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ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ
Академије наука и умјетности Републике Српске
за 2021. годину
УВОД
У Академији наука и умјетности Републике Српске у току 2021. године спроведени
су избори, како за руководство АНУРС-а, тако и за нове чланове Академије: редовне и дописне у радном саставу, и иностране.
Иако је пандемија вируса COVID-19 била присутна и у 2021. години и умногоме умањила рад, како органа Академије тако и њених чланова, ипак су се у овој години одвијале
бројне активности.
У току протекле године одржано је више сједница Скупштине, Предсједништва,
Извршног одбора Предсједништва, као и одјељења АНУРС-а, објављено је више књига,
зборника радова и часописа, а радило се и на научноистраживачким пројектима, од којих је
најзначајнији Енциклопедија Републике Српске, остварена је међународна и међуакадемијска
сарадња, а вриједне помена су и активности које су се одржавале у Галерији АНУРС-а.

РАД ОРГАНА АКАДЕМИЈЕ
Скупштина Академије, као највиши орган Академије, одржала је три сједнице. Предсједништво АНУРС-а је одржало осам сједница, а одржане су и четири сједнице Извршног
одбора Предсједништва.
1. СКУПШТИНА АКАДЕМИЈЕ
Прва сједница Скупштине Академије у 2021. години одржана 22. септембра.
Сједници су присуствовали академици: Рајко Кузмановић, Драгољуб Мирјанић, Драго
Бранковић, Алекса Буха, Снежана Савић, Витомир Поповић, Неђо Ђурић, Ново Пржуљ,
Бранко Летић, Драган Данелишен, Мирко Шошић, Марко Вуковић, Бранко Шкундрић,
Миливоје Унковић и дописни чланови Есад Јакуповић, Рајко Томаш, Зоран Митровић, Ранко
Поповић, Вељко Марић, Душко Вулић.
На сједници нису били присутни академици: Дренка Шећеров Зечевић, Слободан Реметић, Рајко Петров Ного, Гојко Ђого, Војислав Максимовић и Миливоје Надаждин.
У уводном дијелу сједнице, прије почетка рада, констатовано је да је присутно 20, од
укупно 26 чланова Академије у радном саставу. Скоро сви чланови који су изостали оправдано су били одсутни.
Број присутних чланова био је довољан за пуноважан рад Скупштине.
На сједници је усвојен дневни ред како слиједи:
1. Усвајање записника са сједнице Скупштине Академије од 18. децембра 2020;
2. Уводни говор предсједника АНУРС-а;
3. Информација о раду АНУРС-а у периоду 2016–2021. године;
4. Доношење одлуке о утврђивању укупног броја чланова Академије који учествују у раду
сједнице Скупштине (члан 29 Статута АНУРС-а);
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5. Потврђивање избора секретарâ и замјеникâ секретарâ:
а) Одјељења друштвених наука,
б) Одјељења књижевности и умјетности,
в) Одјељења природно-математичких и техничких наука,
г) Одјељења медицинских наука;
6. Именовање комисије за спровођење поступка гласања;
7. Избори за:
а) предсједника АНУРС-а,
б) потпредсједника АНУРС-а,
в) генералног секретара АНУРС-а,
г) члана Предсједништва АНУРС-а;
8. Извјештај комисије о резултатима гласања;
9. Разно.
Записник са претходне сједнице који су чланови Скупштине добили уз позив за сједницу једногласно је усвојен.
Како је и предвиђено Статутом, предсједник Кузмановић је на почетку сједнице одржао
пригодну бесједу. У првом дијелу излагања било је ријечи о конституисању Академије и
њеној организацији, а други дио био је посвећен раду и активностима Академије.
Информацију о раду Академије у периоду 2016–2021. године, која је приложена у материјалима за сједницу, сачињена је на 45 страна, што указује на мноштво послова обављених у
Академији у том периоду. Видљиве су бројне активности у изради Енциклопедије РС.
Академија наука и умјетности Републике Српске успјела је, за кратко вријеме, да приреди и изда три тома Енциклопедије, а ради се и на припреми осталих томова. Констатовано
је да би неке од докумената требало ставити на сајт, како би јавност била боље упозната са
радом Академије. Такође, закључено је да треба наставити са радом на осталим пројектима
који су започети, али и покренути нове пројекте. Како није било примједаба на документ,
Информација о раду АНУРС-а у периоду 2016–2021. година је прихваћена.
Донесена је одлука о утврђивању укупног броја чланова Академије који учествују у
раду сједнице Скупштине. Сходно члану 29 Статута, укупан број чланова у радном саставу
умањује се бројем оних чланова који због болести, дужег одсуствовања или других оправданих разлога годину дана нису учествовали у раду Академије. То значи да се њихов глас не
рачуна само на данашњој сједници, али на првој наредној сједници којој буду присуствовали
и на којој буду учествовали у раду њихов глас ће бити валидан. Према Статуту, секретари
одјељењâ изнијели су приједлоге за умањење гласачког тијела.
Послије изнесених приједлога секретара одјељењâ, донесена је одлука да се из данашњег гласачког тијела искључује академик Миливоје Надаждин, односно укупан број чланова у радном саставу умањује се за једног члана.
Према Статуту, секретаре и замјенике секретара одјељења бирају чланови одјељења,
тајним гласањем. С обзиром на то да су избори за секретаре и замјенике секретара одјељења
АНУРС-а коректно спроведени, приједлози су упућени Скупштини на потврђивање.
Скупштина је акламацијом једногласно потврдила приједлоге одјељења за секретаре и
замјенике секретара у сљедећем саставу:
1. Одјељење друштвених наука
‒ секретар академик Сњежана Савић,
‒ замјеник секретара академик Витомир Поповић;
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2. Одјељење књижевности и умјетности
‒ секретар академик Бранко Летић,
‒ замјеник секретара проф. др Ранко Поповић, дописни члан;
3. Одјељење природно-математичких и техничких наука
‒ секретар академик Бранко Шкундрић,
‒ замјеник секретара проф. др Есад Јакуповић, дописни члан<
4. Одјељење медицинских наука
– секретар академик Драган Данелишен,
– замјеник секретара академик Марко Вуковић;
Горенаведени секретари и њихови замјеници изабрани су на период од четири године.
Прије гласања за изборе за предсједника АНУРС-а, потпредсједника АНУРС-а, генералног секретара АНУРС-а и члана Предсједништва АНУРС-а, Скупштина је именовала
Комисију за спровођење поступка гласања (Изборну комисију).
У наставку сједнице услиједио је избор предсједника, два потпредсједника, генералног секретара и члана Предсједништва АНУРС-а. Предсједавајући је извијестио да је данашњем избору претходио сљедећи поступак: први корак је био да сва четири одјељења дају
приједлоге, тј. да предложе кандидате. Када су одјељења доставила Предсједништву приједлоге, Предсједништво је, на бази приједлога одјељења, утврдило коначан приједлог по коме
Скупштина гласа.
Кандидат за предсједника је академик Рајко Кузмановић, за потпредсједнике – академици Драгољуб Мирјанић и Миливоје Унковић, генералног секретара академик Драго Бранковић, а за члана Предсједништва – академик Мирко Шошић.
Након, тајног гласања, Комисија за избор је констатовала је да су изабрани:
1. Академик Рајко Кузмановић, за предсједника;
2. Академик Драгољуб Мирјанић, за потпредсједника;
3. Академик Драго Бранковић, за генералног секретара;
4. Академик Мирко Шошић, за члана Предсједништва.
Академик Миливоје Унковић, кандидат за потпредсједника, није добио потребну
већину гласова.
Редовна сједница Скупштине Академије, 22. децембар 2021. године
Сједници су присуствовали академици: Рајко Кузмановић, Драгољуб Мирјанић, Драго
Бранковић, Мирко Шошић, Снежана Савић, Витомир Поповић, Алекса Буха, Слободан
Реметић, Бранко Летић, Миливоје Унковић, Бранко Шкундрић, Неђо Ђурић, Ново Пржуљ,
Драган Данелишен, Марко Вуковић и дописни чланови: Рајко Томаш, Ранко Поповић, Зоран
Митровић, Есад Јакуповић, Душко Вулић, Вељко Марић.
Из објективних разлога одсуствовали су академици: Гојко Ђого, Војислав Максимовић, Рајко Петров Ного и Дренка Шећеров Зечевић, а Миливоје Надаждин не учествује у
раду дужи временски период.
Констатовано је да је од 26 чланова у радном саставу присутно 21, од укупног броја
редовних чланова (19) присутно је 15.
Након усвојеног дневног реда, расправљало се о сљедећем:
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1.
2.
3.
4.
5.

Бесједа предсједника АНУРС-а, академика Рајка Кузмановића;
Усвајање записника са претходне сједнице Скупштине Академије;
Усвајање Програма рада АНУРС-а за 2022. годину;
Усвајање Буџета и Финансијског плана за 2022. годину;
Приједлог одлуке о сагласности на Правилник о измјенама и допунама Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Служби АНУРС-а;
6. Избор чланова Финансијског одбора АНУРС-а;
7. Разно.

