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Објављивање петог броја Задужбинара, часописа који је Универзитет 
покренуо 2011. године као своју посебну и сталну годишњу публи-
кацију, носи одређену тежину. Искуство је показало да могућности 
за покретање часописа, увек извесне, нису подразумевале и њихо-
во редовно излажење и дуго трајање. Не једном се у нашем време-
ну догађало да су се часописи објављивали уз дуже прекиде, али и 
гасили по изласку тек прва два или три броја. Остављајући по стра-
ни питање узрока те појаве, свакако многобројних и различитих, 
остаје чињеница да су истрајавали само они који су били заснивани 
са јасно одређеном наменом и добро осмишљеним концептом. Већ 
и стога, публиковање пете свеске Задужбинара има вредност која 
уверава његове сараднике и читаоце у извесност трајања, а редак-
цију мотивише за рад који јој предстоји.

Следећи концепт чије тежиште исказује сам назив часописа, а то је 
афирмисање свести о нераскидивој повезаности задужбинарства и 
развоја високошколског образовања у Србији, и овај број Задужби-
нара обнавља сећања на добротворе Универзитета у Београду. Осим 
текста посвећеног Здању које је Капетан Миша 1863. године покло-
нио „отечеству за просветне потребе“, посебан прилог презентује 
читаоцима биографије тридесет седам ректора, од доношења првог 
Закона о универзитету 1905. године, када је Велика школа уздигнута 
на ранг универзитета, па све до 2015. године.

Остали текстови упознају читаоце са задужбинама и фондацијама 
других многобројних дародаваца. Такође се приказује и попис за-
дужбина и фондација које су 1995/96. године враћене Универзи-
тету, а пет година касније и пренете на управљање. Та завештања 
чине само део имовине поклоњене за добробит високог школст-
ва коју је уочи Другог светског рата чинило седамдесет и седам 
задужбина и једанаест фондова. Као и у претходним бројевима 
Задужбинара, и у овом су изложене све активности одбора задуж-
бина и фондација.

Несумњиво је да и пети број Задужбинара одговара својој намени. 
Академској и широј културној јавности нуди низ сазнања о задуж-
бинарству, промовише га на ваљан начин и позива да се та дуго-
вечна и немерљиво корисна традиција настави.

РЕЧ РЕКТОРА 
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

У изборној, 2015. години 
дотадашњи ректор, академик 

Владимир Бумбаширевић, 
редовни професор 

Медицинског факултета, 
поново је изабран за ректора 

Универзитета у Београду.
На предлог ректора, Савет 

Универзитета у Београду 
изабрао је тим за трогодишњи 

мандат у саставу: др 
Иванка Поповић, редовни 

професор Технолошко-
металуршког факултета, 

проректор за међународну и 
међууниверзитетску сарадњу, 
др Нада Ковачевић, редовни 

професор Фармацеутског 
факултета, проректор 

за студије и управљање 
квалитетом, др Живан 

Лазовић, редовни професор 
Филозофског факултета, 
проректор за пословање 

и развој кадрова и др 
Живослав Тешић, редовни 

професор Хемијског 
факултета, проректор 
за науку, задужбине и 

фондације.

академик Владимир Бумбаширевић
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У урбaнoj слици Бeoгрaдa Кaпeтaн Mишинo здaњe je изузeтнo 
врeдна jeдиницa њeнe aрхитeктурe. Jeдaн je oд oних мaркaнтних 
дeтaљa пo кojимa сe пaмти лицe грaдa. Oд врeмeнa кaдa je билo 
сaгрaђeнo кao нajвeћa пaлaтa у српскoм грaдитeљству XIX вeкa, 
Кaпeтaн Mишинo здaњe je oстaвљaлo снaжнe утискe и нa житeљe 
бeoгрaдскe Вaрoши и нa стрaнцe кojи су je пoсeћивaли, или у њoj 
крaћe или дужe бoрaвили. Зa Фeликсa Кaницa, aустриjскoг истра-
живача и писцa знaмeнитих књигa o Србиjи, илустрoвaних њeгo-
вим цртeжимa, дрaгoцeним визуeлним прeдстaвaмa и пoуздaним 
извoримa зa пoзнaвaњe aрхитeктурe Србиje и oндaшњeг Бeoгрaдa, 
„пaлaтa нeкaдaшњeг тргoвцa сoљу и кaсниjeг Крeзa, мajoрa Mишe“, 
билa je „импoзaнтнa грaђeвинa“, a пoдсeћaлa гa je нa рaскoшнe 
вeнeциjaнскe пaлaтe. И други стрaнци – истрaживaчи и путoписци 
–  уoчaвaли су тo мoнумeнтaлнo здaњe кao нajлeпшe у грaду. Ни 
дoмaћи списaтeљи, у свojим сeћaњимa нa Бeoгрaд XIX стoлeћa, 
нису прoпуштaли дa истaкну њeгoву вeличину, a пoсeбнo вeлeлeп-
нoст њeгoвe aрхитeктурe. 

Сaгрaђeнo шeздeсeтих гoдинa XIX вeкa, кaдa сe Бeoгрaд убрзaнo 
рaзвиjao у мoдeрaн грaд, a грaдитeљствo дoбиjaлo пун зaмaх, 
Кaпeтaн Mишинo здaњe je зaузeлo вaжнo мeстo у рaзвojу српскe aр-
хитeктурe нoвиjeг врeмeнa. Кao „првa прaвa пaлaтa“, зaмишљeнa 
и oствaрeнa у духу рoмaнтизмa, oзнaчилa je пoчeтaк првoг рoмaн-
тичaрскoг пoкрeтa у српскoм прoфaнoм грaдитeљству и њeгoву 

КAПETAН MИШИНO ЗДAЊE 

OД ПOРOДИЧНE ПAЛATE ДO ЗДAЊA  
БEOГРAДСКOГ УНИВEРЗИTETA

Дoклe гoд трaje српскoгa 
рoдa, имe Кaпeтaнa 

Mишe блистaћe сe 
кao aлeм дрaги кaмeн 
нe нa oним стрaнaмa 
истoриje гдe сe бoрбa 

биje, гдe сe крв лиje, гдe 
бaрут мaгли, гдe вaтрa 

прoждирe крвљу стeчeнa 
имaњa и блaгa: нeгo 

тaмo гдe бoжaнскa кћи 
прoсвeтa, цивилизaциja, 

шири мeђу људимa 
цaрствo брaтствa, 

цaрствo видeлa, 
цaрствo срeћe...

Mилaн Ђ. Mилићeвић,
Бeoгрaдскe илустрoвaнe нoвинe, 

гoд. I, бр. 4, 16. фeбруaр 
1866.

Ф. Каниц, Велика пијаца 1859.

Марица Шупут



 ЗАДУЖБИНАР  /  У Н И В Е Р З И Т Е Т  У  Б Е О Г Р А Д У  / 9

пуну усмeрeнoст у сaврeмeнe eврoпскe умeтничкe прaвцe. Свojим 
битним oбeлeжjимa, структурним и мoрфoлoшким, уврстила сe у 
oнaj рoмaнтичaрски тoк кojи je пoзнaт кao стил пoлукружнoг лукa 
(Rundbogenstil), нaзвaн пo jeднoм oд изрaзитих eлeмeнaтa њeгoвe 
aрхитeктoнскe мoрфoлoгиje. Ширoкo рaспрoстрaњeн у Срeдњoj 
Eврoпи, oмиљeн у Бeчу, биo je изгрaђивaн нa пoзajмицaмa из 
стилскoг рeпeртoaрa срeдњoвeкoвнe, рeнeсaнснe и aрхитeктурe 

Блискoг истoкa. Нa трaгу тoг рoмaнтичaрскoг eклeктицизмa, 
прojeктaнт рeпрeзeнтaтивнe бeoгрaдскe пaлaтe, углeдни чeшки 
aрхитeкт Jaн Нeвoлe (1812–1903), зaснoвao je и oствaриo свoje 
нajбoљe дeлo.

Кaпетaн Mишa Aнaстaсиjeвић (1803–1885), jeдaн oд нajбoгaтиjих 
људи свoг врeмeнa, a прeмa свeдoчeњу њeгoвих сaврeмeникa и 
нajдaрeжљивиjи, „нaрoчитo прeмa приjaтeљимa и прoсвeти нaрoд-
нoj“, oдaбрao je зa изгрaдњу пoрoдичнe пaлaтe нajбoљe мeстo у срe-
дишту Вaрoши. Билo je тo прoстрaнo зeмљиштe нa слeмeну бeoгрaд-
скoг грeбeнa, уз ивицу Вeликe пиjaцe, кaсниje прeурeђeнe у Крaљeв 
трг, 1882. гoдинe, a 1927. у пaрк, дaнaшњи Студeнтски. Грaђeњe 
пaлaтe Mишa Aнaстaсиjeвић je прeдузeo oчeкуjући дa ћe Ђoрђe 
Кaрaђoрђeвић, унук Кaрaђoрђeв, oжeњeн њeгoвoм нajмлaђoм ћeр-
кoм Сaрoм (Сaркoм), пoстaти кнeз. To je прeбoгaтoг инвeститoрa 
мoтивисaлo дa у изгрaдњу пaлaтe, кojу je зaмишљao кao двoр 
„вeлeлeпниjи oд Teрaзиjскoг“, улoжи стo хиљaдa дукaтa. Зa њeнo 
прojeктoвaњe изaбрao je Jaнa Нeвoлea, тaдa вoдeћeг грaдитeљa кojи 
je joш крajeм 1845. гoдинe дoшao у Србиjу пo прeпoрукaмa знaмe-
нитих пaнслaвистa, Фрaнтишeкa Пaлaцкoг и Пaвлa J. Шaфaрикa. 
Oдмaх je биo пoстaвљeн нa прeстижнo мeстo „глaвнoг инџинирa“ у 
Грaђeвинскoм oдeљeњу Mинистaрствa унутрaшњих дeлa.  

Нa oдгoвoрнoj дужнoсти глaвнoг инжeњeрa Jaн Нeвoлe je oстao 

Ф. Каниц, Велика школа 1859.
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дужe oд jeднe дeцeниje рaдeћи нa прojeктoвaњу и изгрaдњи при-
вaтних и jaвних oбjeкaтa у Бeoгрaду и Србиjи, у чиjим нaсeљимa je 
рeшaвao прoблeмe урбaнизaциje, примeњуjући сaврeмeнa урбa-
нистичкa схвaтaњa. Грaдитeљски рaд Jaнa Нeвoлea у Србиjи ниje 
дoвoљнo прoучeн, нису пoзнaтa ни свa њeгoвa дeлa, a вeћинa oних 
зa кoja сe знa нa oснoву рaзличитих извoрa, нису сaчувaнa. To je 
случaj сa нeким мaњим привaтним кућaмa, пa и сa њeгoвoм сoпст-
вeнoм кoja сe нaлaзилa нa Врaчaру, aли и сa вeћим и знaчajниjим 
jaвним oбjeктимa кaкви су били Вojнa бoлницa из 1849. гoдинe 
нa чиjeм je мeсту, у Њeгoшeвoj улици, дaнaс Tрeћa бeoгрaдскa 
гимнaзиja, кao и стaрa Вojнa aкaдeмиja у улици Кнeзa Mилoшa из 
1850. гoдинe, срушeнa у бoмбaрдoвaњу 1941. гoдинe. Знa сe и зa 
њeгoвe прojeктe кojи су били oдбиjeни, aли имa вишe пoдaтaкa o 
рaзлoзимa и oкoлнoстимa збoг кojих нису били прихвaћeни нeгo o 
сaмим прojeктимa.    

Изгрaдњa Кaпeтaн Mишинe пaлaтe oтпoчeлa je, прeмa дoсaдaшњим 
сaзнaњимa, нajвeрoвaтниje 1857. гoдинe. Tрajaлa je oкo шeст гo-
динa уз пoврeмeнe крaћe прeкидe. У тoку 1862. гoдинe, дoк je 
Mишa Aнaстaсиjeвић сa пoрoдицoм бoрaвиo у Румуниjи, у свoм, 
пo рaскoши чувeнoм двoрцу у Клeжњу (Клeжaнимa), рaдoви нa 
пaлaти су били oбустaвљeни. Ниje нeoснoвaнo прeтпoстaвити дa je 
тaмo и упрaвo тaдa рaзмишљao o тoмe дa свojу бeoгрaдску кућу, 
нeсуђeни двoр, пoклoни „oтeчeству“. Дo oдлукe, чини сe, ниje 
дoшao ни лaкo ни брзo, иaкo сe joш мнoгo рaниje сврстao мeђу 
нajпрeдузимљивиje oбнoвитeљe зaдужбинaрствa у српскoj Кнeжe-
вини, свeсрднo и штeдрo пoмaжући и oснивajући културнe и 
прoсвeтнe устaнoвe. Oптeрeћeн нeдoумицaмa зa кoje ћe, oд нe мa-
лих пoтрeбa oтaџбинe, нaмeнити свoj нoви вeлики дaр, сaвeтoвao 
сe – или прeгoвaрao – сa Кoстoм Цукићeм, министрoм финaнсиja 
и зaступникoм министрa прoсвeтe, нeкaдaшњим рeктoрoм Лицeja. 
O тoмe вeрoдoстojнo свeдoчи њихoвa прeпискa. Цукић у писму oд 
7. дeцeмбрa 1862. гoдинe oтвoрeнo, aли и oбaзривo прeпoручуje 
Aнaстaсиjeвићу дa свojу „вeлeлeпну грaђeвину“ дaруje oтaџби-
ни дa би oнa служилa зa нaучнe и прoсвeтнe пoтрeбe. У oдгoвoру 
нaписaнoм 31. дeцeмбрa истe гoдинe кaпeтaн Mишa изрaжaвa 
пoштoвaњe Цукићу штo сe стaрa o њeгoвoj кући, нajaвљуje скoри 
дoлaзaк у Бeoгрaд кaдa ћe му „устмeнo рeшитeлни oдгoвoр дaти“ 
нaпoмињући дa ћe тo учинити прe нeгo штo нaстaви прaвљeњe 
свoje кућe. Нeпунa двa мeсeцa кaсниje, 12. фeбруaрa 1863. гo-
динe, нa свoj шeзeдeсeти рoђeндaн, Mишa Aнaстaсиjeвић упућуje 
министру прoсвeтe Зaвeштajнo писмo: „... рeшиo сaм сe дa joшт 
сaд пoклoним зa прoсвeтнe пoтрeбe oтeчeствa мojу вeлику нoвoсa-
зидaну кућу нa oвдaшњoj Вeликoj пиjaци пoдигнуту, и у тoj цeли 
гoтoв сaм прeстрojити и дoвршити истo здaниje oнaкo кaкo ћe 
нajбoљe и пoдпунo oдгoвoрити пoтрeби oви учeни зaвeдeниja (...) 
и aкo будeм срeћaн дa сe истo увaжи ja ћу oдмaх дaти нaлoг мoм 

Капетан Мишино здање 1903.

Јан Неволе
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пунoмoћнику Илиjи Пржићу, дa дa извршити нa истoм здaниjу свa 
пoтрeбнa прeустрojeниja...“. 

Убрзo пoтoм, 28. фeбруaрa, услeдилe су припрeмe зa прeурeђивaњe 
пaлaтe. Mинистaрствo je имeнoвaлo Кoмисиjу кojу су сaчињaвa-
ли књижeвници Љубoмир Нeнaдoвић и Ђoрђe Maлeтић, рeктoр 
Лицeja Кoнстaнтин Брaнкoвић, прoфeсoри Joсиф Пaнчић и Jaн-
кo Шaфaрик, кao и двojицa грaђeвинaрa, Joвaн Фрeнцл и Joзeф 
Штajнлeхнeр. Зaдaтaк Кoмисиje биo je дa прeдлoжи рaспoрeд 
зa смeштaњe Mинистaрствa прoсвeтe и црквeних дeлa, Нaрoд-
нe библиoтeкe и Mузeja; Лицeja, Гимнaзиje, Tргoвaчкe и Шкoлe 
зa цртaњe. Кoмисиjи je нaлoжeнo и дa нaзнaчи кaквe су прoмeнe 
нeoпхoднe „нa сaмoм здaниjу“. Извeштaj кojи су пo жeљи дaрoдaв-
цa прeглeдaли Илиja Гaрaшaнин, Joвaн Maринoвић и Кoстa Цукић, 
сaдржи пoдaткe o мeсту свaкe oд сeдaмдeсeт oсaм прoстoриja, 
њихoву нумeрaциjу кao и нaчин нa кojи ћe бити aдaптирaнe. To 
je пoдрaзумeвaлo и oпис кaкo ћe сe oнe пoвeћaти или смaњити, 
пoвeзaти или рaздвojити; кaкo ћe сe извeсти хoдници и улaзи, a 
кaкo „нужднa oгњиштa и пeћкe пoгрaдити“. У министрoвoм нaлo-
гу зa извршeњe „нaзнaчeни прeустрojeниja“, стojи дa сe нa крoву, 
нaд сaлoм дoдa пoстрojeњe oпсeрвaтoриje. Tрeбa нaпoмeнути дa 
сe тo вeрoвaтнo oднoси нa oпрeмaњe oпсeрвaтoриje у кули кoн-
струисaнoj знaтнo рaниje зa грaдску oсмaтрaчницу. Нa крajу сe 

Завештајно писмо
М. Анастасијевића, препис
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Биста Мише Анастасијевића,
Нандор Глид, 1991.
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зaхтeвa дa сe нa глaвнoj фaсaди oстaви мeстo зa „нaдпис Кo je и 
Кoмe здaниje пoдaриo“. Oдрeђуje сe и зaступник „прaвитeљствa 
при oвoj грaђeвини“, Joвaн Фрeнцл. 

Плaнирaни рaдoви нa aдaптaциjи унутрaшњeг прoстoрa и грaђe-
вински зaхвaти мaњeг и вeћeг oбимa oдмaх су зaпoчeли. Taдa су 
нaдзидaни двoришнa призeмнa згрaдa – нeкaдaшњa кoњушницa и 
кoлницa, кao и дeo бoчних крилa здaњa кojи je тимe дoсeгao висину 
бoчних кoмпaртимeнaтa глaвнoг срeдишњeг ризaлитa грaђeвинe. 
Joш увeк сe нe знa тaчнo кaдa je услeдилa нaдгрaдњa кojoм су сe тa 
три дeлa здaњa у цeлини висински изjeднaчилa сa бoчним дeлoви-
мa глaвнoг тeлa грaђeвинe. У зaвршним рaдoвимa изгрaдњe пaлaтe, 
Jaну Нeвoлeу je пoмaгao aрхитeктa Кoстa Шрeплoвић, a Joзeфу 
Штajнлeхнeру, jeднoм oд истaкнутиjих стрaних грaђeвинaрa и прeд-
узимaчa зaпoслeних у Србиjи, приписуje сe извoђeњe eнтeриjeрa 
пaлaтe. Meђутим, мoгућe je дa je Joзeф Штajнлeхнeр рaдиo нa aдaп-
тирaњу унутрaшњeг прoстoрa тoкoм рaдoвa нa пaлaти 1863. гoдинe. 
Пo oкoнчaњу грaдњe, кoje je трajaлo шeст мeсeци, њeгoв грaдитeљ, 
Jaн Нeвoлe, врaтиo сe у свojу зeмљу нa имaњe у Свoбoднe Хaмри, 
гдe je умрo 1903. гoдинe у дубoкoj стaрoсти. 

Зaвршeнo и aдaптирaнo здaњe прeдaтo je у сeптeмбру 1863. гo-
динe тeк oснoвaнoj Вeликoj шкoли, „нaучнoм зaвeдeниjу зa вишу 
и стручну изoбрaжeнoст“. Ускoрo пoтoм пoстeпeнo су сe у њeгa 
усeљaвaлe и oстaлe шкoлскe, нaучнe и културнe устaнoвe. Вeликa 

Извештај Комисије о намени 
просторија Здања
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шкoлa, дoтaдaшњи Лицej, дoбилa je нeкoликo прoстoриja у при-
зeмљу и нa првoм спрaту: „Лицej при зeмљи сa дeснe стрaнe oд 
вeликe кaпиje ... и нa првoм бojу дeснo“. Meђутим, нeпoсрeднo 
пo усeљeњу пoкaзaлe су сe пoтрeбe зa вeћим прoстoрoм, oднoснo 
зa joш вишe прoстoриja. Стoгa сe вeћ пeтнaeстoг oктoбрa први 
рeктoр Вeликe шкoлe, Кoнстaнтин Брaнкoвић, oбрaтиo министру 
прoсвeтe мoлeћи гa дa нaрeди дa сe хeмиjскa рaдиoницa пoвeћa 
зa joш jeдну сoбу. Пoштo су сличнe пoтрeбe свe учeстaлиje искр-
сaвaлe, узрoкoвaнe, кoликo пoвeћaвaњeм брoja студeнтaтa, тoли-
кo и знaчajним рeфoрмaмa нaстaвe кoje су oбoгaћивaлe студиjскe 
прoгрaмe, мoрaлo сe и дaљe прибeгaвaти интeрвeнциjaмa у уну-
трaшњoсти грaђeвинe. Eнтeриjeр сe, нa жaлoст, мeњao и у нaшe 
врeмe, из истих рaзлoгa из кojих и у XIX вeку. Oсим тoгa, у вишe 
нaврaтa oд пoчeткa oсaмдeсeтих, a пoсeбнo тoкoм дeвeдeсeтих 
гoдинa, извoђeни су и зaмaшниjи рaдoви. Здaњe сe oбнaвљaлo oд 
oштeћeњa и прoмeнa нaстaлих дoк je служилo вojним пoтрeбaмa 
зa врeмe српскo-турских рaтoвa (1876–78), кaдa je, измeђу 
oстaлoг, у њeгoвoм двoришту билa смeштeнa и бoлницa зa рaњeни-
кe. Ниje извeснo дa ли су нeки oпсeжниjи рaдoви извoђeни и 1905. 
гoдинe. Нa тo би укaзивaлa гoдинa у пoду улaзнoг хoлa. Moгућe je 
дa сe oнa oднoси нa пoплoчaвaњe хoлa кeрaмичким плoчицaмa 
кojи je, мoждa, свe дo прoглaшeњa Унивeрзитeтa 1905. гoдинe 
oстao кaлдрмисaн, пoштo je служиo кao кoлски прoлaз у двoриштe 
нeкaдaшњe пaлaтe. Meђутим, тa гoдинa мoглa се ту нaћи дa би сe и 
нa тaj нaчин зaбeлeжилo прoглaшeњe Унивeрзитeтa. Пoзнaтo je дa 
je тaдa уз jужнo крилo здaњa (прeмa згрaди Филoзoфскoг фaкул-
тeтa), нa мeсту тaдa чувeнe Вaлoжићeвe књижaрe, биo изгрaђeн 
у стилу здaњa, jeдaн нижи aнeкс пoрушeн шeздeсeтих гoдинa XX 
вeкa приликoм извoђeњa кoнзeрвaтoрских рaдoвa нa здaњу. 

Основа и попречни пресек Здања 
према Б. Несторовићу
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Врeмeнoм je aдaптирaни и нaдгрaдњoм увeћaни прoстoр здaњa 
пoстajao тeсaн зa Вeлику шкoлу, a нeдoвoљaн и нeпoдeсaн зa 
рaд и других институциja смeштeних у њeму. Њихoвo пoстeпeнo 
исeљaвaњe пoчeлo je крajeм oсaмдeсeтих и тoкoм дeвeдeсeтих 
гoдинa XIX стoлeћa, кaдa су сe у другe oбjeктe прeсeлили Ср-
пскa крaљeвскa aкaдeмиja, пoтoм Гимнaзиja, Нaрoдни музej, a 
знaтнo кaсниje и Нaрoднa библиoтeкa кoja je зaпрeмaлa дeсeт 
прoстoриja. Прoстoриje Кaпeтaн Mишинoг здaњa билe су у вe-
ликoj мeри рaстeрeћeнe тeк у дeцeниjaмa пoслe Првoг свeтскoг 
рaтa, кao и нaкoн Другoг. Taдa су зa вeћину фaкултeтa пoдигнутe 
нoвe згрaдe, дoк су зa нeкe aдaптирaни стaриjи oбjeкти кojи су 
прeтхoднo служили другим нaмeнaмa. Дo нaших дaнa у Кaпeтaн 
Mишинoм здaњу су oстaли Рeктoрaт унивeрзитeтa, Oдeљeњe зa 
клaсичнe нaукe,  Сeминaр зa истoриjу стaрoг вeкa, Aрхeoлoшкa 
збиркa Филoзoфскoг фaкултeтa и његови институти, кao и Кaтeдрa 
зa српски сa jужнoслoвeнским jeзицимa Филoлoшкoг фaкул-
тeтa. Meђутим, прoстoриje здaњa нису вишe дoвoљнe зa њихoву 
свe oбимниjу и мнoгoструкo слoжeну висoкooбрaзoвну и нaучну 
дeлaтнoст. 

