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И З В Ј Е Ш Т А Ј  

О РАДУ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И  
УМЈЕТНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

 У ИЗБОРНОМ (МАНДАТНОМ) ПЕРИОДУ  
ОД 1. ДЕЦЕМБРА 2012. ДО 1. ДЕЦЕМБРА 2016. ГОДИНЕ 

Предсједништво Академије наука и умјетности Републике Српске, у складу са 
чланом 48, тачка е) Статута АНУРС-а, сваке године Скупштини Академије подноси 
извјештај о раду. Такође, на крају четворогодишњег мандата Предсједништва (који чине: 
предсједник, два потпредсједника, генерални секретар, члан Предсједништва, те четири 
секретара одјељењȃ и њихови замјеници), подноси се извјештај Скупштини за протекли 
мандатни период.  

У складу са наведеним, сачињен је и овај извјештај, у нешто краћој верзији, у којем 
је дат хронолошки преглед рада и дјеловања органа и тијела АНУРС-а – Скупштине, 
Предсједништва, Извршног одбора Предсједништва, одјељењâ, одборâ, Галерије – али и 
детаљније информације о пројекту израде Енциклопедије Републике Српске, издавачкој 
дјелатности, организовању научних скупова и изложби, реализацији других пројеката, 
међуакадемијској сарадњи, финансирању Академије, те осталим бројним активностима.  

 
I. РАД СКУПШТИНЕ АКАДЕМИЈЕ 

Скупштину Академије, највиши орган управљања, сачињавају сви редовни и 
дописни чланови Академије у радном саставу (30 чланова у децембру 2016). Према 
Статуту Академије, Скупштина се састаје најмање једанпут годишње. Међутим, у 
протекле четири године (2013, 2014, 2015. и 2016) одржано је девет сједница, на којима су 
разматране 64 тачке дневног реда. Садржај тачака дневног реда условљен је прописаним 
надлежностима Скупштине (члан 43 Статута) и најчешће се односио на усвајање програмȃ 
рада, подношење извјештајȃ, усвајање буџетȃ и финансијских извјештаја, доношење 
правних аката, избор нових чланова и пословодства Академије и слично.  

 
2013. година 

У 2013. години одржане су двије сједнице Скупштине, са 19 тачака дневног реда. На 
њима су, поред редовних активности, изабрани нови инострани чланови Академије.  

Прва сједница Скупштине одржана је 23. и 24. маја 2013. године и имала је радни и 
свечани карактер. У радном дијелу, 23. маја 2013, Скупштина је усвојила: информацију о 
покретању поступка за доношење новог Закона о Академији; Извјештај о финансијском 
пословању Академије у 2012. години; информацију о припремама за одржавање 
свечаности поводом јубиларне 20. годишњице Академије, а изабрани су и нови инострани 
чланови АНУРС-а (проф. др Србољуб Живановић, проф. др Предраг Ђорђевић, проф. др 
Јасмина Вујић и академик Драган Мицић).  

У свечаном дијелу сједнице, 24. маја 2013, потписан је Споразум о сарадњи између 
Академије наука и умјетности Републике Српске и Македонске академије наука и 
умјетности. Уручене су повеље о избору у категорију редовних чланова АНУРС-а 
академицима Снежани Савић, Драги Бранковићу и Драгану Данелишену, а новоизабраним 
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дописним члановима у радном саставу – Витомиру Поповићу, Бранку Летићу, Миливоју 
Унковићу и Неђи Ђурићу – уручене су повеље о избору, значке и инсигније.  

У наставку сједнице инострани чланови АНУРС-а – академик Владо Камбовски из 
Македоније, академик Марко Мушич из Словеније, академици Томислав Павловић и 
Предраг Пешко из Србије и академик Рајко Игић из Канаде, изабрани 2012. године – 
одржали су приступне бесједе. 

Друга сједница Скупштине одржана је 6. и 7. децембра 2013. године.  
У радном дијелу сједнице, одржаном 6. децембра 2013, Скупштина је усвојила: 

информацију о ребалансу буџета за 2013. годину; Нацрт буџета за 2014. годину; Програм 
рада Академије за 2014. годину; Одлуку о измјенама и допунама Статута Академије. 

Свечани дио сједнице, одржан 7. децембра 2013, био је посвећен обиљежавању 20. 
годишњице од оснивања Академије наука и умјетности Републике Српске. Након бесједе 
академика Рајка Кузмановића, предсједника АНУРС-а, и поздравних говора гостију, 
предсједник Републике Српске уручио је Академији Орден Његоша I реда. Додијељена су 
и Академијина признања: златне медаље и златне значке додијељене су академицима и 
истакнутим политичким личностима Републике Српске за изузетан допринос развоју, 
друштвеном значају и угледу АНУРС-а; повеље за изузетан допринос афирмацији 
АНУРС-а додијељене су академицима и политичким личностима, а захвалнице за 
успјешну сарадњу и допринос раду и развоју АНУРС-а додијељене су ректорима, 
професорима и другим сарадницима.  

 По завршетку свечане сједнице, у оквиру обиљежавања 20. годи од оснивања 
АНУРС-а, одржан је округли сто „Улога академија у развоју друштва будућности”. 

 
2014. година 

У току 2014. године одржане су двије сједнице Скупштине, са 16 тачака дневног 
реда.  

Прва сједница Скупштине, са осам тачака дневног реда, одржана је 29. маја 2014. 
године. Једна од важнијих тачака о којој се расправљало на сједници Скупштине била је 
везана за нови текст Статута Академије, који је усклађен са новим Законом о Академији 
наука и умјетности Републике Српске. Текст Статута припремила је посебно формирана 
комисија за израду Статута, а Скупштина је, поред овог текста, усвојила извјештаје о раду 
и о финансијском пословању АНУРС-а у 2013. години, информацију о раду на пројекту 
Енциклопедије РС, те дала сагласност на одлуку Предсједништва о коефицијентима за 
плате запослених у АНУРС-у.  

Друга сједница Скупштине одржана је 23. децембра 2014. године, а на дневном реду 
било је осам тачака. На почетку сједнице предсједник Академије одржао је пригодну 
бесједу о раду и активностима Академије. Усвојени су извјештаји о раду АНУРС-а у 2014. 
години (веома обиман текст сачињен на основу одјељенских извјештаја) и о финансијском 
пословању Академије у 2014. години. Прихваћени су Приједлог буџета за 2015. годину, 
као и Извјештај о раду на Енциклопедији Републике Српске. 
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2015. година 

У току 2015. одржане су двије сједнице Скупштине, са 12 тачака дневног реда.  

Прва сједница Скупштине (радни дио) одржана је 4. децембра 2015, са пет тачака 
дневног реда. Усвојен је Извјештај о раду у 2015. години и Програм рада за 2016. годину. 
На сједници је оцијењено да је Програм рада Академије за 2016. годину веома садржајан и 
да ће се предвиђене активности реализовати у складу са расположивим средствима. 
Предвиђено је да се одржи неколико скупова, у сарадњи са Српском академијом наука и 
уметности. Скупштина је усвојила и Финансијски план за 2016. годину и приједлог 
Предсједништва да проф. др Ново Пржуљ, дописни члан изван радног састава, пређе у 
категорију дописног члана у радном саставу, јер је испунио услове за то. 

Друга, изборна сједница Скупштине одржана је 4. децембра 2015. године. На тој 
сједници било је седам тачака дневног реда. Послије усвајања Извјештаја о проведеној 
процедури избора нових чланова АНУРС-а, Скупштина је именовала Комисију за 
провођење избора. Предсједник Комисије је, прије приступања чланова Скупштине тајном 
гласању, скренуо пажњу на одредбе Статута. На крају, Скупштина је изабрала:  

– У Одјељењу друштвених наука – девет чланова (по један редовни члан изван 
радног састава, дописни члан у радном саставу и дописни члан изван радног састава, те 
шест иностраних чланова);  

– У Одјељењу књижевности и умјетности – четири члана (по два дописна члана 
изван радног састава и инострана члана); 

– У Одјељењу природно-математичких и техничких наука – пет чланова (два 
дописна члана у радном саставу и три инострана члана); 

– У Одјељењу медицинских наука – два члана (дописни чланови у радном саставу). 

 
2016. година 

У току 2016. године одржане су три сједнице Скупштине, са 18 тачака дневног реда.  

Прва (свечана) сједница Скупштине  одржана је 11. маја 2016. године. На почетку 
сједнице предсједник Академије одржао је пригодну бесједу. Потом су инаугурисани нови 
чланови Академије (изабрани децембра 2015) и уручене су им повеље о избору, значке и 
инсигније. Након тога, приступне бесједе одржали су инострани чланови, академици 
Јелена Гускова, Гилберт Фајл и Драган Шкорић, те дописни члан у радном саставу проф. 
др Рајко Томаш.  

Друга сједница Скупштине (радни дио) одржана је 8. децембра 2016. Предсједник 
Академије је, у виду бесједе, поднио извјештај о четворогодишњем раду ове институције. 
Усвојени су програм рада Академије, буџет и финансијски план за 2017. годину, као и 
информација о завршетку првог тома Енциклопедије Републике Српске. Чланови 
Скупштине усвојили су приједлог промјене статуса једног члана Академије.  

Трећа (изборна) сједница Скупштине одржана је такође 8. децембра 2016. На том 
засједању Скупштина је потврдила приједлоге одјељењȃ за избор секретарȃ и замјеникȃ 
секретара одјељењȃ. Након проведене процедуре тајног гласања, Скупштина је изабрала 
предсједника Академије, два потпредсједника, генералног секретара и члана 
Предсједништва на период од четири године.  
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II. ПРЕДСЈЕДНИШТВО АКАДЕМИЈЕ 

 
Предсједништво АНУРС-а, извршни орган Скупштине, у протекле четири године 

одржало је 16 сједница, са 140 тачака дневног реда.  

Рад Предсједништва у протеклом мандатном периоду обухватио је све надлежности 
по члану 48 Статута: доношење годишњих програма рада, подношење извјештајȃ о раду, 
усвајање буџета, организовање научних скупова и реализовање других активности 
утврђених програмом рада, међуакадемијску сарадњу, доношење одлука, општих аката и 
обављање других послова одређених Законом и Статутом. Најчешће разматрана тачка 
дневног реда на сједницама била је у вези са радом на Енциклопедији Републике Српске.  

 
2013. година 

Предсједништво је у току 2013. одржало четири сједнице, са 40 тачака дневног реда. 

На првој сједници Предсједништва, одржаној 28. фебруара 2013. године, поднесен је 
Извјештај о раду у 2012, као и информација о проведеним активностима у вези са 
конкурсом за избор нових чланова Академије. Потврђено је да је у децембру 2012. године 
изабрано 11 нових чланова Академије. 

У току друге сједнице Предсједништва, поред осталог, прецизирано је да ће 
представљање Академијиних издања, планирано Програмом рада за 2013. годину, бити 
одржано крајем маја и током јуна текуће године. 

На трећој сједници Предсједништва, одржаној 23. септембра 2013. године, утврђен је 
програм обиљежавања двадесетогодишњице АНУРС-а. 

