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Огранак Српске академије наука и уметно
сти (САНУ) у Нишу основан је 16. септембра 
2016.  године  –  јубиларне године за САНУ, јер 
се тада навршило 175 година од оснивања 
Друштва срп ске словесности. Огранак је кон
сти туисан на другој, кандидационој седници 
Скупа свих чла  но ва Огранка САНУ у Ни шу, 
одржаној 4.  новем бра 2016.  године, у про сто
ријама Огранка на Уни верзитету у Нишу. На 
седници, којом је пред се давао академик Вла
димир Костић, пред  седник САНУ, изабрано је 
руководство Огранка: 
•	 Академик Нинослав Стојадиновић, пред

сед ник Огранка САНУ у Нишу. 
•	 Дописни члан САНУ Милорад Митковић, 

потпредседник Огранка САНУ у Нишу. 
•	 Дописни члан САНУ Владимир Ракочевић, 

секретар Огранка САНУ у Нишу.
Након конституисања, Огранак САНУ у 

Нишу истог дана и суштински је почео са радом 
јавним предавањем академика Владимира 
Костића, пред седника САНУ, на тему Како, где 
и када по чи ње Паркинсонова болест?, одр жа
ним у Великој са ли Универзитета у Нишу. 

Од свог оснивања, па до краја 2016. године, 
у Огранку су реализоване ак тивно сти пред
виђене про грамом рада Центра за на учно

истраживачки рад САНУ и Универзитета у 
Нишу, који је осни вањем Огранка заокружио 
своју двадесетпетогодишњу мисију. Већ првим 
активностима потврђена је оп шта оцена да је 
оснивањем Огранка изведен ор гански пре
лазак са начина рада Центра на но ви, виши 
ор ганизациони ниво и на облике рада и стан
дарде предвиђене Статутом САНУ и Пра ви
лима Огранка САНУ у Нишу. 

На првом заједничком Скупу свих чланова 
Огран  ка САНУ у Нишу и Извршног одбора 
САНУ, одр  жаном 8.  фебруара 2017.  године, 
ко јем су при су ствовали проф.  др Драган Ан
тић, ректор Уни вер  зитета у Нишу, и чла
но ви Стручнонаучног ве ћа Центра за на
учноистраживачки рад САНУ и Уни вер зитета 
у Нишу, усвојен је Програм рада Огран ка 
САНУ у Нишу за 2017.  годину, након чега је 
могла започети реализација предвиђених про
грамских акти вности. 

Током 2017. године, у Огранку се радило на 
12 научноистраживачких пројеката из области 
ма те  матике (1), хемијских и биолошких наука 
(1) ме  дицинских наука (5), српског језика (1), 
друштве   них наука (3), историјских наука (1), при 
че му су, уз публиковање научних радова и радне 
са  стан ке истраживачких тимова, организоване и 
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јав не презентације појединих пројеката. Огранак 
је оства рио и сарадњу са другим друштвеним 
суб  јектима и субјектима организације научних 
истраживања, као што су Град Ниш, Град Пирот, 
Балканолошки институт САНУ, Институт за срп
ски језик САНУ, Археолошки институт Београд, 
На  род ни музеј Ниш, Универзитетска библиотека 
„Ни ко ла Тесла“ у Нишу, Историјски архив Ниш, 
музеји и архиви градова у југоисточној Србији, 
а, пре све га, Универзитет у Нишу и поједини 
факултети Универзитета. 

Организовано је 10 научних скупова – 8 ме
ђу  на родних и 2 национална научна скупа, од 
којих по себно истичемо следеће: Balkan endemic 
nephropathy (BEN): dedicated to Academician 
Vladisav Stеfanović, Први национални конгрес 
Уро  лошке секције СЛД са регионалним са
стан  ком и курсом Европске шко ле урологије 
(пред седник Научног одбора: ака демик Јован 
ХаџиЂокић), MIEL 2017  –  30th International 
Conference on Microelectronics (пред седник кон
фе ренције: академик Нинослав Сто јадиновић). 
Велику пажњу научне, стручне и шире јавности 
привукао је округли сто Путеви интеграције 
„знања и има ња“ који воде унапређењу града 
Ниша и Региона јужне и источне Србије (ко
ординатори: академик Дејан Поповић, ака де
мик Нинослав Сто јадиновић), у чијем су ра
ду учествовали чла но ви САНУ и истакнути 
про фесори универзитета. Огра нак је био и са
организатор 10. Међународне конференције 
сту  дентских пројеката IEEESTEC, а уз Град 
Ниш, Археолошки институт Београд и Бал
ка нолошки институт САНУ, Огранак је био 
саоснивач Фондације Наисус, чији је циљ под
стицање и организовање научног истра жи ва
ња, заштите, презентације и валоризације све 
обу хватне културноисторијске и природне 
ба штине на подручју нишке Тврђаве са Град
ским пољем, Гра да Ниша и његове околине. 
Огра нак је за по тре бе Града Ниша реализовао 
и научни пројект Економска активност и пер
формансе привреде Града Ниша и његов зна
чај за привредне актив но сти Региона јужне и 
источне Србије, чији су резултати промовисани 
у Градској кући Ниш, пред руко водствима Града 
и Огранка и истакнутим при вредницима. 