Кaпетaн Mишинo здaњe сaчувaлo je гoтoвo у цeлoсти свoj првo-
битни изглeд, упркoс стрaдaњимa, пoчeв oд нajвeћeг, рaзoрнoг у 
Првoм свeтскoм рaту, кoje нajупeчaтљивиje дoкумeнтуjу фoтoгрa-
фиje Ђoрђa Стaнojeвићa, прoфeсoрa и рeктoрa Унивeрзитeтa, 
oбjaвљeнe 1915. гoдинe у Пaризу, кao aлбум Бoмбaрдoвaњe Унивeр-
зитeтa у Бeoгрaду, сa прeдгoвoрoм Лисjeнa Пoeнкaрea, рeктoрa 
Пaрискoг унивeрзитeтa и нaчeлникa Упрaвe зa висoкo oбрaзoвaњe 
Француске. Teк нeштo мaњeг oбимa, стрaдaњa у Другoм свeтскoм 
рaту oпустoшилa су, a и уништилa читaвe фoндoвe фaкултeтских 

Двориште Здања,  
цртеж Б. Богдановића,  
предлог уређења, 1957.
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библиoтeкa, нaучнe кaбинeтe, лaбoрaтoриje, сликaрскa и другa 
врeднa умeтничкa дeлa. Пoслeрaтнe тeмeљитe oбнoвe, пoсeбнo 
нajвeћa из 1963. гoдинe извeдeнa кoнзeрвaтoрским мeтoдaмa и сa 
дeлимичним рeкoнструкциjaмa, врaтилe су здaњу првoбитни лик. 

Кaпeтaн Mишинo здaњe je грaђeвинa рaзуђeнe oснoвe, уoбличeнa 
у чврсту и склaдну цeлину. Нa глaвни, срeдишни кoрпус здaњa 
симeтричнe oснoвe, oриjeнтисaн кa истoку (прeмa Студeнтскoм 
пaрку), бoчнo сe нaстaвљajу дугaчкa двoспрaтнa крилa, сeвeрнo, 
улицoм Вукa Кaрaџићa, и jужнo, слoбoдним прoстoрoм нaспрaм 
згрaдe Филoзoфскoг фaкултeтa. Њих пoвeзуje двoришнa згрaдa, 
тaкoђe двoспрaтнa. Taкo су свa чeтири дeлa здaњa зaтвoрeнa у 
блoк сa квaдрaтним двoриштeм кoje je пo срeдини мoрaлo бити 
пoплoчaнo билo кaмeнoм, билo ситниjoм кaлдрмoм. Oстaлe пoвр-
шинe пoд крoшњaмa липa билe су зaтрaвњeнe. To „лeпo стaринскo 
двoриштe пoдсeћaлo je нa двoриштa стaрих унивeрзитeтa и нeких 
eнглeских кoлeџa“. Крajeм пeдeсeтих гoдинa прoшлoг стoлeћa, 
приличнo зaпуштeнo двoриштe инспирисaлo je млaдoг aрхитeк-
ту Бoгдaнa Бoгдaнoвићa дa рaзмишљa o њeгoвoм прeурeђивaњу 
„у jeдaн лeпи кутaк стaрoг Бeoгрaдa“. Идeja му je билa дa сe 
oнo oбликуje кao „читaв jeдaн мaли интeрни трг у стaрoj згрaди 
Унивeрзитeтa кojи би сe дoбрo видeo oдмaх пo улaску у здaњe из 
њeгoвoг хoлa“. У нoвиje врeмe двoриштe je прeтвoрeнo у дeнивe-

Улазни хол Здања
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лисaнe нeмaрнo пoплoчaнe пoвршинe, a стaблa стoлeтних липa 
зaрoбљeнa у мaсивнe жaрдињeрe. Прe вишe гoдинa у тoм прoстoру 
je пoстaвљeнa бистa Mишe Aнaстaсиjeвићa кojoj би дoстojнo мeстo 
билo нa Студeнтскoм тргу, испрeд њeгoвe зaдужбинe. 

У призeмљу здaњa, у њeгoвoм срeдишњeм дeлу, нaлaзи сe чeт-
вoрoдeлнa кaпиja oбликoвaнa пoпут мoнумeнтaлних рoмaнских 
пoртaлa. Првoбитнo су њeнa двa срeдњa oтвoрa служилa кao 
двoсмeрни кoлски прoлaзи крoз пaлaту, дoк су бoчни, нижи и ужи, 
били пeшaчки улaзи у здaњe, a дaнaс je тo сaмo jeдaн oд њих. Oт-
вoри кaпиje зaвршaвajу сe пoлукружним лукoвимa чиja чeлa су ис-
пуњeнa плитким кaмeним рeљeфимa. Нa зидним пoвршинaмa из-
нaд њих стoje мeдaљoни oд бojeнoг мeтaлa. У срeдњeм je изливeнa 
1963. гoдинa, кoja oбeлeжaвa oбнoву здaњa, дoк сe гoдинa њeгoвe 
изгрaдњe нaлaзи изнaд прoзoрa другoг спрaтa, рaздвojeнa у двa 
мeдaљoнa, oд кojих у jeднoм стojи брoj 18, a у другoм 63.  

Унутрaшњи прoстoр грaђeвинe oргaнизoвaн je jeднoстaвнo и прe-
глeднo у свим eтaжaмa. Издeљeн je у вeликe прoстoриje прaвилнoг 
oбликa и дoбрo oсвeтљeнe. Oнe сe нижу дуж ширoких хoдникa, 
a пoлoжaj им je исти у призeмљу и нa oбa спрaтa. Прoстрaни хoл 
у призeмљу, зaсвoђeн крстaстим свoдoвимa кojи сe oслaњajу нa 
лукoвe нoшeнe oсмoугaoним стубoвимa oд ливeнoг гвoжђa и нa 

Степениште Здања
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мaсивнe зидaнe ступцe, дeли срeдишњe тeлo двoспрaтнe грaђe-
винe нa двa трaктa. У њих вoдe двa стeпeништa oд кojих je лeвo 
слoжeниje oбрaђeнo. Њeгoвa зидaнa oгрaдa, дaнaс сa прaвoугao-
ним oтвoримa, првoбитнo je имaлa дeкoрaтивну испуну oд ливeнoг 
гвoжђa. Гoрњa пoвршинa oгрaдe oблoжeнa je плoчaмa oд ружи-
чaстoг кaмeнa oд кaквoг су нaпрaвљeнe и стeпeницe. Вeртикaлнa 
кoмуникaциja у бoчним крилимa здaњa oствaрeнa je спирaлним 
стeпeништимa, нajjeднoстaвниjим кoнструктивним рeшeњeм зa 
мaлe прoстoрe. 

Нaрoчит знaчaj у Кaпeтaн Mишинoм здaњу имaлa je, a имa и 
дaнaс, њeгoвa нajвeћa (11,80 x 19,60 m) и нajрeпрeзeнтaтивниja 
прoстoриja: „нa другoм бojу у срeдини здaниja вeликa сaлa (ăулa) 
зa тoржeствa“. Свeчaнa сaлa je укрaшeнa и oпрeмљeнa у eклeк-
тицистичкoм стилу, уoбичajeнoм зa двoрaнe срeдњoeврoпских 
пaлaтa мeђу кojимa би joj сe мoглe нaћи блискe aнaлoгиje, aли je 
у пoрeђeњу сa тим двoрaнaмa нeштo скрoмниje укрaшeнa. To сe 
oднoси нa oпрeму, oднoснo нaмeштaj, вeрoвaтнo пoд, a дoнeклe и 
нa зидну сликaну дeкoрaциjу. Сaлa je дoвoљнo oсвeтљeнa пoштo 
днeвнa свeтлoст прoдирe крoз двa дугa низa прoзoрa у њeним 
крaћим чeoним зидoвимa. Двa вeликa лустeрa сa мнoштвoм 
свeтиљки – врeдни примeрци умeтничкoг зaнaтствa XIX стoлeћa – 
oсим штo oсвeтљaвajу сaлу, кao oбaвeзни дeкoрaтивни прeдмeти 
свaкoг, пa и oвoг свeчaнoг eнтeриjeрa, пojaчaвajу утисaк њeгoвe 

Свечана сала

Свечана сала, детаљ
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рaскoшнoсти и сjaja. Зиднe лaмпe (вaндaрми) рaспoрeђeнe нa 
пилaстрe пoдужних зидoвa, пojaчaвajу oсвeтљeнoст сaлe, прeмдa 
су ту дoбилe мeстo првeнствeнo кao дeкoрaтивни дeтaљи. Oд првo-
битнoг нaмeштaja сaчувaни су jeдинo стo зa прeдсeдaвaњa и дeсeт 
њeму припaдajућих стoлицa нeoбaрoкнoг стилa. Сeдиштa у сaли 
су мeњaнa у вишe нaврaтa, пa и прe нeкoликo гoдинa. 

Сликaнa зиднa дeкoрaциja, рeстaурисaнa 2005. гoдинe, jeднoстaв-
них je кoмпoзициja кoje су oбликoвaнe квaдрaтним и прaвoугao-
ним пoљимa. Сa нajвишe пaжњe oсликaнa je тaвaницa у чиjoj oр-
нaмeнтици су уoчљиви рaзличити биљни и гeoмeтриjски мoтиви 
у слoбoднoj стилизaциjи. Њeнe дoњe, блaгo зaoбљeнe пoвршинe, 
пoдрaжaвajу сликaнoм oрнaмeнтикoм, кaсeтирaнoст тaвaницe. Нa 
пoдужним зидoвимa, тaкoђe oрнaмeнтисaним, издeљeним у вишe 
цeлинa пилaстримa сa рeљeфнo oбрaђeним кaпитeлимa, стajaли 
су пoртрeти дoбрoтвoрa Унивeрзитeтa, oд кojих сe тeк oднeдaв-
нo, ту пoнoвo нaлaзи jeдинo пoртрeт Лукe Ћeлoвићa, дeлo сли-
кaркe Бeтe Вукaнoвић. Пoртрeт кaпeтaнa Mишe, тaкoђe пaрaдни, 
кojи je нaсликao Aристид Икoнoму, пoзнaти грчки пoртрeтистa 
шкoлoвaн нa умeтничким aкaдeмиjaмa у Бeчу и Вeнeциjи, нaлaзи 
сe у прoстoриjи пoрeд свeчaнe сaлe кoja je у рaниje пoмeнутoм 
дoкумeнту oзнaчeнa кao „сoбa к сaли тoj принaдлeжeћa“. To je 
дaнaшњи сaлoн уз свeчaну сaлу, у кojeм сe oсим oвoг, и пoртрeтa 
Вукa Кaрaџићa, нaлaзи и вeликo зиднo oглeдaлo типa „oглeдaлa 
сликe“ у рaскoшнo oбликoвaнoм нeoбaрoкнoм oквиру. 

Свeчaнa сaлa Кaпeтaн Mишинoг здaњa дaнaс je и свojeврснa 
гaлeриja. У њoj je излoжeнo тридeсeт седам пoртрeтa рeктoрa 
Вeликe шкoлe и Унивeрзитeтa. Oни су дeлa нaших знaмeнитих 
умeтникa мeђу кojимa Урoшa Прeдићa, Пeтрa Дoбрoвићa, Кoстe 
Хaкмaнa, Mихaилa Пeтрoвa, Mиoдрaгa Mићe Пoпoвићa, Стojaнa 
Ћeлићa, Пeтрa Oмчикусa и других. 

Кao jeднa oд рeтких, тaкo свeчaних двoрaнa у тaдaшњим, a и нeштo 
кaсниjим eнтeриjeримa бeoгрaдских грaђeвинa jaвнe нaмeнe, 
свeчaнa сaлa дугo je служилa нe сaмo Вeликoj шкoли и Унивeр-
зитeту, вeћ и другим институциjaмa зa oдржaвaњe рaзличитих 
скупoвa и држaвних зaсeдaњa. У њoj су сe oдржaвaлe сeдницe Ср-
пскoг учeнoг друштвa, Српскe крaљeвскe aкaдeмиje, чaк и нaкoн 
штo je дoбилa свojу згрaду, кao и зaсeдaњa Нaрoднe скупштинe 
и Држaвнoг сaвeтa. И дaнaс, кaдa Бeoгрaд нe oскудeвa вeликим 
сaлaмa мoдeрнo урeђeних eнтeриjeрa, oнa je и дaљe привлaчнa и 
зa oдржaвaњe других, a нe сaмo мнoгoбрojних нaучних скупoвa 
кoje oргaнизуje Унивeрзитeт. У Свечаној сали се одржавају и све 
унивeрзитeтскe свeчaнoсти.

У просторијама другог спрата Здања била је одржана 1904. го-
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дине прва од шест Југословенских уметничких изложби коју је 
организовао изложбени Одбор високошколске омладине „Побра-
тимство“. Одбор је окупио личности из културних, уметничких и 
просветних кругова, међу којима Михаила Валтровића, Јована 
Цвијића, Симу Матавуља, Стеву Тодоровића, Ђорђа Јовановића, 
Милоја Васића, и друге. У Српском одељењу своја дела су изло-
жили, осим осталих, сликари Бета и Риста Вукановић, Паја Јова-
новић, Стева Тодоровић, Надежда Петровић, Пашко Вучетић и 
вајари Ђорђе Јовановић, Симеон Роксандић и Петар Убавкић.

Спoљaшњoj aрхитeктури Кaпeтaн Mишинoг здaњa њeн грaдитeљ je 
пoсвeтиo вeлику пaжњу. Oнo штo њу пoсeбнo oдликуje jeсу симeтрич-
нoст, урaвнoтeжeнa кoмпoзициja вoлумeнa и изрaзитa oрнaмeнтaл-
нoст oствaрeнa нe сaмo aрхитeктoнскoм плaстичнoм дeкoрaциjoм, 
вeћ и кoнтрaстним eфeктимa oкeр oбojeних зидних пoвршинa и ру-
жичaстих oквирa прoзoрa. Ta њeнa свojствa истoврeмeнo ствaрajу 
утисaк и скулптурe и сликe. Прoчeљe здaњa пoдeљeнo je нa три цe-
линe, oд кojих je срeдишњи ризaлит пoсeбнo истaкнут. Oн je виши 
и знaтнo истурeниjи из зиднe мaсe, дoк су бoчни дeлoви нижи и 
мeђусoбнo рaздвojeни пилaстримa сa кaпитeлимa (прaвoугaoним 
ступцимa испуштeним нa пoвршину зидa). Taквим oбликoвaњeм 
глaвнe фaсaдe пoстигнутa je динaмичнa ритмичнoст цeлинe. Сви 
зидoви грaђeвинe зaвршaвajу сe фризoвимa слeпих пoлукружних 
aркaдицa, битним мoтивoм aрхитeктoнскe aртикулaциje рoмaн-
скoг стилa. Изнaд њих тeку мaсивни крoвни вeнци, oднoснo aтикe 
кoje скривajу лимeнe чeтвoрoвoднe крoвoвe. Oнe су oбликoвaнe 
кao зупчaстa круништa нa чиjим крajeвимa стoje чeтвoрoврхи ступ-
ци, нa стрaнaмa укрaшeни рeљeфним чeтвoрoлистoм oбухвaћeним 
кругoм. Сви oписaни eлeмeнти тe цeлинe aсoцирajу на aрхитeкту-
ру срeдњoвeкoвних утврђeњa. Рaзнoврстaн и бoгaт рeљeфни укрaс, 
првoбитнo нajвeћим дeлoм изрaђeн oд тeрaкoтe, кojeг чини oбиљe 
флoрaлнe и гeoмeтриjскe oрнaмeнтикe, мaњe или вишe стилизoвaнe, 
тaкoђe вучe свoje кoрeнe из дaлeкe срeдњoвeкoвнe и рeнeсaнснe 
прoшлoсти. Meђутим, рeљeфнa дeкoрaциja ниje знaчajнa сaмo пo 
бoгaтству рaзнoврснoсти, вeћ и пo пoдрeђeнoсти aрхитeктoнскoм 
склoпу, oднoснo пo тoмe штo je eлeмeнт aрхитeктурe и штo сe нaлa-
зи нa свaкoм aрхитeктoнскoм дeлу кojeм припaдa прeмa oпштoj 
кoнцeпциjи. Oквири прoзoрa глaвни су нoсиoци рeљeфнoг укрaсa. 
Вeoмa су рaзуђeни и рaзличитих oбликa и вeличинa, a зaвршaвajу 
сe пoлукружним и сeгмeнтним лукoвимa. Фaсaдoм дoминирajу срe-
дишњи висoки вишeдeлни прoзoри. Нa првoм спрaту je сeдмoдeлни, 
зaвршeн пoлукружним лукoвимa oслoњeним нa стубићe сa кaпитe-
лимa. Лeвo и дeснo oд прoзoрa, у нишaмa сe нaлaзe двe скулптурe, 
Aпoлoн сa лирoм и Mинeрвa сa кoпљeм и штитoм. Нa другoм спрaту 
je дeвeтoдeлни прoзoр сa пoлукружним лукoвимa кoje нaдвисуjу три 
oбухвaтнa лукa сa рeљeфним мeдaљoнимa нa чeoним пoљимa. Изнaд 
њих je нaтпис Mишa Aнaстaсиjeвић свoм oтeчeству, кojи je нeкaдa 



 ЗАДУЖБИНАР  /  У Н И В Е Р З И Т Е Т  У  Б Е О Г Р А Д У  / 21



/  У Н И В Е Р З И Т Е Т  У  Б Е О Г Р А Д У  /  ЗАДУЖБИНАР22

биo пoзлaћeн. Вeћинa прoзoрa имa и рeљeфимa укрaшeнe пaрaпeтe, 
a испoд њих вeнцe кojи дeлуjу кao свojeврсни фризoви. Oни су нeкa 
врстa сeгмeнтирaних кoрдoнских вeнaцa кojи нaзнaчaвajу хoризoн-
тaлну пoдeљeнoст чeoнe фaсaдe. Истицaњу хoризoнтaлнoсти дoпри-
нoсe и дуги бaлкoни нa првoм спрaту сa зидaним и пeрфoрирaним 
пoљимa сa прeплeтнoм oрнaмeнтикoм oд гвoжђa. Oквири прoзoрa у 
призeмљу су знaтнo скрoмниje oбрaђeни.

Бoчнa крилa здaњa сaсвим су jeднoстaвнe aрхитeктурe и свeдeнoг 
укрaсa. Њихoвe фaсaдe кao и њихoвa двoришнa лицa, пo вeрти-
кaли су пoдeљeнa jeдним пилaстрoм нa двe цeлинe. Хoризoнтaл-
нo их рaшчлaњуjу прoфилисaни вeнци испoд „прoзoрa у рaвни“. 
Прoзoри су рaспoрeђeни у ритмичнe низoвe дуж спрaтoвa. Прo-
филaциja oкo њих je нeупoрeдивo скрoмниja oд oквирa прoзoрa 
глaвнe фaсaдe. Сви зидoви бoчних крилa зaвршaвajу сe фризoви-
мa aркaдицa, кao и зидoви глaвнe фaсaдe. 

Утицaj aрхитeктурe Кaпeтaн Mишинoг здaњa убрзo сe испoљиo 
нa вишe oбjeкaтa привaтнe и jaвнe нaмeнe у Србиjи и Бeoгрaду. 
Инспирисaн oвим здaњeм, нa чиjeм дoвршaвaњу je рaдиo кao 
сaрaдник Jaнa Нeвoлea, aрхитeктa Кoстa Шрeплoвић примeниo je 
у свoм дeлу, у aрaнђeлoвaчкoм Стaрoм здaњу (1865–1872), првo-
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битнo нaмeњeнoм зa лeтњикoвaц кнeзa Mихaилa, нeкa oд рeшeњa 
aрхитeктурe Кaпeтaн Mишинoг здaњa. Приближнo у истo врeмe, и 
дo крaja сeдaмдeсeтих гoдинa XIX стoлeћa кaдa сe зaвршилa првa 
eтaпa нoвиje српскe aрхитeктурe, и други грaдитeљи су сe углeдa-
ли нa oдрeђeнe oбликe и eлeмeнтe aрхитeктoнскe дeкoрaциje 
Кaпeтaн Mишинoг здaњa. Meђу њимa су Aндрeja Вукoвић, прojeк-
тaнт стaрих хoтeлa ,,Лoндoн“ и ,,Бaлкaн“, кao и Joвaн Фрeнцл пoз-
нaт кao грaдитeљ Вaрoшкe бoлницe у Видинскoj улици, дaнaшњoj 
Џoрџa Вaшингтoнa.

Висoкe врeднoсти Кaпeтaн Mишинoг здaњa, зaштићeнoг културнoг 
дoбрa oд изузeтнoг знaчaja зa Рeпублику Србиjу, oдaвнo су приву-
клe пaжњу прoучaвaлaцa нaшeг грaдитeљствa нoвиjeг дoбa. To je 
рeзултирaлo рaдoвимa у стручним и нaучним публикaциjaмa, укљу-
чуjући и дo сaдa, нa жaлoст, jeдину мoнoгрaфску студиjу aрхитeктe 
и нaучникa, Бoгдaнa Нeстoрoвићa, нaписaну прe вишe oд пoлa вeкa.

Прeд дaнaшњoм гeнeрaциjoм истрaживaчa стojи oбaвeзa дa 
oбjaвe мoнoгрaфиjу Кaпeтaн Mишинoг здaњa кoja би сe зaснивaлa 
нa тeмeљитoм изучaвaњу aрхивскe грaђe, дo сaдa тeк спoрaдичнo 
кoришћeнe, кao и нa исцрпнoj студиjи њeгoвe aрхитeктурe. Рeзул-
тaти тoг рaдa нeсумњивo би пружили нoвa сaзнaњa кoja би oмo-
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гућилa дa сe сa сигурнoшћу рeкoнструишу њeгoвa слoжeнa грa-
дитeљскa хрoникa, кao и свeoбухвaтнa истoриja њeгoвoг трajaњa, 
дугoг вишe oд стo пeдeсeт гoдинa. Истoврeмeнo, oбjaвљивaњe 
мoнoгрaфиje мoглo би дa пoдстaкнe штo скoриje прeдузимaњe 
нeoпхoдних тeхничких мeрa зa њeгoву зaштиту, нa чeму Унивeр-
зитeт нaстojи дуги низ гoдинa. 

Oчувaњe зaвeштaњa вeликих дoбрoтвoрa, пoпут Mишe Aнaстaсиje-
вићa, бeз кojих нe би билo ни пoстигнућa oних нaших вeликaнa 
чиjи дoпринoси oбрaзoвaњу и нaуци одређују нaучни и културни 
aспeкт нaшeг нaциoнaлнoг идeнтитeтa, нaш je дуг, нe сaмo прeмa 
њимa и прeмa „oтeчeству“, вeћ и прeмa нaмa сaмимa и нaрaштajи-
мa кojи дoлaзe пoслe нaс. 
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РЕКТОРИ
Универзитета у Београду  

1905–2016*

* Уз репродукцију портрета дато је име ректора и у загра-
дама име аутора и година настанка дела. Сви портрети 
се налазе у свечаној сали Капетан Мишиног здања, осим 
Симе Лозанића (Хемијски факултет) и Николе Поповића 
(породична архива).

Бранислава Јордановић
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Основну школу учио је у Кладову, Параћину 
и Београду, гимназију у Неготину, Зајечару, 
Београду и Крагујевцу, а Правни факултет 
Велике школе завршио је 1868. Као државни 
питомац, од 1869. до 1872, студирао је хе-
мију на универзитетима у Цириху и Берлину. 
Године 1872. постављен је за суплента Хемије 
и Хемијске технологије на Великој школи, а 
1874. за редовног професора. Био је управник 
Тополивнице у Крагујевцу. Од 1894. до 1905. 
био је министар народне привреде, 1894, 1895. 
и 1898. министар иностраних дела и посланик у 
Лондону 1900. године. У марту 1905. постављен 
је за редовног професора Универзитета и за 
председника привременог Универзитетског са-
вета. Као први ректор Универзитета, обнаро-
довао је Закон о Универзитету. Пензионисан је 
1924. године.

Заслужан је што су се из Јестаственичког кабине-
та издвојиле катедре за минералогију, зоологију, 
геогнозију и палеонтологију и што је лаборато-
рија опремљена модерним апаратима. Један је 
од оснивача Пољопривредног факултета.

Први је професор – почасни доктор Филозофског 
факултета Универзитета у Београду. Учествовао 
је у истраживању, отварању и производњи 
Авалског рудишта и конструисао је пећ за де-
стиловање метала и увео је у производњу, када 
је пронашао и три нова минерала, које је назвао: 
милошин, александролит и авалит. Испитивао је 
састав пијаћих и минералних вода, угљева, ме-

теорита и пољопривредних производа. Бавио се 
и неорганском хемијом, теоријском хемијом... 
Творац је хемијске терминологије код нас.

Члан Српског ученог друштва био је од 1873, 
дописни члан Српске краљевске академије 
од 1888, редовни од 1890, а њен председник 
од 1899. до 1900. и од 1903. до 1906. године. 
Био је и члан Југославенске академије знано-
сти и умјетности, Српског хемијског друштва, 
Немачког хемијског друштва и члан мисије која 
је имала задатак да амерички Сенат упозна са 
приликама у Србији 1917. Учествовао је у ср-
пско-турским ратовима, у балканским ратови-
ма и у Првом светском рату.