Предсједник академик Рајко Кузмановић обратио се члановима Академије бесједом у
којој се осврнуо на рад Академије у цјелини, активности које су спроведене у току изборних
процеса, састав Академије и на све остале активности које се реализују у АНУРС-у.
Записник са претходне сједнице Скупштине усвојен је једногласно.
Програм рада АНУРС-а за 2022. годину обухвата: рад органа Академије, материјалнофинансијска питања и све активности Академије (научни скупови, пројекти, издавачка дјелатност, међународна сарадња, рад на Енциклопедији Републике Српске). Сва одјељења дала
су своје приједлоге и овај програм рада сачињен је на бази тих приједлога. За 2022. годину
предвиђено је реализовање 12 научноистраживачких пројеката који су у току, а један од значајних сегмената Академије јесте издавачка дјелатност (споменице, часописи, зборници
радова, монографије и све друге публикације). Рад Галерије такође је заступљен, предвиђени
су концерти и ретроспективна изложба Моме Капора. За наредну годину планирано је и
активирање институтâ. Ради се на покретању рада Института за српски језик и књижевност и
Института за историју. На пољу међународне сарадње планиране су бројне активности, с тим
да би требало интензивирати дјеловање на пољу билатералне сарадње, те ревидирати сарадњу са Македонском и Бугарском академијом наука, а посебно сарадњу са САНУ. Овакав
програм рада једногласно је усвојен.
Једногласно су усвојени и приједлози Буџета и Финансијског плана за 2022. годину,
уз напомену да буџет Академије за 2022. износи 1.860.900,00 КМ, што значи да је повећан за
око 20% у односу за претходну годину.
Пошто је Предсједништво усвојило Правилник о измјенама и допунама Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у АНУРС-у, Скупштина је једногласно дала сагласност за овај документ.
У складу са Статутом АНУРС-а, Скупштина именује Финансијски одбор, на приједлог Предсједништва. У Финансијски одбор једногласно су изабрани: проф. др Есад Јакуповић, дописни члан, академик Драго Бранковић и проф. др Душко Вулић, дописни члан
АНУРС-а.
Изборна сједница Скупштине Академије, 22. децембар 2021. године
По завршетку редовне сједнице Скупштине, у истом саставу отпочела је изборна сједница Скупштине, са сљедећим дневним редом:
1. Извјештај о спроведеној процедури за избор нових редовних и дописних чланова у
радни састав АНУРС-а;
2. Именовање Изборне комисије;
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5.
6.
7.
8.

3. Разматрање и одлучивање о приговорима и примједбама на реферате и приједлоге за
избор нових редовних и дописних чланова у радни састав АНУРС-а;
4. Информација о спроведеној процедури за избор потпредсједника и избор потпредсједника АНУРС-а;
Спровођење избора (тајно гласање) за нове редовне и дописне чланове у радни састав
АНУРС-а;
Извјештај Изборне комисије о резултатима гласања;
Разматрање приједлога Предсједништва АНУРС-а за избор иностраних чланова АНУРС-а;
Разно.

У Извјештају о спроведеној процедури за избор нових редовних и дописних чланова у
радни састав АНУРС-а указано је на ток изборних активности које су вођене у претходном
периоду. Одржане су редовне сједнице сва четири одјељења, на којима су утврђени приједлози кандидата за избор нових редовних и дописних чланова у радни састав АНУРС-а. На
сједницама одјељењâ утврђено је да су спроведене све планиране активности (расписан конкурс, извршен преглед конкурсне документације, формиране комисије за све кандидате,
написани и потписани реферати) и извршене друге техничке припреме (заказани састанци
одјељења, достављени реферати) за одржавање сједница одјељења.
Одјељење друштвених наука одржало је сједницу 1. децембра 2021. године. Након
завршеног тајног гласања у даљу процедуру упућени су сљедећи кандидати: проф. др Рајко
Томаш, дописни члан АНУРС-а, економиста, кандидат за редовног члана у радном саставу;
проф. др Зоран Арсовић, филозоф, кандидат за дописног члана у радном саставу; проф. др
Јасмин Комић, економиста, кандидат за дописног члана у радном саставу.
Одјељење књижевности и умјетности одржало је сједницу 30. новембра 2021. године.
На сједници се расправљало о кандидатима за дописне чланове у радном саставу (два кандидата). С обзиром на то да већина од укупног броја чланова Одјељења књижевности и умјетности (потребна су била четири гласа) није подржала предложене кандидате, констатовао је
да из Одјељења књижевности и умјетности нема кандидата за избор дописних чланова у радном саставу АНУРС-а.
Одјељење природно-математичких и техничких наука одржало је сједницу 1.
децембра 2021. године. На сједници се расправљало о осам кандидата. Након обављеног гласања у два круга, Одјељење је предложило сљедеће кандидате за даљу процедуру: за избор у
редовне чланове у радном саставу – проф. др Есада Јакуповића, дописног члана АНУРС-а, и
проф. др Зорана Митровића, дописног члана АНУРС-а; за избор у дописне чланове у радном
саставу – проф. др Стојка Видовића и проф. др Рајка Гњата.
Одјељење медицинских наука одржало је сједницу 29. новембра 2021. године. Комисије за писање реферата за избор кандидата за редовног члана и дописних чланова у радном
саставу доставиле су потписане реферате у предвиђеном року, и они су прослијеђени члановима Одјељења електронским путем (један кандидат за редовног члана у радном саставу и
шест кандидата за дописне чланове АНУРС-а у радном саставу). Након спроведеног гласања
(први и други круг), у даљу процедуру избора нових чланова АНУРС-а прошли су: проф. др
Душко Вулић, дописни члан АНУРС-а, кандидат за редовног члана АНУРС-а у радном
саставу; проф. др Сњежана Поповић Пејичић и проф. др Ранко Шкрбић, кандидати за дописне чланове у радном саставу.
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У Извјештају о спроведеној процедури за избор нових редовних и дописних чланова у
радни састав АНУРС-а констатовано је да одјељења нису у потпуности испоштовала Одлуку
о сразмјери између броја кандидата из одјељења, односно између научних и умјетничких
области. На свим сједницама одјељења предложени су кандидати и за иностране чланове које
је Предсједништво прихватило и уврстило на листу за избор иностраних чланова АНУРС-а.
Извјештај о о спроведеној процедури једногласно је прихваћен.
Након прихваћеног извјештаја о спроведеној изборној процедури, сви секретари
одјељењâ АНУРС-а (изузев ОКУ) изнијели су кратке биографије свих кандидата.
Сви извјештаји секретарâ једногласно су прихваћени.
Како би се могло приступити даљем раду, односно самој процедури избора, Скупштина је донијела двије одлуке, и то: Одлуку о умањењу броја чланова Академије за рад на
изборној сједници Скупштине, 22. 12. 2021. године за избор потпредсједника АНУРС-а и
дописних чланова у радни састав Академије (укупно је 26 чланова у радном саставу; Одјељење природно-математичких и техничких наука тражило да се из рада ове сједнице Скупштине искључи Миливоје Надаждин; укупан број који гласа је 25 чланова, потребна већина
је 13 гласова) и Одлуку о умањењу броја чланова Академије за рад на изборној сједници
Скупштине, 22. 12. 2021. године за избор редовних чланова у радни састав Академије (укупан број чланова који гласају је 20; Одјељење природно-математичких и техничких наука
тражило је да се из рада ове сједнице Скупштине искључи Миливоје Надаждин; укупан број
који гласа је 19 чланова, потребна већина је десет гласова).
Након усвајања наведених одлука извршено је именовање Изборне комисије, са
задатком да спроведе процедуру за избор другог потпредсједника АНУРС-а, и да спроведе
процедуру за избор редовних чланова у радни састав, односно дописних чланова у радни
састав АНУРС-а и о томе поднесе извјештај Скупштини АНУРС-а.
У информацији о спроведеној процедури за избор другог потпредсједника АНУРС-а
констатовано је да су сва четири одјељења, што је потврдило и Предсједништво АНУРС-а
предложила да се за другог потпредсједника АНУРС-а изабере академик Миливоје Унковић.
Након обављеног тајног гласања, Комисија је констатовала да је за потпредсједника
АНУРС-а изабран академик Миливоје Унковић.
До утврђеног рока приговоре и примједбе доставили су предлагачи за четири кандидата
и то:
– Удружење књижевника Српске за кандидата Сретена Вујковића (Одјељење књижевности и умјетности);
– Академици Радмила Петановић, Драган Шкорић и Ново Пржуљ за кандидата проф. др
Војислава Тркуљу (Одјељење природно-математичких и техничких наука);
– Академици Александар А. Мартињук, Виктор И. Парфјонов и Ново Пржуљ за кандидата проф. др Зорана Говедара (Одјељење природно-математичких и техничких наука);
– Наставно-научно вијеће Технолошког факултета Зворник за кандидата проф. др Миладина Глигорића (Одјељење природно-математичких и техничких наука).
О сваком поднесеном приговору Скупштина се појединачно изјашњавала. Једногласно је одбијен приговор за кандидата Сретена Вујковића. О приговорима из Одјељења природно-математичких и техничких наука (три приговора) Скупштина је заузела став да се
чланови Одјељења, с обзиром на то да су по Одлуци имала могућност да предложе још једног кандидата, изјасне о томе којег ће кандидата уврстити на изборну листу. Након краћег
састанка, Одјељење је одлучило да то буде проф. др Зоран Говедар. С обзиром на овако зау8

зет став Одјељења, приговор за проф. др Зорана Говедара је уважен и исти је уврштен на
листу за гласање, док су остала два приговора одбачена.
Након завршене расправе о приговорима, приступило се тајном гласању за избор
редовних чланова у радни састав и дописних чланова у радни састав АНУРС-а. По спроведеној процедури гласања, Изборна комисија је констатовала да су за редовне чланове у радни
састав АНУРС-а изабрани досадашњи дописни чланови АНУРС-а (гласало 15 редовних чланова) и то:
– проф. др Рајко Томаш −
– проф. др. Есад Јакуповић −
– проф. др Зоран Митровић –
– проф. др Душко Вулић −

„ЗА“ .... 14
и
НЕВАЖЕЋИ ЛИСТИЋ ...... 1,
„ЗА“ .... 11, ПРОТИВ ..... 3 и НЕВАЖЕЋИ ЛИСТИЋ ...... 1,
„ЗА“ .... 11, ПРОТИВ ...... 2 и НЕВАЖЕЋА ЛИСТИЋА .. 2,
„ЗА“ .... 13, ПРОТИВ ...... 1 и НЕВАЖЕЋИ ЛИСТИЋ ...... 1.

