржао седам сед-
ница. Усвојен је Правилник о рачуноводству Задужбине и усвојена је одлука о анга-
жовању Агенције за књиговодство Веселинке Кувач за обављање рачуноводствених 
и књиговодствених послова Задужбине. На првој седници, одржаној 5. фебруара, 
усвојени су: Финансијски извештај за 2020, Финансијски план за 2021. годину, 
Извештај о раду за 2020. и План рада за 2021. годину. 

Управни одбор Задужбине Бранка Ћопића одлучио је на седници одржаној 5. 
фебруара да се награде из Фонда Задужбине Бранка Ћопића за дела високе умет-
ничке вредности, објављена по први пут у 2019. години, доделе за област прозе Ми-
ладину Ћулафићу за књигу прича Преко границе, у издању СКЗ Београд, а за област 
поезије Дејани Николић за збирку песама Календар, ауторско издање, Чигоја штампа 
Београд и Драгану Марковићу за збирку песама Камен, папир, маказе, у издању 
Удружења за очување баштине „Дијак“, Прибој Мајевички, Република Српска. 

Управни одбор Задужбине је на V седници, одржаној 7. септембра, донео 
одлуку да лауреати награде Задужбине Бранка Ћопића за 2020. годину буду: за прозу 
Драган Стојановић, за дело Тамна пучина, у издању Дома културе Студентски град, 
Нови Београд, а за поезију Злата Коцић, за дело Галгал, у издању Народне библиотеке 
„Стеван Првовенчани“, Краљево.  
 

Задужбина Николе Коњевића и Ружице Грегорић-Коњевић 

Задужбина Николе Коњевића и Ружице Грегорић-Коњевић основана је у циљу 
помагања младим талентованим студентима физике или средњошколцима који се 
уписују на студије физике, као и у циљу пружања подршке у раду одељењима и једи-
ницама Српске академије наука и уметности ради остваривања делатности утврђе-
них Законом о САНУ. Програмске активности Задужбине Николе Коњевића и Ру-
жице Грегорић-Коњевић одвијале су се по програму и плану који је предвидео 
Управни одбор.  

Управни одбор Задужбине чини пет чланова: академик Никола Коњевић, 
председник Управног одбора, академик Милан Дамњановић, академик Зоран Кнеже-
вић, проф. др Игор Савић и доцент Славица Малетић, чланови Управног одбора. 
Мандат Управног одбора је четири године (2019–2023). За управитеља Задужбине 
именована је Слађана Млађен. Стручно-административне послове за Задужбину 
обавља Служба САНУ. 

Током године Управни одбор одржао је две седнице. На првој седници, одржа-
ној 25. јануара, усвојени су: Финансијски извештај за 2020, Финансијски план за 
2021, Извештај о раду за 2020. и Програм рада за 2021. годину. На другој седници, 
одржаној 27. октобра, Управни одбор је разматрао и усвојио извештај о резултатима 
студирања стипендиста Задужбине за школску 2020/2021. годину. Захваљујући спон-
зорима, Задужбина је доделила четири стипендије за школску 2020/2021. годину. 
Исплаћено је по десет стипендија, а месечна стипендија износи 15.000,00 динара. На 
истој седници усвојен је и Правилник о рачуноводству и донета је одлука о ангажо-
вању Књиговодствене агенције VEQ, чији је власник Веселинка Кувач. 

Уз ангажовање свих чланова Управног одбора, остварена су донаторска сред-
ства за стипендије за школску 2020/21. годину од Института за физику у Београду и 
Физичког факултета Универзитета у Београду. Прилагођен је и сајт Задужбине, а у 
децембру је расписан нови конкурс за стипендисте за школску годину 2021/22. 
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14. СКУПОВИ И ПРЕДАВАЊА 

 
Током године, у условима пандемије ковида 19, у Српској академији наука и 

уметности одржане су следеће активности које је организовао или пропратио Сектор 
за организацију скупова и предавања и међународну сарадњу:  
 

Скупови 

Удружење логораша и потомака „Јасеновац“ из Београда организовало је 21. 
априла у Српској академији наука и уметности скуп поводом 80 година од форми-
рања усташких логора и у знак сећања на жртве које су на мучки начин убијене у 
Јасеновцу. 

Одељење медицинских наука САНУ, Одбор за имунологију и алергологију 
САНУ и Друштво имунолога Србије традиционално су, поводом Светског дана иму-
нологије 2021, организовали научни скуп који је одржан 29. априла. Предавања су 
била подељена у три секције: „Имуномодулација“, „Аутоимунске и инфламаторне 
болести“ и „Вакцине и имунологија инфекције“. 

Под покровитељством Одељења медицинских наука САНУ у Свечаној сали 
САНУ одржан је 5. маја научни скуп Светски дан плућне хипертензије.  

На предлог Одељења хемијских и биолошких наука САНУ, 12. маја је одржан 
научно-стручни скуп Значај сточарства у производњи хране и одрживом развоју 
села у организацији Академијског одбора за село.  

Академијски одбор за српско питање САНУ организовао је 1. и 2. јуна научни 
скуп Заштита, очување и афирмација српског културног наслеђа на Косову и Ме-

тохији, који је био посвећен утврђивању и анализирању садашњег стања српског 
културног наслеђа на поменутом простору, како материјалног тако и нематеријалног, 
сагледавању дугорочних претњи његовом опстанку, облицима његовог угрожавања, 
оспоравања и кривотворења његовог националног идентитета и утврђивању 
неопходних научних и стручних услова за његово проучавање, документовање, пре-
зентацију, афирмацију и очување. 

САНУ је 4. јуна организовала научни скуп COVID-19 пандемија: поруке, нова 
сазнања и дилеме, који је имао за циљ да представи активности САНУ у вези са нај-
новијим научним сазнањима о пандемији ковида 19, а у контексту континуиране актив-
ности Академије на овом пољу, како у домаћим тако и у међународним оквирима. 

Поводом 180 година од рођења Ђорђа Радића, првог доктора пољопривредних 
наука код Срба, 8. јуна у САНУ одржан је научни скуп Ђорђе Радић, родоначелник 
савремене пољопривреде у Србији, у организацији Академијског одбора за село САНУ. 

Српска академија наука и уметности, Медицински факултет Универзитета у 
Београду, Клиника за неурологију Универзитетског клиничког центра Србије и Дру-
штво неуролога Србије организовали су симпозијум Паркинсонова болест: 2020/2021, 
који је одржан 11. јуна у САНУ и обухватио је 15 предавања о тој теми. 

Седма национална конференција византолога, у организацији Српског коми-
тета за византологију, Византолошког одбора САНУ и Византолошког института 
САНУ, одржана је 22. јуна у САНУ. 

Српска академија наука и уметности је, поводом 125 година од рођења ино-
страног члана САНУ Романа Јакобсона (1896–1982), 30. јуна у САНУ приредила 
научни скуп Роман Јакобсон – лингвиста, теоретичар књижевности и културе 
светског гласа. 

Осма међународна конференција и школа о фотоници – PHOTONICA 2021, 
на предлог Одељења за математику, физику и гео-науке, одржана је од 23. до 27. авгу-
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ста у САНУ. Организатори научног скупа PHOTONICA, који се од 2007. година бије-
нално одржава у Београду, су Институт за физику, САНУ и Оптичко друштво Србије. 

Одбор за образовање САНУ, Одбор за високо образовање САНУ и Одбор за 
филозофију и друштвену теорију Одељења друштвених наука организовали су 17. и 
18. септембра скуп Образовање: стање, перспективе и улога у развоју Србије, у 
оквиру циклуса „Стратешки правци развоја Србије у XXI веку“, који је покренут 
2012. године како би се пружио увид и допринос кључним питањима развоја земље, 
попут образовања, науке, културе, привреде и друштвеног уређења. 

Српско керамичко друштво је 20. и 21. септембра у САНУ организовало Де-

вету конференцију Српског керамичког друштва (Advanced Ceramics and Applications 
IX: New Frontiers in Multifunctional Material Science and Processing). 

У организацији Факултета примењених уметности у Београду, а под покрови-
тељством САНУ и Одељења уметности САНУ, одржана је дводневна SmartArt кон-
ференција 23. и 24. септембра. 

У организацији Одбора за проучавање живота и обичаја Рома 22. октобра је у 
САНУ одржан научни скуп под називом Допринос Рома култури народа у Србији. 

Одељење језика и књижевности САНУ, у сарадњи са Задужбином Иве 
Андрића, организовало је свечану академију посвећену Иви Андрићу 26. октобра, на 
дан када је пре шездесет година донета одлука о добитнику Нобелове награде за књи-
жевност. 

У сарадњи са Српском академијом наука и уметности, а под покровитељством 
Инжењерске коморе Србије, Грађевински факултет Универзитета у Београду органи-
зовао је међународну научну конференцију Грађевинарство 2021 – достигнућа и ви-

зије, поводом јубилеја – 175 година Факултета. Скуп је одржан у САНУ 25. и 26. 
октобра. 

На предлог Одељења медицинских наука, под покровитељством САНУ, 29. 
октобра је у САНУ одржан научни скуп Биомаркери у уролошкој онкологији. Скуп су 
организовали Одбор за туморе урогениталног тракта САНУ, Секција за клиничку 
биохемију СЛД, Уролошка секција СЛД и Удружење за клиничко лабораторијску ди-
јагностику и истраживање. Скуп је акредитован код Здравственог савета Србије.  

Поводом 100 година од рођења академика Добрице Ћосића, у организацији 
Одбора за проучавање историје књижевности Одељења језика и књижевности 
САНУ, 1. новембра је одржан научни скуп Романи Добрице Ћосића.  

У организацији Одбора за проучавање историје књижевности Одељења језика 
и књижевности САНУ, у САНУ је 22. и 23. новембра одржан дводневни научни скуп 
Српска књижевност у историјама књижевности – поводом 225 година од рођења 
Павла Јосифа Шафарика. 

Академијски одбор за село САНУ организовао је научно-стручни скуп Како 
сузбити амброзију, великог непријатеља здравља људи, који је одржан 24. новембра 
у САНУ. 

Дводневна конференција Рани средњи век на Централном и Источном Бал-

кану, као први у низу сусрета истраживача из Србије и Бугарске у оквиру програма 
сарадње између Српске академије наука и уметности (САНУ) и Бугарске академије 
наука (БАН), одржана је у Свечаној сали САНУ 25. и 26. новембра у организацији 
Српске академије наука и уметности, Националног археолошког института са музе-
јом – Бугарске академије наука и Археолошког института у Београду.  

Институт техничких наука САНУ организовао је од 1. до 3. децембра у САНУ 
Деветнаесту конференцију младих истраживача. 

Српска академија наука и уметности је на предлог Одељења медицинских 
наука организовала научни скуп Владан Ђорђевић – живот, дело, време, који је одр-
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жан 2. и 3. децембра у САНУ, у оквиру наставка активности којима се током 2020. 
године обележавала 176. годишњица рођења академика Владана Ђорђевића. Прво-
битно планиран за децембар 2020, скуп је одложен због неповољне епидемиолошке 
ситуације. 

Поводом 170. годишњице рођења и 80. годишњице смрти Артура Џ. Еванса 
(1851–1941), једног од најзначајнијих светских археолога, дописног члана Српског 
ученог друштва и почасног члана Српске краљевске академије, у САНУ је 7. децем-
бра одржан научни скуп под називом Сер Артур Џ. Еванс (1851–1941): „илирска“ 
трагања и српско питање, у организацији Одељења историјских наука САНУ. 

Српска академија наука и уметности је 2021. годину посветила песнику и 
дипломати Јовану Дучићу поводом стопедесетогодишњице његовог рођења. Научни 
скуп Јован Дучић – песник и дипломата одржан је у САНУ 9. и 10. децембра. Пре 
почетка радног дела научног скупа приказан је документарни филм Кроз Требиње са 
Јованом Дучићем, који су припремили алумни Филолошког факултета Универзитета 
у Београду, а у радном делу своје реферате саопштило је 32 учесника. 

На предлог Одељења медицинских наука, у САНУ је 13. децембра организо-
ван семинар Хумана репродукција у вртлогу пандемије COVID-19, који је био акре-
дитован код Здравственог савета Србије. 

Српска академија наука и уметности је организовала међународни научни 
скуп Надзорни капитализам 16. и 17. децембра у САНУ.  

Математички факултет Универзитета у Београду организовао је 20. децембра 
Дан Математичког факултета у САНУ. 
 

Свечани скупови и академије 

Свечана академија поводом 125 година од рођења и 40 година од смрти акаде-
мика Вукића М. Мићовића одржана је 3. јуна у САНУ, у организацији Одељења хе-
мијских и биолошких наука САНУ, и том приликом су академик Владимир С. Костић, 
председник САНУ, и проф. др Иванка Поповић, ректор Универзитета у Београду, 
поздравили присутне, а о животу и раду академика Вукића М. Мићовића говорили 
су академик Живорад Чековић, проф. др Снежана Бојовић и проф. др Душан Сладић. 
Текстове из књиге Вукић М. Мићовић 1896–1981. Живот и дело, према одабиру ака-
демика Радомира Н. Саичића, говорио је драмски уметник Небојша Дугалић. 

У организацији Одељења језика и књижевности и Одељења историјских 
наука 29. септембра је у САНУ приређена Свечана академија поводом 200 година од 
рођења Меда Пуцића (1821–1882). Академик Злата Бојовић је говорила о његовом 
књижевном раду, док је о његовом историјском раду говорио дописни члан САНУ 
Славенко Терзић. 

У оквиру обележавања Године Јована Дучића, 20. октобра је одржан свечани 
скуп Лирска поља Јована Дучића. Избор стихова и коментаре је припремио дописни 
члан САНУ Јован Делић, а изабране стихове говорили су драмски уметници Биљана 
Ђуровић и Хаџи Ненад Маричић. 

Дана 19. новембра одржан је свечани скуп поводом Дана САНУ. Том приликом 
је додељена награда Медаља САНУ за 2021. годину добитницима, академику Ивану 
Гутману из области природних и техничких наука и академику Василију Крестићу 
из области друштвених и хуманистичких наука. Истог дана су уручене повеље о 
чланству и знак САНУ новоизабраним дописним члановима САНУ. 

Српска академија наука и уметности је 9. и 10. децембра организовала Свечану 
академију посвећену Јовану Дучићу. О поезији Јована Дучића говорио је академик 
Љубомир Симовић, док су Дучићеве стихове, према избору академика Симовића, 
казивали драмски уметници Воја Брајовић и Небојша Кундачина. 
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Комеморативни скупови  

Српска академија наука и уметности организовала је десет комеморативних 
скупова посвећених успомени на своје преминуле чланове.  

Комеморативни скуп посвећен успомени на преминулог редовног члана 
САНУ Ивана Клајна одржан је 25. маја. О личности и делу академика Ивана Клајна 
говорили су: академик Злата Бојовић, секретар Одељења језика и књижевности, ака-
демик Предраг Пипер и проф. Јулијана Вучо. 

Комеморативни скуп посвећен успомени на преминулог редовног члана 
САНУ Нинослава Стојадиновића, који је вршио дужност председника Огранка 
САНУ у Нишу, одржан је 16. јуна. О личности и делу академика Нинослава Стојади-
новића говорили су: академик Дејан Поповић, дописни члан Слободан Вукосавић, 
академик Градимир Миловановић и др Данијел Данковић, ванредни професор 
Електронског факултета Универзитета Нишу. 

Комеморативни скуп посвећен успомени на преминулог редовног члана 
САНУ Александра Ивића одржан је 22. септембра. О личности и делу академика 
Александра Ивића говорили су: академик Милан Дамњановић, секретар Одељења за 
математику, физику и гео-науке, академик Стеван Пилиповић, академик Градимир 
Миловановић и дописни члан Владица Цветковић. 

Комеморативни скуп посвећен успомени на преминулог редовног члана 
САНУ Наду Милошевић-Ђорђевић одржан је 13. октобра. О личности и делу акаде-
мика Наде Милошевић-Ђорђевић говорили су: академик Злата Бојовић, секретар 
Одељења језика и књижевности, академик Миро Вуксановић, дописни члан Слобо-
дан Грубачић и проф. др Бошко Сувајџић. 

Комеморативни скуп посвећен успомени на преминулог редовног члана 
САНУ Војислава Марића одржан је 27. октобра. О личности и делу академика Воји-
слава Марића говорили су: академик Милан Дамњановић, секретар Одељења за ма-
тематику, физику и гео-науке, академик Стеван Пилиповић, академик Миодраг Ма-
тељевић и академик Миљко Сатарић. 

Комеморативни скуп посвећен успомени на преминулог редовног члана 
САНУ Милорада Митковића, који је вршио дужност потпредседника Огранка САНУ 
у Нишу, одржан је 12. новембра. О личности и делу академика Милорада Митковића 
говорили су: академик Радоје Чоловић, академик Марко Бумбаширевић и проф. др 
Добрила Станковић Ђорђевић, декан Медицинског факултета Универзитета у Нишу. 

Комеморативни скуп посвећен успомени на преминулог редовног члана 
САНУ Предрага Пипера одржан је 10. новембра. О личности и делу академика Пре-
драга Пипера говорили су: академик Злата Бојовић, секретар Одељења језика и књи-
жевности, академик Миро Вуксановић, дописни члан Светислав Божић, проф. др 
Рајна Драгићевић и проф. др Срето Танасић. 

Комеморативни скуп посвећен успомени на преминулог редовног члана 
САНУ Зорана Ђурића одржан је 1. децембра. О личности и делу академика Зорана 
Ђурића говорили су: академик Слободан Вукосавић, секретар Одељења техничких 
наука САНУ, академик Зоран Поповић, потпредседник САНУ, др Катарина Радуло-
вић, научни саветник Центра за микроелектронске технологије ИХТМ, и др Зоран 
Николић из Института техничких наука САНУ. 

Комеморативни скуп Сећање на академика Исидору Жебељан, посвећен успо-
мени на преминулог редовног члана САНУ Исидору Жебељан одржан је 21. децем-
бра. О личности и делу академика Исидоре Жебељан говорили су: академик Милан 
Лојаница, секретар Одељења уметности САНУ, др Ивана Медић, Музиколошки 
институт САНУ и госпођа Вида Огњеновић, књижевница. Путем видео-линка скупу 
су се обратили: Пол Касиди, члан и уметнички руководилац Квартета „Бродски“ из 
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Лондона и Данијел Роуланд, виолиниста и професор Краљевског музичког колеџа из 
Лондона. У музичком делу програма учествовали су: Мирјана Нешковић, виолина, 
Срђан Сретеновић, виолончело и Александар Стефановић, хармоника. 

Комеморативни скуп Сећање на члана САНУ Владимира Величковића, посве-
ћен успомени на преминулог члана ван радног састава САНУ Владимира Величко-
вића одржан је 27. децембра. О личности и делу Владимира Величковића говорили 
су: академик Милан Лојаница, секретар Одељења уметности САНУ, проф. др 
Јасмина Чубрило, Катедра за историју уметности Филозофског факултета, госпођа 
Невена Маринковић, историчар уметности и дописни члан Мрђан Бајић. 

Предавања 

На предлог Одељења медицинских наука САНУ, Џин Лензер (Jeanne Lenzer), 
награђивана, независна, медицинска истраживачка новинарка и ауторка у бројним 
медицинским часописима, одржала је предавање у САНУ 29. јула на тему Забриња-

вајући трендови у вези са одобрењима лекова, уређаја и вакцина у САД (Concerning 
trends in US food & drug administration’s drug, device and vaccine approvals).  

На предлог Одељења медицинских наука САНУ, Џон Јоанидис (John Ioanni-
dis), професор епидемиологије и биомедицине на Универзитету Станфорд, САД, 
одржао је предавање у САНУ 29. јула на тему Репродуцибилна и корисна истра-
живања у биомедицини и шире: преглед тренутне ситуације (Reproducible and useful 
research in biomedicine and beyond: an overview of the current situation). 

Циклуси предавања 

У току године одржана су два циклуса предавања: О митолошкој прошлости 
Срба – истине и заблуде, са укупно шест предавања, и Контроверзе у медицини, са 
укупно седам предавања.  

Одељење језика и књижевности САНУ организовало је током септембра, 
октобра и новембра циклус предавања О митолошкој прошлости Срба – истине и 
заблуде: 

 дописни члан САНУ Љубинко Раденковић одржао је 16. септембра преда-
вање на тему Словенски пантеон: факта и непознанице; 

 др Вања Станишић, професор на Катедри за српски језик са јужносло-
венским језицима Филолошког факултета Универзитета у Београду, одржао је 14. 
октобра предавање на тему Винчански знаци у типологији писма; 

 др Драгана Николић, виши научни сарадник у Балканолошком институту 
САНУ, одржала је 21. октобра предавање на тему Етничка слика Балкана на прагу 
првог миленијума нове ере; 

 др Радивој Радић, професор на Филозофском факултету Универзитета у 
Београду, одржао је 28. октобра предавање на тему Да ли су Срби народ најстарији?; 

 академик Александар Лома одржао је 8. новембра предавање на тему 
Етничка и културна прошлост Срба у светлу језика; 

 др Персида Лазаревић ди Ђакомо, професорка на Факултету за стране је-
зике и књижевност Универзитета у Пескари у Италији, одржала је 18. новембра пре-
давање на тему Рукописна заоставштина Павла Соларића о пореклу Словена и Срба. 

Одељење медицинских наука САНУ организовало је током новембра и децем-
бра циклус предавања Контроверзе у медицини:  
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 3. новембра одржана су три предавања са темом Еутаназија – законски, 
теолошки и психијатријски аспекти. Предавања су одржали: академик Душица Ле-
чић Тошевски, на тему Еутаназија – психијатријски аспекти; др Виолета Бешире-
вић, професорка на Правном факултету Универзитета „Унион“, на тему Легализација 
еутаназије код нас и у свету – еволуција, револуција или status quo? и др Богдан Лу-
бардић, професор Богословског факултета Универзитета у Београду, на тему Црква и 
питање еутаназије – теолошке рефлексије; 

 др Јелена Друловић, професорка на Клиници за неурологију Универзи-
тетског клиничког центра Србије Медицинског факултета Универзитета у Београду, 
одржала је 15. новембра предавање на тему Легализација марихуане: за и против – 
примена у медицини, контроверзе и изазови; 

 проф. др Татјана Пекмезовић, продекан за научноистраживачки рад Меди-
цинског факултета Универзитета у Београду, Институт за епидемиологију Медицин-
ског факултета Универзитета у Београду, одржала је 29. новембра предавање на тему 
Имунизација – чињенице, изазови и предрасуде; 

 др Ивана Новаковић, професорка на Катедри за хуману генетику Медицин-
ског факултета Универзитета у Београду, одржала је 8. децембра предавање на тему 
Етички аспекти генетског тестирања; 

 професор др Соња Марјановић, начелник Сектора за превентивну меди-
цину Војномедицинске академије, одржала је 20. децембра предавање на тему Ути-

цај јонизујућег и нејонизујућег зрачења. 
 

Посете у САНУ  

Српску академију наука и уметности посетила је у мају месецу амбасадорка 
Велике Британије у Републици Србији Њ. Е. госпођа Сиан Меклауд. На састанку су 
учествовали председник САНУ академик Владимир С. Костић, потпредседник 
САНУ академик Љубомир Максимовић, генерални секретар САНУ академик Зоран 
Кнежевић, управник САНУ др Бојан Бугарчић и директор Британског савета у 
Србији господин Питер Браун. 

Амбасадорка Републике Србије у Савезној Републици Немачкој Њ. Е. госпођа 
Снежана Јанковић посетила је САНУ у септембру. На састанку су учествовали пред-
седник САНУ академик Владимир С. Костић, генерални секретар САНУ академик 
Зоран Кнежевић, секретар Одељења историјских наука САНУ академик Михаило 
Војводић и управник САНУ др Бојан Бугарчић. 

Српску академију наука и уметности је 7. децембра посетила амбасадорка Ре-
публике Србије у Републици Белорусији Њ. Е. госпођа Мила Милошевић. 

Њ. Е. именовани амбасадор Републике Србије у Краљевини Белгији и Луксем-
бургу господин Александар Тасић је 23. децембра посетио САНУ. Добродошлицу су 
му пожелели потпредседник САНУ академик Љубомир Максимовић и др Бојан Бу-
гарчић, управник послова САНУ. Посета је организована поводом ступања на 
дужност амбасадора А. Тасића и реализована је на захтев Министарства спољних 
послова Републике Србије. 

Српску академију наука и уметности је 28. децембра посетио Њ. Е. именовани 
амбасадор Републике Србије у Арапској Републици Египту господин Мирослав 
Шестовић. 
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Представљање књиге 

Промоција књиге Конвергенција периферије ка развијеној ЕУ и фактори који 
је опредељују: емпиријско истраживање и импликације за Србију, професора Павла 
Петровића, дописног члана САНУ, и др Мирјане Глигорић Матић, доцента на Еко-
номском факултету у Београду, одржана је 13. маја у САНУ. Ова монографија резултат 
је истраживања рађеног у оквиру двогодишњег пројекта САНУ „Емпиријска анализа 
детерминанти привредног раста: Конвергенција у ЕУ и препоруке за Србију“, који је 
водио дописни члан САНУ Павле Петровић. 

 

* * * 

Услед неповољних епидемиолошких околности, Српска академија наука и 
уметности ни ове године није приређивала традиционални пријем за ученике сред-
њих школа који су освојили једно од прва три места на међународним такмичењима. 
САНУ је свим добитницима признања обезбедила пригодне поклоне који су им у де-
цембру послати на кућне адресе. 
 

 

 

 

 

15. МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА 

 
Српска академија наука и уметности члан је невладиних међународних нау-

чних асоцијација на различитим нивоима, односно: на светском – Интеракадемијско 
партнерство (IAP), Међународни научни савет (ISC), Међународна унија академија 
(UAI), UNESCO; европском – Европска федерација академија (ALLEA), Алијанса 
међународних научних организација регије Један појас – један пут (ANSO), Европ-
ска академија наука и уметности (EASA), Европска академија уметности, наука и 
хуманистичких наука (EAASH), Европскa научнa фондацијa (ESF); регионалном – 
Global Round Table, Евромедитеранска академијска мрежа (ЕМАN), Академије 
подунавске регије (DAC), и балканском – Интеракадемијски савет југоисточне 
Европе (IAC SEE). 

Због неповољне епидемиолошке ситуације, односно пандемије вируса ковид 
19, и ове године скоро сви важни скупови међународних асоцијација академија одр-
жани су онлајн. 
 

Међународне активности САНУ 

Потпредседник САНУ академик Љубомир Максимовић учествовао је 6. маја, 
као представник САНУ, на (електронској) Генералној скупштини асоцијације 
ALLEA. 

Академик Миодраг Чолић учествовао је као представник САНУ: на ванредној 
Генералној скупштини Међународног научног савета (ISC), одржаној од 1. до 3. 
фебруара; на 4. годишњем састанку Европске групе Интернационалног савета за 
науку (EGISC), одржаном 10. и 11. јуна; на консултативном састанку ISC-a о нацрту 
Акционог плана за 2022–2024, одржаном 28. и 29. јула, и на Годишњој скупштини 
ISC-a, одржаној oд 11. до 15. октобра. Сви састанци одржани су електронским путем. 
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У својству представника САНУ академик Миодраг Чолић био је рецензент 
пројекта International Sharing of Personal Health Data for Research, који је саставила 
радна група експерата формирана од стране ALLEA (Федерација европских акаде-
мија), EASAC (Научни саветодавни одбор европских академија) и FEAM (Европска 
федерација академија медицинских наука). Пројекат се односио на заједничку ини-
цијативу ових међународних институција за решавање проблема преноса података 
из домена јавног сектора изван ЕU/ЕЕА. 

Академик Федор Месингер учествовао је као представник САНУ: на 
електронском скупу Императив климатских мера за заштиту људског здравља у 
Европи, у организацији IAP и EASAC (European Academies Science Advisory Council) 
6. маја и на 11. конференцији Академија подунавске регије (DAC) Промена климе и 
контрола климе, која је организована у сарадњи са Бугарском академијом наука. Кон-
ференција је одржана електронским путем 22. октобра. 

Академик Небојша Лалић учествовао је, као представник САНУ, на VI зајед-
ничкој научној конференцији западног Балкана, која је одржана електронским путем 
1. и 2. јула. 

Генерални секретар САНУ академик Зоран Кнежевић учествовао је, у својству 
представника САНУ, на (електронској) Скупштини Европског научног фонда (ESF) 
5. јула. 

Дописни члан САНУ Вујадин Иванишевић учествовао је, као представник 
САНУ, на свечаној академији посвећеној археолозима Станету Габровецу и Драго-
славу Срејовићу, у оквиру Сретењских свечаности 2021, које су одржане 8. и 9. 
октобра, у организацији Словеначке академије наука и уметности, Словеначке ма-
тице и Вукове задужбине у Љубљани. 

Дописни члан САНУ академик Вујадин Иванишевић присуствовао је онлајн 
седници Генералне скупштине Међународне уније академија (UAI) 17. новембра. 

Генерални секретар САНУ академик Зоран Кнежевић, на позив Европске 
научне фондације (ESF), потписао је Оквир са смерницама, односно Сагласност у 
оквиру Пројекта о промовисању етике и интегритета у немедицинским истражива-
њима (PRO-Res Project). 

Академија је прихватила позив и учествовала на Zoom састанку Међународне 
године основних наука за одрживи развој 2022 (International Year of Basic Sciences for 
Sustainable Development – IYBSSD 2022), поводом IYBSSD 2022 резолуције, одржа-
ном 9. децембра. 

Позив Међународног научног савета (International Science Council – ISC) за 
подршку иранско-шведском научнику Амадрези Ђелалију (Dr. Ahmadreza Djalali), 
који је осуђен на смрт. Извршни одбор САНУ је закључио да се ради о цивилиза-
цијском питању, као и да је САНУ принципијелно против смртне казне и залаже се 
за њено укидање. 

Извештај Европске федерације академијa (ALLEA) Истраживање о здрав-

ственим неједнакостима постављен је на сајт САНУ. 
Плаћена је чланарина за 2022. годину у Европској федерацији академија 

(ALLEA). 
 

Билатерална сарадња 

На позив председника ЦАНУ достављена је честитка САНУ поводом 50. го-
дишњице постојања ЦАНУ. 

Одржан је састанак о могућој промени назива Речника САНУ 27. септембра и 
26. новембра. 
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Билатерална научна сарадња на основу потписаних споразума 

Српска академија наука и уметности има потписане билатералне споразуме о 
научној (и уметничкој) сарадњи са 23 националнe академије наука. Овим споразу-
мима обухваћено је 59 истраживачких пројеката и предвиђено по 124 човек/недеља 
годишње за бездевизну размену за наше и иностране истраживаче. 

Ове године искоришћено је 27.5 човек/недељe за размену истраживача. 
 

Сарадња са Азербејџанском националном академијом наука 

Видети Годишњак CXXII за 2015. годину. 
 

Сарадња са Академијом наука и умјетности Републике Српске 

Видети Годишњак CXXVI за 2019. годину, стр. 217. 
 

Сарадња са Атинском академијом 

Видети Годишњак CXXII за 2015. годину, стр. 248. 
 

Сарадња са Аустријском академијом наука 

Видети Годишњак CXXII за 2015. годину, стр. 248. 
 

Сарадња са Бугарском академијом наука 

Важећи Тематски план сарадње садржи укупно 21 заједнички пројекат, а 
годишња квота за размену износи 35 недеља. Од тога су домаћи истраживачи 
искористили 11 недељa, док су бугарски истраживачи искористили девет дана. 

 
Сарадња са Националном академијом наука Белорусије 

Видети Годишњак CXXVI за 2019. годину, стр. 217. 
 

Сарадња са Мађарском академијом наука 

Српска академија наука и уметности потписала је нови Протокол за период 
2020–2022. у децембру 2020. године, у оквиру којег је утврђен нови Тематски план 
са два заједничка пројекта. Ове године домаћи истраживачи су искористили десет 
дана, док мађарски истраживачи нису користили квоту. 

 
Сарадња са Македонском академијом наука и уметности 

Српска академија наука и уметности и Македонска академија наука и 
уметности усагласиле су нови Тематски план са седам заједничких пројеката за 
период од 2022. до 2024. године. Квота за размену истраживача износи по шест 
недеља годишње. Ове године није било размене истраживача. 

 
Сарадња са Пољском академијом наука 

Тематски план садржи пет пројеката, а годишња квота за размену истраживача 
износи по седам недеља. Ове године домаћи истраживачи су искористили десет дана, 
док пољски истраживачи нису користили квоту. 

 
Сарадња са Румунском академијом 

Укупан број заједничких пројеката износи 19, годишња квота за размену 
истраживача износи по 15 недеља. Домаћи истраживачи су искористили три недеље, 
док румунски истраживачи нису користили квоту. 
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Сарадња са Руском академијом наука 

Видети Годишњак CXXIII за 2016. годину, стр. 219. 
 

Сарадња са Словачком академијом наука 

САНУ је потписала нови Споразум о билатералној сарадњи са Словачком 
академијом наука у септембру 2020. године. Тематски план састоји се од укупно пет 
Mobility пројеката за период 2021–2022. године, а број недеља за размену 
истраживача није фиксно одређен. Домаћи истраживачи за студијске боравке 
искористили су шест недеља, док су словачки истраживачи искористили три недеље. 

 
Сарадња са Словеначком академијом наука и уметности 

Видети Годишњак CXXII за 2015. годину, стр. 251. 
 

Сарадња са Турском академијом наука 

Видети Годишњак CXVIII за 2011. годину, стр. 269. 
 

Сарадња са Националном академијом наука Украјине 

Видети Годишњак СXXI за 2014. годину, стр. 219. 
 

Сарадња са Чешком академијом наука 

Видети Годишњак CXVII за 2010. годину, стр. 271. 
 

Сарадња са Краљевском академијом за књижевност,  
историју и старине (Шведска) 

Видети Годишњак СXXI за 2014. годину, стр. 219. 
 

Сарадња са Краљевском фламанском академијом наука и уметности Белгије 

Видети Годишњак CXVIII за 2011. годину, стр. 264. 
 

Сарадња са Кинеском академијом друштвених наука и  
Кинеском академијом наука у Пекингу 

Видети Годишњак CXXIII за 2016. годину, стр. 220 за КАДН. 
Видети Годишњак CXXVI за 2019. годину, стр. 217 за КАН. 
У току ове године није остварена размена истраживача. 
 

Сарадња са Националном академијом „Деи Линчеи“ 

Видети Годишњак СXXI за 2014. годину, стр. 220. 
 

Сарадња са Црногорском академијом наука и умјетности 

Видети Годишњак CXXIII за 2016. годину, стр. 220. 
 

Сарадња са Академијом наука Исламске Републике Иран 

Видети Годишњак CXVIII за 2011. годину, стр. 264. 
 

Сарадња са Националним саветом за истраживања Канаде 

Видети Годишњак CXVIII за 2011. годину, стр. 264. 
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Споразуми о билатералној сарадњи са академијама земаља чланица ЕУ 

 

З е м љ а 
Број 

пројеката 

Укупан број 
недеља 

Број искоришћених недеља 
Број гостујућих 

истраживача 

инострани домаћи инострани домаћи 

Аустрија* – 4 – – – – 

Бугарска 21 35 1.5 11 1 12 

Мађарска 2 није фиксни – 1.5 – 2 

Пољска 5 7 – 1.5 – 2 

Румунија 19 15 – 3 – 1 

Словачка 5 није фиксни 3 6 3 4 

Словенија – 2 – – – – 

Чешка 
Република 

– 15 – – – – 

Шведска* – 10 – – – – 

Белгија* – 4 – – – – 

Грчка* – 4 – – – – 

Италија **       

 

* Не постоји листа усклађених пројеката, већ се бездевизна размена истраживача одвија према одредбама 
дефинисаним Споразумом о научној сарадњи две академије. 

** Потписан Меморандум о разумевању као кровни документ, а детаљи сарадње разрађују се за сваки 
посебан пројекат. 

 

 

 
Споразуми о билатералној сарадњи са академијама осталих земаља 

 

З е м љ а 
Број 

пројеката 

Укупан број 
недеља 

Број искоришћених недеља 
Број гостујућих 

истраживача 

инострани домаћи инострани домаћи 

Азербејџан – 2 – – – – 

Белорусија – – – – – – 

Кина* – 14 – – – – 

Македонија 7 6 – – – – 

Република 
Српска 

– – – – – – 

Турска* – 6 – – – – 

Украјина – – – – – – 

Црна Гора* – – – – – – 

Иран** – – – – – – 

 

* Не постоји листа усклађених пројеката, већ се бездевизна размена истраживача одвија према одредбама 
дефинисаним Споразумом о научној сарадњи две академије. 

** Потписан Споразум о сарадњи, на основу кога ће се сачинити извршни програм. 
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Листа институција по земљама са којима САНУ има потписане споразуме 
 

Р. бр. Земља Национална академија наука Друга установа 

1. Азербејџан Азребејџанска национална академија наука  

2. Аустрија Аустријска академија наука 
Европска академија наука  
и уметности, Салцбург 

3. Белорусија 
Национална академија наука 

 Белорусије 

 

4. Белгија 
Краљевска фламанска академија 

 наука и уметности Белгије 

 

5. Бугарска Бугарска академија наука  

6. Грчка Атинска академија  

7.  Италија Национална академија „Деи Линчеи“ 
Савет за национална 
истраживања Италије 

8. Иран 
Академија наука Исламске 

Републике Иран 

 

9.  Канада  
Национални савет за 
истраживања Канаде 

10. Кина 

Кинеска академија друштвених наука 

Кинеска академија наука  
Шандунг академија наука 

 

11. Мађарска Мађарска академија наука  

12. Македонија Македонска академија наука и уметности  

13. Пољска Пољска академија наука  

14. 
Република 
Српска 

Академија наука и умјетности Републике 
Српске 

 

15. Румунија Румунска академија  

16. 
Руска 
Федерација 

Руска академија наука  

17. Словачка Словачка академија наука  

18. Словенија Словеначка академија наука и уметности  

19. Турска Турска академија наука  

20. Украјина Национална академија наука Украјине  

21. Црна Гора Црногорска академија наука и умјетности  

22. 
Чешка 

Република 
Чешка академија наука  

23. Шведска 
Краљевска академија за књижевност, 
историју и старине 
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16. ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ 

Издавачки одбор 

Издавачки одбор Српске академије наука и уметности радио је у следећем 
саставу: председник академик Зоран Кнежевић, генерални секретар САНУ; чланови: 
академик Милан Дамњановић, секретар Одељења за математику, физику и гео-науке; 
академик Владимир Стевановић, секретар Одељења хемијских и биолошких наука; 
академик Зоран Петровић, академик Дејан Поповић (преминуо 4. октобра 2021), 
академик Слободан Вукосавић, секретари Одељења техничких наука; академик 
Драган Мицић, секретар Одељења медицинских наука; академик Злата Бојовић, 
секретар Одељења језика и књижевности; академик Коста Чавошки, секретар Оде-
љења друштвених наука; академик Михаило Војводић, секретар Одељења исто-
ријских наука; академик Милан Лојаница, секретар Одељења ликовне и музичке 
уметности; академик Јасмина Грковић-Мејџор, представник Огранка САНУ у Новом 
Саду и академик Милорад Митковић (преминуо 7.  априла 2021), Градимир Миловано-
вић, представници Огранка САНУ у Нишу. У своме раду Издавачки одбор је приме-
њивао одредбе Правилника о издавачкој делатности САНУ. У току године одржано 
је девет седница Издавачког одбора, од којих осам електронским путем. Издато је 
укупно 57 издањa. Више од двесто аутора објавило је 242 научна рада у Акаде-
мијиним издањима. 
 

Издања САНУ 

У току године Српска академија наука и уметности објавила је следећа издања: 
 
Председништво 

Годишњак CXXVII, за 2020. 
– Београд 2021, стр. 303, 24 цм. 
ISSN 0351-0336 
 

Билтен Фонда САНУ за истраживања у науци и уметности за 2020. годину, 
бр. 46 
– Београд 2021, стр. 223, 24 цм.  
ISSN 2466-4286 
 

Bulletin of Scientific and Art Research. Annual Report for 2019 

– Belgrade 2021, pages 180, 24 cm. 
ISSN 2466-5150 
 

Каталог издања Српске академије наука и уметности: 2019–2020–2021 

– Београд 2021, стр. 47, 24 цм. 
 

Живот и стваралаштво жена чланова Српског ученог друштва, Српске 
краљевске академије и Српске академије наука и уметности, тoм I 
– Београд 2021, стр. 460, 29 цм. 
ISBN 978-86-7025-880-8 
Предговор председника САНУ академика Владимира С. Костића. Предговор, 

Нада Милошевић-Ђорђевић. – Ненад Макуљевић, Катарина Ивановић (1811–1882). 
– Слободан Г. Марковић, Аделајн Полина Ирби (1831–1911). – Слободанка Пековић, 
Исидора Секулић (1877–1958). – Александра Вранеш, Десанка Максимовић (1898–
1993). – Јасмина Чубрило, Зора Петровић (1894–1962). – Борислав Чичовачки, Љу-
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бица Марић (1909–2003). – Селена Ракочевић, Младена Прелић, Љубица Јанковић 
(1894–1974). – Ирина Суботић, Љубица Цуца Сокић (1914–2009). – Маријана Рицл, 
Фанула Папазоглу (1917–2001). – Јеша Денегри, Олга Јеврић (1922–2014). – Џенет 
Вон (превод Весна Костић), Онор Бриџит Фел (1900–1986). 

 
Приступне беседе српских академика (1886–1947), књ. 2 
– Београд 2021, стр. 668, 24 цм. 
ISBN 978-86-7025-916-4 
Миро Вуксановић, Приступне беседе српских академика (уреднички предго-

вор другој књизи). – Прави чланови Српске краљевске академије (1886–1947). – При-
ступне беседе (1890–1914). Академија природних наука. – Сима Лозанић, О арома-
тичним дитијокарбаматима. – Јован Цвијић, Структура и подела планина Балканског 
полуострва. – Михаило Петровић Алас, О математичкој теорији активности узрока. 
– Богдан Гавриловић, Проблем простора, хипер-простора и континуума. – Сава Уро-
шевић, Један поглед на постанак кристаластих шкриљаца. Академија философских 
наука. – Владан Ђорђевић, Кораис и Доситеј. – Јован Туроман, Борба за хумани-
стичку гимназију и борба против ње. – Петар Пера Ђорђевић, О реду речи у српском 
језику. – Љубомир Стојановић, О индивидуалисању српскога језика. – Андра Нико-
лић, О књижевној критици. – Александар Белић, Основне црте историјског развитка 
српскога језика. Академија друштвених наука. – Јован Ристић, Леополд Ранке и осло-
бођење Србије. – Глигорије Гига Гершић, Поглед на међународни и државноправни 
положај Босне и Херцеговине и острва Кипра према научним оценама претставника 
данашње међународно-правне теорије. – Стојан Бошковић, Државна идеја у старој и 
новој српској Краљевини са погледом на исту идеју код осталих словенских народа. 
– Нићифор Дучић, Свети Сава, српска црква и српска краљевина у XIII вијеку. – Јован 
Мишковић, Српска војска и војевање за време устанка, од 1804–1815 године. – Јован 
Ђ. Авакумовић, Стара српска порота поређена са енглеском поротом. – Милутин И. 
Гарашанин, О политичкој књижевности. – Љубомир Јовановић, О Летопису попа 
Дукљанина. – Михаило В. Вујић, Најновији обрт у трговинској политици. – Јован Н. 
Томић, Град Клис у 1596. години. – Ђорђе Павловић, О правосуђу. – Слободан Јова-
новић, Уставобранитељи и њихова влада 1838–1858. – Академија уметности. Милан 
Јовановић Морски, Поглед на индијску драму. – Павле Паја Јовановић, Изложба 
слика. – Јован Јовановић Змај, Краљевић Марко и Троглав Арапин. – Стеван Тодоро-
вић, Изложба слика. – Симо Матавуљ, О уметној приповеци (расправа) Цар Дуклијан 
(приповетка). – Урош Предић, Изложба слика. – Андра Стевановић, О Дечанима. – 
Богдан Поповић, О положају придева у групи с именицом. – Чланови који нису одр-
жали беседе. Светолик Радовановић, Андра Ђорђевић, Михаило Гавриловић, Стеван 
Сремац, Лаза Костић, Јован Бошковић.  

 
Јован Дучић: живот, дело, време 

– Београд 2021, стр. 428, 24 цм. 
ISBN 978-86-7025-915-7 
Реч уредника. – Јован Делић, Биографија Јована Дучића. – Миладин Милоше-

вић, Љубодраг Димић, Јован Дучић – једна дипломатска каријера. – Јован Делић, Од 
личног бола до метафизичких визија. – Мина М. Ђурић, Сапутници на стази поред 
пута: Дучићева сагледавања српске књижевности у контексту светске уметности и 
културе. – Владимир Гвозден, Културно преношење, књижевни систем и фигура 
(путо)писца у Градовима и химерама Јована Дучића. – Александар М. Милановић, 
Допринос Дучићевих путописа модернизацији српскога песничког и стандардног је-
зика. – Недељка Бјелановић, Дучићево стишавање: Јутра с Леутара. – Владан Бајчета, 
Дучићева похвала лудости: Благо цара Радована. – Јован Делић, Дучићев историјски 
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портрет претка и двојника. – Злата Бојовић, Јован Дучић у Српској академији наука и 
уметности. – Напомене. – Скраћенице. – Драгана Крстић Лукић, Светлана Симоновић 
Мандић, Библиографија Јована Дучића.  