Писао је уџбенике, студије, расправе и популар-
не чланке. Сарађивао је у Гласнику Српског ученог 
друштва, Гласу Српске краљевске академије, Раду 
Југославенске академије знаности и умјетности, 
Тежаку, Српском архиву за целокупно лекарство, 
Отаџбини, Ратнику, Раду, Просветном гласнику, 
Пољопривредном гласнику и др.

ДЕЛА: Аналитичка класификација метала и њи-
хове важније реакције, 1875; Хемија са гледишта 
модерне теорије I–II, 1874. и 1875. (II прерађе-
но издање 1880. и 1883); Хемиска технологија 
I–IV, 1887, 1892. и 1894; Хемија са гледишта 
модерних теорија I, 1893 (III поправљено и до-
пуњено издање); Хемија за средње школе, 1895 
(више издања, последње 1925); Мински радови 
у Српско-турском рату, 1876, 1905.

Професор хемије и хемијске технологије
Ректор Велике школе школске 1890/91.  
и ректор Универзитета школске 1905/06.

СИМА ЛОЗАНИЋ 
(Београд, 24. II 1847 – Београд, 7. VII 1935)

Сима Лозанић  
(Урош Предић, 1922)
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Основну школу и два разреда гимназије учио је 
у Лозници, а наставио у Шапцу и матурирао у 
Београду. Завршио је Природно-математички 
одсек Филозофског факултета Велике шко-
ле 1888. године. Једну школску годину био је 
предавач у Другој београдској гимназији. Од 
1889. до 1892. студирао је, као државни пи-
томац, физичку географију на Бечком уни-
верзитету и докторирао из области географ-
ско-геолошких наука. Од 1893. до 1905. био је 
професор Физичке географије и Етнографије 
на Филозофском факултету Велике школе, а у 
марту 1905. постављен је за редовног професо-
ра Физичке географије Филозофског факулте-
та. Предавао је до 1927. године.

Оснивач је и управник Географског заво-
да при Филозофском факултету од 1894. до 
1927. и Српског географског друштва од 1910. 
до 1927. године. За време Првог светског рата 
боравио је у Швајцарској и Француској где је 
држао предавања на тамошњим универзитети-
ма. Ангажовао се речју и делом по југословен-
ском питању. На Конференцији мира у Паризу 
1919/20. био је председник Територијалне ко-
мисије. Проучавао је геоморфолошке, хидроге-
ографске, тектонске, флувијалне, крашке и гла-
цијалне облике у рељефу Србије и Балканског 
полуострва. Творац је теорије о абразионом 
рељефу Панонског басена, глацијалном рељефу 
Балканског полуострва и њихове класификације 
у планинске системе, као и теорије о језерима 
Балканског полуострва и њиховој научној кла-
сификацији. Поставио је основе науке о карсту. 

Први је организовао антропогеографска истра-
живања и етнопсихичка проучавања типова 
јужнословенских народа. Са бројним сарадни-
цима организовао је испитивања становништва 
и резултате тог изузетно значајног подухвата 
објавио у 24 тома Академијине серије Насеља и 
порекло становништва.

Биран је за дописног члана Српске краљевске 
академије 1896, редовног 1899, а њен пред-
седник је био од 1922. до 1927. Био је и допи-
сни члан Академије наука СССР, Југославенске 
академије знаности и умјетности, Ученог 
друштва Парнасос у Атини и почасни доктор 
Сорбоне и Чешког универзитета у Прагу.

Покренуо је Гласник Српског географског друш-
тва, а сарађивао је у домаћим и страним науч-
ним часописима.

ДЕЛА: Ка познавању крша источне Србије, 1889; 
Карст, 1895; Глацијалне и морфолошке студије о 
планинама Босне, Херцеговине и Црне Горе, 1899; 
Антропогеографија, 1901; Антропогеографски про-
блеми Балканског полуострва, 1902; Географски 
положај и опште географске особине Македоније 
и Старе Србије, 1904; Проматрања о етногра-
фији македонских Словена, 1906; Основе за геог-
рафију и геологију Македоније и Старе Србије I–II, 
1906; О научном раду и о нашем Универзитету, 
1907; La Péninsule Balkanique. Géographie Humain, 
1918; Говори и чланци I–IV, 1921. и 1924; 
Метанастазичка кретања, њихови узроци и по-
следице, 1922; Гоморфологија I–II, 1924. и 1926.

Професор физичке географије
Ректор школске 1906/07. и 1919/20.

ЈОВАН ЦВИЈИЋ 
(Лозница, 27. IX 1865 – Београд, 16. I 1927)

Јован Цвијић  
(Бела Чикош-Сесија, 1923)
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У Београду је завршио основну школу, Реалку 
и Технички факултет Велике школе 1881. Две 
године је радио као подинжењер у Начелству 
Округа београдског. Архитектуру је студирао 
од 1883. на Техничкој високој школи у Берлину 
коју је завршио са положеним државним пру-
ским испитом за архитекту 1890. године. Исте 
године по повратку у Србију постављен је за 
инжењера при Министарству грађевина и иза-
бран за редовног професора на новооснованој 
Катедри грађевинских конструкција Техничког 
факултета Велике школе. Године 1905. по-
стављен је за редовног професора Техничког 
факултета. Пензионисан је 1924. године.

Поред пројеката за приватне грађевине: 
кућа Миленка Матерног (са С. Тителбахом, 
1911, данас угао улица Хиландарске и Јелене 
Ћетковић), кућа трговца С. Стаменковића 
(1907, данас угао Краља Петра Првог и Узун 
Миркове), кућа др Воје Марковића (око 
1905, данас Теразије 38), радио је и пројекте 
за јавне грађевине: зграду Српске краљевс-
ке академије (грађена са прекидима од 1913. 
до 1924. у Улици Кнеза Михаила 35), Управе 
фондова (са Н. Несторовићем 1903, данас 
зграда Народног музеја на Тргу Републике), 

Новчаног завода Београдске задруге (1907, 
данас у Улици Карађорђевој 48), Новчаног 
завода Врачарске задруге на Теразијама и не-
изведени пројекат зграде Железничке дирек-
ције (са Д. Ђорђевићем 1898–1900). Неколико 
самосталних пројеката остало је неизведено: 
Зграда Богословије у Призрену 1890, нова 
црква у Косовској Митровици 1895. и Купатило 
у Врњачкој Бањи 1901. године.

Дописни члан Српске краљевске академије 
постао је 1910, а редовни 1912. године. Био је 
члан и дугогодишњи председник Грађевинског 
савета за архитектуру Министарства грађе-
вина и почасни доктор архитектонских наука 
Универзитета у Београду.

Бавио се теоријом архитектуре. Проучавао је 
српске средњовековне манастире и сакупио 
грађу за монографије манастира Грачаница, 
Каленић, Дечани и Манасија (делимично).

Радове је објављивао у Српском техничком ли-
сту, Српском књижевном гласнику и Делу.

ДЕЛА: Стара српска црквена архитектура и њен 
значај, 1903.

Професор грађевинских конструкција
Ректор у зимском семестру школске 1907/08.

АНДРА Ј.СТЕВАНОВИЋ 
(Београд, 12. XI 1859 – Београд, 15. XI 1929)

Андра Ј. Стевановић  
(Драгомир Глишић,  

око 1912)
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Основну школу и три разреда гимназије завршио је 
у Алексинцу, а остале разреде са матуром у Првој 
београдској гимназији. Студирао је Природно-
математички одсек на Филозофском факултету 
Велике школе од 1880. до 1884, када је постављен 
за професорског приправника у Минералошком и 
геолошком кабинету. Као државни питомац је про-
вео три године на усавршавању из минералогије, 
физике и хемије у лабораторијама на Сорбони. 
Усавршавање му је било прекинуто 1885. и 1886.
учешћем у српско-бугарском рату. Године 1888. 
постављен је за предавача у Другој београдској 
гимназији, а у јануару 1890. за суплента, затим 
за професора Минералогије и Петрографије на 
Великој школи. У марту 1905. је постао редовни 
професор Универзитета. Пензионисан је у мају 
1928. године. 

Дописни члан Српске краљевске академије 
постао је 1904, а редовни 1909. године. Био је 
управник Минералошко-петрографског завода, 

од 1905. до 1928. године члан Минералошког 
друштва у Паризу, председник Главног просвет-
ног савета и члан Комисије за израду Закона о 
универзитету.

За време Првог светског рата био је шеф 
Просветног одељења Србије у Паризу и Волосу.

Проучавао је петрографски састав појединих об-
ласти Србије и испитивао бројне ретке минерале.

Научне и стручне радове објављивао је у 
Геолошким аналима Балканскога полуострва, Гласу 
Српске краљевске академије, Споменику Српске 
краљевске академије и др.

ДЕЛА: Минералогија. I. Геометријска кристалог-
рафија, 1903; Физичка кристалографија, 1910; 
Минералогија, 1928; Племенити метали и драго 
камење, 1925.

Професор минералогије и петрографије
Ректор школске 1904/05, 1908/09. и 1909/10.

САВА УРОШЕВИЋ 
(Врмџа, код Соко Бање, 13. I 1863 – Београд, 14. IX 1930)

Сава Урошевић  
(Урош Предић, 1924)
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У Новом Саду је завршио основну школу и 
гимназију. Као питомац Текелијанума, студи-
рао је математику, физику и астрономију на 
Универзитету у Будимпешти од 1881. до 1887, 
када је промовисан за доктора филозофије. У 
јесен 1887. постављен је за суплента, 1892. за 
професора Математике на Филозофском фа-
култету, а од 1894. и на Техничком факултету 
Велике школе. У марту 1905. постао је редовни 
професор Математике на Техничком факулте-
ту Универзитета у Београду, на коме је остао 
до пензионисања 1929. године, где је и касније 
предавао као хонорарни професор.

Учествовао је у оснивању 1894. и раду Семинара 
за математику и посебне математичке библио-
теке при Филозофском факултету. Био је члан 
Главног просветног савета и члан комисија које 
су припремале Закон о универзитету. Дописни 
члан Српске краљевске академије био је од 
1902. редовни члан од 1905, а њен председник 
од 1931. до 1937. године.

Заједно са Михаилом Петровићем поставио је 
темеље наше математичке школе. Као науч-
ник, просветни радник и педагог настојао је да 
настава математике на Техничком факултету 
достигне ниво европских универзитета.

Писао је уџбенике и научне расправе које је, 
углавном, објављивао у Гласу Српске краљевске 
академије и Раду Југославенске академије знано-
сти и умјетности. Држао је популарна преда-
вања од којих су нека објављена посебно или у 
часописима.

ДЕЛА: Поглед на математику и правац њен, 
1888; Аналитичка геометрија тачке, пра-
ве, круга и коничних пресека I–II, 1896; Теорија 
детермината, 1899; Споменица о отварању 
Университета, 1905; Цивилизација и наука, 
1911; Социјални задатак университета, 1912; 
О живим силама народнога јединства, 1922; 
Култура и хармонија, 1926.

Професор математике
Ректор школске 1910/11, 1911/12, 1912/13, 1921/22, 1922/23. и 
1923/24.

БОГДАН ГАВРИЛОВИЋ 
(Нови Сад, 20. XII 1863 – Београд, 5. VIII 1947)

Богдан Гавриловић  
(Бела Чикош-Сесија, 1924)
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Основну школу и гимназију завршио је у 
Београду 1886. године. Правне науке студирао 
је у Минхену од 1886. до 1887, Цириху 1887. и 
Женеви од 1887. до 1890. По повратку у Београд 
1891. био је писар Првостепеног суда за Округ 
подунавски, а затим секретар у Министарству 
иностраних дела Краљевине Србије до 1897. 
године. Аташе у Цариграду је био 1893. Године 
1897. постављен је за ванредног, а 1900. за ре-
довног професора Јавног права на Правном фа-
култету Велике школе. Од марта 1905. до 1940. 
(с прекидом за време Првог светског рата) био 
је професор Правног факултета.

Од 1912. до 1918. био је шеф Пресбироа 
при Врховној команди српске војске. На 
Конференцији мира у Паризу 1919. године, био 
је члан српске делегације као експерт за прав-
на питања. Један је од оснивача и председник 
Српског културног клуба 1938. године. У влади 
генерала Душана Симовића био је потпредсед-
ник. У априлу 1941, заједно са другим чланови-
ма владе, избегао је у Лондон. Од јануара 1942. 
до краја јуна 1943. био је председник краљевс-
ке владе у избеглиштву и заступник министра 
војног Драже Михаиловића. На суђењу Дражи 
Михаиловићу у Београду 1946, осуђен је, у одсу-
ству, на 20 година робије, губитак држављанства 
и заплену имовине. Рехабилитован је 26. X 2007.

Дописни члан Српске краљевске академије 
био је од 1905, редовни члан од 1908, а њен 

председник од 1928. до 1931. године. Био 
је члан Југославенске академије знаности и 
умјетности, Чешке Академије наука, Школе 
словенских студија у Лондону, почасни доктор 
универзитета у Београду, Загребу, Љубљани и 
Братислави.

Бавио се теоријом државе и права, уставним 
правом, политичком историјом Србије XIX 
века. Писао је есеје о нашим и страним лично-
стима из књижевне, политичке и културне исто-
рије и неговао књижевну критику. Један је од 
покретача Српског књижевног гласника, Архива за 
правне и друштвене науке.

Био је сарадник великог броја наших најпозна-
тијих часописа и листова.

ДЕЛА: О суверености, 1897; О дводомном систе-
му, 1899; Српско-бугарски рат, 1901; Светозар 
Марковић, 1903; Примери политичке социо-
логије, 1904; Основи правне теорије о држави, 
1906, 1914 (прерађ. и прош. изд.); Основи јав-
ног права Краљевине Србије, 1907; Макиавели, 
1907; Политичке и правне расправе I–II, 1908; 
Уставобранитељи и њихова влада, 1912, 1925. 
(доп. изд.); О држави, 1922. (III доп. изд.); Друга 
влада Милоша и Михаила, 1923; Уставно пра-
во Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, 1924; 
Влада Милана Обреновића I–II, 1926. и 1929; 
Влада Александра Обреновића, I–II, 1929, и 1937; 
Гледстон, 1938; Сабрана дела I–XVII, 1932–1940.

Професор јавног права
Ректор школске 1913/14. и 1920/21.

СЛОБОДАН ЈОВАНОВИЋ 
(Нови Сад, 21. XI 1869 – Лондон, 12. XII 1958)

Слободан Јовановић  
(Марко Мурат, 1923)
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У Неготину је завршио основну школу и нижу 
гимназију, а више разреде гимназије и Природно-
математички одсек Филозофског факултета 
Велике школе у Београду 1881, када је изабран 
за професорског приправника за физику. Године 
1883. постављен је за професора физике у Првој 
београдској гимназији. Као државни питомац 
наставио је специјализацију из астрономије, фи-
зике и математике на Универзитету у Берлину и 
Академији наука у Паризу, у Париској астрофи-
зичкој опсерваторији у Медону, Метеоролошкој 
станици у Хамбургу, и опсерваторијама у Гриничу, 
Кембриџу и Пулкову, од 1883. до 1887. године. Од 
1887. до 1893. био је редовни професор Физике 
и Механике на Војној академији. Постао је члан 
француске научне експедиције за проучавање по-
мрачења Сунца у Русији 1887, и Сахари 1889. и 
1890. године. Од 1893. био је редовни професор 
Физике на Великој школи, а од марта 1905. редов-
ни професор Универзитета. Декан Филозофског 
факултета био је од 1909. до 1913. године.

За време напада на Србију 1914. покушао је 
да спасава зграду Универзитета, заводе, ла-
бораторије и библиотеке, и фотографисао је 
уништавања и разарања.

Био је управник Физичког института и 
Опсерваторије Велике школе и Катедре за 
физику. Био је члан специјалне Комисије за 
припрему предлога за осветљење Београда 
1890; водио је стручну комисију за надзор око 
изградње електричне централе и мреже 1893; 

учествовао је у пројектовању и изградњи првих 
хидроелектрана на Ђетињи (1900), Вучјанки 
(1903) и Нишави (1903).

Зачетник је наше научне и уметничке фотографије 
и фотографије у боји. Био је члан Међународног 
удружења за технику хлађења и Комисије за инду-
стрију хладноће Србије. Учествовао је на међуна-
родним конгресима о физици Сунца, 1889. и елек-
трицитету, 1903. у Паризу, и за фригорификацију, 
у Бечу 1910. године. 

Писао је уџбенике и чланке из области физике 
и космографије.

Сарађивао је у Српском техничком листу, 
Отаџбини, Просветном гласнику и Наставнику. 
Покренуо је Библиотеку за општу и примењену 
физику.

ДЕЛА: Звездано небо независне Србије, 1882; 
Халејева комета и Земља, 1884; Васионска енер-
гија и модерна физика, 1887; Сунчеве фотосферс-
ке мреже, 1888; О електричној светлости, 1890; 
Етар и електрицитет у модерној физици, 1893; 
Из науке о светлости, 1895; Експериментална 
физика I–II, 1897. и 1904; Електрична инду-
стрија у Србији, 1901; Београдска опсервато-
рија и њен извештај за 1899–1903. год., 1905; 
Електричне сијалице, 1905; Варнична-бежична 
телеграфија I–II, 1906; Хидроелектрично по-
стројење Вучје-Лесковац, 1905; Централне силе у 
природи, 1906; Индустрија хладноће, 1909.

Професор физике
Ректор од школске 1913/14. до маја 1918/19.

ЂОРЂЕ СТАНОЈЕВИЋ 
(Неготин, 7. IV 1858 – Париз, 24. XII 1921)

Ђорђе М. Станојевић 
(Боривоје К. Раденковић, 

око 1922)



/  У Н И В Е Р З И Т Е Т  У  Б Е О Г Р А Д У  /  ЗАДУЖБИНАР34

У Београду је завршио основну школу, гим-
назију 1885. и Филолошко-историјски одсек 
Филозофског факултета Велике школе 1889. 
године. Био је предавач у Трећој београдској 
гимназији, а после положеног стручног испита 
постављен је, 1893. године, за професора. По 
повратку из Женеве и Париза, где је био на спе-
цијализације од 1894. до 1896, поново је про-
фесор у истој гимназији. У марту 1904. постао 
је професор Историје српске књижевности на 
Великој школи. Од 1905. био је ванредни, а 
од 1919. редовни професор Историје југосло-
венске књижевности на Филозофском факул-
тету. За време Првог светског рата, као члан 
Југословенског одбора, боравио је у Италији, 
Француској и Енглеској. Пензионисан је у јуну 
1938. године. 

Поред редовног наставног програма, предавао 
је посебно дубровачко-далматинску књижев-
ност и држао курсеве из хрватске и словеначке 
књижевности и словеначког језика. Као дуго-
годишњи шеф катедре, радио је на унапређи-
вању наставног и научног рада, уређивању и 
попуњавању семинарске библиотеке.

Дописни члан Српске краљевске академије био 
је од 1909, а редовни од 1920. године. Био је 
члан Друштва за српски језик и књижевност, 
Књижевно-уметничког одбора Народног позо-
ришта, Главног просветног савета и председ-
ник Српске књижевне задруге.

Поред бројних расправа и студија из историје 
старије и новије књижевности, писао је о исто-
рији српске књижевности, а бавио се и књи-
жевном критиком.

Покренуо је и уређивао Прилоге за књижевност, 
језик, историју и фолклор, а био је и уредник 
Срђа. Сарађивао је у Гласу Српске краљевске ака-
демије, Српском гласнику, Новој искри, Старом 
прегледу, Просветном гласнику, Наставнику и др.

ДЕЛА: Француски моралисти, 1893; О Горском 
вијенцу, 1900. и 1923; Прича о девојци без руке, 
1905; Из књижевности I–IV, 1906, 1919, 1926. 
и 1938; Преглед српске књижевности, 1909 (IX 
издање 1931); Милован Видаковић, 1934; Оглед 
о југословенској књижевности, 1934; Расправе и 
чланци, 1939.

Професор историје југословенске књижевности
Ректор школске 1924/25, 1925/26. и 1926/27.

ПАВЛЕ ПОПОВИЋ 

(Београд, 4. IV 1868 – Београд, 4. VI 1939)

Павле Поповић  
 (Урош Предић, 1929)
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У Чачку је завршио основну школу и гимназију, 
у Београду Богословију, а Духовну академију 
са степеном кандидата богословља у Москви, 
1893. године. Правни факултет завршио је у 
Бечу и Тибингену, где је промовисан за до-
ктора целокупног права. Од септембра 1893. 
био је предавач у Богословији Светог Саве у 
Београду. Хонорарни професор Црквеног пра-
ва на Правном факултету Велике школе био 
је од јануара 1899, а од јула доцент за исти 
предмет. Године 1900. био је писар II и I класе 
Министарства просвете и црквених дела и се-
кретар Великог духовног суда и Архијерејског 
сабора, а 1902. вратио се у Велику школу, као 
ванредни професор Правног факултета. У марту 
1905. изабран је за ванредног, а од 1919. за ре-
довног професора Универзитета. Декан Правног 
факултета био је од 1923 до 1926. године. 

Био је члан Главног просветног савета и 
уредник Архива за правне и друштвене науке 
(1912–1932).

Проучавао је црквено и брачно право. 
Сарађивао је у Архиву за правне и друштвене 
науке, Делу, Веснику Српске православне цркве, 
Просветном гласнику, Источнику и др.

ДЕЛА: О законодавним границама између цркве 
и државе, 1900. и 1928; Бракоразводни суд по 
страном законодавству, 1900; О брачним пар-
ницама, 1906; Први српски закон о црквеним вла-
стима, 1909; Из црквеног и брачног права, 1909; 
Црквено право, 1913 (више изд.); Основни метод 
црквене политике, 1919; Суд за брачне спорове у 
Србији, 1924; О браку и узроцима његове кризе, 
1928; Енциклопедија права, Београд (б.г.).

Професор црквеног и брачног права
Ректор школске 1927/28, 1928/29. и 1929/30.

ЧЕДОМИЉ МИТРОВИЋ 
(Чачак, 12. VII 1870 – Београд, 1934)

Чедомиљ Митровић  
 (Урош Предић, 1929)
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У Јагодини је учио основну школу. Завршио је 
Технички факултет на Великој школи 1894. и 
Техничку високу школу у Цириху 1899. године. 
Као инжењер Министарства грађевина пројек-
товао је по Србији радове на водним токовима 
и водоводима у Крагујевцу, Врњачкој Бањи и 
Нишу. Године 1910. изабран је за ванредног 
професора Хидротехнике I и II на Техничком 
факултету.

Учествовао је у Првом балканском и Првом 
светском рату.

По ослобођењу, 1919. године, изабран је за ре-
довног професора на Техничком факултету, а 

од 1924. године. постао је редовни професор и 
за предмет Водовод и канализација.

Сматра се зачетником хидротехничке науке 
код нас (водоводи и регулациони радови на 
водним токовима). Учествовао је у пројекто-
вању две хидроцентрале у Врњачкој Бањи. 
Унапређивао је хидротехнику према савреме-
ним захтевима, а увео је посебне предмете за 
поједине области хидротехнике.

По пензионисању 1931. живео је у Новом Селу 
код Врњачке Бање.

ДЕЛА: Хидраулика (скрипта), б.г.

Професор хидротехнике, и предмета Водовод и канализација
Ректор школске 1930/31. и у зимском семестру 1931/32.

ВЛАДИМИР П. МИТРОВИЋ 

(Јагодина, 27. I 1872 – Ново Село, VI 1941)

Владимир П. Митровић 
(Боривоје К. Раденковић, 

око 1935)
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Гимназију је завршио у Зајечару 1892, а гео-
логију на Филозофском факултету Велике шко-
ле у Београду 1896. године. Школске 1896/97. 
био је на усавршавању у Бечу. Године 1897. 
постављен је за писара у Српској краљевској 
академији; 1898. био је суплент гимназије у 
Неготину, потом наставник српске гимназије 
у Скопљу и у Солуну. Професорски испит по-
ложио је 1901, а 1903. године постављен је 
за професора гимназије у Крагујевцу. За аси-
стента на Катедри за геологију и палеонтоло-
гију Филозофског факултета Велике школе 
изабран је 1905. године. Докторирао је 1908, 
а већ 1909. одлази на стручно и научно усавр-
шавање у Гренобл и Париз. На место вршио-
ца дужности начелника Министарства прос-
вете изабран је 1915, а 1918. и за начелника 
Министарства просвете. Редовни професора 
Геологије на Филозофском факултету постао 
је 1920, а шеф Катедре и управник Геолошког 
завода 1924. године. Школске 1924/25. био је 
декан Филозофског факултета.

Радио је на организовању геолошке службе код 
нас. Основао је Геолошки институт Краљевине 
Југославије, руководио је Одсеком за израду 

детаљне геолошке карте Србије при Геолошком 
заводу Универзитета у Београду. Био је председ-
ник Геолошког комитета Краљевине Југославије 
и председник Главног просветног савета.