Након пребројаних гласова (гласао 21 члан у радном саставу), Комисија је констатовала да су за дописне чланове у радни састав изабрани:
– проф. др Зоран Арсовић – „ЗА“ .... 14, ПРОТИВ ...... 3 и НЕВАЖЕЋА ЛИСТИЋА ... 4,
– проф. др Зоран Говедар –
„ЗА“ ..... 16, ПРОТИВ ......2 и НЕВАЖЕЋА ЛИСТИЋА ....3,
– проф. др Ранко Шкрбић – „ЗА“ .... 13, ПРОТИВ ...... 7 и НЕВАЖЕЋИ ЛИСТИЋ ...... 1,
– проф. др Сњежана Поповић Пејичић – „ЗА“ . 13, ПРОТИВ .. 4 и НЕВАЖЕЋА ЛИСТИЋА...4.
У даљем току сједнице извршен је избор, акламацијом, иностраних чланова АНУРС-а.
У складу са приједлогом Предсједништва, за иностране чланове АНУРС-а изабрани су:
1. Проф. др Светлана Стевовић, техничке науке – инжењерство заштите животне средине, пројектовање и хидротехничке конструкције;
2. Проф. др Ненад Филиповић, техничко-технолошке науке – компјутерски прорачун;
3. Проф. др Слободан Вујић, област рударства, доктор техничких наука;
4. Проф. др Милан Недељковић, област кардиологија;
5. Проф. др Олег Алексејевић Колобов, друштвене науке, област историја;
6. Проф. др Илија Марић, професор универзитета, друштвене науке, област филозофија,
физикохемичар, преводилац;
7. Милован Витезовић, књижевник;
8. Драган Станић, књижевник.
9. Академик Јосип Муселимовић, дипл. правник, адвокат.
2. ПРЕДСЈЕДНИШТВО АКАДЕМИЈЕ
Предсједништво је у току 2021. године одржало осам сједница.
Тринаеста сједница Предсједништва АНУРС-а одржана је 22. априла 2021. године.
Сједници су присуствовали академици: Рајко Кузмановић, Слободан Реметић, Драгољуб Мирјанић, Драго Бранковић, Бранко Летић, Бранко Шкундрић и Драган Данелишен.
Оправдано је одсуствовао академик Алекса Буха.
На сједници је усвојен дневни ред како слиједи:
1. Усвајање записника са XII сједнице Предсједништва;
2. Информација о завршетку рада на трећем и израда Азбучника за четврти том Енциклопедије Републике Српске;
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3. Усвајање Извјештаја о финансијском пословању АНУРС-а за 2020. годину;
4. Утврђивање Плана јавних набавки АНУРС-а за 2021. годину;
5. Усвајање Плана рада за успостављање и развој система финансијског управљања и
контроле за 2021. годину;
6. Утврђивање плана активности на припреми и одржавању изборне сједнице Скупштине АНУРС-а;
7. Именовање секретара АНУРС-а;
8. Разно.
На записник са XII сједнице Предсједништва није било примједаба, па је једногласно
усвојен.
У вези са Информацијом о завршетку рада на трећем и изради Азбучника за четврти
том Енциклопедије Републике Српске, без обзира на проблеме који су наступили у посљедњих годину дана, изашао је из штампе трећи том Енциклопедије. По обиму и садржају сличан
је претходним двама томовима. Рецензенти су дали препоруку за објављивање. Око 800 примјерака допремљено је у АНУРС, а осталих 700 примјерака спремљено је у штампарији.
Сачињен је план за четврти том, а јединствен азбучник је у фази прегледања. Потом ће бити
урађени појединачни азбучници за сваку стручну редакцију, а након тога још једном ће се
ревидирати одреднице. За наредни том предвиђено је 500 одредница више, па треба наћи
рјешење да се смањи обим. Планирано је да се у мају почне радити према утврђеном азбучнику. Информација је једногласно усвојена.
У Извјештају о финансијском пословању АНУРС-а за 2020. годину обухваћене су све
тачке пословања Академије. Средства по ребалансу умањена су за 60.000 КМ у односу на
претходну годину, што је око 4%. Упућени су дописи предсједнику Владе Републике Српске
и Министарству финансија, у којима је тражено да буџет на наредну годину не буде умањен.
Академија нема дуговања према другим субјектима. Академске награде су редовно исплаћиване. Постоји проблем који се односи на то да АНУРС у завршном рачуну исказује потраживање од 11.000,00 КМ, које се приказује због тога да Академија може једног дана извршити
потраживања по основу академске награде која је грешком исплаћивана преминулом академику Пантелији Дакићу умјесто академику Драгану Данелишену. Наплата овог потраживања
извршиће се тек након оставинске расправе. Једногласно је усвојен Извјештај о финансијском пословању АНУРС-а.
Разматран је план набавки за 2021. годину. Средства за набавке предвиђена су из буџета и из властитих прихода. План набавки за 2021. годину је једногласно усвојен.
Процедура финансијског управљања и контроле спроводи се у складу са захтјевима и
стандардима који су прописани. План рада за успостављање и развој система финансијског
управљања и контроле за 2021. годину једногласно је усвојен.
Мандат руководству Академије истекао je у децембру 2020. године, али се због услова
изазваних пандемијом вируса корона није могла одржати изборна сједница Скупштине, јер
не постоји могућност да чланови Скупштине гласају електронским путем, већ је неопходно
да се о предложеним кандидатима изјасне тајним гласањем. С тим у вези, утврђен је план
активности на одржавању сједница одјељењâ и сједнице Предсједништва и планирано је
одржавање сједнице Скупштине. Након расправе о терминима одржавања сједнице Скупштине, усаглашено је да се изборна сједница Скупштине ипак одржи у септембру, сједнице
одјељења четрнаест дана раније, а сједница Предсједништва седам дана прије сједнице
Скупштине.
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С обзиром на то да је досадашњи секретар АНУРС-а Томислав Мијатовић остварио
услове за одлазак у старосну пензију, објављен је конкурс за избор новог секретара на који се
пријавило пет кандидата. Именована је комисија за избор новог секретара. Након извјештаја
комисије о спроведеној процедури за избор новог секретара, Предсједништво је донијело
Одлуку да се за секретара АНУРС-а изабере Гордана Вуковић, дипл. правник.
У оквиру посљедње тачке дневног реда истакнуто је да је Филолошки факултет у Бањој
Луци покренуо активности на изради зборника у част академику Тутњевићу. Пошто АНУРС
има обичај да обиљежава јубилеје својих академика, предложено је да и Академија учествује
у овом пројекту.
Четрнаеста сједница Предсједништва АНУРС-а одржана је 10. јуна 2021. године.
Сједници су присуствовали академици: Рајко Кузмановић, Слободан Реметић, Драгољуб Мирјанић, Бранко Шкундрић, Драго Бранковић, Бранко Летић и Драган Данелишен.
Оправдано је одсуствовао академик Алекса Буха.
На сједници је усвојен дневни ред:
1. Усвајање записника са XIII сједнице Предсједништва;
2. Утврђивање приједлога новог сазива Уређивачког одбора Енциклопедије Републике
Српске;
3. Информација о раду на изради четвртог тома Енциклопедије Републике Српске;
4. Усвајање Споразума о успостављању и остваривању дугорочне сарадње АНУРС-а и
Универзитета у Источном Сарајеву;
5. Информација о процедури именовања секретара АНУРС-а и одговор на достављену
жалбу;
6. Текућа питања.
Записник са XIII сједнице Предсједништва једногласно је усвојен.
Утврђен је приједлог новог сазива Уређивачког одбора Енциклопедије РС, уз уважавање захтјева академика Слободана Реметића да, из здравствених разлога, више не учествује
активно у изради ЕРС и да, из тих разлога, не буде више члан Уређивачког одбора.
Поднесена је информација о раду на изради четвртог тома ЕРС, из које је видљиво да
су Уређивачки одбор, стручне редакције и лектори већ увелико ушли у израду четвртог тома.
До сада је урађено скоро 50% завршених одредница, што наговјештава да ће четврти том
бити завршен у разумном року. Активирано је 14 стручних редакција и сви раде. Ових дана
се ради врло интензивно и може се очекивати да све одреднице за четврти том буду у бази у