 
Jovan Dučić: Life, Work, Times 
– Belgrade 2021, pages 428, 24 cm. 
ISBN 978-86-7025-918-8 
Editor’s Foreword. – Jovan Delić, Biography of Jovan Dučić. – Miladin Milošević, 

Ljubodrag Dimić, Jovan Dučić – A Diplomatic Career. – Jovan Delić, From Personal Pain 
to Metaphysical Visions. – Mina M. Đurić, Companions on a Path by the Road: Dučić’s 
Views on Serbian Literature in the Context of World Art and Culture. – Vladimir Gvozden, 
Cultural Transfer, Literary System and the Figure of a (Travel) Writer in Jovan Dučić’s 
Cities and Chimeras. – Аleksandar M. Mladenović, The Contribution of Dučić’s Trave-
logues to the Modernization of the Serbian Poetic and Standard Language. – Nedeljka Bje-
lanović, Dučić’s Abatement: Leutar Mornings. – Vladan Bajčeta, Dučić’s Praise of Folly: 
King Radovan’s treasure. – Jovan Delić, Dučić’s Historical Portrait of an Ancestor and 
Alter Ego. – Zlata Bojović, Jovan Dučić in the Serbian Academy of Sciences and Arts. – 
Endnotes. – Abbreviations. – Dragana Krstić Lukić, Svetlana Simonović Mandić, Jovan 
Dučić’s Bibliography.  

 
Научни скупови CLXXXIX, књ. 14 
Владан Ђорђевић – поводом сто седамдесет шест година од рођења  
– Београд 2020, стр. 542, 24 цм. 
ISBN 978-86-7025-888-4 
Реч уредника. – Василије Ђ. Крестић, Владан Ђорђевић и Српско учено дру-

штво. – Вељко Тодоровић, Владан Ђорђевић и српска војска. – Вељко Тодоровић, 
Јово Зељковић, Владан Ђорђевић и историја Српског војног санитета. – Радоје Чоло-
вић, Владимир Кањух, Владан Ђорђевић и Српско лекарско друштво. – Радоје Чоло-
вић, Прикази, предавања и дискусије др Владана Ђорђевића на састанцима Српског 
лекарског друштва. – Зоран Вацић, Народна медицина у Срба написао др Владан 
Ђорђевић. – Радоје Чоловић, Владан Ђорђевић иницијатор и оснивач „Српског 
друштва за приватну помоћ ратним рањеницима и болесницима“ (Српског друштва 
Црвеног крста). – Гордана Лазаревић, Улога др Владана Ђорђевића као уредника и 
власника часописа Отаџбина у развоју здравствене културе. – Зоран Вацић, Реформа 
помоћи сиромашнима – допринос Владана Ђорђевића. – Радоје Чоловић, Др Владан 
Ђорђевић, први почасни доктор медицинских наука Универзитета у Београду. – Зо-
ран Вацић, „Мизерија практичног живота“ Владана Ђорђевића. – Борис Милосавље-
вић, Породица и порекло Владана Ђорђевића. – Драган Симеуновић, Полемика др 
Владана Ђорђевића са српским социјалистима о „сиротињској болници“ и рад-
ничком питању. – Мирослав Перишић, Дипломатски дани Владана Ђорђевића у 
Атини. – Петар В. Крестић, Шест писама Стојана Новаковића Владану Ђорђевићу 
1893. године. – Славенко Терзић, Балкански хоризонти Владана Ђорђевића. – Милић 
Ј. Милићевић, Државне и друштвене промене за време председништва Владана Ђор-
ђевића (октобарског режима) 1897–1900. године. – Војислав Г. Павловић, Конкор-
датско питање за време владе Владана Ђорђевића. – Владимир Јовановић, Владан 
Ђорђевић и Ивањдански атентат. – Ђорђе Ђурић, Владан Ђорђевић и Јован Жујовић, 
политичке судбине два разочарана обреновићевца. – Јован Делић, Владан Ђорђевић 
у науци о књижевности. – Душан Иванић, Владан Ђорђевић и српски реализам. – 
Љиљана Костић, Аутобиографски и поетички дискурс Владана Ђорђевића. – Татјана 
Јовићевић, Историја, фикција, актуелност – приповедање и поруке у прози Владана 
Ђорђевића. – Јована М. Јосиповић, Митопоетика романтичарске љубави и страсти у 
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Кочиној крајини. – Драгана Вукићевић, Голгота – поетика мелодрамске прозе. – Сне-
жана Милосављевић Милић, Слика владара између историјске и књижевне нарације 
у роману У фронт Владана Ђорђевића. – Горан М. Максимовић, Путописна проза 
Владана Ђорђевића. – Зорица Несторовић, Рад Владана Ђорђевића у области драме. 
– Радослав Ераковић, Лекар, потпуковник и невешти коњаник: мемоарско-дневничка 
сучељавања Владана Ђорђевића и Пере Тодоровића. – Гордана Илић Марковић, 
Бечке године Владана Ђорђевића. – Драгана Бедов, Успомене Владана Ђорђевића – 
између сведочења и настојања.  

 
Јован Цвијић: живот, дело, време 

Поводом 150 година од рођења, 2. издање 
– Београд 2021, стр. 497, 24 цм. 
ISBN 978-86-7025-677-4 
Реч уредника. – Живот научника. Стеван М. Станковић, Јован Цвијић: Биогра-

фија. – Мира Радојевић, Јован Цвијић у друштвено-политичком животу српске и 
југословенске државе. – Софија Божић, Јован Цвијић и Српска краљевска академија. 
– Путеви истраживања. Зоран Стевановић, Јован Цвијић: Оснивач карстологије и 
карстне хидрогеологије. – Срђан Белиј, Јован Цвијић и истраживање трагова глаци-
јације на Балканском полуострву. – Јелена Ћалић, Научни допринос Јована Цвијића 
у области опште геоморфологије. – Александар Грубић, Тектоника у делу Јована 
Цвијића. – Мирко Грчић, Цвијићева антропогеографска школа. – Мирко Грчић, Цви-
јићева истраживања становништва и миграција. – Слободан Ћурчић, Насеља у радо-
вима Јована Цвијића. – Мирко Грчић, Цвијићева политичка антропогеографија. – 
Драгана С. Радојичић, Јован Цвијић и „наука о народу“. – Писма и бележнице. Ви-
дојко Јовић, Миле Станић, Преписка Јована Цвијића. – Јелена Ћалић, Марија Сто-
шић, Теренске бележнице Јована Цвијића. – Јован Цвијић: Библиографија. Библио-
графија Јована Цвијића. – Одабрани радови о Јовану Цвијићу. – Референце. – Ли-
ковни прилози (оквири). 

 
Научни скупови CXCVIII, књ. 16 
Право на побуну. ’68. код нас и у свету 

– Београд 2021, стр. 262, 24 цм. 
ISBN 978-86-7025-909-6 
Академик Владимир С. Костић, председник САНУ, Поздравна реч. – Љубо-

драг Димић, Шездесете: деценија која је одредила судбину југословенског социјали-
зма и југословенске државе. – Драган Богетић, Поруке и поуке војне интервенције у 
Чехословачкој 1968. године. Југославија пред новим спољнополитичким изазовима. 
– Војислав Г. Павловић, Студентски протести 1968. као европски феномен. – Миле 
Бјелајац, Концепција одбране Југославије и изазови времена. – Александар Животић, 
Између страха, сумње и стварности. Југославија и суседне земље Варшавског пакта 
1968. – Милан Ристовић, Грчка „1968“: студентска побуна у Атини 1973. године. – 
Душан Вујовић, Судбина тржишних реформи после 1968. – Драгомир Бонџић, Бео-
градски универзитет 1968. године – Слободан Селенић, 1968. и југословенски писци: 
језички сукоб, демонстрације студената и спољнополитички изазови. – Душан Пајин, 
Херберт Маркузе и студентски покрет – после 50 година (1968–2018). – Љубомир 
Кљакић, Светска револуција 1968. и њени резултати.  

 
Иван Ивић, Ана Пешикан, Александар Костић,  
Кључни подаци о образовању у Србији 

– Београд 2021, стр. 107, 24 цм. 
ISBN 978-86-7025-913-3 
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Одељење за математику, физику и гео-науке 

Bulletin, Tome CLII 
Classe des sciences mathematiques et naturelles. Sciences mathematiques, N0 44 
– Beograd 2019, pages 89, 24 cm. 
ISSN 0561-7332 
G. V. Milovanović, Special cases of orthogonal polynomials on the semicircle and 

applications in numerical analysis. – I. Gutman, B. Furtula, Graph energies and their appli-
cations. – A. Ivić, On certain sums over ordinates of zeta zeros III. – M. Kostić, 
Аsymptotically almost periodic and asymptotically almost automorphic solutions of 
abstract degenerate multi-term fractional differential inclusions with Riemann-Liouville 
derivatives. – D. S. Djordjević, Algebraic distance between submodules. 

 
Bulletin, Tome CLIII 
 Classe des sciences mathematiques et naturelles. Sciences mathematiques, N0 45 
– Beograd 2020, pages 119, 24 cm. 
ISSN 0561-7332 
M. Kostić, On hypercyclicity and supercyclicity of strongly continuous semigroups 

induced by semiflows. Disjoint hypercyclic semigroups. – E. Malkowsky, V. Rakočević, V. 
Veličković, Bounded linear and compact operators between the Hahn space and spaces of 
strongly summable and bounded sequences. – I. Gutman, Sombor index – one year later. – 
G. V. Milovanović, A. Mir, A. Hussain, A. Ahmad, A note on sharpening of the Erdos-Lax 
inequality concerning pоlynomials. – M. M. Mateljević, The Ahlfors-Schwarz lemma, 
curvature, distance and distortion. 

 
Bulletin, Tome CLIV 
Classe des sciences mathematiques et naturelles. Sciences mathematiques, N0 46 
Тематски број посвећен академику Александру Ивићу 
– Beograd 2021, pages 216, 24 cm. 
ISSN 0561-7332 
In Memorium: Aleksandar Ivić (March 6, 1949 – December 27, 2020). – J. -M. De 

Koninck, A front row seat to the work of Aleksandar Ivić. – M. Jutila, The legacy of Alek-
sandar Ivić. – C. Pomerance, S. S. Wagstaff, Jr, Some thoughts on pseudoprimes. – M. A. 
Korolev, I. S. Rezvyakova, Incomplete Kloosterman sums to prime power modules. – W. 
Zhai, On some integrals involving ∆2 (x) and ∆3 (x). – R. D. Carmichael, S. Pilipović, J. 
Vindas, Boundary values, integral transforms, and growth of vector valued Hardy functions. 
– G. V. Milovanović, Summation of slowly convergent series by Gaussion type of quadra-
tures and application to calculation of values of the Riemann zeta function. – Y. Simsek, 
Miscellaneous formulae for the certain class of combinatorial sums. – Ž. Mijajlović, Fifty 
years of Kurepas !n hypothesis. – I. Gutman, Gutman index – a critical personal account. – 
M. Abbas, T. Nazir, V. Rakočević, Two Perov type generalized graph contractions.  

 
Посебна издања DCXCVIII, књ. 6 
Зборник радова Одбора за крас и спелеологију XI 
– Београд 2021, стр. 142, 24 цм. 
ISBN 978-86-7025-897-6 
Предговор. – Јелена Ћалић, Место карстне увале у систему површинских кар-

стних депресија (други део). – Бранислав Петровић, Вељко Мариновић, Зоран Сте-
вановић, Саша Милановић, Љиљана Васић, Режим изданских вода карстног платоа 
Бабине (ЈЗ Србија, Пријепоље). – Зоран Стевановић, Карстне издани југоисточне 
Европе – есенцијални и богати ресурс воде за пиће. – Драган Нешић, Резултати обе-
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лежавања понора у сливу Прлитске реке (Вршка чука, источна Србија). – Рајко Ди-
митријевић, Опис женке пећинске врсте Neobisium rajkodimitrijevici Ćurčić, 2006 
(Neobisiidae, Pseudoscorpiones) из Србије. – Весна Димитријевић, Кључна допуна 
фаунистичке секвенце средњи-касни плеистоцен Србије: остаци сисара из наслага 
пећине Пештурина (Јелашница, источна Србија). – Милорад Кличковић, Посећеност 
туристичких пећина Србије у периоду од 2005. до 2015. године. – In memoriam. Про-
фесор др Божидар Ћурчић (1946–2015). Професор др Боривоје Мијатовић (1931–
2018). Професор др Душан Гавриловић (1934–2020).  

 

Галерија науке и технике САНУ, бр. 45 
Новица Бабовић, Михаило Петровић Алас, збирке и колекције 

– Београд 2021, стр. 43, 24 цм. 
ISBN 978-86-7025-896-9 
 

Одељење хемијских и биолошких наука 

Посебна издања DCXCIII, књ. 13 
Милан Пауновић, Бранко Карапанџа, Ивана Будински, Срђан Стаменковић, 
Фауна слепих мишева (Mammalia, Chiroptera) Србије 

– Београд 2020, стр. 601, 24 цм. 
ISBN 978-86-7025-887-7 
 
Посебна издања DCXCVI, књ. 14 
Катарина Младеновић, Бојан Стојнић, Радмила Петановић,  
Фитофагне и предаторске гриње самониклих воћака у шумама Србије 

– Београд 2021, стр. 334, 24 цм. 
ISBN 978-86-7025-906-5 
 
Посебна издања DCXCVII, књ. 15 
Жељко Томановић, Владимир Жикић, Анђелко Петровић, 
Фауна паразитоидних оса (Hymenoptera, Braconidae, Aphidiinae) Србије 

– Београд 2021, стр. 262, 24 цм. 
ISBN 978-86-7025-898-3 
 
Посебна издања DCXCIX, књ. 16 
Живорад Чековић, Супстанцијално нова реакција у органској хемији 

– Београд 2021, стр. 125, 24 цм. 
ISBN 978-86-7025-907-2 
 
Научни скупови CXCIV, књ. 18 
Ђорђе Радић – родоначелник модерне пољопривреде у Србији. 
180 година од рођења првог доктора пољопривредних наука код Срба 

– Београд 2021, стр. 276, 24 цм.  
ISBN 978-86-7025-891-4 
Драган Шкорић, Предговор. – Новак Недић, Ђорђе Радић – живот, рад, про-

светитељство. – Горан Дугалић, Живота Јовановић, Научно-стручни рад Ђорђа Ра-
дића. – Велиша Јоксимовић, Ђорђе Радић и Земљоделско-шумарска школа у Пожа-
ревцу. – Радмило Пешић, Економски погледи Ђорђа Радића у свом времену и данас. 
– Милан Простран, Пољопривреда Србије у условима ограничене конкуренције. – 
Зоран Рајић, Повећање конкурентности пољопривреде као услов опстанка села у 
Србији. – Небојша Момировић, Жељко Долијановић, Технологија биљне про-
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изводње у ратарству и повртарству са хуманистичког аспекта заштите човека и при-
роде. – Сања Брдар, Ивана Гађански, Жељана Грбовић, Мила Ђисалов, Бојана Иво-
шевић, Горан Китић, Наташа Љубичић, Оскар Марко, Горан Мимић, Владимир 
Црнојевић, Дигитална пољопривреда у Србији. – Витомир Видовић, Корпоративно 
задругарство у Србији – извозне оријентације. – Никола Михаиловић, Задругарство 
јуче, данас, сутра. – Игор Марић, Бранислав Симић, Село у процесу урбанизације. – 
Ивона Ђаковић, Прерада ратарских култура – од њиве до извоза.  

 
Научни скупови CXCVII, књ. 19 
Рационално коришћење земљишта и вода у Србији 

– Београд 2021, стр. 311, 24 цм. 
ISBN 978-86-7025-905-8 
Предговор академика Драгана Шкорића. Поздравна реч академика Владимира 

Стевановића. – Милован М. Митровић, Постсоцијалистичка транзиција и аграрна 
реформа у Србији. – Слободан Б. Марковић, Миливој Б. Гаврилов, Зоран Перић, Ми-
лица Г. Радаковић, Лесна палеоземљишта у Србији – зашто треба чувати земљишне 
ресурсе, лекције из прошлости. – Мирослав Малешевић, Владимир Аћин, Радивоје 
Јевтић, Прилог познавању односа биљка–земљиште–клима и примена савремених 
технологија у пољопривреди. – Радмила Пивић, Александра Станојковић-Себић, Је-
лена Максимовић, Зоран Динић, Земљишта дела централне Србије и квалитет распо-
ложиве воде за наводњавање. – Миливој Белић, Земљишни потенцијал Војводине. – 
Бошко Гајић, Сабијање пољопривредних земљишта – узроци, последице и могућа 
решења. – Јовица Васин, Јордана Нинков, Тијана Зеремски, Станко Милић, Снежана 
Јакшић, Милорад Живанов, Земљишта Војводине – квалитет и органска материја. – 
Тијана Зеремски, Јовица Васин, Станко Милић, Јордана Нинков, Надежда Стојанов, 
Милорад Живанов, Војислава Бурсић, Земљишта Војводине – садржај опасних и 
штетних материја. – Душан Ковачевић, Снежана Ољача, Небојша Момировић, 
Жељко Долијановић, Значај агротехничких мера у очувању земљишта као тешко 
обновљивог ресурса у концепту одрживе пољопривреде. – Бранислав Ђорђевић, 
Стратегија развоја водопривредне инфраструктуре Србије у светлу чињенице да је 
она водом врло сиромашна и да су водни режими изузетно неповољни. – Оливера 
Крунић, Природни потенцијал минералних вода Србије. – Боривој Пејић, Ксенија 
Мачкић, Значај и перспективе наводњавања у Војводини. – Ружица Стричевић, Зо-
рица Срђевић, Предуслови и ограничења развоја наводњавања у Србији. – Зоран Ке-
серовић, Бисерка Милић, Јелена Калајџић, Наводњавање као предуслов интензивне 
производње у воћарству. – Жарко Илин, Борис Адамовић, Ђорђе Војновић, Избор 
земљишта и потребе поврћа за водом. – Драган Терзић, Милорад Стошић, Ратко Ла-
заревић, Травњаци, недовољно искоришћени ресурс Србије: ограничавајући 
фактори и могућности унапређења. – Закључци. 

 

Издањa Библиотеке, књ. 36 
Светлана Симоновић-Мандић, Библиографија академика Драгана Шкорића 

– Београд 2021, стр. 149, 24 цм. 
ISBN 978-86-7025-902-7 
 
Одељење техничких наука 

Издање Библиотеке, књ. 37 
Драгана Крстић Лукић, Библиографија академика Владана Д. Ђорђевића 

– Београд 2021, стр. 49, 24 цм. 
ISBN 978-86-7025-901-0 
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Одељење језика и књижевности 

Јужнословенски филолог LXXVI, св. 2 
– Београд 2020, стр. 241, 24 цм. 
ISSN 0350-185X 
Студије и расправе. Зузана В. Тополињска, Да ли предлози представљају ауто-

номну врсту речи? – Марјан Д. Марковић, Формална и семантичка деривација пра-
словенског глаголског корена *двиг- у македонском језику. – Екатерина И. Ја-
кушкина, Реконструкција синонимских односа у прасловенској лексици на српско-
хрватској дијалекатској грађи. – Исидора Г. Бјелаковић, Графијско-ортографска и гра-
матичка начела Павла Соларића и почеци стандардизације српског језика. – Јежи М. 
Бартмињски, У потрази за парадигмом етнолингвистике: глосар кључних појмова и 
концепата. – Јевгенија А. Карпиловска, Приступ опису иновација у савременој укра-
јинској неографији. – Сергеј А. Борисов, Глеб П. Пилипенко, Дискурсивне праксе и 
метајезички коментари у говору представника националних мањина Босне и Херце-
говине (на примеру словенских заједница у Републици Српској). – Прилози. Влади-
мир Б. Живановић, Bibliographia personalis у часопису Јужнословенски филолог. – 
Некролози. Милош Ђ. Окука, Радоје Симић (1938–2020). – Прикази и критика. Ни-
кита Супрунчук, Введение в славянскую : nособие. – Ана Кречмер, Е. В. Падучева, 
Эιоценmрические единицы языка.– Милош М. Ковачевић, Веселина Ђуркин. Сло-

жени зависни везници у српском језику и њихова функционалностилска дистрибу-

ција. – Бранкица Ђ. Марковић, Исходишта 5. – Стефан Д. Милошевић, Два века в 
двадцаmи словах. – Драгана Керкез, Славянская исmорическая лексиколоιия и лекси-

коιрафия: сб. научных трудов. – Регистри. Регистар кључних речи LXXVI књиге 
Јужнословенског филолога, св. 2. – Регистар именâ LXXVI књиге Јужнословенског 
филолога, св. 2. 

 
Јужнословенски филолог LXXVII, св. 1 
– Београд 2021, стр. 448, 24 цм. 
ISSN 0350-185X 
Студије и расправе. Александар Б. Лома, Порекло речи мазија ‘челик’. – Најда 

И. Иванова, Погледи Јована Стерије Поповића на језик псеудонауке у комаду Суд-

бина једног разума. – Радмило Н. Маројевић, Лексичка хомонимија као лингвотек-
столошки проблем (на грађи Његошевог Шћепана Малог). – Ана Кречмер, Нека разми-
шљања о словенском глаголу (типолошки приступ). – Мотоки Номаћи, Неодређени 
маркер jeden ’један’ у кашупском језику и његова граматикализација. – Јулија Л. Ша-
пић, О просторним фрагментизаторима у функцији локализације времена. – Јована 
Б. Јовановић, Пејоративи у номинацији човека у српском језику. – Ана В. Миленко-
вић, Концептуализација примарних емоција у српском језику (на примеру глагола са 
значењем радости, туге, страха и љутње). – Некролози. Предраг Пипер, Академик 
Милорад Радовановић (1947–2020). – Срето З. Танасић, Владимир Павловић Гутков 
(1934–2020). – Хроника. Јована Б. Јовановић, Међународна научна конференција 
Лексикографија и лексикологија у светлу актуелних проблема. – Прикази и критика. 
Марина С. Јуришић, Радивоје Младеновић, Говор северношарпланинске жупе Сири-
нић. Српски дијалектолошки зборник LXVI/1 (2019). – Радивоје М. Младеновић, Бо-
јана Вељковић. Синтакса глаголских облика у говору Тутина, Новог Пазара и Сје-
нице. Српски дијалектолошки зборник LXVI/1 (2018). – Татјана Г. Трајковић, Неде-
љко Богдановић. Пастирски речник југоисточне Србије. Српски дијалектолошки 
зборник LXVI/2 (2019). – Биљана Ж. Марић, Славянская дэрываmоιрафiя. – Марина 
М. Николић, Милош Ковачевић. Кроз синтаксу српскога језика. – Гордана Р. Штрбац, 
Стана Ристић, Ивана Лазић Коњик. Когнитивни правац у српској етнолингвистици – 
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почеци развоја и актуелни проблеми. – Драгана М. Ратковић, Слободан Новокмет. 
Називи животиња у српском језику: семантичка и лингвокултуролошка анализа. – 
Ивана Лазић Коњик, Sanja Krimer-Gaborović. Prepoznavanje i imenovanje boja u 
engleskom i srpskom jeziku. – Весна С. Николић, Кругови Ирене Грицкат (семантичко-
граматичка истраживања савременог српског језика). – Библиографија. Ана В. 
Голубовић, Библиографија за 2019. годину расправа и дела из индоевропске 
филологије и опште лингвистике која су изашла у Србији, Црној Гори и Републици 
Српској. – Регистри. Регистар кључних речи LXXVII књиге Јужнословенског 
филолога, св. 1. – Регистар именâ LXXVII књиге Јужнословенског филолога, св. 1. 

 
Јужнословенски филолог LXXVII, св. 2 
– Београд 2021, стр. 304, 24 цм. 
ISSN 0350-185X 
Студије и расправе. Бојана М. Вељовић Поповић, Радивоје М. Младеновић, 

Заменица што и њени семантички и синтаксички деривати у сиринићком говору. – 
Бранка З. Тафра, Натукница и наднатукница у фразеолошком рјечнику. – Павел Ко-
валски, Хијерархичност у дериватолошком опису – одабрани проблеми. – Мартин 
Олоштјак, Из историје савремене словачке дериватологије. – Стана С. Ристић, Ивана 
В. Лазић Коњик, Аксиолошки речник српског језика – предлог израде. – Драга С. Зец, 
Лингвистичко истраживање двосложне или женске риме у српској поезији. – Владан 
З. Јовановић, Поглед на партиципска образовања на -ћи, -вши, -м(и) из угла лексико-
графског описа савременог српског језика. – Милена М. Јакић Шимшић, Асоција-
тивни односи придева у тесту слободних вербалних асоцијација српског језика. – 
Саша П. Марјановић, Бенсонов систем обраде глаголске флексије у речнику. – Некро-
лог. Предраг Пипер, Академик Иван Клајн (1937–2021). – Прикази и критика. Вања 
Станишић, Виктор Савић. Српска књижевна реч у својим првим столећима. – Ма-
рина Љ. Спасојевић, Наш језик год. L, св. 2, 2019, 811 стр. – Ивана В. Лазић Коњик, 
Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Definiowanie i profilowanie pojęć w (etno)ling-
wistyce. – Стефан Д. Милошевић, Лилия Рашидовна Дускаева. Сmилисmический 
анализ в медиалинιвисmике. – Рајна М. Драгићевић, Metaphor and Metonymy in the 
Digital Age. Theory and methods for building repositories of figurative language. – 
Валентина М. Илић, Рајна Драгићевић. Граматика у огледалу семантике. – Ре-
гистри. Регистар кључних речи LXXVII књиге Јужнословенског филолога, св. 2. – 
Регистар именâ LXXVII књиге Јужнословенског филолога, св. 2. 

 
Српски дијалектолошки зборник LXVII 
– Београд 2020, стр. 555, 24 цм. 
ISSN 0353-8257 
Монографије, расправе и чланци. Милош Бојиновић, Други додатак Рјечнику 

гламочког говора. – Драгољуб Златковић, Друга допуна Речнику пиротског говора. – 
Јакша Динић, Речи и изрази традиционалне исхране становништва књажевачког 
краја. – Бранкица Марковић, Ка индексирању дијалекатских текстова публикованих 
у Републици Србији. – Слађана М. Цукут, Распрострањеност група -јт- и -јд- у срп-
ским говорима околине Шипова. – Прикази и критике. Бојана М. Вељковић, Радивоје 
Младеновић, Говор северношарпланинске жупе Сиринић.  

 
Ономатолошки прилози XXVII 
– Београд 2020, стр. 256, 24 цм. 
ISSN 0351-9171 
Расправе и чланци. Александар Лома, Имена састављачâ Рударског законика 

деспота Стефана Лазаревића. – Звездана Павловић, Ономастички записи. – Јованка 
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Радић, Из ономастике код Срба у Мађарској. – Монографске студије и грађа. Радојка 
Цицмил-Реметић, Антропонимија Пивске планине. – Јакша Динић, Топонимија 
града Књажевца. – Милош Боjиновић, Ономастика четири села код Гламоча. – Мир-
јана Петровић-Савић, Виктор Савић, Ономастика једног села у Подгорини 
(Остружањ). – Осврти и прикази. А. Лома, Silvo Torkar: Zgodovinska antroponimija in 
toponimija vzhodne Tolminske, Ljubljana 2020. – М. Петровић-Савић, Митра Рељић: 
Српска гробља на Косову и Метохији: уништена споменичка и језичка баштина, 
Нови Сад 2020. 

 
Трибина Библиотеке САНУ, год. IX, бр. 9 
– Београд 2021, стр. 154, 24 цм. 
ISSN 2335-0121 
Љубомир Симовић, Изабране песме. – Никола Кусовац, Олга Јеврић, Никола 

Мирков, Светомир Арсић Басара. – Радмила Петановић, Драгослав Маринковић 
(ур.), Зборник са научног скупа поводом педесет година од смрти академика Милу-
тина Радовановића. – Марјан Никетић, Гордана Томовић, Критичка листа врста 
васкуларне флоре Србије 1. – Шћепан С. Миљанић, Јелена Радић-Перић, Миљенко 
Перић, До фисије, о фисији и о уранијуму. – Злата Бојовић (ур.), Периодизација нове 
српске књижевности: поводом 150. годишњице рођења Павла Поповића. – Рајна Дра-
гићевић (ур.), Јужнословенски филолог, књ. 75/1. – Љубисав Ћирић, Српски дија-
лектолошки зборник 65/2, Речник говора Лужнице. – Љубомир Максимовић, Срђан 
Пириватрић (ур.), Краљевство и архиепископија у српским и поморским земљама 
Немањића: тематски зборник у част 800 година проглашења краљевства и ауто-
кефалне архиепископије свих српских и поморских земаља. – Александар Костић 
(ур.), Државни поредак: суверенитет у времену глобализације. – Бојана Крсмановић, 
Љубомир Максимовић (ур.), Зборник радова Византолошког института, књ. 55 и 56. 
– Видојко Јовић, Мери Ганић (ур.), Владимир Д. Ласкарев – живот и дело: поводом 
150 година од рођења. – Видојко Јовић, Саша Бакрач (ур.), Стеван Бошковић – живот 
и дело: поводом 150 година од рођења. – Владица Цветковић (ур.), Геохазард у Србији 
у 21. веку: знање је најбољи бедем против стихије. – Јован Б. Хаџи-Ђокић (ур.), Ода-
брана поглавља из урологије. – Милан Радујко (ур.), Стефан Немања – преподобни 
Симеон Мироточиви: зборник радова у два тома.  

 
Посебна издања DCC, књ. 60 
Љиљана Костић, Прозно дело Владана Ђорђевића 

– Београд 2021, стр. 309, 24 цм.  
ISBN 978-86-7025-904-1 
 
Научни скупови CXCIII, књ. 32 
Развој поетике српске књижевности: теорија књижевности код Срба 

– Београд 2020, стр. 222, 24 цм. 
ISBN 978-86-7025-873-0 
Љиљана Јухас-Георгиевска, Прозни жанрови старе српске књижевности. – 

Ирена Шпадијер, Поетички ставови српских средњовековних писаца. – Мирјана Д. 
Стефановић, Апорије периодизације књижевности. – Михаило Пантић, Нацрт за 
историју српских песничких поетика. – Никола Грдинић, Теорија уметности код 
Срба – методолошка питања. – Тања Поповић, Источни канон, Slavia orthodoxa и 
српска књижевност новог доба. – Зорица Несторовић, Однос античке и народне књи-
жевности у поетикама стилских праваца српске књижевности XIX века. – Ненад Ни-
колић, Фигура песника код Бранка Радичевића и поетика српског романтизма. – Ду-
шан Иванић, Почеци књижевнокритичке мисли о приповијеци у српској књижевно-



237 

сти. – Драгана Б. Вукићевић, Реализам и реализми – промена метаоквира у књи-
жевноисторијском разумевању реализма. – Јован Делић, Поетика српске модерне и 
њени рефлекси у савременом српском пјесништву. – Славко Гордић, Поетичка усме-
рења српског песништва на размеђу XX и XXI века. – Марко Недић, Поетика соци-
јалистичког естетизма? Генеза и рецепција. – Снежана Милосављевић Милић, 
Савремене књижевнотеоријске парадигме и њихови рефлекси у поетици српске књи-
жевности. – Радивоје Микић, Морфолошки аспекти романа у савременој српској 
књижевности. – Предраг Петровић, Авангарда као поетика превредновања традиције. 
– Младенко Саџак, Иманентне поетике у роману Омерпаша Латас Иве Андрића. 

 

Галерија Српске академије наука и уметности, 154 
Злата Бојовић, Јован Дучић: трагање за новим 

– Београд 2021, стр. 199, 24 цм. 
ISBN 978-86-7025-910-2 
 

Gallery of the Serbian Academy of Sciences and Arts, 154 
Zlata Bojović, Jovan Dučić: The Quest for the Ever New 

– Belgrade 2021, pages 199, 24 cm. 
ISBN 978-86-7025-911-9 
 

Издања Библиотеке, књ. 34 
Сања Степановић Тодоровић, Марина Нинић, Библиотека Српске академије 
наука и уметности 1841–2021 

– Београд 2021, стр. 231, 24 цм. 
ISBN 978-86-7025-893-8 
 

Издања Библиотеке, књ. 35 
Данка Кужељ, Драгослав Боро, Трибина Библиотеке САНУ 1991–2021 

– Београд 2021, стр. 67, 24 цм. 
ISBN 978-86-7025-894-5 
 

Одељење друштвених наука 

Научни скупови CXCV, књ. 46 
Аврамовић: хиперинфлација, стабилизација и реформе 

Поводом 100-годишњице рођења Драгослава Аврамовића (1919–2001) 
– Београд 2021, стр. 355, 24 цм. 
ISBN 978-86-7025-892-1 
Предговор, Павле Петровић. – Хиперинфлација и стабилизација. Љубомир 

Маџар, Политичка економија економске политике – Програм монетарне реконструк-
ције (Србија 1994) као студија случаја. – Диана Драгутиновић, Жељко Богетић, Павле 
Петровић, Анатомија хиперинфлације и покушај стабилизације у СР Југославији: 
1992–1994. – Даница Поповић, Југословенске хиперинфлације и наши спасиоци. – 
Дејан Поповић, Оливера, Танци, Милошевић: зашто је прихваћен Аврамовићев про-
грам. – Дејан Шошкић, Проблеми и изазови Аврамовићевог стабилизационог про-
грама четврт века касније. – Структурне реформе. Милица Увалић, Аврамовићев 
допринос економским реформама транзиције у Југославији. – Милојко Арсић, Ма-
кроекономска стабилност у условима санкција и слабе државе. – Бранко Урошевић, 
Бошко Живановић, Никола Васиљевић, Хиперинфлација и банке. – Милан Недељко-
вић, Небојша Савић, Преливања монетарних шокова на финансијска тржишта током 
кризе: Србија и Евро зона. – Милош Божовић, Утицај племенитих метала са Балкана 
на отплату јавног дуга Млетачке републике. – Дискусије. Душан Вујовић, Драгослав 
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Драги Аврамовић: прави човек на правом месту – Светска банка 1953–1978. – Јуриј 
Бајец, Аврамовићева изгубљена битка за „тврдо буџетско ограничење“. – Марко Се-
куловић, Два свједочења о гувернеру Аврамовићу. – Прилози. Канцеларија истори-
чара групе Светске банке, Интервју са Драгославом Аврамовићем (Јохен Краске, 
Вашингтон, 1996. године). – Драгослав Аврамовић, Програм реконструкције моне-
тарног система, децембар 1993. – Бечки институт упоредних студија, Оцена Аврамо-
вићевог Програма. – Драгослав Аврамовић, Програм II: Либерализација и трансфор-
мација југословенске привреде, 1995.  

 

Научни скупови CXCVI, књ. 47 
Срби у Румунији – садашње стање и перспективе 

– Београд 2021, стр. 182, 24 цм.  
ISBN 978-86-7025-903-4 
Михај Н. Радан, Предговор. – Огњан Крстић, Положај српског народа у Руму-

нији. – Михај Н. Радан, Центар за научна истраживања културе Срба у Румунији 
(ЦНИКРС) – циљеви, пројекти, досадашњи резултати, перспективе. – Биљана Сики-
мић, Етнолингвистички и антрополошколингвистички аспекти истраживања Срба у 
Румунији – искуства теренског рада. – Горан М. Максимовић, О неким облицима 
образовне, културне и научне сарадње српске матице и српских мањина и дијаспоре 
– на примјеру узајамних веза Ниша и Темишвара. – Октавија Неделку, Место српске 
књижевности у Румунији у оквиру матичне књижевности. – Снежана Гудурић, Срп-
ско-румунски језички, културни и историјски контакти кроз призму пројекта 
МПНТР РС „Језици и културе у времену и простору“. – Саша Јашин, Срби у Руму-
нији – историјски пресек. – Дејан Попов, Стеван Бугарски, (С)поменичко наслеђе 
Срба у Румунији. – Јулијана Галеш, Школа и заједница – студија случаја: Теоретска 
гимназија „Доситеј Обрадовић“ у Темишвару. – Горан Мракић, Стеван Бугарски, 
Издаваштво Срба у Румунији у прошлости и данас.  

 

Научни скупови СС, књ. 48 
30 година примене Конвенције Уједињених нација о правима детета  
– савремени аспекти 

– Београд 2021, стр. 259, 24 цм. 
ISBN 978-86-7025-914-0 
Гордана Ковачек Станић, Предговор. – Права детета у породичним односима. 

Гордана Ковачек Станић, Право детета на родитељско старање – савремени аспекти. 
– Марија Драшкић, Забрана телесног кажњавања деце и Конвенција о правима де-
тета. – Сузана Краљић, Катја Дрновшек, Утврђивање најбољег интереса детета у слу-
чајевима одвајања детета од родитеља. – Сања Марјановић, Бернадет Бордаш, Заштита 
деце – жртава насиља у породици у међународном приватном праву Републике Срби-
је. – Зоран Поњавић, Вељко Влашковић, Најбољи интерес детета и интерес породи-
це. – Невена Петрушић, Продужење родитељског права: законски прописи Републи-
ке Србије у контексту савремене парадигме једнакости особа са инвалидитетом и 
постулата правичног суђења. – Сандра О. Самарџић, (Не)усклађеност развоја биомеди-
цине са схватањем и заштитом дечјих права. – Савремени оквири и савремена иску-
шења. Невена Вучковић Шаховић, Три деценије Конвенције о правима детета: ствар-
но и могуће. – Маријана Пајванчић, Конституционализација посебних права детета. 
– Алпар Лошонц, Перпетуирана напетост између краткорочних и дугорочних циље-
ва: зашто се одржава дечји рад? – Марта Стојић Митровић, Малолетни мигранти на 
путу кроз Србију: контекстуални и системски фактори. – Иван Ђорђевић, Дечји 
бракови у ромским заједницама у Србији – без права на избор? – Дубравка Валић 
Недељковић, Валентина Сигети, Медијски садржаји за децу у време короне. 
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Gallery of the Serbian Academy of Sciences and Arts, 150 
Boris Milosavljević, The World and Times of Slobodan Jovanović (1869–1958): 
On the Occasion of  the 150th Anniversary of His Birth 

– Belgrade 2021, pages 158, 24 cm. 
ISBN 978-86-7025-842-6 
 
Одељење историјских наука 

Научни скупови CXCII, књ. 41 
Крај рата, Срби и стварање Југославије 

– Београд 2021, стр. 666, 24 цм. 
ISBN 978-86-7025-908-9 
Михаило Војводић, Предговор. – Михаило Војводић, Из саветодавног одбора 

француске владе: Емил Оман о јадранском и македонском питању 1918. године. – 
Зоран Лакић, Ослобођење и уједињење 1918. године: историјски подухват (завјет и 
циљ). – Славенко Терзић, Велика Народна скупштина српског народа у Црној Гори 
1918. године. – Љубодраг Димић, Српска историографија о завршетку Великог рата 
и формирању југословенске државе (1918–1941). – Мирослав Перишић, О одговор-
ности за атентат у Сарајеву у светлу историјских извора. – Љубинка Трговчевић, 
Југославија, да или не? Српска интелектуална елита и уједињење 1918. године. – 
Мира Радојевић, Српска интелектуална елита о федералистичком уређењу југосло-
венске државе (1914–1918). – Јуриј Александрович Петров, Русија и крај Првог свет-
ског рата, 1918–1922. – Војислав Г. Павловић, Међународни контекст у коме је ство-
рена Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца. – Никола Б. Поповић, Антанта и питање 
разбијања Аустроугарске 1918. – Арпад Хорњак, Почеци мађарско-југословенских 
дипломатских односа по завршетку Првог светског рата. – Александар Растовић, 
Југословенско питање у Британском парламенту 1917–1920. године. – Никола Жутић, 
Идеја Велике Србије и стварање Југославије. – Бранко Бешлин, Немци у Срему, 
Бачкој и Банату и стварање Југославије. – Гордана Илић Марковић, Формирање 
државног идентитета у међуратном периоду у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца 
и Републици Аустрији. – Александар Животић, Допринос српске војске савезничкој 
победи у Првом светском рату. – Елена Кострикова, Допринос руског војног контин-
гента заједничкој победи на Солунском фронту. – Милан Терзић, Српска устаничка 
акција за дестабилизацију снага централних сила на Солунском фронту. – Далибор 
Денда, Добровољци у завршним операцијама српске војске 1918. године. – Горан Ла-
тиновић, Српска војска и ослобођење Босне и Херцеговине 1918. – Миљан Милкић, 
Српска војничка традиција и стварање војске Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 
1918. године. – Боривоје Милошевић, Вјерске заједнице у Босни и Херцеговини и 
стварање југословенске државе. – Јована Шаљић Ратковић, Исламска заједница и 
стварање југословенске државе. – Владислав Пузовић, Последице Првог светског 
рата на српско-руске богословско-академске везе. – Милош Ковић, Томаш Гариг Ма-
сарик и стварање Југославије. – Владан Виријевић, Репатријација српских војних 
заробљеника из Османске империје после Првог светског рата. – Биљана Вучетић, 
“Serbia surrenders only to God” Амерички Црвени крст и Србија, 1916–1919. године. 
– Драган Бакић, Регент Александар и стварање Југославије. – Ђорђе Ђурић, Пред-
седник СКА Јован Жујовић о уједињењу Јужних Словена. – Борис Милосављевић, 
Слободан Јовановић на Конференцији мира у Паризу и стварање југословенске 
државе. – Љубомирка Кркљуш, О неким питањима правног субјективитета чинилаца 
уједињења 1. децембра 1918. године. – Душко Топаловић, Питање признања Краљев-
ства Срба, Хрвата и Словенаца од стране скандинавских краљевина: Данске, Норве-
шке и Шведске. – Мирјана Стефановски, Владалачка власт по уставном пројекту 
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хрватске заједнице. – Првослав Радић, Филолошка парадигма Вука Караџића о срп-
ском језику и југословенска идеологија. – Горана Раичевић, Српска књижевна аван-
гарда и идеја југословенства. – Александар М. Милановић, Српско становиште у је-
зичкој политици при стварању Југославије. – Рајна Драгићевић, Утицај схватања 
Александра Белића о јужнословенском питању на концепцију Речника САНУ. – Не-
над Николић, Проблематика српства и југословенства у књижевној историји Павла 
Поповића. – Мирослав Радивојевић, Промене у Русији и стварање државе Срба, 
Хрвата и Словенаца – прилог истраживању. – Љубинка Шкодрић, Крај Првог свет-
ског рата и судбина архивске грађе Државне архиве Краљевине Србије. – Александар 
Марковић, Грађа Архива Србије о уједињењу и стварању југословенске државе 
1914–1918. – Слободан Бјелица, Перцепција ослобођења и уједињења 1918. у војво-
ђанској међуратној јавности.  

Василије Ђ. Крестић, Историографски чланци и расправе, књига прва 
– Београд – Нови Сад 2020, стр. 474, 24 цм. 
ISBN 978-86-7025-876-1 
 

Василије Ђ. Крестић, Историографски чланци и расправе, књига друга 

– Београд – Нови Сад 2020, стр. 484, 24 цм. 
ISBN 978-86-7025-877-8 
 

Василије Ђ. Крестић, Борко Масалушић, Збирка одликовања Архива САНУ 

– Београд 2020, стр. 193, 24 цм. 
ISBN 978-86-7025-878-5 
 

 Габријел Мије и истраживања старе српске архитектуре 

– Београд 2021, стр. 322, 24 цм. 
ISBN 978-86-7025-889-1 
Уводна реч. – Габријел Мије. – Дубравка Прерадовић, Габријел Мије (1867–

1953): скица за научну биографију. – Катрин Жоливе-Леви, Научна заоставштина 
Габријела Мијеа. Габријел Мије и истраживања старе српске архитектуре. – 
Дубравка Прерадовић, Габријел Мије: теренска истраживања српских споменика и 
њихови резултати. – Јелена Јовановић, L’ancien art serbe. Les églises: српска средњо-
вековна архитектура у погледу Габријела Мијеа. – Олга Шпехар, Модалитети рецеп-
ције L’ancien art serbe. Les églises у домаћој историографији. – Габријел Мије и ње-
гови српски ђаци. – Дубравка Прерадовић, Габријел Мије, његови српски ђаци и 
ангажман на промоцији српске културе и уметности у Француској. – Александра 
Илијевски, Српски архитекти на студијама код Габријела Мијеа и њихов допринос 
професоровим публикацијама. – Епилог. – Иван Стевовић, L’ancien art serbe. Les 
églises један век касније. 

