
ИЗВОД 
 

ИЗ ПРОГРАМА САРАДЊЕ САНУ И АНУРС 
ЗА СЈЕДНИЦУ ИЗВРШНИХ ОДБОРА САНУ и АНУРС 

 
I. УВОД 

 
Српска академија наука и уметности и Академија наука и умјетности 

Републике Српске континуирано су сарађивале у протеклих двадесетак 
година. Сарадња се заснивала на организовању заједничких скупова, учшћа 
чланова академија у скуповима које је организовала друга страна, 
објављивању радова чланова једне академије у публикацијама друге 
академије, као и припреми заједничких публикација, размјени издања, 
организовању промоција књига и предавања чланова САНУ у АНУРС-у. 

Посебно интензивна сарадња одвија се између одбора за језик, одбора за 
кардиоваскуларну патологију и одбора за катализу. Чланови одбора за 
кардиоваскуларну патологију САНУ и АНУРС  радили су заједно на више 
научноистраживачких пројеката и учествовали на скуповима који су се 
одржавали у САНУ и АНУРС. 

Потписивањем формалног Споразума о сарадњи прошле године у 
септембру, ушли смо у нову фазу сарадње двију институција, за коју 
сматрамо да ће бити обиљежена још садржајнијим програмом и 
интензивнијим активностима. 
 

II. КРАТАК ПРЕГЛЕД РАНИЈЕ САРАДЊЕ 
 

Од заједничких активности у протеклом периоду издвајамо неколико: 
 

1. Научни скуп „Српски духовни простор“ 
2. Научни скуп „Петар Кочић данас“, 
3. Научни скуп „Анексија БиХ поводом стоте годишњице“, 
4. Научни скуп „Андрић између Истока и Запада“, 
5. Научни скуп „ Први свјетски рат – узроци и посљедице“, 
6. Промоција књиге академика Живојиновића, 
7. Предавање академика Пешка на тему „Сјећање на српске великане и 

савремена хирургија једњака“ 
8. Међународни симпозијум „Испитивање функције аутономног нервног 

система“ (Ђајић), 
9. Промоција Сабраних дела Николе Кољевића, 
10. Посјета делегације САНУ (2011), 
11. Посјета делегације САНУ и Матице српске (2013) 
12. Присуство годишњим јубилејима САНУ, 
13. Суорганизација скупа „Први балкански рат 1912/1913“, 
14. Међународни научни скуп „Срби и Први светски рат“, (2014), 
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15.  Свечана академија и изложба у АНУРС поводом рођења Бранка  
Ћопића, 

16.  Посјета Извршног одбора Предсједништва АНУРС у САНУ (2015). 
 
 
III. ПРЕГЛЕД САРАДЊЕ КОЈА СЕ ОДВИЈА ТОКОМ 2016. године  

 
1. Рад на припреми зборника „Глас“, Одјељења историјских 

наука САНУ посвећеног успомени на академика Милорада 
Екмечића, 

2. Промоција споменице у част академика Десанке Ковачевић 
Којић, 

3. Комеморација поводом смрти академика Светозара Кољевића, 
4. Уводна бесједа предсједника на изложби Душана Оташевића у 

Музеју савремене умјетности, (Бања Лука, 16. јуни 2016), 
5. Међународни научни скуп „ Нови трендови у дијагностици и 

третману акутног коронарног синдрома“, 
6. Академија поводом стогодишњице смрти Петра Кочића (у 

Београду и Бањој Луци), 
7. Предавање академика Стевана Пилиповића, редовног члана 

САНУ и предсједника Огранка САНУ у Новом Саду до краја 
2016. године, 

8. Промоција зборника радова САНУ „Правци економског 
развоја Србије“, уредника академика Часлава Оцића, 

9. Заједничка сједница извршних одбора САНУ и АНУРС, Бања 
Лука 14. октобар 2016. године,  

10. Симпозијум поводом 175. годишњице САНУ „Националне 
академије наука и уметности у 21. веку“, Београд 2. децембар 
2016. године, 

11.  Симпозијум „Diabetes mellitus: савремена достигнућа и 
изазови“, половина октобра 2016. године, 

12.  Предавање проф. др Зорана Кривокапића, дописног члана 
САНУ, 28. октобар 2016. године, 

13.  IV конгрес о атеросклерози Србије, САНУ, 4-10. новембар 
2016. године,  

14. Заједничка сједница одбора за кардиоваскуларну патологију 
САНУ и АНУРС, 8. децембар 2016. године,  

15. Заједничка сједница Одбора за стандардизацију српског 
језика. 
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IV. ПРИЈЕДЛОГ ЗАЈЕДНИЧКИХ АКТИВНОСТИ У 2017. И 2018. 
години 
 
1. Научни скуп “Двадесет и пет година Републике Српске и 

специјалне паралелне везе“, 
2. Научни скуп „Стратегије развоја и економске сарадње малих 

земаља у условима глобализације и регионалних интеграција“, 
3. Научни скуп „Реформа високог образовања у Републици Србији 

и Републици Српској – токови и странпутице у развоју“, 
4. Округли сто на тему „Српски језик данас“, 
5. Рад на издавању Српског дијалектолошког атласа“, 
6. Заједнички рад у Одбору за стандардизацију српског језика, 
7. Изложбе из фундуса САНУ у Галерији АНУРС-а, 
8. Самостална изложба академика Владимира Величковића, 
9. Научни скуп „Стање, развој и усавршавање критеријума за 

вредновање научног рада“, 
10. Научни скуп „Постојеће стање и предлози мјера за развој села“, 
11.  Научноистраживачки пројекат „Стварање нових, развој и 

увођење постојећих сората најзначајнијих гајених биљака у 
производњу у Републици Српској и Србији“, 

12. Научноистраживачки пројекат „Кинетика развоја у чврстом 
стању“, 

13. Научноистраживачки пројекат „Јачање субрегионалне сарадње у 
области обновљивих извора енергије у циљу одрживог развоја и 
смањења климатских промјена“, 

14. Научни скуп „Превенција и третман можданог удара“, 
15.  Израда студије „Репродуктивно здравље – приоритетни 

друштвени задатак“. 
 
 
Бања Лука, 26. септембар 2016. године  