септембру ове године.
Предсједништво треба дати оријентационе рокове када ће која фаза бити завршена, па
да се према томе ради и планира завршетак до краја децембра.
Такође је констатовано да су одреднице о Југославији врло захтјевне и констатовано је
да ће се тешко одржати принцип „нецијепања“ слова. Такође је констатовано да се у претходним томовима тај принцип одржао избацивањем фотографија и усклађивањем текста, али
ако се буде морало, слово К ће се „пресјећи“. Информација је једногласно усвојена.
Прихваћен је приједлог споразума о сарадњи са Универзитетом у Источном Сарајеву.
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С обзиром на то да је Дражен Богић уложио жалбу на избор Гордане Вуковић за секретара АНУРС-а, а након дуже расправе и изношења појединачних ставова, Предсједништво је
једногласно донијело одлуку да се жалба Дражена Богића одбије као неоснована и да Гордана Вуковић ступи на дужност секретара АНУРС-а 1. јула 2021. године.
Петнаеста сједница Предсједништва АНУРС-а одржана је 1. септембра 2021. године.
Сједници су присуствовали академици: Рајко Кузмановић, Слободан Реметић, Драгољуб
Мирјанић, Драго Бранковић, Бранко Шкундрић, Драган Данелишен и Миливоје Унковић.
Оправдано је одсуствовали академици Алекса Буха и Бранко Летић (присуствовао је
његов замјеник академик Миливоје Унковић).
На сједници је усвојен сљедећи дневни ред:
1. Усвајање записника са XIV сједнице Предсједништва АНУРС-а;
2. Расписивање избора за дописне и редовне чланове у радни састав и иностране чланове
АНУРС-а;
a) Доношење Олуке о расписивању јавног конкурса за избор дописних и редовних
чланова у радни састав и иностраних чланова АНУРС-а;
б) Доношење критеријума и упутства за избор нових чланова АНУРС-а;
в) Доношење Одлуке о научним и умјетничким областима и броју кандидата који се
бирају за нове чланове АНУРС-а;
г) Усвајање текста јавног конкурса за избор дописних и редовних чланова у радни
састав и иностраних чланова АНУРС-а;
3. Текућа питања.
Након краће расправе, записник са XIV сједнице Предсједништва једногласно је усвојен.
У оквиру друге тачке дневног реда која се односи за расписивање избора за дописне и
редовне чланове у радни састав и иностране чланове АНУРС-а, Предсједништво је донијело
четири документа:
- Одлука о расписивању јавног конкурса за избор дописних и редовних чланова у радни
састав и иностраних чланова АНУРС-а;
- Критеријуми и упутства за избор нових чланова АНУРС-а;
- Одлука о научним и умјетничким областима и броју кандидата који се бирају за нове
чланове АНУРС-а;
- Текст јавног конкурса за избор дописних и редовних чланова у радни састав и иностраних чланова АНУРС-а.
Констатовано је да се убудуће са изборном процедуром треба кренути много раније.
Под текућим питањима Предсједништво је упознато да се ових дана интензивно ради
на увођењу прописа који се односе на употребу и коришћење српског језика и писма у Републици Србији и Републици Српској.
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Шеснаеста сједница Предсједништва АНУРС-а одржана је 20. септембра 2021. године.
Сједници су присуствовали академици: Рајко Кузмановић, Слободан Реметић, Драгољуб Мирјанић, Драго Бранковић, Бранко Летић, Бранко Шкундрић, Драган Данелишен и
Алекса Буха.
На сједници је усвојен дневни ред:
1. Усвајање записника са XV сједнице Предсједништва АНУРС-а;
2. Информација о одржаним сједницама одјељењâ АНУРС-а;
3. Утврђивање приједлога кандидата за:
а) предсједника АНУРС-а,
б) два потпредсједника АНУРС-а,
в) генералног секретара АНУРС-а,
г) члана Предсједништва АНУРС-а;
д) Потврда избора секретарâ и замјеникâ секретарâ одјељењâ АНУРС-а;
4. Информација у вези са одржавањем сједнице Скупштине АНУРС-а, која је заказана
за 22. септембар 2021. године;
5. Утврђивање приједлога Одлуке о умањењу броја чланова Академије за рад на сједници Скупштине, која ће се одржати 22. септембра 2021. године;
6. Текућа питања;
– Именовање Организационог и Научног одбора за организовање округлог стола
„Одлагалиште радиоактивног отпада Трговска гора у Хрватској“.
Записник са XV сједнице Предсједништва једногласно је усвојен.
Констатовано је да су сва четири одјељења одржала сједнице у предвиђеном року и да
се на сједницама расправљало о избору секретарâ и замјеникâ секретарâ одјељењâ и приједлозима кандидата за чланове Предсједништва.
Када је ријеч о избору секретарâ одјељењâ, само је једно одјељење изабрало новог
секретара, а више је нових замјеника секретарâ. На Скупштини ће бити потврђен њихов
избор.
С тим у вези, након спроведеног тајног гласањас на сједници одјељењâ изабрани су:
а) У Одјељењу друштвених наука изабрани су:
– секретар Одјељења друштвених наука – академик Снежана Савић,
– замјеник секретара Одјељења друштвених наука – академик Витомир Поповић.
Одјељење друштвених наука предложило је:
– академика Рајка Кузмановића за предсједника АНУРС-а,
– академике Драгољуба Мирјанића и Миливоја Унковића за потпредсједнике АНУРС-а,
– академика Драгу Бранковића за генералног секретара АНУРС-а,
– академике Мирка Шошића и Слободана Реметића за члана Предсједништва АНУРС-а.
б) У Одјељењу књижевности и умјетности изабрани су:
– секретар Одјељења – академик Бранко Летић,
– замјеник секретара Одјељења књижевности и умјетности – проф. др Ранко Поповић,
дописни члан АНУРС-а.
Одјељење књижевности и умјетности предложило је:
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– академика Рајка Кузмановића за предсједника АНУРС-а,
– академике Драгољуба Мирјанића и Миливоја Унковића за потпредсједнике АНУРС-а,
– академика Драгу Бранковића за генералног секретара АНУРС-а,
– академике Мирка Шошића и Слободана Реметића за члана Предсједништва АНУРС-а.
в) У Одјељењу природно-математичких и техничких наука изабрани су:
– секретар Одјељења природно-математичких и техничких наука – академик Бранко
Шкундрић,
– замјеник секретара Одјељења природно-математичких и техничких наука – проф. др
Есад Јакуповић, дописни члан АНУРС-а.
Одјељење природно-математичких и техничких наука предложило је:
– академика Рајка Кузмановића за предсједника АНУРС-а,
– академике Драгољуба Мирјанића и Миливоја Унковића за потпредсједнике АНУРС-а,
– академика Драгу Бранковића за генералног секретара АНУРС-а,
– академике Мирка Шошића и Слободана Реметића за члана Предсједништва АНУРС-а.
г) У Одјељењу медицинских наука изабрани су:
– секретар Одјељења медицинских наука - академик Драган Данелишен,
– замјеника секретара Одјељења медицинских наука - академик Марко Вуковић.
Одјељење медицинских наука предложило је:
– академика Рајка Кузмановића за предсједника АНУРС-а,
– академике Миливоја Унковић и Мирка Шошића за потпредсједнике АНУРС-а,
– академика Драгу Бранковића за генералног секретара АНУРС-а,
– академика Нову Пржуља за члана Предсједништва АНУРС-а.
Након анализе приједлога одјељењâ, а на основу чланова 44, 46 и 65 Статута АНУРС-а,
Предсједништво је утврдило коначне приједлоге за избор чланова Предсједништва Академије, који се бирају тајним гласањем на Скупштини како слиједи:
1. За предсједника АНУРС-а академик Рајко Кузмановић;
2. За потпредсједника АНУРС-а академик Драгољуб Мирјанић,
3. За потпредсједника АНУРС-а академик Миливоје Унковић,
4. За генералног секретара АНУРС-а академик Драго Бранковић,
5. За члана Предсједништва АНУРС-а академик Мирко Шошић.
Предсједништво је прихватило приједлоге одјељењâ за секретаре и замјенике секретара
у сљедећем саставу:
1. Одјељење друштвених наука:
–
–