 

Галерија Српске академије наука и уметности, 153 
Пут правих вредности 

– Београд 2021, стр. 161, 24 цм. 
ISBN 978-86-7025-895-2 
 

Gallery of the Serbian Academy of Sciences and Arts, 153 
On the Right Track 

– Belgrade 2021, pages 161, 24 cm. 
ISBN 978-86-7025-900-3 
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Одељење уметности 

Галерија Српске академије наука и уметности, 152 
Игор Борозан, Уметнички преображаји Влаха Буковца у контексту 
европског сликарства, 2. издање 
– Београд 2021, стр. 320, 24 цм. 
ISBN 978-86-7025-864-8 
 

Галерија науке и технике САНУ,  бр. 44  
Станко Костић, Ћилим – пут нити 

– Београд 2021, стр. 82, 24 цм. 
ISBN 978-86-7025-890-7 
 

Галерија науке и технике САНУ,  бр. 46 
IX Међународни салон пејзажне архитектуре 

LANDSCAPE 

– Београд 2021, стр. 103, 24 цм. 
ISBN 978-86-7025-899-0 
 

Огранак Српске академије наука и уметности у Новом Саду  
Анали Огранка САНУ у Новом Саду, бр. 16 за 2020. 
– Нови Сад 2021, стр. 180, 29 цм. 
ISSN 1452-4112 
РЕЧ УРЕДНИКА – Зоран Л. Ковачевић, Фундаменталне промене у кон-

цепцији истраживања у биомедицини. ТРИБИНА – Владимир С. Костић, Поремећај 
контроле импулса – неочекивана сазнања. – Милан Вранеш, Примена јонских течно-
сти треће генерације у фармацији и биотехнологији. – Миодраг Ј. Михаљевић, Бит-
коин, блокчејн технологија и криптологија – један илустративни поглед. – Петар Ђур-
ђев, Владика Платон Атанацковић и његово доба. – Сања Златановић, Јурај Мару-
шиак, Између две домовине: актуелна миграција војвођанских Словака у Словачку. 
ГАЛЕРИЈА – Небојша Васић, Ликови Милана Коњовића. – Вера Стојшић Гашпа-
ровски: 12. Колективна калиграфска изложба у част Захарија Орфелина – пре и после 
Орфелина. – Предраг Терзић, Постоји нешто – II y a quelque chose. – Горан Деспо-
товски, Поводом изложбе Фрагменти урбаног. – Данило Вуксановић, У делокругу 
квадрата. – Весна Тодоровић, Да ли су Зељићеве сцене без Мизансцена? ПРИКАЗИ 
– Зоран Пауновић, Несамерљива моћ речи. НАУЧНИ СКУПОВИ – Симпозијум 
посвећен генетици и оплемењивању сорти житарица: 100 година од рођења акаде-
мика Славка Боројевића (1919–2019). – Драган Шкорић, Научни скуп: 100 година од 
рођења академика Славка Боројевића. – Миодраг Димитријевић, Софија Петровић, 
Борислав Бањац, Славко Боројевић – од Колд Спринг Харбора до Новосадске школе 
генетике. – Ксенија Боројевић, Посвећено успомени на нашег оца Славка Боројевића 
(1919–1999). – Џ. Пери Гастафсон, Снабдевање храном у свету. IN MEMORIAM – 
Илија Ћосић, Драгутин М. Зеленовић (1928–2020). 

 

Хроника Огранка САНУ у Новом Саду, бр. 10 
– Нови Сад 2021, стр. 12, 29 цм. 
ISSN 2217-894Х 
 

Историјска лексикографија српског језика 

– Нови Сад 2021, стр. 399, 24 цм. 
ISBN 978-86-7946-361-6 
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Уводна реч. ИСТОРИЈСКА ЛЕКСИКОГРАФИЈА И ЕТИМОЛОГИЈА. – 
Јасмина Грковић-Мејџор, Ка историјском речнику српског језика. – Александар 
Лома, Топонимија као извор непотврђених лексема (Ка реконструкцији старосрпског 
лексичког фонда: могућности и недоумице). – Јасна Влајић-Поповић, Марта Бјеле-
тић, Историјске потврде у етимолошким речницима српског језика. – Владимир По-
ломац, Речник старосрпских личних имена: од концепције ка методологији. ИЗВОРИ 
ЗА ИСТОРИЈСКИ РЕЧНИК СРПСКОГ ЈЕЗИКА. – Марина Курешевић, Тамара Лу-
товац Казновац, Александра Цолић Јовановић, Весна Бајић, Рашчитавање и пренос 
у електронску форму ћирилске грађе за историјски речник српског језика: недоумице 
и могућа решења. – Јелица Стојановић, Искуства у сабирању, рашчитавању и прире-
ђивању грађе из Црне Горе (на основу рада на паштровским исправама). – Зорица 
Никитовић, Осврт на писану ријеч са простора Босне и Херцеговине (XII–XVIII в.). 
– Ирена Цветковић Теофиловић, Путописи као извори за израду речника српског је-
зика XII–XVIII века. – Надежда Јовић, Медицински списи као извор за историјски 
речник српског језика. – Владан Јовановић, Обрада предстандардне библијске 
лексике у историјским речницима описног типа. КА МИКРОСТРУКТУРИ 
ИСТОРИЈСКОГ РЕЧНИКА СРПСКОГ ЈЕЗИКА. – Снежана Петровић, Соња Маној-
ловић, Начини моделирања одредница историјских речника у дигиталном окружењу. 
– Александар Лома, Жељко Степановић, Рударски законик деспота Стефана Лазаре-
вића: модел лексикографске обраде. – Виктор Савић, Александар Милановић, Иден-
тификација и формирање одредница у српском историјском речнику. – Марина 
Курешевић, Граматичке информације у историјском речнику српског језика: полазни 
принципи. – Слободан Павловић, Лексикографска обрада граматичких речи у исто-
ријским речницима. – Јасмина Грковић-Мејџор, Исидора Бјелаковић, Дефинисање 
лексичког значења у историјском речнику српског језика. – Исидора Бјелаковић, 
Предлог микроструктуре историјског речника српског језика.  

 
HELIA, vol. 44, no. 74, no. 75 
– Нови Сад, 2021. 
ISSN 1018-1806 
 

Огранак Српске академије наука и уметности у Нишу 

Хроника Огранка САНУ у Нишу, бр. 4 
– Ниш 2021, стр. 12, 29 цм. 
ISSN 2620-0198 
 
Уметност и контекст 6: Заборављени уметници и уметничка дела 

– Ниш – Нови Сад 2021, стр. 223, 24 цм. 
ISBN 978-86-7025-883-9 
Реч уредника. – Зоран Пауновић, Књижевни опус Миће Поповића: непра-

ведно занемарени Свети Антун. – Горан М. Максимовић, О феномену заборављања 
српских писаца и њихових дјела. – Драгана Ђурић, Народни живот у поезији мало 
познатог Алексија Везилића. – Јелена Милић, Средине и људи у путопису кроз сло-
венске земље, Саве Бјелановића. – Софија Божић, Др Александар Митровић – један 
заборављени Далматинац. – Марија И. Слобода, Павле Марковић Адамов: оснивач и 
уредник листа Бранково коло. – Јована Копања, Ревалоризација романа без имена и 
Верин случај Драге Јовановић. – Славица Гароња Радованац, Заборављене књижев-
нице међуратног српског романа. – Невена Ћеклић, Рефлексија друштвено-поли-
тичке констелације на стваралаштво академика Цвјетка Рихтмана. – Драгана Тодоро-
вић, Разоткривање заборава: композиторско стваралаштво Боривоја Поповића (1918–
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1994). – Aleksander Donev, Slatan Dudow – neglected and derogated. – Iosif Astrukov, 
The dune contemporary dance company’s film productions. – Hristina Hristova, The ma-
donari in the hypermodern city: image roles and incarnations. – Александра Димитри-
јевић, Николија Тубић, Везиров мост као тема и мотив у српском сликарству и фото-
графији. – Божица Славковић Мирић, Заборављени уметници и уметничка дела: при-
мер опадања занатства на Косову и Метохији између два светска рата.  

 

Центар за научноистраживачки рад Српске академије наука  
и уметности и Универзитета у Крагујевцу 

80 година од избијања Другог светског рата на простору Југославије и 
страдања града Крагујевца: нови помаци или ревизије историје 

– Крагујевац 2021, стр. 402, 23 цм. 
ISBN 978-86-81037-70-6 
Реч уредника. – Ревизионизам. Миле Бјелајац, Тенденције ревизије узрока и 

тока Другог светског рата. – Дубравка Стојановић, 1941 – година која мења. Ревизије 
тумачења 27. марта и стрељања у Крагујевцу у уџбеницима историје (1955–2014). – 
Бојан Димитријевић, Србија 1941. године – осврт на нека проблемска питања. – 
Геноцид и култура сећања. Давор Стипић, Представљање холокауста и ратних зло-
чина у музејима социјалистичке Југославије. – Виктор Бејатовић, Методолошка про-
блематика утврђивања обима ратног злочина у Крагујевцу на примеру лоцирања 
непознатих гробница. – Ненад Карамијалковић, Средиште крагујевачког круга смрти 
1941 – старо војничко гробље у Шумарицама (историја и идеолошке злоупотребе). – 
Немања Девић, Партизанска мемоаристика о Србији 1941, о реченом и прећутаном. 
– Маријана Т. Мраовић, Архивска грађа Војног архива о злочинима власти НДХ и 
односу католичког клера према српском становништву. – Под окупацијом. Раде 
Ристановић, Истраживања западноевропске историографије о феномену пружања 
отпора током Другог светског рата. – Александар Стојановић, Страхиња Јањић и срп-
ски Гестапо. – Милош Тимотијевић, Град и окупација – свакодневни живот Чачка 
1941. године. – Милана Живановић, Руска емиграција и Априлски рат. – Међу-
народни контекст. Зоран Јањетовић, Националне мањине као изговор за агресију 
нацистичке Немачке и њених савезница на Краљевину Југославију 1941. године. – 
Миљан Милкић, Девински споразум 1945. године: војнодипломатска борба за 
западне границе Југославије. – Александар Ракоњац, Стратешки значај југосло-
венских рудника метала у немачкој ратној привреди (1941–1945). 
 

 

 

 

 

17. СЛУЖБА АКАДЕМИЈЕ 

 
Радом запослених у Служби Српске академије наука и уметности са места 

управника послова руководи др Бојан Бугарчић. Запослени у Служби САНУ 
распоређени су, према Правилнику о систематизацији и организацији послова у 
Служби Српске академије наука и уметности од 1. априла 2018. године, на радним 
местима у оквиру јединица, сектора, група и самосталних извршилаца.  

Током године Служба САНУ благовремено је и успешно извршавала све 
стручне, административно-техничке, финансијске, правне, опште и остале послове 
за потребе Академије.  
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Детаљнији приказ активности Службе САНУ дат је у оквиру појединачних 
извештаја о раду запослених у јединицама, секторима, групама и у извештајима 
самосталних извршилаца. 
 

Архив САНУ 

Стручним радом Архива САНУ руководи управник академик Василије 
Крестић. Стручни савет Архива је радио у истом саставу као и претходне године: 
академик Видојко Јовић, академик Драгослав Маринковић, академик Душан Теодо-
ровић, академик Радоје Чоловић, академик Драгослав Михаиловић, академик Мир-
јана Живојиновић и академик Иван Јевтић. На место преминулог академика Дими-
трија Стефановића, за члана је изабран дописни члан Павле Петровић. Председник 
Стручног савета још увек није изабран. 

Послове у Архиву САНУ обавља десет запослених. У радни однос примљен 
је још један историчар, који је положио стручни испит у Државном архиву Србије и 
стекао звање архивисте. 

Током године Архив је обогатио своје фондове следећим поклонима: дневник 
Дејана Медаковића и грађа за историју САНУ од Гордане Милосављевић из Београда 
(ул. инв. бр. 1586); фотографија Стевана Калембера од академика Богдана Шолаје (ул. 
инв. бр. 1587); део заоставштине Драгољуба К. Јовановића од Даринке Јовановић из 
Портланда (ул. инв. бр. 1588); „Политичке успомене“ Драгољуба Јовановића од Стеле 
Дамњановић Ћирић и Срђана Јовановића из Београда (ул. инв. бр. 1589); заоставштина 
Динка Давидова од Александре Давидов Темерински из Београда (ул. инв. бр. 1590) и 
војна књижица Николе Пашића од академика Славенка Терзића (ул. инв. бр. 1593). Од 
Владе Граховца из Београда откупљене су две рукописне књиге Александра Валенте и 
пет свезака дневника припадника четничке омладинске организације „Штаб 501“ (ул. 
инв. бр. 1591). Захваљујући личном залагању председника САНУ Владимира С. 
Костића и финансијској подршци Министарства културе и информисања, од Гојка 
Вртунића из Београда откупљене су заоставштине тројице академика – Јована Ристића, 
Недељка Кошанина и Томе Живановића (ул. инв. бр. 1592). 

Збирка одликовања Архива САНУ увећана је за 88 одличја и сада има укупно 
1.186 предмета. Формиране су нове групе одликовања академика Љубице Марић, Ду-
шана Оташевића и Марка Ристића, а направљена је и једна засебна у коју ће убудуће 
улазити сви предмети који по своме пореклу не могу бити смештени у већ постојеће 
целине. Новим предметима су допуњена одликовања академика Василија Крестића, 
Радоја Чоловића, Владимира Костића, Васе Чубриловића, Николе Хајдина, дописног 
члана Саве Халугина, Милана Јовановића Батута и САНУ. 

Приручна библиотека Архива САНУ у току године допуњена је са 38 нових 
библиотечких јединица и сада броји 2.577 наслова. 

Завршено је сређивање заоставштине Радисава Филиповића (Историјска 
збирка бр. 15046). Петоро архивиста сређује заоставштине Федора Никића, Андре 
Николића, Станка Опачића Ћанице, Марка Ристића, Николе Радојчића и Бранка Ћо-
пића. У договору са директорима Музиколошког и Етнографског института САНУ у 
Архиву су на стручном оспособљавању двоје запослених из ових установа, који, уз 
помоћ и надзор архивиста, обрађују грађу из својих струка (заоставштине Љубице 
Марић и Јована Ердељановића). Након сређивања свих ових фондова обим необра-
ђене грађе у Архиву биће знатно умањен. Архивисти су доста времена посветили и 
сређивању депоа са необрађеном грађом. Овај депо је сада у потпуности доведен у 
ред, грађа у њему је детаљно разврстана, обележена и спакована у архивске кутије, 
чиме је добијен додатни простор. Грађа Архива излагана је на изложби „Јован Дучић 
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– трагање за новим“ у Галерији САНУ, а коришћена је и за потребе неколико Акаде-
мијиних публикација и изложби у Библиотеци САНУ. 

Захваљујући подршци Министарства културе и информисања и Извршног 
одбора САНУ, а уз стручни надзор и помоћ Народне библиотеке Србије, при Архиву 
је опремљена мања конзерваторска радионица у којој ће убудуће моћи да буде откла-
њан највећи број оштећења разних докумената. На тај начин је направљен значајан 
помак у решавању питања конзервације архивске грађе, које је последњих година 
представљало велики проблем. 

Др Ивана Спасовић представљала је Академију и њен Архив објављујући 
научне радове и држећи предавања. Од посебног значаја било је њено учешће на 
„Данима Марије Јурић Загорке“ у Загребу крајем новембра, где је одржала предавање 
о животу и делу др Милице Богдановић (1882–1973), засновано на грађи похрањеној 
у Архиву САНУ.  

Читаоница Архива је од априла месеца радила уз ограничење броја истражи-
вача по дану које је било на снази и прошле године. Забележено је укупно 295 посета 
од стране 86 домаћих и девет иностраних истраживача. За њихове потребе направ-
љено је 3.606 ксерокс-копија и 2.422 дигитална снимка. 
 

 

Архив САНУ у Сремским Карловцима 

Стручним радом Архива САНУ у Сремским Карловцима руководи управник 
др Жарко Димић. Послове у Архиву САНУ у Сремским Карловцима обавља четворо 
запослених у сталном радном односу, док је са Аудиовизуелним архивом и центром 
за дигитализацију САНУ прекинута сарадња док се не разреши проблем са 
потписивањем новог уговора о сарадњи између САНУ и СПЦ.  

Важно је истаћи да је и ова година била у знаку пандемије ковида 19, што је 
наметнуло посебан режим рада Архива. Архив је следио упутства из САНУ, која му 
је редовно прослеђивао управник послова САНУ др Бојан Бугарчић. Ова ситуацијa 
се посебно одразила на број истраживача, због увођења дежурстава и поштовања 
мера заштите. Архив је био у сталној комуникацији са управником послова, службе-
ницима САНУ и председником Стручног савета Архива академиком Василијем Кре-
стићем. Настављена је обрада и печатирање архивске грађе Фонда Конзисторије и 
Фонда Карловачке гимназије. Овај посао ће се наставити и током наредне године. 
Захваљујући подршци Државног архива Србије и уз сагласност госпође Вере Коњо-
вић, која је потомак знамените породице Рајачић, Архив је дошао у посед вредне 
архивске грађе која је смештена у Фонд породице Рајачић, кутија бр. 13. Архив је 
такође обогатио свој фонд са два портрета сликана техником уље на платну без рама, 
која су сликана крајем 19. века (аутор С. Хугел, Беч). Како су слике биле делимично 
оштећене предате су на рестаурацију и конзервацију, након чега ће бити заведене као 
власништво САНУ у Уметничку збирку САНУ у Београду, а налазиће се у Архиву 
САНУ у Сремским Карловцима. 

Напорима и залагањима запослених остварени су веома добри резултати у 
раду и активностима Архива током године и поред свих ванредних и објективних 
потешкоћа. У Архиву САНУ у Сремским Карловцима истраживачким радом бавило 
се 30 истраживача, од којих три инострана, што је за једну трећину мање у односу на 
прошлу годину услед неповољних епидемиолошких околности. Истраживања су 
била разноврсна и обухватала су разне теме: Историја Карловачке гимназије, Исто-

рија Карловачке богословије, Прошлост коњарства у Карловцима, Историја српског 
народа у 18. и 19. веку, Историја Српске православне цркве и манастира, Историја 
српске уметности од 18. до 20. века, Историја Срба у Румунији, Из прошлости руске 
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емиграције, Историја насеља, места, села и миграција становништва, Сеоба Срба 
1690, Први светски рат 1914/18, Литургијски живот и теологија на просторима 
Карловачке митрополије, Срби у Мађарској, Далмацији, СНП 1848/49, Реституција 
имовине, Прошлост породица, Фрушкогорски манастири итд. Истраживачи су у 
Архиву провели 70 радних дана. За њихове потребе фотокопирано је 397 листова, 
начињено је 5210 снимaка и 250 скенирања. Истраживачима је, такође, у личним и 
телефонским контактима, као и путем мејла Архива, а ради бржег, економичнијег и 
квалитетнијег истраживања, пружена сва потребна помоћ. Библиотека Архива уве-
ћана је за 70 нових књига, тако да је садашње стање 4580 књига и периодичних 
публикација у библиотеци. Архив и даље наставља активну сарадњу са Матицом 
српском, Вуковом задужбином, Музејом Војводине, Архивом Војводине, Музејом 
града Новог Сада, Карловачком богословијом и Карловачком гимназијом, на разним 
изложбама и пројектима као што су: Српски биографски речник, Српска енциклопе-

дија, Историја Карловачке богословије, Осам векова СПЦ, Слојеви културе Барање. 
Током године навршене су 72 године одкако се Архив налази под управом 

САНУ. Нажалост, још увек није продужен уговор о сарадњи са СПЦ који је истекао 
почетком 2019. године. Овај проблем је потребно што хитније решити ради наставка 
богате и обострано корисне сарадње на задовољство наше културе и науке. 
 

Библиотека САНУ 

Стручним радом Библиотеке САНУ руководи управник академик Миро 
Вуксановић. Библиотека Српске академије наука и уметности је радила у складу са 
Законом о Српској академији наука и уметности, Законом о библиотечко-информа-
ционој делатности, Законом о старој и реткој библиотечкој грађи, Правилником о 
раду Библиотеке САНУ и важећим међународним стандардима. Према Закону о 
библиотечко-информационој делатности, Библиотека САНУ је један од пет носилаца 
библиотечко-информационог система Републике Србије. 

Рад Библиотеке прати Стручни савет Библиотеке који ради у следећем саставу: 
академици Радоје Чоловић (председник), Милан Судар, Милена Стевановић, Горан 
Петровић, Јованка Калић, Тодор Стевановић, Велимир Радмиловић и дописни члан 
Павле Петровић. Академик Миро Вуксановић је управник Библиотеке САНУ и по 
положају члан Стручног савета. На предлог Стручног савета, Извршни одбор САНУ 
прихватио је Извештај о раду Библиотеке САНУ у 2020. години и Програм рада 
Библиотеке САНУ у 2021. години. Председништво и Скупштина САНУ усвојили су 
оба документа. 

Према Статуту САНУ, рад Библиотеке САНУ надгледа генерални секретар 
САНУ академик Зоран Кнежевић. 

Послове у Библиотеци САНУ обавља тридесет запослених, распоређених у 
шест одељењa. На стручним библиотекарским пословима ради 27 запослених, међу 
којима је један саветник, два виша библиотекара, 17 библиотекара, један виши 
књижничар и шест књижничара. 

Због избијања глобалне пандемије вируса ковид 19, одлуке и мере Владе Ре-
публике Србије, донете у циљу заштите здравља становништва, утицале су на измене 
у организацији рада и начину обављања делатности Библиотеке САНУ. Руководство 
САНУ је донело посебне мере за рад и запослени у Библиотеци САНУ поштовали су 
све мере и прилагођавали рад у складу са њима. До краја априла Библиотека САНУ 
је била затворена за кориснике изван САНУ, рад се одвијао у дежурствима и на 
даљину где год је то било могуће. Од маја су делимично успостављене редовне 
активности, с тим што је рад са корисницима и даље само у једној, јутарњој смени, а 
трибине су редовно организоване тек од септембра. 
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Дан Библиотеке 

Одлуком Стручног савета са седнице одржане 6. децембра 2016. године, утвр-
ђено је да ће се Дан Библиотеке САНУ обележавати 14. jуна, када су званично прим-
љене прве књиге, које је Библиотеци поклонио Димитрије Тирол, и када је именован 
први библиотекар, Константин Богдановић. Дан Библиотеке САНУ ове године је 
обележен 15. јуна, а свечаност је била посвећена јубилејима Библиотеке, 180 година 
рада и 30 година постојања њене Трибине. Том приликом представљена је књига 
Библиотека Српске академије наука и уметности: 1841–2021 ауторки Сање Степа-
новић Тодоровић и Марине Нинић и штампани преглед Трибина Библиотеке САНУ: 
1991–2021 који су приредили Данка Кужељ и Драгослав Боро. Поздравне речи су ка-
зали потпредседник САНУ академик Љубомир Максимовић и потпредседница 
Владе Републике Србије и министарка за културу и информисање госпођа Маја Гој-
ковић. Потом је управник Библиотеке САНУ и уредник обе публикације академик 
Миро Вуксановић говорио беседу „Српска академија слави књигу“. О књигама су 
говорили рецензент академик Василије Ђ. Крестић и ауторка мр Сања Степановић 
Тодоровић. 

Делатност 

Запослени су се трудили да одговоре на све захтеве корисника и у томе су 
успели. У раду су се руководили плановима својих одељења и подносили су месечне 
извештаје о раду. Стручни послови у Библиотеци нормирани су на дневном или ме-
сечном нивоу где је то било могуће. Осим својих редовних послова, запослени у 
БСАНУ су, у сарадњи са другим службама САНУ, обављали и друге послове из де-
локруга Службе САНУ, међу којима се истиче организација свечаних скупова „Јован 
Дучић о срећи и о љубави“ и „Нобелова награда Иве Андрића (1961–2021)“. Сања 
Степановић Тодоровић и Марина Нинић, обе запослене у Библиотеци САНУ, ового-
дишње су добитнице престижне Награде „Стојан Новаковић“, за књигу Библиотека 
Српске академије наука и уметности: 1841–2021. Награду додељује Библиотекарско 
друштво Србије за дело из библиотечко-информационе делатности које представља 
значајан допринос библиотекарству. 

Узајамни каталог (COBISS.SR) 
Библиотека САНУ је према Закону о библиотечко-информационој делатности 

један од пет носилаца јединственог библиотечко-информационог система Републике 
Србије. Да би испунила своју законску обавезу, Библиотека је 2012. године са Цен-
тром Виртуелне библиотеке Србије (ВБС центар – задужен за управљање узајамном 
базом података и системом COBISS) при Народној библиотеци Србије потписала 
Уговор о пуноправном чланству Библиотеке у библиотечко-информационом систему 
COBISS.SR, чиме је и формално постала део узајамног каталога Републике Србије 
(онлајн каталог који обједињује каталоге 224 библиотеке у Србији). 

Библиотека САНУ je током године у узајамном каталогу креирала 2.011, а из 
њега је преузела 3.976 библиографских записa, па се сада у бази COBISSANU налази 
укупно 79.434 записа. У нормативној бази личних имена за индивидуалне ауторе 
CONOR, која функционише као саставни и обавезни део система COBISS, Библио-
тека САНУ је креирала 3.010 записа, а допунила 395. 

Дигитализација 

У Библиотеци је за потребе чланова САНУ и корисника Библиотеке САНУ 
скенирано 1.922 стране разноврсне грађе. Библиотека САНУ је по договореном про-
токолу наставила сарадњу са Аудиовизуелним архивом и центром за дигитализацију 
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САНУ на дигитализацији старе и ретке књиге. У складу са Планом дигитализације 
фонда БСАНУ, ове године је на дигитализацију послато 640 јединица грађе из група 
старе српске штампане књиге до 1832. године (сигнатурна онака R) и старе српске 
штампане књиге издате од 1832. до 1867. године (сигнатурна ознака R1). Све дигита-
лизоване књиге су претходно обрађене у узајамном каталогу COBISS и обезбеђени 
су метаподаци које је Библиотека у траженом формату послала АВА центру. 

Набавка, размена 

У Библиотеку САНУ је током године стигло 3.827 свезака монографских и пе-
риодичних издања. Из размене су стигле 2.304 јединице грађе, као поклон 733 једи-
нице грађе и укупно 351 примерак издања САНУ и њених института. Библиотека је 
ове године располагала буџетом у износу од 1.096.565,34 динара за публикације из 
откупа Министарства културе и информисања. Са списка од преко 2.000 наслова, 
библиотекари у Одељењу одабрали су 396 публикацијa за фонд и још 963 примерка 
за размену. 

Значајни дародавац Библиотеке током године било је ЈП „Службени гласник“. 
Чланови САНУ су поклањали своје књиге, као и други појединци. Одељење је дало 
налог за слање у размену и на поклон партнерима у земљи и иностранству 3.357 
публикацијa. Поред редовних пошиљки, библиотекари Одељења су припремили и 
више посебних пошиљки за Народну библиотеку Србије, Serbica Books (Торонто), 
Pontificio Istituto Orientale (Рим), Ecole Normale Supérieure (Париз) и Гимназију у 
Ивањици. Саставили су и више спискова дупликата који су понуђени нашим нај-
важнијим партнерима. Разврстано је и 630 сувишака за друге библиотеке. Међу број-
ним српским установама, осим НБС, највише нових издања Академије и института 
послато је Библиотеци Матице српске (194), Универзитетској библиотеци у Крагу-
јевцу (43) и Нишу (71). Прегледани су спискови дупликата партнера из САД, Велике 
Британије, Финске, Словеније, Немачке, Француске, Русије, Чешке, Бугарске, Маке-
доније и других земаља и извршен је избор из њих. 

Издања Академије достављана су иностраним реферативним центрима ради 
њиховог приказивања у публикацијама тих центара. Редовно је ажурирана база 
размене, извршено је 15 ревизија размене, а угашено 16. Тренутно се као активно 
води 711 институцијa. У електронском каталогу инвентарисани су 2.421 монографија 
и 1.908 бројева периодике, креирано је 618, а преузето 1.310 записа. 

Током године Библиотеку САНУ су посетиле колеге из Института за нацио-
налну историју у Скопљу и неколико српских институција. 

Стара и ретка књига и посебни фондови 

Одељење старе и ретке књиге и посебних фондова током године активно је 
обрађивало фонд старе и ретке књиге и поклоњене или откупљене библиотеке: 
Виктора Новака (ПБ 11), Симе Симића (ПБ 15) и Бранислава Недељковића (ПБ 22). 
Креирано је или преузето из узајамне базе укупно 1.927 записа, од чега је 396 креи-
раних и 1.531 преузет. Допуњен је 1.631 запис, а каталогизирано их је 388, додељено 
је 914 УДК бројева и уписано 868 предметних одредница. Инвентарисано је укупно 
2.214 јединица грађе. Допуњено је 1.217 записа. У нормативној бази CONOR креиран 
је 851 нормативни запис, а допуњено их је 155. 

Настављена је сарадња са надлежном Библиотеком града Београда на упису 
фонда старе и ретке књиге у Централни електронски регистар културних добара. У 
ЦЕР је унето 212 наслова из групе старе српске књиге штампане до 1832. године 
(група која носи сигнатурну ознаку R). 

Корисницима је из фонда старе и ретке књиге за рад у читаоници издато 18 
публикација, а за потребе изложби у Библиотеци 11 јединица грађе. Књиге почившег 
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академика Динка Давидова су преузете и издвојене су публикације за његов легат, а 
остатак је према уговору о поклону послат партнерима у размени. Током маја, запо-
слени у Одељењу старе и ретке књиге и посебних фондова су прегледали и преузели 
личну библиотеку почившег академика Ивана Клајна коју чини претежно рефе-
ренсна литература (речници, лексикони и глосари). По уговору са наследником, 
књиге ће бити примљене у општи фонд Библиотеке САНУ.  

Запослени у овом Одељењу су током године, поред својих основних заду-
жења, обављали и следеће послове: организација Трибине БСАНУ, припрема и слање 
књига на дигитализацију у АВА и центар за дигитализацију САНУ, рад у Акаде-
мијском одбору за историјат и објављивање академских беседа, припрема за штампу 
годишњака Трибина Библиотеке САНУ, бр. 10 и књиге Приступне беседе српских 
академика (1886–1947), књ. 3. У просторијама легата снимано је неколико телеви-
зијских емисија, а у августу је урађен и кратак прилог о Библиотеци САНУ за РТС.  

Обрада текућег фонда 

У Одељењу за обраду публикација укупно је обрађено 2.059 приновљених 
монографских публикација, 1.105 монографских публикација из старог фонда 
(ретроспектива), десет наслова серијских публикација и једна јединица некњижне 
грађе. У електронској бази креирано је укупно 414, а преузето 660 записа, инвента-
рисано је 1.118 монографских публикација, каталогизирано 787 јединица, додељено 
1.437 УДК бројева и 1.627 предметних одредница. Редиговано је 127 записа, а изме-
њено и допуњено 2.158. У нормативној бази CONOR креирано је 1.966 и допуњено 
269 нормативних записа. 

Запослени у Одељењу били су ангажовани и на другим пословима: припрема 
и поставка пригодних изложби у БСАНУ, ретроспективна обрада издања САНУ, при-
јем посета легату Бранка Ћопића, припрема Трибине Библиотеке САНУ, припрема 
за штампу годишњака Трибина Библиотеке САНУ, бр. 9, књиге Приступне беседе 
српских академика (1886–1947), књ. 3 и монографије Библиотека Српске академије 
наука и уметности : (1841–2021). 

Обрада издања САНУ 

У оквиру ретроспективне обраде издања САНУ, завршена је обрада серије 
„Посебна издања“ (сигнатурна ознака А10). Преузето је и допуњено укупно 210 за-
писа за монографске публикације, креирано и каталогизирано 149 записа, а инвента-
рисана је 271 монографска публикација. Додељена је 171 предметна одредница и 202 
УДК броја. Преузето је и допуњено 264, а креирано и каталогизирано 35 аналитичких 
јединица. Додељен је 61 УДК број и 39 предметних одредница.  

Најновија издања САНУ, пристигла током године, инвентарисана су и фор-
мално и садржински обрађена, укључујући монографије, бројеве периодике, анали-
тику и сепарате. Електронски каталог Библиотеке САНУ увећан је за 169 нових за-
писа. Комплетно је обрађено 126 записa, каталогизирано их је 183, додељена су 333 
УДК броја и формирана је 351 предметна одредница. У бази CONOR креирано је пет 
нормативних записа. 

Саветник за издања САНУ је у базу научних часописа CEEOL поставила 
последњи број Ономатолошких прилога. 

Библиографије 

Из штампе су изашле јубиларне библиографије академика Владана Д. Ђорђе-
вића и академика Драгана Шкорића у серији „Издања Библиотеке“. Приводи се крају 
јубиларна библиографија академика Тодора Стевановића, у току је израда регистра. 
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Настављен је рад на јубиларним библиографијама академика Јованке Калић и акаде-
мика Ивана Клајна, а започет је рад на јубиларној библиографији академика Љубо-
мира Максимовића. 

Започета је припрема друге књиге Библиографије чланова САНУ, у којој ће на-
редне године бити објављене изабране библиографије нових дописних чланова САНУ 
и допуне библиографија нових редовних чланова САНУ, изабраних током године. 

Поред тога, рађене су и библиографије за различита издања САНУ, између 
осталих: за Годишњак САНУ CXXVI урађена је допуна, ревизија и коректура пода-
така о члановима; за другу књигу у едицији САНУ о женама академицима, започет 
је рад на библиографијама и литератури за прилоге о десет чланица САНУ (Десанки 
Ковачевић-Којић, Веселинки Шушић, Стојанки Алексић, Паули Путанов, Ирени 
Грицкат-Радуловић, Гордани Бабић-Ђорђевић, Милки Ивић, Милеви Првановић, 
Олги Хаџић, Милеви Мици Тодоровић). Завршена је библиографија Јована Дучића 
за публикацију Јован Дучић : живот, дело, време и рукопис је предат уреднику издања. 
Урађена је допуна библиографије Светомира Арсића Басаре за период 2018–2021, 
поводом изложбе у Грачаници. 

Одељење је наставило са прикупљањем и обрадом документације о члано-
вима ДСС, СУД, СКА и САНУ и са пружањем информација о њима. Урађена је 
ревизија досијеа иностраних чланова САНУ, од A до Cor, формирани су досијеи 13 
нових дописних и пет нових иностраних чланова, допуњени су досијеи 12 нових 
редовних чланова, преузета је грађа за изборе из одељења САНУ за 30 новоизабраних 
чланова и употпуњени су недостајући основни биографски подаци за ове чланове. 
Издато је 486 фотографија чланова Академије и њених претходница, Палате САНУ 
и личности ван САНУ и 58 потписа чланова, све у електронском облику. 

Припремљено је и издато приближно 2.150 страна разне биобиблиографске 
грађе, укључујући и различите спискове чланова и информације које су захтевале 
претходно истраживање, као и већи број усмених информација. 

Ван Библиографског одељења, у Библиотеци САНУ започет је рад на јубилар-
ној библиографији Мирјане Живојиновић. Јубиларну библиографију академика Вла-
димира Кањуха припрема његова супруга Снежана Кањух. Руководилац Одељења за 
информације и услуге корисницима, по захтеву академика Радоја Чоловића, а за 
потребе едиције „Живот и дело српских научника“ и медицинских часописа у издању 
Српског лекарског друштва, прикупила је и обрадила грађу и приредила библиогра-
фије радова преминулих чланова САНУ: Благоја Ковачевића, Радмила Јовановића, 
Бранка Шљивића, Момчила Митровића, Богомира Мршуље, a започела је рад на про-
вери и допуни библиографије радова Војислава К. Стојановића, члана Српског 
лекарског друштва. 

Рад са корисницима 

Због епидемиолошке ситуације узроковане пандемијом вируса ковид 19 од 
марта 2020. године уведена су ограничења у начину рада са корисницима уз при-
државање свих прописаних мера у циљу заштите здравља запослених и корисника 
Библиотеке САНУ. Библиотечка грађа је коришћена уз предвиђен протокол. Радно 
време читаонице било је од 9 до 15, а каталога од 9 до 14 часова. 

У току године учлањено је 60 нових корисника и продужено је више од 90 
чланских карата. Читаоница је имала 600 посета, а каталог 450. У читаоници је дато 
на коришћење 970 свезака (монографија и часописа), око 230 приручника и 56 
наслова старе и ретке књиге. За потребе чланова САНУ и других корисника, фотоко-
пирано је 5.658 страна и скенирано 750 страна. Корисницима је за рад ван Библиотеке 
издато 265 наслова. У оквиру међубиблиотечке позајмице, Библиотека САНУ је 
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сарађивала са Библиотеком Матице српске, Народном библиотеком Србије, Универ-
зитетском библиотеком „Светозар Марковић“, Библиотеком Филозофског факултета 
Универзитета у Новом Саду, Библиотеком Музеја науке и технике у Београду, Народ-
ном библиотеком „Стефан Првовенчани“ из Краљева, Универзитетском библиотеком 
у Крагујевцу и Градском библиотеком „Владислав Петковић Дис“ из Чачка. Библио-
тека је имала посебну сарадњу са Војним архивом Министарства одбране Републике 
Србије, Архивом Србије и Библиотеком ВМА. На захтев Галерије ликовне и музичке 
уметности САНУ припремљене су књиге за изложбу Јован Дучић: Трагање за новим 
аутора академика Злате Бојовић (укупно 22 књиге). Урађена је ревизија приручника 
у читаоници и настављен је отпис дупликата и оштећених примерака библиотечке 
грађе. 

У читаоници Библиотеке САНУ обезбеђен је бесплатан приступ бази KoBSON 
(Конзорцијум библиотека Србије за обједињену набавку – онлајн база научних и 
стручних часописа и информација). Финансиран од стране Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, тај пројекат чини доступним преко тридесет пет хиљада 
страних научних часописа и књига у електронском облику, у целини. 

Технички су обрађене све новоприспеле књиге (3.816 примерака), а у катало-
зима Библиотеке проверено је 4.786 наслова. Настављен је рад на обради референсне 
збирке Библиотеке и ретроспективној обради овог фонда у бази COBISSANU: преу-
зето је и допуњено укупно 280 записа, креирано и каталогизирано по 201 и инвента-
рисано 420, сигнирано је 87 јединица грађе. Додељене су 384 предметне одреднице 
и 346 УДК бројева. У бази CONOR креирано је 188 и допуњено 26 записа за норма-
тивне одреднице. 

Смештај публикација 

Одељење библиотечких фондова и техничких послова старало се о смештају 
и чувању фонда Библиотеке и о издавању публикација корисницима као и о одржа-
вању просторија Библиотеке САНУ. Настављен је рад на сређивању магацина, 
отпису публикација и премештању фонда. 

Књижничари су на место уложили и вратили 6.678 публикација, од тога 3.760 
нових књига. Корисницима су за рад у читаоници издате 943 свеске монографских и 
серијских публикација, а запосленима је за рад издато 2.727 свезака. Корисницима су 
за рад ван Библиотеке издате 264 књиге. За поклон библиотекама у Србији спаковано 
је око 1.386 књига. 

Трибина Библиотеке САНУ 

Уредник Трибине Библиотеке САНУ је управник Библиотеке САНУ академик 
Миро Вуксановић. Стручне сараднице Трибине су Стасја Церовић и Биљана Јоцић. 
Током године одржано је 14 трибина Библиотеке САНУ. Приказано је укупно 26 
књига (десет монографских публикација и једна едиција од 16 књига) и десет 
зборника радова чланова САНУ, издања САНУ, као и института и центара чији је 
САНУ оснивач. На Трибини су говорили академици, професори универзитета и 
доктори наука (укупно 45 говорника). Трибина је током године имала око 1.000 
посетилаца. 

Израђено је и послато око 4.000 позивница. Послато је око 6.000 електронских 
позивница. Прикупљени су текстови учесника Трибине за објављивање у 10. броју 
годишњака Трибина Библиотеке САНУ. Као прилог уз књигу Библиотека Српске 
академије наука и уметности: 1841–2021 објављен је штампани преглед свих три-
бина одржаних од 1991. до 2021. године, под насловом Трибина Библиотеке САНУ: 
(1991–2021). 
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Изложбе у Библиотеци САНУ 

У Библиотеци се приређују камерне изложбе поводом годишњица чланова 
САНУ. Током године постављено је осам камерних изложби у просторијама Библио-
теке: Добрица Ћосић (1921–2014) – поводом 100 година од рођења; Роман Осипович 
Јакобсон (1896–1982) – поводом 125 година од рођења; Вукић Мићовић (1896–1981) 
– поводом 125 година од рођења; Хенрик Сјенкјевич (1846–1916) – поводом 175 го-
дина од рођења; Ђорђе Натошевић (1821–1887) – поводом 200 година од рођења; Иво 
Андрић (1892–1975) – поводом 60 година од Нобелове награде; Медо Пуцић (1821–
1882) – поводом 200 година од рођења; Јован Гавриловић (1796–1877) – поводом 225 
година од рођења. 

Аутор изложби и плаката је Сања Петровић. 

Припрема за штампу издања Председништва САНУ 

У Библиотеци САНУ припремају се за штампу четири издања која излазе као 
посебне едиције Председништва САНУ. Уредник сва четири издања је академик 
Миро Вуксановић. 

Три од четири едиције везане су за изборни циклус у САНУ, па излазе сваке 
треће године. Реч је о едицијама Академске беседе (са приступним беседама ново-
изабраних редовних чланова САНУ), Приступна предавања дописних чланова (са 
приступним предавањима новоизабраних дописних чланова САНУ) и Библиогра-

фије чланова САНУ (са допунама библиографија нових редовних чланова САНУ и 
библиографијама нових дописних чланова САНУ). Претходни бројеви су објављени 
2019, после изборног циклуса 2018, а следећи излазе 2022. 

Едиција Приступне беседе српских академика : (1886–1947) излази као резул-
тат рада Академијског одбора за историјат и објављивање академских беседа, чији је 
председник академик Миро Вуксановић. 

Током године објављена је књига Приступне беседе српских академика: 
(1886–1947), књ. 2, у којој се налазе приступне беседе и репродукције уметничких 
дела 30 од 37 чланова Српске краљевске академије примљених од 1890. до 1914. го-
дине. То су: Сима Лозанић, Јован Цвијић, Михаило Петровић Алас, Богдан Гаврило-
вић, Сава Урошевић, Владан Ђорђевић, Јован Туроман, Андра Николић, Петар Пера 
Ђорђевић, Љубомир Стојановић, Александар Белић, Јован Ристић, Глигорије Гига 
Гершић, Стојан Бошковић, Нићифор Дучић, Јован Мишковић, Јован Ђ. Авакумовић, 
Милутин И. Гарашанин, Михаило В. Вујић, Ђорђе Павловић, Слободан Јовановић, 
Љубомир Јовановић, Јован Н. Томић, Милан Јовановић Морски, Богдан Поповић, 
Јован Јовановић Змај, Симо Матавуљ, Павле Паја Јовановић, Стеван Тодоровић и 
Урош Предић. Андра Стевановић своју беседу није објавио, а шесторица нису одр-
жали приступне беседе: Светолик Радовановић, Андра Ђорђевић, Михаило Гаври-
ловић, Стеван Сремац, Лаза Костић и Јован Бошковић (који је преминуо пре распо-
ређивања). За објављивање је припремана књига Приступне беседе српских акаде-

мика: (1886–1947), књ. 3, са приступним беседама и репродукцијама уметничких 
дела чланова Српске краљевске академије изабраним од 1915. до 1940. године 
(укупно 36). У овој књизи ће бити и 15 чланова изабраних после Другог светског 
рата, 1946/1947, који нису одржали приступне беседе, али су последњи чланови би-
рани пре ступања на снагу Закона о Српској академији наука из 1947. 

Издања  
Издања Библиотеке САНУ излазе у оквиру Академијиних серијских публика-

ција. Уредник издања Библиотеке је управник Библиотеке академик Миро Вуксановић. 
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Током године је изашао девети број годишњака Трибина Библиотеке САНУ. 
У овом броју су објављени текстови изговорени на трибинама у претходној години. 
Прикупљени су и припремљени за штампу текстови изговорени на трибинама током 
године. Изашле су из штампе јубиларне библиографије академика Владана Д. Ђор-
ђевића и академика Драгана Шкорића. Изашла је из штампе књига Библиотека Срп-

ске академије наука и уметности (1841–2021), ауторки Сање Степановић Тодоровић 
и Марине Нинић, и прилог уз књигу Трибина Библиотеке САНУ (1991–2021), који 
су припремили Данка Кужељ и Драгослав Боро. Библиотека активно учествује у при-
преми едиције Приступних беседа српских академика (1886–1947). Друга књига је 
изашла из штампе у децембру, а трећа ће бити објављена следеће године. 