Дописни члан Српске краљевске академије по-
стао је 1922, а редовни од 1929. године. Био је 
дописни члан Пољског геолошког друштва, ино-
страни члан Румунске академије наука, члан 
Удружења карпатских геолога и Чехословачког 
друштва за минералогију и геологију.

Научне радове из области геологије, сеизмо-
логије, регионалне геологије и палеонтологије 
објављивао је у издањима Српске краљевске акаде-
мије, Геолошким аналима Балканскога Полуострва, 
Прегледу географске литературе, Наставнику и 
другим нашим и страним научним часописи-
ма и зборницима. Уређивао је Геолошке анале 
Балканскога Полуострва од 1922. до 1935. године.

ДЕЛА: Геологија и минералогија, 1912 (више 
издања; последње 1931); Шарл Депере, 
Преображаји животињског света (превод), 1922; 
Историска геологија са Атласом, 1925; Геолошка 
карта Краљевине Југославије (уредник), 1933.

Професор геологије
Ректор школске 1931/32. и 1932/33, до јуна 1933.

ВЛАДИМИР К. ПЕТКОВИЋ 
(Бољевац, 19. VI 1873 – Београд, 21. III 1935)

Владимир К. Петковић 
(Петар Добровић,  

око 1935)
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У Београду је завршио основну школу, гимна-
зију, као и прву годину Историјско-филолошког 
одсека на Великој школи, 1894. године. Студије 
словенске филологије наставио је, као држав-
ни питомац, на Одеском и Московском универ-
зитету, од 1894. до 1899. године. Докторирао је 
1900. на Лајпцишком универзитету. За доцен-
та Велике школе изабран је 1899, за ванред-
ног 1901. и редовног професора 1905. године. 
Када је отворен Универзитет 1905. изабран је 
за ванредног професора Словенске филоло-
гије на Филозофском факултету.

За време Првог светског рата држао је преда-
вања на универзитетима у Риму, Петрограду и 
Паризу. Учествовао је, као члан српске делага-
ције, на Конференцији мира у Паризу 1919/20.

Године 1919. изабран је за редовног професо-
ра Словенске филологије на Филозофском фа-
култету.

За време Другог светског рата је пензионисан, 
а извесно време провео је у логору на Бањици. 
После рата предавао је Увод у историју српскохр-
ватског језика, а од 1950. до 1954. Општу лингви-
стику. Пензионисан је 1954. године.

Дописни члан Српске краљевске академије 
постао је 1900, редовни 1906, а њен председ-
ник од 1937. до 1960. године. Био је управник 
Института за српскохрватски језик, члан свих 
словенских и Данске краљевске академије; 
члан сталног Међународног комитета лин-

гвиста и Међународног славистичког комите-
та. Био је председник Славистичког друштва 
ФНРЈ, почасни доктор Прашког, Глазговског и 
Московског универзитета.

Објављивао је радове из дијалектологије, ак-
центологије, прасловенског и старословенског 
језика, опште лингвистике, историје српскохр-
ватског језика, савременог српскохрватског је-
зика у најугледнијим нашим и страним научним 
часописима и зборницима, издањима страних 
академија и у издањима Српске краљевске 
академије, односно Српске академије наука.

Покренуо је и уређивао Јужнословенски фило-
лог, Српски дијалектолошки зборник и Наш језик.

ДЕЛА: Дијалекти источне и јужне Србије, 1905; 
Акценатске студије I, 1914; Правопис српскохр-
ватског књижевног језика, 1923 (прерађена из-
дања из 1930, 1934. и 1950); О двојини у словен-
ским језицима, 1932; Борба око нашег књижевног је-
зика, 1935; Дело Вуково, 1937; Педесетогодишњица 
Српске краљевске академије 1886–1936, 1941; О 
језичкој природи и језичком развитку, 1941 (књ. I, 
друго изд. 1985); Вук и Даничић, 1947; Савремени 
српскохрватски књижевни језик I, 1948; Вукова бор-
ба за народни и књижевни језик, 1948; Савремени 
српскохрватски језик II, 1949; Историја српскохр-
ватског језика књ. II, св. 1, 1950; Око нашег књижев-
ног језика, 1951; Историја српскохрватског језика 
књ. II, св. 2, 1951; О језичкој природи и језичком 
развитку II, 1959.

Професор словенске филологије и опште лингвистике
Ректор школске 1932/33, од јуна 1933. и школске 1933/34,  
до маја 1934.

АЛЕКСАНДАР БЕЛИЋ 
(Београд, 2. VIII 1876 – Београд, 26. II 1960)

Александар Белић  
 (Урош Предић, 1940)
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Основну школу и гимназију учио је у Београду. 
Годину дана провео је као ученик Лицеја 
Корнеј у Руану. Након тога је од 1903. до 1905. 
студирао ботанику, физиологију и физиолош-
ку хемију на Сорбони. Године 1904. радио је 
у Париском природњачком музеју. Као сту-
дент био је први дописник Политике из Париза. 
По дипломирању запослио се у Лабораторији 
проф. А. Дастра у Паризу и у Приморској лабо-
раторији у Роскофу. Докторирао је на Сорбони 
1909. године. По повратку у Београд изабран је 
за сталног доцента на новооснованој Катедри 
за физиологију на Филозофском факултету, 
1910. године. После балканских ратова, у лето 
1914, заједно са Симом Лозанићем, обилазио је 
универзитетске центре (пољопривредне високе 
школе и факултете) у Прагу, Берлину, Лајпцигу 
и Паризу. Почетак Првог светког рата га је за-
текао у Бечу где је, у конфинацији, остао до де-
цембра 1918. године. Од 1919. био је ванред-
ни, а од 1921. редовни професор Физиологије 
и Физиолошке хемије на Филозофском факул-
тету у Београду. За време Другог светског рата 
био је кратко време у логору на Бањици. 

Пензионисан је по сопственом захтеву 1942. 
године.

Од новембра 1945. поново је активиран као 
професор Физиологије, Физиолошке хе-
мије и Опште физиологије на Природно-
математичком факултету. Био је шеф прве 
Катедре за физиологију код Јужних Словена и 
управник Физиолошког завода.

Дописни члан Српске краљевске акаде-
мије био је од 1921, а редовни од 1931; члан 
Југославенске академије знаности и умјетно-
сти, инострани члан Националног музеја при-
родних наука у Паризу, Француске националне 
академије медицинских наука и почасни до-
ктор Сорбоне. Други пут је пензионисан 1955. 
године.

Поред бројних научних радова, писао је уџбе-
нике, објављивао научно-популарна дела, др-
жао предавања у универзитетским и научним 
центрима у земљи и свету. Сарађивао је у до-
маћим и страним часописима.

ДЕЛА: Биолошки листићи, 1918; Основи фи-
зиологије, 1923; Трагом живота и науке, 1931; 
Од живота до цивилизације, 1933; Луј Пастер, 
1937; Низ воду, 1938; Људи на води, 1951; Поглед 
у живот, 1955; Пламен живота, 1958.

Професор физиологије, физиолошке хемије и опште физиологије
Ректор школске 1933/34, од маја 1934. и 1934/35,  
до фебруара 1935.

ИВАН ЂАЈА 
(Авр, Француска, 21. VII 1884 – Београд, 1. X 1957)

Иван Ђаја 
(Михаило Петров, 1936)
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У Мостару је завршио основну школу и гимна-
зију. Словенску филологију и историју студирао 
је на Бечком универзитету од 1904. до 1908. Исте 
године је докторирао. Школске 1908/09. био је 
на усавршавању на универзитетима у Минхену, 
Паризу и Болоњи. Од 1909. до 1914. био је ку-
стос Земаљског музеја у Сарајеву. Године 1914. 
осуђен је у Бањалучком процесу на робију, а 
амнестиран је 4. новембра 1917. Након тога 
је отишао у Загреб, где је са Ивом Андрићем 
уређивао југословенску ревију Književni Jug. 
Године 1918. и 1919. био је главни секретар 
Народног вијећа за Босну и Херцеговину и 
члан Привременог народног представништва у 
Београду. Од 1919. је ванредни, а од 1921. до 
1941. редовни професор Националне историје 
на Филозофском факултету у Београду.

Дописни члан Српске краљевске академије био 
је од 1922, а редовни од 1934. Био је и дописни 
члан Чешке академије наука.

Био је један од уредника Босанске виле, 
Прилога за књижевност, језик, историју и фол-
клор, Југословенског историјског часописа, Revue 
internationale des études balkanique, као и секре-
тар и уредник издања Српске књижевне задруге. 
Сарађивао је у многим југословенским и стра-
ним научним и књижевним часописима. Радове 

је објављивао у Споменику, Колу, Српском књи-
жевном гласнику и издањима Српске краљевске 
академије.

Бавио се археологијом, филологијом, исто-
ријом књижевности, историјом културе, поли-
тичком историјом и др. Приређивао је и изда-
вао дела појединих писаца и архивску грађу.

Погинуо је у авионској несрећи изнад Грчке.

ДЕЛА: Лукијан Мушицки, студија из српске књи-
жевности, 1911; Свети Сава у народном пре-
дању (приређивач), 1917; Наше победе, 1919; 
Покрети и дела, 1920; Црна књига, 1920; Лука 
Вукаловић и херцеговачки устанци од 1852–
1862. године, 1923; Велика Србија, 1924; Босна 
и Херцеговина, 1925; Краљ Твртко I Котроманић, 
1925; Српска грађанска лирика XVIII века (прире-
дио са Т. Остојићем), 1926; Матеј Ненадовић: 
Целокупна дела (приређивач), 1928; Списи Св. 
Саве (приређивач), 1928; Алекса Шантић; 
Целокупна дела III (приређивач), 1932; 
Дипломатска преписка Краљевине Србије I (при-
ређивач), 1933; Историја Југославије, 1933; 
Односи између Србије и Аустроугарске у XX веку, 
1936; Борба за независност Балкана, 1937; 
Србија од 1858. до 1903. (са В. Чубриловићем), 
1938; Хисторија Босне I, 1940.

Професор националне историје
Ректор школске 1934/35, од фебруара 1935.  
и школске 1935/36, до априла 1936.

ВЛАДИМИР ЋОРОВИЋ 
(Мостар, 15. X 1885 – Грчка, 17. IV 1941)

Владимир Ћоровић  
 (Коста Хакман, 1937) 
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У Београду је завршио основну школу, гимна-
зију и Правни факултет. Од 1911. до 1913. био 
је асистент на предмету Јавно право на Правном 
факултету. На студијском боравку у Паризу био 
је школске 1913/14, где је остао и током Првог 
светског рата радећи једно време при францу-
ској војној мисији. По повратку у Београд по-
стављен је за службеника Министарства финан-
сија 1918, а за начелника Генералне дирекције 
државних дугова 1919. године. Докторирао је 
на Правном факултету 1923. Исте године иза-
бран је за ванредног, а 1930. за редовног про-
фесора Државног права које је, уз Уставно право 
Краљевине Југославије и Статистику, предавао 
до 1939. године. 

Био је управник семинара за Опште државно пра-
во и уставно право. Био је проректор од фебруара 
1935. до априла 1936. године. Сарађивао је у ко-
мисијама које су радиле на универзитетским за-
конима и уредбама. Био је члан Главног просвет-
ног савета. Оснивач је и дугогодишњи председник 
Кредитне задруге универзитетских наставника, 
члан управе Удружења универзитетских настав-
ника и његов потпредседник. Аутор је неколико 
књига и више стручних и научних расправа и чла-
нака. Објављивао је у Бранику, Архиву за правне и 
друштвене науке, Чиновничком гласнику.

ДЕЛА: Чиновничко питање, 1921; Појам закона, 
1923; Доношење закона, 1923; Основи општег 
државног права, 1938.

Професор државног права
Ректор школске 1935/36, од априла 1936, 1936/37, 1937/38.  
и 1938/39, до јула 1939.

ДРАГОСЛАВ Б. ЈОВАНОВИЋ 
(Београд, 04. XII 1886 – Београд, 16. VII 1939)

Драгослав Б. Јовановић 
(непознати аутор,  

око 1939)
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У Зајечару је завршио основну школу и гим-
назију, а 1911. године и Грађевински одсек 
Техничког факултета у Београду. По дипломи-
рању је радио на месту инжењера Дирекције за 
грађење железница. Као питомац Дирекције, 
од 1912. до 1914. је специјализирао гвоздене 
конструкције на Високој техничкој школи у 
Берлину. Студирао је у Паризу од 1916. до 1918. 
године. По повратку у земљу, 1919. године, ра-
дио је на обнови порушених мостова. Вршио је 
контролу и преузимање челичних конструкција 
мостова у Бечу и Прагу од 1920. до 1922, затим 
је био шеф Саобраћајног одељења Техничке 
управе Београдске општине 1923. и 1924, када 
је изабран за ванредног, а 1933. и за редовног 
професора за предмет Гвоздене конструкције 
мостова и кровова на Техничком факултету. 
Проректор је био 1936. године. 

Почетком школске 1942. је пензионисан, јер је 
одбио да сарађује са окупационим властима. 
По ослобођењу, у јуну 1945, враћен је на ме-
сто редовног професора Техничког факултета, 

а од децембра 1944. до јула 1946. добровољно 
је руководио обновом свих порушених мостова 
у НР Србији. Декан Грађевинског факултета је 
био од 1948. до 1951. године. У истом периоду, 
од 1924. до 1941, предавао је: Основе гвозде-
них конструкција, Гвоздене зграде, и Гвоздене 
мостове на Грађевинском одсеку, а Гвоздене 
кровове на Машинском и Архитектонском од-
секу Техничког факултета. Потом је, од 1945. 
до 1956. предавао Основе конструкција од че-
лика, челичне конструкције зграда, гвоздене и 
челичне мостове и заваривање челичних кон-
струкција.

Основао је Катедру за гвоздене конструкције 
1924, а од 1945. је био шеф Катедре за челичне 
и дрвене конструкције. Радио је на обнављању 
челичних железничких и друмских мостова.

ДЕЛА: Гвоздене конструкције I–II, 1926. и 1935; 
Гвоздене конструкције. Елементи, 1931; Основи 
конструкцији од челика, 1948. и 1951; Челичне 
конструкције зграда, 1954. и 1964.

Професор за предмете Основе гвоздених конструкција,
Гвоздени мостови и Гвоздене зграде
Ректор школске 1939/40, 1940/41. и 1941/42.

ПЕТАР МИЦИЋ 
(Зајечар, 16. VI 1889 – Београд, 11. XII 1956)

Петар Мицић  
(Урош Предић, 1942) 



 ЗАДУЖБИНАР  /  У Н И В Е Р З И Т Е Т  У  Б Е О Г Р А Д У  / 43

Основну школу завршио је у Параћину, гим-
назију у Крагујевцу и Зајечару 1904, а фило-
зофију на Филозофском факултету у Београду 
1908. године. Промовисан је за доктора фило-
зофије 1919. Исте године изабран за доцента, 
1922. за ванредног, а 1928. за редовног профе-
сора Историје филозофије, Опште психологије 
и Логике на Филозофском факултету. Био је 
декан Филозофског факултета. Окупација зе-
мље га је затекла на месту проректора.

Постављен је за ректора од фебруара 1942, по 
ступању на снагу Опште уредбе о Универзитету, 
по којој Универзитет за време окупације није 
радио, само су нередовно држани испити. 

Писао је студије из филозофије, преводио дела 
чувених филозофа и књижевника. Држао је 
популарна предавања из психоанализе.

ДЕЛА: Учење о дискретном простору у новијој 
филозофији (докторска теза), 1919; Живот 
Имануела Канта, 1924; Три предавања из фило-
зофије, 1924; Имануел Кант и природне науке, 
1925; Историја развитка Кантове предкритич-
ке филозофије простора, 1925; Шта је филозо-
фија? 1929; Имануел Кант, Критика чистог ума 
(превод), 1932; Друштвени живот у светлости 
савремене психопатологије, 1932; Предавања 
из психоанализе, 1934; Психоанализа. Основна 
учења Сигмунда Фројда, 1935; Главни правци у 
савременој педагогици, 1933.

Професор историје филозофије, опште психологије и логике
Ректор школске 1941/42, од фебруара 1942, 1942/43 и 1943/44.

НИКОЛА ПОПОВИЋ 
(Обреж код Варварина, 4. XII 1883 – Београд, 29. IX 1970)

    Никола Поповић 
(породична архива) 
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Основну школу и гимназију завршио је у 
Крагујевцу 1909, а биологију на Филозофском 
факултету у Београду 1913. године. По одслу-
жењу ђачког војног рока, кратко време је био 
суплент у Крагујевачкој гимназији. После Првог 
светског рата, чији је учесник био, од 1919. до 
1921, поново је суплент у Крагујевачкој гимна-
зији. Од 1921. до 1922. радио је у Четвртој беог-
радској гимназији. После положеног професор-
ског испита изабран је за асистента на Катедри за 
ботанику Филозофског факултета. Докторирао 
је 1925. године. За доцента је изабран 1929, за 
ванредног 1934, а за редовног професора и ста-
решину Фармацеутског одсека Медицинског 
факултета 1938. године. За време Другог свет-
ског рата био је у италијанском и немачком за-
робљеништву. По повратку у земљу, априла 1945, 
постављен је за председника Комисије за обнову 
Универзитета.

Од 1945. до 1952. предавао је Ботанику на 
Филозофском факултету, а потом, до пензио-
нисања 1961, на Фармацеутском факултету.

Дописни члан Српске краљевске академије био 
је од 1937, а редовни члан Српске академије 
наука од 1959. Био је председник Удружења 
књижевника НР Србије, почасни доктор 
Карловог универзитета у Прагу, народни посла-
ник Привремене народне скупштине, народни 
посланик Већа народа и члан Президијума 
Народне скупштине.

Писао је уџбенике за средње школе и за уни-
верзитет, романе и приповетке. Научне радове 
из експерименталне морфологије, физиологије 
биља и хидробиологије објављивао је у Гласу 
Српске краљевске академије, Споменику Српске 
краљевске академије и другим публикацијама.

ДЕЛА: Цистолити у борагиноидеа (анатомско фи-
зиолошка истраживања), 1925; Општа ботаника, 
1941 (VII изд. и доп. изд. 1966); Систематика ле-
ковитих биљака, 1962 (III доп. изд.); Кратки курс 
екологије са основама хидробиологије, 1951 (доп. 
изд. 1956); Cryptogramae, б.г.; Српска трилогија 
(роман), 1937 (више изд. пре и после рата); Смена 
генерација (роман) I–II, 1940. и 1941.

Професор ботанике
Ректор школске 1945/46, 1946/47, 1947/48, 1948/49. и 1949/50.

СТЕВАН ЈАКОВЉЕВИЋ 
(Књажевац, 7. XII 1890 – Београд, 2. XI 1962)

Стеван Jaковљевић 
(Светислав Вуковић, 1953)
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У Београду је завршио основну школу и гимна-
зију. Студирао је две године на Филозофском 
факултету. На Медицински факултет прешао је 
да студира од тренутка његовог оснивања (1920). 
У току студија постао је привремени, па стални 
асистент Физиолошког института Медицинског 
факултета. По завршеној специјализацији, 1930. 
године, изабран је за доцента, 1933. за ванредног, 
а 1936. године за редовног професора Нормалне 
и Патолошке физиологије на тада основаном 
Ветеринарском факултету. На тој дужности остао 
је до краја живота. Био је декан од 1938. до 1941. 
и од 1945. до 1949. и управник Физиолошког ин-
ститута Ветеринарског факултета.

Радио је на првом Закону о универзитету 1956, 
на изради нових статута и наставних планова 
свих факултета и укључивању Велике техничке 
и Медицинске велике школе у Универзитет.

 Био је оснивач и управник Института за фи-
зиологију рада при Српској академији наука, 
члан Академијске комисије за координацију 
научног рада у пољопривреди, ветеринарству и 
шумарству, члан Одбора за координацију на-
учног рада у биологији, председник Комисије 
за медицину рада Савезног завода за народно 
здравље, члан Српског лекарског друштва, један 
је од оснивача Алерголошке секције Српског 

лекарског друштва и председник Удружења 
алерголога Југославије. Дописни члан Српске 
академије наука био је од 1950, редовни од 
1955, а њен председник од 1960. до 1965. го-
дине. Био је дописни члан Југославенске ака-
демије знаности и умјетности, дописни члан 
Словенске академије знаности и уметности и 
почасни члан Румунске академије наука.

Био је главни уредник Српског архива за цело-
купно лекарство, члан Редакционог одбора 
часописâ Acta medica Jugoslavica, Acta veterinaria 
и Медицина рада. Резултате научних истражи-
вања из области опште физиологије мишића 
и живаца, нормалне и патолошке физиоло-
гије крви, крвотока, бубрега, јетре, централног 
нервног система, као и електрофизиологије 
мишића, и хемолитичке функције јетре саоп-
штавао је на научним скуповима у земљи и 
иностранству. Радове је објављивао у нашим и 
страним стручним и научним часописима.

ДЕЛА: Старење и продужавање живота, 1936; 
Основи специјалне патолошке физиологије, 1940 
(доп. изд. 1951. и 1953); Физиолошки практи-
кум (са сарадницима), 1941 (више доп. изд. по-
следње 1974); Ветеринарска физиологија, 1948 
(више доп. изд., последње 1971); Правилна ис-
храна човека, 1955; Замор, премор и одмор, 1956.

Професор нормалне и патолошке физиологије
Ректор школске 1950/51, 1951/52. и 1954/55.

ИЛИЈА ЂУРИЧИЋ 
(Београд, 18. VII 1898 – Београд, 2. IV 1965)

Илија Ђуричић 
(Светислав Вуковић, 1953)
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У Краљским Барама је завршио основну шко-
лу. Гимназију је учио у Подгорици и Београду. 
Због рата је прекинуо школовање. Од 1914. 
до 1916. био је у црногорској војсци, а потом 
у заробљеништву у Мађарској. Матурирао је 
1919. године. Хемију, физику и физичку хе-
мију завршио је на Филозофском факултету у 
Београду 1922. године. За време студија био 
је неуказни, а по дипломирању указни аси-
стент на Хемијском институту Филозофског 
факултета. Од 1926. до 1928. радио је доктор-
ску тезу у Хемијском институту Универзитета у 
Нансију. После одбране тезе наставио је рад 
у Институту и наредне, школске 1928/29. У 
Хемијској лабораторији Универзитетског ко-
леџа у Лондону провео је школску 1929/30. 
годину. За доцента је изабран 1931, а за ван-
редног професора Хемије 1938. Пензионисан 
је у јануару 1943. године. 

По ослобођењу, поново се активирао као ван-
редни, а од 1950. године као редовни про-
фесор Природно-математичког факултета. 

Шеф Катедре био је од 1945. до 1966, а декан 
школске 1949/50, 1950/51. и 1951/52. године. 
Пензионисан је по други пут 1966.

Дописни члан Српске академије наука по-
стао је 1951, а редовни 1961. године. Био је 
члан Српског хемијског друштва, Хрватског 
хемијског друштва, Пленума Уније хемијских 
друштава Југославије и управе Друштва 
„Никола Тесла”. Учествовао је у изради пројек-
та за изградњу и опремање Хемијског институ-
та, чији је управник био од 1945. до 1960. го-
дине. Научне радове објављивао је у Гласнику 
Југословенског професорског друштва, Гласнику 
Хемијског друштва, Гласу Српске краљевске ака-
демије, Хемијском прегледу и др.

ДЕЛА: Холеман, Органска хемија (превод), 
1926; Холеман, Неорганска хемија (превод), 
1927; Стереохемија (скрипта), 1948. и 1949; 
Lithium-Aluminium-Hydride in Organic (са М. 
Михајловићем), 1955; Одјек открића периодног 
система у Срба и Хрвата, 1969.

Професор хемије
Ректор школске 1952/53. и 1953/54.

ВУКИЋ МИЋОВИЋ 
(Краљске Баре код Андријевице,  
1. I 1896 – Београд, 19. I 1981)

 Вукић Мићовић  
(Светислав Вуковић, 1953)
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У Ваљеву је завршио основну школу и гимна-
зију. На Правном факултету у Београду ди-
пломирао је 1933, а докторирао 1934. године. 
Између 1934. и 1937. је био на специјализацији 
у Француској и Аустрији. У фебруару 1938. иза-
бран је за доцента, а 1940. за ванредног профе-
сора Грађанског права на Правном факултету у 
Суботици. У априлу 1941. напустио је факултет и 
преселио се у Београд. За време окупације није 
био у служби, а извесно време је био заточен у 
логору на Бањици. После рата је био ванред-
ни, а од 1951. редовни професор на Катедри за 
грађанско право Правног факултета у Београду. 
Предавао је Грађанско право, Грађански по-
ступак, Римско право, Привредно право, 
Међународно приватно право и Упоредно пра-
во. Био је и декан Правног факултета.