секретар академик Сњежана Савић,
замјеник секретара академик Витомир Поповић;

2. Одјељење књижевности и умјетности:
–
–

секретар академик Бранко Летић,
замјеник секретара проф. др Ранко Поповић, дописни члан АНУРС-а;

3. Одјељење природно-математичких и техничких наука:
–
–

секретар академик Бранко Шкундрић,
замјеник секретара проф. др Есад Јакуповић, дописни члан.
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4. Одјељење медицинских наука:
–
–

секретар академик Драган Данелишен,
замјеник секретара академик Марко Вуковић;

Према Статуту, Скупштина ће тајним гласањем бирати чланове Предсједништва, а
секретаре и замјенике секретарâ потврдити акламацијом.
Потврђен је термин одржавања сједнице Скупштине за 22. септембар 2021. године, и то
одржавање редовне и изборне Скупштине у истом дану.
С обзиром на то да одређени број чланова Академије није у могућности да присуствује
сједници Скупштине због здравствених разлога и епидемиолошке ситуације, а један дио не
учествује у раду већ дуже вријеме, одјељења треба да предложе кандидате који се неће рачунати у кворум. Одлука о умањењу биће донесена на самој сједници Скупштине и тада ће се
утврдити тачан број оних који гласају, односно потребан кворум.
Под текућим питањима прихваћен је приједлог и именовани су Организациони и
Научни одбор округлог стола „Одлагалиште радиоактивног отпада Трговска гора у Хрватској“, а академик Неђо Ђурић задужен је за организацију активности око одржавања скупа.
У оквиру ове тачке дневног реда прихваћено је да се академицима Слободану Реметићу
и Алекси Бухи додијели признање за укупан допринос који су дали у раду Академије. Договорено је да Предсједништво које буде изабрано на Скупштини покрене ово питање и донесе
одлуку о додјели признања.
Такође, прихваћен је приједлог да се у измјенама и допунама Статута АНУРС-а боље
формулише члан који се односи на умањење кворума.
I СЈЕДНИЦА ПРЕДСЈЕДНИШТВА АНУРС-а (Нови сазив)
I сједница Предсједништва АНУРС-а одржана је 4. октобра 2021. године.
Сједници су присуствовали академици: Рајко Кузмановић, Драгољуб Мирјанић, Драго
Бранковић, Снежана Савић, Бранко Летић, Бранко Шкундрић, Драган Данелишен и Мирко
Шошић.
На сједници је усвојен сљедећи дневни ред:
1. Усвајање записника са XVI сједнице Предсједништва АНУРС-а;
2. Термински план (динамика) изборног процеса за избор нових чланова АНУРС-а;
3. Информација о току изборног процеса за избор дописних и редовних чланова
АНУРС-а у радном саставу;
4. Предлагање могућих кандидата за нове дописне чланове АНУРС-а;
5. Избор чланова Комисије за преглед документације и испуњености формалноправних
критеријума кандидата пријављених на конкурс;
6. Текућа питања.
Записник са XVI сједнице Предсједништва једногласно је усвојен.
Сви чланови Предсједништва добили су на увид Термински план (динамику) изборног
процеса за избор нових чланова АНУРС-а. Сједнице одјељењâ на којима ће бити именовани
чланови комисија за писање реферата, одржаће се у периоду 6–11. октобра. Трећа сједница
требало би да буде одржана 25–29. новембра. На тим одјељенским сједницама одлучиваће се,
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тајним гласањем, о приједлозима кандидата и о рефератима. Потом слиједи сједница Предсједништва. Проширена сједница Предсједништва биће одржана почетком децембра. На њој
ће се расправљати о томе да ли су испуњени услови, да ли су одјељења спровела процедуре у
складу са критеријумима, разматраће се приговори и заузеће се став који ће бити достављен
Скупштини на одлучивање.
Изнесен је проблем Одјељења књижевности и умјетности око одржавања сједница, а
проблем представља кворум на тим сједницама. Сматра се да је пожељно одржати сједницу
електронским путем, због немогућности доласка свих чланова Одјељења.
Такође, разговарало се и о броју чланова који одјељења могу да предложе. Конкурсом
је утврђено колико чланова се бира, али у одјељењима у којима постоји већа потреба за
новим члановима или је број чланова нагло умањен могу бити предложена три кандидата.
На првом мјесту то се односи на Одјељење природно-математичких и техничких наука.
У одјељењима у којима се пријавио велики број кандидата, нарочито у Одјељењу
медицинских наука, требало би да се могу бирати три кандидата.
Након дискусије, предложени термински план активности једногласно је прихваћен.
У информацији о току изборног процеса за избор дописних и редовних чланова
АНУРС-а у радни састав може се констатовати да су сва четири досадашња члана АНУРС-а
у радном саставу предложена у избор у категорију – редовни чланови у радном саставу.
Одјељење друштвених наука предложило је своје кандидате, док остала одјељења нису
имала своје приједлоге на овој сједници.
На сједници Одјељења књижевности и умјетности кандидати су, тајним гласањем,
добили по три гласа, што није довољно за пролазак у даљу процедуру.
Информација је прихваћена.
У складу са Статутом, постоји седам субјеката који могу поднијети приједлоге за избор
нових чланова, а на првом мјесту је Предсједништво.
Предсједништво је прихватило приједлог Извршног одбора Предсједништва да њихов
кандидат буде Предраг Бјелошевић, професор режије за луткарски театар, пјесник и драмски
писац, који има друштвена признања и награде, објавио је 16 књига поезије и пјесама за дјецу, те кратких прича, а заступљен је у пјесничким антологијама.
Одјељење књижевности и умјетности је имало велику резерву према овом кандидату. С
обзиром на то да је г. Бјелошевић члан Удружења књижевника, сматрали су да је то удружење требало и да га предложи, односно кандидује за члана Академије. Ако је такав став Одјељења, питање је како ће се формирати комисија за писање реферата за овог кандидата и кога
ће Предсједништво с тим у вези консултовати. Дакле, на данашњој сједници Одјељења изнесен је став да је Предрага Бјелошевића требало да кандидује, односно предложи Удружење
књижевника Републике Српске.
Изабрана је Комисије за преглед документације и испуњености формалноправних критеријума за кандидате пријављене на конкурс, у саставу: Драго Бранковић, предсједник; Драгољуб Мирјанић, члан; Драган Данелишен, члан, и Гордана Вуковић, члан.
Чланови Предсједништва упознати су са одржавањем округлог стола на тему „Материјали и технологија за зелену енергију“, као и округлог стола на тему „Јединство српског
народа – основа опстанка“.
Надаље, констатовано је да се у наредном периоду морају покренути активности око
проналажења простора за књижару, магацина за складиштење ЕРС и конституисање барем
два института.
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II СЈЕДНИЦА ПРЕДСЈЕДНИШТВА АНУРС-А, одржана 15. новембра 2021. године.
Сједници су присуствовали академици: Рајко Кузмановић, Драгољуб Мирјанић, Драго
Бранковић, Снежана Савић, Бранко Шкундрић, Драган Данелишен и Мирко Шошић.
На сједници је усвојен сљедећи дневни ред:
1. Усвајање записника са I сједнице Предсједништва АНУРС-а;
2. Приједлог Програма рада АНУРС-а за 2022. годину;
3. Приједлог именовања чланова:
– Академијиних одбора и комисија,
– одјељенских одбора;
4. План активности органа Академије на изналажењу рјeшења о превођењу чланова
АНУРС-а изван радног у радни састав;
5. Информација о оснивању и дјелатности институтâ АНУРС-а;
6. Захтјев Влади Републике Српске, Министарству финансија, за повећање средстава у
Буџету АНУРС-а за 2022. годину;
7. Текућа питања.
Након краће расправе, једногласно је усвојен записник са прве сједнице Предсједништва.
Свим члановима Предсједништва достављен је приједлог Програма рада за 2022. годину.
Иако је планирано да обим активности буде мањи, с обзиром на епидемију, програм је ипак
доста богат. Програмом рада АНУРС-а за 2022. годину обухваћени су: рад органа, материјално-финансијска питања, организација научних скупова, симпозијума, округлих столова,
научних трибина, тематских расправа, научноистраживачких пројеката, издавачка дјелатност
(из средстава буџета предвиђено је финансирање штампања 18 издања, предвиђена су и
издања која ће бити реализована ако се обезбиједе средства из других извора), промоције
научних књига (прије свега, четвртог тома Енциклопедије Републике Српске), активности
Галерије (изложба посвећена Јовану Дучићу, поводом Дана Републике, и остале изложбе),
као и поглавље о оснивању институтâ. Предложен је и програм међународне сарадње и остале активности.
Програм рада за 2022. годину једногласно је усвојен.
На сједници Предсједништва донесена је одлука о именовању чланова одборâ и комисијâ АНУРС-а, и то: Одбор за издавачку дјелатност, Одбор за координацију научне дјелатности, Одбор за међународну сарадњу, Одбор за библиотеку и документацију, Одбор за образовање, Одбор за село, Комисија за програмску дјелатност Галерије, Комисија за задужбине.
Утврђен је и приједлог чланова Финансијског одбора, којег по Статуту бира Скупштина АНУРС-а.
Дата је и сагласност на одлуке о именовању чланова у одборе одјељења АНУРС-а и то:
Одјељење друштвених наука (Одбор за правне науке, Одбор за филозофско-педагошке и
социолошке науке, Одбор за историјске науке, Одбор за економске науке), Одјељење књижевности и умјетности (Одбор за књижевност, Одбор за умјетност, Одбор за језик), Одјељење природно-математичких и техничких наука (Одбор за савремене материјале, Одбор за
биотехничке науке, Одбор за геонауке, Одбор за нафту и гас, Одбор за животну средину, просторно планирање и одрживи развој), Одјељење медицинских наука (Одбор за хируршке
дисциплине, Одбор за кардиоваскуларну патологију, Одбор за репродуктивно здравље и демографију, Одбор за хроничне незаразне болести, Одбор за јавно здравство).
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Предсједништво је такође расправљало о изналажењу рјешења за превођење чланова
АНУРС-а изван радног у радни састав. Постоје два услова која дефинишу то питање. Законом и Статутом утврђен је правни основ. Закључено је да они који су заинтересовани треба
да испоштују ове услове, а потом ће Извршни одбор Предсједништва разматрати приједлоге.
С тим у вези припремљен је и документ у којем су детаљно образложени услови за прелазак
из статуса изван радног састава у радни састав. У том документу наведени су услови за промјену статуса који се морају испунити, а то су стицање непокретне имовине на подручју
Републике Српске и стално запослење. Даље, утврђено је да за једног члана у радном саставу
на годишњем нивоу треба издвојити око 20.000,00 КМ, па ако буде било средстава у Буџету,
биће и разматрања питања превођења чланова изван радног у радни састав, а ако не буде
средстава, ово питање се неће ни разматрати. Поново је покренуто питање измјене и допуне
Статута и заузет је став да се истом треба приступити, али да је потребно претходно све
добро изанализирати. На крају је прихваћена информација о Плану активности органа Академије на изналажењу рјeшења о превођењу чланова АНУРС-а изван радног у радни састав.
Разматрана је и усвојена информација о оснивању и дјелатности институтâ АНУРС-а,
са циљем да се у овој години покрене рад најмање двају института и то Института за српски
језик и књижевност и Института за историју. Због тога је упућен захтјев Влади РС да обезбиједи почетна средства за активирање рада ових двају института, као и средства за програмске
активности Галерије.
III проширена сједница Предсједништва АНУРС-а, одржана 3. децембра 2021.
године.
Сједници су присуствовали академици: Рајко Кузмановић, Драгољуб Мирјанић, Драго
Бранковић, Снежана Савић, Витомир Поповић, Бранко Шкундрић, Мирко Шошић, Драган
Данелишен и дописни чланови Ранко Поповић и Есад Јакуповић.
Оправдано су одсуствовали академици Бранко Летић и Марко Вуковић.
На сједници је усвојен дневни ред:
1. Усвајање записника са II сједнице Предсједништва АНУРС-а;
2. Извјештаји секретарâ одјељењâ о спроведеним поступцима избора нових чланова
АНУРС-а (редовних и дописних у радном саставу);
3. Информација о испуњености критеријума сразмјере између броја кандидата из одјељењâ, односно између научних и умјетничких области;
4. Утврђивање приједлога за избор иностраних чланова АНУРС-а;
5. Измјене и допуне Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних
мјеста у Служби Академије наука и умјетности Републике Српске;
6. Текућа питања.
Записник са друге сједнице Предсједништва једногласно је усвојен.
У складу са Статутом АНУРС-а, на проширеној сједници Предсједништва секретари
одјељењâ поднијели су извјештаје о спроведеним поступцима избора нових чланова АНУРС-а
(по одјељењима).
Одјељење друштвених наука предложило је да проф. др Рајко Томаш буде кандидат за
редовног члана у радном саставу, а проф. др Зоран Арсовић и проф. др Јасмин Комић за