Предсједништво Академије је на четвртој сједници, одржаној 27. новембра 2013. 
године, усвојило Програм рада за 2014. годину. Овај документ сачињен је на основу 
одјељенских програмâ рада, а обухвата и планирано (предвиђено) ангажовање органа 
Академије и остале активности. 

 
2014. година 

У току 2014. године Предсједништво је одржало три сједнице, са 34 тачке дневног 
реда. 

Прва сједница Предсједништва одржана је 12. маја 2014, са 14 тачака дневног реда. 
На овој сједници усвојена је привремена одлука о коефицијентима за плате запослених, 
извјештај о раду и финансијски извјештај за 2013, те информација о раду на 
Енциклопедији Републике Српске. Усвојене су и одлуке о именовању програмских одборâ, 
утврђени термини приступних бесједа новоизабраних чланова АНУРС-а, датум 
одржавања сједнице Скупштине и друго.  

На другој сједници, одржаној 20. октобра 2014, расправљано је о 11 тачака дневног 
реда. Предсједништво је разматрало информацију о извршењу програма рада АНУРС-а у 
првих девет мјесеци текуће године, информацију о изради ЕРС, као и извјештај 
Финансијског одбора о пословању АНУРС-а (у периоду 1. јануар − 31. јул 2014). Усвојени 
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су Правилник о канцеларијском и архивском пословању и Правилник о задужбинама, 
фондовима и фондацијама, а именовано је и више одбора.  

Трећа сједница Предсједништва, са девет тачака дневног реда, одржана је 22. 
децембра 2014. године. Усвојени су приједлози извјештаја о раду у 2014, те програма рада 
и финансијског плана за 2015. Усвојен је Правилник о поступку директног споразума за 
јавне набавке и Одлука о покретању поступка избора нових чланова АНУРС-а.  

 
2015. година 

Предсједништво је у току 2015. одржало четири сједнице, са 26 тачака дневног реда. 

 Прва сједница, са осам тачака дневног реда, одржана је 13. марта 2015. На сједници 
су именовани организациони одбори за научне скупове који ће бити реализовани у 2015, 
као и извјештај о финансијском пословању у 2014. години. Предсједништво је утврдило 
критеријуме за избор нових чланова АНУРС-а и расправљало о расписивању конкурса за 
избор нових чланова. 

Предсједништво се окупило на другој сједници 17. априла 2015. Расправљано је о 
пет тачака дневног реда, а највише пажње посвећено је информацији о броју и структури 
кандидата пријављених на конкурс за избор чланова АНУРС-а. Утврђен је план 
провођења активности и рокови до којих одјељењâ морају да обаве Статутом предвиђене 
радње у вези са конкурсом за избор нових чланова, те датум одржавања изборне сједнице 
Скупштине.  

На трећој, проширеној сједници Предсједништва, одржаној 16. октобра 2015, 
разматрано је осам тачака дневног реда. На сједници су извјестиоци, у име одјељењâ, 
поднијели извјештаје о избору нових чланова АНУРС-а, а усвојени су Правилник о раду 
Галерије АНУРС-а и Правилник о рачуноводственим политикама, те Нацрт програма рада 
за 2016. годину. 

Четврта сједницa Предсједништва, са девет тачака дневног реда, одржана је 4. 
децембра 2015. године. На сједници су разматрани приговори на реферате и приједлоге 
кандидата одјељењâ за избор нових чланова АНУРС-а, као и нацрти буџета и 
финансијског плана за 2016. годину. 

 
2016. година 

У току 2016. године Предсједништво АНУРС-а одржало је пет сједница, са 40 тачака 
дневног реда. 

На првој сједници, 4. априла 2016. године, пред Предсједништвом се нашао дневни 
ред од девет тачака. Усвојени су извјештаји о раду и о финансијском пословању АНУРС-а 
у 2015, као и о раду на ЕРС. Утврђени су термини одржавања свечане академије и 
приступних бесједа нових чланова АНУРС-а и усвојене су измјене и допуне чланова 
Академијиних одборâ. 

Друга сједницa, са шест тачака дневног реда, одржана је 10. маја 2016. године. На 
овој сједници усвојено је више правилника, корекција плана набавки у АНУРС-у и 
информација о изради ЕРС. Донесене су одлуке о именовању Одбора за образовање, 
Комисије за програмску дјелатност и управника Галерије АНУРС-а. 
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На трећој сједници Предсједништва, одржаној 26. септембра 2016, међу једанаест 
тачака дневног реда разматрана је информација о извршењу програма рада и финансијског 
пословања АНУРС-а у првом полугодишту 2016, информација о изради ЕРС и 
информација о преносу власништва зграде са Владе Републике Српске на АНУРС. 
Поднесене су информације о организацији заједничке сједнице САНУ и АНУРС-а, те о 
припремама за учешће на сајмовима књига. Расправљало се и о захтјеву АНУРС-а за 
пријем у ALLEA.  

Четврта сједницa Предсједништва, са седам тачака дневног реда, одржана је 10. 
новембра 2016. године. Током сједнице усвојени су приједлози програма рада одјељењâ за 
2017. годину и приједлози одјељењâ за избор чланова Извршног одбора Предсједништва и 
члана Предсједништва АНУРС-а. Расправљало се о покретању поступка за избор 
секретарȃ одјељењâ и њихових замјеника и о конкурсу за избор секретара АНУРС-а.  

Током пете сједнице, одржане 30. новембра 2016, Предсједништво је разматрало 
седам тачака дневног реда. Поред осталог, усвојени су приједлози програма рада и буџета 
АНУРС-а за 2017. годину и изабран је секретар АНУРС-а. На основу приједлогȃ 
одјељењâ, утврђени су кандидати за избор предсједника, потпредсједникâ, генералног 
секретара и члана Предсједништва АНУРС-а. Усвојени су и приједлози одјељењâ за избор 
секретарâ одјељењâ и њихових замјеника и упућени Скупштини на потврђивање. 

 
III. ИЗВРШНИ ОДБОР ПРЕДСЈЕДНИШТВА 

Статутом Академије (чланови 54 и 55) утврђено је да је Извршни одбор 
Предсједништва радно тијело Предсједништва Академије. Сачињавају га: предсједник 
Академије, два потпредсједника и генерални секретар. Састанке сазива и њима 
предсједава предсједник Академије. 

Сједнице свих органа, манифестације и активности предвиђене програмом рада 
Академије инициране су управо са сједница Извршног одбора Предсједништва. У 
протеклом мандатном периоду ово радно тијело окупљао се скоро сваке седмице, а по 
потреби и чешће. 

 
IV. ОДЈЕЉЕЊА И ОДБОРИ 

Цјелокупни рад, тј. активности предвиђене програмом рада одвијају се у оквиру 
одјељењâ, одборâ и Галерије АНУРС-а. У Академији наука и умјетности Републике 
Српске дјелују четири одјељењâ која чине сви чланови Академије, а образована су за 
једну или више сродних научних области, и то: Одјељење друштвених наука, Одјељење 
књижевности и умјетности, Одјељење природно-математичких и техничких наука и 
Одјељење медицинских наука. 

Статутом је утврђен назив и број академијиних одбора (шест), а одјељенске одборе 
(17) именовало је Предсједништво, на приједлоге одјељењȃ. Одбори су радна тијела 
Академије, а важну улогу у њиховом раду имају одјељења. У претходном мандатном 
периоду учествовали су у организацији више научних скупова и округлих столова, 
реализацији научних пројеката и других програмом предвиђених активности.  
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1. Одбори АНУРС-а 

1) Одбор за издавачку дјелатност: академик Рајко Кузмановић, предсједник; 
академик Драгољуб Мирјанић; академик Раде Михаљчић; академик Слободан Реметић; 
академик Бранко Шкундрић; академик Дренка Шећеров Зечевић; академик Радован 
Вучковић; академик Драго Бранковић и проф. Миливоје Унковић, дописни члан АНУРС-а. 

2) Одбор за координацију научне дјелатности: академик Васкрсија Јањић, 
предсједник; академик Драгољуб Мирјанић; академик Алекса Буха; академик Слободан 
Реметић; академик Дренка Шећеров Зечевић; академик Драган Данелишен и проф. др 
Витомир Поповић, дописни члан АНУРС-а. 

3) Одбор за међународну и међуакадемијску сарадњу: академик Рајко Кузмановић, 
предсједник; академик Драгољуб Мирјанић; академик Љубомир Зуковић; академик Васкрсија 
Јањић; академик Мирко Шошић; академик Снежана Савић и проф. др Бранко Летић, дописни 
члан АНУРС-а. 

4) Одбор за Библиотеку и документацију: академик Љубомир Зуковић, 
предсједник; академик Раде Михаљчић; академик Марко Вуковић; академик Гојко Ђого; 
академик Снежана Савић; академик Војислав Максимовић; проф. др Миливоје Унковић, 
дописни члан АНУРС-а.  

5) Финансијски одбор: академик Васкрсија Јањић, предсједник; академик 
Пантелија Дакић и академик Драго Бранковић. 

6) Одбор за образовање: академик Рајко Кузмановић, предсједник; академик 
Љубомир Зуковић; академик Слободан Реметић; академик Драгољуб Мирјанић; академик 
Васкрсија Јањић; академик Драго Бранковић; академик Снежана Савић; академик Мирко 
Шошић; академик Марко Вуковић; проф. др Есад Јакуповић, дописни члан АНУРС-а; 
проф. др Душко Вулић, дописни члан АНУРС-а; проф. др Бранко Летић, дописни члан 
АНУРС-а; проф. др Радослав Грујић; проф. др Милан Матаруга и мр Радмила Пејић. 

 
2. Одбори при одјељењима 

 
Одбори Одјељења друштвених наука 

1) Одбор за правне науке: академик Снежана Савић, предсједник; проф. др 
Витомир Поповић, дописни члан АНУРС-а у радном саставу, замјеник; академик Рајко 
Кузмановић; академик Слободан Перовић; академик Мирко Васиљевић; проф. др Марко 
Рајчевић; проф. др Милан Томић; проф. др Никола Мојовић; проф. др Жељко Мирјанић; 
проф. др Милош Бабић.  

2) Одбор за филозофско-педагошке и социолошке науке: академик Драго 
Бранковић, предсједник; академик Алекса Буха, замјеник; проф. др Златко Павловић; 
проф. др Зоран Арсовић; проф. др Богомир Ђукић; проф. др Ненад Кецмановић; проф. др 
Срђан Душанић; проф. др Петар Стојаковић; проф. др Лазо Ристић; Слободан Наградић, 
професор. 

3) Одбор за историјске науке: академик Никола Поповић, предсједник; академик 
Ђуро Тошић, замјеник; академик Милорад Екмечић; академик Раде Михаљчић; проф. др 
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Ђорђе Микић; доц. др Драгиша Васић; проф. др Љиљана Шево; доц. др Аранђел 
Смиљанић; доц. др Горан Латиновић; мр Жељко Вујадиновић; проф. др Радивоје Радић. 