Дигитални архив издања САНУ (ДАИС) 
На основу одлуке Извршног одбора САНУ са XIV седнице одржане 25. јуна 

2020. године, Библиотека САНУ се укључује у послове везане за унос издања САНУ 
у заједнички дигитални архив САНУ и института САНУ – ДАИС, чији је оснивач 
САНУ. У репозиторијум ДАИС уносе се издања САНУ у ПДФ формату и подаци о 
њима. Каталози Галерије САНУ, монографије у издању САНУ, Билтен Фонда САНУ 
за истраживања у науци и уметности и Годишњак САНУ уносе се у целини. Код 
осталих издања САНУ, тј. зборника радова и периодичних публикација, издвајају се 
појединачни радови и сваки се уноси засебно. Издања САНУ и радови објављени у 
њима депонују се са одложеним приступом, тј. са забраном приступа и преузимања 
документа пре истека две године од датума објављивања. Поред уношења радова, 
монографија и серијских публикација чији је издавач САНУ, корисницима ДАИС-а 
пружане су информације о издањима и њиховој доступности у најкраћем могућем 
року, а ауторима радова, на њихов захтев, радови су били достављани електронском 
поштом. Подаци о депонованим издањима САНУ и радовима уносе се детаљно и по 
потреби, ради уједначавања, ажурирају. Сваком депонованом издању или раду доде-
љују се кључне речи на српском и енглеском језику. 

Током године у репозиторијум ДАИС унето је укупно 30 монографија и 605 
радова из 30 зборника. Преузето је девет радова. Додељено је преко 4.040 кључних 
речи на српском и енглеском језику. Библиотекари задужени за овај посао имају при-
вилегије администратора репозиторијума ДАИС. 

Запослени у Библиотеци САНУ су присуствовали онлајн оснивачком састанку 
Заједнице отворене науке Србије (OSCS), као и онлајн предавањима и обукама које 
су одржали библиотекари из Отворене науке Србије. 

Уговори, конкурси, споразуми, донације 

Библиотека САНУ је током године учествовала на конкурсима Министарства 
културе и информисања са једним пројектом и Министарство је донело одлуку да 
пројекат подржи. Реч је о пројекту који је поднет на конкурс Министарства културе и 
информисања за суфинансирање пројеката из области библиотечко-информационе 
делатности у 2021. години. Циљ тог пројекта је био обезбеђивање средстава за рад 
Библиотеке у систему COBISS.SR у износу од 500.000,00 динара. Библиотеци САНУ 
су одобрена средства за пројекат и он је у целини реализован. 

Библиотека САНУ је од 2014. године и званично постала део система откупа 
публикација Министарства културе и информисања. Библиотека је на тај начин то-
ком године набавила издања у вредности од 1.096.565,34 динара. 

Финансије 

За редовно пословање Библиотеке САНУ у 2021. години одлуком Фонда за 
научна истраживања САНУ било је предвиђено 1.700.000,00 динара. Предвиђена 
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сума је утрошена за набавку рачунарске опреме, трошкове шпедиције (пријем публи-
кација из размене и царина), а део новца је одвојен за штампање годишњака Трибине 
БСАНУ, за ауторске хонораре и за обележавање Дана Библиотеке САНУ. 

Библиотека САНУ је преко конкурса обезбедила додатних 500.000,00 динара 
утрошених на лиценце за рад у систему COBISS и на набавку опреме за рад у том 
систему. 

Захваљујући уласку у систем откупа публикација Министарства културе и 
информисања, Библиотека САНУ је прибавила најновија домаћа издања у вредности 
од 1.096.565,34 динара. 
 
 

Галерија ликовне и музичке уметности САНУ 

 

Стручним радом Галерије ликовне и музичке уметности САНУ руководи 
управник академик Душан Оташевић. Стручни савет Галерије САНУ, који дефинише 
изложбену политику Галерије САНУ, радио је у следећем саставу: академици Љуби-
сав Ракић – председник Стручног савета Галерије САНУ, Дејан Деспић, Љубомир 
Симовић, Зоран Петровић, Душан Оташевић, управник Галерије САНУ, Градимир 
Миловановић, Коста Чавошки и Радомир Н. Саичић и дописни члан САНУ Миодраг 
Марковић. 

Послове у Галерији ликовне и музичке уметности САНУ обавља деветоро 
запослених. 
 

I  Изложбена делатност и објављени каталози 
 

1. Влахо Буковац – сликарство непролазне лепоте 
24. децембар 2020 – 28. март 2021. 
Због пандемије вируса ковид 19 и примене прописаних мера заштите, није 

организовано свечано отварање изложбе за велики број званица, већ само за руко-
водство САНУ и ауторе, односно учеснике у реализацији изложбе. Окупљенима се 
обратио председник САНУ академик Владимир С. Костић. 

Број посетилаца: 30.390. 
Аутор изложбе: Игор Борозан. 
Дизајн поставке: Александар Радосављевић, са Петром Крајнцем, Амаром 

Дацковићем и Мирославом Лазићем. 
Приликом реализације изложбе остварена је сарадња са Народним музејом у 

Београду, Музејом Југославије, Дворском уметничком колекцијом на Дедињу, Домом 
Јеврема Грујића, Медија центром „Одбрана“, Модерном галеријом у Загребу, Бран-
ком Роглићем, Петром и Давором Вугринецом, Хрватским повијесним музејом, 
Хрватским институтом за повијест, Државним архивом у Загребу, Галеријом „Кло-
вићеви двори“, Кућом Буковац (Музеји и галерије Конавала) у Цавтату, Музејом Срп-
ске православне црквене опћине у Дубровнику, Умјетничком галеријом у Дубров-
нику, Народном галеријом у Љубљани, Спомен-збирком Павла Бељанског, Галеријом 
Матице српске у Новом Саду, Музејом рудничко-таковског краја у Горњем Мила-
новцу, Умјетничком галеријом Босне и Херцеговине у Сарајеву, Државним архивом 
у Задру, Градским музејом у Вараждину, фрањевачким самостаном у Томиславграду, 
Завичајним музејом Нашице, Колекцијом Фарингдон и Музејом лепих уметности у 
Будимпешти. 

Објављен је каталог број 152 у серији „Галерија Српске академије наука и 
уметности“: Игор Борозан, Уметнички преображаји Влаха Буковца у контексту 
европског сликарства, Београд 2020, са 148 репродукција дела у боји и 11 црно-белих 
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илустрација. Штампано је и енглеско издање публикације: Igor Borozan, Artistic 
Transformation of Vlaho Bukovac in the Context of European Painting, Belgrade 2020. 

Изложбу су финансијски подржали Министарство културе и информисања 
Републике Србије и Секретаријат за културу града Београда, као и предузеће 
„Кунсттранс“ и компанија „Дунав осигурање“. 

Током године штампано је друго издање каталога са изложбе на српском језику. 
 
2. Пут правих вредности 

14. април – 13. јун 

Због пандемије вируса ковид 19 и примене прописаних мера заштите, није 
организовано свечано отварање изложбе за ширу публику, већ само за ужи круг зва-
ница. Присутне је поздравила и говорнике најавила заменик управника Галерије 
САНУ Јелена Межински Миловановић. На отварању су говорили председник Олим-
пијског комитета Србије Божидар Маљковић и министар омладине и спорта Репу-
блике Србије Вања Удовичић, а изложбу је отворио председник САНУ академик Вла-
димир С. Костић. 

Број посетилаца: 6.511. 
Аутор изложбе: Наташа Јанковић. 
Коаутор: Марија Павловић. 
Дизајн поставке: Марија Вуксановић и Војислав Илић. 
Изложба је организована у сарадњи Олимпијског музеја Београд, Олимпиј-

ског комитета Србије и Галерије САНУ, уз подршку Олимпијске солидарности. 
Штампан је каталог број 153 у серији „Галерија Српске академије наука и 

уметности“: група аутора, Пут правих вредности (уводни текстови: Божидар 
Маљковић, Љубодраг Димић, Владимир Симић и Наташа Јанковић и студије: Дејан 
Зец, Спорт и олимпијски покрет у Србији – друштвени контекст и Марија Павло-
вић, Архитектонско спортско наслеђе Београда XIX и XX века), Београд 2021, са ка-
талошким списком експоната, једном табелом и 102 црно-беле и 140 илустрација у 
боји. Штампано је и енглеско издање публикације: team of authors, On the Right Track, 
Belgrade 2021. 

Током изложбе емитовани су документарни филмови Генерал Светомир Ђу-

кић Огњена Ракчевића и Милана Тодоровића и Граница снова Катарине Синђелић и 
Милана Цветковића. 

Изложба је била део манифестација Музеји за 10 (од 12. до 18. маја) и Европске 
ноћи музеја. 

 
3. Музички интермецо. Колекција грамофонских плоча Павла Бељанског 
22. јун – 22. август 

Због пандемије вируса ковид 19 и примене прописаних мера заштите, свеча-
ном отварању изложбе присуствовао је ограничен број званица. На отварању су го-
ворили управница Спомен-збирке Павла Бељанског Милана Квас и ауторка Јасмина 
Јакшић Субић, док је изложбу отворио управник Галерије САНУ академик Душан 
Оташевић. 

Број посетилаца: 5.001. 
Ауторка изложбе: Јасмина Јакшић Субић. 
Дизајн поставке: Александра Решњак Пешић, Озарија Марковић Лашић и Не-

бојша Васиљевић. 
Изложбу су приредили Спомен-збирка Павла Бељанског и Галерија САНУ у 

години када Спомен-збирка Павла Бељанског обележава шездесет година рада. 
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Изложбу је пратио каталог у издању Спомен-збирке Павла Бељанског штам-
пан поводом организовања ове изложбе током јесени 2020. у Новом Саду, са уводни-
ком мр Милане Квас и текстовима ауторке пројекта Јасмине Јакшић Субић, музико-
лога проф. др Ире Проданов и др Милана Милојковића са Академије уметности у 
Новом Саду. 

Током изложбе емитован је документарни филм o Спомен-збирци Павла 
Бељанског. 

Изложбу је финансијски подржало Министарство културе и информисања 
Републике Србије. 

Изложбу је пратио програм који је обухватао предавања (14. јул, др Милан 
Милојковић одржао је предавање под насловом „Збирка грамофонских плоча Павла 
Бељанског – мали путопис о европској међуратној дискографији“; 18. август, др Ира 
Проданов одржала је предавање „Музика и музичари Павла Бељанског“), концерте 
(15. јул, концерт Укија Оваскаинена, клавир; 12. август, концерт Квинтета Школе за 
музичке таленте из Ћуприје; 16. август, концерт Ање Оваскаинен, виолина, Вука 
Оваскаинена, виолончело и Укија Оваскаинена, клавир) и представу Шест пор-

трета Павла Бељанксог у извођењу Театра младих „Мишоловка“. 
 
4. Јован Дучић. Трагање за новим 
7. септембар – 5. новембар 

На отварању изложбе музичку тачку на стихове Јована Дучића извели су уче-
ници Гимназије „Јован Дучић“ из Требиња, присутне је поздравио и говорнике наја-
вио управник Галерије САНУ академик Душан Оташевић, о изложби је говорила 
ауторка академик Злата Бојовић, а изложбу је отворио председник САНУ академик 
Владимир С. Костић. 

Број посетилаца: 13.874. 
Аутор изложбе: Злата Бојовић. 
Кустоси изложбе: Катарина Живановић и Милена Јокановић. 
Дизајн поставка: Озарија Марковић Лашић и Небојша Васиљевић. 
Приликом реализације изложбе остварена је сарадња са Народном библио-

теком Требиње, Музејoм Херцеговине из Требиња, Архивом Југославије, Народном 
библиотеком Србије, Народним музејoм у Београду, колекционаром Милошем Јури-
шићем, Музејoм позоришне уметности Србије, Библиотеком Савеза слепих Србије 
„Др Милан Будимир“ и Педагошким факултетом у Сомбору. 

Штампан је каталог број 154 у серији „Галерија Српске академије наука и 
уметности“: Злата Бојовић, Јован Дучић. Трагање за новим, Београд 2021, са 172 
илустрације дела у боји. Штампано је и енглеско издање публикације: Zlata Bojović, 
Jovan Dučić. The Quest for the Ever New, Belgrade 2021. 

Током изложбе емитован је наменски за изложбу снимљен документарни 
филм који су реализовали алумни Филолошког факултета Универзитета у Београду. 

Изложбу су финансијски подржали Министарство културе и информисања 
Републике Србије и Секретаријат за културу града Београда, као и компaнија „Дунав 
осигурање“. 

Изложба је била део манифестације Дани европске баштине 2021. у Београду 
(током септембра и октобра). 

 
5. Слика слици. Европско фигуративно сликарство 60-их и 70-их 
16. новембар – 16. децембар 

Изложба је отворена у Галерији САНУ и Кући легата у улици Кнеза Михаила 46. 
На отварању изложбе у Галерији САНУ присутне је поздравио и говорнике 

најавио управник Галерије САНУ академик Душан Оташевић, затим је говорио 
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директор Куће легата Филип Брусић Renaud, а изложбу је отворио Радован Јокић, 
помоћник министра Министарства културе и информисања Републике Србије у 
Сектору за савремено стваралаштво. 

Број посетилаца: 7.003. 
Носилац пројекта била је Кућа легата. 
Аутори и кустоси изложбе: Даниел Кваран, Гунар Б. Кваран и Дина Павић. 
Дизајн поставка: Никола Коља Божовић, Филип Шолн, Около. 
Кућа легата је штампала каталог изложбе Слика слици, који није издање САНУ, 

аутора Даниелa Кваранa, Гунара Б. Кварана и Дине Павић. 
Изложбу су финансијски подржали Министарство културе и информисања 

Републике Србије и Секретаријат за културу града Београда. 
 
6. Колекција као огледало. Модернизам у делима из Галерије Матице српске 
23. децембар 2021 – планирано је да изложба траје до 20. фебруара 2022. 
На отварању изложбе присутне је поздравио и говорнике најавио управник 

Галерије САНУ академик Душан Оташевић, о изложби су говориле управница Гале-
рије Матице српске Тијана Палковљевић Бугарски и вршилац дужности помоћника 
министра у Сектору за заштиту културног наслеђа и дигитализацију Данијела Вану-
шић, а изложбу је отворио председник САНУ академик Владимир С. Костић. 

Број посетилаца: 5.759. 
Аутор изложбе: Тијана Палковљевић Бугарски. 
Дизајн поставке: Лазо Сатмари. 
Галерија Матице српске штампала је пратећу публикацију – каталог изложбе: 

Владимир С. Костић, Бранка Кулић, Тијана Палковљевић Бугарски, Колекција као 
огледало. Модернизам у делима из Галерије Матице српске, Нови Сад 2021. 

Током изложбе емитован је документарни филм о Галерији Матице српске у 
коме учествују Тијана Палковљевић Бугарски и Јелена Огњановић. Филм у про-
дукцији Галерије Матице српске снимили су и монтирали Никола Ивановић и Дими-
трије Стефан Димић. 

Изложбу су финансијски подржали Министарство културе и информисања 
Републике Србије и Секретаријат за културу града Београда. 

 

* * * 

Током године штампанo је енглеско издање каталога број 150 у серији „Гале-
рија Српске академије наука и уметности“: Boris Milosavlјević, The World and Times 
of Slobodan Jovanović (1869–1958), Belgrade 2021; са 103 црно-беле и 30 колор 
илустрација.  
 

Изложбе које је Галерија САНУ организовала изван Галерије САНУ у Београду 
 

1. Радови Александра Дерока у Уметничкој збирци Српске академије наука и 
уметности. 

Народни музеј, Зрењанин 

8. фебруар – 31. март 

Аутор изложбе: Јелена Межински Миловановић. 
Избор од 49 радова А. Дерока са истоимене изложбе у Галерији САНУ у Бео-

граду. Израђени су електронски плакат и позивница.  
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2. Љубица Цуца Сокић. Радови у Уметничкој збирци Српске академије наука 
и уметности. 

Градска галерија „Мостови Балкана“ (у саставу Спомен-парка „Крагујевачки 
октобар“), Крагујевац 

15. мај – 15. јун 

Аутор изложбе: Јелена Межински Миловановић. 
Избор од 23 рада Љ. Сокић. 
Израђени су каталог, плакат и позивница.  
Изложба је била део манифестација Музеји за 10 (од 12. до 18. маја) и Европске 

ноћи музеја. 
 

3. Светомир Арсић Басара: Радови 1998–2018 
Градска галерија Ужице 

7–31. октобар 

Аутор изложбе: Жаклина Марковић. 
Израђени су деплијан, плакат и позивница.  

 
4. Светомир Арсић Басара: Радови 1998–2018 
Анекс Галерије Николе Коке Јанковића, Крагујевац 

5. новембар – 6. децембар 

Аутор изложбе: Жаклина Марковић. 
Изложба је организована у сарадњи са Народним музејoм, Крагујевац и 
Универзитетом у Крагујевцу. 
Израђени су деплијан, плакат и позивница.  

 
5. Светомир Арсић Басара: Радови 1998–2018 
Дом културе Грачаница 

13. децембар 2021 – 20. фебруар 2022. 
Аутор изложбе: Жаклина Марковић. 
Израђени су деплијан, плакат и позивница.  

 

Финансије 
 

Средства остварена продајом публикација у висини од 1.146.455,00 динара Га-
лерија је предала Сектору за рачуноводствене и финансијске послове САНУ. 
 

II  Односи са јавношћу и друге активности 
 

Изложбама Пут правих вредности у Галерији САНУ и Љубица Цуца Сокић – 
Радови у Уметничкој збирци Српске академије наука и уметности у Градској гале-
рији „Мостови Балкана“ (у саставу Спомен-парка „Крагујевачки октобар“) у Крагу-
јевцу, Галерија САНУ је учествовала у манифестацијама Музеји за 10 и Европска ноћ 
музеја. Изложбом Јован Дучић. Трагање за новим. Галерија је учествовала у мани-
фестацији Дани европске баштине у другој половини септембра и првој половини 
октобра. 

Галерија САНУ је 15. септембра учествовала у обележавању јубилеја Универ-
зитета у Крагујевцу, испред Свечане сале у САНУ изложивши радове уметника-ака-
демика пореклом из Крагујевца, и то Владимира Величковића и Николе Јанковића. 

На иницијативу академика Љубомира Симовића – члана Стручног савета Га-
лерије Српске академије наука и уметности, поводом осамдесет година од престанка 
излажења часописа Уметнички преглед, 27. децембра у Галерији САНУ одржан је 
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свечани скуп „Уметнички преглед (1937–1941)“ на коме су говорили академик Ду-
шан Оташевић, др Бојан Јовић из Института за књижевност и уметност, Београд, др 
Зоја Бојић из Института за књижевност и уметност, Београд, др Мирјана Глигорије-
вић Максимовић и проф. др Зорица Хаџић са Филозофског факултета у Новом Саду. 

Пре отварања изложби, у Галерији САНУ одржаване су редовне конференције 
за медије. Настављена је сарадња са новинарима и репортерима ради представљања 
изложбене и концертне делатности Галерије, као и сарадња са телевизијским и радио 
екипама на снимању прилога о изложбама и са новинарима штампаних медија на 
публиковању приказа изложби у периодици. У штампи је најављена концертна се-
зона. Галерија је током године по потреби пружала стручне услуге, омогућавала 
коришћење своје документације о изложбама, ликовним уметницима академицима, 
Уметничкој збирци, као и коришћење своје приручне библиотеке, појединцима и 
установама културе.  

Галерија САНУ је током године испунила упитнике/анкете Завода за проуча-
вање културног развитка у Београду (Статистичко истраживање о музејима у Србији). 
 

III  Документација (изложбе и ликовни уметници) 
 

1. Продужена је устаљена сарадња на припреми и одабиру материјала за пред-
стављање изложби Галерије на интернет сајту САНУ. Припремала се дигитална пре-
зентација изложби и других догађаја у организацији Галерије САНУ, односно 
електронски плакат за екран у излогу Галерије САНУ у улици Кнеза Михаила и у 
холу зграде САНУ. 

2. Настављено је прикупљање документације о ликовним уметницима акаде-
мицима и активностима Галерије из дневне штампе и средстава јавног информисања 
за хемеротеку, углавном преко система веб-клипинга са интернет адресе 
www.ninamedia.co.rs (чланци се штампају и улажу у хемеротеку: око 1800 јединица) 
и снимањем појединих ТВ емисија које Нинамедија доставља на дисковима.  

3. Настављено је снимање за фототеку Галерије САНУ, достављају се фото-
графије на папиру и у електронској форми на компакт-дисковима (у tif, jpg форма-
тима) (Драгиша Радуловић, Јово Марјановић, фотографија поставки и отварања 
изложби). 

4. Настављена су снимања свих поставки изложби и других догађаја у орга-
низацији Галерије САНУ (Студио Дизниленд из Београда). Када су финансијски 
услови дозвољавали реализовано је снимање виртуелних тура кроз изложбе (Вук Не-
незић).  

5. Континуирано се прикупља документација и фото-документација о животу 
и раду ликовних уметника чланова САНУ и о активностима Галерије. У инвентарну 
књигу документације о изложбама инвентарисано је 24, а у књигу документације о 
академицима 18 нових јединица.  

6. Библиотека Галерије САНУ је увећана за 39 нових каталошких једи-
ница/публикација.  

7. Настављена је сарадња са Аудиовизуелним архивом и центром за дигитали-
зацију САНУ за који су достављани штампани материјали и документација о 
изложбама и пратећим програмима изложби (у штампаном и дигиталном облику). 

8. Настављена је дигитализација, односно дигитално снимање појединих 
докумената из фонда Документације Галерије САНУ о академицима и изложбама, 
углавном за потребе стручњака – корисника, институција и сарадника Галерије 
САНУ. АВА центру су предати први материјали из документације Галерије САНУ за 
дигитализацију. 

http://www.ninamedia.co.rs/
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IV  Уметничка збирка 
 

1. Документација 
Настављено је инвентарисање Збирке у компјутерском инвентарном списку, 

инвентарној књизи и електронским картонима.  
 

2. Откупи 

Нису вршени откупи за Уметничку збирку САНУ. 
 

3. Поклони 

Комисија за откупе и поклоне уметничких дела САНУ на својој седници 7. 
октобра за Уметничку збирку САНУ једногласно је прихватила следеће радове: Мића 
Поповић, Професор Михаило Ђурић, 1974, комбинована техника на платну, поклон 
Душка Кнежевића, директора Атлас групе/Atlas Group из Београда; Миодраг Живко-
вић, Академик Милош Н. Ђурић, 1978, бронза, поклон власнице одливка (идентична 
биста је постављена на Калемегдану), професорке у пензији Мирјане Маскарели са 
ћерком Драгињом Маскарели; Сава Халугин, Скела III, 2012, бронза, поклон аутора; 
Сава Халугин, Дводелна птица, 2006, бронза, сигн. д. д. спреда: Sava Halugin 2006, 
поклон аутора; Никола Кока Јанковић, Портрет Драга Петровића, 1982, бронза, 
сигн. позади, доле, лево: жиг НЈ, поклон вајара, ученика Николе Коке Јанковића, Сла-
вета Ајтоског; Мића Поповић, Без назива I, литографија на папиру, сигн. д. л: Mića 
Popović 55; д. д: b/100; Мића Поповић, Без назива II, литографија на папиру, сигн. д. 
л: Mića Popović 55; д. д: b/100; и Мића Поповић, Без назива III, литографија на папиру, 
сигн. д. л: Mića Popović 55; д. д: b/100. За посебни фонд/колекцију протоколарних 
поклона и уметничких предмета прихваћени су: непознати аутор, копија/репро-
дукција Богородице Тројеручице из Хиландара, у металном оквиру, поклон манастира 
Хиландара САНУ; Славен Драгићевић, Требиње, уље на платну, сигн: д. л: С. Дра-
гићевић, поклон градоначелника града Требиња господина Мирка Ћурића, уручен 
председнику САНУ академику Владимиру С. Костићу у Галерији САНУ на отва-
рању изложбе „Јован Дучић – Трагање за новим“. 

 

4. Конзерваторско-рестаураторски радови 
Средствима Министарства културе и информисања Републике Србије добије-

ним наменски на конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката из области 
управљања музејским наслеђем конзервирана су и рестаурирана следећа дела из 
Уметничке збирке САНУ: слика: 1. Владимира Величковића, Простор, fig. VII, 
1979–1980, акрилик, инв. бр. 991 (ауторски рад конзерватора Јована Пантића) и 
радови на папиру: Ивана Радовића, инв. бр. 2356, 2362, 2221, 2238, 2235, 2204, 2212, 
2361, 1708, 2271, 2205, 2207, 2332, 2351, 2373, 2374, 2363, 2368, 2359, 2358, 1702, 
1703, 1705, 1706, 1677, 2335, 2348, 2339, 2366, 2367, 2195, 2343, 2215, 2138, 2342, 
2352, 2350, 2347, 2341, 2200, 2269, 2257, 2202, 2188, 2190, 2338, 2331, 2327, 1709, 
1710, 2063, 1558, 1108, 1164, 1162, 1581, 1582, 2035, 1676, 1541, 1542, 1549, 1677, 
1163, 1550, 2330, 1537, 1538, 1769, 1686, 1717, 1670, 1688, 2322, 2346, 1510, 1528, 
1540, 1167 (ауторски рад конзерватора Зорана Пекића). 

 

5. Легат Олге Јеврић 
Настављени су обрада и евидентирање архивске грађе у електронским запи-

сима, скениране јединице хемеротеке унете су у базу података Легата Олге Јеврић, 
редовно је ажурирана база података. Легат је током године био отворен за организо-
ване посете сваке среде и уз стручно вођење када је то било могуће због примене 
мера заштите од пандемије. 
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6. Појединачно излагање дела у земљи и иностранству 

Дела Сретена Стојановића – 1. Биста детета, 1921, бронза, инв. бр. 212; 2. 
Портрет Милутина Миланковића, 1944, бронза, инв. бр. 54; 3. Иво Андрић, 1952, 
бронза, инв. бр. 217; 4. Девојке с воћем и крчагом, акварел, инв. бр. 75 и 5. Праље, 
акварел, инв. бр. 76 – изложена су на изложби „Сретен Стојановић. Врлине карактера 
и материјала“ у Народном музеју у Београду од 13. фебруара до 18. априла. 

Слика Простор, Фиг. VII, 1979–1980, инв. бр. 990, Владимира Величковића, 
изложена је у периоду од 31. јула до 19. септембра у Модерној галерији Ваљево на 
изложби „Један аутор – једна слика: Владимир Величковић“. 

У периоду од 20. октобра 2021. до 21. фебруара 2022. године у Музеју савре-
мене уметности на изложби „Владимир Величковић. Фигура као израз егзистенције“ 
изложена су два рада овог аутора 1. Простор, Фиг. VII, 1979–1980, инв. бр. 990 и 2. 
Без назива, 1965, инв. бр. 2094 a. 

На изложби „Великанке српске културе“ Дома Јеврема Грујића у Београду од 
9. децембра 2021. до 27. марта 2022. изложена су следећа дела из Уметничке збирке: 
1. Зора Петровић, Девојка из Скопске Црне Горе, инв. бр. 26; 2. Љубица Сокић, Поглед 
на Сремске Карловце, 1948; 3. Љубица Сокић, Композиција. Коњ за љуљање, инв. бр. 
73; 4. Љубица Сокић, Девојчица са наром, 1979, инв. бр. 413; 5. Никола Бешевић, 
Портрет Љубице Марић, 1927, инв. бр. 2874. 

У Галерији САНУ на изложби „Влахо Буковац – сликарство непролазне 
лепоте“ излагана је слика Мој аго, инв. бр. 426, овог аутора из фонда Уметничке 
збирке САНУ. 

У оквиру обележавања јубилеја Универзитета у Крагујевцу, испред Свечане 
сале у САНУ, 15. септембра, изложени су радови Владимира Величковића Без назива, 
1965, инв. бр. 2094 а и Тела, 2012, инв. бр. 2909 и Николе Јанковића, Александар 
Белић, 1976, инв. бр. 156 и Биста Милутина Миланковића, 1980, инв. бр. 2818. 

 

7. Попис 
Крајем године започет је и касније довршен редовни годишњи попис Умет-

ничке збирке САНУ (као и до сада, нарочито формиране комисије обављају попис 
сваке године од 1998. године). 

 

8. Распоређивање уметничких дела у просторијама Академије 
Приликом измена у сталној поставци Уметничке збирке САНУ прераспоре-

ђено је три дела, а вршена су и померања у оквиру депоа (25 радова). 
 

V  Музички програм 

Иако је планирано да програм концерата у Галерији САНУ започне 10. 
јануара, због мера предузиманих против ширења пандемије ковида 19, концерти су 
се одржавали од 20. маја. 

У оквиру циклуса организованo је 37 концерта. На њима је наступило 73 изво-
ђача: 51 солиста, 20 клавирских сарадника и два камерна ансамбла. Одзив публике 
био је добар, али ограничен због примене мера за превенцију ковида 19 (укупно је 
било око 2000 посетилаца). Највећи број учесника био је из Београда. Поред тога, 
остварена су гостовања солиста и ансамбала из других градова Србије: Руме, Ниша, 
Ћуприје и Новог Пазара. Наступали су и уметници из других држава: Русије, Швај-
царске, САД, Аустрије и Француске.  

Галерија САНУ 18. новембра угостила је двојицу руских пијаниста – Абисала 
Гергијева и Димитрија Калашњикова. Такође, организован је и свечани „Концерт по-
водом 180 година од оснивања САНУ“ у Великој дворани Коларчеве задужбине, где 
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је наступала као солиста виолончелисткиња Маја Богдановић, под диригентском па-
лицом Дејана Савића, заједно са Симфонијским оркестром РТС-а. На програму су 
била дела академика Исидоре Жебељан, Душана Радића, Светислава Божића и Ивана 
Јевтића. 

Такође, реализована је и турнеја „Камерна музика композитора-академика, 
путовање по Србији“ у три града – Чачку, Краљеву и Крушевцу. У оквиру циклуса 
концерата одржаване су и ауторске музичке вечери српских композитора: Ивана 
Јевтића – 8. jуна; Светислава Божића – 15. септембра, као и „Концерт вокалне музике 
Милоја Милојевића“ – 25. новембра. Концертну сезону je отворио швајцарски пија-
ниста Максим Трексел.  

На аудиције, које су у току године одржаване ради ангажовања младих умет-
ника – дебитаната на концертном подијуму, изашло је петнаест кандидата. Секре-
таријат за културу града Београда финансијски је подржао пројекат „Концерти у Га-
лерији САНУ“. Средства за турнеју „Камерна музика композитора-академика, путо-
вање по Србији“ обезбеђена су од стране Министарства културе.  

Захваљујући СОКОЈ-у концерти у Галерији били су ослобођени ауторске 
накнаде. Сви концерти су снимљени у DVD формату за документацију Галерије, у 
сарадњи са фото-студиом Дизниленд из Београда. 
 

VI  Стручни савет Галерије 
 

Савет је заседао 26. фебруара и 13. октобра. 
 
 

Галерија науке и технике САНУ 

 
Стручним радом Галерије науке и технике САНУ руководи управник акаде-

мик Зоран Петровић. О програму Галерије науке и технике САНУ одлучује Савет 
ГНТ, чији су чланови: председавајући академик Слободан Милосављевић (Одељење 
хемијских и биолошких наука), академик Миодраг Чолић (Одељење медицинских 
наука), академик Александар Костић (Одељење друштвених наука), академик 
Александар Лома (Одељење језика и књижевности), академик Бранислав Митровић 
(Одељење уметности), академик Видојко Јовић (Одељење за математику, физику и 
гео-науке), дописни члан Драган Војводић (Одељење историјских наука) и академик 
Зоран Петровић. Након смрти академика Дејана Поповића, као представник 
Одељења техничких наука у Савету ГНТ именован је дописни члан Миодраг 
Михаљевић. 

Послове у Галерији науке и технике САНУ обавља троје запослених. 
У току године Галерија науке и технике САНУ реализовала је укупно десет 

изложби, један округли сто, једну конференцијску постер-сесију, једну промоцију 
књиге и учествовала је на манифестацији Музеји за 10. Уз изложбе су организована 
стручна вођења са ограниченим бројем посетилаца, у складу са просторним капа-
цитетима и епидемиолошким препорукама. Када је у питању издавачка делатност, 
објављене су три публикације – каталози изложби које су одржане у Галерији науке 
и технике. 

Галерија науке и технике САНУ је учествовала на конференцији „Фотоника 
2021“ у организацији Института за физику, Оптичког друштва Србије и САНУ, са 
постер-сесијом радова са конференције. Од пратећих активности, организовала је 
округли сто „Од талентованог дечака са Балкана до генија планетарних размера“ у 
оквиру изложбе „Никола Тесла и Висока техничка школа у Грацу“ и промоцију књиге 
аутора Растка Ћирића „Сваштара 2“. Такође, Галерија је учествовала и на мани-
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фестацији Музеји за 10 и Европској ноћи музеја са мултимедијалном изложбом: 
„Михаило Петровић Алас (1868–1943) – Приватне збирке и колекције“, аутора 
Новице Бабовића. 

Галерија је током године издала три публикације, каталоге изложби: Ћилим – 
пут нити (Галерија науке и технике бр. 44), Михаило Петровић Алас – Збирке и 
колекције (Галерија науке и технике бр. 45) и 9. Међународни салон пејзажне архи-
тектуре (Галерија науке и технике бр. 46). 

Програм Галерије науке и технике САНУ остварен је уз ангажман запослених, 
кустоса и приређивача појединих изложби. Број посетилаца је ове године знатно већи 
у односу на претходну годину и период почетка пандемије. Пошто се и ове године, 
као и претходне, већином одустало од свечаних отварања и специјалних пред-
стављања за штампу уживо у простору Галерије, та врста активности је организована 
онлајн. И поред чињенице да је због пандемије отказан већи број планираних про-
пратних активности и свечаних отварања, врата Галерије су била све време отворена 
за посетиоце. 

 

Изложбена делатност и објављени каталози 
 

Српски научници у енергетској електроници 

23. децембар 2020 – 13. фебруар 2021. 
Аутор изложбе: дописни члан САНУ Слободан Вукосавић. 
Организација: Академијски одбор за енергетику и Галерија науке и технике 
САНУ. 
Укупан број посетилаца: 505. 
Изложбу је пратио каталог Српски научници у енергетској електроници 
објављен у серији „Галерија науке и технике САНУ“ бр. 43. 
 

Ћилим – пут нити 

1–20. март 
Аутор изложбе: Станко Костић, фотограф. 
Организација: Галерија науке и технике САНУ. 
Укупан број посетилаца: 506. 
Изложбу је пратио каталог Ћилим – пут нити објављен у серији „Галерија 
науке и технике“ бр. 44. 

 

Други светски рат у минијатури – 80 година од Априлског рата 

1–24. април 

Организација: Макетарски клуб „Олуј“, Београдски макетарски клуб и 
Галерија науке и технике САНУ. 
Укупан број посетилаца: 980. 

Михаило Петровић Алас – Збирке и колекције 

10–29. мај  
Аутор изложбе: Новица Бабовић. 
Организација: Галерија науке и технике САНУ. 
Укупан број посетилаца: 689. 
Изложбу је пратио каталог Михаило Петровић Алас – Збирке и колекције 
објављен у серији „Галерија науке и технике“ бр. 45. 
 
9. Међународни салон пејзажне архитектуре 

2–29. јун 
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Организација: Удружење пејзажних архитеката Србије и Галерија науке и 
технике САНУ. 
Укупан број посетилаца: 487. 
Изложбу је пратио каталог 9. Међународни салон пејзажне архитектуре 
објављен у серији „Галерија науке и технике“ бр. 46. 

 

Никола Тесла и Висока техничка школа у Грацу 

6–24. јул  
Организација: Аустријски културни форум и Галерија науке и технике САНУ. 
Број посетилаца на отварању: 60. 
Укупан број посетилаца на изложби: 402. 

 

Портрети научника и знаменитих личности из Србије и света 

20–30. септембар  
Изложба дечијих радова вртића „Дечји гај“ ПУ Чукарица. 
Организација: вртић „Дечји гај“ ПУ Чукарица, Београд. 
Укупан број посетилаца: 300. 

 

Београдски сајам: Иновативност технологије, архитектуре и културе 

8–26. новембар  
Организација: Удружење „Колектив архитеката“, Београдски сајам и Галерија 
науке и технике САНУ. 
Укупан број посетилаца: 617. 

 

Изложба и међународна конференција: О архитектури 2021/ Суочавање са 
будућношћу – нови изазови 

1–11. децембар  
Организација: Асоцијација за развој одрживе урбане заједнице – СТРАНД и 
Галерија науке и технике САНУ. 
Укупан број посетилаца: 316. 

 

Изложба изабраних илустрованих страна из књиге „Сваштара 2“ 
15. децембар 2021 – 29. јануар 2022. 
Изложба је реализована поводом промоције књиге „Сваштара 2“. 
Организација: Галерија науке и технике САНУ. 
Аутор изложбе: Растко Ћирић. 

 

Предавања, пројекције, радионице и трибине 
 

Мај 
Манифестација „Музеји за 10“ и „Европска ноћ музеја“ 
Мултимедијална изложба: „Михаило Петровић Алас (1868–1943) – Приватне 

збирке и колекције“, аутора Новице Бабовића. 
Специјално вођење кроз изложбу за посетиоце у току „Европске ноћи музеја“, 

15. маја. 
Број посетилаца: 50. 

 

Јул 

Округли сто поводом изложбе „Никола Тесла и Висока техничка школа у 
Грацу“  

„Од талентованог дечака са Балкана до генија планетарних размера“, 9. јул 
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Учесници: проф. др Дејан Поповић, академик САНУ, проф. др Слободан 
Вукосавић, дописни члан САНУ, Зорица Циврић Флорес, саветник у Музеју науке и 
технике у Београду. 

Број посетилаца: 52. 
 

Август 

Постер-сесија конференције „Фотоника 2021“, 24. август. 
Организација: Институт за физику, Српска академија наука и уметности и 

Оптичко друштво Србије. 
 

Децембар 

Промоција књиге Растка Ћирића „Сваштара 2“, 15. децембар. 
Организација: Галерија науке и технике САНУ. 
Број посетилаца: 75. 

 

Аудиовизуелни архив и центар за дигитализацију САНУ 

 
Стручним радом Аудиовизуелног архива и центра за дигитализацију САНУ 

руководио је управник Аудиовизуелног архива и центра за дигитализацију САНУ 
академик Александар Костић. 

Током године Аудиовизуелни архив и центар за дигитализацију САНУ (АВА 
САНУ) реализовао је три, а у току је шест пројеката. Четири пројекта су усмерена на 
дигитализацију културног наслеђа које се чува у САНУ, док се пет пројеката реали-
зује у сарадњи са различитим установама културе и појединцима који поседују грађу 
од значаја за српску историју и културу. 

Грађа се дигитализује различитом брзином. Вредни документи, књиге, повеље 
су по правилу фрагилни, захтевају посебну пажњу при дигитализацији и снимају се 
врхунским камерама. Самим тим је њихова дигитализација значајно спорија од 
дигитализације издања САНУ или листића ономастичког корпуса. 

У прошлој години започета је и израда већег броја софтверских апликација 
које би омогућиле ефикаснији рад оператера и обезбедиле евиденцију о учинку АВА 
САНУ. 
 

а)  Текући пројекти 
 

1) Дигитализација Мирослављевог јеванђеља 
Средином јула склопљен је Споразум о сарадњи између Министарства кул-

туре и информисања Републике Србије, Српске академије наука и уметности, Народ-
ног музеја и Народне библиотеке Србије о реализацији пројекта дигитализације 
Мирослављевог јеванђеља. Овај пројекат је реализовао АВА САНУ, чији су сарадници 
у Народном музеју, уз асистенцију сарадника из Музеја и Библиотеке, снимили 
Мирослављево јеванђеље на пет начина: обе стране са два светла, свака страна са два 
и једним светлом и иницијали и илуминације са два и једним светлом. Укупно је 
снимљено 1557 снимака. Припреме за снимање (пробе) у АВА САНУ трајале су 
месец и по дана, док је само снимање у Народном музеју започето у другој половини 
јула и трајало је до почетка септембра. 

Поред снимања самог Мирослављевог јеванђеља, дигитализовани су сви 
доступни снимци Јеванђеља, сачињени у Народном музеју и Народној библиoтеци 
Србије (око 5.000 снимака), као и два фототипска издања Јевађеља (издање Љубо-
мира Стојановића из 1897. године и издање Службеног листа и издавaчке куће 
„Досије“ из 1998. године). 
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У оквиру овог пројекта направљено је око 6.500 снимака. С обзиром на то да 
ће овај пројекат бити постављен на сајт АВА САНУ, у току је израда метаподатака за 
сваку страну Јевађеља, у чему учествују стручњаци за стару српску књижевност. 
 

2) Дигитализација заоставштине Јосифа Панчића 
У Ботаничкој башти „Јевремовац“ налази се знатан део заоставштине Јосифа 

Панчића, која укључује око 16.000 табли Панчићевог хербаријума, његове теренске 
бележнице, пасоше и објаве, као и преписку са различитим личностима из Србије и 
иностранства. 

До сада су дигитализоване све бележнице (12 свезака) и пасоши и објаве. У 
току је дигитализација Панчићеве преписке и припрема за дигитализацију Панчи-
ћевих хербаријума која би се обавила у Ботаничкој башти. Паралелно са снимањем 
ради се на метаподацима у оквиру којих је сваки снимак детаљно описан кроз низ 
ставки релевантних за садржај и настанак објекта који се снима. 
 

3) Дигитализација Збирке старих и ретких књига Библиотеке САНУ 

Током године настављена је дигитализација Збирке старих и ретких књига 
Библиотеке САНУ. До сада је дигитализовано око 1.200 наслова, а у 2021. око 600. 
Дигитализација се обавља најсавременијом опремом (камера Phase One iXG, 
100MP). Паралелно са снимањем старих и ретких књига, са интернета се повлачи 
њихов COBISS картон који представља основни извор метаподатака за сваку публи-
кацију. 
 

4) Дигитализација заоставштине Александра Ђ. Костића 
У сарадњи са Хистолошким институтом Медицинског факултета Универзи-

тета у Београду током године започета је дигитализација заоставштине Александра 
Ђ. Костића, утемељивача хистологије у Србији. Заоставштина се састоји од преко 
хиљаду микрофотограма и неколико хиљада снимака различитих садржаја. Сви 
снимци су на стакленим плочама различитог формата, снимљени двадесетих година 
прошлог века. Поред фотографских плоча, ова заоставштина садржи и целокупну 
документацију Хистолошког института из двадесетих и тридесетих година прошлог 
века, велику збирку препарата, испитне књиге и личне ствари Александра Ђ. 
Костића. 

Током године дигитализоване су све фотографије на стакленим плочама (око 
4.000 снимака), испитне књиге и део архиве Хистолошког института. Паралелно са 
снимањем ради се и на метаподацима у оквиру којих је сваки снимак детаљно описан 
кроз низ ставки релевантних за садржај и настанак снимка. 
 

5) Дигитализација издања САНУ 
Током године настављена је дигитализација издања САНУ. У овом тренутку 

дигитализована су сва издања у последњих 40 година (1981–2020). До сада је диги-
тализовано око 1.400 наслова, а у 2021. годни око 800 наслова. Набављен је софтвер 
за OCR, што ће омогућити претрагу свих дигитализованих издања. Паралелно са 
снимањем издања САНУ, са интернета се повлачи њихов COBISS картон који пред-
ставља основу за метаподатке сваке публикације. 
 

6) Дигитализација ономастичког корпуса 
Одбор за ономастику Одељења језика и књижевности САНУ сачинио је током 

последњих неколико деценија корпус ономастичких појмова (топоними и антропо-
ними) српских земаља. У питању је корпус од око 700.000 одредница, при чему је 
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свака одредница исписана на посебном листићу који садржи све релевантне податке 
о датом топониму или антропониму. 

Током године завршена је дигитализација листића са топонимима и антропо-
нимима са Косова и Метохије (око 250.000 снимака). У току је припрема грађе везане 
за централну Србију. 
 

7) Дигитализација партитура српских композитора 

Одбор за очување српске музичке баштине Одељења уметности САНУ саку-
пио је велики број партитура српских композитора, као и докумената и аудио записа 
њихових композиција. Током године обављене су припреме за дигитализацију ове 
грађе. Сарадници Одбора тренутно раде на сређивању метаподатака, док сарадници 
АВА САНУ одређују техничке услове дигитализације ове грађе. 
 

8) Дигитализација бележница Љубомира Ковачевића 

Потомак Љубомира Ковачевића, српског политичара и једног од зачетника 
српске историографије у другој половини XIX и почетком XX века, донео је у АВА 
САНУ 32 бележнице свог претка са молбом да буду дигитализоване. Све бележнице 
Љубомира Ковачевића су дигитализоване у највишој резолуцији (камера Phase One 
iXG, 100MP). У току је израда метаподатака за ову грађу. 
 

9) Дигитализација заоставштине арх. Петра Вуловића 
Током године започета је дигитализација заоставштине познатог архитекте 

Петра Вуловића, професора на Архитектонском факултету Универзитета у Београду. 
Заоставштина се састоји од великог броја фотографија и слајдова објеката које је про-
јектовао арх. Вуловић, његових бележака и студија пропорција различитих здања и 
архитектонских планова. 

До сада је снимљен сав фотографски материјал, а у току је снимање бележака 
и архитектонских планова, као и израда метаподатака за сваки снимак. 
 

Током године у АВА САНУ је сачињено преко 650.000 снимака различитог 
садржаја и различите резолуције. У току је израда метаподатака за сваки снимак. 