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дописне чланове у радном саставу. Извјештај секретара Одјељења друштвених наука једногласно је прихваћен.
Проф. др Ранко Поповић поднио је извјештај за Одјељење књижевности и умјетности.
Упознао је чланове Предсједништва са информацијом да су сједници Одјељења присуствовала четири члана у радном саставу и да су разматрана два приједлога, односно два кандидата за дописне чланове у радном саставу. Након тајног гласања, ниједан кандидат није добио
потребну већину гласова (бар четири гласа), тако да ово одјељење нема кандидатâ које може
предложити за дописне чланове. Одјељење је сугерисало да се покрене поступак за превођење проф. др Станише Тутњевића и проф. др Срете Танасића у радни састав. Извјештај је једногласно усвојен.
Секретар Одјељења природно-математичких и техничких наука академик Бранко
Шкундрић изнио је да је Одјељење имало право да предложи три кандидата за дописне чланове у радном саставу. Међутим, након тајног гласања, довољан број гласова за пролазак у
даљу процедуру добила су само два кандидата. Све процедуре одвијале су се према Статуту.
Једногласно је прихваћено да се проф. др Есад Јакуповић и проф. др Зоран Митровић предложе за редовне чланове у радном саставу. Чланови Одјељења обавили су и други круг гласања, за оне кандидате који нису прошли у првом кругу. Ипак, ниједан од кандидата о којима
се одлучивало у другом кругу није добио довољан број гласова, тако да у даљу процедуру у
име овог одјељења, поред два кандидата за редовне чланове у радном саставу, иду и само два
кандидата за дописне чланове у радном саставу: проф. др Стојко Видовић и проф. др Рајко
Гњато. Извјештај секретара једногласно је прихваћен.
Секретар Одјељења медицинских наука извијестио је да се на конкурс пријавило седам
кандидата за дописне чланове, од којих један није испунио формалне услове. За шест кандидата достављени су реферати и сви су прослијеђени члановима Одјељења на разматрање.
Гласање за све кандидате обављено је тајно. Пошто је гласало пет чланова Одјељења у радном саставу, у првом кругу прошла су два кандидата која су добила по четири гласа. С обзиром на то да је постојала могућност да Одјељење предложи три кандидата, и пошто нико од
кандидата није био без гласова у првом кругу, приступило се другом кругу гласања. Међутим, нико од преосталих кандидата није добио натполовичну већину гласова чланова у радном саставу, односно није добио потребан број гласова. За редовног члана у радном саставу
предложен је дописни члан проф. др Душко Вулић. Кандидати за дописне чланове у радном
саставу су проф. др Снежана Поповић Пејичић и проф. др Ранко Шкрбић. Извјештај секретара једногласно је прихваћен.
Предсједништво је верификовало приједлоге одјељењâ и сачинило листу кандидата
који иду у даљу процедуру.
Такође, Предсједништво је донијело Одлуку да се за пријем у иностране чланове предлажу сљедећи кандидати: проф. др Светлана Стевовић, техничке науке – инжењерство
заштите животне средине, пројектовање и хидротехничке конструкције; проф. др Ненад
Филиповић, техничко-технолошке науке – компјутерски прорачун; проф. др Слободан Вујић,
област рударства, доктор техничких наука; проф. др Милан Недељковић, област кардиологија; проф. др Олег Алексејевић Колобов, друштвене науке, област историја; проф. др Илија
Марић, професор универзитета, друштвене науке, област филозофија, физикохемичар, преводилац; Милован Витезовић, књижевник; Драган Станић, књижевник, и академик Јосип
Муселимовић, дипл. правник, адвокат.
Прихваћене су измјене и допуне Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Служби Академије наука и умјетности Републике Српске у правцу да
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се за радно мјесто које се односи на послове графичког дизајна и прелома текста систематизује висока стручна спрема, као и да се опис посла другог сарадника који је обављао послове
прелома текста усклади са овом измјеном.
Предсједништво је такође потврдило већ раније одређене дневне редове за редовну и
изборну сједницу Скупштине АНУРС-а.
IV сједница Предсједништва АНУРС-а, одржана 21. децембра 2021. године.
Сједници су присуствовали академици: Рајко Кузмановић, Драгољуб Мирјанић, Драго
Бранковић, Снежана Савић, Бранко Летић, Бранко Шкундрић, Драган Данелишен и Мирко
Шошић.
На сједници је усвојен дневни ред како слиједи:
1. Усвајање записника са III сједнице Предсједништва АНУРС-а;
2. Разматрање приговора и примједаба на реферате и приједлоге за избор кандидата за
редовне и дописне чланове у радни састав АНУРС-а;
3. Информација о спроведеној процедури за избор потпредсједника АНУРС-а;
4. Приједлог буџета и финансијског плана АНУРС-а за 2022. годину;
5. Плана рада за успостављање и развој система финансијског управљања и контроле за
2022. годину;
6. Текућа питања.
Једногласно је усвојен записник са треће сједнице Предсједништва.
Разматрани су приговори и примједбе на реферате и приједлоге за избор кандидата за
редовне и дописне чланове у радни састав АНУРС-а, које су поднијела четири кандидата, и
то три из Одјељења природно-математичких и техничких наука (проф. др Војислав Тркуља,
проф. др Зоран Говедар, проф. др Миладин Глигорић) и један кандидат који припада Одјељењу књижевности и умјетности (Сретен Вујковић, књижевник).
Након подуже расправе око поднесених приговора, Предсједништво је заузело став да
приговоре који се односе на кандидате за Одјељење природно-математичких и техничких
наука упути Скупштини на разматрање, са закључком да Скупштина може за даљу процедуру прихватити само једног кандидата за којег је поднесен приговор, с обзиром на конкурсом
утврђену квоту. Такође, Предсједништво је заузело став да се не подржава приговор за кандидата Сретена Вујковића, уз образложење да не испуњава формалне услове.
Предсједништво је усвојило приједлог сва четири одјељења Академије да се за другог
потпредсједника АНУРС-а именује академик Миливоје Унковић.
Усвојен је Буџет Академије, који за 2022. годину износи 1.860.900,00 КМ, и Финансијски план за 2022. годину. Такође, прихваћен је и План рада за успостављање и развој
система финансијског управљања и контроле у 2022. години, уз помоћ којег ће бити лакше
пратити и контролисати све што се тиче финансија.
Прихваћен је и приједлог да се у списак кандидата за иностране чланове уврсти и
Јосип Муселимовић из ХАЗУ БиХ из Мостара.
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3. ИЗВРШНИ ОДБОР ПРЕДСЈЕДНИШТВА
Извршни одбор Предсједништва је извршни орган Предсједништва, који чине предсједник, потпредсједници и генерални секретар Академије.
Током 2021. године Извршни одбор Предсједништва састајао се и договарао о свим
активностима које су се дешавале у Академији у току те године. Званично су одржане четири сједнице, а због потреба посла, чланови Извршног одбора Предсједништва били су у свакодневној комуникацији. Основна питања о којима се расправљало на сједницама Извршног
одбора Предсједништва била су: реализација програма рада Академије за 2021. годину,
активности у вези са извршавањем буџета АНУРС-а, рад на одобреним пројектима, међународна и међуакадемијска сарадња, рад на ЕРС, организација научних скупова, симпозијума,
округлих столова и др., издавање књига, брошура, зборника и стручних часописа Академије
реализација плана јавних набавки, начин организовања и пословања у условима пандемије
изазване вирусом COVID-19, припремне активности за избор предсједника, потпредсједникâ
и генералног секретара АНУРС-а, активности на припреми за избор нових чланова Академије, промјене настале у Служби Академије и разматрање и рјешавање осталих свакодневних
дешавања у вези са радом Академије.
4. ОДЈЕЉЕЊА АКАДЕМИЈЕ
Академија наука и умјетности Републике Српске има четири одјељења: Одјељење
друштвених наука, Одјељење књижевности и умјетности, Одјељење природно-математичких
и техничких наука и Одјељење медицинских наука. Радом одјељењâ руководили су секретари, а сви чланови одјељењâ радили су на реализацији одјељенских задатака.
Преглед активности Академијиних одјељењâ у 2021. години наведене су у посебно
урађеним извјештајима.
У току 2021. године Академијина одјељењâ одржавала су редовне сједнице и координирала рад Одбора одјељењâ.
Одјељење Друштвених наука одржало је пет редовних сједница, Одјељење књижевности и умјетности одржало је три редовне и више консултативних сједница, Одјељење природно-математичких наука одржало је пет редовних сједница и Одјељење медицинских наука четири редовне сједнице.
Сва одјељења су у 2021. години спровела изборне процедуре у складу са утврђеним
Терминским планом и Статутом Академије. Потребно је истаћи да је у овој години, без обзира на пандемију вируса COVID-19, ипак организовано више конференција, округлих столова,
научних скупова и др., које су организовала одјељења. Чланови одјељењâ присуствовали су
великом броју конференција, промоција и разних других догађаја, уређивали су часописе,
књиге, зборнике и објавили на десетине научних радова.
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5. ГАЛЕРИЈА АНУРС-а
У организацији Галерије АНУРС-а одржане су четири изложбе и једна промоција
монографије.
– Петер Хандке, биографска изложба (18. мај – 18. јун 2021), реализована у сарадњи са
Завичајним музејом Градишке.
– Промоција монографије Миливоје Унковић, поводом обиљежавања 60 година стваралачког рада, одржана 14. октобра 2021. године. Учествовали: Ђорђе Кадијевић (видео),
Драган Давидовић, Ранко Поповић, Александар Берендика и аутор.
– Вјечити Дучић, изложба поводом 150 година од рођења Јована Дучића и 30 година
Републике Српске (20. децембар 2021 – 20. фебруар 2022. године), реализована уз стручну и
техничку помоћ Музеја Херцеговине и Народне библиотеке из Требиња. Аутори изложбе су
Миливоје Унковић и Ранко Поповић. Изложбу прати и добро и луксузно опремљен каталог.
– Петер Хандке, изложба у Брчком, поводом обиљежавања 30 година од обнављања
рада Српског просвјетног и културног друштва „Просвјета“, отварања умјетничке галерије
„Сава Шумановић“ и обиљежавања 30 година Републике Српске. На отварању изложбе, 23.
децембра 2021, говорили су Ранко Поповић и Миливоје Унковић.
– Одржана је и изложба докумената о раду Народне скупштине Републике Српске,
АНУРС, 22. октобар 2021.
6. НАУЧНИ СКУПОВИ, СИМПОЗИЈУМИ И ОКРУГЛИ СТОЛОВИ,
ТЕМАТСКЕ РАСПРАВЕ И ПРОМОЦИЈЕ
У Академији су се у 2021. години реализовали сљедећи скупови:
• Округли сто под називом „Изазови пандемије COVID-19, гдје се налазимо данас и
како даље?“, АНУРС, 4. мај 2021;
• XIV међународни научни скуп „Савремени материјали 2021", АНУРС, 10. септембар
2021;
• Округли сто „ Промовисање обновљивих извора енергије у циљу одрживог развоја и
смањења климатских промјена“ одржан је 10. септембра 2021. године, као саставни
дио активности планираних реализацијом пројекта Јачање регионалне сарадње у
области обновљивих извора енергије за одрживи развој и климатске промјене у циљу
достизања услова из Европског зеленог плана за Западни Балкан из Унеско партиципацијског програма за 2020/2021. годину;
• Симпозијум „Дијабетес и кардиоваскуларне болести: могућности превенције и лијечења“, организован је у сарадњи са Удружењем ендокринолога и дијабетолога Републике Српске, 11. септембар 2021. године;
• Заједнички симпозијум одборâ за кардиоваскуларну патологију АНУРС и САНУ
„Нови трендови у превенцији, дијагностици и третману коронарне болести“, одржан
је 24. септембра 2021. године;
• Књижевна трибина „Академик Бранко Милановић (1930–2011)“, поводом десетогодишњице смрти, одржана је 29. септембра 2021. у Академији наука и умјетности
Републике Српске;
• Округли сто „Материјали и технологије за зелену енергију“ одржан је 5. октобра 2021
године;
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• Округли сто „Јединство српског народа – основа опстанка“, у организацији Императорског православног палестинског друштва и Академије наука и умјетности Републике Српске, одржан је 22. октобра 2021;
• Научна трибина – предавање професора Волфганга Рорбаха на тему „Рат наших дедова 1914–1918“, одржана је 10. новембра 2021. године, у Великој сали АНУРС-а;
• Округли сто „Одлагалиште радиоактивног отпада на Трговској гори у Хрватској“
одржан је 30. новембра 2021. године у организацији Одбора за геонауке;
• Књижевна трибина „Академик Гојко Ђого“, организована поводом 80 година живота
и 60 година књижевног рада, одржана је 21. децембра 2021. у Академији наука и
умјетности Републике Српске;
• Књижевна трибина „Вијек Добрице Ћосића (1921–2021)“, одржана је 29. децембра
2021. у Галерији АНУРС-а.