4) Одбор за економске науке: проф. др Рајко Томаш, дописни члан АНУРС-а, 
предсједник; др Душко Јакшић, замјеник; проф. др Стеван Стевић; проф. др Станко 
Станић; доц. др Радован Родић; академик Ненад Вуњак; проф. др Здравко Тодоровић; 
проф. др Ново Плакаловић; проф. др Шефкија Берберовић; проф. др Васо Драговић; др 
Божидар Авлијаш. 

 
Одбори Одјељења књижевности и умјетности 

1) Одбор за књижевност: академик Љубомир Зуковић, предсједник; академик 
Радован Вучковић, замјеник; академик Светозар Кољевић; академик Рајко Петров Ного; 
академик Војислав Максимовић; проф. др Бранко Летић, дописни члан АНУРС-а у 
радном саставу; проф. др Станиша Тутњевић, дописни члан АНУРС-а изван радног 
састава; проф. др Јован Делић; проф. др Ранко Поповић; Ранко Рисојевић, књижевник; 
Ранко Павловић, књижевник; Сретен Вујковић, књижевник. 

2) Одбор за умјетност: академик Гојко Ђого, предсједник; проф. Миливоје 
Унковић, дописни члан АНУРС-а у радном саставу, замјеник; академик Емир Кустурица; 
Бошко Вукојевић, академски сликар; Никола Кусовац, академски сликар; Ратко Лалић, 
академски сликар; Зоран Егић, академски сликар; мр Јелена Каришик, академски сликар; 
Предраг Бјелошевић, књижевник; проф. др Милорад Кењаловић, музиколог. 

3) Одбор за језик: академик Слободан Реметић, предсједник; проф. др Милан 
Драгичевић, замјеник; проф. др Срето Танасић; проф. др Рада Стијовић; др Јованка Радић, 
научни савјетник; доц. др Стево Далмација; Милорад Телебак, професор; Милутин Вујић, 
професор; проф. др Милош Ковачевић; проф. др Милош Окука; проф. др Миланка Бабић. 

 
Одбори Одјељења природно-математичких и техничких наука 

1) Одбор за биотехничке науке: академик Миливоје Надаждин, предсједник; 
академик Васкрсија Јањић, замјеник; проф. др Ново Пржуљ, дописни члан АНУРС-а у 
радном саставу; проф. др Косана Константинов; проф. др Војислав Тркуља; проф. др 
Ђорђе Гатарић; проф. др Зоран Говедар; доц. др Александар Остојић; доц. др Родољуб 
Тркуља.  

2) Одбор за геонауке: проф. др Неђо Ђурић, дописни члан АНУРС-а, предсједник; 
академик Александар Грубић, замјеник; проф. др Владица Цветковић, дописни члан 
САНУ; проф. др Слободан Вујић; проф. др Ранко Цвијић; др Алексеј Милошевић; проф. 
др Владимир Малбашић; др Бошко Вуковић; Јован Олујић. 

3) Одбор за нафту: академик Бранко Шкундрић, предсједник; проф. др Перо Дугић, 
замјеник; проф. др Јелена Пенавин Шкундрић; доц. др Рада Петровић; Сергеј Крашчук, 
дипл. инж.; Милан Панић, дипл. инж.; Владимир Фјодорович Лич, дипл. инж.; Владимир 
Степановић Луцик, дипл. инж.; Зоран Јовановић, дипл. инж.  

4) Одбор за савремене материјале: академик Драгољуб Мирјанић, предсједник; 
академик Бранко Шкундрић, замјеник; академик Јован Шетрајчић; академик Пантелија 
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Дакић; проф. др Зоран Митровић, дописни члан АНУРС-а; проф. др Миомир Павловић; 
проф. др Миладин Глигорић; доц. др Синиша Вученовић; проф. др Перо Дугић.  

5) Одбор за село: академик Васкрсија Јањић, предсједник; академик Љубомир 
Зуковић, замјеник; академик Раде Михаљчић; академик Пантелија Дакић; проф. др Јово 
Стојчић; доц. др Драго Недић; доц. др Гордана Роквић; др Драган Мандић; Споменка 
Ђурђевић; Небојша Куштриновић; Славиша Сабљић. 

6) Одбор за животну средину, просторно планирање и одрживи развој: академик 
Васкрсија Јањић, предсједник; проф. др Рајко Гњато; проф. др Нада Шуматић; проф. др 
Горан Трбић; проф. др Љиљана Вукић; проф. др Есад Јакуповић, дописни члан АНУРС-а; 
доц. др Биљана Кукавица; доц. др Даворин Бајић; проф. др Раденко Ђурица; доц. др 
Синиша Митрић.  

 
Одбори Одјељења медицинских наука 

1) Одбор за кардиоваскуларну патологију: академик Дренка Шећеров Зечевић, 
предсједник; проф. др Душко Вулић, замјеник; академик Владимир Кањух; академик 
Миодраг Остојић; проф. др Ранко Шкрбић; проф. др Славица Јандрић; проф. др 
Александар Лазаревић; проф. др Синиша Ристић; проф. др Марија Бургић Радмановић; 
проф. др Снежана Меденица; проф. др Зоран Вујковић; Александра Саламадић. 

2) Одбор за репродуктивно здравље и демографију: академик Дренка Шећеров 
Зечевић, предсједник; проф. др Ненад Бабић, замјеник; проф. др Небојша Радуновић, 
дописни члан САНУ; проф. др Небојша Јованић; проф. др Сања Сибинчић; проф. др 
Јелица Предојевић Самарџић; проф. др Драшко Маринковић; проф. др Стево Пашалић; 
проф. др Здравко Маријанац. 

3) Одбор за хируршке дисциплине: академик Мирко Шошић, предсједник; академик 
Марко Вуковић, замјеник; академик Предраг Пешко; проф. др Војко Ђукић, дописни члан 
АНУРС-а; проф. др Зденка Кривокућа; проф. др Душко Васић; проф. др Драган Костић; 
проф. др Славко Ждрале; мр Зоран Алексић. 

4) Одбор за хроничне незаразне болести: академик Драган Данелишен, предсједник; 
проф. др Владо Ђајић, замјеник; проф. др Мирко Станетић; проф. др Слободан Јанковић; 
проф. др Стојан Ђурђевић; проф. др Снежана Малиш; проф. др Снежана Поповић Пејчић; 
проф. др Радослав Гајанин; проф. др Горан Спасојевић; проф. др Милан Скробић; проф. 
др Момчило Биуковић; др Радмила Ного. 

 
 
V. ИЗДАВАЧКА ДЈЕЛАТНОСТ 

Академија наука и умјетности Републике Српске, кроз остваривање својих Статутом 
дефинисаних задатака, издаје сталне и повремене публикације из области науке, културе и 
умјетности и размјењује их са научним организацијама и установама у земљи и 
иностранству. Трошкове издавања углавном сноси Академија наука и умјетности РС 
(80%), а мањи дио финансирали су Министарство науке и технологије Републике Српске 
и донатори (20%). У периоду од 2012. до 2016. године објављена су сљедећа Академијина 
издања:  
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Научна дјела 

1. Jovan P. Šetrajčić, Dragoljub Lj. Mirjanić, Biofizičke osnove tehnike i medicine, 
Monografije, knj. XVI, Odjeljenje prirodno-matematičkih i tehničkih nauka, knj. 15, Banja Luka 
2012. 

2. Tomislav M. Pavlović, Dragana D. Milosavljević, Dragoljub Lj. Mirjanić, Obnovljivi 
izvori energije, Monografije, knj. XVII, Odjeljenje prirodno-matematičkih i tehničkih nauka, 
knj. 18, Banja Luka 2013. 

3. Васкрсија Јањић, Образовање, наука и производња хране, Монографије, књ. 
XVIII, Одјељење природно-математичких и техничких наука, књ. 20, Бања Лука 2013. 

4. Мирко Шошић, Томислав Таушан, Славко Ждрале, Милан Пејић, Ратне болнице 
– двадесет година (1992–2012) здравствене заштите и осигурања у сарајевско-
романијској регији (2013). 

5. Drenka Šećerov Zečević, Duško Vulić, Siniša Ristić, Marija Burgić Radmanović, 
Zoran Vujković, Posttraumatski prediktori ateroskleroze kod mladih (2013). 

6. Snežana Petković, Biodizel – uticaj na mazivo i pogonske karakteristike motora (2014). 

7. Дарко Христић, Савремена архитектура посматрана кроз призму рециклираних 
грађевинских производа (2014). 

8. Рајко Кузмановић, Уставноправне теме (2014). 

9. Tomislav Pavlović, Yiannis Tripanagnostopoulos, Dragoljub Mirjanić, Dragana 
Milosavljević, Solar energy in Serbia, Greece and the Republic of Srpska (2015). 

10. Branislav Milovanović, Tatjana Gligorijević, Vlado Đajić, Kliničko ispitivanje 
funkcije autonomnog nervnog sistema (2016). 

11. Vaskrsija Janjić, Otrovne biljke i njihovi otrovni sastojci (2016). 

12. Ново Пржуљ, Принос стрних жита (2016). 
 
Књижевна и умјетничка дјела 

1. Војислав Максимовић, Зимски сан, Књижевност, књ. II, Одјељење књижевности и 
умјетности, књ. 11, Бања Лука 2012. 

2. Љубомир Зуковић, Еп гуслара о Великом рату (2014). 

3. Милорад Кењаловић, Пјесмо моја родитеља мога (2014). 
 
Зборници радова 

1. Савремени материјали, уредник Драгољуб Мирјанић, Научни скупови, књ. XX, 
Одјељење природно-математичких и техничких наука, књ. 17, Бања Лука 2012. 

2. Psihosocijalni faktori i kardiovaskularne bolesti, urednik Drenka Šećerov Zečević, 
Naučni skupovi, knj. XXI, Odjeljenje medicinskih nauka, knj. 6, Banja Luka 2012. 

3. Андрић између Истока и Запада, приређивач Радован Вучковић, Научни 
скупови, књ. XXII, Одјељење књижевности и умјетности, књ. 12, Бања Лука 2012. 
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4. Република Српска двадесет година развоја – достигнућа, изазови и перспек-
тиве, уредник Рајко Кузмановић, Научни скупови, књ. XXIII, Одјељење друштвених 
наука, књ. 27, Бања Лука 2012. 

5. Језик и писмо у Републици Српској, приређивач Слободан Реметић, Научни 
скупови, књ. XXIV, Одјељење књижевности и умјетности, књ. 13, Бања Лука 2012. 

6. Дејтонски мировни споразум као правни и политички основ развоја Републике 
Српске, приређивач Снежана Савић (2012). 

7. Савремени материјали, уредник Драгољуб Мирјанић (2013).  

8. Претпоставке и могућности унапређења конкурентности привреде Републике 
Српске, приређивач Рајко Томаш (2013). 

9. Савремени материјали, уредник Драгољуб Мирјанић (2014). 

10. Први свјетски рат – узроци и посљедице, уредници Драго Бранковић и Никола 
Б. Поповић (2014). 

11. Културно-историјски комплекс Детлак, приређивач Станиша Тутњевић (2014).  

12. Савремени материјали, уредник Драгољуб Мирјанић (2015). 