Огранак САНУ у Нишу обележио је значајну 
го дишњицу  –  125 година од рођења великог 
књи  жев ника и дипломате, члана Српске ака
де мије на ука и уметности, Иве Андрића, при
годном Све ча ном академијом. Као централни 
део програма Све чаности, академик Миро 
Вуксановић, председник Управног одбора 
Задужбине Иво Андрић, изго ворио је беседу 
Андрићеви сусрети с речима.

Уз научностраживачке пројекте и научне ску
пове, најинтензивнији облик рада Огранка пред
стављају јавна предавања, која су држали чланови 
САНУ и истакнути професори Универзитета у 
Нишу, а у 2017. години било их је 20. Јавна пре
давања привлаче и слушаоце не само из научне и 
академске, већ и из шире јавности, а то посебно 
важи за облик рада Сусрети са ствараоцима; 
при чему је тај циклус започет, како и приличи, 
разговором са академиком Николом Хајдином, 
пређашњим председником САНУ. 

Огранак је, у сарадњи са Факултетом уметно 
сти у Нишу, организовао запажену Из ложбу 
графика студената Графика 2017. Ме ђутим, 
највећи одјек у широј културној јав ности имала 
је изложба организована у са радњи са Народним 
музејом Ниш: Стеван Сре мац – књижевник и 
ака   демик (на чијем је отварању беседу о Стевану 
Срем цу имао ака демик Миро Вуксановић). 
У са радњи са Фа култетом уметности у Нишу 
Огранак је ор га ни зовао и шест концерата умет
ничке музике, на којима су углавном насту пали 
наставници, са рад ници и студенти Факултета, 
али и извођачи из ван Ниша. 

Огранак је, од свог оснивања, издао три збор
ни ка радова са научних скупова, и приредио 
од  го     варајуће промоције, а ради промовисања 
на учног и уметничког рада и стваралаштва 
мла дих уприличена је свечана додела награда 
уче ницима средњих школа из региона који гра
ви тирају Огран ку, а који су постигли значајне 
успехе на међународним олим пијадама, та кми
че њима, кон кур сима и сли чно, у области наука 
и уметности.

Најзад, током 2017. године припремљена је 
рад на верзија веб сајта Огранка САНУ у Нишу, 
који ће бити пуштен у рад у првом кварталу 
2018. године.
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8. фебруар 2017. године – Заједничка седница 
Из вршног одбора САНУ и Скупа свих чланова 
Огран ка САНУ у Нишу. Усвојен Програм рада 
за 2017.

4. новембар 2016. године – Друга, кандидациона 
седница Скупа свих чланова Огранка САНУ у 
Нишу. Иза брано руко водство Огранка.

8. фебруар 2017. године – Свечана додела 
при знања ученицима средњих школа из југо
источне Србије, носиоцима медаља и награда 
на међународним олим пијадама и конкурсима.

13. фебруар 2017. године – Предавање ака де
микa Градимирa В. Миловановићa орто  го нал
ност: но ви приступи и примене у ква дра тур
ним и су ма  ци оним процесима.

24. фебруар 2017. године – Предавање до писног 
члана САНУ Милорада Митковића ре   зул  та ти 
оригиналних истраживања у дефи ни сању опти
малних биомеханичких усло ва за зарастање и 
ре генерацију коштаног тки ва.
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10. март 2017. године – Научни скуп Балканска 
ен  дем с ка нефропатија: у част академика САНУ 
Владисава Стефановића (1943–2015). Ор га ни
за тори: Огранак САНУ у Нишу и Ме ди цин ски 
факултет у Нишу, у сарадњи са БАН и МАНУ.