7.

НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ПРОЈЕКТИ

У 2021. години радило се на сљедећим пројектима:
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

Енциклопедија Републике Српске;
Одређивање концентрације радона у школама и институцијама Републике Српске,
општине и градови Републике Српске, 2017–2022;
Атлас сунчевог зрачења у Републици Српскoj, Mинистарство за научнотехнолошки
развој, високо образовање и информационо друштво, 2019–2021;
Суфинансирање унапређења инфраструктуре и набавке опреме неопходне за научноистраживачки рад, модули Led соларног симулатора за експериментални конзолни
сто за тестирање соларних модула по стандардним условима, Mинистарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво, 2021;
Strengthening regional cooperation in the field of renewable energy sources for sustainable
development and climate change in order to achieve conditions of European green plan in
the Western Balkan, Unesco participation programme, 2020–2021;
Научноистраживачки пројекат Адаптивно управљање природним ресурсима Републике Српске – реализацију пројекта суфинансира Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво;
Настављене су активности на реализацији научноистраживачког пројекта Праћење
утицаја психотрауме у периоду рата на интима-медија комплекс код младих, који
суфинансира Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и
информационо друштво;
Разумијевање интеракција између органских наноматеријала и фармацеутских
молекула у сврхе развоја нових носача лијекова, Mинистарство за научнотехнолошки
развој, високо образовање и информационо друштво, 2019–2022;
Моделирање и истраживање посебних оптоелектронских својстава наноскопских
кристалних структура, Mинистарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво, 2018–2021;
Компаративно проучавање енергетске ефикасности стационарног и ротационог ПВ
система, Mинистарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво, 2019–2021;
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•

•

Проучавање енергетске ефикасности соларних модула у зависности од њихове запрљаности, Mинистарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво, 2019–2021;
Нанотехнолошки материјали у биомедицини, Mинистарство за научнотехнолошки
развој, високо образовање и информационо друштво, 2019–2021.

Проред горенаведених пројеката, настављен је рад у лабораторијама:
•

Лабораторија за електронску микроскопију. – Ова лабораторија (донација Универзитета у Љубљани) отворена је 23. марта 2012. године. Служи за научноистраживачки
рад у области природних, техничких и медицинских наука. Помоћу електронског
микроскопа могуће је увећање узорака, како чврстих тако и флуидних, до стотину
хиљада пута. Предност електронске микроскопије у односу на свјетлосну јесте у томе
што доприноси бољој видљивости саме структуре узорка и на тај начин омогућује
прецизнија и детаљнија одређивања и мјерења унутар грађе материје. Лабораторија
посједује и напрашивач помоћу којег је могуће посматрати структуру непроводљивих
узорака, што је од великог значаја за истраживање у медицинским наукама и стоматологији;

•

Лабораторија за соларну енергетику. – Отворена је 8. новембра 2012. године. Настала је као резултат вишегодишњег рада на научноистраживачким пројектима из области алтернативних − обновљивих извора енергије, посебно соларне енергије. Директно је повезана са соларном електраном фотонапонске снаге 2 kWp, која је постављена
на крову Академијине зграде. На овај начин омогућено је континуирано праћење
утицаја интензитета сунчевог зрачења, температуре и влажности ваздуха, као и брзине вјетра на енергетску ефикасност фотонапонске соларне електране на подручју
Бање Луке. Електрична енергија добијена из ове електране, преко одговарајућег
инвертора, експериментално ће се користити у локалној мрежи. Тако је Академија
постала прва јавна институција која дио електричне енергије користи из обновљивих
извора и прва научноистраживачка институција са оваквом лабораторијом. Лабораторија посједује метеоролошку станицу Davis, пиранометар и осталу опрему за мјерење метеоролошких параметара, те опрему за мјерење карактеристика соларних
модула. У оквиру пројеката, истраживања се врше и на систему различито оријентисаних соларних модула, те на двоосном фотонапонском систему. Академија улаже
напоре на стварању и реализацији идеје о формирању конзолног система за тестирање соларних панела у стандардним условима, путем Led симулатора сунчевог зрачења.
8. ИЗДАВАЧКА ДЈЕЛАТНОСТ
У току 2021. године објављена су сљедећа издања:

Монографије
•
•

Етичка мисао њемачке класичне филозофије, аутор академик Алекса Буха;
Миливоје Унковић, аутор академик Миливоје Унковић.
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Споменице
•

Споменица академику Ђури Тошићу, приређивач Невен Исаиловић.
Зборници радова
•
•

Савремени материјали, уредник академик Драгољуб Мирјанић;
Дејтонски мировни споразум – 25 година касније, уредник академик Снежана Савић.
Часописи и периодичне публикације

•
•
•
•

Contemporary materials, vol. XII−1, уредник академик Драгољуб Мирјанић;
Contemporary materials, vol. XII−2, уредник академик Драгољуб Мирјанић;
Грађа о прошлости Босне, бр. 14/2021, уредник проф. др Радивој Радић;
Љетопис XXIV / 2020, уредник академик Слободан Реметић,
Каталози

•

Вјечити Дучић, уредник академик Миливоје Унковић.
Брошура

•

Јачање регионалне сарадње у области обновљивих извора енергије у циљу одрживог развоја и смањења климатских промјена за испуњавање услова из Европског зеленог плана за
Западни Балкан, уредник академик Драгољуб Мирјанић.
9. МЕЂУНАРОДНА И МЕЂУАКАДЕМИЈСКА САРАДЊА