13. Просторно планирање и животна средина Републике Српске, уредник Васкрсија 
Јањић (2015). 

14. Генетички модификовани организми (ГМО) – научни и етички аспекти, 
производња и коришћење, уредник Васкрсија Јањић (2015). 

15. Амброзија – опасна инвазиона и алергена биљна врста, уредник Васкрсија Јањић 
(2015). 

16. Zbornik radova II kongresa i XXI simpozijuma otorinolaringologa Republike Srpske 
sa međunarodnim učešćem (2015). 

17. Демографска политика у Републици Српској – стварност и потребе, уредник 
Драшко Маринковић (2015). 

18. Улога академија наука и умјетности у развоју друштва будућности, уредник 
Васкрсија Јањић (2015). 

19. Клизишта у Републици Српској као посљедица вишедневних падавина у мају 
2014, уредник Неђо Ђурић (2016). 

20. Савремени материјали, уредник Драгољуб Мирјанић (2016). 

21. Дејтонски мировни споразум – 20 година послије, приређивач Снежана Савић 
(2016). 

22. Ћопићево стољеће – зборник радова поводом стогодишњице рођења, 
приређивач Љубомир Зуковић (2016). 

23. Funkcionalna anatomija, patologija, dijagnostika i terapija krvnih sudova glave i 
vrata, priređivači Dragan Danelišen i Vlado Đajić (2016). 
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Споменице и библиографије 

1. Споменица академику Здравку Антонићу, приређивач Никола Поповић, 
Споменица, књ. X, Одјељење друштвених наука, књ. 26, Бања Лука 2012. 

2. Споменица академику Моми Капору, уредник Рајко Петров Ного, приређивач 
Драган Хамовић, Споменица, књ. XI, Одјељење књижевности и умјетности, књ. 14, Бања 
Лука 2013. 

3. Споменица академику Бранку Милановићу, уредник Слободан Реметић, приређи-
вач Душко Певуља (2014). 

4. Зборник радова у част академика Светозара Кољевића, уредник Рајко Петров 
Ного, приређивач Зоран Пауновић (2015). 

5. Зборник радова у част академику Десанки Ковачевић Којић, уредник Ђуро 
Тошић, приређивач Жељко Вујадиновић (2016) .  

 
Љетописи 

1.  Љетопис XIV (2010), уредник Љубомир Зуковић, Бања Лука 2012.  

2.  Љетопис XV (2011), уредник Љубомир Зуковић, Бања Лука 2012.  
3.  Љетопис XVI (2012), уредник Љубомир Зуковић, Бања Лука 2013.  

4.  Љетопис XVII (2013), уредник Љубомир Зуковић, Бања Лука 2014.  

5.  Љетопис XVIII (2014), уредник Љубомир Зуковић, Бања Лука 2015.  

6.  Љетопис XIX (2015), уредник Љубомир Зуковић, Бања Лука 2016.   
 
Научни часописи 

1.  Грађа о прошлости Босне 5, уредник Раде Михаљчић, Бања Лука 2012.  
2.  Contemporary Materials, vol. III–1, urednik Dragoljub Mirjanić, Бања Лука 2012.  
3.  Contemporary Materials, vol. III–2, urednik Dragoljub Mirjanić, Бања Лука 2012. 
4.  Грађа о прошлости Босне 6, уредник Раде Михаљчић, Бања Лука 2013.  

5.  Contemporary Materials, vol. IV–1, urednik Dragoljub Mirjanić, Бања Лука 2013.  

6.  Contemporary Materials, vol. IV–2, urednik Dragoljub Mirjanić, Бања Лука 2013.  

7.  Грађа о прошлости Босне 7, уредник Раде Михаљчић, Бања Лука 2014.  
8.  Contemporary Materials, vol. V–1, urednik Dragoljub Mirjanić, Бања Лука 2014.  

9.  Contemporary Materials, vol. V–2, urednik Dragoljub Mirjanić, Бања Лука 2014.  

10.  Грађа о прошлости Босне 8, уредник Раде Михаљчић, Бања Лука 2015.  

11.  Contemporary Materials, vol. VI–1, urednik Dragoljub Mirjanić, Бања Лука 2015.  

12.  Contemporary Materials, vol. VI–2, urednik Dragoljub Mirjanić, Бања Лука 2015.  

13.  Contemporary Materials, vol. VII–1, urednik Dragoljub Mirjanić, Бања Лука 2016.  
 

Остала Академијина издања: 

1. Статут Академије наука и умјетности Републике Српске (2012). 
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2. Академија наука и умјетности Републике Српске/Academу of Sciences and Arts of 
the Republic of Srpska (брошура), уредник Рајко Кузмановић (2013). 

3. Академија наука и умјетности Републике Српске 1993‒2013. (монографија), (2013). 

4. Статут Академије наука и умјетности Републике Српске (2014). 

5. Јени Лигтенберг, Ратни дневник, Пале 1993‒1995, приређивач Мирко Шошић 
(2016). 

 
Дела Николе Кољевића 

1. Никола Кољевић, Теоријски основи нове критике, том 1, приређивач Ранко 
Поповић, Бања Лука: АНУРС, Београд: Службени гласник, 2012.  

2. Никола Кољевић, Иконоборци и иконобранитељи, том 2, приређивач Ранко 
Поповић, Бања Лука: АНУРС, Београд: Службени гласник, 2012. 

3. Никола Кољевић, Шекспир трагичар. Андрићево ремек-дело, том 3, приређивач 
Ранко Поповић, Бања Лука: АНУРС, Београд: Службени гласник, 2012. 

4. Никола Кољевић, Класици српског песништва, том 4, приређивач Ранко Поповић, 
Бања Лука: АНУРС, Београд: Службени гласник, 2012. 

5. Никола Кољевић, Песник иза песме, том 5, приређивач Ранко Поповић, Бања 
Лука: АНУРС, Београд: Службени гласник, 2012. 

6. Никола Кољевић, Отаџбинске теме, том 6, приређивач Ранко Поповић, Бања 
Лука: АНУРС, Београд: Службени гласник, 2012. 

 
Сабрана дјела Пере Слијепчевића 

1. Перо Слијепчевић, О немачкој књижевности и култури I, књ. 1, приређивач 
Слободан Грубачић, Бања Лука: АНУРС, Београд: Свет књиге, 2013. 

2. Перо Слијепчевић, О немачкој књижевности и култури II, књ. 2, приређивач 
Слободан Грубачић, Бања Лука: АНУРС, Београд: Свет књиге, 2013. 

3. Перо Слијепчевић, Огледи о српској књижевности, књ. 3, приређивач Радован 
Вучковић, Бања Лука: АНУРС, Београд: Свет књиге, 2013. 

4. Перо Слијепчевић, Књижевно-критички радови, књ. 4, приређивач Станиша 
Тутњевић, Бања Лука: АНУРС, Београд: Свет књиге, 2013.  

5. Перо Слијепчевић, О уметности и уметницима, књ. 5, приређивач Слободанка 
Пековић, Бања Лука: АНУРС, Београд: Свет књиге, 2013. 

6. Перо Слијепчевић, Историјске и политичке теме, књ. 6, приређивач Алекса 
Буха, Бања Лука: АНУРС, Београд: Свет књиге, 2013. 

7. Перо Слијепчевић, Друштво и култура, књ. 7, приређивач Алекса Буха, Бања 
Лука: АНУРС, Београд: Свет књиге, 2013. 

8. Перо Слијепчевић, Педагошко-андрагошки радови, књ. 8, приређивач Симо 
Нешковић, Бања Лука: АНУРС, Београд: Свет књиге, 2013. 
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9. Перо Слијепчевић, Белетристички радови и преписка, књ. 9, приређивач 
Радован Вучковић, Бања Лука: АНУРС, Београд: Свет књиге, 2013. 

10. Биографија Пера Слијепчевића. Библиографија Пера Слијепчевића, књ. 10, 
приређивач биографије Часлав Николић, библиографије Сњежана Ћирковић, Бања Лука: 
АНУРС, Београд: Свет књиге, 2013. 

 
VI. МЕЂУНАРОДНА/МЕЂУАКАДЕМИЈСКА САРАДЊА АНУРС-а 

Од оснивања Академије наука и умјетности Републике Српске до данас активности на 
пољу међународне и међуакадемијске сарадње развијале су се континуирано и постајале су 
све интензивније. Треба имати у виду чињеницу да се, због сложености државноправног 
поретка у Босни и Херцеговини, овај сегмент дјеловања Академије развијао под отежаним 
условима. Стога је успјех који је постигнут на овом пољу изузетно значајан. 

Активности Академије које се тичу сарадње са сличним институцијама, као и другим 
научним, образовним и истраживачким установама из окружења и свијета одвијају се у 
неколико праваца: потписивање формалних билатералних споразума о научној сарадњи, 
учешће у раду међуакадемијских одбора, пријем делегација иностраних академија и 
научника, успостављање нових контаката, организовање и учешће на међународним 
конференцијама и састанцима, рад на међународним пројектима, размјена публикација и сл. 

Академија најинтензивније сарађује са институцијама са којима има склопљене 
споразуме о сарадњи, а то су: Српска академија наука и уметности; Руска академија наука; 
Црногорска академија наука и умјетности; Краљевска академија за економију и финансије 
Шпаније; Украјинска академија наука за високо образовање; Македонска академија наука 
и умјетности; Бугарска академија наука; Европска академија наука и умјетности; Свјетска 
академија умјетности и науке.  

Посебно мјесто заузима сарадња са Српском академијом наука и уметности. 
Сарадња двију академија требало би значајно да допринесе организованом и 
институционалном остваривању политике јединственог српског духовног и културног, а 
тиме и језичког простора, што омогућава и на што обавезује Споразум о специјалним 
паралелним везама између Републике Србије и Републике Српске. Међуакадемијски 
одбори, у оквиру Српске академије наука и умјетности и Академије наука и умјетности 
Републике Српске, дјелују већ дуги низ година (Одбор за стандардизацију српског језика, 
Одбор за дијалектолошке атласе, Одбор за катализу, Одбор за кардиоваскуларну 
патологију САНУ и АНУРС).  

У протеклом периоду покренуте су формалне процедуре за потписивање споразума о 
сарадњи са Словачком академијом наука, Чешком академијом наука, Словеначком 
академијом наука и умјетности, Молдавском академијом наука и Румунском академијом 
наука. 

Академија наука и умјетности Републике Српске је национална чланица 
Међународног савјета за науку (ICSU). Активно учествује у раду Мреже академија 
Централне и Источне Европе, која је од 2011. прерасла у Конференцију академија 
подунавских земаља.  
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У мају 2015. године актуелизован је захтјев за пријем АНУРС-а у чланство ALLEA. 
Достављена је комплетна документација, у складу са прописима ове асоцијације. Први 
одговор био је негативан и имао је политичко упориште, на шта је Академија наука и 
умјетности Републике Српске реаговала. Послије тога разговори су настављени и 
апликација је и даље у процедури. Почетком децембра 2016. године у Београду су се 
састале делегације ALLEA, коју је предводио предсједник ове асоцијације Гинтер Шток, и 
АНУРС-а, коју је предводио предсједник академик Рајко Кузмановић. На састанку је 
разматрана могућност пријема АНУРС-а у ALLEA. 