 

б)  ИТ инфраструктура и сајт АВА САНУ 
 

1) Апликације за унос метаподатака, шифрирање и евиденцију о раду 
Рад АВА САНУ није ограничен само на снимање различите грађе, већ укљу-

чује и метаподатке за сваки снимак. Метаподатке би, у начелу, требало да обезбеди 
иституција која даје грађу, али у неким случајевима метаподатке обезбеђује АВА 
САНУ. То се, пре свега, односи на издања САНУ и Збирку старих и ретких књига 
Библиотеке САНУ, за које се метаподаци обезбеђују преузимањем њиховог COBISS 
картона са интернета. 

Поред рада на метаподацима, знатан део ангажмана сарадника односи се на 
шифрирање снимака. Сваки снимак мора да има своју шифру која садржи све реле-
вантне информације (порекло, категорија, поткатегорија, numerrus curрens објекта у 
оквиру категорије и поткатегорије, numerrus curрens стране, камера којом је снимљен 
итд.). Примећено је да оператери који уносе метаподатке и шифрирају снимке често 
греше при уносу, што за последицу има губитак снимка на сталном сториџу (тј. 
немогућност његовог налажења). 

У АВА САНУ води се детаљна евиденција о раду оператера која укључује број 
снимака, број грешака, време потребно за снимање итд., при чему је број снимака 
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пондерисан нормом за сваку врсту грађе. На овај начин добија се евиденција о ме-
сечној и годишњој продукцији АВА САНУ за сваку радну станицу. Ова евиденција 
није до сада систематски вођена јер није постојала апликација која би програмски 
обезбеђивала ове податке. 

Имајући ово у виду, ангажован је програмер који би направио апликације за 
унос метаподатака, шифрирање снимака и праћење рада АВА. Апликације би тре-
бало да буду максимално рестриктивне, чиме би се смањио број грешака при уносу. 
 

2) Израда сајта АВА САНУ 
Предвиђено је да целокупан материјал дигитализован у АВА САНУ буде 

постављен на сајт АВА САНУ уз услове које поставља институција/појединац који 
је дао грађу. С обзиром на то да је АВА САНУ ангажован на већем броју различитих 
пројеката дигитализације, од којих сваки има своје специфичности, сајт АВА САНУ 
је замишљен модуларно – као скуп мањих сајтова за сваки пројекат који били подве-
дени под заједнички сајт. 

Ангажован је програмер који би израдио овакав сајт, при чему би унос 
садржаја статичних страна (стране које не садрже претрагу) обављали сарадници 
АВА САНУ, а део који се односи на претраживање програмер. Очекује се да сајт буде 
оперативан до средине наредне године. 
 

*  *  * 

Сектор за међународну сарадњу, организацију скупова, предавања и протокол 

 
У Сектору за међународну сарадњу, организацију скупова, предавања и про-

токол послове обављају: руководилац Сектора, два стручна сарадника за организа-
цију скупова и предавања, два стручна сарадника за међународну сарадњу и рефе-
рент за административно-техничке послове.  

Током године у Српској академији наука и уметности одржан је 31 скуп, два 
предавања и два циклуса предавања са 13 предавања, три свечане академије, свечани 
скуп поводом Дана Српске академије наука и уметности и десет комеморативних 
скупова.  

Четрдесет и четири члана и сарадника САНУ су остварили студијске боравке, 
учествовали на научним скуповима у земљи и иностранству и узели учешће у 
радним телима међународних асоцијација, или као представници САНУ на зна-
чајним међународним скуповима. Због епидемиолошке ситуације, односно панде-
мије вируса ковид 19 и ове године скоро сви важни скупови међународних асоција-
ција академија одржани су онлајн.  

Српска академија наука и уметности је члан међународних научних асоци-
јација на различитим нивоима и има потписане билатералне споразуме о научној (и 
уметничкој) сарадњи са 23 националне академије наука. Овим споразумима обухва-
ћено је 59 истраживачких пројеката и предвиђено по 124 човек/недеља годишње за 
бездевизну размену за наше и иностране истраживаче. Ове године искоришћено је 
27.5 човек/недељe за размену истраживача. 

Услед неповољних епидемиолошких околности, Српска академија наука и 
уметности, ни ове године није приређивала традиционални пријем за ученике сред-
њих школа који су освојили једно од прва три места на међународним такмичењима. 
САНУ је свим добитницима признања обезбедила пригодне поклоне који су им 
послати на кућне адресе у децембру. 
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Српску академију наука и уметности посетила је амбасадорка Велике Брита-
није у Републици Србији Њ. Е. госпођа Сиан Меклауд. Посетили су је и бројни 
шефови/представници дипломатско-конзуларних мисија Републике Србије у ино-
странству и тим поводом уприличени су разговори са члановима Извршног одбора 
САНУ или учешће на значајним скуповима које је Академија организовала или им 
била домаћин у протеклој години.  
 
 

Сектор за издавачку делатност  
 

У Сектору за издавачку делатност током године посао је обављало седморо 
запослених: руководилац Сектора, лектор за српски језик на замени од 10. марта, 
лектор за енглески језик, технички уредник, референт за дистрибуцију издања и дво-
јица референта за складиштење књига. Сви послови из делокруга рада Сектора обав-
љани су квалитетно и професионално, упркос изузетно тешкој епидемиолошкој си-
туацији. Сектор је у своме раду примењивао одредбе Правилника о издавачкој де-
латности и других општих аката САНУ. 

Припремљено је, одржано и разрађено девет седница Издавачког одбора. 
Одлуке произашле из рада Издавачког и Извршног одбора у вези са издавачком де-
латношћу успешно су реализоване. 

Рукописи су, према приоритетима које је установио Издавачки одбор, редовно 
давани у штампу. Српска академија наука и уметности је, укључујући издања огра-
нака у Новом Саду и Нишу, као и Центра за научноистраживачки рад САНУ и Уни-
верзитета у Крагујевцу, објавила у току године (од 15. јануара 2021. до 17. јануара 
2022. године) укупно 57 издањa. По типу публикација објављено је 13 монографија, 
15 зборника радова, 11 каталога, 16 појединачних бројева часописа, једна библиогра-
фија и први том едиције Живот и стваралаштво жена чланова Српског ученог дру-

штва, Српске краљевске академије и Српске академије наука и уметности. Више од 
две стотине аутора публиковало је своје радове у Академијиним издањима. Објавље-
на су 242 научна рада. Припремљен је и објављен Каталог издања САНУ: 2019–
2020–2021. Укупни трошкови издавања публикација износили су око једанаест ми-
лиона динара. Издања Галерије САНУ финансирана су из посебних извора. 

Технички је обрађено и припремљено за штампу 26 књига и урађен је дизајн 
њихових корица. Технички уредник је урадио прелом и графичко-визуелно решење 
Каталога издања САНУ и прве књиге едиције Живот и стваралаштво жена чла-

нова СУД, СКА и САНУ, а лектори завршну ревизију са коректуром. Српска акаде-
мија наука и уметности конкурисала је за награду 65. Сајма књига у категорији за 
издавачки подухват године, међутим, због епидемиолошке ситуације у земљи Сајам 
књига ни ове године није одржан. Уз послове правописне редакције, коректуре и 
завршне ревизије издања САНУ, лектори су, у циљу очувања језичке норме, пружали 
информације и препоруке колегама из служби за односе са јавношћу и међународну 
сарадњу и одржавање скупова. Лекторка за енглески језик је превела са српског на 
енглески пет поглавља публикације Јован Дучић: живот, дело, време. 

Купцима су преко Службе рачуноводствених послова испостављени рачуни за 
продају више од две стотине књига. Израђен је преглед издања за Каталог научно-
истраживачких организација Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије и за Годишњак CXXVII. Редовно су достављани обавезни при-
мерци Народној библиотеци Србије, Универзитетској библиотеци „Светозар Марко-
вић“, Библиотеци града Београда, Универзитетској библиотеци у Бањалуци и Уни-
верзитету у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици. Сарадња 
са националним и светским репозиторијумима (JSTORE, EBSCO, CEEOL) успешно 
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је реализована. За потребе скенирања издања САНУ, АВА центру су достављена 
издања са метаподацима за период од 1980. године до данас. 

Комисији за расход су предати ажурирани спискови оштећених примерака 
издања САНУ. 

Библиотечка размена је и ове године била врло слаба и послата су свега три 
контингента пакета, док је четврти због промењених царинских прописа враћен у 
поновну процедуру. За потребе даривања школских, високошколских, манастирских 
библиотека и других институција спаковано је и подељено око шест стотина књига. 
Све објављене књиге смештене су на начин прописан за њихово чување и дистри-
буирање. 

 
 

Сектор за послове Фонда САНУ за истраживања у науци и уметности, 
фондација, задужбина и легата  
 

Сектор је током године имао шест запослених, и то: руководиоца Сектора, три 
стручна сарадника Академијиних одбора и комисија, једног референта за послове 
Академијиних одбора и комисија и једног референта за реализацију средстава 
Фонда. Послови су се реализовали у посебним околностима, условљеним епиде-
мијом ковида 19. Због увећаног обима посла, а пре свега због специфичне динамике 
реализације средстава Фонда САНУ и рада одбора САНУ, неопходно би било анга-
жовати референта за послове стручног сарадника Академијиних одбора и комисија. 

У току године одржане су две седнице Управног одбора Фонда САНУ и спро-
ведени су сви закључци који су на њима усвојени. Реализована је и одржавана са-
радња са Министарством просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, 
Министарством културе и информисања Републике Србије, као и са другим инсти-
туцијама које сарађују са САНУ, везано за финансирање и реализацију научноистра-
живачких пројеката и пројеката из области уметности САНУ. Поред ових послова 
који су у домену руководиоца Сектора, обављани су и послови везани за израду Фи-
нансијског плана за текућу и Финансијског извештаја за протеклу годину за средства 
Фонда САНУ и Извештаја о реализацији Програма научноистраживачког и умет-
ничког рада САНУ за 2020. годину и Плана јавних набавки за 2021. годину. Праћена 
је реализација Финансијског плана Фонда за 2021. годину по свим наменама по ко-
јима су средства била распоређена, као и наменских средстава уплаћених током го-
дине за финансирање појединих пројеката, научних скупова или публиковања 
издања САНУ, припремани су периодични извештаји о утрошку средстава Фонда, 
финансијске и статистичке анализе о раду Фонда, одбора и пројеката САНУ и изве-
штај о пословању Фонда САНУ за Билтен Фонда САНУ за истраживања у науци и 
уметности на српском језику. Обављани су послови за: Фонд Зоре и Велибора По-
повића, Фонд Секуле Зечевића, Фонд Ивана Табаковића, Фонд Александра Белића, 
Фонд Николе Трајковића, Фонд Ђорђа Зечевића за унапређење ћириличног писма и 
Фонд Браниславе Бране Белић. Редовно су припремане седнице и састанци Управног 
одбора Задужбине Бранка Ћопића, реализована су ауторска права, сарадња са изда-
вачким кућама, Ауторском агенцијом и слично. Учествовано је у раду Комисије 
САНУ за избор кандидата за предлог за стипендију Фонда Рајко и Мај Ђермановић, 
на пословима избора кандидата за стипендију овог Фонда и пословима сарадње и 
преписке са Шведском краљевском академијом наука. Обављани су стручно-адми-
нистративни послови за Фондацију за студије наука и уметности, координисан је рад 
са оснивачима Фондације, организован процес избора кандидата за стипендију Фон-
дације, сарадња са менторима студената, Народном банком Србије и Удружењем ба-
нака Србије, организовани су састанци Управног одбора Фондације, припреман 
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извештај Фондације и реализовани су закључци са њених састанака. Организована 
је процедура избора стипендиста Фондације из области економских наука. Органи-
зован је свечани промотивни скуп Фондације за студије наука и уметности у САНУ. 

У Сектору су благовремено и ажурно обављани сви секретарски послови 
везани за рад академијских, одељењских и међуодељењских одбора, као и стручно-
административни послови везани за рад фондација. Организоване су научно-стручне 
трибине, округли столови и седнице одбора. 

У току године организовани су и реализовани следећи пројекти: реализован је 
научно-стручни скуп „Пројекат Јадар – Шта је познато?“, у организацији Акаде-
мијског одбора „Човек и животна средина“, Академијског одбора за материјале и 
Одбора за хемију. У организацији Одељења хемијских и биолошких наука реализо-
ван је скуп поводом обележавања 100. годишњице рођења академика Владимира 
Пантића. У организацији Одељења хемијских и биолошких наука реализован је скуп 
поводом обележавања 100. годишњице рођења академика Душана Каназира. Обав-
љени су технички послови на припреми научног скупа „Владан Ђорђевић – живот, 
дело, време (1844‒1930)“. У оквиру програмских активности Академијског одбора 
за српско питање, одржана су два научна скупа: „Заштита, очување и афирмација 
српског културног наслеђа на Косову и Метохији“ и „Српска књижевност у истори-
јама књижевности – поводом 225. годишњице рођења Павла Јосифа Шафарика“. У 
току године припремана је за штампу прва књига едиције Живот и стваралаштво 
жена чланова СУД, СКА и САН(У), која је објављена у јуну, а радило се и на при-
преми за штампу друге књиге из исте едиције. За штампу је припреман зборник ра-
дова са научно-стручног скупа „Пројекат Јадар – Шта је познато?“, а припремљен је 
и предат за штампу рукопис за 18. књигу едиције Живот и дело српских научника. У 
организацији Академијског одбора за образовање (председник Одбора је академик 
Владимир Бумбаширевић), у сарадњи са члановима Академијског одбора за високо 
образовање, којим председава академик Владица Цветковић, реализован је научни 
скуп „Образовање: стање, перспективе и улога у развоју Србије“. Скуп је органи-
зован у оквиру циклуса Стратешки правци развоја Србије у XXI веку. У оквиру овог 
научног скупа припремљена је веома вредна публикација Кључни подаци о образо-

вању у Србији, у којој су изнети квантитативни подаци о целокупном систему обра-
зовања у Србији, почев од предшколског, па све до високог образовања. Аутори ове 
публикације су проф. И. Ивић, проф. А. Пешикан и академик А. Костић. Програмски 
одбор скупа су сачињавали проф. Ана Пешикан (председник), академик Александар 
Костић (копредседник), проф. Иван Ивић, академик Владимир Бумбаширевић и ака-
демик Владица Цветковић. Академијски одбор за високо образовање (председник 
Одбора је академик Владица Цветковић) је ове године одржао пет седница. Акаде-
мијски одбор за науку (председник Одбора је академик Зоран Кнежевић) је одржао 
15. октобра седницу на којој је изложен Извештај Националног савета за науку о 
стању у науци у 2020. години. Академијски одбор за писање биографија председника 
ДСС, СУД, СКА и САН(У), којим председава академик Живорад Чековић, током 
године је радио на прикупљању биографија за едицију Председници Српске Ака-
демије (1841–2021). За припрему и писање биографских приказа за 42 председника 
Српске Академије прихватило се 27 аутора, од тога седам академика и 20 професора 
универзитета и научних сарадника. Академијски одбор за енергетику, којим предсе-
дава академик Слободан Вукосавић, током године је одржао четири седнице. Чла-
нови Академијског одбора за енергетику и сарадници Одбора сачинили су документ 
који даје преглед расположивих заменских извора, садржи неопходне анализе и 
симулације, и даје сажете препоруке прилагођене потребама надлежног Мини-
старства и Владе Србије у доношењу одлука о енергетској транзицији. Документ 
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Развој електроенергетике Републике Србије до 2050. године достављен је Влади 
Републике Србије 6. октобра. На позив Министарства за рударство и енергетику, и у 
складу са одлуком Извршног одбора САНУ, чланови Академијског одбора за 
енергетику и Академијског одбора „Човек и животна средина“ делегирали су своје 
чланове у састав радних група МРЕ. Одбор је 5. јуна одржао састанак са др 
Кристијаном Ракосом, представником Светске асоцијације за биоенергију (World 
Bioenergy Association, WBA). Академијски одбор за динамику климатског система 
Земље и дело Милутина Миланковића (председник Одбора академик Федор 
Месингер) одржао је састанак Одбора 16. децембра. Чланови Одбора су били 
учесници разних предавања и скупова. У мају је снимљен филм о Милутину 
Миланковићу и раду Културног и научног центра „Милутин Миланковић“ у Даљу. 
Чланови Одбора су учествовали на традиционалним „Миланковићевим циклусима“ 
који су одржани 26. јуна. Предавање о Милутину Миланковићу је одржано 25. 
октобра у Поречу. У оквиру Одбора за проучавање националних мањина и људских 
права током године је припремљен за објављивање зборник радова Културна 
аутономија и мањинска самоуправа, који је објављен у сарадњи са Институтом 
друштвених наука, као и монографија која ће бити објављена поводом обележавања 
30 година од оснивања Одбора. За објављивање је припремљен и публикован 
зборник радова саопштених на округлом столу „Срби у Румунији – садашње стање 
и перспективе“. Припремљен је и објављен зборник радова Тридесет година примене 
Конвенције Уједињених нација о правима детета. Организовано је предавање проф. 
др Бранка Ћупурдије, „Јевреји у Суботици и околини, од насељавања до реституције: 
кратак преглед неколико најважнијих питања 1775–2020“, које је одржано 13. 
децембра у Огранку САНУ у Новом Саду. У оквиру потпројекта „Цинцари у Србији, 
идентитет и културна размена“, прикупљани су прилози за зборник. У оквиру 
Одбора за проучавање живота и обичаја Рома током године су прикупљани радови и 
припреман је за објављивање зборник са научне конференције „Допринос Радета 
Ухлика лингвистици и култури Рома“. Организован је округли сто на тему 
„Инклузија Рома у Србији – изазови у светлу података“, који је одржан 18. јуна. 
Организована је четрнаеста по реду међународна конференција о истраживањима 
ромског језика (14th International Conference on Romani Linguistics), која је одржана 16. 
и 17. септембра, у организацији Одбора за проучавање живота и обичаја Рома САНУ 
и Балканолошког института САНУ. Одржана је научна конференција „Допринос 
Рома култури народа у Србији“ 22. октобра. У оквиру Одбора за изворе српског права 
припремљен је за објављивање Законик цара Стефана Душана – Румунски превод 
Законика цара Стефана Душана и Епитимијног номоканона (1776), књ. V. Током 
године прикупљани су снимци преписа Пуне и Скраћене Синтагме Матије Властара, 
у оквиру активности приређивања критичког издања Скраћене Синтагме. У оквиру 
пројекта „Културно наслеђе и социјалне промене националних мањина у Републици 
Србији“, израђена је прелиминарна база података о културном наслеђу националних 
мањина и културних установа које се баве њиховом заштитом и стварањем мреже 
контаката са представницима мањина, културним установама и појединцима. Одр-
жана је промоција монографије Емпиријска анализа детерминанти привредног 
раста: Конвергенција у ЕУ и препоруке за Србију 13. маја у САНУ, у којој су пред-
стављени резултати истраживања у оквиру стратешког пројекта САНУ. Одржане су 
промоције два зборника: Сецесија са становишта унутрашњег и међународног 
права и њене политичке последице и Аврамовић: хиперинфлација, стабилизација и 
реформе, који су током године представљени у оквиру Трибине САНУ. 
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Сектор за послове Председништва 

 

Сектор за послове Председништва САНУ обављао је стручне послове у 
оквиру делокругa рада Сектора. Послове су обављали руководилац Сектора, шеф 
Кабинета председника и чланова Извршног одбора, технички секретар и четири 
стручне сараднице одељења САНУ. 

Припремљени су и обрађени записници са састанака Извршног одбора САНУ, 
Председништва САНУ и Скупштинe САНУ. Припремљени су и обрађени материјали 
за седницу Редовне годишње скупштине САНУ, која је одржана 27. маја, као и за 
седницу Изборне скупштине САНУ за избор нових чланова САНУ, која је одржана 
4. новембра. Током године припремљени су и обрађени материјали за седам седница 
Председништва САНУ и 41 седницу Извршног одбора САНУ. Обављани су послови 
у сарадњи са Комисијом за праћење избора САНУ, везани за процедуру избора у 
чланство САНУ. Такође, припремљени су и обрађени материјали за 91 скуп одељења 
САНУ (девет скупова Одељења за математику, физику и гео-науке, девет скупова 
Одељења хемијских и биолошких наука, 16 скупова Одељења техничких наука, 12 
скупова Одељења медицинских наука, 14 скупова Одељења историјских наука, 11 
скупова Одељења друштвених наука, 10 скупова Одељења језика и књижевности и 
10 скупова Одељења уметности). 

На дневном нивоу планиран је распоред обавеза председника и чланова 
Извршног одбора САНУ; састављана је преписка и друге писане информације за 
председника и друге чланове Извршног одбора; припремани су пословни састанци и 
посете; правовремено је обављана телефонска, писана и електронска комуникација 
по налогу председника и чланова ИО; координисани су сви пословни контакти са 
другим институцијама; организована су службена путовања председника и чланова 
ИО; одељењима САНУ, секторима и институцијама достављани су записници и 
одлуке Извршног одбора и Председништва САНУ; архивирани су предмети са 
седница Извршног одбора САНУ према регистру одлука који је вођен током године. 
Тежиште активности током године били су послови који су обављани са представни-
цима одељења у Комисији за праћење избора САНУ, у вези са изборима у чланство 
САНУ у 2021. години. Такође су обављани сви административно-технички и дакти-
лографски послови везани за потребе Извршног одбора САНУ, као и администра-
тивни и стручни послови везани за рад одељења САНУ: припремани су материјали 
за скупове одељења, организовани су састанци, припремани су материјали потребни 
за састанке, учествовано је у разради одлука и закључака са скупова одељења; орга-
низован је превоз члановима одељења, вођена је и распоређивана кореспонденција, 
припремање и похрањивање поште из делокруга рада секретара, заменика секретара 
и чланова одељења; разрађивани су записници са скупова одељења, прикупљани су 
годишњи извештаји о раду чланова одељења, одбора и пројеката, као и научни 
радови за зборнике одељења и часописе у оквиру Издавачког плана одељења. Руко-
водилац Сектора за међународну сарадњу и стручна сарадница надлежна за скупове 
и предавања су биле ангажоване, поред својих послова, и на пословима у Сектору за 
послове Председништва САНУ: на припреми материјала за седнице органа управ-
љања и на пословима везаним за изборну процедуру избора у чланство САНУ у 2021. 
години.  

У тимском раду, руководилац Сектора, шеф Кабинета, технички секретар и 
четири стручне сараднице одељења САНУ успешно су реализовале све активности 
око припреме и спровођења, односно реализације задатака за које су биле задужене. 
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Сектор за правне и административне послове 

 

У Сектору за правне и административне послове САНУ током године послове 
је обављало седморо запослених: стручни сарадник за правне послове, референт за 
кадровске и административне послове, референт писарнице, технички секретар 
управника послова и три курира. 

Сектор за правне и административне послове је током целе године уредно пра-
тио законске и друге прописе, старао се о поштовању рокова за поступање и о томе 
уредно информисао управника послова, давао правна мишљења и тумачења о разли-
читим питањима, израдио велики број различитих врста уговора, контролисао уго-
воре припремљене од стране других сектора или трећих лица, израђивао различите 
врсте дописа, припремао документацију везану за имовинско-правне послове Акаде-
мије, учествовао у изради општих аката за потребе других сектора, координисао рад 
адвоката у поступцима у којима је САНУ странка и обављао све друге послове по 
налозима управника послова. Oбављани су и сви кадровски послови који подразуме-
вају уредно вођење кадровске евиденције, израду уговора о раду и других уговора 
који имају карактер уговора ван радног односа, израду свих врста решења везаних за 
остваривање права и обавеза из радног односа, ажурно пријављивање/одјављивање 
запослених и чланова породица на обавезно социјално осигурање, пружање стручне 
помоћи запосленима у вези са остваривањем права и обавеза из радног односа и сл.  

Сви административно-технички послови за потребе управника послова, као и 
сви послови писарнице, курирски, дактилографски и други административни 
послови обављани су квалитетно и ефикасно: уредно је примана сва пошта адреси-
рана на Академију, иста завођена у деловодник и потом прослеђивана у року, док је 
пошта из Академије благовремено експедована трећим лицима, непосредно од 
стране курира, преко доставне књиге и поштанским пошиљкама. Током целе године 
су уредно обављани сви курирски послови за потребе чланова Академије, управника 
послова и запослених у Служби САНУ. 

Сви послови из делокруга рада Сектора за правне и административне послове 
САНУ су, тимским радом, обављани успешно, професионално и благовремено, то-
ком целе године. 
 
 

Сектор за рачуноводствене и финансијске послове 

 

У Сектору за рачуноводствене и финансијске послове током године посао је 
обављало десет стално запослених службеника. Успешно и благовремено су обавља-
ни сви стручни послови из делокруга рада Сектора. Започете су припреме за увођење 
Закона о фискализацији и Закона о електронском фактурисању, чија примена ће 
почети у првом кварталу наредне године, а у извесној мери ће захтевати другачије 
организовање пословних процеса између служби Академије. 

Рад Сектора одвијао се у условима добре финансијске ликвидности, посебно 
у случају надлежних министарстава Републике Србије. Финансијска ликвидност 
САНУ такође је подржана донацијама правних лица из земље. Извесни проблеми у 
Сектору настају због недоречености појединих законских прописа, нарочито у 
погледу спровођења поступака јавних набавки, немогућности примене прописа на 
већину буџетских корисника, неблаговременог доношења (и непостојање) планова и 
одлука о потребним набавкама роба и услуга, непридржавања већ усвојених планова 
и динамике јавних набавки код појединих установа и сектора у Служби Академије. 
Последњих година знатно су ригорознији прописи (и казне) у области јавних на-
бавки, што још више отежава обављање редовних активности Академије. Неки 
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проблеми у раду овог Сектора настају и због променљиве динамичности трошења 
новчаних средстава (са условљеном „хитношћу“ плаћања) и услед непостојања 
адекватне пратеће финансијске документације. 

 
 

Сектор за техничке послове, физичко обезбеђење и противпожарну заштиту 
 

У Сектору за техничке послове, физичко обезбеђење и противпожарну 
заштиту посао обавља 18 запослених. Запослени у Сектору распоређени су, према 
Правилнику о систематизацији и организацији послова у Служби САНУ, у оквиру 
Групе за техничке послове, Групе за физичко обезбеђење и противпожарну заштиту 
и у Клубу САНУ. Сектор се током године у свом раду сусретао са тешкоћама које је 
условила пандемија ковида 19, тако да се Група за техничке послове прилагођавала 
датим околностима. Аудио и видео техничари су успешно обавили све задатке везане 
за одржавање онлајн скупова и састанака одељења САНУ. Вршена је и повремена 
дезинфекција програмских простора и сала за састанке. 

Настављене су активности на изради Пројекта реконструкције зграде САНУ, 
исходовани су локацијски услови и тај се посао наставља и у овој години. Обновљен 
је возни парк набавком новог возила шкода октавија и преузимањем возила тојота 
пријус од републичких органа за потребе Центра за научноистраживачки рад САНУ 
и Универзитета у Крагујевцу. Три стара и дуже време нерегистрована возила су про-
дата путем јавног надметања. Ангажован је трећи возач тако да су све потребе САНУ 
за превозом, како у локалу тако и у међуградским вожњама, у потпуности задо-
вољене. Одржавање хигијене поверено је фирми „БМК“, која је специјализована за 
ову врсту делатности, а на основу тендера спроведеног по Закону о јавним набавкама. 

Текуће одржавање електроинсталације, водоводне и канализационе инстала-
ције, климатизације и грејања, браварске и друге радове сходно опису посла, обав-
љају запослени радници одржавања. Редовне годишње сервисе ПП система, лифтова, 
климатизације Галерије, Библиотеке и Архива САНУ, на годишњем и полугодишњем 
нивоу, обављају овлашћене фирме у складу са Законом о јавним набавкама. У Аудио-
визуелном архиву и центру за дигитализацију САНУ ни ове године нису урађени 
редовни годишњи сервиси. Клуб САНУ је у условима пандемије успешно опслужио 
све активности током протекле године. Током године нису изведени значајнији 
радови у очекивању велике реконструкције зграде САНУ. 

 

 

Група за послове штампе и документације 
 

Група за послове штампе и документације је, као и претходних година, радила 
на реализацији активности Академије у делу који се односи на припрему, штампање, 
умножавање и фотографисање. 

Један део рада штампарије одвијао се у оквиру Издавачког плана САНУ, а у 
другом делу штампарија је радила на текућим пословима Академије. Тај рад је пра-
тио активности Службе за међународну сарадњу и организацију скупова, Галерије, 
Библиотеке, Архива, Службе Фонда за научна истраживања, Академијиних оде-
љења, одбора и сектора. 

Рад штампарије био је отежан због коришћења једног дела застареле опреме 
(машинског ножа, машине за биговање и кламовање), чије је одржавање све теже због 
недостатка делова и сервиса. И поред тога, сви су послови, ангажовањем запослених, 
обављени у задатом року. 



276 

Цена штампања у штампарији Академије је вишеструко нижа од цена за ове 
услуге на тржишту, што у економском смислу потпуно оправдава минимална ула-
гања. У штампарији САНУ су у току године одштампана следећа издања: Билтен 
Фонда САНУ за истраживања у науци и уметности за 2020 год, бр. 46 (14 шт. та-
бака), Билтен математичке садржине, бр. 44 (на енглеском језику, 6 шт. табака), 
Билтен математичке садржине, бр. 45 (на енглеском језику, 8 шт. табака), Билтен 
математичке садржине, бр. 46 (на енглеском језику, 14 шт. табака), часопис 
Sintering, вол. 52, четири броја (35 шт. табака), Билтен Фонда САНУ за истражи-

вања у науци и уметности за 2019 год. (на енглеском језику, 12 шт. табака), Библио-

графија академика Владана Д. Ђорђевића (4 шт. табака) и Библиографија академика 
Драгана Шкорића (10 шт. табака). 

Поред наведеног, одштампан је одређени број отисака: програма, апстраката, 
позивница и другог материјала, у укупном тиражу од преко 30.000. 

У току године фотографисани су сви догађаји одржани у САНУ: научни ску-
пови, промоције књига, отварања изложби, додела плакета и награда. 

 
 

Група за информационе технологије  
 

Послове у Групи за информационе технологије током године обављало је 
двоје запослених. 

У току године, Министарство трговине, туризма и телекомуникација Репу-
блике Србије је у оквиру набавке опреме у сврху унапређења информационо-кому-
никационе инфраструктуре у образовању, науци и култури, за потребе САНУ, извр-
шило набавку редундантног централизованог NAS система за архивирање података. 
Поменути систем је између осталог високо доступан, у потпуности редундантан, 
максимално проширив, тј. базиран на концепту градивних блокова (нодова), оптими-
зован за складиштење велике количине података у мало физичког простора и са подр-
шком за директан приступ путем NFS, SMB, FTP, HTTP и HDFS протокола. Овај 
систем, са корисним простором од 102 TB, служи за чување или размењивање доку-
мената у оквиру и између сектора САНУ. 

Остали послови односили су се на: унапређење бежичне мрежне инфраструк-
туре; конфигурисање, администрирање, уклањање грешака на мрежној опреми 
(firewall, ISE, switch-еви); инсталирање, конфигурисање, администрирање, уклањање 
грешака на windows оперативним системима; hardware (инсталирање); обнављање 
лиценци и upgrade Trend Micro™ Worry Free Standard Server-a и клијената; помоћ 
клијентима у раду са MS Office пакетом и другим десктоп апликацијама; консултације 
и предлози у вези са набавком опреме; праћење log фајлова и остало. 

 
 

Група за односе с јавношћу и јавно информисање САНУ 

 
Групу за односе с јавношћу и јавно информисање чине координатор Групе, 

редактор интернет презентације САНУ и документариста. Током године у Српској 
академији наука и уметности (САНУ), укључујући огранке у Нишу и Новом Саду и 
Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу, реализовано 
је око 250 програма. О свима њима јавност је информисана путем месечних и 
недељних програма, док су за многе од њих припремане посебне најаве које су пре-
зентоване путем медија, директним контактом са институцијама, универзитетима и 
појединцима, као и објављивањем на сајту САНУ и на друштвеним мрежама. 
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На сајту САНУ редовно су ажуриране вести о изложбама у Галерији САНУ, 
Галерији науке и технике и Галерији Огранка САНУ у Новом Саду. Ажуриране су 
биографије редовних, дописних и иностраних чланова САНУ и написано је 176 
наративних биографија преминулих чланова Академије. Током године на сајту је 
објављено више од 130 вести о програмима САНУ. 

У току године приређене су три конференције за штампу. Прву, одржану 5. 
фебруара, водио је академик Зоран Кнежевић, генерални секретар САНУ. Он је том 
приликом презентовао активности САНУ за период од јануара до априла, док је ака-
демик Антоније Ђорђевић, председник Комисије за праћење избора САНУ, говорио 
о изборној процедури за изборе у чланство САНУ у 2021. години. На другој конфе-
ренцији, одржаној 31. маја, коју је водио академик Владимир С. Костић, председник 
САНУ, било је речи о предвиђеним активностима Академије, с посебним освртом на 
неколико научних скупова од изузетног значаја. На трећој конференцији, одржаној 8. 
септембра, коју је водио академик Љубомир Максимовић, потпредседник САНУ, јав-
ност је била упозната са изборима у чланство САНУ у 2021. години и активностима 
Академије до краја текуће године. Након тога је академик Александар Костић гово-
рио о дигитализацији Мирослављевог јеванђеља. 
 
 

Службеник за јавне набавке  
 

Посао спровођења процедура набавки је обављао један извршилац, службе-
ник за јавне набавке. У складу са новим прописима спровођене су процедуре посту-
пака јавних набавки, али и набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује. 

У току године Српска академија наука и уметности је почела са применом но-
вог Закона о јавним набавкама. Службеник за јавне набавке је у складу са тим при-
премио два плана, План јавних набавки и План набавки на који се закон не приме-
њује, које је Комисија за јавне набавке допунила и предложила, а Председништво 
САНУ усвојило. На основу усвојених и објављених планова у току године спрове-
дено је 11 поступака јавних набавки. Потписано је 23 уговора о јавним набавкама 
чија је укупна вредност 41.483.503,94 динара. На основу Оквирног споразума спро-
ведене су процедуре и потписани уговори за штампу 37 издања САНУ у укупној 
вредности од 10.081.973,00 динара. Током године је спроведено 14 набавки мале 
вредности у укупној вредности од 12.542.560,08 динара.  

Јавне набавке су спровођене електронским путем на Порталу јавних набавки 
и за реализацију поступака набавки урађена је припрема и усаглашавање документа-
ције и осталих аката у складу са свим донетим подзаконским актима везаним за нови 
Закон о јавним набавкама. 

Набавке мале вредности су у највећем делу, колико је то било могуће, спрово-
ђене електронским путем. Први пут су примењени нови поступци у складу са 
модулом електронских јавних набавки односно системом е-понуде. 

У складу са финансијским могућностима у току године је, у континуираном 
процесу активности, искоришћена свака могућност бесплатног усавршавања и 
учешћа на стручним саветовањима. Службеница за јавне набавке је у децембру 
учествовала на стручном семинару као један од предавача са темом „Како су диги-
талне технологије претвориле оксиморон у таутологију“. Такође је била учесник 
вебинара у оквиру јавне расправе везане за почетак примене новог Закона о јавним 
набавкама који је организовало Министарство финансија Републике Србије и Канце-
ларија за јавне набавке Републике Србије.  

Омогућен је приступ e-Certis систему, електронском систему Европске 
комисије, који садржи базу података о доказима који се достављају у поступцима 
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јавне набавке чији се почетак практичне примене очекује у првом кварталу наредне 
године.  

У наредном периоду неопходно је урадити нов Правилник о јавним набавкама 
и набавкама на које се закон не примењује у складу са новим нормативним актима. 
 
 

Интерни ревизор 

 

Послове интерне ревизије обавља самостални извршилац – интерни ревизор. 
Током године, интерни ревизор САНУ успешно је завршио дуготрајан процес серти-
фикације и стицања професионалног звања – oвлашћени интерни ревизор у јавном 
сектору, код Министарства финансија Републике Србије, чиме су испуњени пропи-
сани услови у погледу систематизованог радног места. 

Добијањe стручног звања омогућиће интерном ревизору даљу примену стече-
них знања, што ће допринети добијању „нове вредности“ Службе САНУ, кроз 
потврду адекватности успостављених система интерних контрола и стручну процену 
економичности, ефикасности и ефективности активности у оквиру Службе САНУ. 

У току године, реализоване су две ревизије система. Током ревизија дато је 
укупно 19 препорука ради отклањања уочених неправилности. Део активности на 
реализацији датих препорука је завршен. Други део активности је у поступку спро-
вођења. 
 

 

 

 

18. ФИНАНСИЈСКО ПOСЛОВАЊЕ  
 

Финансијско пословање Академије у 2021. години одвијало се у релативно по-
вољним условима, имајући у виду да су упркос кризи, која је изазвана пандемијом 
вируса ковид 19, одобрена средства Буџета Републике Србије, а и остварени су 
сопствени приходи са вишим вредностима од планираних. 

Нето приходи Академије у 2021. години остварени су у укупном износу од 
701.653.958 динарa, без пренетих неутрошених средстава из ранијих година. Укупни 
приходи са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година износе 707.563.315 
динара. 

Средства предвиђена Буџетом Републике Србије за 2021. годину износила су 
559.954.000 динара (сагласно Закону о Буџету Републике Србије за 2021. годину, 
објављеном у Службеном гласнику Републике Србије број 149/2020). Ребалансом 
Буџета, средства (сагласно Закону о Буџету Републике Србије за 2021. годину, објав-
љеном у Службеном гласнику Републике Србије број 100/2021) износе 564.490.699 
динара, односно 80,45% укупних текућих прихода Академије. 

Средства Министарства просвете и науке Републике Србије износе 66.910.000 
динара, односно 9,54%, од тога за финансирање Програма научноистраживачког 
рада Српске академије наука и уметности иде 66.660.000 динара и 250.000 динара за 
Н.С. „Паркинсонова болест“. Ово Министарство одређује износ средстава за Акаде-
мију сразмерно опредељеним средствима за науку у Буџету Републике Србије. 

Средства Министарства за културу Републике Србије износе 9.320.000 ди-
нара, односно 1,33% укупних текућих прихода Академије. Министарство одобрава 
средства на основу Програма рада Галерије САНУ. 
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Средства Фонда за здравство и Фонда дечије заштите износе 1.082.624 динара, 
односно 0,15% укупних прихода Академије. Висина ових средстава зависи од висине 
исплаћених боловања запослених. 

Средства Буџета АП Војводине износе 6.947.500 динара, односно 0,99% укуп-
них прихода Академије. 

Средства Града Београда износе 1.500.000 динара, односно 0,21% укупних 
прихода Академије. 

Средства донација правних и физичких лица из земље и иностранства износе 
13.033.511 динара, односно 1,86% укупних текућих прихода Академије. 

Сопствени приходи (закупнине, накнада режијских трошкова, продаја публи-
кација, приходи Клуба САНУ, камате и ванредни приходи) износе 38.369.624 динара, 
односно 5,47% укупних текућих прихода Академије. Сопствени приходи су виши за 
око 21,50% од планираних прихода за ову годину. Виши резултат је остварен најве-
ћим делом због наплате закупа из ранијег периода, али и повећаним приходима од 
продаје Академијиних издања. 

Пренос неутрошених (наменских) средстава из ранијих година износи  
5.909.357 динара и та средства су наменски и утрошена. 

Расходи Академије у 2021. години остварени су у износу од 684.680.175 ди-
нара и чине их функционални расходи у износу од 73.174.717 динара, односно 
10,69% укупних расхода, лични расходи у износу од 481.877.299 динара, односно 
70,38% укупних расхода, режијски расходи у износу од 120.142.166 динара, односно 
17,55% укупних расхода и наменски расходи у износу од 9.485.993 динара, односно 
1,38% укупних расхода. 

Функционални расходи остварени су у износу од 73.174.717 динара и чине их 
расходи научноистраживачких пројеката у износу од 35.616.754 динара, трошкови 
Архива САНУ у Београду у износу од 2.963.667 динара, трошкови Галерије САНУ у 
износу од 11.414.285 динара, трошкови Галерије науке и технике у износу од 883.079 
динара, трошкови Библиотеке САНУ у износу од 2.853.657 динара, трошкови нау-
чних скупова САНУ у износу од 3.197.351 динара, трошкови међународне сарадње 
у износу од 143.601 динара, чланарине и учешће САНУ у међународним асоцијаци-
јама академија у износу од 589.046 динара, трошкови издавачке делатности у износу 
од 11.329.577 динара, трошкови штампања Билтена Фонда САНУ за истраживања 
у науци и уметности у износу од 899.873 динара, трошкови научне и уметничке де-
латности Огранка САНУ у Новом Саду у износу од 320.000 динара, износ од 
2.656.437 динара враћен је на име неутрошених средстава из ранијих година, износ 
од 307.390 динара односи се на остале трансфере. Реализација појединих научних 
активности одређена је висином додељених средстава, као и одлукама надлежних 
органа Академије. 

Лични расходи остварени су у износу од 481.877.299 динара, од чега академиј-
ске награде (бруто) износе 267.407.347 динара, плате запослених (у бруто износу) 
износе 175.884.571 динар, социјални доприноси (доприноси на плате који терете 
Академију) износе 29.430.781 динар, поклони деци за Нову годину износе 717.100 
динара, отпремнине, поклони и помоћи запосленима износе 2.021.884 динара, 
накнаде превоза запослених износе 5.253.501 динар, студентске награде износе 
79.491 динар и накнаде зарада запослених (боловања преко 30 дана која се рефунди-
рају од фондова социјалног осигурања) износе 1.082.624 динара. 

Режијски расходи остварени су у износу од 120.142.166 динара и чине значајну 
позицију у укупним расходима Академије. Највећи део ових расхода представљају 
трошкови осигурања имовине, грејања, електричне енергије, ПТТ услуга, комунал-
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них услуга и услуга чишћења пословних просторија, који чине скоро половину укуп-
них режијских расхода Академије. Наведени расходи нису у непосредној вези са 
обимом пословних активности и на њихову величину Академија не може утицати. 

Наменски расходи остварени су у износу од 9.485.993 динара и односе се на 
набавку рачунарске, биротехничке и друге опреме у износу од 6.135.666 динара, 
износ од 2.737.200 динара односи се за набавку аутомобила и износ од 613.127 ди-
нара за набавку лиценци. 

Нето вишак прихода (неутрошена средства појединих намена) износи 
22.883.140 динара. Вишак прихода (неутрошена средства) остварен је од неутроше-
них наменских средстава АП Војводине у износу од 1.410.876 динара, неутрошених 
средстава донација домаћих правних и физичких лица у износу од 11.671.687 динара 
и неутрошених сопствених прихода у износу од 9.800.577 динара. На позитивно фи-
нансијско пословање Академије утицало је и мање остварење трошкова, јер неке 
активности Академије нису реализоване због пандемије ковида 19. 
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IV 

СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ 

ОГРАНAК САНУ У НОВОМ САДУ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уводна реч председника  
Извештај започињем изразима туге за преминулим академицима члановима 

Огранка. Академик Душан Чампраг и академик Војислав Марић су упокојени у 
марту и августу 2021. године. Комеморативни скупови за академика Војислава Ма-
рића одржани су у Новом Саду и Београду. 

Најважнији догађај у 2021. години за САНУ и Огранак САНУ у Новом Саду 
јесу избори нових чланова. Добили смо новог академика Велимира Попсавина, као 
и три нова члана, дописне чланове Игора Долинку, Миливоја Ненина и Владимира 
Срдића.  

Квалитет активности у Огранку САНУ у Новом Саду као делу САНУ у 2021. 
години био је на високом нивоу и поред отежаног рада и ванредним условима про-
узрокованим пандемијом. Поред несмањене редовне активности Трибине, Галерије, 
организована је једна конференција и два једнодневна научна скупа. Рад Огранка 
обележавају завршени радови у реновирању подрума у згради Платонеума. 

Покрајинској влади, Секретаријату за високо образовање и научноистражи-
вачку делатност веома смо захвални на подршци у свим видовима деловања Огранка. 
Такође ЈП „Србијагас“ је донацијом значајно помогао Огранку у опремању зграде 
Платонеум. Са Градом Новим Садом смо остварили успешну сарадњу у реализацији 
бисте академику Богољубу Станковићу испред зграде Природно-математичког фа-
култета Универзитета у Новом Саду. Бисту су открили председник Огранка, градо-
начелник Новог Сада господин Милош Вучевић и декан ПМФ-а Милица Павков 
Хрвојевић. Посебно смо захвални ПМФ-у у Новом Саду, који је финансирао израду 
и постављање бисте. 

Активност чланова Академије из Огранка, а у оквиру САНУ, посебно је била 
запажена, а свакако и овом приликом највише похвала упућујемо академицима који 
су обављали и даље обављају читав низ важних активности у САНУ, академику 
Миру Вуксановићу, академику Драгану Шкорићу, академику Јасмини Грковић-Меј-
џор и академику Тибору Варадију. Научни пројекти чланова Огранка, велики број 
научних публикација, књига, интервјуа, уметничких дела обележили су научне и 
уметничке активности у Огранку. Осам индивидуалних пројеката, уметничке актив-
ности, као и издавачка делатност, финансирани су средствима које је Огранку доде-
лила Покрајинска влада.  