24. март 2017. године – Предавање дописног 
члана САНУ Владимира Ракочевића од 
Фредхолмове те орије до теорије фиксне тачке.

29. март 2017. године – Концерт студената Фа
кул те та уметности у Нишу у Галерији „Синагога“.

10. април 2017. године – Предавање дописног 
чла на САНУ Слободана Вукосавића Алгоритми 
за управ ља ње кретањем индустријских робота 
са смањеном масом и крутошћу.

20. април 2017. године – Курс Хируршко лечење 
пре лома доњих екстремитета. Ор га ни за тор: 
Огранак САНУ у Ни шу у са рад њи са Ме ди
цинским фа кул тетом у Нишу. Ко ор динатор: 
дописни члан САНУ Милорад Митковић.

24. април 2017. године – Концерт студената 
Фа кул тета уметности у Нишу.



5

28. април 2017. године – Предавање академика 
Јова на ХаџиЂокића реконструктивне опера
ци је у уро ло гији.

5. мај 2017. године – Сусрети са ствараоцима 
– разговор са академиком Николом Хајдином. 
Мо   де ратор: проф. др Петар Митковић.

12. мај 2017. године – Научни скуп Савремени 
аспекти дијагностике и терапије ту мора 
мокраћне бешике. Организатори: Огра нак 
САНУ у Нишу и Уролошка секција СЛД.

16. мај 2017. године – Седница Одељења тех
ни чких наука САНУ и предавање академика 
Зорана В. Поповића Стање и перспективе 
науке у Србији.

22. мај 2017. године – Потписивање Изјаве о 
наме ра ма између Града Ниша, Огранка САНУ 
у Нишу, Бал канолошког института САНУ и 
Археолошког ин сти тута Београд.

22. мај 2017. године – Концерт наставника 
Факултета уметности у Нишу. 
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26. мај 2017. године – Предавање дописног члана 
САНУ Милоша Којића Примена компјутерских 
ме то да у биомедицинским истраживањима: 
модели тран спорта делића и молекула у капи
ларном систему и биолошком ткиву.

12. јун 2017. године – ГрАФИКА 2017 – Изложба 
графика студената Факул тета уметно сти у 
Нишу. Изложбу отворио академик Нино слав 
Стојадиновић, председник Огранка.

19. јун 2017. године – Предавање академика 
Миодрага Чолића Биокомпатибилност и иму
номо  дулацијска својства наночестица злата.

9. јун 2017. године – Предавање академика 
Драгослава Маринковића Границе попула ци
оноге не тичке варијабилности.

29. јун 2017. године – XVIII седница Извршног 
одбора САНУ са Скупом свих чланова Огранка 
САНУ у Нишу.

6. септембар 2017. године – Потписивање Одлу
ке о осни вању Фондације Наисус између Гра да 
Ниша, Архе олошког института Београд, Бал
кано лошког ин ститута САНУ и Српске ака
демије на ука и уметности. 
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8. септембар 2017. године – Предавање ака
демика Видојка Јовића Геохемија животне 
средине и људско здравље.

15. септембар 2017. године – Свечана ака
де мија 125 го дина од рођења Иве Андрића. 
Aкадемик Миро Вукса новић – беседа Андри
ћеви су сре ти са ре чима. 

20. септембар 2017. године – Округли сто Пу теви интеграције „знања и имања“ који воде унапређењу 
Града Ниша и региона јужне и источне Србије. Координатори: академик Дејан Поповић и академик 
Нинослав Стојадиновић.

28–29. септембар 2017. године – V конгрес Српске 
трауматолошке асо ци јације. Ор га     низа тори: 
Огра нак САНУ у Ни шу и Српска траума то
лошка асоцијација. Ко ор динатор: до пи сни члан 
САНУ Милорад Митко вић.

28–30. септембар 2017. године – I наци онал ни 
конгрес Уролошке секције СЛД са ре ги оналним 
састанком и курсом Европске школе уро логије. 
Oрганизатори: САНУ – Огранак у Ни шу, 
Уролошка секција СЛД, Европска школа уро ло
гије. Пред седник Конгреса: проф. др Дра го слав 
Ба шић. Пред седник Научног одбора: ака де мик 
Јован ХаџиЂокић.
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29. септембар 2017. године – Научни сим по зи  јум 
Уметност и контекст: природа у умет ничким 
де лима. Ко ор динатор: проф. др Драган Жу нић.