Академија сарађује и са универзитетима из региона, од којих посебно треба истаћи 
сарадњу са Универзитетом у Нишу и Техничким универзитетом у Габрову, са којима је 
реализовала више заједничких пројеката. Резултат те сарадње је соларна електрана која је 
постављена на крову Академијине зграде и Лабораторија за соларну енергетику, коју су 
финансијски подржали Министарство науке и технологије Републике Српске и Унеско. 
Важно је напоменути да је Академија наука и умјетности Републике Српске била носилац 
трију међународних пројеката који је финансирао Унеско.  

У протеклом периоду Академију су посјетиле и бројне стране делегације, као и 
амбасадори и други дипломатски представници из Русије, Шпаније, Италије, Израела, 
Словеније, Чешке, САД, Аустралије и Србије. 

 
VII. БУЏЕТ АКАДЕМИЈЕ 

Буџет Академије остварује се преко Министарства финансија и из њега се 
подмирују текуће обавезе, као што су лична примања запослених, академске награде и 
накнаде, грант за израду Енциклопедије Републике Српске, те материјални трошкови. 
Одобрена и остварена буџетска средства 2012−2016. дата су у табеларном прегледу за 
поменути период: 

Буџетска средства 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 

БУЏЕТ 1.425.000 1.334.000 1.457.700 1.465.400 1.572.200 
Корекција буџета 93.600     
 
УКУПНИ БУЏЕТ  

 
1.518.600 

 
1.334.000 

 
1.457.700 

 
1.465.400 

 
1.572.200 

ОСТВАРЕНИ 
БУЏЕТ 

 
1.469.720 

 
1.301.988 

 
1.402.489 

 
1.441.527 

  
1.521.910 

 
Извршење буџета  
(у процентима %) 

 
97% 

 
97% 

 
96% 

 
98% 

 
97% 

 
Органи Академије (Предсједништво, Скупштина и Финансијски одбор) редовно су 

разматрали и усвајали приходе (финансијски план) и расходе (реализацију средстава). Сва 
средства су трошена у складу са законским оквирима.  

Средства у буџету намијењена за израду Енциклопедије Републике Српске планирају се 
на годишњем нивоу, а уплаћују на жиро рачун отворен за те намјене код Комерцијалне 
банке а. д. Бања Лука, у износу од 120.000 КМ. Средства су трошена на основу Правилника 
о изради Енциклопедије Републике Српске, који је усвојио Уређивачки одбор Енциклопедије. 
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VIII. РАД НА ЕНЦИКЛОПЕДИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

О изради најзначајнијег, највећег и најзахтјевнијег пројекта у Академији − 
Енциклопедија Републике Српске – Скупштина је у више наврата информисана детаљним 
извјештајима. Иако је ово скраћени извјештај о активностима у протеклом мандатном 
периоду, изради ЕРС, посебно току завршавања првог тома (А−Б), биће посвећено више 
простора. 

Енциклопедија Републике Српске је замишљена као лексикографско дјело општег 
типа које ће, поред осталог, садржавати специфичности у вези са Републиком Српском. У 
тој публикацији ће, истраживачким приступом и научном обрадом одредница, бити 
приказана суштинска питања у вези са прошлошћу и садашњошћу Републике Српске, као 
и Босне и Херцеговине. Она ће обухватити најзначајније сегменте нашег духовног 
насљеђа: културу, традицију, обичаје, религију, прожимање са културама других народа... 
Наш циљ је да ЕРС буде написана аргументовано, као незаобилазан приручник 
систематизованог знања из разних научних дисциплина, културе и умјетности, те да 
послужи широком кругу корисника. У њој ће посебне одреднице имати и личности свих 
националних припадности које су рођене на овим просторима или су својим дјеловањем 
оставиле посебан траг у нашој историји, култури и неким другим областима. 
Специфичност ЕРС је и у томе што ће у оквиру ње бити детаљно обрађена и сва насељена 
мјеста у 56 општина и седам градова РС. 

 
Рад Уређивачког одбора, Извршног одбора Уређивачког одбора  
и Централне редакције 

Уређивачки одбор, по Закону о Енциклопедији Републике Српске, одређује обим и 
облик публикације, утврђује критеријуме за одабир одредница, усваја азбучник 
Енциклопедије, одређује величину, структуру и садржину текстова и илустрација, именује 
Централну редакцију и стручне редакције, главног редактора и секретара Централне 
редакције, утврђује рокове за припрему рукописа за поједине томове, усваја завршни 
текст Енциклопедије по томовима.  

Централна редакција је задужена за оперативне послове и усклађивање рада 
стручних редакција, усваја разна упутства, одлуке, правилнике, критеријуме за израду 
азбучника карата и фотографија, азбучник карата и фотографија и др., а потом их 
предлаже Уређивачком одбору на коначно усвајање. До децембра 2016. године Централна 
редакција одржала је 55 сједница.  

Уређивачки одбор је 2012. донио одлуку да се распише конкурс за идејно ликовно-
графичко рјешење ЕРС, усвојио извјештај о раду на ЕРС и финансијски извјештај за 
протекли период. У 2013. години усвојени су критеријуми за избор карата и фотографија и 
Азбучник карата и фотографија за ЕРС. Због повећаног обима послова на првим 
томовима, као и бржег рјешавања проблема на које су наилазили редактори и стручна 
служба током обраде енциклопедијских јединица, 2014. године именован је Извршни 
одбор Уређивачког одбора који чине: предсједник Одбора; потпредсједник за друштвене 
науке; потпредсједник за природне науке; главни редактор и секретар Одбора. 
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Извршни одбор Уређивачког одбора оперативно је тијело које брине о континуитету 
рада на ЕРС: прати извршавање одлука Уређивачког одбора, рјешава организационе 
проблеме, утврђује динамику завршавања пристиглих текстова, прикупља нове текстове и 
илустративни материјал, и обавља друге послове које му повјери Уређивачки одбор. Од 
марта 2014. до децембра 2016. године Извршни одбор Уређивачког одбора одржао је 24 
сједницe, иако су, у циљу убрзања процеса припреме првог тома, чланови тог одбора 
готово свакодневно радили и састајали се са координатором и редакторима ЕРС. Ради 
систематичног рјешавања статуса одредница према табеларном прегледу (за слова А до 
Д), донесена је одлука да се свим члановима Извршног одбора Уређивачког одбора (и 
Централне редакције) доставља седмични извјештај – преглед статуса одредница по 
стручним редакцијама. Предузете активности довеле су до тога да се број одредница са 
статусом (из табеларног прегледа) „нема аутора” (92 одреднице) и статусом „аутор” (701 
одредница за коју је био одређен аутор, али текст није био достављен) до марта 2016. 
сведе на једну одредницу. 

Према подацима из базе података ЕРС, Азбучник ЕРС (А−Ш) садржи 11.348 
одредница (1. децембар 2016); од тога је 2.736 насељених мјеста. Укупно је завршено 
4.843 одредницe. Ови подаци се из дана у дан мијењају, а у дољенаведеној табели дат је 
преглед одредница (стање) из 2009, 2013, 2014. и 2016. године:  

 Децембар 
2009. 

Децембар 
2013. 

Мај 
2014. 

Децембар 
2016. 

АЗБУЧНИК ОД СЛОВА А ДО СЛОВА Ш 
Укупан број одредница 5.972 11.552 11.546 11.348 
Укупан бр. завршених одредница 911 3.246 3.283 4.843 
Укупан број одредница у раду  240 1.546 1.729 659 
Укупан бр. одредница без аутора  4.743 4.614 4.589 

АЗБУЧНИК ОД СЛОВА А ДО СЛОВА Д 
Укупан број одредница 1.782 3.636 3.624 3.397 
Укупан бр. завршених одредница 332 1.773 1.799 3.319 
Укупан број одредница у раду  951 1.113 2 
Број ненаписаних одредница    12 
Број упутница    64 
Број одредница без аутора  139 16 0 

НАСЕЉЕНА МЈЕСТА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ 
УКУПНО (А−Ш)  2.751 2.696 2.736 
Број заврш. одредница (А−Ш)  460 464 1.094 
Број одредница у раду (А−Ш)  575 593 150 
УКУПНО (А–Д)  982 926 947 
Завршено (А–Д)  315 314 925 
Број одредница у раду (А–Д)  462 457 0 
Број упутница    22 
Број одредн. без аутора (А–Д)  91 12 0 
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Према одлуци Уређивачког одбора, Енциклопедија Републике Српске биће штампана 
том по том. Један том може да садржи око 700 страница двостубачног текста, формата А4, 
на 80 г кунстдрук-папиру. Корице Енциклопедије Републике Српске биће тврде, 
модроплаве боје, са златотиском и класичним бордурама грчковизантијског стила. Прелом 
текстова радиће се двостубачно, са сљедећим елементима: величина слова – текст 12 
поинта, литература 11; проред 1; величина маргина 2 цм; нумерација страница у доњем 
лијевом и десном углу. 

Као што је већ поменуто, текстови одредница за слова А−Д завршени су у марту 
2016. Укупно их је 3.397, од тога су 925 насељена мјеста и 22 упутнице за насељена 
мјеста. Иако се и прије депоновања одредница знатно интервенисало на тим текстовима 
(ажурирање података, лекторска уједначавања и др.), да би се могло приступити тзв. 
завршном читању било је неопходно урадити упутство за писање и завршно обликовање 
одредница. Упутство, поред општих напомена, садржи неку врсту правила и сугестија о 
садржају и форми одредница. У њему се наводе и усаглашена рјешења у вези са 
терминолошким дилемама (нпр. у вези са претходним ратовима и ратним дешавањима), 
као и упуте за техничко уједначавање текстова. Да би се текстови уједначили у складу са 
наведеним упутствима, утврђена је методологија и динамика завршног читања. У тај 
посао укључени су сви сарадници који тренутно оперативно раде на изради ЕРС. О 
обимности завршеног посла јасно говори чињеница да је за прва два слова провјерено, 
допуњено и упоређено више хиљада разних података (биографских и библиографских, 
историјских, статистичких и других).  

Отежавајућу околност при завршетку првог тома представљала је чињеница да би 
податке у текстовима одредница о градовима и другим насељеним мјестима који су 
наведени према прелиминарним резултатима пописа из 2013. требало замијенити 
коначним резултатима пописа. Поред тога, први том садржиће одреднице о највећим 
градовима у Републици Српској – Бањој Луци и Бијељини, као и одредницу о Босни и 
Херцеговини. Ти текстови, као и сви други, поред детаљних провјера и упоређивања 
података, захтијевали су доста напора у коначном уобличавању.  

Одређен број енциклопедијских јединица пратиће адекватне илустрације, 
фотографије или карте, са легендама (чији текст треба да испуњава садржајне и техничке 
стандарде), и представљаће саставни дио одреднице. Карте (историјске и географске) за 
први том су завршене; преостало је још да се прикупи мали број фотографија и 
илустрација. Приводи се крају и писање легенди, које потом иду на редакторско и 
лекторско читање. Све те активности требало би да се заврше до априла 2017. и да се 
уради коначни прелом првог тома Енциклопедије Републике Српске, који ће потом бити 
прослијеђен Централној редакцији и Уређивачком одбору на завршно усвајање (у складу 
са Законом о Енциклопедији РС). 