Међународна/међуакадемијска сарадња Академије наука и умјетности Републике
Српске у 2021. години одвијала се у неколико праваца:
‒ Склапање споразума о сарадњи;
‒ Учешће на међународним скуповима;
‒ Организација међународних скупова;
‒ Реализација међународних пројеката;
‒ Сарадња у оквиру склопљених споразума о сарадњи;
‒ Учешће у активностима међународних научних асоцијација.
У складу са ситуацијом на глобалном нивоу изазваном пандемијом вирусом COVID-19,
већи дио активности одвијао се путем електронских медија. У оквиру овог сегмента своје дјелатности Академија наука и умјетности Републике Српске реализовала је у 2021. години сљедеће активности:
1. Ванредна генерална скупштина Међународног научног савјета
Генерална скупштина Међународног научног савјета (ISC) одржана је у периоду 1–5.
фебруара 2021. године. На овој скупштини, поред осталог, усвојене су измјене и допуне Статута, правила и процедура избора нових чланица, као и избора чланова одбора.
2. Међународна конференција „Планетарни тренутак“ одржана је у организацији
Свјетске академије наука и умјетности, у периоду 15–19. фебруара 2021. године.
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3. Генерална скупштина Свјетске академије наука и умјетности одржана је 19.
фебруара 2021. године, са фокусом на новим активностима које Академија треба да покрене
и избором нових дописних чланова, а поднесен је и извјештај о активностима у 2021. години.
4. Међународна научна конференција Alma Mater Europaea „Све о људима 2021: дигитална трансформација у науци, образовању и умјетности“ одржана је 12. марта 2021. године, у организацији Европске академије наука и умјетности, са циљем осврта на новине које
изазива дигитални развој и начине њихове примјене.
5. Обнављање апликације за чланство у ALLEA. – Поновно је припремљена апликација
за пријем Академије наука и умјетности Републике Српске у чланство ALLEA и упућена је
асоцијацији на разматрање у марту 2021. године.
6. Пријем делегације „Српске куће“ из Подгорице. – Предсједник Академије наука и
умјетности Републике Српске академик Рајко Кузмановић примио је 4. маја 2021. године, у
просторијама АНУРС-а, представнике „Српске куће“ из Подгорице. Тема разговора била је
сарадња на очувању и његовању српске културне баштине.
7. Уручивање повеље академику Петеру Хандкеу. – Предсједник Академије наука и
умјетности Републике Српске академик Рајко Кузмановић је током пријема одржаног 7. маја
2021. године уручио Велику повељу захвалности академику Петеру Хандкеу, иностраном
члану Академије, за изузетан допринос књижевности и умјетности, за хуманизам и ширење
истине о српском народу.
8. Конференција о будућности Европе одржана је, у организацији Глобалног округлог
стола, у мају 2021. године. Допринос су дали еминентни познаваоци европског простора,
научници и политичари, те експерти из других области, након чега је сачињен документ који
је достављен Европском парламенту и другим релевантним институцијама.
9. Научна конференција „Наука као друштвено добро“ одржана је, у организацији
Свјетске академије наука и умјетности, 24. маја 2021. године.
10. Годишњи састанак европских чланица Међународног научног савјета одржан је, у
организацији Швајцарске академије наука, 10. и 11. јуна 2021. године. На састанку су разматрани документи који ће бити усвајани на генералној скупштини Међународног научног
савјета у октобру, а Естонска академија наука изабрана је да, у наредном мандатном периоду,
предсједава активностима европских чланица Међународног научног савјета.
11. III међународни научни форум о глобалним друштвеним трансформацијама одржан
је, у организацији Московског државног универзитета и Свјетске академије наука и умјетности, 15. јуна 2021. године.
12. Споразум о сарадњи са Универзитетом у Источном Сарајеву. – Споразум о успостављању и остваривању сарадње између Академије наука и умјетности Републике Српске и
Универзитета у Источном Сарајеву потписали су предсједник Академије академик Рајко
Кузмановић и ректор Универзитета проф. др Милан Кулић. Споразум је потписан 30. јуна
2021. године у просторијама АНУРС-а, у циљу унапређења заједничког дјеловања на изради
научноистраживачких пројеката и научних скупова, као и издавачкој дјелатности.
13. „Ослобађање науке – мисија уручивања за одрживост“ и „Јачање доношења одлука
током ванредних ситуација – лекције из ковид пандемије“. – Дискусије су одржане 6. и 7.
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јула 2021. године у оквиру Високог политичког форума Уједињених нација о одрживом развоју, којем копредсједава Одбор за одрживи развој Међународног научног савјета.
14. Пријем предсједника Бироа Републике Српске у Шведској. – Предсједник АНУРС-а
академик Рајко Кузмановић примио је 14. јула 2021. године предсједника невладине организације Биро Републике Српске у Стокхолму господина Михајла Бувача. Том приликом разговарали су о могућој сарадњи и повезивању Академије са сличним институцијама у Шведској.
15. Састанак у Српској академији и наука и уметности у Београду. – Предсједник
АНУРС-а академик Рајко Кузмановић састао се са предсједником САНУ у Београду 28. јула
2021. године. Том приликом разговарало се о предстојећим активностима у двјема академијама
и договорено је да се састанак извршних одбора одржи половином новембра текуће године.
16. Састанак са делегацијом Чешке академије наука. – Предсједник АНУРС-а академик
Рајко Кузмановић састао се са делегацијом научника из Чешке академије наука, 31. августа
2021. године. Том приликом договорене су активности које ће заједнички реализовати Академија наука и умјетности Републике Српске и Чешка академија наука, а које ће бити основа
потписивања споразума о сарадњи између двије академије.

10. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ
Академија наука и умјетности Републике Српске остваривала је контакте и размјењивала идеје о сарадњи са Краљевском академијом за економију и финансије Шпаније, одговарала је на позиве других академија за учешће у њиховим активностима, учествовала је у раду
Међународног научног савјета у смислу достављања података и испуњавања упитника припремљених од стране ове организације, а у циљу припрема стратешких докумената, праћене
су могућности учешћа у међународним пројектима за потребе одјељењâ Академије, а Одјељењу књижевности и умјетности упућене су информације о могућностима аплицирања из те
области.
Посебно треба истаћи награде и признања које су добили:
– академик Гојко Ђого – Грамата Песничке републике за „Вунена времена“, Банатски
културни центар у Новом Милошеву, Нови Бечеј, 2021, и
– академик Слободан Реметић – Повеље Матице српске за неговање српске језичке
културе за 2020. годину.

11. ЕНЦИКЛОПЕДИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Први том Енциклопедије РС објављен је 2017. године. Обухвата одреднице са почетним словима А и Б. Садржи 1.303 одреднице и 271 придодату одредницу (пододредницу),
372 фотографије и 32 карте, на 783 странице. У раду на првом тому Енциклопедије РС било је
ангажовано 28 стручних редакција и 266 сарадника.
Други том Енциклопедије РС објављен је 2018. године. Обухвата одреднице са почетним словима В и Г. Садржи 1.450 одредница и 222 придодате одреднице (пододреднице), 520
фотографија и 17 карата, на 760 страница. У раду на другом тому Енциклопедије РС било је
ангажовано 16 стручних редакција и 323 сарадника.
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Трећи том Енциклопедије РС објављен је на самом крају 2020. године (штампање је
завршено у фебруару 2021. године). Обухвата одреднице са почетним словима Д, Ђ, Е, Ж.
Садржи 1.235 одредница и више од 200 придодатих одредница, као и 589 фотографија и 17
карата.
У току је рад на четвртом тому Енциклопедије РС, који би начелно требало да обухвати одреднице са почетним словима З, И, Ј и К. Дио одредница под словима З, И, Ј био је
обрађен у почетној фази током рада на трећем тому Енциклопедије. У тренутном Азбучнику
заступљено је око 2.395 одредница са почетним словима З–К (од којих се више од 40% односи на одреднице са почетним словом К). Обим једног тома требало би да износи 750–800
страница, уз настојање да се поштује одлука да се не дозволи цијепање одредница под једним словом у два тома. Четврти том обухватиће и око 600 фотографија и око 25 карата.
Према карактеру и садржају, у четвртом тому Енциклопедије РС заступљено је највише
одредница из историје и етнологије, затим одредница о насељеним мјестима, а потом слиједе
текстови из области образовања, религије, спорта, књижевности и језика, природноматематичких и техничких наука, војне проблематике, здравства и социјалног осигурања итд.
Текстови за више од 2.100 предвиђених одредница иницијално су урађени (потребно
је још доставити текстове за око 235 одредница, од којих се највећи дио односи на област
историје и етнологије) и редиговани, а знатним дијелом у стручној служби у већој или мањој
мјери и обрађени. Такође, за те одреднице урађене су одговарајуће карте (уз могућност
касније допуне) и прикупљен је и знатан број фотографија. Рад на обради одредница често од
стручне службе захтијева крајње ангажовање, што је повезано и са недостајућом акрибијом у
великом броју достављених текстова. С друге стране, истиче се и висок квалитет дијела
одредница, као и предан рад уредника појединих стручних редакција. Унутрашња архитектоника сваке одреднице посљедица је сложености њене тематике и способности аутора за
њену обраду. Захтјевни посао на коначној провјери и ажурирању података, прекомпозицији,
завршном обликовању и лекторисању текста, избору и обради фотографија, техничком уједначавању и депоновању одредница – тек предстоји.
Рад на четвртом тому Енциклопедије РС, односно на обради одредница под словима З,
И, Ј, К, одвија се предвиђеном динамиком, иако уз многе тешкоће. Неколико мјесеци било је
посвећено ажурирању и сређивању иницијалног Азбучника, уз напомену да ажурирање
Азбучника траје малтене до предаје тома у штампу.
И поред свега, реално је очекивање да ће четврти том бити спреман до 1. септембра
2022. године.
Важно је напоменути да се ажурирања Азбучника, текстова одредница, фотографија и
карата одвијају до предаје рукописа у штампу, што од стручне службе Енциклопедије РС захтијева континуирани рад, а често и враћање на већ завршене одреднице. Одржавање и унапређење већ постигнутог квалитета у композицији, садржају и техничкој обради, примарни је
постулат у раду на реализацији пројекта Енциклопедије РС.
12. СЛУЖБА АНУРС-а
Иако се током 2021. године радило под отежаним околностима због пандемије изазване вирусом COVID-19, ипак су се све активности запослених у Служби АНУРС-а реализовале на вријеме и уз улагање великог труда сарадника, уз максималну одговорност и дужну
пажњу према пословима који се обављају.
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У 2021. години два радника из Службе отишла су у старосну пензију, а у Службу је
именован нови секретар АНУРС-а.
Запримљена су и обрађена 584 акта и отпремљена су, кроз књигу поште, 322 акта.
Поред горенаведеног, у служби за израду Енциклопедије Републике Српске обрађено је 67
аката, а у кабинету предсједника Академије 35 аката.
Преко Библиотеке АНУРС-а реализован је пројекат донације Академијиних издања
(књига и часописа) општинама и библиотекама у Републици Српској. Кроз овај пројекат
донирано је око 6.000 публикација.
Израђени су нови уговори о раду за све запослене у АНУРС-у, као и рјешења за запослене која су у вези са радноправним статусом (годишњи одмори, вјерски празници и др.).
У складу са планом јавних набавки и посебним одлукама о покретању поступака,
покренуто је и реализовано 17 поступака за јавну набавку робе, услуге и радова, а донесено
је и више одлука о набавкама у првих шест мјесеци 2021. године.
Редовно су исплаћиване све академске награде и накнаде, као и плате и накнаде запосленим. Сви извјештаји према Министарству финансија РС (мјесечни, квартани, полугодишњи и годишњи) достављани су на вријеме.
Поред горенаведених активности, током 2021. године у Великој сали АНУРС-а одржано је више промоција књига и других скупова, а којима АНУРС није био организатор.
Број: 01-298-1/22
Датум: 17.05.2022.
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