Основао је Заједницу југословенских универ-
зитета 1957. и био њен први председник. Био 
је оснивач и први директор Југословенског 
библиографског института, главни уредник 
Библиографије Југославије (1950–1961), глав-
ни уредник неколико правних часописа, уред-
ник Мале Просветине енциклопедије, Правне 
енциклопедије, Правног лексикона, Међународне 
енциклопедије за упоредно право и др. Радио је 
на пројектима закона из области породичног, 
наследног, облигационог, привредног, грађан-
ског процесног и међународног приватног 
права. Био је члан Научног друштва Србије, 
почасни члан Југославенске академије знано-

сти и умјетности, члан Међународне академије 
за упоредно право, председник Међународног 
удружења за правне науке, члан савета 
Међународног института за кодификацију ци-
вилног права, почасни доктор универзитета у 
Француској и Пољској. Био је главни правни са-
ветник при Савезном секретаријату за иностра-
не послове од 1963. до 1971. и судија Уставног 
суда Југославије од 1971. до 1973. године. 
Писао је и објављивао у земљи и иностранст-
ву чланке и расправе из области грађанског, 
привредног, римског, међународног приватног 
права и др. Аутор је неколико студија и моног-
рафија, а из свих правних дисциплина које је 
предавао написао је уџбенике.

ДЕЛА: Уговори по пристанку – формуларни уго-
вори, 1934; Начела приватног процесног пра-
ва, 1936; Основи науке о држављанству, 1938; 
Систем извршног поступка, 1938; Посебни део 
облигационог права, 1939; Држављанство, 1946; 
Римско право II, 1946 (доп. изд. 1951); Основи 
наследног права, 1946; Материјал за проучавање 
радног права I–II, 1946; Грађанско правни облига-
циони уговори, 1947. и 1952 (II изм. изд.); Основи 
међународног приватног права, 1947. и 1950. 
(доп.); Наследно право, 1948. (послед. доп. изд. 
1960); Грађански правни поступак у римском 
праву, 1955 (послед. доп. изд. 1960); Наследно 
право ФНРЈ (СФРЈ) с освртом на права других 
држава, 1955 (VI доп. изд. 1971); Наследно пра-
во у Југославији, 1976.

Професор грађанског права
Ректор школске 1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60,
1960/61, 1961/62. и 1962/63.

БОРИСЛАВ Т. БЛАГОЈЕВИЋ 
(Ваљево, 18. II 1911 – Београд, 29. XII 1985)

Борислав Т. Благојевић  
(Стојан Ћелић, 1965) 
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У Београду је завршио основну школу, гимна-
зију и Медицински факултет 1934. године. Од 
1934. до 1938. специјализирао је интерну ме-
дицину на Интерној пропедевтичкој клиници 
у Београду и на Интерној клиници у Паризу. 
Године 1936. изабран је за асистента-волонте-
ра, за доцента 1949, за ванредног професора 
1953, а за редовног професора Интерне меди-
цине на Медицинском факултету 1958. годи-
не. Био је продекан Медицинског факултета 
од 1952. до 1956, проректор Универзитета од 
1956. до 1963. и потпредседник Заједнице ју-
гословенских универзитета.

На функцији директора Института за медицин-
ска истраживања био је од 1962. до 1963, а 
Интерне „Б” клинике од 1974. до 1976. године. 

Оснивач је Београдске кардиолошке школе и 
дугогодишњи руководилац последипломске 
наставе из кардиологије и медицине уопште. 
Увео је нове дијагностичке и терапијске методе 
у адултној кардиологији и основао коронарну 
јединицу. Повезао је клиничку кардиологију са 
кардиохирургијом и код нас покренуо прву пе-
дијатријску кардиологију. Иницијатор је уста-
нова за рехабилитацију кардиоваскуларних 
болесника и савременог приступа одређивању 
радне способности и инвалидности ових боле-
сника. Био је истраживач и организатор науч-
ног пројекта епидемиолошких студија у нашој 

земљи (део Међународне епидемиолошке сту-
дије коронарне болести седам земаља света).

Дописни члан Српске академије наука и уметно-
сти постао је 1963, а редовни 1974. Био је члан 
Српског лекарског друштва, Савеза лекарских 
друштава Југославије, Удружења кардиолога 
Југославије, Европског и Светског кардиолошког 
друштва, Француског кардиолошког друштва, 
почасни члан American College of Cardiology, 
Свесавезног научног медицинског друштва те-
рапеута СССР и председник Комисије за високо 
школство Извршног већа СР Србије. Предавач 
по позиву је био 25 година на Интернационалној 
кардиолошкој недељи у Паризу.

Аутор је пионирских радова у експериментал-
ној, ургентној и спортској кардиологији као и у 
имунокардиологији. Коаутор је великог броја 
научних радова. Публиковао је прве резултате 
о лечењу реуматског, ендокардитиса помоћу 
кортизона и АСТН у нас. Био је члан редакција 
часописа Acta Medica Jugoslavica, Медицински 
гласник, Српски архив и Лекарски приручник.

ДЕЛА: Коронарна болест (са сарадницима), 
1965; Хитна стања у кардиологији (са сарадни-
цима), 1965; Проблеми хроничне инсуфицијенце, 
хроничне плућне хипертензије и хроничног плућ-
ног срца (са сарадницима), 1966; Урођене срчане 
мане (са сарадницима), 1974.

Професор интерне медицине
Ректор школске 1963/64, 1964/65, 1965/66. и 1966/67.

БОЖИДАР С. ЂОРЂЕВИЋ 
(Београд, 5. I 1910 – Београд, 11. IV 1986)

Божидар С. Ђорђевић  
(Мирко Почуча, 1968)
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Основну школу и гимназију завршио је 
у Подгорици. На Техничком факултету у 
Београду је, по дипломирању 1939. године, 
наставио да студира математику, али је као ко-
муниста, по казни, отеран на одслужење про-
дуженог војног рока, уз одузето право да буде 
у школи резервних официра. Учествовао је у 
Народноослободилачкој борби од 1941. годи-
не. На свој захтев 1946. је прешао у резервни 
састав војске, чиме се отворила могућност да 
исте године буде изабран за доцента за пред-
мет Теоријска електротехника на Техничком 
факултету. Школовао се и усавршавао у 
Институту физичких проблема Академије нау-
ка СССР у Москви (1946/47), на Универзитету 
у Чикагу (1950/51) и на Универзитету у Ролију, 
Северна Каролина (1951/52). Докторирао 
је из области теорије неутрона и нуклеарних 
реактора; изабран је за редовног професора 
Опште физике, Теорије нуклеарних реактора 
и Квантне механике на Електротехничком фа-
култету. Био је један је од оснивача и више-
годишњи шеф Одсека за техничку физику и 
нуклеарну технику и декан Електротехничког 
факултета.

Био је члан Научног друштва Србије, члан 
Председништва Савеза друштава математи-
чара, физичара и астронома Југославије и 
Србије, члан Црногорске академије наука и 
умјетности, члан Академије наука и уметно-
сти Косова и Метохије, члан Њујоршке ака-
демије наука, почасни доктор универзитетâ у 
Подгорици и Приштини, члан Председништва 
друштва „Никола Тесла”, Друштва инжење-
ра и техничара Југославије, као и посланик 
Просветно-културног већа Савезне скупштине 
и члан Савета Федерације СФРЈ.

Научне и стручне радове објављивао је у до-
маћим и страним часописима. Аутор је и коаутор 
већег броја средњошколских уџбеника физике.

ДЕЛА: Основи теорије вектора, 1948; Увод у те-
орију нуклеарних реактора, 1953; (са проф. В. 
Вучићем) Физика I, 1955 (21 издање); Физика 
II, 1960 (више издања); Физика III, 1963 (више 
издања); Векторска анализа, 1960; О простору 
и времену, 1960; Механицизам и енергетизам, 
1961; Теорија релативности, 1962; Квантна ме-
ханика, 1975; Филозофска питања физике, 1985.

Професор опште физике, теорије нуклеарних реактора  
и квантне механике  
Ректор школске 1967/68, 1968/69, 1969/70. и 1970/71.

ДРАГИША ИВАНОВИЋ 
(Сјеница код Подгорице, 9. X 1914 – Београд, 27. XI 2001)

Драгиша Ивановић  
 (Слободан Сотиров, 1973)
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Гимназију је завршио у Београду 1937. годи-
не и уписао Ветеринарски факултет. Од 1944. 
учествовао је у Народноослободилачкој борби. 
Дипломирао је 1946. и био изабран за асистен-
та за предмет Хирургија са офтамологијом и 
онихологијом. Године 1947. специјализирао 
је ветеринарску радиологију у Загребу, а до-
кторирао је 1948. Године 1949. био је изабран 
за доцента на Ветеринарском факултету у 
Београду, где му је поверена организација на-
ставе за предмет Ветеринарска радиологија и 
Физикална терапија. Боравио је у Паризу 1952. 
ради усавршавања из ветеринарске радиоло-
гије. За редовног професора Ветеринарског 
факултета изабран је 1962, где је био продекан 
од 1957. до 1959, а потом и декан факултета. 
Проректор Универзитета био је од 1967. до 
1971. године. 

Један је од оснивача ветеринарске радиологије 
код нас и оснивач и управник Института за ра-
диологију и физикалну терапију Ветеринарског 
факултета – данас Катедра за радиологију и 
физиотерапију.

Са групом истраживача организовао је прву 
Лабораторију за примену нуклеарне енергије 

у пољопривреди, ветеринарству и шумарст-
ву у Земуну. Руководио је истраживачким 
пројектима из анималне радиобиологије. 
Био је члан наших и међународних научних 
и стручних организација и форума и органи-
затор и учесник већег броја научних скупова 
и конгреса.

Објављивао је научне и стручне радове из 
области радиолошке дијагностике, примене 
ултразвука у терапији домаћих животиња и 
радиоактивне контаминације и деконтами-
нације органских површина и намирница 
анималног порекла, ветеринарске ради-
ологије и биофизике ултразвука и његове 
примене у ветеринарској медицини. Био је 
уредник Ветеринарског гласника, а сарађивао 
је у Ветеринарском архиву, Acta veterinaria, 
Veterinaria и др.

ДЕЛА: Офталмолошка дијагностика (са Ј. 
Димићем), 1948 (више прерађених изд., 
последње 1982); Основи радиологије (са Б. 
Петровићем), 1969; Основи физикалне меди-
цине (са Б. Петровићем и Б. Драгановићем), 
1972; Практикум из радиологије и физиотера-
пије, 1979.

Професор ветеринарске радиологије и физикалне терапије
Ректор школске 1971/72, 1972/73, 1973/74. и 1974/75.

ЈОВАН ГЛИГОРИЈЕВИЋ 
(Ајачи, Корзика, 6. X 1918 – Београд, 23. I 1982)

Јован Глигоријевић  
(Мића Поповић, 1975)
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У Лесковцу је завршио основну школу, а Другу 
мушку гимназију у Београду 1931. године. 
На Правном факултету у Београду дипломи-
рао је 1936, а докторирао 1949. Службовао 
је у Привилегованој аграрној банци, а у мар-
ту 1940. изабран је за хонорарног асистента 
на Правном факултету, где је провео – с пре-
кидом за време рата – читав свој радни век: 
од асистента и предавача 1945, до редовног 
професора Историје државе и права 1960. 
и шефа Катедре за историју државе и права. 
Пензионисан је 1980. године.

Од 1958. до 1969. био је управник Историјског 
одељења Института друштвених наука. Био је 
уредник зборника радова Историја XX века и 
Историјског гласника 1955.

Био је члан Научног друштва Србије и до-
писни члан Југославенске академије зна-
ности и умјетности и члан Biro Conférence 
permanente des récteurs des universitées 
européennes.

Учествовао је у оснивању Историјског инсти-
тута Српске академије наука, Архивског са-
вета Србије и Југославије, Историјског друш-
тва Србије, Савеза историјских друштава 
Југославије. Био је секретар Националне коми-
сије СФРЈ за историјске науке, и главни уредник 
Енциклопедије Југославије за СР Србију, од 1974. 
до 1987. године. Бавио се правном и политич-
ком историјом Србије и других југословенских 
земаља у XIX и XX веку. Највише је обрађивао 
проблеме стварања српске државе у XX веку 
(нарочито Први српски устанак) и стварање 
прве заједничке државе југословенских народа.

ДЕЛА: Историја народа Југославије I, 1953 (један 
од аутора и редактор); Преглед историје Савеза 
комуниста Југославије (са Р. Чолаковићем и 
П. Морачом), 1963; Србија и Југословенско пи-
тање 1914–1915, 1975; Југословенско питање 
и Крфска декларација 1917. године, 1977 (на-
грађено Октобарском наградом); Српска држа-
ва првог устанка, 1984; Државно-правна исто-
рија Југославије (са М. Мирковићем), 1984.

Професор историје државе и права
Ректор школске 1975/76. и 1976/77.

ДРАГОСЛАВ ЈАНКОВИЋ 
(Лесковац, 21. XII 1911 – Београд, 9. I 1990)

Драгослав Јанковић  
(Петар Омчикус, 1977) 
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Основну школу и гимназију завршио је у 
Земуну. На Правном факултету у Београду ди-
пломирао је 1957, а докторирао 1961. године. 
На специјализацији, као Фордов стипендиста, 
провео је годину дана на универзитетима у 
САД-у (Колумбија универзитет, Чикашки уни-
верзитет, Универзитет у Берклију и Ен Арбору) 
и три месеца у London School of Economics, 
Енглеска.

У звање асистента за предмет Општа социоло-
гија на Правном факултету изабран је 1958, 
за ванредног 1965, а за редовног професо-
ра 1973. године. Предавао је и Методологију 
друштвених наука на последипломским сту-
дијама. Пензионисан је 1994. године. 

Учествовао је и водио већи број истраживачких 
пројеката: Истраживање промена у социјалној 
структури Југославије, Стратегија научно-тех-
нолошког развоја СР Србије до 2000. и макро-
пројекат Нови светски економски поредак. 

Био је председник и члан Савета: European 
Centre for Higher Education – UNESCO, са-
радник Универзитета уједињених нација и 
члан Савета Унесковог макропројекта Socio-
Cultural Alternatives in Changing World – The 

Transformations of Science and Tehnology. Био 
је оснивач и уредник часописа Гледишта, 
главни уредник часописа Социологија, глав-
ни уредник Социолошког лексикона и члан 
Уредништва часописа Higher Education Policy – 
The Quarterly Journal of International Association 
of Universities. Предавао је на више универзи-
тета у земљи и иностранству. Био је члан групе 
Унеска и Министарства просвете НР Кине на 
Универзитету Фудан у Шангају.

Добитник је прве НИН-ове награде за најбољу 
књигу из публицистике Сусрет светова, 1976.

ДЕЛА: Класе и модерно друштво; Увод у социолош-
ке теорије (б.г.); Основи науке о друштву, 1963 
(више издања, последње 1967); Методологија 
друштвених наука (са В. Милићем); 1976. (више 
издања, последње 2003); Заробљено друштво, 
1986; Савремена социологија – стара и нова сли-
ка света, 1991; Драма социјализма, 1989 (са В. 
Милићем) 1991. (више издања, последње 2001); 
Демократија и ауторитаризам – политичка кул-
тура југословенског друштва (са В. Милићем), 
1994; Изазови транзиције – Нови свет и постсо-
цијалистичка друштва, 1997; Глобализација – 
два лика света, 2002; The Тansformations of the 
World – The Role of the Science and Technology, 1987. 

Професор опште социологије и методологије друштвених наука
Ректор школске 1977/78, 1978/79, 1979/80. и 1980/81.

МИРОСЛАВ ПЕЧУЈЛИЋ 
(Сисак, 7. I 1929 – Београд, 5. IV 2006)

Мирослав Печујлић  
 (М. В. Мирски, 1991) 
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Основну школу завршио је у Вељкову, а гим-
назију у Неготину, 1943. године. Дипломирао 
је 1953. на Природно-математичком факул-
тету. Потом је радио као професор Гимназије 
и Учитељске школе у Неготину до 1956, када 
је изабран за асистента на Катедри за физи-
ологију. Докторирао је из области ендокри-
нологије 1959, а 1960. је изабран за доцен-
та. Као стипендиста Француске Фондације 
André Mayer усавршавао се од 1959. до 1960. 
на Француском колеџу и у Институту за опш-
ту и упоредну ендокринологију у Паризу, као 
и у Институту за физиологију Универзитета у 
Стразбуру. За ванредног професора Природно-
математичког факултета изабран је 1968, а за 
редовног 1974, за предмете Упоредна физио-
логија и Ендокринологија. Декан Природно-
математичког факултета био је од 1971. до 
1973. године, а проректор Универзитета од 
1975. до 1979. године.

Оснивач је и научни руководилац Одељења 
за ендокринологију и метаболизам Института 
за биолошка истраживања Синиша Станковић 
1961, шеф Катедре за упоредну и еколошку 
физиологију Природно-математичког факул-
тета, 1964; био је управник Одсека за био-
лошке науке од 1973. до 1975. и од 1985. до 
1987; учествовао је у истраживањима на зајед-

ничком пројекту Visiting scientist, у лабора-
торији NRC у Отави 1967. За дописног члана 
Српске академије наука и уметности изабран 
је 1974, за редовног 1983. године. Био је члан 
сталног Комитета и Бироа Европске ректорске 
асоцијације у Женеви од 1984. до 1989; пред-
ставник Југославије у својству посматрача у 
Комисији за науку и високо школство Савета 
Европе у Стразбуру 1982. и 1983 и члан већег 
броја међународних удружења. Био је члан 
Просветног савета СР Србије.

Његов научноистраживачки рад је везан за 
област упоредне и еколошке физиологије и 
ендокринологије: неуроендокрине регула-
ције и неуросекреције, деловање хормона 
на молекуларне процесе, термичка адапта-
ција и стрес, биолошки ритмови и зимски сан. 
Држао је предавања и семинаре на универзи-
тетима у Паризу, Стразбуру, Лондону, Москви, 
Братислави и Балтимору. Објављивао је у Гласу 
Српске академије наука и уметности и у међу-
народним научним часописима. Аутор је или 
коаутор више средњошколских уџбеника; био 
је и уредник едиције Нова стремљења у природ-
ним наукама. 

ДЕЛА: Увод у упоредну физиологију, 1974 (више 
изд. последње 1988)

Професор упоредне физиологије и ендокринологије
Ректор школске 1981/82, 1982/83, 1983/84. и 1984/85.

ВОЈИСЛАВ М. ПЕТРОВИЋ 
(Мала Каменица, 2. I 1925 – Београд, 7. V 2007)

Војислав М. Петровић 
(Слободан Сотиров, 1975)
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У Битољу, је завршио основну школу и гимна-
зију, а Економски факултет у Београду 1949. 
године. На усавршавању у Институту друш-
твених наука провео је од 1949. до 1951, када 
је изабран за предавача на Пољопривредном 
и Правном факултету за предмет Политичка 
економија. Године 1956. докторирао је на 
Економском факултету и исте године изабран 
је за доцента. Од 1960. је ванредни профе-
сор за предмет Политичка економија. Потом 
је предавао и предмет Теорија и политика 
цена. За редовног професора изабран је 1965. 
Проректор Универзитета је био од 1963. до 
1967. године.

Био је шеф Катедре за Општу економску теорију 
на Економском факултету, а шеф Одсека Опште 
економије од 1976. до 1987. године. Основао је 
последипломски курс из Опште теорије еконо-
мије 1979. на истом факултету. Био је генерал-
ни секретар Заједнице Југословенских универ-
зитета од 1957. до 1962. године. Учествовао је 
у оснивању познатог међународног семинара 
Универзитет данас и у покретању часописа под 
истим називом. Био је председник три матичне 
комисије – за оснивање економских факултета у 
Нишу, Суботици и Подгорици. Био је главни ре-
дактор Економског лексикона, 1975. и Економске 
енциклопедије I и II, 1984. године.

Биран је за посланика више пута. Био је пред-
седник Савезног економског савета од 1963. 
до 1968, председник Просветно-културног 
већа, члан Председништва Скупштине СР 
Србије од 1967. до 1969, члан Секције за на-
учни рад Савеза економиста Југославије, њен 
председник од 1971. до 1975, председник 
Југословенског удружења „Наука и друштво” 
од 1974. до 1977. и члан Извршног одбора 
Европске научне фондације у Стразбуру од 
1974. до 1981. године. Био је редовни члан 
Научног друштва СР Србије, почасни члан не-
колико института и научних удружења, као и 
члан Председништва СР Србије.

Објавио је велики број књига, прилога и чла-
нака. Сарађивао је у часописима Економист, 
Економска мисао, Социјализам, као и у домаћој 
и страној стручној публицистици.

ДЕЛА: Проблеми становништва у економској те-
орији, 1957; Савремене буржоаске теорије вредно-
сти и цена, 1965, 1979; Теоријске основе образо-
вања цена, 1971; Специфична цена производње и 
стварне цене у привреди Југославије (1964–1968), 
1971; Теорија цена (десет издања), 1972; Робна 
привреда у самоуправном систему, 1974, 1975, 
1979; Самоуправни привредни систем, 1983 
(НИН-ова награда); Анатомија кризе, 1987.

Професор политичке економије и теорије и политике цена
Ректор школске 1985/86. и 1986/87.

ЗОРАН ПЈАНИЋ 
(Битољ, 3. VII 1922 – Перазића До, 21. X 1991)

Зоран Пјанић  
(М. В. Мирски, 1991) 
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Основну и средњу школу завршио је у 
Дубровнику. Дипломирао је на Економском 
факултету у Београду 1961, када је изабран за 
асистента. Магистрирао је 1964, а докторирао 
1966. године. За доцента за предмет Економика 
туризма изабран је 1969, за ванредног 1974, а за 
редовног професора 1980. године. Усавршавао 
се на Стенфорд универзитету у САД и на уни-
верзитетима у Великој Британији и Италији.

Обављао је низ значајних функција на 
Економском факултету (продекан у два ман-
дата, декан, председник Савета Економског 
факултета) и на Универзитету (председник 
председништва Скупштине Универзитета, про-
ректор од 1979. до 1983).

Био је члан Извршног комитета Међународне 
асоцијације универзитета, председништва 
Европске ректорске конференције, представ-
ник Југославије у Асоцијацији универзитета која 
делује у саставу Савета Европе, секретар Савеза 
економиста Србије, председник Стручног савета 
Савезног комитета за туризам. Члан је Светске 
организације туристичких експерата.

Обављао је и бројне високе државне функције. 
Био је посланик у Савезном и Републичком 
парламенту, министар за науку и технологију 
у Влади Републике Србије, потпредседник 
Владе, председник Народне Републике Србије, 
амбасадор СРЈ у НР Кини.

Почасни је професор Универзитета Ломоносов 
у Москви и Женмин универзитета у Пекингу.

Објавио је велики број књига, научне и стручне 
радове из области економских наука, посебно 
из области економике и организације туризма.

ДЕЛА: Проблеми мерења продуктивности рада 
у железничком саобраћају (докторска дисерта-
ција), 1967; Могућности југословенског туризма 
на америчком тржишту, 1969; Истраживање ту-
ристичког тржишта и туристичка пропаганда, 
1973; Туризам СР Србије, 1973; Економика туриз-
ма, 1974 (више издања, последње 2001, прево-
ди на више светских језика); Маркетинг органи-
затора путовања, 1980; Привредни развој Кине, 
2000; Кина у светском туризму, 2001; Савремена 
кретања на туристичком тржишту, 2002.

Професор економике туризма
Ректор школске 1987/88, 1988/89, 1989/90. и 1990/91.

СЛОБОДАН УНКОВИЋ 
(Ускопље код Требиња, 19. XII 1938)

Слободан Унковић  
 (М. В. Мирски, 1991)
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Основну школу и гимназију завршио је у 
Никшићу. На Технолошко-металуршком факул-
тету у Београду дипломирао је 1960, а доктори-
рао 1969. године. Читав свој радни век провео је 
на Технолошком факултету, од асистента 1962, 
доцента 1971, ванредног 1976, до редовног про-
фесора за предмет Металургије обојених метала 
1981. године. Стручно се усавршавао у Русији, 
Немачкој и Израелу. На редовним и последиплом-
ским студијама изводио је наставу из предмета 
Теорија металуршких процеса, Термодинамика 
металуршких реакција и Хидрометалуршки про-
цеси. Био је шеф Катедре, шеф Металуршког 
одсека, продекан Технолошког факултета од 
1971. до 1974, проректор Универзитета од 1987. 
до 1991, председник Заједнице универзитета 
Србије од 1991. до 1993. године. Пензионисан је 
2003. године.

Био је руководилац југословенске делегације 
у сталном Научно-техничком савету Савеза 
за узајамну економску сарадњу (SEV-а), као 
и члан Инжењерске академије наука СЦГ, 
Америчког хемијског друштва и Савеза ме-
талурга СЦГ; члан председништва удружења 
Наука и друштво Србије; члан Савета фонда за 
технолошки развој Србије.

Учествовао је на међународним конгресима 
и симпозијумима, као и научним скуповима у 
земљи. Био је руководилац двадесет и шест на-
учноистраживачких пројеката. Почасни је до-

ктор Универзитета у Санкт Петербургу, експерт 
UNIDO-а (организације Уједињених нација за 
помоћ земљама у развоју), почасни је члан-са-
ветник Инжењерске академије наука, почасни 
члан Српског хемијског друштва. Биографија са 
библиографијом радова објављена је у едицији 
International Leaders in Achievement, Биографског 
центра у Кембриџу из 1997. године. Члан је ре-
дакције Ватростална металургија, Хемијски пре-
глед и Металургија.