Азбучник, од слова А до слова Д, према подацима из децембра 2016, обухвата 3.397 
одредница. Највише је одредница о насељеним мјестима – 947 (27,87%), а потом слиједе 
историјски текстови – 606 (17,84%) итд. Оваква процентуална заступљеност одредница по 
областима слична је и у другим енциклопедијским издањима са подручја бивше 
Југославије. Преглед броја одредница и процентуална заступљеност у Азбучнику 
Енциклопедије Републике Српске (А−Д), по стручним редакцијама и подредакцијама, дата 
је у наредној табели:  
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Ред. 
број Стручна редакција за 

Број 
одредница 

(А−Д) 

Учешће 
(у %) 

1. Управу и локалну самоуправу 6 0,18% 
2. Здравство и социјално осигурање 110 3,24% 
3. Електротехнику, машинство, електропривреду и индустрију 48 1,41% 
4. Грађевинарство, геологију и рударство 30 0,88% 
5. Економију 21 0,62% 
6. Домаће и међународно право, правне организ. и институције 37 1,09% 
7. Историју 606 17,84% 
8. Пољопривреду, шумарство и водопривреду 55 1,62% 
9. Језик – лингвистику 26 0,77% 
10. Књижевност 111 3,27% 
11. Високо образовање 297 8,74% 
12. Средње образовање 17 0,50% 
13. Предшколско и основношколско образовање 48 1,41% 
14. Културу и умјетност 150 4,42% 
15. Друштвене науке 120 3,53% 
16. Демографију и статистику 9 0,26% 
17. Јавне медије (радио, ТВ, штампа) 21 0,62% 
18. Природно-математичке науке 45 1,32% 
19. Географију 77 2,27% 
20. Саобраћај, везе и информатику 9 0,26% 
21. Органе власти 8 0,24% 
22. Правосуђе – у ширем смислу 18 0,53% 
23. Спорт 159 4,68% 
24. Цркве и религију 233 6,86% 
25. Дијаспору – кадрови, организација, ресурси 26 0,77% 
26. Подредакција − Војска Републике Српске 156 4,59% 
27. Подредакција – етнологија 7 0,21% 
28. Локалне редакције 947 27,87% 

 Укупно 3.397 100,00% 
 

Упоредо са завршетком текстова првог тома, оперативни тим ради на завршном 
читању (друго и треће депоновање) текстова одредница за слова В, Г и Д, као и на 
завршетку прикупљања илустративног материјала. Такође се ради и на пречишћавању 
азбучника за остала слова и на прикупљању текстова за насељена мјеста. 

 
IX. НАУЧНИ, СТРУЧНИ И ДРУГИ СКУПОВИ  

У протеклом мандатном периоду Академија наука и умјетности Републике Српске 
организовала је више научних скупова и симпозијума, домаћег и међународног карактера, 
на којима је изложено неколико стотина реферата из различитих научних области. 
Одржани скупови изазвали су интересовање шире јавности, а на њима су учествовали 
уважени научници и стручњаци из Републике Српске, БиХ, окружења и свијета.  
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2013. година 

Научни скупови 

1. Међународни научни скуп „Савремени материјали 2013” одржан је 4–6. јула 2013.  

2. Симпозијум „Дијабетес и кардиоваскуларне болести” одржан је 22. марта 2013. 
године, у оквиру Првог конгреса дијабетолога Републике Српске (Бања Лука, 21−24. март 
2013).  

Округли столови 

1. Округли сто „Соларна енергија у Републици Српској” одржан је 5. јула 2013.  

2. Округли сто „Репродуктивно здравље – услов опстанка” одржан је 8. октобра 2013.  

3. Округли сто „Претпоставке и могућности унапређења конкурентности привреде 
Републике Српске” организовао је Одбор за економске науке, 28. новембра 2013.  

4. Округли сто на тему „Двјеста година од Његошевог рођења” одржан је 6. 
децембра 2013.  

5. Округли сто „Улога академије у развоју друштва будућности” одржан је 7. 
децембра 2013. 

 
Остале активности 

1. Академик Јасмина Вујић инаугурисана је за иностраног члана АНУРС-а 5. јула 
2013. Том приликом одржала је приступно предавање „Проблеми са материјалима за 
постојеће и будуће дизајне нуклеарних реактора”. 

2. Промоција монографије Обновљиви извори енергије, аутора Томислава М. Павло-
вића, Драгане Д. Милосављевић, Драгољуба Љ. Мирјанића, одржана је 5. јула 2013. 

3. Промоција монографије Инвестиционо и хипотекарно банкарство, аутора проф. 
др Ненада Вуњака, декана Економског факултета у Суботици Универзитета у Новом Саду 
и члана Одбора за економске науке АНУРС-а, одржана је 24. септембра 2013.  

4. Дио најновијих истраживања у виду предавања на тему „Активација воде и H/D 
замјена користећи једињења базирана на фосфору и рутенијуму”, који спроводе 
истраживачи запослени у институту при Универзитету у Сингапуру (Nanyang 
Technological University), одржао је проф. др Драшко Видовић, 4. новембра 2013.  

5. Свечана академија поводом обиљежавања 20 година постојања и рада АНУРС-а 
одржана је 6. децембра 2013.  

 
2014. година 

Научни скупови 

1. Међународни научни скуп „Први свјетски рат – узроци и посљедице” одржан је 
30. и 31. маја 2014. 

2. Седма међународна научна конференција „Савремени материјали 2014” одржана 
је 22. децембра 2014.  
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Симпозијуми 

1. Научни симпозијум „Културно-историјски комплекс Доњи Детлак” одржан је 12. 
и 13. септембра 2014. у Бањој Луци и Дервенти.  

2. Симпозијум „Просторно планирање и животна средина Републике Српске” 
одржан је 3. октобра 2014. 

3. Симпозијум „Функционална анатомија, патологија, дијагностика и терапија 
крвних судова главе и врата” одржан је 28. новембра 2014. 

4. Симпозијум „Демографска политика у Републици Српској – стварност и потребе” 
одржан је 4. децембра 2014.  

 
Округли столови 

1. Округли сто „Улога науке и академија у развоју друштва” одржан је 19. септембра 
2014, у организацији Академије наука и умјетности Републике Српске и Свјетске 
академије умјетности и наука – Одјељења за југоисточну Европу.  

2. Округли сто „Амброзија – опасна инвазиона и алергена биљна врста” одржан је 
30. септембра 2014. 

3. Округли сто „Генетички модификовани организми – научни и етички аспекти, 
производња и коришћење”, одржан је 16. децембра 2014. 

 
Остале активности: 

1. Академик Јан Петерсон, члан Шведске краљевске академије за пољопривреду и 
шумарство, 20. октобра 2014. одржао је предавање „Образовање, наука и академија у 
Шведској”. 

2. Књига Ватикан и Први светски рат 1914–1918, академика Драгољуба Р. 
Живојиновића, представљена је 22. децембра 2014. 

3. Промоција књиге Узлети медицине – разговори са Војком Ђукићем, одржана је 
23. децембра 2014. 

 
2015. година 

Научни скупови 

1. Осма међународна научна конференција „Савремени материјали” одржана је 7. 
септембра 2015.  

2. Научни скуп „Клизишта у Републици Српској као посљедица вишедневних 
поплава у мају 2014. године” одржан је 16. октобра 2015.  

3. Научни скуп „Дејтонски мировни споразум – двадесет година послије”, одржан 
је 6. и 7. новембра 2016.  
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Симпозијуми и округли столови 

1. Симпозијум „Нови погледи у превенцији, дијагностици и третману атеросклерозе” 
одржан је на Јахорини 3−5. априла 2015.  

2. Oкругли сто „Материјали за обновљиве изворе енергије и заштиту животне 
средине” одржан је 7. септембра 2015, у оквиру реализације пројектних активности из 
Унеско партиципацијског програма 2014−2015. године.  

 
Остале активности 

1. Зборник радова Економија и криза – треба ли нам нови одговор, са истоименог 
научног скупа који су у Андрићграду 12. и 13. септембра 2014. организовали Универзитет 
у Источном Сарајеву и Економски факултет са Пала, промовисан је 27. марта 2015.  

2. У сарадњи са Представништвом Републике Српске у Аустрији, 16. маја 2015. 
организовано је предавање проф. др Волфганга Рорбаха „Наука осигурања са билатералним 
аспектима и перспективама сарадње између Републике Српске (БиХ) и Аустрије”.  

3. Свечана академија поводом стогодишњице рођења Бранка Ћопића (1915–2015) 
одржана је 23. септембра 2015. у Народном позоришту Републике Српске. Истог дана, у 
Галерији АНУРС-а отворена је изложба посвећена личности и дјелу Бранка Ћопића.  

4. Академик Јоже Менцингер одржао је предавање „Европска унија и економска 
криза”, 27. октобра 2015.  

5. Академик Предраг Пешко, редовни члан САНУ и инострани члан АНУРС-а, 11. 
децембра 2015. одржао је предавање „Сјећање на великане и савремена хирургија 
једњака”. 

6. Промовисање монографије Српско рударство и геологија у другој половини XX 
века, објављене у издању Академије инжењерских наука Србије, Матице српске и 
Рударског института Београд, одржано је 15. децембра 2015.  

 
2016. година 

Научни скуп 

1. Девета међународна научна конференција „Савремени материјали” одржана је 5. 
септембра 2016. 

2. Научностручни скуп „Двадесет пет година Народне скупштине Републике 
Српске” одржан је 9. децембра 2016. Скуп је организован у сарадњи са универзитетима у 
Бањој Луци и Источном Сарајеву. 

 
Симпозијуми  

1. У оквиру Конгреса кардиолога, 14. маја 2016, у Теслићу је одржан заједнички 
симпозијум одборâ за кардиоваскуларну патологију САНУ и АНУРС-а, под називом 
„Нови трендови у дијагностици и третману акутног коронарног синдрома”. Том приликом 
уручене су плакета и значка академику Нејтану Вонгу, иностраном члану АНУРС-а, који 
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је потом одржао приступно предавање. Поред њега, предавања су одржали и академици 
Владимир Кањух и Миодраг Остојић. 

2. Симпозијум „Diabetes Mellitus: савремена достигнућа и изазови” одржан је 17. 
новембрa 2016, у сарадњи са Министарством здравља и социјалне заштите. 

 
Остале активности  

1. Представљање другог тома Хрватске енциклопедије Босне и Херцеговине 
одржано је 18. фебруара 2016, у сарадњи са Хрватском академијом знаности и умјетности 
БиХ и Хрватским лексикографским институтом БиХ. 

2. Свечана академија поводом обиљежавања 160 година од рођења Николе Тесле 
одржана је 29. јуна 2016. Истог дана у Галерији АНУРС-а отворена је изложба „Никола 
Тесла – вријеме и простор”. 