Декану Академије уметности Нови Сад је у Огранку додељена Захвалница 
САНУ за активности у организовању уметничких активности.  
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Академику Нинославу Радовановићу председник Републике Словеније Борут 
Пахор уручио је Одликовање државе Словеније за изузетан допринос развоју слове-
начке кардиохирургије и за посвећеност словеначким срчаним болесницима. Акаде-
мик Теодор Атанацковић је добио Повељу Математичког института САНУ за изузе-
тан допринос развоју МИ САНУ и математичких наука у нашој земљи поводом 75 
година од оснивања. Академик Миро Вуксановић добио је књижевну награду „Љу-
бомир П. Ненадовић“, коју додељује Матична библиотека „Љубомир П. Ненадовић“ 
из Ваљева, за најбољу путописну књигу на српском језику у сезони 2020/2021. Ака-
демик Драган Шкорић добио је златну медаљу за најуспешнији проналазак, коју до-
дељује Светска организација за интелектуалну својину за најуспешнији проналазак. 
Дописни члан Сава Халугин добио је Прву награду за најбољи цртеж у току рада 
колоније, Ликовна колонија акварела и цртежа Сремски Карловци, Културни центар 
Сремски Карловци. 

Чланови Огранка су организовали читав низ научних скупова и трибина, дали 
су већи број интервјуа, а чланови су редакција преко 20 угледних часописа.  

У Огранку је организован научни скуп „Друштво упркос пандемији“ (органи-
затори: дописни члан Алпар Лошонц и академик Јасмина Грковић-Мејџор), „Ма-
њине у књижевности“ (организатор: професор Корнелија Фараго), као и четворо-
дневна међународна конференција „Оperators, generalized functions and related topics“ 
(организатор: Стеван Пилиповић, Огранак САНУ у Новом Саду и Природно- мате-
матички факултет у Новом Саду, Департман за математику и информатику).  

Програм на Трибини Огранка обухвата укупно 23 изузетне манифестације, 
научне и уметничке, са завршним Новогодишњим концертом најуспешнијих студе-
ната на Департману музичке уметности Академије уметности Нови Сад. Одржано је 
19 предавања угледних гостију из Београда и Новог Сада, међу којима и девет чла-
нова САНУ. Скуп „Сећање на академика Олгу Хаџић“ су организовали академик 
Стеван Пилиповић и дописни члан Слободан Марковић у сарадњи Огранка и Дру-
штва математичара Новог Сада; после уводне речи одржана су три предавања и три 
музичке тачке. Програми посвећени академицима Јовану Дучићу, Иви Андрићу, као 
и промоције књига, били су врло атрактивни и одлично посећени.  

Уметнички програм је значајно унапређен и активностима Галерије Огранка 
са 12 изложби. Изложбе пријављене на конкурсу је одобрио Савет Галерије, коју води 
академик Теодор Атанацковић заједно са професоркама Академије уметности, Бо-
сиљком Зиројевић Лечић и Дубравком Лазић, и управницом Галерије Матице српске, 
др Тијаном Палковљевић Бугарски. Готово сви уметници су по завршетку својих 
изложби донирали по једно своје уметничко дело Огранку.  

Истичемо, у уметничком делу програма смо имали велику помоћ Академије 
уметности Нови Сад. Управо због тога је уручена Захвалница САНУ, са потписом 
председника САНУ, декану Академије уметности, професору Синиши Бокану, који 
креира, заједно са руководством Огранка, уметнички програм у Огранку.  

У 2021. години у Огранку је одржан један састанак ИО САНУ, три састанка 
Скупа свих чланова Огранка у вези са изборима у Огранку и девет састанака Извр-
шног одбора Огранка. Како су записници послати свим члановима Огранка, садржаји 
седница неће бити посебно анализирани. Све записнике је верификовао Извршни 
одбор САНУ. 

У 2021. години стручна служба Огранка била је ажурна и поуздана. Веома смо 
задовољни радом службеника Огранка.  

Издавачка делатност обухвата публикације три часописа, једног зборника ра-
дова и једне књиге. 
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Материјално-финансијско пословање је успешно захваљујући доброј сарадњи 
са службама САНУ, као и додатним средствима Покрајинског секретаријата за високо 
образовање и научноистраживачку делатност, чиме је обезбеђен несметан рад Три-
бине, и донацији ЈП „Србијагаса“. 

Као закључак, верујемо да је Огранак САНУ у Новом Саду имао врло 
успешну годину у свим активностима организованим у Платонеуму. 
 

САСТАВ ОГРАНКА СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ 

 

1. ИЗВРШНИ ОДБОР 
 

Председник 

академик Стеван Пилиповић 

 

Потпредседник 
академик Јасмина Грковић-Мејџор 

 

Секретар 

академик Теодор Атанацковић 
 

Чланови Извршног одбора 

академик Миро Вуксановић 

дописни члан Слободан Марковић  
 

Изабрани за период од четири године  
22. марта 2019 – 22. марта 2023. 

 
2. ЧЛАНОВИ ОГРАНКА 

 

Након избора за нове чланове САНУ, одржаних 4. новембра 2021. године, 
Огранак у свом саставу има 18 чланoва, и то десет редовних и осам дописних чла-

нова. Дана 22. марта 2021. године преминуо је академик Душан Чампраг, а 1. августа 
2021. године преминуo је академик Војислав Марић. 

Одељење за математику, физику и гео-науке 

Редовни чланови: Стеван Пилиповић и Миљко Сатарић. 
Дописни чланови: Слободан Марковић и Игор Долинка. 
 

Одељење хемијских и биолошких наука 

Редовни чланови: Драган Шкорић и Велимир Попсавин. 
 

Одељење техничких наука 

Редовни чланови: Теодор Атанацковић. 
Дописни члан: Владимир Срдић. 
 

Одељење медицинских наука 

Редовни чланoви: Зоран Ковачевић и Нинослав Радовановић. 
(академик Бела Балинт учествује у раду Огранка, током 2022. године биће му 
дефинисан статус) 
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Одељење језика и књижевности 

Редовни чланови: Миро Вуксановић и Јасмина Грковић-Мејџор.  
Дописни чланови: Зоран Пауновић и Миливој Ненин. 
 

Одељење друштвених наука 

Редовни члан: Тибор Варади. 
Дописни члан: Алпар Лошонц. 
 

Одељење уметности САНУ 

Дописни чланови: Милан Марић и Сава Халугин. 

 

3. РАД ОГРАНКА 

Извршни одбор 

Радом Огранка руководи Извршни одбор Огранка, на чијем је челу председ-
ник Огранка. Извршни одбор Огранка радио је у саставу: председник академик Сте-
ван Пилиповић, потпредседник академик Јасмина Грковић-Мејџор, секретар акаде-
мик Теодор Атанацковић и чланови – академик Миро Вуксановић и дописни члан 
Слободан Марковић.  

Током године одржанo je девет седница (15. јануара, 27. јануара, 19. фебруара, 
8. априла, 22. априла, 7. јуна, 30. августа, 6. децембра и 29. децембра).  

 Током године у Огранку одржанa je седницa Извршног одбора САНУ (8. 
априла). 

Скуп чланова Огранка 

Током године одржана су три Скупа свих чланова Огранка (59. скуп – 19. 
фебруара, 60. и 61. скуп – 8. априла). 
 

* * * 

Активност Огранка одвијала се и у шест комисија, Уређивачком одбору часо-
писа Анали Огранка САНУ у Новом Саду и Савету за уметничке делатности Огранка. 

Комисија за издавачку делатност: академик Јасмина Грковић-Мејџор, пред-
седник, академик Теодор Атанацковић и дописни члан Слободан Марковић, чланови, 
и Бранка Нешковић, секретар (за Бранку Нешковић Гордана Зечевић). Одржане су 
седнице (1. марта, 10. марта, 4. jуна, 11. јуна и 17. децембра) на којима су разматрани 
захтеви за штампање публикација Огранка и остварење плана издавачке делатности. 
Одобравано је штампање припремљених рукописа и износ хонорара сарадника на 
припреми публикација Огранка. Дана 17. децембра састављен је предлог плана изда-
вачке делатности за 2022. годину.  

Комисија за Галерију „Платонеум“: академик Теодор Атанацковић, председ-
ник, академик Миро Вуксановић и дописни члан Сава Халугин, чланови, и Катарина 
Барајевац, секретар. На основу извештаја о конкурсу и предлога Сaвета за уметничке 
делатности Огранка, чланова Савета за ликовне уметности, Комисија је на седници 
одржаној 29. децембра сачинила предлог плана рада Галерије за 2022. годину. 

Комисија за библиотеку, документацију и архиву: академик Јасмина Грковић-
Мејџор, председник, академик Миљко Сатарић и дописни члан Зоран Пауновић, чла-
нови, и Бранка Нешковић, секретар (за Бранку Нешковић Гордана Зечевић). Чланови 
Комисије су се у току године више пута неформално састајали и договарали о попу-
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њавању фонда Библиотеке, прихватању поклона књига од појединаца и институција 
и о другим питањима везаним за рад Библиотеке Огранка. Дана 13. децембра одр-
жана је седница Комисије на којој су разматрани текући послови и годишњи извештај 
са остварењем плана за 2021. годину у Библиотеци и документацији. Дати су пре-
длози и смернице за рад у 2022. години.  

Комисија за културно-уметничке активности и научну трибину: академик 
Миљко Сатарић, председник, академици Миро Вуксановић, Јасмина Грковић-Меј-
џор и Велимир Попсавин, чланови, и Катарина Барајевац, секретар. Одржана је сед-
ница 13. децембра, на којој су разматрани приспели предлози за рад Трибине Огранка 
и сачињен је предлог плана предавања за 2022. годину.  

Комисија за материјално-финансијска питања: академик Велимир Попса-
вин, председник, академици Теодор Атанацковић и Драган Шкорић и дописни члан 
Игор Долинка, чланови, и Бојан Јоргић, секретар. Чланови Комисије се током године 
нису састајали због тога што није постојала потреба за састанком са посебним пре-
длозима. 

Комисија за интернет презентацију Огранка: дописни члан Слободан Мар-
ковић, председник, академик Зоран Ковачевић и дописни чланови Алпар Лошонц и 
Владимир Срдић, чланови, и Бојан Јоргић, секретар. Чланови Комисије су се у току 
године више пута неформално састајали и решавали проблеме око ажурирања веб- 
-сајта Огранка. Одржана је седница 17. децембра, на којој су разматрани начини рада 
у 2021. години. Настављена је сарадња са Виртуалним градом, на чијем сајту се на-
јављују дешавања у Огранку, као и сарадња са Радиом 021, на чијем сајту се такође 
најављују дешавања у Огранку.  

Уређивачки одбор часописа Анали Огранка САНУ у Новом Саду: академик 
Зоран Ковачевић, главни и одговорни уредник часописа, дописни члан Слободан 
Марковић, заменик главног и одговорног уредника, чланови: академици Теодор Ата-
нацковић, Јасмина Грковић-Мејџор и Војислав Марић до 1. августа 2021, дописни 
члан Миливој Ненин. Секретар Бранка Нешковић. Чланови Уредништва часописа су 
се током године више пута консултовали, а на састанку одржаном 13. децембра 
разматрани су пристигли прилози за Анале за 2021. годину, предлагане су актуелне 
теме које би биле занимљиве широј јавности и изнети су предлози за побољшање 
рубрика и постојећег садржаја Анала.  

 

4. НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РАД 
 

А.  Индивидуални пројекти 

Настављен је рад на научноистраживачким пројектима које финансира Мини-
старство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Детаљни изве-
штаји са финансијским показатељима приказани су у Билтену Фонда САНУ за 
истраживањa у науци и уметности за 2020. годину. 

Чланови Огранка САНУ радили су на осам индивидуалних пројеката: 
‒ Eкспресија неопластичног програма ћелије, руководилац пројекта акаде-

мик Зоран Ковачевић;  
‒ Квалитативна и нумеричка анализа неких класа диференцијалних и дифе-

ренцних једначина, руководилац пројекта академик Војислав Марић до 1. 
августа 2021;  

‒ Једначине са сингуларитетима кроз методе функционалне анализе, руко-
водилац пројекта академик Стеван Пилиповић; 
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‒ Испитивање начина наслеђивања отпорности сунцокрета према новим 
расама воловода, руководилац пројекта академик Драган Шкорић;  

‒ Проблеми формулисања и решавања математичких модела који описију 
кретање, стабилност и оптимални облик еластичних и вискоеластичних 
штапова, руководилац пројекта академик Теодор Атанацковић;  

‒ Биофизика протеина у живим ћелијама, руководилац пројекта академик 
Миљко Сатарић;  

‒ Развој и биомедицинска испитивања потенцијалних антитуморских аге-
наса (Ф-130), руководилац пројекта академик Велимир Попсавин;  

‒ Реконструкција палеоклиме на територији Србије током квартара, ру-
ководилац пројекта дописни члан Слободан Марковић. 

 

Б.  Активност чланова 

Чланови Огранка били су врло активни у оквиру одговарајућих одељења, ко-
мисија и одбора у САНУ. Већ смо посебно истакли рад неколико академика. У прет-
ходном делу извештаја назначене су теме на којима су радили чланови Огранка. 
Остали подаци су у одељењским извештајима, Билтену Фонда САНУ за истражи-

вања у науци и уметности и у документацији Огранка САНУ у Новом Саду. Још 
једном, истакнимо да је више чланова Огранка укључено у рад највиших и најзначај-
нијих тела у Министарству просвете, науке и технолошког развоја, као и у Министар-
ству културе Републике Србије. Такође, више чланова су активни као професори на 
универзитету у оквиру разних стручних тела факултета и универзитета. 

 

5. ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ 
 

Toком године објављене су следеће публикације: 
1. Анали Огранка САНУ у Новом Саду за 2020. годину, бр. 16 (главни и одго-

ворни уредник Зоран Л. Ковачевић), страна 178, тираж 150.  
2. Хроника Огранка САНУ у Новом Саду за 2020. годину, бр. 10 (главни и 

одговорни уредник Стеван Пилиповић), страна 12, тираж 150.  
3. Историјска лексикографија српског језика (уредници Јасмина Грковић- 

-Мејџор, Исидора Бјелаковић, Марина Курешевић), страна 399, тираж 300. 
4. Уметност и контекст 6: заборављени уметници и уметничка дела. 

Зборник радова са међународног симпозијума (уредници Драган Жунић, 
Сава Стаменковић, Зоран Стаменковић), страна 223, тираж 300. 

5. HELIA vol. 44, no. 74, no. 75 / 2021 (уредник Драган Шкорић). 
 

Наведене публикације су објављене углавном захваљујући средствима Покра-
јинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност АПВ. 
Прве две публикације самостална су издања Огранка, трећа публикација објављена 
је као суиздањe Огранка САНУ у Новом Саду и Матице српске, четврта публикација 
објављена је као суиздањe Огранка САНУ у Новом Саду и Огранка САНУ у Нишу, а 
публикација под редним бројем пет објављена је као суиздањe Огранка и издавачке 
куће Walter de Gruyter Gmbh, Берлин. 

У припреми се налазе публикације Анали Огранка САНУ у Новом Саду бр. 17 
за 2021. годину (главни и одговорни уредник Зоран Л. Ковачевић) и Хроника Огранка 
САНУ у Новом Саду бр. 11 за 2021. (главни и одговорни уредник Стеван Пилиповић). 

 



287 

 

6. БИБЛИОТЕКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Библиотека 

Настављен је унос књижног фонда у Библиотеци Огранка САНУ у Новом 
Саду. Инвентарисанa je 151 публикацијa и 56 годишта периодике. Грађа се прибавља 
разменом, поклоном и куповином. Настављено је формирање легата академика Ми-
рослава Радовановића који је поклонила породица преминулог. На полице је сложено 
и разврстано око 4000 монографских и серијских публикација. У електронски ката-
лог унета је 91 монографска публикација преузета из система COBISS.RS. Фондове 
Библиотеке користили су академици, сарадници и запослени у Стручној служби.  

Огранак је, у складу са договором, уступао БМС један број примерака својих 
издања без накнаде, за потребе слања у размену. Библиотека Матице српске слала је 
по један примерак својих издања Библиотеци Огранка у виду размене. У размену су 
послата два наслова наших издања и води се евиденција размене. 

Такође је настављен посао сређивања вишкова неинвентарисаних књига које 
су одлагане у подруму. Укупно је изнето око 10 комбија књига. Задржан је онај број 
примерака који представља обавезну резерву. 

Комисија Библиотеке Матице српске посетила је Библиотеку Огранка САНУ 
у Новом Саду како би стекла увид у њен начин рада, организацију и обављен посао. 
Дате су смернице за унапређење рада Библиотеке и Документације. Чланови Коми-
сије БМС показали су свесрдну жељу да и даље буду на располагању за потребну 
стручну помоћ и усавршавање запослених. 
 

Документација 

Настављен је посао реорганизације целокупног фонда који обухвата књижну 
грађу, новинску грађу, фото-грађу, рукописну грађу, технички материјал, награде и 
одликовања. Прибављени су нови ормари за њихово чување и одлагање, тако да је 
целокупна грађа пренета из старих у нове. Започето је слагање разврстане новинске 
грађе у регистраторе. Настављено је прегледање и скенирање фото-грађе у фолдере 
који су направљени за појединачне чланове Oгранка САНУ у Новом Саду. Обухваћен 
је период од 1979. до 2019. године, а посао се наставља и даље.  

Настављено је евидентирање и обрада текуће грађе. У књижном фонду је еви-
дентирано укупно седам публикација и радова академика. Настављено је електронско 
евидентирање новинске грађе и фото-грађе. Евидентирано је 250 јединица фото-грађе. 
Прикупљено је и евидентирано 794 јединице новинске грађе из текуће године. У 
фонду награда евидентиране су укупно две јединице. Све награде су копиране, сигни-
ране, скениране, уписане у личне картоне академика и сачуване у електронском облику. 

У Документацији се води годишња евиденција награђених академика, евиден-
ција дешавања у Огранку, чувају се записници, позивнице, плакати и остала ситна 
грађа. Такође се чувају и звучни записи са дешавања у Огранку САНУ у Новом Саду, 
а у више наврата аудио-записи транскрибовани су у писану форму.  

За потребе Огранка САНУ у Новом Саду, у документацији су прикупљани и 
сређивани годишњи извештаји академика.  

Користећи фондове Документације, у току je припрема за штампу Хронике 
Огранка САНУ бр. 11 за 2021. годину. 

Фондове Документације користили су академици, сарадници и запослени у 
Стручној служби. Део фонда Документације кориштен је за потребе израде другог 
тома едиције Живот и стваралаштво жена чланова Српског ученог друштва, Срп-

ске краљевске академије и Српске академије наука и уметности. 
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7. НАУЧНИ И ЈАВНИ СКУПОВИ, ТРИБИНЕ, ИЗЛОЖБЕ, 
 ЈАВНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ У ОГРАНКУ 

 

Јавне манифестације одржане у Огранку биле су разноврснe: 
 

Т р и б и н е 
– предавање академика Миодрага Чолића: „Имунопатогенеза Covid-19“ (24. 

фебруар); 
– предавање академика Александра Костића: „Језик као самоорганизујући 

систем“ (3. март); 
– предавање академика Владимира Стевановића: „Биолошка разноврсност – 

како је разумети и зашто је важно сачувати“ (10. март); 
– предавање дописног члана САНУ Павла Петровића: „Институције, при-

вредни раст и економска емиграција: случај Србије“ (7. април); 
– предавање академика Дејана Б. Поповића: „Неуралне протезе у медицинској 

рехабилитацији“ (14. април); 
– предавање академика Љубодрага Димића: „Српски 20. век“ (28. април); 
– предавање академика Александра Ломе: „Путеви и странпутице топонома-

стике“ (19. мај); 
– предавање академика Зорана Поповића: „Прича о пиринчу“ (16. јун); 
– свечаност и додела захвалнице поводом сарадње САНУ и Академије уметно-

сти Нови Сад (23. јун); 
– предавање др Јасне Влајић-Поповић: „Како читати Етимолошки речник“ (30. 

јун); 
– предавање проф. др Горана Васина: „Ђорђе Натошевић – портрет једног вре-

мена“ (8. септембар); 
– предавање академика Милана Дамњановића: „Од симетрије кристала до то-

пологије њихових енергетских спектара (о тополошкој класификацији мате-
рије)“ (29. септембар); 

– предавање проф. емеритуса др Славка Гордића: „Завичајно, национално и 
универзално у делу и деловању Јована Дучића – поводом 150 година од песни-
ковог рођења“ (13. октобар); 

– разговор са Никитом Миливојевићем (27. октобар); 
– свечани скуп Нобелова награда Иве Андрића (1961–2021), беседу о Иви 

Андрићу одржао академик Миро Вуксановић, Андрићеве текстове говорио 
Тихомир Станић, драмски уметник (10. новембар); 

– дан посвећен академику Олги Хаџић, говорили су: академик Стеван Пилипо-
вић, председник Огранка САНУ у Новом Саду, дописни члан САНУ Слободан 
Марковић, госпођа Јелена Стаменковић, проф. др Татјана Дошеновић, проф. 
др Милена Недељковић Кнежевић, проф. др Ира Проданов Крајишник, му-
зички програм: проф. др ум. Милан Миладиновић, клавир, проф. др Милица 
Стојадиновић, сопран, клавирска сарадња Бошко Стојадиновић, студент II го-
дине АУНС (25. новембар); 

– предавање др Марте Бјелетић: „Од белог орла до белих пчела (називи за да-
леке претке и потомке)“ (8. децембар); 

– предавање проф. др Бранка Ћупурдије: „Јевреји у Суботици и околини, од на-
сељавања до реституције: кратак преглед неколико најважнијих питања 1775–
2020“ (13. децембар); 

– предавање проф. др Горане Раичевић: „Добрица Ћосић у Антологији Десет 
векова српскe књижевности“ (15. децембар). 
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П р о м о ц и ј е 
‒ Промоција књиге др Владимира Јокановића Знаменити књижевници у вајар-

ском опусу Владимира Јокановића. О књизи су говорили: проф. др Душан Ла-
лошевић, проф. др Милорад Жикић, Миодраг Петровић, драмски уметник и 
песник, и аутор. Музичка нумера на виолини – проф. др Иван Тушек (13. сеп-
тембар); 

‒ Промоција Речника појмова ликовних уметности и архитектуре том 2, Е–К 
и монографије Традиционално архитектонско наслеђе у региону Старе пла-
нине – архитектура која нестаје. О књигама говорили: академик Милан Ло-
јаница, главни и одговорни уредник Речника и монографије, др Љиљана Сто-
шић, уредник Речника, госпођа Јелена Давидовић Коларов, уредник Речника, 
др Горица Љубенов, аутор монографије (1. децембар). 

 

И з л о ж б е 
‒ Колективна изложба калиграфских радова наставника, ученика и калиграфа 

Светозара Пајића Дијака „На путу Захарије Орфелина“. Изложбу је организо-
вао Огранак САНУ у Новом Саду са Удружењем војвођанских учитеља (15. 
јануар); 

‒ Изложба дописног члана САНУ Саве Халугина „Слике“. Изложбу је отворила 
Оливера Вукотић, историчарка уметности (11. фебруар); 

‒ Изложба „Српски научници у енергетској електроници“. Изложбу је отворио 
дописни члан САНУ Слободан Вукосавић (4. март); 

‒ Изложба Млади долазе, Лидија Крњајић „Изобиље воде“. Изложбу је отворио 
мр Данило Вуксановић, академски сликар (25. март); 

‒ Музеји Србије, Музеји за 10 – „Упознајте фантастични свет Илијанума“ – 
избор дела из Музеја наивне уметности „Илијанум“ из Шида (12–18. маја); 

‒ Изложба Дубравке Лазић „Варијације“. Изложбу су отвориле др Тијана 
Палковљевић Бугарски, управница Галерије Матице срспке, и проф. Босиљка 
Зиројевић Лечић, редовни професор Академије уметности Нови Сад (28. мај); 

‒ Изложба Предрага Терзића „Само што крај никад не долази“. Изложбу је отво-
рила Маја Станковић, историчарка уметности (17. јун); 

‒ Изложба Владимира Јокановића „Изложба књига и скулптура поводом 85 го-
дина живота и 60 година уметничког рада Владимира Јокановића“. Изложбу 
је отворио аутор (13. септембар); 

‒ Изложба Маје Ердељанин „Друга половина стварности“. Изложбу је отворио 
мр Данило Вуксановић, академски сликар (30. септембар); 

‒ MEDICI PRO ARTE XXX ANALE. Изложбу је организовао Огранак САНУ у 
Новом Саду у суорганизацији са Српским лекарским друштвом (20. октобар); 

‒ Изложба Јелене Јелаче „Кино око“. Изложбу је отворила Ксенија Б. Маринко-
вић, историчарка уметности и кустоскиња (18. новембар); 

‒ Изложба Јасне Гулан Ружић „Оптичка обмана и ерос – искуство парадокса на 
пољу ексцентричне геометрије – цртежи и графике“. Изложбу је отворила мр 
Вишња Петровић, редовни професор Академије уметности Нови Сад (9. де-
цембар). 

М у з и ч к и   п р о г р а м 
‒ Концерт Владимира Глигорића, клавир. На програму дела: Александра Скрја-

бина, Властимира Трајковића, Југ Константина Марковића и Ивана Јевтића 
(23. фебруар); 
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‒ Kонцерт најуспешнијих студената Департмана музичке уметности Академије 
уметности у протеклој години. Дела су изводили: Бошко Стојадиновић, кла-
вир, Андреј Балаж, виолина, Милан Слијепчевић, клавир, Јана Пантић, Лазар 
Торбица, клавир, Ања Радовић, сопран, Ива Димитријевић, харфа, Доротеја 
Ћирић, клавир, Ивана Говорчин, Марија Тунић, виолина, Катарина Јосифоска, 
виолина, Маша Филиповић, виола, Игор Зарић, виолончело, Лена Лончар, 
виолина, Андријана Дурмишевић, виолина, Наташа Ђорђевић, виола, Теодора 
Ускоковић, виолончело. О делима говорила и програм водила Ивана Ножица, 
МА, асистент на Катедри за музикологију и етномузикологију (22. децембар). 

 

Н а у ч н и   с к у п о в и 

1) Научни скуп „Друштво упркос пандемији“. Организатори: САНУ и 
Огранак САНУ у Новом Саду (21. јун); 

2) Научна конференција „Мањине у књижевности“. Организатори: Огранак 
САНУ у Новом Саду и Институт за науку о књижевности Центра за фило-
зофска истраживања у Будимпешти (22–23. јуна); 

3) Научна конференција: „Оperators, generalized functions and related topics“. 
Организатори: Огранак САНУ у Новом Саду и Природно-математички 
факултет у Новом Саду, Департман за математику и информатику (21–24. 
септембра). 

 
К о м е м о р а ц и ј е 

‒ Комеморација посвећена академику Милораду Радовановићу, одржана 14. 
маја; 

‒ Комеморација посвећена академику Војиславу Марићу, одржана 22. октобра. 
 

 

 

8. САРАДЊА ОГРАНКА СА ДРУГИМ ИНСТИТУЦИЈАМА  
И ДАРОДАВЦИ 

 
С а р а д њ а  

Током године настављена је сарадња са институцијама из области науке и кул-
туре. 

Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку де-

латност – у јуну 2005. године потписан је Протокол о сарадњи између Српске ака-
демије наука и уметности – Огранак у Новом Саду и Извршног већа Аутономне 
Покрајине Војводине. 

Дана 12. априла 2021. године са Покрајинским секретаријатом потписан је 
уговор за ту годину, на основу којег су суфинансирани значајни пројекти из Плана 
рада Огранка. Средства су наменски трошена за научноистраживачки рад, издавачку 
делатност, научне трибине, обнављање књижног фонда и опремање Огранка. 

Дана 1. јуна 2021. године са Покрајинским секретаријатом потписан је уговор 
о додели новчаних средстава из текуће буџетске резерве АП Војводине за 2021. го-
дину за финансирање радова који се односе на санацију подрума Огранка САНУ у 
Новом Саду у износу од 2.947.500,00 динара. 
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Дана 1. априла и 29. јуна 2021. године са ЈП „Србијагасом“ потписани су уго-
вори о донаторству, у износу од по 2.000.000,00 динара за унапређење обављања де-
латности Огранка. 

Академија уметности и Огранак САНУ у Новом Саду наставили су сарадњу 
током године. 

Академија медицинских наука СЛД-а и Огранак САНУ у Новом Саду наста-
вили су сарадњу током године. 

Огранак је у разним видовима своје делатности наставио сарадњу са Универ-
зитетом, Матицом српском, Библиотеком Матице српске, Градском библиотеком у 
Новом Саду, као и са осталим научним и културним институцијама у земљи. 
 
Д а р о д а в ц и 

Током године Огранку су уметничка дела поклонили: Лидија Крњајић, 
Дубравка Лазић, Предраг Терзић, Маја Ердељанин, Владимир Јокановић, Миливој 
Јокановић, Милорад Жикић, Јасна Гулан Ружић. 
 

 

9. СЕКТОР ОГРАНКА 

Огранак има једанаест запослених: руководиоца Огранка САНУ у Новом 
Саду, административног секретара Огранка САНУ у Новом Саду, библиотекара-до-
кументалисту, ликвидатора-благајника, књижничара у библиотеци, руковаоца гре-
јања, климатизације и телефонске централе, архивског помоћника – дактилографа, 
возача, радника на централи – портира, курирку-спремачицу и сервирку-спремачицу. 
 

Радови у Огранку 

Током године урађено је реновирање подрума у згради Платонеум. Окречене 
су Галерија и портирница Огранка. Купљен је намештај за канцеларије. Наведена ре-
новирања и куповина намештаја урађени су захваљујући средствима Покрајинског 
секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност, донацији ЈП 
„Србијагаса“ и средствима САНУ.  

 

 

10. СРЕДСТВА ОГРАНКА – ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 

Активност Огранка се финансира преко САНУ. Средства се уплаћују намен-
ски. Академске награде члановима Огранка и исплате запосленима Рачуноводство 
САНУ уплаћује на њихове текуће рачуне. САНУ такође врши исплату већих ре-
жијских трошкова Огранка. Остали текући трошкови у Огранку подмирују се из ме-
сечних уплата САНУ. 

Огранак је добио средства за делатност од Покрајинског секретаријата за ви-
соко образовање и научноистраживачку делатност. Из тих средстава финансирани су 
научноистраживачки рад, издавачка делатност, трибине, предавања, обнављање 
књижног фонда и опремање Огранка САНУ. Огранак је добио и донацију ЈП 
„Србијагаса“. Приходи и расходи Огранка приказани су у Прегледу прихода и 
расхода Српске академије наука и уметности за 2021. годину. 
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Прилив средстава Огранка од 1. јануара до 31. децембра је следећи: 

САНУ – пренос средстава за материјалне трошкове 2.000.000,00 

Покрајински секретаријат за високо образовање и 
научноистраживачку делатност по уговору 

4.000.000,00 

Покрајински секретаријат за високо образовање и 
научноистраживачку делатност (суфинансирање текућих поправки) 2.947.500,00 

Министарство културе и информисања 320.000,00 

Средства донација 4.000.000,00 

УКУПНА СРЕДСТВА 13.267.500,00 
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V 

СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ 

ОГРАНАК САНУ У НИШУ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Уводна реч председника Комисије за руковођење радом Огранка 

Огранак САНУ у Нишу основан је 16. септембра, а конституисан 4. новембра 
2016. године. Све време током пет година постојања и рада, својим програмским 
активностима и јавним деловањем у југоисточној Србији, Огранак снажно шири дух 
и мисију САНУ у областима научног рада и уметничког стваралаштва, кроз форме 
научних пројеката и скупова, округлих столова и јавних предавања, концерата, изло-
жби, радионица, издаваштва итд. Ове активности и деловање понекад су реализоване 
у самосталној организацији, а чешће у сарадњи са одговарајућим научним, уметни-
чким, образовним и културним институцијама из земље и иностранства. 

Од свог оснивања, Огранак ради у просторијама Универзитета у Нишу, које је 
од 1990. године користио некадашњи Центар за научноистраживачки рад САНУ и 
Универзитета у Нишу. Коришћење ових просторија регулисано је 2018. године, за-
кључивањем одговарајућих уговора са Универзитетом у Нишу. 

Рад Огранка у 2021. години умногоме је одређен смрћу председника, акаде-
мика Нинослава Стојадиновића, крајем 2020. године и потпредседника и кандидата 
за председника, академика Милорада Митковића, марта 2021. године. У првом квар-
талу 2021. године одржана су три састанка Извршног одбора Огранка (у електронској 
форми), а успешно су организоване и три седнице Скупа свих чланова Огранка 
САНУ у Нишу (Кандидациони, Посебан скуп редовних чланова и Предкандида-
циони скуп). Крајем прве половине 2021. године, одлуком Извршног одбора САНУ, 
формирана је шесточлана Комисија која је руководила радом Огранка до краја 2021. 
године, на челу са председником САНУ, академиком Владимиром С. Костићем, и под 
оперативним руководством дописног члана, односно академика Владимира Ракоче-
вића. Својом неисцрпном енергијом, посвећеношћу, преданим радом и високо оце-
њеним резултатима, академик Стојадиновић уградио се у темеље Огранка и, тиме, у 
веома запажено и значајно деловање САНУ у овом делу наше земље. 

Због развоја ситуације са пандемијом ковид 19, у условима донетих мера за 
спречавање ширења ове пошасти, поготову у погледу јавног окупљања ограниченог 
броја лица, већи део планираних, припремљених и најављених активности Огранка 
изнуђено је одложен или отказан. Ова ситуације се, међутим, није одразила на реа-
лизацију научноистраживачких пројеката (са изузетком теренских истраживања) и 
припремање публикација, на којима се континуирано радило, упркос тешкоћама 
изазваним смрћу двојице руководилаца и болешћу појединих чланова и сарадника 
Огранка. 
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Број активности Огранка континуирано је растао од оснивања, достижући 
укупан број од 315, кроз реализацију научноистраживачких пројеката, састанака 
координатора пројекта са пројектним тимовима и организацију научних скупова, 
концерата, изложби и етномузиколошких радионица. Током 2021. године, у Огранку 
се радило на 26 научноистраживачких пројеката (математика – 2, физика – 1, хемија 
– 2, техничке науке – 3, медицина – 6, језик и књижевност – 5, друштвене науке – 4 и 
историјске науке – 3), одржана су четири састанка координатора пројеката са про-
јектним тимовима, а осам пута су јавно представљени резултати рада на пројектима. 
Поред тога, организовано је десет научних скупова, од тога осам међународних 
(самостално или у суорганизацији са другим научним институцијама, стручним 
удружењима и установама културе, и то шест у форми онлајн, односно видео-конфе-
ренције), осам презентација резултата пројеката, три промоције и једна свечана ака-
демија. У истом периоду, издато је осам публикација, док су три публикацијe у при-
преми за штампу, а одржани су још и један концерт, три изложбе и једна етномузико-
лошка радионица. 

Промоција јавног деловања и мисије САНУ остварује се присуством Огранка у 
традиционалним медијима, на редовно ажурираној веб-страници и новоотвореној 
Фејсбук страници (октобра 2020. године). Поред тога, руководство Огранка одржава 
интензивне контакте са другим субјектима научноистраживачког рада, као и са 
органима локалне самоуправе региона који гравитирају Огранку. Својим укупним 
деловањем, Огранак је постао незаобилазни чинилац и покретач научног и уметничког 
рада у овом делу наше земље, што се може закључити на основу бројних појединачних 
и институционалних, непосредних и медијски посредованих оцена. Стога су чланови 
и сарадници Огранка уверени да ће Огранак у свом даљем раду, окупљањем најиску-
снијих и најталентованијих научних и уметничких стваралаца, сопственим кадровским 
ширењем и јачањем, побољшавањем просторних и осталих услова за рад, оправдати 
поверење које му је оснивањем указано и играти кључну улогу у еманципацији и 
развитку југоисточне Србије, а тиме и читаве Републике Србије. 

На минулим изборима за редовне и дописне чланове САНУ, Огранак је имао 
половичан успех. Док је дописни члан САНУ Владимир Ракочевић очекивано изабран 
за редовног члана, ниједан од предложених кандидата Огранка за дописне чланове 
САНУ, нажалост, није изабран, што доводи Огранак у ситуацију борбе за опстанак. 
Чланови Огранка настојаће свим својим моћима да се овај неочекивани изборни не-
успех не одрази на унутрашње функционисање Огранка и његов јавни рад и деловање. 
 
 

САСТАВ ОГРАНКА СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ У НИШУ 

 

1. ИЗВРШНИ ОДБОР 
 

Председник 

академик Нинослав Стојадиновић  

Потпредседник 

академик Милорад Митковић  

Секретар 

дописни члан САНУ / академик Владимир Ракочевић 

Изабрани за период од четири године 

22. октобра 2020 – 22. октобра 2024.  
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2. ЧЛАНОВИ ОГРАНКА 

 

Огранак је у 2021. години у свом саставу имао шест чланова, и то четири ре-
довна и два дописна члана. 

Редовни чланови: Јован Хаџи-Ђокић (ОМН), Градимир В. Миловановић 
(ОМФГ), Милорад Митковић (ОМН) (преминуо 7. априла 2021. године) и Владимир 
Ракочевић (ОМФГ) (изабран 4. новембра 2021). 

Дописни чланови: Влада Вељковић (ОТН) и Љубинко Раденковић (ОЈК). 
 

3. РАД ОГРАНКА 
 

Извршни одбор 

Извршни одбор Огранка радио је у непотпуном саставу услед смрти председ-
ника Огранка, академика Нинослава Стојадиновића (преминуо 25. децембра 2020. 
године). Радом је руководио потпредседник Огранка, академик Милорад Митковић, 
све до своје смрти (7. априла 2021. године), чија је кандидатура за председника 
Огранка била утврђена на Кандидационом скупу. 

Током године одржане су три седнице (12. јануара, 10. фебруара, 26. фебруара 
– све у електронској форми). 

 

Скуп свих чланова Огранка 

Током године одржана су три Скупа свих чланова Огранка САНУ у Нишу (9. 
фебруара Посебан скуп редовних чланова, 9. фебруара Предкандидациони скуп и 9. 
фебруара Кандидациони скуп – сви у просторијама Огранка). 

 

Комисија која ће руководити радом Огранка САНУ у Нишу  
до избора новог Извршног одбора Огранка САНУ у Нишу 

Након смрти академика Милорада Митковића, потпредседника Огранка, и, 
пре тога, академика Нинослава Стојадиновића, председника Огранка, Огранак 
САНУ у Нишу остао је без већине свог трочланог Извршног одбора, чиме је било 
онемогућено даље функционисање Огранка. Из тог разлога, а ради обезбеђивања да-
љег легалног рада Огранка, у насталом интерегнуму, било је неопходно формирати 
прелазно тело које ће руководити радом Огранка до избора новог Извршног одбора 
Огранка, те је донета одлука о образовању Комисије која ће руководити радом 
Огранка САНУ у Нишу до избора новог Извршног одбора Огранка САНУ у Нишу 
(Председник САНУ, бр. 227/1, од 23. 4. 2021), коју чине председник САНУ и сви чла-
нови Огранка САНУ у Нишу. Председништво САНУ је донело одлуку (број 227/4 од 
19. 5. 2021. године) којом је потврдило одлуку председника САНУ, с тим да одлука 
важи до краја 2021. године и да Комисија треба да изабере свог председника. 

Чланови Комисије која ће руководити радом Огранка САНУ у Нишу до избора 
новог Извршног одбора Огранка САНУ у Нишу једногласно су прихватили предлог да 
се за председника Комисије изабере академик Владимир С. Костић, председник САНУ. 

На седници ИО САНУ од 28. маја 2021. године председник Комисије, акаде-
мик Владимир С. Костић, имајући у виду да председник Комисије трајно борави у 
Београду, због оперативности рада Огранка САНУ у Нишу, на истој седници је овла-
стио дописног члана САНУ Владимира Ракочевића да координира радом Огранка 
САНУ у Нишу и потписује акта Огранка у договору са председником Комисије. 

Током године одржане су три седнице Комисије (24. априла, 26. априла, 18. 
маја – све у електронској форми). 



296 

Просторије и опрема Огранка САНУ у Нишу 

Будући да је трајно решавање проблема простора за рад Огранка повезано са 
координираним пресељењем других државних и привредних субјеката, и њиме 
условљено, Огранак ће до даљег користити просторије Универзитета у Нишу, у ко-
јима је од 1990. године радио некадашњи Центар за научноистраживачки рад САНУ 
и Универзитета у Нишу. Ово стање је регулисано двама уговорима између САНУ и 
Универзитета у Нишу из 2018. године:  

– Уговор о начину и условима коришћења пословних просторија у згради Уни-
верзитета у Нишу, закључен 25. априла 2018. године између Универзитета у 
Нишу и САНУ Београд (број 222/1 од 25. 4. 2018), и 

– Уговор о учешћу САНУ у трошковима текућег одржавања зграде Универзи-
тета у Нишу, закључен 21. новембра 2018. године између Универзитета у 
Нишу и САНУ Београд (број 222/3 од 21. 11. 2018).  
Намештај у просторијама Огранка, а такође и део електронске опреме, насле-

ђени су од Центра за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу, а нова 
опрема набавља се по одобрењу Извршног одбора САНУ и средствима САНУ.  

 

Комеморативни скупови посвећени преминулим академицима 

– У среду, 16. јуна 2021. године, у Свечаној сали САНУ, у организацији Оде-
љења техничких наука САНУ, одржан је Комеморативни скуп посвећен 
успомени на преминулог редовног члана САНУ Нинослава Стојадиновића 
(1950–2020), председника Огранка САНУ у Нишу (2016–2020). На скупу, 
којeм су присуствовали чланови породице академика Стојадиновића, ре-
довни и дописни чланови САНУ, сарадници, поштоваоци и пријатељи, гово-
рили су: академик Дејан Поповић, дописни члан САНУ Слободан Вуко-
савић, академик Градимир В. Миловановић и др Данијел Данковић, 
ванредни професор Електронског факултета Универзитета у Нишу. 

– У петак, 12. новембра 2021. године, у Свечаној сали САНУ, у организацији 
Одељења медицинских наука САНУ, одржан је Комеморативни скуп посве-

ћен успомени на преминулог редовног члана САНУ Милорада Митковића 
(1950–2021), потпредседника Огранка САНУ у Нишу (2016–2020). На скупу, 
којeм су присуствовали чланови породице академика Митковића, редовни и 
дописни чланови САНУ, сарадници, поштоваоци и пријатељи, говорили су: 
академик Владимир С. Костић, председник САНУ, академик Радоје Чоло-
вић, академик Марко Бумбаширевић и проф. др Зоран Перишић, продекан 
Медицинског факултета Универзитета у Нишу и генерални директор Уни-
верзитетског клиничког центра Ниш.  

 

Промоција рада младих научних и уметничких стваралаца 

– 14. међународна конференција студентских пројеката IEEESTEC, 25. новем-
бар 2021, Електронски факултет у Нишу – онлајн конференција. Организа-
тори: Студентски огранак IEEE SB Niš, EESTEC LC Niš, Електронски 
факултет Универзитета у Нишу, Огранак САНУ у Нишу.  

 

Обележавање значајних датума – свечане академије 

– Протина беседа, вече у част Проте Стеве Димитријевића, 25. јануар 2021, 
Алексинац. Организатори: Центар за културу и уметност Алексинац, Огранак 
САНУ у Нишу, Техничка школа „Прота Стеван Димитријевић“, Алексинац. 
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4. НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РАД 
 

Научноистраживачки пројекти 

Чланови и сарадници Огранка САНУ у Нишу радили су на 6 пројеката Фонда 
САНУ и 26 пројеката Огранка САНУ. На пројектима Фонда САНУ радили су само 
чланови Огранка САНУ, и на њима су били и руководиоци. На три пројекта Огранка 
руководиоци су били чланови Огранка, док су на осталим пројектима руководиоци 
били угледни професори Универзитета у Нишу (21) и научни саветници са института 
САНУ (2), при чему сви ови пројекти имају академике као координаторе. 