9–11. октобар 2017. године – 30th International 
Conference on Microelectronics. Организатор: 
САНУ  – Огранак у Нишу, у сарадњи са Елек
тронским факултетом у Нишу и IEEE Electron 
Devices Society. Председник конференције: ака
демик Нинослав Стојадиновић.

16. октобар 2017. године – Предавање ака де
мика Александра Ломе од Хема, преко Старе 
пла нине, до Балкана. 

17–19. октобар 2017. године – Форум на пред 
них те хно логија. Ор га     низа тор: Град Ниш – 
Кан  целарија за локални економски раз вој и 
пројекте. Уводно излагање: академик Нино
слав Стојадиновић.

20. октобар 2017. године – Hаучни скуп Де мо
графски проблеми југоисточне Србије и мо
гућности изградње про наталитетске на ци
онал    не стратегије и поли ти  ке. Организатори: 
Огра  нак САНУ у Нишу и Фило зофски факултет 
у Нишу. Координатор: проф. емеритус  Љу би ша 
Митровић.
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26. октобар 2017. године – Концерт пијанисте 
Александра Ђермановића из Новог Сада. Ор
гани за тори: Огранак САНУ у Нишу и Фа кул
те т умет но сти у Нишу.

30. октобар 2017. године – Предавање до
пи сног члана САНУ Велимира Радмиловића 
Нано електроме  ханички конзолни сензори. 

6. новембар 2017. године – Изложба Стеван Сре мац: књижевник и академик, у Галерији „Синагога“. 
Организато ри: Огра нак САНУ у Нишу и Народни музеј Ниш. Изложбу отворили: академик Нинослав 
Стојадиновић и Ненад Спасић, директор Народног музеја Ниш. Академик Миро Вуксановић – Беседа 
о Стевану Сремцу.

10. новембар 2017. године – Научни скуп Тради
ци онална естетска култура 12: беседа. Орга
ни затори: Огранак САНУ у Нишу и Факултет 
уметности у Нишу. Координатор: проф. др 
Драган Жунић.

13. новембар 2017. године – Предавање проф. 
др Катице (Стевановић) Хедрих Динамика 
вибро  удар них система тела у котрљању.
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14. новембар 2017. године – Концерт Melodica 
Serbica. Александар Јаковљевић, виолончело; 
Би  се ра Вељковић, клавир.

17. новембар 2017. године – Предавање проф. 
др Гордане Коцић Метаболизам пурина и мо
краћне киселине као потенцијалних ме ди ја
тора обољења и значај депуринизованог мле ка.

21. новембар 2017. године – Састанак акаде ми
ка Љубомира Максимовића и академика Нино
слава Сто јади новића са руководиоцима архива 
и музеја гра дова и општина југоисточне Србије. 

21. новембар 2017. године – Предавање ака де
мика Љубомира Максимовића разуме вање Ви
зантије.

23. новембар 2017. године – Научни скуп 10. 
Ме ђу народна конференција студентских про
је ката IEEESTEC. Орга ни затори: Сту дент ски 
огранак IEEE SB Niš, EESTEC LC Niš, Електронски 
факултет у Нишу, Огранак САНУ у Нишу.

24. новембар 2017. године – Презентација 
пројекта Економска актив ност и пер   формансе 
привреде Града Ни ша и његов значај за при
вредне активности региона јужне и источне 
Ср бије. Руководилац пројекта: проф. др Јелена 
Станковић.



11

27. новембар 2017. године – Предавање проф. 
др Гордане Стојановић Биље, воће, лишајеви, 
зачини, про полис, ракије, чајеви и семенке под 
лу пом хеми чара.

1. децембар 2017. године – Предавање проф. 
др Вла де Вељковића Стање и могућности уна
пређења про  изводње биодизела.

2. децембар 2017. године – I Међународна 
конференција регионални развој и преко
гра  нична сарадња. Организатори: Уго ворна 
окружна привредна комора Пирот и Град 
Пирот. Председник Програмског одбора: ака
демик Ни но  слав Стојадиновић.

4. децембар 2017. године – Предавање проф. 
др Сла више Трајковића Прорачун референтне 
ева по транспирације коришћењем минималног 
броја кли матолошких параметара.

11. децембар 2017. године – Предавање проф. 
др Петра Митковића Процес креирања урба ни
стичко архитектонског дела.

18. децембар 2017. године – Награђени 2017 – 
ре ви јални концерт и презентација студената Фа
култета уме тности у Нишу који су током 2017. 
године осва јали награде и признања на такми
чењима у земљи и ино странству. 
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