3. Промоција зборника Могућа стратегија развоја Србије, уредника Часлава 
Оцића, у издању Српске академије наука и уметности, одржана је 13. октобра 2016.  

4. Академик Стеван Пилиповић, редовни члан САНУ и предсједник Огранка 
САНУ у Новом Саду, 13. октобра 2016. одржао је предавање на тему „Г-типови простора 
ултрадистрибуција у првом квадранту и Вејлови псудодиференцијални оператори са 
радијалним симболима”. 

5. Студија Окцидентално-европска културолошка традиција, велики геноциди у 
Европи средином и балкански ратови крајем 20. века, аутора Владимира Умељића, 
промовисана је 26. октобра 2016. 

6. Проф. др Зоран Кривокапић, дописни члан САНУ, 4. новембра 2016. одржао је 
предавање „Карцином дебелог црева: карциногенеза, могућа превенција и третман”. 

7. Свечана академија поводом стогодишњице смрти Петра Кочића одржана је 11. 
новембра 2016. 

8. Новопримљени дописни чланови АНУРС-а у радном саставу, чланови Одјељења 
природно-математичких и техничких наука, проф. др Есад Јакуповић и проф. др Зоран 
Митровић, 16. новембра 2016. одржали су приступне бесједе.  

9. Новопримљени дописни чланови у радном саставу Одјељења медицинских 
наука АНУРС-а проф. др Славица Јандрић и проф. др Душко Вулић одржали су приступне 
бесједе 29. новембра 2016. 

10. Изабрана дела, академика Рајка Петрова Нога, у седам књига, представљена су 
7. децембра 2016. 

11. Промоција монографије Отровне биљке и њихови отровни састојци, ауторȃ 
академика Васкрсије Јањића и др Наташе Лазић, одржана је 22. децембра 2016. 

 
X. ПРОЈЕКТИ 

У оквиру остваривања својих задатака, Академија наука и умјетности Републике 
Српске организовала је научни рад и кроз научноистраживачке пројекте. До данас (2016) 
реализован је 21 пројекат, од којих су четири међународнa. Пројекти су реализовани у 
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сарадњи са САНУ, ЦАНУ, МАНУ и универзитетима у Љубљани, Габрову, Нишу, 
Београду, Новом Саду, Источном Сарајеву и Бањој Луци. 

1. Грађа о прошлости Босне (Одјељење друштвених наука). Пројекат је 
финансирало Министарство науке и технологије Владе Републике Српске (2012–2016). 

2. Енциклопедија Републике Српске (сва одјељења). Пројекат је финансирало 
Министарство науке и технологије Владе Републике Српске (2008–2016). 

3. Дејтонски мировни споразум као правни и политички основ развоја Републике 
Српске (Одјељење друштвених наука). Пројекат је финансирало Министарство науке и 
технологије Владе Републике Српске (2010–2012). 

4. Израда цитираности научних истраживача у Републици Српској (Одјељење 
природно-математичких и техничких наука). Пројекат је финансирало Министарство науке 
и технологије Владе Републике Српске (2012). 

5. Анализа лијечења акутног инфаркта миокарда у Републици Српској – тренутно 
стање и перспективе, тематски пројекат (Одјељење медицинских наука). Пројекат је 
финансирало Министарство науке и технологије Владе Републике Српске (2011−2013). 

6. Геологија планине Просаре (Одјељење природно-математичких и техничких наука). 
Пројекат је финансирало Министарство науке и технологије Владе Републике Српске 
(2012). 

7. Пројекат за набавку опреме – Високорезолуцијски напрашивач за припрему 
узорака за скенирајућу електронску микроскопију, Министарство науке и технологије 
Владе Републике Српске (2012). 

8. Српска књижевна баштина (Одјељењe књижевности и умјетности). Пројекат је 
финансирало Министарство науке и технологије Владе Републике Српске (2013). 

9. Савремени материјали за обновљиве изворе енергије (Одјељење природно-
математичких и техничких наука). Пројекат научнотехнолошке сарадње БиХ и Републике 
Словеније (2012−2013). 

10. Потенцијал и економичност обновљивих извора енергије (Одјељење природно-
математичких и техничких наука). Пројекат научнотехнолошке сарадња БиХ и Црне Горе 
(2012−2013). 

11. Нанотехнолошки материјали за употребу у техници и биомедицини, тематски 
пројекат (Одјељење природно-математичких и техничких наука). Пројекат је финансирало 
Министарство науке и технологије Владе Републике Српске (2012−2015). 

12. Језик медија и језичка култура (Одјељење књижевности и умјетности). Пројекат 
је финансирало Министарство науке и технологије Владе Републике Српске (2013).  

13. Говори Босне и Херцеговине у контексту дијалекатске интерференције 
(Одјељење књижевности и умјетности). Пројекат је финансирало Министарство науке и 
технологије Владе Републике Српске (2013).  

14. Испитивања енергетске ефикасности фотонапонске соларне електране од 2kWp у 
Републици Српској, тематски пројекат (Одјељење природно-математичких и техничких 
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наука). Пројекат је финансирало Министарство науке и технологије Владе Републике Српске 
(2012−2015). 

15. Influence of energy efficiency of solar energy on economic and sustainable development 
for the Western Balkan Region (Одјељење природно-математичких и техничких наука). 
Пројекат је финансирао Унеско (2012−2013).  

16. Утицај обновљивих извора енергије на заштиту животне средине у земљама 
западног Балкана (The influence of renewable energy sources to the protection of the 
environment in the West Balkan Countries). Пројекат је финансирало Министарство цивилних 
послова БиХ – Државна комисија за Унеско (2014−2015).  

17. Говори Босне и Херцеговине у контексту дијалекатске интерференције (Одјељење 
књижевности и умјетности). Пројекат је финансирало Министарство науке и технологије 
Владе Републике Српске (2014). 

18. Језичке и стилске карактеристике текстова о Великом рату, (Одјељење 
књижевности и умјетности). Пројекат је финансирало Министарство науке и технологије 
Владе Републике Српске (2014). 

19. Одређивање енергетске ефикасности соларних панела као саставних дијелова 
постојећих и нових архитектонских објеката, Пројекат је финансирало Министарство 
науке и технологије Владе Републике Српске (2015). 

20. Компарација биомеханичке стабилности антиротационог интрамедуларног 
клина, динамичке компресивне плоче и спољног фиксатора код спиралних, попречних и 
коминутивних прелома. Пројекат је финансирало Министарство науке и технологије 
Владе Републике Српске (2015−2016). 

21. Проучавање енергетске ефикасности соларних панела у зависности од њихове 
географске оријентације, угла нагиба и реалних климатских услова у Бањој Луци. 
Пројекат је финансирало Министарство науке и технологије Републике Српске (2016). 

 
XI. ИНСТИТУТИ 

Статутом (чланови 80−83) утврђено је да Академија наука и умјетности Републике 
Српске има четири института: Институт за друштвена истраживања, Институт за 
историју, Институт за српски језик и књижевност и Институт природних и техничких 
наука. Ова четири института, као организационе јединице у Академији без статуса 
правног лица, формирана су одлуком Скупштине, а на приједлог Предсједништва, 2013. 
године. Предсједништво је именовало директоре и по девет чланова научних вијећа за 
сваки институт. Нажалост, институти нису почели активно да дјелују, јер нема буџетских 
средстава за њихов рад, нити имају властите пројекте и приходе.  

 
XII. ГАЛЕРИЈА АНУРС-а 

Академија наука и умјетности Републике Српске основала је Галерију, чија је 
основна дјелатност организовање стручних, тематских, ретроспективних изложби и 
других манифестација из области умјетности, науке и културе. Према Статуту (члан 95), 
програм рада Галерије доноси Предсједништво АНУРС-а, на приједлог Комисије за 
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програмску дјелатност Галерије. Комисију чине: Миливоје Унковић, дописни члан 
АНУРС-а, предсједник; академик Драго Бранковић; академик Драган Данелишен; Драган 
Давидовић и мр Дуња Симић.  

У протеклом периоду (2013–2016) организовано је 11 изложби, које су биле веома 
добро посјећене. Поред изложби, у Галерији су организоване промоције књига и 
књижевне вечери, те неколико концерата. 

 
2013. година 

1. Изложба „Дунавом до слике”, академског сликара Зорана Егића, била је отворена 
од 18. децембра 2012. до 18. јануара 2013. 

2. Архив Републике Српске припремио је изложбу „Јован Дучић у дипломатији”, 
која је била отворена од 18. априла до 18. маја 2013. 

3. Изложба „Сликарство Републике Српске данас” била је постављена од 6. 
децембра 2013. до 31. јануара 2014. 

 
2014. година 

1. Изложба „Млада Босна и Сарајевски атентат 1914” била је отворена од 29. маја до 
29. јуна 2014.  

2. Кинотека Републике Српске, у сарадњи са Југословенском кинотеком из 
Београда, организовала је изложбу „Србија и Срби на филму у Првом светском рату”. 
Изложба је била доступна посјетиоцима од 11. до 21. новембра 2014.  

3. Изложба „Економије јасеновачког логора”, коју је организовала Јавна установа 
„Спомен-подручје Доња Градина”, била је отворена у Галерији АНУРС-а од 1. до 20. 
априла 2014. 

 
2015. година 

1. Изложбa „Свједочим само...”, посвећена патријарху Павлу, организована је по-
водом стогодишњице његовог рођења и пете годишњице од упокојења. Изложба је била 
отворена од 26. јануара до 31. марта 2015. 

2. Изложба документационог карактера „Бањалука – окупација и ослобођење” 
организована је поводом седамдесете годишњице од ослобођења у Другом свјетском 
рату (1945–2015). Изложба је припремљена у сарадњи са Архивом Републике Српске, а 
била је отворена за посјетиоце од 20. априла до 5. маја 2015. 

3. Изложба „Витез тужног лика”, организована поводом обиљежавања стогодишњице 
рођења Бранка Ћопића, била је отворена од 23. септембра до 23. новембра 2015. 

4. Књижевно вече са пјесникињом Даром Секулић одржано је 1. октобра 2015. 
 

2016. година 

1. Изложба графика „MEZZOTINT +”, аутора Радована Крагуља, иностраног члана 
АНУРС-а, била је отворена од 4. маја до 4. јуна 2016; 
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2. Изложба „Никола Тесла – вријеме и простор” била је доступна посјетиоцима од 
29. јуна до 23. јула 2016. 

Поред наведених изложби, Комисија за програмску дјелатност Галерије крајем 2016. 
године радила је на припреми изложбе ремек-дјела српског иконописа, под називом 
„Српске иконе од XVI до XVIII вијека из цркава и манастира са подручја БиХ”. Отварање 
изложбе предвиђено је за 8. јануар 2017, у склопу активности поводом обиљежава Дана 
Републике Српске. Изложба је припремана у сарадњи са Музејом Српске православне 
цркве из Београда, Музејом Републике Српске и Републичким секретаријатом за вјере 
Републике Српске.  