Пројекти Огранка: 
– О-01-17 Матричне трансформације, теорија фиксне тачке и примене, 

координатор и руководилац пројекта: академик Владимир Ракочевић; 
– О-02-17 Етно-фармаколошка студија региона југоисточне Србије, коорди-

натор пројекта: академик Драгослав Маринковић, руководилац пројекта: 
проф. др Весна Станков Јовановић; 

– О-03-17 Оптимизација и биомеханичко испитивање репозиционог скелетног 
уређаја по Митковићу, координатор и руководилац пројекта: академик Мило-
рад Митковић (напомена: координатор и руководилац пројекта, академик 
Милорад Митковић, преминуо је 7. априла 2021. године); 

– О-04-17 Етиопатогенетска истраживања ендемске нефропатије и тумора 
уротелијума у сливу Јужне Мораве, координатор пројекта: академик Јо-
ван Хаџи-Ђокић, руководилац пројекта: проф. др Раде Чукурановић; 

– О-05-17 Процена улоге и значаја појединих биолошких, радиолошких и кли-
ничких параметара у патогенези различитих неуролошких стања, њиховој 
еволуцији и предикцији непосредног и одложеног клиничког исхода, коорди-
натор пројекта: академик Владимир Костић, руководилац пројекта: проф. др 
Мирослава Живковић (напомена: извештај о раду на пројекту није достављен 
за 2020. и 2021. годину); 

– О-06-17 Епигенетски механизми утицаја исхране и контаминената хране на 
протеомику и метаболомику хроничних обољења, координатор пројекта: ака-
демик Миодраг Чолић, руководилац пројекта: проф. др Гордана Коцић; 

– О-07-17 Значај тумор супресорних молекула у дијагностици и потенцијалној 
терапији карцинома простате, координатор пројекта: академик Јован Хаџи-
Ђокић, руководилац пројекта: проф. др Драгослав Башић (напомена: извештај 
о раду на пројекту није достављен за 2021. годину); 

– О-08-17 Народна и поетска лексика југоисточне Србија, координатор про-
јекта: академик Александар Лома, руководилац пројекта: проф. др Недељко 
Богдановић; са два потпројекта: Атлас пастирске лексике југоисточне Србије 
(руководилац потпројекта: др Ана Савић-Грујић, научни сарадник), и Језик 
поетског дела Бранка Миљковића (руководилац потпројекта: проф. др 
Мирјана Илић); 

– О-09-17 Социо-културни аспекти демографске репродукције у југоисточној 
Србији и могућности изградње пронаталитетске националне стратегије, 
координатор пројекта: академик Александар Костић, руководилац пројекта: 
проф. емеритус Љубиша Митровић; 

– О-10-17 Музичко наслеђе југоисточне Србије, савремено стваралаштво и 
образовање укуса, координатор пројекта: дописни члан САНУ Јелена Јовано-
вић, руководилац пројекта: проф. др Драган Жунић; 
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– О-11-17 Нишка област у праисторији и раној историји, координатор 
пројекта: академик Видојко Јовић, руководилац пројекта: др Владимир П. 
Петровић; 

– О-12-17 Економска активност и перформансе привреде Града Ниша и Ре-

гиона јужне и источне Србије: анализа кадровских потенцијала и тржишта 
рада као детерминанти привреде, координатор пројекта: дописни члан 
САНУ Павле Петровић, руководилац пројекта: проф. др Јелена Станковић;  

– О-13-18 Антиоксидантна активност биљака, гљива, лишајева и комерци-

јалних производа, координатор пројекта: академик Слободан Милосављевић, 
руководилац пројекта: проф. др Гордана Стојановић; 

– О-14-18 Развој, моделовање и оптимизација производње биодизела ко-
ришћењем нејестивих и отпадних сировина, координатор пројекта: дописни 
члан САНУ Влада Вељковић, руководилац пројекта: проф. др Оливера 
Стаменковић; 

– О-15-18 Интегрални приступ управљању атмосферским водама на урбаним 
сливовима на подручју југоисточне Србије, координатор пројекта: академик 
Федор Месингер, руководилац пројекта: проф. др Славиша Трајковић; 

– О-16-18 Паметне мехатроничке структуре и системи, координатор про-
јекта: академик Дејан Поповић, руководилац пројекта: проф. др Жарко Ћојба-
шић (напомена: координатор пројекта, академик Дејан Поповић, преминуо је 
4. октобра 2021. године) 

– О-17-18 Ниш и Понишавље у антици и средњем веку, координатор пројекта: 
академик Љубомир Максимовић, руководилац пројекта: проф. др Ирена 
Љубомировић; 

– О-18-18 Компарација стереотипних лексичко-синтактичких елемената у 
српском и енглеском језику, координатор пројекта: академик Александар 
Костић, руководилац пројекта: проф. др Ђорђе Видановић (напомена: изве-
штај о раду на пројекту није достављен за 2020. и 2021. годину); 

– О-19-18 Књижевна прошлост и садашњост на простору југоисточне Србије, 
координатор пројекта: академик Злата Бојовић, руководилац пројекта: 
проф. др Горан Максимовић; 

– О-20-18 Теренска истраживања усмене традиције југоисточне Србије, 
координатор пројекта: академик Нада Милошевић-Ђорђевић, руководилац 
пројекта: проф. др Данијела Поповић Николић (напомена: на захтев руково-
диоца пројекта, због смрти координатора пројекта, академика Наде Милоше-
вић-Ђорђевић, Комисија Огранка је 10. децембра 2021. године дала сагласност 
за новог координатора пројекта, дописног члана САНУ Љубинка Раденко-
вића); 

– О-21-19 Астрофизички аспекти савремене космологије, координатор про-
јекта: академик Зоран Кнежевић, руководилац пројекта: проф. др Горан С. 
Ђорђевић (напомена: извештај о раду на пројекту није достављен за 2020. и 
2021. годину); 

– О-22-19 Археологија Ниша, Понишавља и јужне Србије од праисторије до 
средњег века, координатор пројекта: дописни члан САНУ Вујадин Иванише-
вић, руководилац пројекта: др Надежда Гавриловић Витас; 

– О-23-19 Операторске матрице, нумерички ранг и примене, координатор про-
јекта: дописни члан САНУ / академик Владимир Ракочевић, руководилац про-
јекта: проф. др Драгана Цветковић Илић; 
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– О-24-19 Извори за проучавање српског језика на тлу југоисточне Србије 
у XVIII и XIX веку, координатор пројекта: академик Јасмина Грковић-Мејџор, 
руководилац пројекта: проф. др Ирена Цветковић Теофиловић; 

– О-25-20 Говорни и стандардни језик јавне комуникације у Нишу, координатор 
пројекта: дописни члан САНУ Љубинко Раденковић, руководилац пројекта: 
проф. др Марина Јањић; 

– О-26-20 Епидемиолошке, клиничке и морфолошке карактеристике хроничних 
обољења јетре у југоисточној Србији, координатор пројекта: академик Мило-
рад Митковић, руководилац пројекта: проф. др Горан Бјелаковић (напомена: 
координатор пројекта, академик Милорад Митковић, преминуо је 7. априла 
2021. године). 

 

Радни састанци истраживачких тимова на пројектима 

– Састанак тима пројекта О-14-18 Развој, моделовање и оптимизација про-

изводње биодизела коришћењем нејестивих и отпадних сировина. Координа-
тор пројекта: дописни члан САНУ Влада Вељковић, руководилац пројекта: 
проф. др Оливера Стаменковић (29. јануар); 

– Састанак тима пројекта О-20-18 Теренска истраживања усмене традиције 
југоисточне Србије. Координатор пројекта: дописни члан САНУ Љубинко 
Раденковић, руководилац пројекта: проф. др Данијела Поповић Николић (17. 
децембар); 

– Састанак тима пројекта О-25-20 Говорни и стандардни језик јавне комуника-
ције у Нишу. Координатор пројекта: дописни члан САНУ Љубинко Раденко-
вић, руководилац пројекта: проф. др Марина Јањић (17. децембар); 

– Састанак тима пројекта О-14-18 Развој, моделовање и оптимизација про-

изводње биодизела коришћењем нејестивих и отпадних сировина. Координа-
тор пројекта: дописни члан САНУ Влада Вељковић, руководилац пројекта: 
проф. др Оливера Стаменковић (28. децембар). 

 

Представљање резултата пројеката 

– О-14-18 Развој, моделовање и оптимизација производње биодизела коришће-
њем нејестивих и отпадних сировина. Координатор пројекта: дописни члан 
САНУ Влада Вељковић, руководилац пројекта: проф. др Оливера Стаменко-
вић (2. фебруар);  

– О-20-18 Теренска истраживања усмене традиције југоисточне Србије. 
Координатор пројекта: академик Нада Милошевић-Ђорђевић, руководилац 
пројекта: проф. др Данијела Поповић Николић (9. фебруар); 

– О-24-19 Извори за проучавање српског језика на тлу југоисточне Србије 
у XVIII и XIX веку. Координатор пројекта: академик Јасмина Грковић-Мејџор, 
руководилац пројекта: проф. др Ирена Цветковић Теофиловић (23. фебруар); 

– О-08-17 Народна и поетска лексика југоисточне Србије. Координатор 
пројекта: академик Александар Лома, руководилац пројекта: проф. др Недељ-
ко Богдановић (2. март);  

– О-23-19 Операторске матрице, нумерички ранг и примене. Координатор 
пројекта: дописни члан САНУ Владимир Ракочевић, руководилац пројекта: 
проф. др Драгана Цветковић Илић (9. март); 

– О-04-17 Етиопатогенетска истраживања ендемске нефропатије и тумора 
уротелијума у сливу Јужне Мораве. Координатор пројекта: академик Јован 
Хаџи-Ђокић, руководилац пројекта: проф. др Раде Чукурановић (9. април); 
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– О-22-19 Археологија Ниша, Понишавља и јужне Србије од праисторије до 
средњег века. Координатор пројекта: дописни члан САНУ Вујадин Иванише-
вић, руководилац пројекта: др Надежда Гавриловић Витас (27. април); 

– О-13-18 Антиоксидантна активност биљака, гљива, лишајева и комерци-

јалних производа. Координатор пројекта: академик Слободан Милосављевић, 
руководилац пројекта: проф. др Гордана Стојановић (7. мај).  

 

 

5. ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ 
 

Публикације 

– Пастирска лексика југоисточне Србије. Приредио: др Недељко Богдановић. 
Ниш: Српска академија наука и уметности – Огранак САНУ у Нишу, 2020. 

– Присуство традиционалне музике у Србији данас, у измењеном радном и 
празничном свакодневљу. Уредници: дописни члан САНУ Јелена Јовановић, 
др Драган Жунић. Ниш: Српска академија наука и уметности – Огранак САНУ 
у Нишу, 2020.  

– Хроника Огранка САНУ у Нишу, бр. 4. Приредили: академик Милорад 
Митковић, проф. др Драган Жунић, Драган Н. Стојадиновић. Ниш: Српска 
академија наука и уметности – Огранак САНУ у Нишу, 2021.  

– Традиционална естетска култура: лепо и ружно. Зборник радова са научног 
симпозијума. Уредници: др Драган Жунић, мср Оливера С. Марковић. Ниш: 
Српска академија наука и уметности – Огранак САНУ у Нишу, Универзитет у 
Нишу, Факултет уметности у Нишу, 2021. 

– Уметност и контекст 6: заборављени уметници и уметничка дела. Зборник 
радова са међународног научног симпозијума. Уредници: др Драган Жунић, 
др Сава Стаменковић, др Зоран Стаменковић. Ниш: Огранак САНУ у Нишу; 
Нови Сад: Огранак САНУ у Новом Саду, 2021. 

– Фототипско издање и превод на српски језик докторске дисертације Тихомира 
Р. Ђорђевића Цигани у Србији: етнолошка истраживања. Приређивач: др Да-
нијела Поповић Николић. Преводилац: Гордана Тимотијевић. Алексинац: 
Центар за културу и уметност Алексинац; Ниш: Српска академија наука и 
уметности – Огранак САНУ у Нишу, 2021.  

– Каталог рукописне и старије штампане књиге Библиотеке „Свети Владика 
Николај”. Аутор: Јелена Стошић. Ниш: Центар за црквене студије – Огранак 
САНУ у Нишу – Универзитетска библиотека „Никола Тесла”, 2021.  

– Примена јонских течности и еутектичких растварача у производњи биоди-

зела. Аутори: Драган З. Тротер, Зоран Б. Тодоровић, Биљана С. Ђорђевић, 
Оливера С. Стаменковић, Влада Б. Вељковић. Лесковац: Технолошки факул-
тет у Лесковцу Универзитета у Нишу; Ниш: Српска академија наука и умет-
ности – Огранак САНУ у Нишу, 2021. 
Због развоја ситуације са пандемијом ковид 19 и чињенице да су се инфици-

рали и разболели и неки чланови и сарадници Огранка који су радили на приређи-
вачким, уредничким и завршним издавачким пословима, застала је финализација 
следећих издања Огранка:  

– Милорад Митковић и Милан Митковић, Спољна фиксација код прелома ти-

бије. Ниш: Српска академија наука и уметности – Огранак САНУ у Нишу, 
Универзитет у Нишу, Медицински факултет у Нишу, 2020. 
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– Драгољуб Јовановић: научник и политичар (1895–1977). Зборник радова са 
научног скупа „125 година од рођења научника и политичара Драгољуба Јова-
новића”. Уредници: Нинослав Стојадиновић, Драган Жунић. Ниш: Огранак 
САНУ у Нишу; Пирот: Народна библиотека Пирот; Ниш: Правни факултет у 
Нишу (у припреми за штампу).  

– Уметност и контекст 5: вредности – локално и универзално. Зборник радова 
са међународног научног симпозијума. Уредници: др Драган Жунић, др Би-
љана Ћирић, др Наташа Трнавац Ћалдовић, др Сава Стаменковић. Ниш: 
Огранак САНУ у Нишу (у припреми за штампу). 

– Традиционана естетска култура 12: беседа. Зборник радова са научног сим-
позијума. Уредници: др Драган Жунић, мср Оливера С. Марковић. Ниш: Срп-
ска академија наука и уметности – Огранак САНУ у Нишу, Универзитет у 
Нишу, Факултет уметности у Нишу, 2021 (у припреми за штампу).  

 

Представљање публикација 

– Промоција фототипског издања и превода на српски језик докторске дисер-
тације Тихомира Р. Ђорђевића Цигани у Србији: етнолошка истраживања, 
30. септембар, Алексинац (Велика сала Дома културе). Издавачи: Центар за 
културу и уметност Алексинац и Српска академија наука и уметности – 
Огранак САНУ у Нишу. Приређивач: др Данијела Поповић Николић. Прево-
дилац: Гордана Тимотијевић. Организатори: Центар за културу и уметност 
Алексинац, Огранак САНУ у Нишу. 

– Промоција фототипског издања и превода на српски језик докторске дисер-
тације Тихомира Р. Ђорђевића Цигани у Србији: етнолошка истраживања, 
17. децембар, Ниш (Мултимедијална сала Универзитета у Нишу). Издавачи: 
Центар за културу и уметност Алексинац и Српска академија наука и 
уметности – Огранак САНУ у Нишу. Приређивач: др Данијела Поповић Ни-
колић. Преводилац: Гордана Тимотијевић. Организатори: Огранак САНУ у 
Нишу, Центар за културу и уметност Алексинац. 

 

 

6. БИБЛИОТЕКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

Огранак формира Архиву штампаних и дигиталних аката, у коју смешта сле-
дећа документа: позиви за седнице органа и тела Огранка, њихови записници и 
одлуке; позиви, програми, плакати, фотографије и описи свих активности Огранка, 
прес-клипинг (медијски извештаји о активностима Огранка); кореспонденција 
Огранка. 

Огранак САНУ у Нишу прикупља издања САНУ, сопствена издања, публика-
ције које добија од других издавача, а очекује и поклон-пакете одабраних издања по-
јединих издавача, чиме се врше припреме за заснивање Библиотеке Огранка. Чим 
просторне и кадровске могућности буду дозволиле, активираће се договор са акаде-
миком Миром Вуксановићем, управником Библиотеке САНУ, о пружању стручне по-
моћи у оснивању Библиотеке Огранка САНУ у Нишу од стране сарадника Библио-
теке САНУ. 
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7. НАУЧНИ И СТРУЧНИ СКУПОВИ, ЈАВНА ПРЕДАВАЊА,  
ОКРУГЛИ СТОЛОВИ, ИЗЛОЖБЕ, КОНЦЕРТИ, РАДИОНИЦЕ 

 

Научни и стручни скупови 

– Виртуални међународни симпозијум Нове минимално инвазивне терапије за 
БПХ/ЛУТС, 25. фебруар. Организатори: Уролошка секција СЛД, Огранак 
САНУ у Нишу, Балканска уролошка асоцијација. Модератор: проф. др Драго-
слав Башић. 

– Online Symposium of Balkan Association of Urology, 15–16 May 2021. Organizer: 
Balkan Association of Urology – Prof. Dr. Stankov. Co-organizers: Macedonian 
Association of Urology – Assoc. Prof. Dr. Dohchev, Urological Section of the Ser-
bian Medical Association – Prof. Dr. Basic, Serbian Academy of Science and Arts – 
Branch in Niš.  

– Научни скуп 32. Међународна конференција о микроелектроници  МИЕЛ 
2021. (32nd International Conference on Microelectronics  MIEL 2021) – у вир-
туалној форми, 12–14. септембар, Ниш. Организатори: Електронски факултет 
у Нишу, Интернационални институт инжењера електронике и електротехнике 
(IEEE), Секција Србија и Црна Гора, ED/SSC Подружница, у сарадњи са 
Српском академијом наука и уметности  Огранком САНУ у Нишу. 
Конференција је одржана под покровитељством Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије и Друштва за ЕТРАН. Будући 
да је конференција била посвећена академику Нинославу Стојадиновићу 
(1950–2020), у комеморативном делу скупа учесницима се, у име Огранка и у 
своје лично име, као дугогодишњи пријатељ Нинослава Стојадиновића, ви-
део-линком обратио академик Градимир В. Миловановић, који је, између оста-
лог, говорио о раду и доприносима академика Нинослава Стојадиновића, уз 
посебан осврт на значај МИЕЛ конференције за афирмацију Огранка САНУ у 
Нишу, Електронског факултета у Нишу и Универзитета у Нишу. 

– Девети национални научни скуп са међународним учешћем БАЛКАН АРТ 
ФОРУМ 2021 – уметност и култура данас: хармонија и дисхармонија – ви-
део-конференција, 8–9. октобар, Ниш. Организатори: Факултет уметности 
Универзитета у Нишу, Огранак САНУ у Нишу. 

– 14. међународни симпозијум Савремене технологије и привредни развој, 22–
23. октобар, Лесковац (Хотел „Бавка“). Организатори: Технолошки факултет 
Универзитета у Нишу – Лесковац, Огранак САНУ у Нишу. 

– Национални научни симпозијум са међународним учешћем Традиционална 
естетска култура 14: чулност и култура, 5. новембар, Ниш (Мултиме-
дијална сала Универзитета у Нишу). Организатори: Факултет уметности Уни-
верзитета у Нишу, Огранак САНУ у Нишу. 

– Научни скуп Узроци мобилности људског/образовног капитала и последице по 
садашњи и будући развој југоисточне Србије, 12. новембар, Ниш (Мултиме-
дијална сала Универзитета у Нишу) (у оквиру реализације пројекта О-09-17 
Социо-културни аспекти демографске репродукције у југоисточној Србији и 
могућности изградње пронаталитетске националне стратегије; коорди-
натор пројекта: академик Александар Костић, руководилац пројекта: проф. 
емеритус Љубиша Митровић). Организатори: Огранак САНУ у Нишу, Фило-
зофски факултет Универзитет у Нишу. 
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– Научна конференција Јавни говор Ниша у условима пандемије ковид 19, 
18. новембар, Ниш (Мултимедијална сала Универзитета у Нишу) (у оквиру 
рада на пројекту Огранка САНУ у Нишу О-25-20 Говорни и стандардни језик 
јавне комуникације у Нишу; координатор пројекта: дописни члан САНУ Љу-
бинко Раденковић, руководилац пројекта: проф. др Марина Јањић). Органи-
затор: Огранак САНУ у Нишу. 

– V међународна научна конференција Регионални развој и прекогранична са-

радња – онлајн конференција, 4. децембар, Пирот (Сала Скупштине Града Пи-
рота). Организатори: Огранак САНУ у Нишу, Град Пирот, Уговорна окружна 
привредна комора Пирот, Факултет за менаџмент Зајечар, Универзитет Метро-
политан Београд. 

 

Изложбе 

– Душан З. Милачић: романиста, књижевник, преводилац (1892–1979) / Dušan 
Z. Milačić: romaniste, litéraire, traducteur (1892–1979), 14. март, Прокупље 
(Народни музеј Топлице). Координатор пројекта: Драган Огњановић. Аутор 
изложбе: Јован Младеновић. Организатори: Народна библиотека „Раде 
Драинац” Прокупље, Огранак САНУ у Нишу.  

– Тематска виртуална изложба радова студената Факултета уметности Уни-
верзитета у Нишу Уметност и болест – уметност и здравље, 10. јун. Орга-
низатори: Огранак САНУ у Нишу, Факултет уметности Универзитета у Нишу, 
Галерија Универзитета у Нишу. Изложба се организује као дар Универзитету 
у Нишу за Дан Универзитета (15. јун). 

– Сачуваше се ове свете књиге – изложба рукописне и старије штампане књиге 
Библиотеке „Свети Владика Николај“, 16. септембар, Ниш (Свечана сала 
Универзитетске библиотеке „Никола Тесла“ Ниш). Организатори: Центар за 
црквене студије Ниш, Огранак САНУ у Нишу, Универзитетска библиотека 
„Никола Тесла“ Ниш. 

 

Концерти 

– Промотивни концерт дискографског издања Инспирисани флаутом, 8. сеп-
тембар, Ниш (Концертно-изложбени простор Факултета уметности у Нишу, 
Књажевачка 2а). Извођачи: Анђела Братић, Драган Јовановић. На програму су 
дела српских аутора: Владимира Тошића, Димитрија Големовића, Ивана 
Бркљачића, Милане Стојадиновић Милић, Драгане С. Јовановић. Органи-
затори: Факултет уметности Универзитета у Нишу, Огранак САНУ у Нишу. 
Концерт се организује уз подршку Фонда за културна давања СОКОЈ-а. 

 

Радионице 

– Етно-културолошка радионица: радионица за традиционално певање, 28–29. 
мај, Алексинац. Координатор: дописни члан САНУ Јелена Јовановић. Преда-
вач: проф. др Сања Ранковић, Факултет музичке уметности у Београду. Орга-
низатори: Центар за културу и уметност Алексинац, Огранак САНУ у Нишу. 
 

Традиционалне манифестације и догађаји, као што су: Јавна предавања, Окру-

гли столови, Гост Огранка и Сусрет са ствараоцима, нису организовани у 2021. 
години услед неповољне епидемиолошке ситуације. 
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8. НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА 

 

– Електронски факултет Универзитета у Нишу је 29. јануара организовао скуп 
поводом обележавања 60 година постојања и рада Електронског факултета 
Универзитета у Нишу и том приликом доделио је Плакету Огранку САНУ у 
Нишу. Плакета представља признање Огранку САНУ у Нишу за изванредан 
допринос раду и развоју Електронског факултета у Нишу и продубљивање са-
радње ове две установе, за шта највећу заслугу има недавно преминули акаде-
мик Нинослав Стојадиновић, председник Огранка САНУ у Нишу, дугого-
дишњи професор и декан овог факултета. 

– Служба за урологију и Уролошка секција Српског лекарског друштва у 
Лесковцу организовали су 3. септембра скуп поводом обележавања 50 година 
рада ове службе у лесковачкој Општој болници. Повеље за допринос раду и 
развоју уролошке службе примили су академик Јован Хаџи-Ђокић, дугого-
дишњи сарадник болнице у Лесковцу, и Огранак САНУ у Нишу.  

 

 

9. САРАДЊА ОГРАНКА СА ДРУГИМ ИНСТИТУЦИЈАМА 

 
Огранак је наставио успешну сарадњу заједничком организацијом научних 

скупова са Електронским факултетом Универзитета у Нишу, Филозофским факулте-
том Универзитета у Нишу и Технолошким факултетом Универзитета у Нишу – 
Лесковац, Универзитетом Метрополитан у Београду и Факултетом за менаџмент у 
Зајечару, затим организацијом концерта и виртуалне изложбе радова студената са 
Факултетом уметности у Нишу, и етно-културолошке радионице са Факултетом му-
зичке уметности у Београду. 

 

 

10. СЕКТОР ОГРАНКА 

 

Огранак САНУ у Нишу, према систематизацији из Правилника о раду сектора 
САНУ, има пет предвиђених радних места: руководилац Сектора Огранка САНУ у 
Нишу; административни секретар Огранка САНУ у Нишу; стручни сарадник за 
научну и уметничку делатност, међународну сарадњу и односе са јавношћу; 
технички секретар Огранка САНУ у Нишу; возач-курир. 

Огранак је, до избора у САНУ, новембра 2018. године, имао пет чланова, а 
након избора, дакле, и у 2021. години, имао je шест чланова (три редовна и три 
дописна члана САНУ). Стога је, из разлога рационализације у организацији рада и 
штедње, Служба Огранка у 2021. години имала пет извршилаца: једног запосленог 
на одређено време и распоређеног на радно место „стручни сарадник за научну и 
уметничку делатност, међународну сарадњу и односе са јавношћу”, и четири 
извршиоца према уговору о делу (у трајању од по три месеца) за обављање послова 
који омогућавају функционисање Огранка: координатор активности у Огранку 
САНУ у Нишу (који је престао са радом 30. јуна 2021. године); технички секретар 
Огранка САНУ у Нишу; возач-курир и послови техничке припреме свих штампаних 
и виртуалних материјала и ажурирање и одржавање веб-странице и WordPress плат-
форме сајта Огранка. 
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Повремене и привремене послове (као што су лектура публикација Огранка, 
графичко-техничко приређивање штампаних материјала и публикација, фотографи-
сање јавних активности Огранка, наступи глумаца на отварањима изложби, научних 
скупова и округлих столова и сл.) обављају сарадници Огранка по уговору о делу. 

У Огранку САНУ у Нишу обављају се следећи послови: послови везани за 
научну делатност Огранка (организација научних пројеката, научних скупова, пре-
давања, округлих столова, промоција и слично); послови везани за уметничку 
делатност Огранка (организација изложби, књижевних вечери, концерата, радионица 
и сл.); послови везани за издавачку делатност; послови сарадње са медијима и јавног, 
медијског и мрежног представљања и промовисања делатности Огранка (традицио-
нални медији, интернет и друштвене мреже); послови електронске и штампане коре-
спонденције и комуникације, послови архивирања докумената за потребе Огранка; 
информатички послови; послови обезбеђења, текућег одржавања, технички, адми-
нистративни и други послови за потребе Огранка; чување и излучивање грађе из 
делокруга рада Огранка; други пратећи послови од значаја за рад Огранка.  

У Сектору Огранка САНУ у Нишу током 2021. године обављани су послови: 
стручног сарадника за научну и уметничку делатност, међународну сарадњу и односе 
са јавношћу (један извршилац у радном односу на одређено време); координатора 
активности у Огранку САНУ у Нишу до 30. јуна 2021. године (један извршилац по 
уговору о делу); административно-технички послови за потребе Огранка САНУ у 
Нишу (један извршилац по уговору о делу); возача-курира (један извршилац по уго-
вору о делу) и послови техничке припреме свих штампаних и виртуалних материјала 
и ажурирање и одржавање веб-странице и WordPress платформе сајта Огранка (један 
извршилац по уговору о делу). 

 

 

11. СРЕДСТВА ОГРАНКА – ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА 

 

Рад Огранка финансира се средствима САНУ, као и средствима из екстерних 
пројеката (којих није било у 2021. години). Финансијско пословање Огранка води се 
на посебном подрачуну САНУ, а извештај о пословању сачињава се у Сектору за 
рачуноводствене и финансијске послове САНУ. 
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VI 

ЦЕНТАР ЗА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РАД САНУ  
И УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Посета Извршног одбора САНУ 
 

Извршни одбор САНУ у саставу: академик Владимир С. Костић, председник, 
академик Зоран Поповић, потпредседник, академик Зоран Кнежевић генерални 
секретар, академик Стеван Пилиповић, председник Огранка САНУ у Новом САНУ, 
академик Милорад Митковић, в. д. председника Огранка САНУ у Нишу, и др Бојан 
Бугарчић, управник послова САНУ, посетили су Центар за научноистраживачки рад 
САНУ и Универзитета у Крагујевцу, 18. марта. У име Универзитета у Крагујевцу 
састанку су присуствовали: проф. др Ненад Филиповић, ректор, проф. др Владимир 
Ранковић, проректор, проф. др Весна Ранковић, проректор, проф. др Драган Ђурчић, 
проректор, и Марко Лукић, генерални секретар.  

Повод посете је обострана жеља оснивача Центра, САНУ и Универзитета у 
Крагујевцу, да се унапреди рад Центра, нарочито подстицањем разноврсних про-
грама развоја научних области које се не проучавају на Универзитету у Крагујевцу, 
као и да се створе услови за прерастање Центра у Огранак САНУ. Чланови ИО САНУ 
посетили су просторије Центра у Легату Николе Коке Јанковића, које су опремљене 
заједничким средствима САНУ и Универзитета у Крагујевцу, и обишли су изложбену 
поставку Легата. 
 

1. ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ 
 

У току године објављен је зборник са научног скупа Осамдесет година од 
избијања Другог светског рата на простору Југославије и страдања града Крагу-

јевца: нови помаци или ревизије историје, у сарадњи са Институтом за новију исто-
рију Србије. Штампање зборника финансијски је подржало Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије. 
 

2. НАУЧНИ И СТРУЧНИ СКУПОВИ 
 

 Научни скуп Осамдесет година од избијања Другог светског рата на про-

стору Југославије и страдања града Крагујевца: нови помаци или ревизије историје 
одржан је 25. маја у свечаној сали Универзитета у Крагујевцу, у организацији Центра 
САНУ и Института за новију историју Србије. Двадесетак историчара и теоретичара 
из Београда (из Института за новију историју Србије, Института за савремену исто-
рију, Института за стратешка истраживања, Филозофског факултета), из Крагујевца 
(Завода за заштиту споменика културе и других истраживача) и Горњег Милановца 
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(Музеја Рудничко-таковског краја) бавили су се темама ревизионизма, геноцида и 
културе сећања, оценама узрока и последица Другог светског рата и последица оку-
пације, као и темама које реферишу на међународни контекст. 

 Свечана академија поводом обележавања јубилеја – 30 година рада Цен-

тра за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу одржана је у 
Свечаној сали Српске академије наука и уметности, 15. септембра. Скуп је отворио 
академик Владимир С. Костић, председник САНУ, а поздравну реч упутио је и проф. 
др Ненад Филиповић, ректор Универзитета у Крагујевцу. Презентацију о 30 година 
рада Центра САНУ одржао је академик Милош Ђуран, управник Центра. Умет-
ничким програмом су се оживела сећања на академике који су родом из Крагујевца, 
или који су својим стваралаштвом везани за град Крагујевац. Александар Ружичић, 
виши уметнички сарадник Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу, на фла-
ути је извео композицију академика Љубице Марић под називом „Песма“ и компо-
зицију „Балада“ академика Енрика Јосифа. Званични део програма крунисан је ре-
чима академика Драгослава Срејовића, Андреја Митровића и Војислава Ђурића, у 
интерпретацији студената Факултета драмских уметности из Београда. У холу 
испред Свечане сале САНУ постављена је изложба издавачке делатности Центра 
САНУ и пар уметничких дела академика Николе Коке Јанковића и академика Влади-
мира Величковића. 

 Представљање најбољих пројеката одабраних на конкурсу за младе 
научнике и уметнике Универзитета у Крагујевцу за школску 2021/22. годину одржано 
је 27. септембра у свечаној сали Универзитета у Крагујевцу. Центар САНУ и 
Универзитет у Крагујевцу покренули су Програм финансирања научноистражива-
чких односно уметничких пројеката младих истраживача и уметника Универзитета у 
Крагујевцу за школску 2021/22. годину, који је формиран на основу средстава САНУ и 
средстава Универзитета у Крагујевцу. Рецензенти, из реда чланова САНУ и професора 
Универзитета у Крагујевцу, оцењивали су пристигле пријаве и донели одлуку да се 
подржи финансирање по једног пројекта у сваком од пет истраживачких поља. 
Руководиоци најбољих пројеката су представили садржаје својих пројеката, и то: 

1. Др Мирјана Радовановић, доцент Агрономског факултета у Чачку, предста-
вила је пројекат из области техничко-технолошких наука: „Потенцијал локалних ге-
нотипова тикве и ораха у Централној и Западној Србији за добијање хладно пресо-
ваних уља – ХУГЕОРТИК“. 

2. У име др Андреја Мићовића, ванредног професора Факултета за угости-
тељство и туризам у Врњачкој Бањи и руководиоца пројекта, др Данијела Пантовић 
представила је пројекат за област друштвено-хуманистичких наука: „Врњачке виле 
као чувари културног наслеђа – ReVillas“. 

3. Др Милена Вукић, научни сарадник ПМФ-а, представила је пројекат за 
област медицинских наука: „Eпигенетски потпис COVID-19: Aлел-специфична и 
глобална метилација као детерминанте тежине и исхода болести – EPIGENOVID-19“. 

4. Др Јована Радовановић, ванредни професор Филолошко-уметничког факул-
тета у Крагујевцу, представила је пројекат за област уметности: „Простор – звук – 
конструкција – ПроЗвук“. 

5. Др Владимир Петровић, доцент ПМФ-а, представио је пројекат за област 
природно-математичких наука: „In silico дизајн потенцијалних антивирусних пира-
золонских агенаса: S и Mpro протеини вируса SARS-CoV-2 као циљне мете – PyrAnt“. 

О циљу и карактеру Програма финансирања говорили су: академик Милош 
Ђуран, управник Центра, и проф. др Ненад Филиповић, ректор. У завршној речи, 
присутнима се обратио академик Зоран Поповић, потпредседник САНУ.  
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 Трибина Драгослав Срејовић: мислилац отвореног ума организована је у 
Народном музеју у Чачку, поводом обележавања 90 година од рођења академика Дра-
гослава Срејовића. На трибини, којом је Центар наставио неговање континуитета се-
ћања на једног од оснивача и првог управника Центра, говорили су: акаде-
мик Видојко Јовић, геолог, и др Мирослав Лазић, археолог. Трибину је отворила Дел-
фина Рајић, директор Народног музеја Чачак.  

 Међународни научни скуп Драгослав Срејовић и мултидисциплинарност 
одржан је поводом 90 година од рођења и 25 година од смрти академика Драгослава 
Срејовића у свечаној сали Универзитета у Крагујевцу, а у сарадњи за Заводом за за-
штиту споменика културе Крагујевац. Реч је о петом по реду научном скупу који орга-
низује Центар САНУ у Крагујевцу, у оквиру Меморијала Драгослава Срејовића, који 
је установљен у знак сећања на једног од оснивача и првог управника Центра. 
Поздравне говоре одржали су: академик Милош Ђуран, управник Центра, проф. др 
Ненад Филиповић, ректор, Ненад Карамијалковић, директор Завода, и мр Миљан 
Бјелетић, градски већник за културу. Скуп је својим присуством увеличао и академик 
Владимир С. Костић, председник САНУ, који је истакао важност одржавања конти-
нуитета сећања на корифеје наше науке и културе, а посебно на Драгослава Срејо-
вића, као једног од најистакнутијих. Пленарну беседу о животу и делу академика 
Драгослава Срејовића одржао је академик Видојко Јовић. Скуп је био хибридног ка-
рактера, а реферате на скупу изложило је тридесет учесника из Србије, Хрватске, 
Словеније, Велике Британије, САД и Израела.  
 
 

3. ПРЕДАВАЊА / ПРОМОЦИЈЕ КЊИГА  
 

 Промоција зборника Од престонице до индустријског центра Србије – 
Крагујевац средином 19. века, који је објавио Центар крајем 2020. године, одржана је 
у Музеју рудничко-таковског краја у Горњем Милановцу, 22. априла, а у склопу обе-
лежавања Дана општине Горњи Милановац и годишњице подизања Другог српског 
устанка у Такову. На промоцији су говорили: проф. др Весна Ранковић, проректор 
Универзитета у Крагујевцу, др Александра Вулетић, виши научни сарадник Исто-
ријског института из Београда, и Александар Марушић, виши кустос историчар, ди-
ректор Музеја. На отварању скупа говорили су: академик Милош Ђуран, управник 
Центра, проф. др Ненад Филиповић, ректор, мр Миљан Бјелетић, градски већник за 
културу, и др Миле Бјелајац, директор Института за новију историју Србије. У умет-
ничком делу програма наступиле су проф. Марина Трајковић-Биџовски, сопран, и 
проф. Сања Вукосављевић-Миленић, пијанисткиња, које су извеле дела композитора 
који су се бавили ратним темама: Војне Нешић, Милоја Милојевића и Мила-
на Пребанде. 

 Монографија Хемијске приче из царства биљака академика Ивана Гутмана, 
проф. др Горице Ђелић и академика Владимира Стевановића промовисана је у све-
чаној сали Универзитета у Крагујевцу, 19. маја. Ову књигу објавио је Центар среди-
ном 2020. године и на њеној првој промоцији, одржаној на Универзитету у Крагу-
јевцу, поред аутора књиге, говорио је и академик Милош Ђуран, управник Центра. 

 У оквиру програма „Сусрети са ствараоцима“, 28. маја у Универзитетској 
галерији у Крагујевцу, гостовао је академик Горан Петровић, књижевник. У разго-
вору са др Чаславом Николићем, професором Филолошко-уметничког факултета, го-
ворило се о неким важним аспектима поетике књижевног стваралаштва академика 
Горана Петровића и он је прочитао приче из циклуса Приче о мерама. Уводну реч на 
трибини дао је академик Милош Ђуран, управник Центра.  
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 Академик Радоје Чоловић одржао је предавање „Академик Владан Ђорђе-
вић (1844–1930) – оснивач Српског друштва Црвеног крста“, 8. јуна у свечаној сали 
Универзитета у Крагујевцу. Предавање је одржано као наставак обележавања године 
сећања на Владана Ђорђевића. У свом предавању, академик Радоје Чоловић, пред-
седник Српског лекарског друштва и Организационог одбора за обележавање године 
др Владана Ђорђевића, посебно се осврнуо на сегменте из живота овог националног 
великана који су везани за Крагујевац и околину. 

 Први и други том Речника појмова ликовне уметности и архитектуре и 
монографија Традиционално архитектонско наслеђе у региону Старе планине – 
архитектура која нестаје ауторке др Горице Љубенов промовисани су у Легату Ни-
коле Коке Јанковића, 14. октобра, у организацији Центра и Народног музеја у Крагу-
јевцу. На промоцији су говорили: академик Милан Лојаница, секретар Одељења 
уметности САНУ, др Љиљана Стошић, научни саветник Балканолошког института 
САНУ, и др Горица Љубенов, професор Архитектонског факултета у Београду.  

 Промоција научног зборника Сто година часописа Зенит (1921–1926–
2021) одржана је у Универзитетској галерији, 17. новембра, у сарадњи са Галеријом 
РИМА из Крагујевца, која је издавач зборника. Представљање публикације уприли-
чено је у години великог јубилеја – стогодишњице од покретања авангардног часо-
писа Зенит и појаве зенитизма као аутентичне интернационално признате аван-
гардне појаве са југословенских простора. Након поздравне речи, коју је упутио ака-
демик Милош Ђуран, основне податке о зборнику и авангардном феномену зенити-
зма изнела је историчар уметности, кустос Галерије РИМА, Невена Мартиновић. О 
Зениту је, из угла својих научних студија, говорило троје аутора, од чак 35 аутора 
научних студија које су објављене у зборнику: проф. др Дијана Метлић са Академије 
уметности у Новом Саду, проф. др Јеша Денегри и др Оливера Драгишић, научни 
сарадник Института за новију историју Србије. У склопу промоције изложени су ре-
принти свих бројева часописа Зенит. 
 
 

4. ИЗЛОЖБЕ И КОНЦЕРТИ  
 

 Промоција два компакт-диска PASSION & DEVOTIОN, проф. Љубише Јо-
вановића, одржана је 10. јуна у Универзитетској галерији. Поред проф. флауте Љу-
бише Јовановића, ред. проф. Факултета музичке уметности у Београду, на промоцији 
је говорила Ивана Стефановић, композитор, Љиљана Чанић Крсмановић, уметнички 
директор Музичке издавачке куће „Метрополис“, и Тијана Милојевић, чланица 
„Метрополиса“. Промовисани компакт-диск садржи 16 композиција српских аутора 
писаних за флауту (Рајка Максимовића, Бранке Поповић, Драшка Аџића, Зорана 
Христића, Татјане Милошевић, Милана Михајловића, Иване Стефановић и Дејана 
Деспића). 