Објављивао је уџбенике и монографије, као и 
научне и стручне радове у домаћим и међуна-
родним часописима, аутор је четрнаест идеј-
них и главних инвестиционих пројеката и про-
грама и једног патента.

ДЕЛА: Теорија металуршких процеса, 1976; 
Прорачун у металургији обојених метала, 2000; 
Leaching and diffusion, 1983; Екстрактивна ме-
талургија алуминијума, монографија, 1993; 
Manganese Leaching in the FeS2-MnO2-O2-
H2O, System at High Temperature in Autoclave, 
Hydrometallurgy, Elsevier, Amsterdam-New 
York-Tokio, 55, 2000; The Study of Kinetics and 
Mechanism of Chlorination of Copper (1) Sulfide 
by Chlorine in the presence of Oxygen, Canadian 
Metallurgical Quarterly, 39, 2 (2000), 163–
173; The Study of Chlorination Kinetics of Copper 
(1) Sulfide by Calcium Chloride in the Presence of 
Oxygen, Metallurgical and Materials Transaction 
B, Pittsubrg, USA, 31, 8 (2000), 723–731.

Професор металургије обојених метала
Ректор школске 1991/92. и 1992/93.

РАЈКО ВРАЧАР 
(Пишче, Црна Гора, 1.VIII 1934)

Рајко Врачар 
 (Станко Зечевић, 2004)
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У Александровцу Жупском, је завршио основ-
ну, а у Неготину средњу школу. Дипломирао је 
на Природно-математичком факултету 1960, 
а на Пољопривредном факултету у Београду 
1961, када је изабран за асистента у Институту 
за примену нуклеарне енергије. За асистента 
на предмету Биохемије на истом факултету 
изабран је 1963. Магистрирао је на Природно-
математичком факултету 1965. године. 
Докторирао је на Пољопривредном факултету 
1971. и изабран је за доцента.

Специјализацију у области биљне биохемије, 
завршио је 1976. на Универзитету у Гегингену 
(Немачка). За ванредног професора за пред-
мет Биохемија на Пољопривредном факулте-
ту изабран је 1978, а за редовног професора 
1984. На студијском боравку у САД у Пиорији 
(Илиноис) боравио је 1988. године. 

Наставу из предмета Биохемија на Природно-
математичком факултету Универзитета у 
Крагујевцу изводио је школске 1989/90. и 
1990/91. На последипломским студијама из-
водио је наставу из предмета Инструменталне 
методе анализа, Биохемија и Ензимологија. 
Био је шеф Катедре за биохемију, продекан од 
1979. до 1981, а потом декан Пољопривредног 

факултета (пет мандата). Пензионисан је 
2000. године.

Био је директор Института за прехрамбену тех-
нологију и биохемију као и члан Просветног 
савета СРС и РС у два мандата, председник 
Одбора за природне и техничко-технолошке 
науке Југословенске комисије за Унеско и члан 
више стручних и научних организација као 
што су: Југословенско друштво за биохемију, 
Српско хемијско друштво и др. 

Објавио је преко осамдесет научних радова из 
области биохемије. Био је уредник југословен-
ског часописа Архив за пољопривредне науке и 
часописа Review of Research Work at the Faculty 
of Agriculture Belgrade, а сарађивао је у ино-
страним научним и стручним монографијама, 
зборницима и часописима.

ДЕЛА: Експериментална биохемија (у сарадњи са 
М. Џамићем и М. Пешићем), 1966; Биохемија, 
уџбеник за средње образовање, пољопривредне 
и прехрамбене струке, 1992. (више издања, по-
следње 2003); Инструменталне методе анализа, за 
студенте последипломских студија, 1993; Основи 
биохемије, уџбеник за студенте биотехничких фа-
култета, 1998. (више издања, последње 2003).

Професор биохемије и ензимологије
Ректор школске 1993/94, 1994/95, 1995/96. и 1996/97.

ДРАГУТИН П. ВЕЛИЧКОВИЋ 
(Александровац, 22. IV 1934 – Београд, 7. VII 2015)

Драгутин П. Величковић 
(Владимир Влаховић, 1998)
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У Љигу је завршио основну школу, а гимназију 
је учио у Краљеву. На Стоматолошком факул-
тету у Београду дипломирао је 1961, а за аси-
стента на предмету Болести зуба изабран је 
1964. године. Магистрирао је 1967, а за доцен-
та је изабран 1973. године. Докторирао 1979, 
када је изабран за ванредног, а 1984. за редов-
ног професора Стоматолошког факултета. На 
специјализацији је био у Енглеској и Пољској.

Био је председник Савета факултета, продекан 
од 1975. до 1979, а потом декан Стоматолошког 
факултета од 1987. до 1991. Проректор 
Универзитета био је 1991, 1993. и 1995. године. 
Пензионисан је 2000. године.

Члан је Светског удружења стоматолога, 
Светске академије стоматолошких наука (од 

1985) и Српског лекарског друштва, чији је 
председник био од 1982. до 1984. године. 

Учествовао је на међународним научним ску-
повима, светским конгресима стоматолога 
(Лондон, Париз, Беч, Хелсинки, Токио). Био је 
председник 75-ог светског конгреса стомато-
лога у Београду, 1985.

Научне и стручне радове објављивао је у до-
маћим и страним часописима.

ДЕЛА: Препарација кавитета, 1979. (више 
издања, последње 1999); Материјал за зубне 
испуне, 1984. (више издања, последње 1997); 
Ендодонција, 1987. (више издања, последње 
2001); Атлас: патохистолошка слика акутих и 
хроничних пародонтитета, 1988.

Професор болести зуба
Ректор од 16. октобра школске 1997/98. до 4. јула 1998.

ДРАГАН КУБУРОВИЋ 

(Љиг, 2. VI 1935)

Драгутин Кубуровић  
 (А. А. Искандаров, 2004)
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Основну школу завршио је у Павином Пољу, 
а гимназију је учио у Бијелом Пољу. На групи 
за физику Природно-математичког факулте-
та у Београду дипломирао је 1965, а у звање 
асистента изабран је 1967. Магистрирао је 
1969, докторирао 1972; изабран је за ванред-
ног 1981, а за редовног професора Природно-
математичког факултета 1984. године. 

Као стипендиста Међународне агенције за 
атомску енергију у Бечу (IAEA) био је 1973. 
и 1974. на постдокторској специјализацији у 
Лабораторији за физику плазме и термонукле-
арну фузију у Culham-у, Велика Британија.

Био је шеф Катедре за физику атома и молеку-
ла, управник Института за физику Природно-
математичког факултета, управник и декан 
Одсека за физичке и метеоролошке науке, про-
декан и декан Природно-математичког факул-
тета, члан Скупштине и Савета Универзитета и 
директор Центра за науку и технолошки развој.

На Природно-математичком факултету пре-
давао је: Општи курс физике, Физичку ме-
ханику, Физику атома, Електромагнетизам и 
Примењену спектроскопију.

Учествовао је на великом броју међународних 
конференција и симпозијумима из области фи-
зике атома, физике и спектроскопије плазме, 
физике фузионе плазме и физике ласера. Био 
је члан и председник Међународног научног ко-

митета ICPIG-а, као и члан и председник више 
других научних и организационих комитета 
међународних конференција и симпозијума.

Држао је предавање по позиву у Париској 
астрофизичкој опсерваторији у Медону, 
Институту за атомску и молекуларну физику 
Националне академије Белорусије у Минску, 
Институту за ласерско инжењерство у Осаки, 
Институту за фузионе науке у Нагоји и на 
Електротехничком факултету Универзитета у 
Химеџију, Јапан.

Аутор је више уџбеника и збирки задатака. 
Објавио је преко двеста научних радова у међу-
народним часописима и зборницима међуна-
родних конференција и симпозијума из области 
физике и спектроскопије плазме и физике атома.

У пензији је од 2010, а професор емеритус је 
од 2011. године. 

ДЕЛА: Основи физике, механике, молекуларна 
физика (са М. Курепом); 1984 (више издања, 
последње 1991); Основи физике, електромагне-
тизам, оптика, елементи атомске и нуклеарне 
физике (са М. Курепом), 1987. и 1994; Збирка 
решених задатака из атомске физике (са С. 
Ђенише), 1979 (више издања, последње 1991); 
Физика за више школе (са сарадницима), 1989; 
Збирка решених задатака из физике за више шко-
ле (са сарадницима) (б. г.); Физика атома (са И. 
Дојчиновићем) 2013. 

Професор физике атома и примењене спектроскопије
Ректор школске 1998/99. и 1999/2000.

ЈАГОШ ПУРИЋ 
(Коврен код Бијелог Поља, 16. XI 1942)

Јагош Пурић  
(А. А. Искандаров, 2004)
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Основну школу и гимназију завршила је у 
Београду, где је дипломирала на Групи за со-
циологију Филозофског факултета 1963. го-
дине. Изабрана је за асистента за предмет 
Методологија социолошких истраживања 1964, 
магистрирала је 1971, а докторирала 1979. У 
звање ванредног професора изабрана је 1985, 
а редовног професора 1992. године. Стручно 
се усавршавала на универзитетима у Лондону, 
Амстердаму, Келну и Мичигену. Била је управник 
Одељења за социологију од 1986. до 1988, управ-
ник Института за социологију од 1985. до 1987. и 
од 1999. до 2002. и декан Филозофског факул-
тета од 1996. до 1998. године. Била је председ-
ник Управног одбора Алтернативне академске 
образовне мреже (1998. дала је оставку на фун-
кцију). Од 2005. је председник Fulbright Alumni 
Association of Serbia and Montenegro. У пензији 
је од 2006, а професор емеритус од 2007. године.

Као Фулбрајтов стипендиста, предавала је на: 
George Washington University, University of 
Connecticut (Storrs) The Central Connecticut State 
University (New Britain), University of Washington 
(Seattle) САД. Била је кординатор и предавач на 
првом интердисциплинарном међународном ма-

стер програму: International and European Politics 
and Crisis management Универзитета у Београду и 
Универзитета La Sapienza у Риму (2000–2015), 
предавач на Филозофском факултету у Никшићу, 
Нишу, Приштини и др. Главни уредник часопи-
са Социологија била је од 1985. до 1987 и 2010; 
Социолошког речника (са А. Мимицом) 2007, као 
и више издања Института за социологију. Члан 
је међународних и домаћих удружења за соци-
ологију. Своје научне и стручне радове објављује 
у социолошким часописима као што је Empirical 
Basis in Marx Study of Society и др. као и зборници-
ма о реформи високог образовања и аутономији 
универзитета. 

Године 2001. изабрана је за Најевропљанина за 
област образовања и културе, носилац је и Ordine 
Della Stella Della Solidarieta Italiana, 2004. 

ДЕЛА: Mathematical Models in Sociology, 1975; 
Квантитативни приступ у социологији, 1981; 
Социологија у Југославији-институционални раз-
вој (са сарадницима) 1990; Методолошке сту-
дије, 1993; Women in Education and Science, 2006; 
Пет деценија социологије у Србији 1959-2009, 
2010; Women in Politics the Case of Serbia, 2016. 

Професор методологије социолошких истраживања
Ректор школске 2000/01, 2001/02, 2002/03. и 2003/04.

МАРИЈА БОГДАНОВИЋ 

(Жабљак, 7. VI 1940)

Марија Богдановић  
(А. А. Искандаров, 2005)
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Рођен је у Београду, где је завршио основ-
ну школу и гимназију. На Правном факултету 
Универзитета у Београду дипломирао је 1973, а 
исте године је изабран за асистента на Катедри за 
правно-економске науке. Докторирао је magna 
cit laude на Правном факултету Универзитета у 
Београду 1980. године. За доцента за предмет 
Јавне финансије и Финансијско право на том 
факултету изабран је 1981, за ванредног про-
фесора 1986, а за редовног професора 1991. 
Продекан је био од 1985. до 1987, а декан од 
1995. до 1998. године. 

У току његовог ректорског мандата, уз активно 
учешће Универзитета у Београду, припремљен 
је и усвојен Закон о високом образовању – 
правни оквир реформе високог образовања. 
Универзитет, факултети и студијски програми 
тада су обликовани у складу са принципима 
Болоњске декларације. Године 2005. основана 
је фондација „Нови добротвори Универзитета 
у Београду“.

Био је стипендиста Владе Холандије у IBFD у 
Амстердаму (1980), Фулбрајтов стипендиста 
на Универзитету Мериленда и Универзитету 
Вирџиније (1985). Школску 1994/95. провео је 

у IBFD у European University Institute у Фиренци. 
Члан је Европске асоцијације професора по-
реског права и председник српског огранка 
International Fiscal Association (IFA).

Гостујући је професор на Универзитету у 
Марибору и на Универзитету Црне Горе, а пре-
давао је и на Универзитету Џеђанг у Хангџоу, 
Кина и на британским универзитетима Оксфорд 
(Balliol College и St Antony’s College), Сент Ендрјуз, 
Нотингем и Јорк.

Од 2008. до 2013. био је амбасадор у 
Уједињеном Краљевству, а од 2015. председник 
је Националног савета за високо образовање.

Аутор је 16 књига, и стотинак чланака у водећим 
домаћим и европским часописима и зборници-
ма, између осталих и The EU Integration Process 
and Direct Taxation from a Southeast European 
Perspective. Impact of Accession Negotiations on 
Direct Taxation in Acceding Countries”, Intertax, no. 
11/2013.

ДЕЛА: Наука о порезима и пореско право, 1997; 
Пореска реформа у Србији, 2004; Пореско право, 
2016. и др.

Професор пореског права и јавних финансија
Ректор школске 2004/05, 2005/06. и у зимском семестру 2006/07.

ДЕЈАН ПОПОВИЋ 
(Београд, 5. јули 1950)

Дејан Поповић 
 (Милан Туцовић, 2007) 
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Основну школу и гимназију завршио је у 
Београду, где је на Електротехничком факул-
тету дипломирао, магистрирао и докторирао, 
1976, 1980. и 1984. године респективно.

По дипломирању је радио у Лабораторији за 
рачунску технику Института „Михајло Пупин“ и 
Лабораторији за ракетне системе Војнотехничког 
института. Године 1981. изабран је за асистента, 
1985. за доцента, 1990. за ванредног, а 1995. за 
редовног професора за област Аутоматике на 
Електротехничком факултету.

Као декан Електротехничког факултета (2002–
2006. и 2012–2015) учествовао је у акреди-
тацији Факултета (2005) и оснивању два нова 
oдсека (Сигнални и системи и Софтверско 
инжењерство), као и Иновационог центра 
Факултета и Пословног инкубатора техничких 
факултета Универзитета (2006). У току његовог 
ректорског мандата Универзитет је функцио-
нално интегрисан и по први пут акредитован 
(2007) у складу са стандардима високог образо-
вања Европске Уније, након чега је уврштен на 
престижну Шангајску листу (2012) која садржи 
два посто најбољих светских универзитета (ис-
пред Универзитета у Београду рангиранa су 22 
универзитета из Европе). 

Учествовао је у развоју више центара при 
Универзитету (за каријерно вођење студената, за 
контролу и унапређење наставе, за трансфер тех-
нологије, за мултидисциплинарне студије, за учење 
на даљину) и Технолошког парка Универзитета 
(2012), а покренут је и часопис Задужбинар (2011).

Предавао је, као професор по позиву, на универзи-
тетима у САД-а, Финској, Либији, Ираку. Бавио се 
областима робусне естимације, параметара и стања 
динамичких система, адаптивне и нелинеарне 
филтрације, оптималног и адаптивног управљања, 
обраде и препознавања стохастичких сигнала 
управљања сложеним системима. Учествовао је у 
реализацији великог броја (60) развојно-истражи-
вачких пројеката, рађених за потребе привреде, 
војске и државе, као и више међународних проје-
ката. Нека од предложених техничких решења су 
нашла примену у наоружању војске и производним 
програмима индустрије.

Почасни је члан Националног удружења за 
електротехнику (ЕТРАН-а), редовни члан и 
председник Академије инжењерских наука 
Србије (АИНС-а), председник Удружења елек-
троинжењера Србије; члан неколико иностра-
них удружења IEEE (International Elektrical 
and Electrotehnical Engineering Association), 
IASTED (International Association for Scienceand 
Technology for Development) и др. 

Коаутор је 20 универзитетских уџбеника и на-
учних монографија и око 350 научних и струч-
них радова, делом објављени у референтним 
међународним научним часописима. Три мо-
нографије штампане су на енглеском језику.

ДЕЛА: Системи аутоматског управљања (са 
Ж. Ђуровићем), 2006; Сигнали и системи 
(са Ж. Ђуровићем и С. Станковићем), 2007; 
Fundamentalis of stochastic signals, systems and 
stimation theory (са Ж. Ђуровићем), 2008.

Професор наставне области Обрада сигнала и управљање системима
Ректор школске 2006/07. до школске 2011/12.

БРАНКО Д. КОВАЧЕВИЋ 

(Београд, 29. VI 1951)

Бранко Д. Ковачевић  
 (Васа Доловачки, 2013)
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Основну школу и гимназију завршио је у 
Београду, где је дипломирао на Медицинском 
факултету 1976, магистрирао 1981. и доктори-
рао 1985. године. На Институту за хистологију и 
ембриологију „Александар Ђ. Костић“ запослио 
се 1977. као асистент-приправник за Хистологију 
и Ембриологију. У звање асистента изабран је 
1982, доцента 1986, ванредног професора 1991. 
и редовног професора 1996. године. 

Као Фулбрајтов стипендиста био је гостујући 
професор на Универзитету Илиноис у Чикагу 
(1987/88). Својим научним радом допринео 
је развоју Института „Александар Ђ. Костић“ 
Медицинског факултета: основао је хистохе-
мијску лабораторију, лабораторију за елек-
тронску микроскопију и лабораторију за кон-
фокалну микроскопију, обучио је млађе сарад-
нике и техничаре и увео низ нових метода у 
истраживања.

На Медицинском факултету био је шеф Катедре 
за хистологију и ембриологију (1993–2000); 
руководилац наставе из хистологије и ембри-
ологије на енглеском језику (1996–2000); шеф 
Катедре за цитологију, хистохемију и електрон-
ску микроскопију (2000–2004); председник 
Савета Факултета (2002–2004), продекан за на-

учни рад (2004–2008), у периоду у којем је зна-
чајно допринео оснивању и развоју докторских 
студија на Факултету, посебно програма моле-
куларне медицине, где је на функцији председ-
ника Програмског савета докторских студија од 
2006, и декан Факултета (2009–2012).

Као ректор Универзитета, председник је 
Конференције универзитета Србије (КОНУС) и 
члан Савета Европске асоцијације за докторс-
ку едукацију у области биомедицинских наука 
(ORFEUS). За дописног члана Српске акаде-
мије наука и уметности изабран је 2000, за ре-
довног члана 2009; ванредни је члан Академије 
медицинских наука Српског лекарског друштва 
од 1994, а редовни од 2006. Био је председник 
научног одбора Академије од 2002. до 2006.

Аутор је и коаутор у више од сто научних радо-
ва штампаних у целини, међу којима су и они 
штампани у престижним часописима као што су 
Blood, Autophagy, Leukemia, Ann Hematol, Cell Mol 
Life Sci, Neuropharmacology, Leuk Lymphoma и др. 

ДЕЛА: Хистолошки атлас (са В. Лачковићем и 
В. Вузевским), 1995 (више издања, последње 
2015); Хистологија (са В. Чаковићем и В. 
Милићевићем, еt al) 2005. и 2007.

Професор хистологије и ембриологије
Ректор школске 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17. и 
2017/18.

ВЛАДИМИР  
БУМБАШИРЕВИЋ 
(Београд, 6. VIII 1951)

Владимир Бумбаширевић  
2015.
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Универзитет, кроз часопис Задужбинар, чува успомену на велике 
добротворе Универзитета који су имовину оставили народу, чиме 
су овековечили своје име и остали у памћењу и захвалности гене-
рацијама студената и професора.

Задужбинарство у Србији има веома богату традицију. По-
клањањем имовине свом народу задужбинари су помагали при-
вреду, здравство, школовање и културу. Тако је Универзитет у Бе-
ограду приходовао средства од седамдесет седам задужбина и 
једанаест фондова, колико их је било пре Другог светског рата.

Захваљујући добротворима, најчешће имућним грађанима, који 
су знали да је писменост једног народа његово најјаче оружје и 
услов опстанка, битно је побољшана материјална основа Универ-
зитета у периоду између два светска рата. Тада је Универзитет у 
Београду био један од три најбогатија универзитета у Европи, а 
његов капитал се процењивао на више од милијарду долара.

Најпознатије грађевине завештане Универзитету су Капетан Ми-
шино здање, у коме је првобитно, од 1863. године, била Велика 
школа, а од 1905. године Универзитет, који је преко 140 година у 
овој згради.

Највећи добротвор Универзитета у Београду је Лука Ћеловић Тре-
бињац. Треба напоменути да су и владарске породице даривале 
Универзитет, тако да је краљ Александар Карађорђевић поклонио 
зграду за Студентски дом, који је то и данас, краљ Милан ботанич-
ку башту Јевремовац, а краљица Наталија девет хиљада хектара 
шуме у југозападном делу Мајданпечке државне домене, као и 
насеље Дебели Луг и рудник Благојев Камен. Универзитетска би-
блиотека „Светозар Марковић“ сазидана је средствима Карне-
гијеве фондације.

УПРАВЉАЊЕ
задужбинама и фондацијама 
Универзитета у 2015. години
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Ту су и драгоцене археолошке (Васић – Хајдова), нумизматичке 
(Вајфертова) и уметничке (Вујићева) збирке, раритетне књиге и 
хербар, вредни књижни фондови.

Значајне задужбине којима сада управља Универзитет су: Фон-
дација Милана Стефановића Смедеревца и супруге Даринке, За-
дужбина Драгољуба Маринковића, Задужбина Ђоке Влајковића, 
Задужбина Влајка Каленића, Задужбина Миливоја Јовановића и 
Луке Ћеловића, Задужбина Раде и Милана Вукићевића, Задужби-
на Светозара Видаковића и жене Магдалене, Задужбина Весели-
на Лучића.

Захваљујући поклонима нових задужбинара и после Другог свет-
ског рата, на Универзитету у Београду новоосновани су фондо-
ви из којих се, у складу са циљевима, стипендирају и награђују 
студенти: Фондација Сестара Булајић, Фондација Mr ph Љубице 
Циге Војтех Драгићевић и ing ecc Николе Драгићевића, Легат Да-
нице и Ивана Феофилактова, и Фондација Косте Мигрића.

Године 2005. Универзитет је основао Фондацију „Нови добротво-
ри Универзитета у Београду“ како би и сâм допринео промоцији 
задужбинарства.

Поверење у Универзитет у Београду и даље привлачи нове задуж-
бинаре који би желели да оставе новчана средства или своју имо-
вину Универзитету на управљање, тако да је крајем 2015. године 
основана Фондација „Гордана Јокић Кашиковић и Драгиша Ка-
шиковић“. Фондација је основана у циљу награђивања најбољих 
студената Технолошко-металуршког, Машинског и Електротех-
ничког факултета Универзитета у Београду.

Заједно са новооснованим фондацијама, у 2015. години Универ-
зитет управља са једанаест задужбина и шест фондација.

Универзитет у Београду је поднео захтеве Агенцији за реституцију 
и покушава да у сагласности са Законом о реституцији врати заве-
штану му имовину. 

Задужбине и фондације које су обновиле рад решењима Мини-
старства културе уписане су у регистар Агенције за привредне 
регистре, одржавају седнице одбора задужбина и фондација и 
доносе одлуке у складу са циљевима. 

Универзитет својим задужбинама управља преко одбора чије 
чланове именује Савет Универзитета. Управитеља задужбина 
и фондација бирају одбори задужбина, а по претходно при-
бављеном мишљењу Савета Универзитета.

Године 2015. навршава 
се петнаест година од 
када су, после огромних 
напора Универзитета, 
општине Стари град 
и Врачар, септембра 
2000. године, уговором 
пренеле Универзитету у 
Београду на коришћење 
и управљање зграде 
задужбина и фондација које 
су се налазиле на њиховој 
територији. 

Пренос је извршен у 
складу са решењима 
Министарства културе РС 
из 1995/1996. године. Овим 
решењима је обновљен 
рад једанаест задужбина и 
две фондације. Међутим, 
приход се остварује само 
од седам задужбина и једне 
фондације, јер општине 
Савски венац, Звездара, 
Земун и Палилула, на 
чијој територији се налазе 
четири задужбине и једна 
фондација, нису поступиле 
по решењима Министарства 
културе Републике Србије.
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Задужбине и фондације приходују средства преко уговора који 
су склопљени са закупцима пословног и стамбеног простора по 
комерцијалним ценама. Затечени закупци су и даље у својству 
корисника станова и плаћају закупе по ценама Инфостана. Ова 
закупнина се, у складу са Уговором, преноси задужбинама. Про-
веравају се дуговања закупаца, опомињу дужници, а по потреби 
и утужују. 