 
XIII. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ 

 
У протеклом периоду Академија наука и умјетности Републике Српске уступала је 

своје просторије и пружала техничку и организациону подршку разним институцијама, 
друштвима, јавним радницима и другим појединцима у сврху одржавања научних и 
стручних скупова, промовисања књига и одржавања разних тематских предавања. Само је 
Матица српска – друштво чланова у Републици Српској у протеклом периоду, у 
просторијама АНУРС-а, организовало више од 50 скупова различитог карактера. У даљем 
тексту биће побројане само неке од њих. 

 
Активности у 2013. години 

− Борачка организација Републике Српске, 26. децембра 2013, одржала је скуп 
„Република Српска субјекат стабилности у региону”. 

− Књига Недосањани сан о Израелу – вјера, љубав и нада: искуства, импресије и 
визије градитеља о земљи на три мора, аутора проф. др Миленка Станковића, 
представљена је 30. децембра 2013. 

− Матица српска − друштво чланова у Републици Српској организовало је научну 
трибину „Поријекло суверености: Макијавели и Veritâ Effettuale”, која је одржана 28. 
фебруара 2013. 

− Научна трибина „Девет деценија часописа: ’Прилози за књижевност, језик, 
историју и фолклор’”, у организацији Матице српске − друштва чланова у Републици 
Српској, одржана је 20. марта 2013. 

− У организацији Матице српске − друштва чланова у Републици Српској, 18. 
априла 2013. одржана је научна трибина „Стваралаштво Радована Вучковића”. 

− Научну трибину „Његош и нови појам суверености”, одржану 16. маја 2013, 
организовала је Матица српска − друштво чланова у Републици Српској. 

− Научна трибина „Арапско прољеће и српско питање”, одржана је 19. јуна 2013. у 
организацији Матице српске − друштва чланова у Републици Српској. 

− Научна трибина „Шта Србима значи 1914. и како је обиљежити?” одржана је 25. 
јуна 2013. (организатор: Матица српска – друштво чланова у Републици Српској). 



28 

− Представљање часописа „Људи говоре”, у организацији Матице српске − друштва 
чланова у Републици Српској, одржано је 15. октобра 2013. 

− Научна трибина „Српска књижевност између полиса и мегаполиса” одржана је 15. 
новембра 2013. (организатор: Матица српска – друштво чланова у Републици Српској). 

 
Активности у 2014. години 

− У организацији СПКД „Просвјета” Бања Лука и Православног удружења „Свети 
Сава” из Новог Сада, 20. фебруара 2014. одржана је промоција фототипског издања реплике 
преписа Законика цара Душана. 

− У организацији Економског факултета Универзитета у Бањој Луци, 10–12. априла 
2014. одржана је конференција „РЕДЕТЕ 2014”. 

− Трибина „Срби и Шекспир” (поводом 450 година од рођења Вилијема Шекспира), 
у организацији Матице српске – друштва чланова у Републици Српској, одржана је 17. 
априла 2014. 

− Под покровитељством издавачке куће „Комесграфика”, 25. априла 2014. 
организована је промоција књиге Ратне ознаке Срба 1991–1995, аутора Предрага Цупића. 

− У организацији Фонда стратешке културе из Москве, 26. априла 2014. одржан је 
скуп „О обојеним револуцијама” и промоција књиге Рушење Републике Српске, чији је 
коаутор Стефан Каргановић. 

− У организацији СПКД „Просвјета” Бања Лука, 30. априла 2014. одржано је 
предавање у оквиру пројекта 1914. данас. 

−  Уз представљање Српског института у Мађарској, 30. априла 2014. одржано је 
предавање на тему „Срби у Мађарској данас” (Милош Шолаја). 

− Под покровитељством Министарства просвјете и културе РС, 26. јуна 2014. 
одржан је састанак на којем је представљен пројекат Јачање институција и капацитетâ 
за имплементацију Директиве ЕУ о регулисаним професијама (ИПА 2011). Састанку је 
предсједавао министар цивилних послова БиХ Средоје Новић. 

− Универзитет у Бањој Луци и Федерација научних и техничких удружења из 
Софије (Бугарска) организовали су међународну конференцију под насловом „Образовање 
и професионално остварење младих инжењера”, која је одржана 14. јула 2014. 

− У организацији АНУРС-а и Ветеринарског института Републике Српске „Др Васо 
Бутозан”, 29. октобра 2014. проф. др Миодраг Стојковић одржао је предавање на тему 
„Ембриони и матичне ћелије: од лабораторије до пацијента”. 

− Презентација о раду Фонда „Горчаков” одржана је 15. новембра 2014, а 
организатори су били Факултет политичких наука и Правни факултет Универзитета у 
Бањој Луци, те Удружење „Српско-руски мост”. 

− Осамнаеста сједница Ректорске конференције Републике Српске одржана је 24. 
новембра 2014. 
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− Трибина „50 књига српске књижевности”, посвећена досадашњим издањима анто-
логијске едиције Десет векова српске књижевности, одржана је 27. новембра 2014. 

− СПКД „Просвјета” и Матица српска – друштво чланова у Републици Српској 
организовали су промоцију трију књига о Првом свјетском рату: Посезање за свјетском 
моћи, аутора Фрица Фишера, Ратни циљеви Србије 1914, Милорада Екмечића, и Српска 
црква у великом рату 1014–1918, Радмиле Радић и Момчила Исића. Књиге су 
представљене 2. децембра 2014. 

 
Активности у 2015. години 

− У организацији Економског института, 17. фебруара 2015. одржана је промоција 
књиге Економика раста и пуне запослености у Хрватској, проф. др Тихомира Домазета. 

− СПКД „Просвјета”, Бања Лука, 26. марта 2015. организовало је предавање на тему 
„Шта је Просвјета данас”. 

− У организацији Матице српске – друштва чланова у Републици Српској, 15. 
априла 2015. одржана је промоција књиге Правопис српског језика, прво ијекавско издање. 

− У организацији Матице српске – друштва чланова у Републици Српској, 23. 
априла 2015. представљена је књига Српска култура 1900–1950, аутора Петра Пијановића. 

− Предавање на тему „Некажњени ратни злочини у БиХ” одржано је 24. априла 
2015, у организацији СПКД „Просвјета”, Бања Лука. 

− Представљање књиге Историја дубровачке књижевности”, проф. др Злате 
Бојовић, организовала је Матица српска – друштво чланова у Републици Српској, 14. маја 
2015. 

− Представљање књиге Бањалука пјесмом опјевана, приређивача Љубомира 
Милутиновића, организовала је Матица српска – друштво чланова у Републици Српској, 
21. маја 2015. 

− Предавање на тему „Амерички југ – српски запад: четири лекције о аутономији из 
америчког грађанског рата” организовало је, 10. јуна 2015, СПКД „Просвјета”, Бања Лука. 

− Агенција за акредитацију високошколских установа РС била је организатор 
форума „Акредитација студијских програма”, који је одржан 10. јуна 2015. у Бањој Луци.  

− У организацији Матице српске – друштва чланова у Републици Српској, 7. јула 
2015. одржана је промоција издавачке дјелатности овог друштва за период 2010–2015. 

− У организацији СПКД „Просвјета” Бања Лука, 15. септембра 2015. организована 
је јавна трибина на тему „Стогодишњица геноцида над Јерменима”. 

− Симпозијум са међународним учешћем „Актуелности и савремени приступ у 
третману болести зависности и коморбидних обољења у региону” одржан је 17–19. 
септембра 2015, у организацији Удружења алкохолога и стручњака за друге зависности у 
БиХ. 

− Удружење тиреолога Републике Српске, 2–3. октобра 2015. одржало је VII 
симпозијум о болестима штитне жлијезде „Нодозна струма”. 



30 

− У организацији Матице српске – друштва чланова у Републици Српској, 10. 
децембра 2015. одржана је промоција књиге Књижевна Крајина 2, аутора Миљка 
Шиндића. 

 
Активности у 2016. години 

− Представљање Нормативне граматике српског језика организовала је, 18. марта 
2016. године, Матица српска – друштво чланова у Републици Српској. 

− Од 18. априла до 18. маја 2016. године Иновациони центар одржао је низ 
предавања и радионица о иновационим технологијама и предузетништву. 

− Европски безбједносни форум и Фонд стратешке културе одржали су, 20. априла 
2016, научну конференцију „Безбједносни аспекти и перспективе у РС”. 

− Књига Цар Константин и рано хришћанство, аутора Марка Ромића, 
представљена је 25. априла 2016. 

− Промоција књиге Критичко издање и текстологија Луче микрокозма, аутора 
Радмила Маројевића, одржана је 29. септембра 2016. 

− У оквиру циклуса Стогодишњи помен Петру Кочићу, а у организацији СПКД 
„Просвјета”, 10. маја 2016. проф. др Ранко Поповић одржао је предавање „Кочићева књига 
староставна”, а проф. др Душко Певуља предавање на тему „Петар Кочић – мислити 
слободно”. 

− У организацији Матице српске – друштва чланова у Републици Српској, 13. 
октобра 2016. одржана је Књижевна трибина „Стваралаштво Стевана Тонтића”. 

− У организацији Матице српске – друштва чланова у Републици Српској, 11. 
новембра 2016. одржана је промоција књига Књижевна Крајина 2 и Књижевна Крајина 3, 
аутора проф. др Миљка Шиндића. 

− У организацији Матице српске – друштва чланова у Републици Српској, 24. 
новембра 2016. промовисана је књига Владимир Ћоровић и Дубровник, др Мирјане 
Арежине. 

− У организацији Музеја Републике Српске, 16. децембра 2016. Милчо Георгиевски 
одржао је предавања „Галерија икона – Охрид, ризница византијске и поствизантијске 
умјетности” и „Планирање, правилно руковање и паковање као предуслов за безбједан 
транспорт музејских предмета”. 

− У организацији Института за стратешку анализу и дијалог, Бања Лука, 22. 
децембра 2016. одржана је панел-дискусија на тему „Кина – један појас, један пут и 
перспектива за земље западног Балкана”. 

 
У ВИДУ ЗАКЉУЧКА 

На основу свега изложеног у овом извјештају, може се закључити да је Академија 
постала средиште бројних научних, културних и других збивања. Одржани су бројни 
научни и стручни скупови, различите промоције и предавања из разних научних области и 
о актуелним темама. Поред рада на Енциклопедији Републике Српске, Академија је била 
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носилац израде знатног броја научноистраживачких пројеката и издавач бројних сталних 
и повремених публикација. Значајан је напредак и на пољу међуакадемијске сарадње и 
других активности. 

Кад се упореде резултати рада Академије у протекле четири године са онима из 
ранијег периода јасно се види да је обим и квалитет обављених послова знатно већи. Иако 
је Академија релативно млада институција, са још увијек малобројним стручним особљем 
и недовољним искуством, резултати рада ове институције могу се поредити са 
резултатима много старијих академија.  

На крају треба напоменути да један број програмом предвиђених активности не би 
могао бити реализован без подршке из Кабинета предсједника Републике Српске, 
Министарства науке и технологије, Министарства здравља и социјалне заштите и других 
министарства при Влади Републике Српске, као и одређеног броја привредних и других 
организација. 

 