 Изложба скулптура академика Светомира Арсића Басаре отворена је у Ле-
гату Николе Коке Јанковића, у суорганизацији са Народним музејом у Крагујевцу и 
Галеријом САНУ, 5. новембра. На изложби је приказано девет скулптура из неколико 
циклуса на којима је академик Басара радио у периоду од 1998. до 2018. године. 
Избор радова приредила је Жаклина Марковић, кустос Галерије САНУ, а органи-
зацијом изложбе у Легату Николе Коке Јанковића руководила је Катарина Бабић, 
кустос. Изложбу је отворио академик Милош Ђуран. 
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Андерсон Вајат  14 

Андоновић Милан 77 

Андрејевић Андреја 77 

Андрејевић-Кун Ђорђе  27 

Андрејевић Милета  63 

Андрић Иво  27, 177, 252, 261 

Анђелић Татомир  27 

Анђелковић Марко 27, 120 

Анђус Радослав  27 

Антић Иван  27 

Антонијевић Драгослав  27 

Апостолски Михаило  60 

Аралица Стојан  27 

Аргези Тудор  63 

Арновљевић Војислав  28 

Арновљевић Иван  53 

Арсић Басара Светомир  24, 196, 197, 201, 208, 
235, 258 

Артобољевски Иван Иванович  63 

Асколи Грациадио  77 

Атанацковић Теодор  14, 131, 152, 158, 210, 
282–286 

Аугустинчић Антун  60 

Аџић Радослав  13, 126, 140 

 

Бабић Анто  53 

Бабић-Ђорђевић Гордана  53, 250 

Бајић Мрђан 25, 126, 198, 204, 219 

Бакић Војислав  78 

Бакуљев Александр Николајевич  63 

Балинт Бела 18, 128, 163, 175, 283 

Бан Матија 28 

Бањаи Јанош  53 

Барановић Крешимир  53 

Барбулеску Илије  63 

Баркан Омер Лутфи  63 

Бартон Дерек  63 

Бартош Милан  28 

Баста Данило  21, 185, 186 

Бат Џон Александер Тин маркиз од  78 

Беговић Мехмед  28 

Безсонов Пјотр Алексејевич  78 

Белић Александар 28, 227, 252, 261 

Белић Јован  28 

Бенац Алојз  60 

Бенс Норман  63 

Бенш Адолф  63 

Берар Виктор  63 

Берже Андре  11 

Берза Михаи  63 

Берисављевић Ђорђе  78 

Берић Берислав  28 

Бернар Жан  63 

Беровић Радивоје  28 

Бећковић Матија  19, 102, 177 

Бијелић Јован  28 

Билимовић Антон Д.  28 

Благојевић Милош  28 

Благојевић Обрен  28 

Блануша Данило  60 

Блашкович Диониз  63 

Блед Жан-Пол  24, 95 

Бобжињски Михал  63 
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Богдан Јоан  63 

Богдановић Богдан  53 

Богдановић Борислав  63 

Богдановић Димитрије  28 

Богдановић Милан  28 

Богетић Драган 23, 128, 195, 230 

Богишић Валтазар  28 

Богуновић Владимир  29 

Божић Бранко  29 

Божић Иван  53 

Божић Мирко  60 

Божић Светислав 25, 128, 197, 203, 218 

Бојић Милорад  53 

Божовић Борислав  29 

Божовић Иван  11 

Бојовић Злата  8, 20, 177, 181, 210, 212, 217, 
218, 227, 229, 236, 237, 251, 256, 298 

Бокрис Џон  63 

Болдвин Џемс Марк  64 

Бори Имре  29 

Борић Душан  29 

Боројевић Славко  29, 241 

Борхграв Емил  78 

Бошковић Јован  29, 228, 252 

Бошковић Стеван  29, 236 

Бошковић Стојан  29, 228, 252 

Бошњаковић Владимир  29  
Бранка Виторе  64 

Брановачки Данило  29 

Браун Максимилијан  64 

Брауницер Герхард  64 

Браше Жан  64 

Брашован Драгиша  53 

Брен Едмонд  64 

Брецељ Богдан  60 

Брикнер Александер  64 

Брин Жан  64 

Бритн Бенџамин  64 

Бродел Фернан  64 

Броз Јосип Тито  86 

Брок Олаф  64 

Брукнер Богдан  29 

Брукнер Часлав 11, 129, 140 

Брусина Спиридон-Шпиро  53 

Бручи Рудолф  29 

Будилович Антон Семјонович  78 

Будимир Милан  30, 256 

Будмани Петар  53 

Бузников Генадиј Алексејевич  64 

Буковац Влахо  53, 90, 208, 254, 261 

Букуров Бранислав  60 

Букуров Станислав  53 

Булић Фране  53 

Бумбаширевић Владимир  17, 167, 271 

Бумбаширевић Марко  18, 128, 163, 174, 218, 
296 

Бумбаширевић Живојин  30 

Бурас Хараламбос  64 

Буријан Рихард  53, 172 

Бурмов Тодор Стојанов 78 

Буслајев Фјодор Иванович  78 

Бутозан Васо 54 

 

Вавилов Сергеј Иванович 64 

Вагнер Хенри Н.  64 

Вајан Андре  64 

Вајс Паул  64 

Ваксман Селман  64 

Валдони Пјетро  64 

Вален Роберт Жане  64 

Валтровић Михаило  30 

Ваљавец Матија  78 

Вамбери Армин  64 

Ваничек Фрањо  78 

Варади Тибор  21, 104, 185, 186, 281, 284 

Варићак Владимир  54 

Васиљев Александр Александрович  64 

Васиљевић Алимпије 78 

Васиљевски Василиј Григорјевич  65 

Васић Драгиша  54 

Васић Милоје  30  
Ватерболк Тјалинг  65, 109 

Вацлик Јан  78 

Ведел Жорж  65 

Велес Егон  65 

Величковић Владимир  60, 89, 199, 219, 258, 
260, 261, 308 

Величковић Душан  54 

Велмар-Јанковић Светлана  30 

Велте Дитрих Х.  11 

Вељковић Влада 8, 15, 99, 125, 127, 151, 154, 
155, 157, 160, 210, 295, 298–300 

Вељковић Стојан  78 

Вентури Франко  65 

Вересић (Максим) Мојсеј 78 

Верешчагин Василиј Васиљевич 78 

Верковић Стефан  78 

Вернер Јоахим  65 

Верон Марсел  65 

Вес Јулиус Е.  65 

Веселовски Александр Николајевич  65 

Вета Анђело  78 

Видић Бранислав  65 

Видмар Јосип  60 

Видовић Емануел  54 

Видоески Божидар  65 
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Визел Торстен  19 

Вили Клод  64 

Виноградов Александр Павлович  65 

Виноградов Виктор Владимирович  65 

Виноградов Иван Матвејевич  65 

Витковић Гаврило  79 

Виторовић Драгомир  30 

Владимиров Василиј Сергејевич  65 

Влаисављевић Вељко  19 

Војводић Драган  23, 98, 108, 120, 193, 194, 
262 

Војводић Михаило 8, 23, 192, 210, 220, 227, 239 

Војновић Иво  54 

Војнович Владимир Николајевич  65 

Вокотопулос Панајотис  24 

Волков Мстислав Васиљевич  65 

Вороњец Константин П.  30 

Воук Вале  54 

Вузевски Војислав  65 

Вујановић Божидар  30 

Вујевић Павле  30 

Вујић Владимир  54 

Вујић Михаило  30, 228, 252 

Вујић Никола  79 

Вујичић Стојан  66 

Вукасовић Вулетић Вид  54 

Вукасовић Павле  30 

Вукдраговић Михаило  30 

Вукићевић Никола Ђ. 79 

Вукобратовић Миомир 30 

Вуковић Сава  54 

Вукосавић Н. Слободан  7, 15, 98, 103, 128, 
151, 152, 154, 156, 159, 218, 227, 263, 265, 
271, 289 

Вукотић Драгутин  60 

Вуксановић Миро  20, 88, 89, 96, 104, 105,  
124, 176, 177, 180, 197, 218, 228, 246, 247, 
251, 252, 281–285, 288, 301 

Вулић Никола  30 

Вуловић Светислав  30, 184 

Вуњак-Новаковић Гордана  14 

Вучетић Антоније  54 

Вучинић Вејн  66 

Вучић Вукан Р.  15 

Вучић Новица  30 

 

Гавриловић Богдан  31, 227 

Гавриловић Загорка  60 

Гавриловић Михаило 31, 228 

Гавриловић Славко  31 

Галето Диониђи  66 

Галис Арне  66 

Галоа Пјер Мари  66 

Гарашанин Милутин  31, 228, 252 

Гарашанин Милутин  31 

Гашић Мирослав 12, 126, 144 

Гвозденовић Недељко  31 

Герзић Зоран  54 

Гершић Глиша-Гига  31, 228, 252 

Гијмен Роже  19 

Гледстон Вилијам Едвард  79 

Глигорић Велибор  31 

Говен Огист  66 

Голубовић Димитрије  79 

Горјановић Крамбергер Драгутин  54 

Грабар Андре  66 

Гранић-Филарет Бранко  31 

Графенауер Бого  60 

Грденић Драго  66 

Грегоар Анри  66 

Греков Борис Дмитријевич  66 

Грингард Пол  66 

Грицкат-Радуловић Ирена  31, 184, 234, 250 

Грковић-Мејџор Јасмина  8, 20, 104, 107, 124, 
127, 176, 177, 179, 212, 227, 242, 281–286, 
299 

Грозданов Цветан  66 

Грот Јаков Карлович 79 

Грот Константин Јаковљевич  79 

Грубачић Слободан  20, 176, 177, 181, 218 

Грујић Јеврем  79, 254, 261 

Грујић Радослав  54 

Грујић Сава  79 

Гурвич Жорж  66 

Гускова Јелена   24 

Гутман Иван  12, 88, 108, 109, 129–131, 141, 
144, 217, 309 

Гушић Бранимир  54 

 

Давидов Динко  31 

Давсон Хју  66 

Дамњановић Милан  7, 9, 98, 102, 124, 129, 
131, 135, 210, 214, 218, 288 

Данеш Јиржи  66 

Даниловић Војислав  31 

Данојлић Милован  20, 181 

Дарби Вилијам  66 

Дворжак Антоњин  66 

Девеџић Владан 15, 128, 151, 154, 161 

Де Губернатис Анђело  79 

Дедијер Владимир  31 

Делић Јован 20, 177, 182, 217, 228, 229, 236 

Демус Ото  66 

Дени Ернест  66 

Дероко Александар  31 

Деспић Александар   31, 147 
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Деспић Дејан  24, 196, 199, 254, 126 

Дестунис Гаврил Спиридонович  79 

Дешнер Карлхајнц  66 

Дивал Ноел  66 

Диверже Морис  67 

Дигве Ејнар  67 

Дил Шарл  67 

Димитријевић Сава 79 

Димић Љубодраг  23, 102, 190, 191, 182, 228, 
230, 239, 255 

Динић Михаило  32 

Дитур Жан  67 

Добровић Никола  32, 205 

Добросављевић Слободан 32 

Докић Лазар  79 

Долинка Игор 10, 128, 139, 140, 281, 283, 285 

Домин Карел  67 

Дорошевски Витолд  67 

Доти Пол  67 

Драгашевић Јован  79 

Драгнић Алекс  67 

Драговић Марко 79 

Дражић Драгутин  32 

Дринов Марин Стојанов  79 

Дробњаковић Боривоје  54 

Друе Анри  79 

Дујчев Иван 67 

Дучић Јован  32, 89, 90, 176, 177, 181–183, 192, 
193, 208, 217, 228, 236, 244, 247, 250, 251, 
256, 258, 260, 269 

Дучић Нићифор  32, 228, 252 

Душанић Слободан  32 

 

Ђаја Иван  32 

Ђалски Ксавер Шандор (Бабић Љубомир) 54 

Ђелинео Стефан  54 

Ђорђевић Андра  32, 228, 252 

Ђорђевић Антоније  14, 88, 94, 152–154, 157, 
277 

Ђорђевић Божидар  32 

Ђорђевић Владан  32, 191, 193, 217, 227, 229, 
252, 271 

Ђорђевић Владан 14, 131, 142, 154, 156, 157, 
166, 169 

Ђорђевић Димитрије  60 

Ђорђевић Драгутин Ј.  54 

Ђорђевић Живојин  32 

Ђорђевић Јован  32 

Ђорђевић Јован  79 

Ђорђевић Милан 54 

Ђорђевић Пера (Петар) П.  32, 227, 252 

Ђорђевић Тихомир Р.  33 

Ђукић Ђорђе  33 

Ђуран И. Милош 13, 128, 140, 141, 148, 308–310 

Ђурђев Бранислав  33 

Ђурић Војислав Ј.  33 

Ђурић Војислав М.  33 

Ђурић Димитрије  80 

Ђурић Зоран  33, 151, 153, 157 

Ђурић Милан  33 

Ђурић Милош  33, 260 

Ђурић Михаило  33, 260 

Ђуричић Богдан  33 

Ђуричић Илија  33 

Ђуришић Милутин  33 

 

Еванс Артур Џ.  80, 190, 193, 194, 217 

Еверит Вилијам Н.  67 

Егер Рудолф  67 

Едвардс Џеси  67 

Екмечић Милорад  33 

Елезовић Глиша (Глигорије)  54 

Ердеј-Груз Тибор  67 

Ердељановић Јован М.  33, 244 

Ерцеговац Марко  33 

Ерцеговац Милош  15, 155 

Есканд Леополд  67 

 

Жариков Вилен Андрејевич  67 

Жебељан Исидора  34, 89, 109, 197, 198, 201, 
203, 219, 262 

Жежељ Бранко  34 

Живановић Јован  54 

Живановић Тома  34, 209, 244 

Живковић Миленко  55 

Живковић Петар Ј.  55 

Живојиновић Драгољуб  34 

Живојиновић Мирјана  23, 110, 127, 192, 244, 
250 

Живојиновић Светислав  55 

Жујовић Јован М.  34, 229, 239 

Жупанич Нико  55 

Жупанчич Отон  34 

 

Завадски Силвестер  67 

Закитинос Дионисиос  67 

Закић Борислав  55 

Зарић Зоран  55 

Захрадник Карел  67 

Здравковић Стеван  80 

Зеје Жак  67  
Зеленовић Драгутин  55, 241 

Зенкевич Лав Александрович  67 

Зепос Панајотис Ј.  67 

Зечевић Милош  80 

Зима Лука  80 
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Зимоњић Дражен  13 

Златарски Георгиј Николов  67 

Злоковић Берислав  18 

Злоковић Ђорђе  34 

Зоре Луко  55 

Зрнић Ненад  34 

Зубати Јозеф  67 

 

Ибровац Миодраг  34 

Иванић Момчило  55 

Ивановић Љубомир  55 

Иванишевић Вујадин 23, 105, 190, 191, 194, 
222 

Ивата Масајуки  22 

Ивачковић Светозар  80 

Ивашкјевич Јарослав  68 

Ивић Александар  34, 89, 109, 130, 131, 218, 
231 

Ивић Милка  34, 178, 179, 250 

Ивић Павле  34, 178, 179 

Ившић Стјепан  55 

Игњатовић Јаков (Јаша)  55, 184 

Икономидис Николаос  68 

Илић Јован  80 

Иналџик Халил  68 

Ирби Полин  80 

Исаковић Антоније  34  
 

Јагић Ватрослав  34 

Јакац Божидар  61 

Јакобсен Арне  68 

Јакобсен Пер  20 

Јакобсон Роман Осипович  68, 101, 181, 183 

Јаковљевић Стеван  34 

Јакшић Владимир  80 

Јамакава Тамио  68 

Јанковић Љубица  34, 88, 227  
Јанковић Милован  80 

Јанковић Никола  35, 260 

Јањић Завиша  55 

Јастребов Иван Степанович  68 

Јеврић Олга  35, 88, 196, 199, 205, 208, 227, 
235, 260 

Јевтић Иван  25, 90, 107, 127, 197, 198, 201, 
202, 209, 244, 262, 289 

Језбера Јан Франтишек  80 

Јеленковић Бранислав  10, 130, 138 

Јенихен Манфред  68 

Јенко Даворин  35 

Јеротић Владета  35 

Јиречек Константин  Јозеф  68 

Јоанновић Ђорђе  55 

Јовановић Богољуб  80 

Јовановић Борислав  35 

Јовановић Владимир  80, 229 

Јовановић Драгољуб  55, 301 

Јовановић Ђорђе  35 

Јовановић Змај Јован  35, 228, 252 

Јовановић Јелена 25, 196, 199, 200, 204, 240, 
300, 303 

Јовановић Јован  Јероним  80 

Јовановић Коста  80 

Јовановић Љубомир  35, 228 

Јовановић Милован  35 

Јовановић (Милоје) Михаило  80 

Јовановић Морски Милан  35, 252 

Јовановић Паја  35, 228, 252 

Јовановић Петар С.  35 

Јовановић Радмило  55 

Јовановић Слободан  35, 228, 239, 252 

Јовић Видојко  9, 104, 107, 127, 129, 130, 133, 
230, 236, 243, 262, 298, 309 

Јовичић Милорад  55 

Јовичић Миодраг  35 

Јовчић Димитрије  35 

Јорга Никола  68 

Јосимовић Емилијан  81 

Јосиф Енрико  36, 198, 308 

Јосифовић Младен  36 

Јуранчич Јанко  61 

 
Кадлец Карел  68 

Кајзер Шарл  68 

Калеб Вјекослав  61 

Калић Јованка  23, 192, 246, 250 

Калопер Немања  10 

Каљевић Љубомир  81 

Каназир Душан  36, 104, 143, 163, 271 

Каниц Феликс  81 

Кањух Владимир  16, 165, 229, 250 

Капица Пјотр Леонидович  68 

Карамата Јован  36 

Карамата Стеван  36 

Карас Франк  14 

Кардељ Едвард  36 

Касен Рене  68 

Касу Жан  68 

Кацер Фридрих  55 

Кашаи Тибор  18 

Кашанин Радивој  36 

Кедров Бонифациј Михајлович  68 

Керимов Џангир  68 

Кидрич Франце  36 

Кин Отмар  68 

Киш Данило  55 



316 

Клајн Иван  36, 89, 109, 175, 184, 218, 235, 249, 
250 

Клаус Вацлав  22 

Клерић Љубомир  36 

Клуге Ролф Дитер  21 

Кмећ Јан  36 

Кнежевић Зоран  7, 10, 87, 88, 93, 94, 102,  
107, 114, 116, 130, 136, 220, 222, 227, 246, 
271, 277, 298, 307 

Ковачевић Благоје  56, 250 

Ковачевић Душан  19, 213, 233 

Ковачевић Зоран  16, 166, 241, 283, 285, 286 

Ковачевић Љубомир  36, 267 

Ковачевић-Којић Десанка  23, 191, 250 

Ковачић Ристо   81 

Когој Фрањо  61 

Коен Сејмур  68 

Козлов Валериј Васиљевич  16 

Коички Стеван  36 

Којић Бранислав  36 

Којић Милош  15, 156, 159 

Колар Јозеф  81 

Колендић Петар  36 

Коломбо Антонио  19 

Колс Џон  68 

Кољевић Светозар  37 

Кондаков Никодин Павлович  69 

Кондорели Луиђи  69 

Кондураки Емилијан  69 

Конев Илија  69 

Конески Блаже  61 

Конрад Ђерђ  69 

Константиновић Зоран  37 

Коњевић Никола  9, 129, 132, 136, 214  
Коњовић Милан  37, 241 

Коњовић Петар  37 

Кораћ Војислав  37 

Коренс Карл  69 

Кос Милко  56 

Косановић Богдан  56 

Косановић Сава 81 

Космач Цирил  61 

Костић Александар  22, 88, 89, 98, 104, 105, 
185, 187, 230, 236, 262, 265, 271, 277, 288, 
297, 298, 302 

Костић Владимир  7, 8, 16, 87, 88, 90–93, 95–98, 
100–102, 104, 107, 109, 110, 124–126, 129, 141, 
153, 155, 162–164, 167, 175, 189, 190, 196, 197, 
209, 211, 217, 220, 227, 230, 241, 244, 254–257, 
260, 277, 293, 295–297, 307–309 

Костић Лаза  37, 228, 252 

Костић Миливоје  37 

Костић Мита (Димитрије)  37 

Костић Ненад  13 

Костић Слободан  37 

Костренчић Марко  61 

Котарбињски Тадеуш  69 

Кош Ерих  37 

Кошанин Недељко  37 

Крајндлер Артур  69 

Крањец Мишко  61 

Крбек Иво  56 

Крек Грегор  81 

Крестић Василије  22, 88, 102, 108, 109, 190, 
191, 193, 195, 209, 211, 217, 229, 240, 243, 
244, 247 

Кривокапић Зоран  17, 119, 164, 172 

Крлежа Мирослав  37 

Крсмановић Велибор  14 

Крстић Ђорђе  81 

Крстић Милан  37 

Крстић Мирослав 16, 155 

Крстић Никола 81 

Крумбахер Карл  69 

Кршинић Франо  61 

Кујунџић Милан (Абердар)  37 

Кулаковски Платон Андрејевич  81 

Куленовић Скендер  37 

Кули Дентон Артур  69 

Кулиш Пантелејмон Александрович  81 

Кулчињски Станислав  69 

Куљбакин Степан  37 

Кумануди Стефан  81 

Кунадис Антони  15  
Курепа Ђуро  38 

Курепа Милан  56 

Курилович Јежи  69 

Курушима Хидесабуро  69 

Кухач Фрањо Ксавер  81 

Кухељ Антон  61 

Кшижановски Јулијан  69 

 

Лаврич Божидар  56 

Лавров Пјотр Алексејевич  69 

Лазарев Виктор Никитич  69 

Лазаревић Ђорђе  38 

Лазаревић Лаза К.  56 

Лаију Ангелики Е.  69 

Лакасањ Антоан  69 

Лакроа Алфред  69 

Лалић Иван В.  65 

Лалић Михаило  38 

Лалић Небојша  17, 96, 126, 163, 164, 169, 222 

Ламански Владимир Иванович  81 

Ламброс Спиридон  81 

Лапиш Карољи  18 
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Ласкарев Владимир Д.  38, 236 

Ласкарис Михал  69 

Лауер Рајнхард  21 

Леже Луј  81 

Леким Жан  69 

Леко Марко  81 

Лековић Војислав 17, 170  
Лемерл Пол  70 

Лена Пјер 11 

Леонов Леонид Максимович  70 

Леонтович Фјодор Иванович  81 

Лер-Сплавински Тадеуш  70 

Лескин Аугуст  70 

Лесковац Младен  38 

Лечић-Тошевски Душица  17, 127, 163, 169, 
172 

Лиан Камиј  70 

Лихачов Дмитриј Сергејевич  70 

Личеноски Лазар  56 

Лозанић Сима  38, 147, 227, 252 

Лојаница Милан  8, 24, 115, 195–197, 199, 202, 
210, 218, 219, 227, 310 

Лома Александар  20, 176, 177, 179, 205, 210, 
219, 234, 241, 242, 262, 297, 299 

Лома Миодраг  20, 128, 175, 183 

Лошонц Алпар 22, 104, 188, 238, 282, 284, 285 

Лубарда Петар  38 

Лукић Радомир   38 

Луковић Милан Т.  38 

Лутовац Милисав  38 

Лутославски Витолд  70 

 

Љубић Шиме 81 

 

Мавер Ђовани  70 

Маглић Богдан  70 

Мазон Андре  70 

Мајер Владимир  70 

Мајков Аполон Александрович  82 

Мајкснер Фрањо  82 

Мајор Мате  70 

Макабе Тошијаки  16 

Макконел Харден  70 

Максимовић Десанка  38, 88, 227 

Максимовић Зоран  38 

Максимовић Иван  38 

Максимовић Љубомир  7, 23, 87, 88, 90, 93,  
95, 97, 102, 116, 121, 123, 126, 190, 191,  
220, 221, 236, 247, 250, 277, 298 

Малецки Антони  82 

Малро Андре  70 

Манојловић Гавро  56 

Маргулис Александер  70 

Маретић Томислав  38 

Маринковић Драгослав  12, 141, 144, 235, 243, 
297 

Маринковић Јосиф  56 

Маринковић Ранко  70 

Мариновић Јован  82 

Маринчић Александар  39 

Марић Војислав  39, 89, 129, 132, 218, 281, 
283, 285, 290 

Марић Звонко  39  
Марић Лука  61 

Марић Љубица  39, 88, 209, 227, 244, 261, 308 

Марић Милан  25, 107, 115, 127, 196, 284  
Марић Растислав  56 

Марић Сретен  39  
Марјановић Милосав  9, 126, 131   
Марковић Б. Слободан 10, 98, 124, 130, 138, 

232, 282–286, 288 

Марковић Миодраг 23, 97, 125, 128, 189–191, 
193, 195, 197, 210, 212, 254 

Марковић Михаило  39 

Мартиновић Нико  56 

Мартиновић Петар  39 

Матавуљ Симо 39, 228, 252 

Мате Жорж  70 

Матејко Јан 82 

Матељевић Миодраг  10, 137 

Матић Душан  39 

Матичек Роналд Гросарт  19 

Матковић Петар  56 

Мацура Милош  39 

Мацура Слободан  13 

Машић Никола  82 

Медаковић Дејан  39, 209, 244 

Медаковић Милорад  82 

Медовић Аћим  82 

Мезеи Стеван  56 

Меје Антоан  70 

Мекензи Дејвид  70 

Мекули Есад  61 

Мелик Антон  56 

Мендељејев Дмитриј Иванович  70 

Менер Владимир Васиљевич  71 

Ментус Славко  12, 141, 146 

Месингер Федор  9, 123, 130, 132, 222, 272, 
298 

Мештровић Иван  39 

Мијатовић Чедомиљ  39 

Мијач Дејан 25, 128, 198, 204 

Мије Габријел  71, 190, 240 

Микешин Михаил Осипович  82 

Миклошич Франц  39 

Микусињски Јан  71 
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Миланковић Богдан  56 

Миланковић Милутин  39, 130, 131–133, 136, 
138, 187, 261, 272 

Милаш Никодим  56 

Милер Инго  16 

Милетић Светозар  82 

Милин Радивој  39 

Милисавац Живан  40 

Милић Мирко  56 

Милићевић Милан Ђ.  40 

Милковски Зигмунд  82 

Милку Штефан  71 

Миловановић Градимир  7–9, 98, 99, 110,  
124, 129, 130, 131, 134, 154, 218, 254, 295, 
296, 302 

Миловановић Ђорђе Н.  82 

Миловић Душан  40 

Милојевић Боривоје Ж.  40 

Милојевић Милош  82 

Милојковић-Ђурић Јелена  61 

Милосављевић Миодраг  40 

Милосављевић Предраг Пеђа  40 

Милосављевић Слободан 12, 141, 143, 147, 
262, 298, 300 

Милош Чеслав  71 

Милошевић-Ђорђевић Нада  40, 88, 175, 176, 
183, 184, 213, 218, 227, 298, 299 

Милошевић Никола  40, 182 

Милуновић Мило  40, 205 

Милутиновић Драгутин (Драгиша) С. 82 

Милчински Јанез  61 

Миљанић Петар 40 

Миркин-Гецевич Борис  71 

Мирковић Мијо  56 

Митковић Милорад  8, 40, 89, 92, 109, 124, 
162, 163, 218, 293–297, 299, 300, 307 

Митровић Андреј  56, 308 

Митровић Бранислав  24, 97, 115, 197, 202, 262 

Митровић Душан  57 

Митровић Митар  40 

Митровић Момчило  57, 250 

Мићовић Вукић М.  40, 143, 252, 217 

Михаиловић Драгослав  19, 176, 211, 244 

Михаиловић Коста  41 

Михаиловић Љубодраг 57 

Михаиловић Милорад Бата  61 

Михаиловић Михаило Љ.  41 

Михаљевић Миодраг 15, 128, 151, 154–156, 
160, 241, 262 

Мицић Драган  8, 17, 102, 163, 164, 168, 210, 
227 

Мишеле Карл Лудвиг  82 

Мишковић Војислав  41 

Мишковић Јован  41, 228, 252 

Мјасников Александр Леонидович  71 

Младеновић Александар  41 

Младеновић Милош  57 

Мојленграхт Ејнер  71 

Мокрањац Василије  41 

Мокрањац Стеван Ст.  57 

Момзен Теодор  82 

Монтел Пол  71 

Монтићели Ђорђо  71 

Моравчик Ђула  71 

Мота Пиетро  71 

Мршуља Богомир  57  
Мука Арношт К.  71 

Мур Хенри  71 

Мурат Марко  41 

Мурко Матија  57 

Мусић Аугуст  57 

 

Назор Владимир  41 

Наливкин Дмитриј Васиљевич  71 

Нарочницка Наталија 24, 129 

Нарочницки Алексеј Леонтијевич  71 

Нахтигал Рајко  57 

Невекловски Герхард   21 

Недељковић Душан  41 

Ненадовић Љубомир П.  41 

Ненадовић Мирослав  41 

Ненин Миливој  20, 128, 175, 183, 184, 281, 
284, 285 

Нешић Димитрије  41 

Нешић Ђорђе  41 

Нидерле Лубор  71 

Никетић Марјан 13, 128, 140, 150, 235 

Никетић Светозар  82 

Николајевић Георгије  83 

Николајевић Светомир  41 

Николић Андра  41, 209, 244, 252 

Николић Пантелија  42 

Николиш Гојко  42 

Нинчић Момчило  57 

Новак Виктор  42 

Новак Грга  61 

Новаков Тихомир  71 

Новаковић Стојан  42, 229, 247 

Новиков Сергеј Петрович  11 

Нодило Натко  57 

Нориндер Харалд  71 

Нушић Бранислав  42 

 

Њич Казимјеж  71 

 

Обен Мишел  72 
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Оболенски Димитриј  72 

Обрадовић Зоран  11 

Обрадовић Илија  42 

Обрадовић Никола  42 

Овчиников Јуриј Анатољевич  72 

Оганесјан Јуриј Цолакович  11 

Огњановић Илија (Абуказем)  83 

Олшак Вацлав  72 

Оман Емил  72 

Омчикус Петар  42 

Опалек Казимјеж  72 

Остојић Миодраг  16, 166 

Остојић Тихомир  57, 183 

Острогорски Георгије  42 

Оташевић Душан  24, 90, 195, 196, 199, 202, 
209, 210, 244, 254–257, 259 

Охоцимски Дмитриј Јевгењевич  72 

Оцић Часлав  22, 109, 126, 187 

 

Павић Армин  83 

Павић Милорад  42 

Павлов Тодор Димитров  72 

Павловић Драгољуб  42 

Павловић Драгољуб (Дража)  42 

Павловић Ђорђе  42, 228, 252 

Павловић Живко Г.  42 

Павловић Миливој  57 

Павловић Миодраг  42 

Павловић Петар С.  42 

Павловић Стеван  83 

Павловић Стојан  43 

Палавестра Предраг  43 

Пантелић Душан  43 

Пантелић Ђорђе  83 

Пантелић Стеван Р.  83 

Пантић Владимир  43, 89, 104, 143, 148, 271 

Пантић Мирослав  43 

Пантић Никола  43 

Панто Ђерђ  11 

Пантовић Милорад  43 

Панчић Јосиф  43, 266 

Папазоглу Фанула  43, 88, 227 

Папо Изидор  43 

Пауновић Зоран  20, 182, 213, 241, 242, 284 

Пастер Валери-Радо Луј  72 

Пачу Јован  83 

Пекић Борислав  57 

Перен Франсис  72 

Перић Живојин  57 

Перић Миљенко  12, 145, 235 

Перичић Властимир  57 

Перовић Драго  57 

Перовић Сава  43 

Перт Арво  25 

Петановић Радмила  13, 141, 143, 147, 148, 
232, 235 

Петковић Владимир К.  43 

Петковић Владимир Р.  43 

Петковић Коста  43 

Петковић Михаило К.  83 

Петковић Сава  43 

Петрановић Герасим  83 

Петровић Бошко  44 

Петровић Бошко  44 

Петровић Вељко  44 

Петровић Војислав  44 

Петровић Гајо 61  
Петровић Горан  20, 98, 107, 127, 177, 180, 213, 

246, 309 

Петровић Емил  72 

Петровић Златибор  44 

Петровић Зора  57, 88, 227, 261 

Петровић Љ. Зоран  7, 14, 103, 115, 151, 152, 
154–158, 227, 254, 262 

Петровић С. Зоран  14, 151, 152, 157, 254, 262 

Петровић Павле  22, 99, 107, 120, 125, 127, 
187, 210, 221, 237, 244, 246, 288, 298 

Петровић Мита (Димитрије)  57 

Петровић Михаило Алас  44, 90, 131, 209, 227, 
231, 252, 263, 264 

Петровић Сава  57 

Петровић Светозар  44 

Петровић Чедомир 16 

Петровски Борис Васиљевич  72 

Петронијевић Бранислав  44 

Петронијевић Милан  83 

Пећинар Миладин  44 

Пецић Јосиф  83 

Пешикан Митар  44 

Пешко Предраг  17, 170 

Пивко Светополк  44 

Пијаде Моша  44 

Пикано Еуђенио  18 

Пикар Пјер Шарл  72 

Пико Емил  83 

Пилар Ђуро  58 

Пилиповић Стеван  7–9, 87, 102, 123, 124, 129, 
130, 131, 133, 218, 282–286, 307 

Пинтер Харолд  72 

Пипер Предраг  44, 89, 108, 175, 184, 212, 218, 
234, 235 

Пипин Александр Николајевич  83 

Плашка Рихард  72 

Племељ Јосип  58 

Побједоносцев Константин Петрович  83 

Подрека Борис  25 



320 

Поленаковић Момир  72, 162 

Поленаковић Харалампије  61 

Поливка Јиржи  72 

Полит-Десанчић Михаило  83 

Помпеју Димитрије  72 

Попа Васко  61 

Попов Чедомир  44 

Поповић Александар  72 

Поповић Богдан  44, 252 

Поповић Бранко  45 

Поповић Владислав  45 

Поповић Дејан  7, 45, 103, 151–155, 218, 262, 
265, 296, 298  

Поповић Ђорђе  83 

Поповић Зоја  15 

Поповић В. Зоран  7, 14, 87, 99, 104, 105, 117, 
125, 126, 156, 158, 210, 218, 288, 307, 308 

Поповић Зоран Д. 15 

Поповић Јован (Стерија)  58 

Поповић Љубомир Љуба  61 

Поповић Миодраг Мића  45, 242, 260 

Поповић Павле  45, 236, 239 

Поповић Петар  45 

Поповић Петар Ј.  58 

Поповић Стеван В.  83 

Поповић Стеван Д.  83 

Поповић Стеван Р.  84  
Попсавин Велимир 13, 128, 140, 141, 149, 281, 

283, 285, 286 

Потје Пјер  72 

Првановић Милева  45, 250 

Предић Урош  45, 228, 252 

Прелог Владимир  72 

Премерштајн Антон  58 

Пријатељ Круно  62 

Принцинг Гинтер 24, 129 

Продановић  Јаков  Јаша  45 

Прусинер Стенли Б.  14 

Пују Жан  72 

Пулски Ференц  84 

Пупин Михајло  58, 135, 190 

Путанов Паула  45, 250 

Пушин Никола А.  58 

 

Радак Ђорђе  17, 163, 170 

Радакришнан Сарвепали  73 

Раденковић Љубинко  8, 20, 105, 176, 177, 181, 
219, 295, 298, 299, 303 

Радић Душан  45, 203, 262 

Радић Ђорђе  84, 101, 143, 215, 232 

Радмиловић Велимир  15, 143, 151, 159, 210, 
246 

Радовановић Војислав  58 

Радовановић Милорад  45, 123, 177, 234, 290 

Радовановић Милутин  45, 235 

Радовановић Мирослав  45, 287 

Радовановић Нинослав  17, 163, 164, 169, 282, 
283 

Радовановић Светолик  46, 228, 252 

Радовић Зоран  10, 125, 130, 136, 210 

Радовић Иван  58, 260 

Радојевић Мира  23, 107, 127, 191, 195, 196, 
229, 239 

Радојичић Ђорђе Сп.  46 

Радојчић Милош  58 

Радојчић Никола  46, 209, 244 

Радојчић Светозар  46 

Радонић Јован  46 

Радосављевић Александар  46, 254 

Радуновић Небојша  17, 98, 163, 171 

Радуловачки Миодраг  73 

Раичковић Стеван  46 

Рајичић Станојло  46 

Рајт Џорџ Хенрик фон  73 

Ракић Љубисав (Љубиша)  16, 162–164, 254 

Ракић Милан М.  46 

Ракић Пашко  18 

Раковец Иван  62 

Раковић Бранко  46 

Ракочевић Владимир  10, 128, 130, 137, 294, 
295, 297–299 

Рамачандра Рао Нагеса Чинтамани  14 

Рамбо Алфред  73 

Рамовш Фран  58 

Рамон  Гастон  73 

Рачки Фрањо  58 

Рашка Карел  73 

Рашковић Јован  62 

Реји Џемс  73 

Рељић Радомир  46 

Рендић Иван  84 

Ренијерис Марко  84 

Решетар Милан  46, 212 

Рибар Бела  62 

Рибникар Слободан  46 

Ригер Франтишек Ладислав  84 

Рикалин Николај Николајевич  73 

Ристић Јован  46, 227, 244, 252 

Ристић Јован  46, 209 

Ристић Милан  47 

Ристић Момчило  47 

Рјепин Иља Јефимович  73 

Розамбер Андре  73 

Розвадовски Јан  73 

Розен Стенли  73 

Росандић Тома  47 
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Рош Жан  73 

Рош Мирко  47 

Руварац Димитрије  58 

Руварац Иларион  47 

Ружичић Никанор  84 

Ружичић Урош  47 

Ружичка Лавослав  73 

Румјанцев Валентин Витаљевич  73 

Рутар Симон  58 

 

Сабо Имре  73 

Савић Димитрије  47 

Савић Кирило  58 

Савић Павле  47, 145 

Саичић Радомир  13, 98, 99, 107, 127–129, 141, 
142, 148, 217, 254 

Салтиков Никола Н.  47 

Самарџић Радован  47 

Сапори Армандо  73 

Сарић Милоје  47 

Сатарић Миљко  10, 107, 127, 129, 135, 218, 
283–286 

Саундерс Овен Алфред  73 

Сејбин Алберт  73 

Секерис Константин  73 

Секулић Исидора  47, 88, 227 

Селенић Слободан  58, 230 

Сели Иштван  47 

Селимовић Меша  47 

Сендов Благовест  73 

Сентаготаи Јанош  74 

Сентклараји Јене  84 

Серафимовски Томе  74 

Сергејевич Михалков Никита 25, 197, 198 

Сестан Ернесто  74 

Сеферовић Петар  18, 162, 164, 173 

Сиборг Глен Теодор  74 

Симион Еуђен  21 

Симић Мајкл (Михаило)  74 

Симић Мирослав  58 

Симић Татјана 18, 98, 107, 127, 162, 163, 168, 
175 

Симић Чедомир  47 

Симовић Љубомир 19, 178, 218, 235, 254, 258 

Симоновић Слободан  16, 129, 155 

Синдик Илија  58 

Сједов Леонид Иванович  74 

Сјенкјевич Хенрих  74 

Сјерпињски Вацлав  74 

Скарић Владислав  58 

Скерлић Јован  58 

Скок Петар  59 

Скороход Валериј Владимирович  74 

Скрјабин Константин Иванович  74 

Славковић Јован  59 

Смирнова Сергејевна Енгелина  24 

Смирнов Владимир Иванович  74 

Смичиклас Тадија  59 

Собољевски Алексеј Иванович  74 

Сокић Љубица  48, 208, 227, 258, 262 

Солжењицин Александр  74 

Спасић Алекса Н.  84 

Спасић Милован  84 

Спасович Владимир Данилович  84 

Спекторски Евгеније В.  59 

Сперански Михаил Несторович  74 

Спремић Момчило  23, 97, 99, 192 

Спригс Ричард  74 

Спужић Владимир  48 

Спужић Иван  48 

Србиновић Младен  48 

Срдић Владимир 15, 128, 151, 154, 160, 281, 
283, 285 

Срејовић Драгослав  48, 134, 194, 212, 222, 
308, 309 

Сремац Стеван  48, 228, 252 

Сретеновић Сава  84 

Срећковић Пантелија (Панта) С.  48 

Станковић Богољуб  48, 133, 281 

Станковић Горан  18, 96, 128, 163, 164, 174 

Станковић Синиша  48, 165 

Становчић Војислав  48 

Станојевић Станоје  48 

Станчић Светислав  59 

Стевановић Андра Ј.  48, 228, 252 

Стевановић Боривоје  48 

Стевановић Борислав  48  
Стевановић Владимир  7, 12, 98, 104, 141–143, 

145, 210, 227, 233, 288, 309 

Стевановић Милан  18 

Стевановић Милена  12, 107, 120, 127, 141, 
142, 146, 246 

Стевановић Милица 25, 197, 198, 203 

Стевановић Михаило  48 

Стевановић Петар  49 

Стевановић Тодор  25, 198, 202, 210, 246 

Стеле Франце  59 

Стефановић Владисав  49 

Стефановић Димитрије  49 

Стефановић Ђорђе  49 

Стефановић Милутин  49 

Стефановић Станоје  49 

Стијовић Ристо  49 

Стипетић Владимир  74 

Стипчевић Никша  49 

Стирикович Михаил Адољфович  74 



322 

Стојадиновић Нинослав  49, 89, 92, 109, 124, 
151, 154, 218, 293, 294–296, 301, 302, 304 

Стојаковић Мирко  49 

Стојановић Димитрије  84  
Стојановић Н. Милан  14 

Стојановић Илија  49 

Стојановић Љубомир  49, 227, 252, 266 

Стојановић Сретен  49, 261 

Стојанчевић Владимир  49 

Стојачковић Александар  84 

Стојилковић Станко  13 

Стругар Владо  62 

Ступица Габријел  62 

Суботић Гојко  23, 191 

Судар Милан  10, 130, 136, 246 

Сундечић Јован  84 

Сурутка Јован  49 

Суша Свето  50 

 

Табаковић Иван  50, 205, 270 

Табачки Миодраг  25, 128, 198, 204 

Тадић Јорјо  50 

Тадић Љубомир  50 

Тамбора Анђело  74 

Танопулос Василис  18  
Тарановски Теодор В.  50 

Тартаља Марино  62 

Тасић Никола  50 

Тасовац Синиша  59 

Татаркјевич Владислав  74 

Тахиаос Антоније  75 

Теодоровић Душан  15, 107, 127, 152, 154, 159, 
243 

Теокарис Периклис  75 

Терзин Александар  50 

Терзић Славенко  23, 99, 128, 189, 190, 191, 
193, 209, 217, 229, 239, 244 

Термије Пјер  75 

Тесла Никола  50, 90, 209, 262, 264, 300, 303 

Тешић Живојин  50, 92 

Тешић Милосав  19, 91, 176, 179, 213 

Тибке Вернер  75 

Тиене Гаетано  19 

Тијер Анри  84 

Тирлиман Бруно  75 

Тителбах Владислав  84 

Тихонравов Николај Савич  84 

Тице Емил  84 

Тишлер Миха  75 

Тишма Александар  50 

Ткалац Игњатијевић Имбро  84 

Тодоровић Доброслав  59 

Тодоровић Коста  50 

Тодоровић Милева Мица  62, 250 

Тодоровић Стеван  50, 252 

Тодорчевић Стево  9, 134 

Токарев Сергеј Александрович  75 

Толстој Лав Николајевич  75 

Толстој Никита Илич  75 

Толстој Светлана Михајловна  21 

Томановић Жељко  13, 140, 143, 148, 150, 232 

Томек Вацлав  75 

Томић Јован Н.  50, 228, 252 

Томић Миодраг  50 

Томовић Рајко  50 

Топаловић Мита (Димитрије)  85 

Тополињска Зузана  21, 233 

Торбар Јосип  85 

Торгов Игор Владимирович  75 

Трајковић Властимир  51, 198, 199 

Трапезников Вадим Александрович  75 

Тривунац Милош  51 

Трнски Иван  85 

Тројановић Сима  59 

Тројански Александр Степанович 85  
Тула Франц  85 

Турилов Анатолиј Аркадјевич  24 

Туроман Јован  51, 227, 252 

Турпаев Тигран Мељкумович  75 

Тутузас Павлос  19 

Тутунџић Панта  51 

Тућан Фран  59 

Туцаков Јован  51 

Туцић Никола  59 

 

Ћелић Стојан  51 

Ћирковић Величковић Тања 13, 104, 142, 149 

Ћирковић Сима  51 

Ћопић Бранко  51, 180, 209, 213, 214, 249, 270 

Ћоровић Владимир  51, 190, 195 

Ћосић Добрица  51, 89, 176, 182, 183, 216, 252, 
288 

Ћудина Јаков  85 

Ћулум Јован  51 

Ћурчић Слободан  62, 230 

 

Убавкић Петар  85 

Увалић Радивој  59 

Угринов Павле (Поповић Василије)  51 

Угрумов Михаил Вениаминович  19 

Унгер Феликс  19 

Урисон Ги  75 

Урошевић Атанасије  51 

Урошевић Влада  21 

Урошевић Сава  51, 252 

Успенски Фјодор Иванович  75 
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Фармаковски Владимир  51 

Фел Онор  75, 88, 227 

Ферари Мауро 16 

Ферјанчић Божидар  51 

Фикер Фридберт  75 

Филиповић Иван  85 

Финжгар Алојзиј  62 

Фира Александар  52 

Фисковић Цвито  62 

Флајнер Томас  22 

Флашар Мирон  59 

Флорински Тимофеј Дмитријевич  75 

Фол Александар  75 

Фонтен Рене  76 

Форо Ласло  11 

Фортунатов Филип Фјодорович  76 

Фракноји Вилмош  76 

Франгеш Михановић Роберт  59 

Фролов Константин Васиљевич  76 

Фуке Фердинанд Андре  85 

 

Хабермас Јирген  22 

Хавранек Бохуслав  76 

Хадзидакис Манолис  76 

Хадрович Ласло  76 

Хаждеу Богдан П.  85 

Хајдин Никола  52, 209, 244 

Халперн Бернар  76 

Халугин Сава 25, 124, 198, 199, 203, 209, 244, 
260, 282, 284, 289 

Хандке Петер  21 

Харват Јозеф  76 

Харвуд Роналд  76 

Харитос Панајотис  76 

Хатала Мартин  85 

Хауптман Људмил  59 

Хауптман Харалд  76 

Хафнер Станислав  76 

Хаџи-Ђокић Јован 8, 17, 163, 167, 175, 236, 
295, 297, 299, 304 

Хаџи Душан 76 

Хаџи Јован  59 

Хаџиселимовић Хајрудин  62 

Хаџић Антоније  85 

Хаџић Олга  52, 250, 282, 288 

Хвостов Владимир Михаилович  76 

Хегедушић Крсто  59 

Херак Милан  76 

Хербут Федор  9, 132 

Херцег Јанош  52 

Ходел Роберт  21 

Хлитчијев Јаков М.  52 

Хорак Јиржи  76 

Хофман Феликс  85 

Христић Стеван  52 

Христић Филип  85 

Хујер Олджих  76 

Хунгер Херберт  76 

 

Цајлингер Антон  11 

Цар Марко 59 

Цветко Драготин  62 

Цветковић Владица  10, 128, 130, 138, 218, 
236, 271 

Цветковић Драгош  9, 131 

Цвијић Јован  52, 92, 138, 186, 187, 227, 229, 
230, 252 

Цвитер Фран  62 

Ценић Ђорђе  85 

Цицин Николај Васиљевич  77 

Црквењаков Радомир  13 

Црногорац Коста  85 

 

Чавошки Коста  8, 22, 100, 104, 107, 126, 127, 
185, 186, 210, 227, 254 

Чазов Јевгениј Иванович  77, 164 

Чајкановић Веселин  59 

Чалић Душан  62 

Чампраг Душан  52, 109, 281, 283 

Чарота Алексијевич Иван  21 

Чековић Живорад  12, 89, 97, 104, 130, 141, 
142, 144, 147, 217, 232, 271 

Челебоновић Марко  52 

Черноуско Феликс Леонидович  15 

Чобељић Никола  52 

Чолић Миодраг  17, 95, 96, 99, 102, 123, 125, 
162, 163, 168, 210, 221, 222, 262, 288, 297 

Чоловић Радоје  17, 162, 163, 169, 209, 218, 
229, 244, 246, 250, 310 

Чомски Ноам  22 

Чремошник Грегор  59 

Чубриловић Васа  52, 209, 244 

Чулиновић Фердо  59 

Чумић Аћим  85 

 

Џамоња Душан  62 

Џаџић Петар  60 

Џонсон Даглас  77 

Џурова Аксинија  21 

 

Шантић Алекса 60 

Шапчанин Милорад Поповић  85 

Шафаревич Игор Ростиславович  77 

Шахматов Алексеј Александрович  77 

Шаховић Ксенофон  52 

Швикер Јохан Хајнрих  85 
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Швракић Драган  18 

Шенгор  Џелал  11 

Шиђански Душан  22 

Шијан Слободан  25, 128, 198, 204 

Шијачки Ђорђе  9, 133 

Шили Ендре  11, 102 

Шиљак Драгослав  15 

Шишић Фердо  60 

Шишманов Иван Д.  77 

Шкорић Драган  12, 141, 142, 144, 232, 241, 
282, 283, 285, 286 

Шкреб Никола  62 

Шљиванчанин Жељко  10, 139 

Шљивић Бранко  60, 250 

Шолаја Богдан  12, 98, 119, 141–143, 145, 149, 
210 

Шолохов Михаил Александрович  77 

Шопов Ацо  62 

Шостакович Дмитриј Дмитријевич  77 

Шпалдон Емил  77 

Штампар Андрија  52 

Штраус Иван  77 

Штрекељ Карел  60 

Штросмајер Јосип Јурај  86 

Шуберт Габријела  21 

Шулек Богослав  86 

Шуловић Војин  52 

Шурмин Ђуро  60 

Шушић Веселинка  53, 250 

Шушић Миленко  53 
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