Укупан приход задужбина и фондација у 2015. години износио је 
35.237.888,40 динара (од закупнина издатих простора и од при-
хода преко уговора са Инфостаном). Проценат наплате за све за-
дужбине и фондације је 98,97%. 

У току 2015. године одржане су педесет три седнице одбора за-
дужбина и фондaција, усвојени су финансијски извештаји за 2014. 
годину и финансијски планови за 2015. годину за осам задужбина 
и четири фондације, што је достављено на сагласност Савету Уни-
верзитета.

На седницама одбора донете су одлуке о додели деведесет осам сти-
пендија од по 10.000 динара током десет месеци, шездесет пет по-
моћи студентима у износима од по 30.000 динара и петнаест помоћи 
студентима у износима од по 50.000 динара.

За двадесет пет награда студентима (по 30.000 динара) уплаћено 
је 750.000 динара. Додељене су две награде за најбоље научно 
дело у износу од по 125.000 динара. Награда за најбоље књижев-
но дело за 2015. годину није додељена.

Медицинском факултету су додељена средства у износу од 
700.000 динара за учешће у финансирању два пројекта у области 
здравља, конкретно унапређења здравља студената.

Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију су додељена 
средства у износу од 200.000 динара за подршку у програмима 
који су прилагођени специјалном режиму студија студената са ин-
валидитетом.

Универзитету је уплаћено 400.000 динара за конзервацију и ре-
стаурацију предмета у Свечаној сали.

Укупно је у 2015. години исплаћено за циљеве задужбина и фон-
дација 14.500.000 динара нето (у износ нису урачунати порези и 
доприноси).

Од наведених прихода Универзитету су пренета средства у изно-
су од 4.253.121,45 динара (у складу са статутима задужбина 20% 

У 2015. години, пошто 
је била изборна година, 

дужност управитеља до 30. 
септембра вршио је проф. 

др Миодраг Поповић, а 
по избору проректора 

договорено је да се због 
обима посла и бројних 

састанака одбора, одреде 
два проректора, проф. др 

Живан Лазовић и проф. 
др Живослав Тешић, 

да обављају дужности 
управитеља у појединачним 

задужбинама.
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прихода). Трошкови ПДВ-а у овој години износили су 4.873.334,43 
динара.

Од 2015. године задужбине и фондације плаћају порез на имови-
ну, а како су све у центру града, екстра и прва зона, износи пореза 
су 14.836 динара по квадратном метру.

Усвојен је годишњи попис имовине и обавеза задужбина и фонда-
ција за 2015. годину.

Агенцији за привредне регистре и Републичкој пореској управи 
послати су извештаји о финансијском пословању за 2015. годину 
за све задужбине и фондације.

Управи за јавне набавке послати су, за све задужбине и фондације, 
планови набавки за 2015. године и квартални извештаји.

Свечана додела диплома стипендистима задужбина и фондација 
и професорима добитницима награде Задужбине Веселина Лу-
чића за најбоље научно и књижевно дело одржана је 9. јуна 2015. 
године у препуној Свечаној сали Ректората уз присуство награђе-
них студената и професора.

ЗА УПРАВИТЕЉЕ ЗАДУЖБИНА И ФОНДАЦИЈА
проф. др Живан Лазовић

Ректорски колегијум  
(школска 2015/16,  

2016/17. и 2017/18)
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ЗАДУЖБИНА  

Веселина Лучића
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Велики добротвор, познати београдски инжењер Веселин Лучић, 
рођен је 1877. године у Опатовцу код Вуковара. Техничке науке 
је студирао у Бечу (1895–1902), као стипендиста Матице српске 
из Задужбине Павла Јовановића. Патентирао је систем олучња-
ка, који је заштитио у Трговинском суду. Тај патент је прихватила 
већина европских земаља. Захваљујући свом успешном раду, сте-
као је велику имовину.

Један од његових највећих успеха била је прва награда на кон-
курсу за идејно решење Теразијског платоа, чијом је изградњом 
центар престонице добио европски изглед. 

Тестаментом од 5. априла 1941. године, део имовине у Београду 
оставио је Универзитету, с циљем да се оснује Задужбина Весе-
лина Лучића, „слична Нобеловој“, а део свог имања у Опатовцу 
оставио је Матици српској. Умро је 12. фебруара 1946. године у 
Београду. Сахрањен је у породичној гробници на Новом гробљу.

Зграде Задужбине Веселина Лучића су национализоване 1961. го-
дине и укњижене као друштвена својина.

Решењем Министарства културе Републике Србије бр. 022-
3375/95-03, од 24. јула 1995. године, Задужбина је обновила рад. 
Циљ Задужбине је награђивање научних радника на Универзитету 
у Београду и књижевних остварења појединаца са Универзитета у 
Београду.

Од краја септембра 2000. године, када је општина Стари град 
пренела Универзитету Задужбину на коришћење и управљање, 
приход се остварује издавањем стамбеног и пословног простора 
Задужбине. Задужбинску имовину чине зграда у Ђорђа Јовано-
вића 5, изграђена 1931. године, бруто површине 737 m², која се 
састоји од једног локала и тринаест станова, и зграде на углу Гун-
дулићевог венца 39 и Венизелосове 30, изграђене 1932. године, 
бруто површине 1.827,59 m², подељене физичком деобом са оп-
штином Стари град, при чему су Задужбини припала два локала 
нето површине 103 m², и девет станова, нето површине 337 m².

Зграде Задужбине се обнављају средствима Задужбине, и до сада 
су обновљене уличне и дворишне фасаде зграде у Ђорђа Јовано-
вића 5, и Венизелесовој 30 – Гундулићев венац 39, а у све три згра-
де окречена су степеништа, уређени улази и изведено уземљење 
електричних инсталација.
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Конкурси за наставнике и сараднике Универзитета у Београду за 
доделу награде за најбоље научно, односно стручно остварење, 
и награде за најбоље књижевно остварење расписују се од 2004. 
године. Услови конкурса су да награђена буду оригинална дела 
једног аутора, издата први пут у претходној години. 

Закључно са 2015. годином, награђена су двадесет три наставника 
и сарадника Универзитета у Београду, а награду чине Диплома За-
дужбине Веселина Лучића и новчани износ, који се увећавао – од 
50.000 динара 2004, до 250.000 динара 2015. године.

За 2015. годину за најбоље научно дело награђени су са по 
125.000,00 динара:

др Нинослав Никићевић, редовни професор на Пољопривред-
ном факултету Универзитета у Београду, за научну монографију 
СРПСКА ШЉИВОВИЦА 

и др Радивој Радић, редовни професор на Филозофском факул-
тету Универзитета у Београду, за научну монографију ДРУГО ЛИЦЕ 
ВИЗАНТИЈЕ.

Награда за најбоље књижевно остварење појединаца за 2015. го-
дину није додељена.

Награде Задужбине 
Веселина Лучића
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1.  За 2004. годину – мр Влада Станковић, асистент Филозофског 
факултета, за дело Цариградски патријарси и цареви македонске 
династије.

2.  За 2005. годину – др Виктор Недовић, доцент Пољопривред-
ног факултета, за дело Fundamentals of Cell Immobilisation 
Biotechnology.

3.  За 2006. годину – проф. др Жика Бујуклић, редовни професор 
Правног факултета, за дело Forum romanum.

4.  За 2007. годину – др Владан Девеџић, редовни професор Факул-
тета организационих наука, за дело Semantic Web and Education.

5.  За 2008. годину – др Тања Поповић, редовни професор Фило-
лошког факултета, за дело Речник књижевних термина и др Вла-
димир Мако, редовни професор Архитектонског факултета, за 
дело The art of harmony.

6.  За 2009. годину – др Жарко Требјешанин, редовни професор 
Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију, за дело 
Речник Јунгових појмова и симбола, и др Сима Аврамовић, редов-
ни професор Правног факултета, за дело Rhetorike techne – ве-
штина беседништва и јавни наступ.

7.  За 2010. годину – др Мила Павловић, редовни професор Ге-
ографског факултета, за дело Села сјеничког краја, антропогеог-
рафска проучавања.

8.  За 2011. годину – др Бранислав Тодић, редовни професор Фи-
лозофског факултета, за дело Радови о српској уметности и 
уметностима XVIII века.

9.  За 2012. годину – др Ранко Козић, доцент на Филолошком фа-
култету Универзитета у Београду, за дело Рођење романа из духа 
парафразе.

10.  За 2013. годину – др Миодраг Спалевић, редовни професор на 
Машинском факултету Универзитета у Београду, за дело Error 
Bounds of Gaussian Quadrature Formulae for One Class of Bernstein-
Szego Weights.

11.  За 2014. годину – др Данијела Васић, доцент на Филолошком 
факултету Универзитета у Београду, за научну монографију 
Месечева принцеза и др Душица Тодоровић Лакаве, ванредни 
професор на Филолошком факултету Универзитета у Београ-
ду, за научну монографију Pirandello in fabula.

Добитници Награде 
„Веселин Лучић“ 
за најбоље научно ост-
варење
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12.  За 2015. годину – др Нинослав Никићевић, редовни профе-
сор на Пољопривредном факултету Универзитета у Београду, 
за научну монографију Српска шљивовица и др Радивој Радић, 
редовни професор на Филозофском факултету Универзитета у 
Београду, за научну монографију Друго лице Византије.

1.  За 2004. годину – др Радомир Симић, редовни професор Рудар-
ско-геолошког факултета, за роман Ход по води Јоланде Козловске.

2.  За 2005. годину награда није додељена.

3.  За 2006. годину – проф. др Радиша Јанчић, редовни професор 
Фармацеутског факултета, за дело Моја маслина.

4.  За 2007. годину награда није додељена.

5.  За 2008. годину – др Драган Стојановић, редовни професор Фи-
лолошког факултета, за дело Месеци. 

6. За 2009. годину награда није додељена.

7.  За 2010. годину – др Гордан Маричић, доцент Филозофског фа-
култета, за дело Литерарије.

8.  За 2011. годину – др Снежана Вељковић, редовни професор 
Медицинског факултета, за дело Хроника Медицинског факулте-
та у Београду (1920-2010).

9.  За 2012. годину – др Михајло Пантић, редовни професор Фи-
лолошког факултета Универзитета у Београду, за дело Too Much 
Time for Unimportant Things (Превише времена за неважне ствари).

10. За 2013. годину награда није додељена.

11.  За 2014. годину – др Бошко Сувајџић, ванредни професор Фи-
лолошког факултета Универзитета у Београду, за књигу Соне-
ти. Ватре.

12. За 2015. годину награда није додељена.

Добитници Награде 
„Веселин Лучић“  

за најбоље књижевно 
остварење  

појединаца
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ЗАДУЖБИНА  

Ђоке Влајковића
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Ђока Влајковић, рођен 1831. године, био је изузетна личност коју 
је одликовала храброст. У војску је отишао са 17 година, а током 
дуге војничке каријере борио се у Аустрији, у Кримском рату на 
страни Русије, и у свим српско-турским ратовима. Пензионисан 
је као пешадијски пуковник српске и руске војске. У његовој вој-
ној карактеристици остаје забележено да је „врло способан ко-
мандант, који је имао великог утицаја на своје потчињене, врло 
речит, а на служби ревностан и тачан”. Умро је 17. августа 1883. 
године у Београду, где је и сахрањен уз све војне почасти. У ње-
говој заоставштини налазио се и двадесет један орден, а међу 
њима су била два ордена Црвеног крста, споменице Црногорске 
и Севастопољске, три ордена Таковског крста различитог степена, 
руски орден Свете Ане, медаља за храброст и руски Крст светог 
Ђорђа.

Пуковник Ђока Влајковић био је један од највећих српских до-
бротвора. Једна од улица у центру Београда, у којој се налази ње-
гова Задужбина, данас носи име овог добротвора.

Примањима од двеју пензија, руске и српске, стекао је, за оно вре-
ме, велико имање, јер је био економичан домаћин, умерен и му-
дар. Цео свој иметак, односно плацеве на данашњем Тргу Николе 
Пашића и на Врачару, процењен између два светска рата на пет 
милиона динара, оставио је својеручним тестаментом, сачињеним 
8. новембра 1878. године у Београду, сину, ћерки и супрузи, и у 
„просветне сврхе“. Низом тужних околности чланови његове по-
родице су остали без средстава за живот и умрли до 1911. године, 
па је једини наследник постала држава Србија, која је имала об-
авезу да оснује задужбине за просветне сврхе.

Задужбина Ђоке Влајковића почела је да ради 1911. године. Од закуп-
нине коју је Универзитет у Београду сакупљао издајући станове, подиг-
нуто је неколико студентских домова и штампан је велики број књи-
га. Задужбина је помагала и рад младих научника који су се бавили 
истраживањем социологије и антропогеографије. Тридесетих година 
XX века Министарство просвете је одлучило да прода имање на Вра-
чару и да плацеве у данашњој Влајковићевој улици замени са Аграр-
ном банком. Од тог је новца саграђена велика зграда у Влајковићевој 
5. На нову зграду постављена је биста Ђоке Влајковића, урађена од 
природног камена, рад вајара Марка Брежанина, и венац за медаљон 
од вештачког камена, рад вајара Бранка Филиповића. 

После Другог светског рата, у просторије Задужбине бесправно је 
усељен батаљон народне милиције, а затим и управа Београдског 
циркуса. Задужбини је одузет сав простор, потом претворен у ста-
нове. Управа Задужбине Ђоке Влајковића, уз новчану помоћ За-
дужбине Милене и Душана Јанковића, доградила је још три спра-
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та на постојећу зграду, али им је и та имовина одузета. Донета је 
одлука да Задужбина прима само пет одсто од прихода, али тај 
новац никада није добила. 

Целокупна имовина Задужбине је национализована 1958. године. 
Објашњење за национализацију било је да та најамна зграда слу-
жи за богаћење појединаца. 

Решењем Министарства културе Републике Србије бр. 022-3376/95-
03, од 24. јула 1995. године, Задужбина Ђоке Влајковића обновила 
је рад. Општина Стари град је, пет година касније, пренела право 
управљања и коришћења станова и пословних просторија на Уни-
верзитет у Београду – универзитетску Задужбину Ђоке Влајковића.

Данашњу имовину Задужбине чине две зграде које се налазе у 
Влајковићевој 5. Зграде се састоје од два пословна простора, три-
десет два стана и једне гарсоњере. Издавањем пословног просто-
ра и закупом станова, остварује се циљ Задужбине – помагање 
општих потреба Универзитета у Београду у области високог обра-
зовања и науке.

У складу с циљевима Задужбине Ђоке Влајковића, а на предлог 
ректора, Одбор Задужбине Ђоке Влајковића сваке године одо-
брава средства за опште потребе Универзитета у Београду у обла-
сти високог образовања и науке. У 2015. години, по предлогу рек-
тора Универзитета, одобрена су и пренета средства Универзитету 
у Београду у износу од 400.000 динара за потребе конзервације и 
рестаурације предмета у Свечаној сали.
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ЗАДУЖБИНА  

Mиливоја Јовановића  
и Луке Ћеловића
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Даница Јовановић је тестаментом сачињеним 22. маја 1933. го-
дине, у спомен на свог брата Миливоја А. Јовановића, имовину, 
коју су чинили новац, хартије од вредности и кућа у Крунској 4 
(сада Андрићев венац 12), оставила Универзитету у Београду, да 
се образује Задужбина која ће носити његово име.

Виши чиновник у Министарству саобраћаја, Миливоје (Арсенија) 
Јовановић, рођен је 1865, а умро 1932. године. Сахрањен је у по-
родичној гробници на Новом гробљу у Београду. Скроман и ра-
дан, још за живота се истакао као добротвор просвете и културе.

У тестаменту, који је проглашен 2. јуна 1939. године, пише: „Главница 
се не сме трошити, а од прихода издаваће се награда за прописане 
темате о св. Сави из области правних и финансијско-економске групе 
или ће се давати помоћ сиромашним студентима да би могли свршити 
факултет на нашем Универзитету или помоћ ради продужења студија 
на страни, руководиће се при избору не само вредноћом и спремом 
који студенти имају, већ и нарочито помагати оне који по своме раду и 
животу обећавају бити добри људи, јака чврста карактера”.

Универзитетски сенат је 28. октобра 1939. године примио заостав-
штину Данице А. Јовановић из Београда, и то имање у Крунској 4. 
Од новца добијеног продајом овог имања, по исплати легата које 
је Даница А. Јовановић навела у тестаменту, образована је Задуж-
бина под именом њеног брата Миливоја А. Јовановића, вишег чи-
новника Министарства саобраћаја. 

Универзитет је 1939–1940. године саградио зграду, по пројекту 
архитекте Глигорија Самојлова, на којој стоји натпис да је зајед-
ничка Задужбина Луке Ћеловића Требињца и Миливоја А. Јовано-
вића. Она је саграђена од дела новца који је остао од Задужбине 
Луке Ћеловића на имању Миливоја Јовановића, које се налази на 
углу садашњих улица Кнеза Милоша и Андрићев венац.

Приход Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића остварује 
се издавањем стамбеног и пословног простора, који чини шест локала 
и двадесет осам станова, укупне површине 2.115 m2, чијим се изда-
вањем остварује циљ Задужбине – награђивање студентских радова 
из области правних и економских наука, помагање студентима на сту-
дијама у земљи и иностранству, додељивање стипендија, набавка уџ-
беника, литературе и других средстава потребних за студирање и уса- 
вршавање, као и други облици помоћи које утврди Одбор Задужбине. 
Имовина Задужбине је после Другог светског рата национализована.

Решењем Министарства културе Републике Србије бр.022-
3374/95-03 од 24. јула 1995. године, обновљен је рад Задужбине 
Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића. 

Највећи добротвор Универ-
зитета у Београду, трговац 
Лука Ћеловић (1854–1929), 
био је један од најбогатијих 
и најугледнијих људи у Ср-
бији свога времена. Био 
је оснивач и председник 
Београдске задруге и члан 
Управног одбора Народне 
банке Краљевине Србије. 
Савамалу, део Београда око 
железничке станице, прет-
ворио је у отмен и модеран 
део града. Уверен да наука 
и привреда највише значе 
за напредак сваког народа, 
још за живота је додељивао 
награде најбољим студенти-
ма, а тестаментом је цело-
купну имовину, процењену 
на више од педесет милиона 
ондашњих динара, оставио 
Универзитету. После Другог 
светског рата, његова остав-
штина је национализована, 
и већ 60 година студенти и 
професори немају корист од 
ње. Њен мали део је уложен 
у заједничку задужбину под 
називом „Задужбина Мили-
воја Јовановића и Луке Ће-
ловића“.
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У 2015. години средства су утрошена у складу са планом набав-
ки и финансијским планом. Ове године плаћена су сва заостала 
дуговања за одржавање гробнице на Новом гробљу за период од 
четрдесет година у износу од 128.000 динара.

Износом од 300.000 динара учествовано је у финансирању часо-
писа Задужбинар број 4.

У складу са одлукама Одбора везаним за одржавање зграде За-
дужбине, у свему према условима Завода за заштиту споменика 
културе града Београда, замењени су прозори на фасади зграде 
у Кнеза Милоша 2. Радови су пријављени Општини Стари град и 
добијена су решење о одобрењу извођења радова. Сви радови на 
објекту су и изведени уз стручни надзор.

Како је на рачуну Задужбине у тренутку покретања стечајног по-
ступка Универзал банке било преко 50.000 евра, то је пријављено 
потраживање Привредном суду у Београду 7. марта 2014. године, 
за износ који је прелазио наведену суму и то 559.214,04 динара. 
Пријава је прихваћена и чека се деоба стечајне масе.
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Одлуком Одбора Задужбине, а по расписаном конкурсу, није до-
дељена ни једна партиципација у трошковима школарине доктор-
ских студија за школску 2014/2015. годину.

Одлуком Одбора Задужбине, а по расписаном конкурсу, награђен  
је двадесет један стручни рад студената за 2014/2015. годину. Из-
нос од по 30.000 динара додељен је студентима:

1.  Биљани Мутавџић, за стручни рад Специфичности управљања 
процесом снабдевања залихама у здравству.

2. Стефану Живковићу, за рад Концесија и БОТ аранжмани.

3. Павлу Зорићу, за рад Природни ресурси Србије.

4. Ненаду Славујцу, за рад Савремена ПОРТОФИЛИО теорија.

5.  Јовани Колоски, за туторски рад Сива економија на тржишту 
рада у Србији.

6. Бојану Мрђи, за рад Објективна одговорност за штету.

1.  Сандри Драговић, за рад Заштита права на породични живот у 
пракси европског суда за људска права.

2.  Ивану Ћоровићу, за рад Идеолошка позадина развоја парламен-
таризма у Србији.

3. Урошу Бајoвићу, за рад Уставни преображај Краљевине Шпаније 
1975–1979. и модерна шпанска држава.

4. Марку Мркоњићу, за стручни рад из области компанијског 
права Институт пробијања правне личности у српском праву.

5. Лазару Радаковићу, за рад Грађанско правне последице преваре.

6.  Маши Мишковић, за рад Закључење уговора у common saw систему.

7.  Стефану Андоновићу, за рад Управно-правни аспекти деловања 
повереника за заштиту равноправности.

8.  Иви Иванов, за рад Пример решавања асиметрије информација 
- Агенције за извештавање о кредитној способности правних и фи-
зичких лица.

Стипендије  
Задужбине
Миливоја Јовановића 
и Луке Ћеловића

Економски  
факултет

Правни факултет
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9.  Ненаду Обрадовићу, за рад Успостављање демократије у Југос-
лавији после Другог светског рата.

10.  Марији Момић, за рад Ванбрачни партнери као законски на-
следници у законодавству Републике Србије.

11.  Марку Митровићу, за рад Одговорност за штету коју причине 
малолетна лица.

12.  Марку Тешановићу, за рад Начело једнакости и забрана дис-
криминације при запошљавању.

13.  Милици Маричић, за рад Правно дејство понуде према одред-
бама Закона о облигационим односима и Конвенцији УН о уговори-
ма о међународној продаји робе.

1.  Нели Милошевић, за рад Узрочно последични механизам криза и 
принципи регулације.

1. Ради Мирић, за рад Утицај Устава Белгије од 1831. године на 
развој српске уставности у периоду 1835–1921. године.

Одлуком Одбора Задужбине, а по расписаном конкурсу, додеље-
не су двадесет три стипендије у износу од 10.000 динара месечно 
за школску 2014/2015. годину током десет месеци, следећим сту-
дентима:

1. Маријани Малинић, просечна оцена 9,79
2. Ивани Грос, просечна оцена 9,62
3. Луки Јокићу, просечна оцена 9,53
4. Александру Грашићу, просечна оцена 9,50
5. Јовани Стојановић, просечна оцена 9,33
6. Милани Милошевић, просечна оцена 9,27
7. Војкану Крстићу, просечна оцена 9,18
8. Бојани Гајић, просечна оцена 9,17
9. Стефану Живковићу, просечна оцена 9,14
10.Јелени Живковић, просечна оцена 9,05
11.Мирјани Стојановић, просечна оцена 9,00
12.Филипу Грујичићу, просечна оцена 9,00

Факултет 
организационих наука

Факултет  
политичких наука

Економски 
факултет
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1. Сандри Николић, просечна оцена 9,92
2. Марку Шукалу, просечна оцена 9,85
3.Милици Миленковић, просечна оцена 9,85
4. Немањи Ћурчићу, просечна оцена 9,77
5. Сањи Лекић, просечна оцена 9,50
6. Нини Маринац, просечна оцена 9,45
7. Јелени Каравла, просечна оцена 9,42
8. Владимиру Јовићу, просечна оцена 9,35
9. Радовану Новаковићу, просечна оцена 9,33
10. Анђели Радосављевић, просечна оцена 9,21
11. Тамари Т омић, просечна оцена 9,05

Правни факултет
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ЗАДУЖБИНА  

Драгољуба Маринковића
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Познати адвокат, Драгољуб Маринковић, рођен је 1883. године 
у Београду. За живота је стекао велику имовину – непокретности 
по Београду, имања у Банату и Бачкој и искључиво право истра-
живања руда и копова по целој земљи. Умро је 8. октобра 1944. 
године, а 1959. године је национализована његова целокупна за-
оставштина. 

Драгољуб Маринковић је 3. јула 1944. године сачинио тестамент, 
којим је оставио имање на углу Булевара краља Александра 26 и 
Ресавске улице – плац површине 350,90 m², са четвороспратном 
зградом и мансардом, да се после његове смрти оснује задужби-
на, као неизбрисива успомена на његову мајку Јелисавету. Било је 
то при крају Другог светског рата, када су задужбине и фондови 
почели полако да пропадају и губе своју имовину. 

Рад Задужбине обновљен је 28. маја 1996. године Решењем Ми-
нистарства културе Републике Србије бр. 022-927/96-03, у циљу 
унапређивања здравства на Универзитету у Београду, и то кроз по-
бољшање рада Завода за здравствену заштиту студената, партици-
пацију у трошковима лечења и опоравка студената, здравствено 
просвећивање студената и запослених на Универзитету, учешће 
у финансирању пројеката чији је предмет истраживање здравља 
младих, посебно студентске популације, унапређивање здравства 
запослених на Универзитету и друге облике помоћи које утврди 
Одбор Задужбине.

Приход се остваривао издавањем стамбеног и пословног просто-
ра у Булевару краља Александра 26, који чини петнаест станова, 
од којих су четири незаконито откупљена, и седам локала, бруто 
површине 1.126 m2.

У поступку реституције, зграда Задужбине враћена је наследници-
ма бившег власника јер је иста у поступку национализације одузе-
та од оставинске масе Драгољуба Маринковића и што никад није 
основана као Задужбина због одложног рока и услова прописаног 
тестаментом. Задужбина располаже одређеним делом прихода 
због дуговања закупаца за претходни период од стране несаве-
сних закупаца, а против којих су покренути судски поступци за 
намирење потраживања који су у току.

Одлуком Одбора Задужбине, а по расписаном конкурсу, додеље-
но је педесет осам стипендија од по 10.000 динара месечно за 
школску 2014/2015. Годину, током 10 месеци, следећим студен-
тима:

Стипендије 
Задужбине 
Драгољуба 
Mаринковића 
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1. Петру Симићу, просечна оцена 10,00
2. Владимиру Бероњи, просечна оцена 10,00
3. Ненаду Василићу, просечна оцена  10,00
4. Селени Гајић, просечна оцена 9,81
5. Даници Станић, просечна оцена 9,78
6. Марији Јеремић, просечна оцена 9,77
7. Ивани Шулубурић, просечна оцена 9,76
8. Кемалу Алихоџићу, просечна оцена 9,75
9. Младену Маринковићу, просечна оцена 9,67
10. Дарији Стефановић, просечна оцена 9,53
11. Небојши Шушићу, просечна оцена 9,50
12. Наталији Спасојевић, просечна оцена 9,50
13. Милану Сретеновићу, просечна оцена 9,50
14. Сањи Кекић, просечна оцена 9,47
15. Марији Кнежевић, просечна оцена 9,44
16. Марији Величковић, просечна оцена 9,42
17. Алиси Ђорђевић, просечна оцена 9,42
18. Драгани Стошовић, просечна оцена 9,42
19. Срђану Шиповцу, просечна оцена 9,33
20. Димитрију Цветковићу, просечна оцена 9,32
21. Петру Тојићу, просечна оцена 9,31
22. Томиславу Станојчићу, просечна оцена 9,25
23. Бојани Тасић, просечна оцена 9,20
24. Катарини Сувајац, просечна оцена 9,17
25. Марији Тошић, просечна оцена 9,10
26. Тамари Арсић, просечна оцена 9,06
27. Марку Магденовићу, просечна оцена 9,05
28. Михајлу Кораћу, просечна оцена 9,00
29. Василиси Влаховић, просечна оцена 9,00 

1. Стефану Срдојевићу, просечна оцена 10,00
2. Љиљани Јелић, просечна оцена 9,76
3. Ањи Црљеница, просечна оцена 9,75
4. Марији Ђурђевић, просечна оцена 9,42
5. Ани Несторовић, просечна оцена 9,13
6. Неди Драгишић, просечна оцена 9,13

1. Немањи Ђоковићу, просечна оцена 9,75
2. Тамари Антонић, просечна оцена  9,68
3. Драгани Јаворац, просечна оцена 9,45 
4. Тијана Стајић, просечан оцена 9,44 
5. Сањи Вујчић, просечна оцена 9,39
6. Марку Ћеху, просечна оцена 9,39
7. Анети Дрндаревић, просечна оцена 9,37
8. Анђелки Данчетовић, просечна оцена 9,33

Медицински 
факултет

Стоматолошки  
факултет

Фармацеутски  
факултет
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9. Александри Јонић, просечна оцена 9,24
10. Стефану Планићу, просечна оцена 9,24
11. Нини Љубојевић, просечна оцена 9,22
12. Милени Гагић, просечна оцена 9,11
13. Марини Павићевић, просечна оцена 9,11
14. Милици Ђокић, просечна оцена 9,08
15. Катарини Николић, просечна оцена 9,06
16.Биљани Миливојевић, просечна оцена 9,03

1. Илији Јовановићу, просечна оцена 9,84
2. Митри Драгојевић, просечна оцена 9,73
3. Дејану Брдарићу, просечна оцена 9,60
4. Сањи Сладић, просечна оцена 9,56
5. Зорани Зуровац, просечна оцена 9,50
6. Емилији Славић, просечна оцена 9,40
7. Маига Тамари Кабангу, просечна оцена 9,13

Факултет 
ветеринарске 
медицине
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Архитектонског факултета:
Николи Арсићу
Емилији Пијевчевић

Биолошког факултета:
Симони Милановић
Антону Тијанићу

Географског факултета:
Марији Ристић
Данијели Милосављевић

Грађевинског факултета:
Милици Ћировић

Одлуком Одбора Задужбине, а по расписаном Јавном позиву за 
школску 2014/2015. годину, додељена је новчана помоћ од по 30.000 
динара за шездесет пет студената:
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Економског факултета:
Срђану Миловановићу
Ивану Ђурићу
Марти Мачар
Слободанки Добријевић

Електротехничког факултета:
Марку Цветиновићу

Математичког факултета:
Лазару Младеновићу

Медицинског факултета:
Мони Маличевић

Пољопривредног факултета:
Павлу Штрбцу
Николи Ђурђевићу
Александру Вујанићу
Ђурђини Којић

Правног факултета:
Жељку Ковачевићу
Драгани Просингер
Милораду Миросавићу
Радомиру Муминовићу
Ани Суботић
Луки Булатовићу
Андријани Аврамовић
Аљоши Вулићу
Далиборки Симикић

Рударско-геолошког факултета:
Бранкици Вуловић

Саобраћајног факултета:
Александру Поповићу

Технолошко-металуршког факултета:
Ведрани Тасић

Факултета безбедности:
Анити Илић
Ивану Сокићу

Факултета организационих наука:
Драгани Савић
Браниславу Делићу

Факултету политичких наука:
Десанки Цвијовић
Филипу Јовановићу
Марији Петковић
Љубици Владушић
Слободану Бркићу
Лазару Симићу

Факултета за специјалну  

едукацију и рехабилитацију:
Милици Ђурђевић
Сузани Цветићанин
Сузани Јојић
Јелени Костић
Ненаду Драмићанину

Филозофског факултета:
Наташи Кељачки
Јасни Марјановић
Слађану Сташевићу
Младену Радисављевићу
Дејани Ракић
Лени Марковић
Миљани Ћоровић
Марку Матићу
Мирели Авдагић
Рашуо Николи
Јани Пејић

Филолошког факултета:
Татјани Лисици
Јелени Лазаревић
Жељку Гордићу
Миланки Николић
Светлани Николић
Николи Ковачевићу
Аници Илић

Шумарског факултета:
Његошу Раичковићу
Немањи Мисаиловићу



/  У Н И В Е Р З И Т Е Т  У  Б Е О Г Р А Д У  /  ЗАДУЖБИНАР90

ЗАДУЖБИНА  

Влајка Каленића
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Влајко Каленић, надалеко чувени занатлија, обућар и економ, 
рођен је 6. августа 1851. године у Малом Мокром Лугу. Умро је у 
Београду, 6. октобра 1907. године. Велико богатство стекао је за-
хваљујући свом занату, који је био веома цењен у Србији. Новцем 
који је стекао, куповао је плацеве по београдским предграђима, 
који су, ширењем престонице, добијали на вредности.

Познат као „српски Нобел“, Влајко Каленић је био добар привред-
ник који је показивао велику љубав према своме народу, а нарочи-
то према ширењу културе и просвете. Током живота се истакао као 
велики добротвор. Тестаментом од 30. јуна 1907. године сву своју 
имовину оставио је у добротворне сврхе за просветне циљеве.

Тестаментом Влајка Каленића одређено је да се његова имовина 
распрода и новац правично уложи, тако да Задужбина може да 
живи само од камата, а да се главница никада не дира. Из њеног 
прихода би се помагали сиромашни ученици „који су се одали из-
учавању народне економије“, и унапређивао би се рад Трговачке 
академије.

Министарство просвете је 1931. године основало Задужбину 
Влајка Каленића. Од његове заоставштине 1935. године подигну-
та је велелепна палата у Светогорској 12, на чијој је фасади по-
стављена његова биста.

Имовина Задужбине Влајка Каленића у целости је национализо-
вана после Другог светског рата. 

Решењем Министарства културе Републике Србије бр. 022-
924/96-03, од 3. јуна 1996. године, Универзитет у Београду обно-
вио је њен рад. Задужбину чини зграда у Светогорској 12, повр-
шине 2.597 m², у којој се налазе тридесет два стана и две собе. 
Средства добијена њиховим издавањем користе се за помоћ од-
личним студентима Економског факултета слабијег материјалног 
стања. Помоћ је у виду стипендија за усавршавања у земљи и ино-
странству, а издваја се и за установе и организације у области сту-
дентског стандарда.

По добијању на коришћење и управљање од Градске општине Ста-
ри град, септембра 2000. године, значајна средства Задужбине 
уложена су у инвестиционо одржавање зграде: извршена је реви-
тализација комплетне уличне фасаде, статички и архитектонски 
санирана је пасарела у којој су обновљени витражи, делимично су 
саниране дворишне фасаде, замењени су олуци.
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Стипендије 
Задужбине
Влајка Каленића

Одлуком Одбора Задужбине, а по расписаном конкурсу, до-
дељене су две стипендије у износу од по 10.000 динара ме-
сечно, за школску 2014/2015. годину, током десет месеци, 
следећим студентима:

1. Жани Јанковски, просечна оцена 9,48
2. Милану Стевићу, просечна оцена 9,20

Одлуком Одбора Задужбине, а по расписаном конкурсу, 
додељено је петнаест материјалних помоћи у износу од по 
50.000 динара, следећим студентима:

1. Филипу Грујичићу
2. Ани Младеновић
3. Кристини Тонковић
4. Јовани Стојановић
5. Стефану Брдарићу
6. Војкану Крстићу
7. Христини Граовац
8. Ненаду Јевтовићу

9. Невени Ерић
10. Тијани Луковић
11. Александру Митровићу
12. Милици Живадиновић
13. Ивани Бишовац
14. Јелени Симић
15. Стефану Живковићу

Економски 
факултет 
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ЗАДУЖБИНА  

Раде и Милана Вукићевића
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Један од највећих добротвора Универзитета у Београду, Милан С. 
Вукићевић, рођен је у Београду 1869. године. После завршетка 
Правног факултета запослио се у суду. Био је помоћник управника 
вароши Београда, члан Државног савета, радио је и у Главној контр-
оли Краљевине СХС. Годинама је био члан и председник управних 
одбора банкарских и индустријских предузећа, а 1935. биран је и 
за народног посланика. Као осведочени родољуб, учествовао је у 
Првом светском рату, из кога је изашао као капетан друге класе.

Тестаментом који је написао 4. јула 1941. године, целокупну имо-
вину – кућу у Ресавској 9 и две куће у Рузвелтовој 20 (раније Гро-
бљанска и Гетеова), имање у Винчи и виноград на Бањици – на-
менио је да, после смрти супруге, припадне Пољопривредном и 
Медицинском факултету Универзитета у Београду. Поштујући ње-
гову последњу вољу, те године су основане две задужбине: Задуж-
бина Јевросиме, Симе и Милана Вукићевића, у помен његовим 
родитељима, и Задужбина Раде и Милана Вукићевића, у помен 
супруге Радмиле. Умро је октобра 1941. године, а Радмила апри-
ла 1945. године. Сахрањени су у Београду, у крипти цркве Светог 
архангела Гаврила, коју је подигао у спомен на српске ратнике 
погинуле у Првом светском рату.

После Другог светског рата имовина Задужбине је национализо-
вана. Решењем Министарства културе Републике Србије број 022-
3370/95-03, од 24. јула 1995. године, Универзитет је обновио рад 
Задужбине Раде и Милана Вукићевића. Њену имовину чине кућа и 
седам зграда у Ресавској 9 у Београду, укупне површине 1.719 m² и 
кућа и дворишна зграда у Рузвелтовој (раније Гетеовој) 20, укупне 
површине 1.016 m². Упркос великим напорима, Универзитету је 
враћен само део станова и локала у тим зградама. Приход од њи-
ховог издавања намењен је унапређивању здравства на Универзи-
тету у Београду.

Са Градском општином Врачар је 2010. године склопљен уговор 
о ревитализацији уличне фасаде зграде, по пројекту који је фи-
нансирала Задужбина. По уговору је, током 2010/2011. године, за 
наведене радове уплаћено 1.000.000 динара.

Циљ Задужбине је унапређивање здравства на Универзитету. Сред-
ства од издавања у закуп стамбеног простора користе се за уна-
пређивање рада Завода за здравствену заштиту студената, парти-
ципацију у трошковима лечења и опоравка студената, здравствено 
просвећивање студената и запослених на Универзитету, учешће у 
финансирању пројеката чији је предмет истраживања здравље 
младих, посебно студентске популације, унапређење здравства 
запослених на Универзитету, као и друге облике помоћи које утвр-
ди Одбор Задужбине. 
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Одлуком Одбора Задужбине, а по расписаном конкурсу за школ-
ску 2014/2015. годину, додељене су три стипендије у износу од по 
10.000 динара месечно, студентима:

1. Ђорђу Милићевићу, просечна оцена 10,00
2. Долики Васовић, просечна оцена 9,85
3. Милети Минићу, просечна оцена 9,50

Одлукама Одбора Задужбине додељена су средства:

Медицинском факултету у износу од 700.000 динара за учешће 
у финансирању два пројекта у области здравља, конкретно, уна-
пређења здравља студената;

Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију у износу од 
200.000 динара за подршку у програмима који су прилагођени 
специјалном режиму студија студената са инвалидитетом.

Стипендије 
Задужбине
Раде и Милана 
Вукићевића

Медицински  
факултет
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ЗАДУЖБИНА  

Љубице М. Здравковић
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Љубица М. Здравковић је тестаментом из 1939. године, имено-
вала државу за универзалног наследника своје целокупне имови-
не, коју је, осим новца и хартија од вредности, чинила и зграда у 
Синђелићевој 26. Последња жеља јој је била да се, након њене 
смрти, од те имовине оснује Задужбина, са називом „Љубица Хи-
трово, преудате М. Здравковић Вучковић“, којом ће руководити 
Задужбински одсек Министарства просвете.

Велика добротворка рођена је 1858. године у Неготину, а умрла у 
Београду 1941. године. Задужбина Љубице М. Здравковић осно-
вана је одлуком Министарства просвете 1948. године, али је њена 
имовина накнадно национализована.

Приход Задужбине био је намењен школовању тројице студената 
филозофских, правних и техничких наука Универзитета у Београ-
ду, који су сиромашног стања, а добро уче, и школовању по једне 
сиромашне ученице Женске учитељске школе у Неготину.

Решењем Министарства културе Републике Србије бр. 022-
3369/95-03, од 24. јула 1995. године, Задужбина је обновила рад. 
Међутим, враћен јој је само део имовине у дворишним зградама у 
Синђелићевој 26. Улични део Задужбине је Градска општина Вра-
чар делом дала у откуп, а део је и даље општински. Зграду чини 
седам станова, укупне површине од 216 m². Зграда је у веома ло-
шем стању, а Задужбина не може да улаже у њу средства јер има 
врло мале приходе, а тренутно је заокупљена и решавањем имо-
винско-правних односа.

Средства Задужбине користе се за материјално помагање студе-
ната факултета Универзитета у Београду. Издавањем стамбеног 
простора у 2014. години стипендиран је један студент. Кандидата 
бира Одбор Задужбине на основу расписаног конкурса, по тачно 
утврђеним критеријумима: општи успех у претходном школовању, 
редовно уписивање године студија, просечна оцена у претходним 
годинама студија и други показани резултати.

Одлуком Одбора Задужбине, а по расписаном конкурсу, додеље-
на је једна стипендија у износу од 10.000 динара месечно за школ-
ску 2014/2015. годину, током десет месеци:

Јовани Мијатовић, студенту Пољопривредног факултета Универ-
зитета у Београду, просечна оцена 9,90.

Стипендије 
Задужбине
Љубице м. 
Здравковић 
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Милан Стефановић Смедеревац, рођен je у Смедереву 1868. го-
дине. Био je угледни трговац и банкар. Његова непокретна имови-
на у Београду вредела је више од шест милиона динара, а како је 
потицао из угледне трговачке породице имао је и неколико кућа, 
имања, магацина и дућана по Смедереву и околини.

У улици Престолонаследников трг (данас Теразије) 39, у Београду 
је 1912. године, подигао једну од најлепших зграда оног времена, 
тзв. Смедеревску банку, коју је 1935. године, тестаментом на име 
легата, оставио Удружењу београдске трговачке омладине, с тим 
што ће се од половине главнице и прихода основати фонд са на-
зивом „Фонд Милана Стевановића Смедеревца и супруге Дарин-
ке“. Из његовог дохотка школовало би се од два до пет ђака, за-
висно од прихода Фонда. Велики добротвор је део своје имовине 
оставио и Колу српских сестара, Дому слепих „Краљ Александар 
I“, Привреднику, Смедеревској трговачкој омладини и Смедерев-
ском трговачком удружењу.

Умро је 26. априла 1947. године. Исте године је основан Фонд, али 
је његова имовина убрзо национализована.

ФОНДАЦИЈА 

Милана Стефановића  
Смедеревца и супруге 
Даринке
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Решењем Министарства културе Републике Србије бр. 022-
925/96-03, од 28. маја 1996. године, рад Фонда је обновљен ради 
подстицања развоја менаџмента и других научних дисциплина 
чији је предмет унапређење трговине, које се изучавају на Уни-
верзитету у Београду.

Имовину Фондације чини четвороспратна стамбено-пословна 
зграда у Београду, Теразије 39, са девет станова и два пословна 
простора, укупне површине 1.315 m². Пре преноса на Универзи-
тет у Београду – Универзитетски фонд, општина Стари град је део 
станова дала у откуп и надзидано је поткровље. Средства од изда-
вања у закуп два пословна простора и станова користе се за под-
стицање развоја менаџмента и других научних дисциплина чији је 
предмет унапређење трговине.

Број корисника Фондације и начин коришћења средстава утврђују 
се годишњим планом који доноси Одбор Фондације, на основу 
расположивих средстава од закупнине остварене у току претход-
не године издавањем стамбеног и пословног простора.

Одлуком Одбора Фондације, а по расписаном конкурсу, додеље-
но је седам стипендија у износу од по 10.000 динара месечно за 
школску 2014/2015. годину, током десет месеци, студентима:

 

1. Димитрију Мрихину, просечна оцена  9,64

1. Јовани Мрвић, просечна оцена 9,64 
2. Александри Ратковић, просечна оцена 9,55
3. Јаворки Ђурић, просечна оцена 9,09
4. Невени Вранић, просечна оцена 9,03
5. Драгани Милановић, просечна оцена 9,03

1.Стојки Васиљевић, просечна оцена 9,44 

Стипендије 
Фондације
Милана 
Стефановића 
Смедеревца и 
супруге Даринке

Машински  
факултет

Факултет  
организационих  
наука

Факултет  
безбедности 
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У авионској несрећи трагично су настрадале сестре Булајић, Ксенија 
– Сена и Љиљана. Након њихове преране смрти родитељи су 1989. 
године основали Фондацију „Сестре Булајић“. Ксенија је дипломи-
рала на Архитектонском факултету са 23. године, а Љиљана је на 
Природно-математичком факултету дипломирала физичку хемију. 

Мајка Лепосава и отац Митар су средствима добијеним од осигу-
рања због авионске несреће у којој су страдале, основали фонда-
цију са жељом да иза њихове деце остане добро дело по угледу на 
велике задужбинаре и да други студенти, добијајући награде и сти-
пендије из ове фондације, сачувају успомену на њих. Фондација је 
приликом оснивања имала средства од 60.000 долара и 10.000.000 
динара. Средства су била уплаћена на посебан рачун код Југобанке 
у Београду, те орочена на пет година. Од средстава добијених по 
основу камате, стипендирају се по два најбоља сиромашна студен-
та Факултета физичке хемије, Архитектонског и Математичког фа-
култета и додељују новчане награде за по два најбоља одбрањена 
дипломска рада из архитектуре и физичке хемије. По Закону о регу-
лисању јавног дуга СРЈ, по основу девизне штедње грађана, новчана 
средства Фонда су претворена у обвезнице Републике Србије, са ро-
ком доспећа 31. мај 2016. године, чиме је Фондацији отежано да ис-
пуњава циљеве због којих је основана. Ануитети обвезница за 2002, 
2003. и 2004. годину исплаћени су и расподељени према циљевима 
Фондације. Средства која су доспела од 31. маја 2004. године до 31. 
маја 2014. године воде се на рачуну код Алфа банке у Београду, и 
пребачени доспели ануитети обвезница за 2012. и 2013. годину и 
девизна средстава у износу од 57.321,91 евра су орочена. На динар-
ском рачуну је на крају 2014. године било 77.414,97 динара.

ФОНДАЦИЈА  

„Сестре Булајић“
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Факултет за  
физичку хемију

Награде Фондације
„Сестре Булајић“

Архитектонски  
факултет

Награду Фондације „Сестре Булајић“ за најбоље одбрањене ди-
пломске радове у 2015. години, у износу од 30.000 динара нето, 
добили су студенти:

1.  Александра Ђорђевић, мастер инж. арх за рад Ски скакаоница 
са спортским комплексом, ментор, арх. Дејан Милетић, ванред-
ни професор. 

2.  Миона Мијић, мастер инж. арх за рад Друштвена машина у ок-
виру задатог тематског подручја „Међупростори Београдског 
гребена“, ментор, в. проф. арх. Борислав Петровић.

1.  Марко Митић, дипл. физикохемичар, за рад Геометрија и 
стабилност малих кластера KnBrm применом ab initio метода, 
ментор, др Станка Јеросимић, ванредни професор.

2.  Божидар Радусина, дипл. физикохемичар, за рад Припрема и 
карактеризација липозома различитог фосфолипидног садржаја, 
ментор, др Ана Поповић Бијелић, доцент.
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ФОНДАЦИЈА  

Косте Мигрића
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Фондација је основана 18. октобра 1995. године по жељи покојног 
Косте Мигрића из Београда, исказаној у тестаменту и потврђеној 
решењем Првог општинског суда након спроведене оставинске 
расправе бр.О.бр.2011/97. 

Коста Мигрић оставио је у наслеђе Универзитету у Београду чет-
ворособни стан бр. 10, површине 141 m2 на четвртом спрату згра-
де на Обилићевом венцу 26, са обавезом да стан издаје у закуп и 
да се од остварених средстава стипендирају одлични, сиромаш-
нији студенти Универзитета у Београду

Одлуком Фондације Косте Мигрића, а по расписаном конкурсу, 
додељенe су четири стипендије у износу од по 10.000 динара ме-
сечно за школску 2014/2015. годину, током десет месеци, Стипен-
дије су добили студенти: 

1.  Бранислав Видојевић, студент Факултета организационих нау-
ка Универзитета у Београду, просечна оцена 9,86.

2.  Исидорa Савић, студент Филозофског факултета Универзитета 
у Београду, просечна оцена 9,73.

3.  Ксенијa Марковић, студент Факултета за специјалну едукацију и 
рехабилитацију Универзитета у Београду, просечна оцена 9,33.

4.  Ђорђe Дубовaц, студент Шумарског факултета Универзитета у 
Београду, просечна оцена 9,29.
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ОДЛУКE 
о усвајању извештаја о финансијском 

пословању задужбина за период 

01.01.2015 – 31.12.2015. године   
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1. ЗАДУЖБИНА ЂОКЕ ВЛАЈКОВИЋА
Председник: проф. др Љиљана Гавриловић, 
Географски факултет  
Заменик председника: проф. др Слободан 
Гвозденовић, Саобраћајни факултет  
Чланови одбора: 
1.  проф. др Слађана Бенковић,  

Факултет организационих наука 
2.  проф. др Љиљана Гавриловић,  

Географски факултет 
3.  проф. др Слободан Гвозденовић, Саобраћајни 

факултет 
4.  проф. др Шефика Алибабић Хоџић, Филозофски 

факултет 
5.  др Зоран Ђукановић,  

Архитектонски факултет

2. ЗАДУЖБИНА ВЛАЈКА КАЛЕНИЋА 
Председник: проф. др Миомир Јакшић, 
Економски факултет
Заменик председника: проф. др Јасминка 
Хасанбеговић, Правни факултет  
Чланови одбора: 
1.  проф. др Миомир Јакшић,   

Економски факултет 
2.  проф. др Драгана Цветковић,  

Биолошки факултет 
3.  проф. др Јасминка Хасанбеговић,  

Правни факултет 
4.  проф. др Славиша Орловић,  

Факултет политичких наука 
5.  Димитрије Цицмиловић,  

студент Математичког факултета

3. ЗАДУЖБИНА ВЕСЕЛИНА ЛУЧИЋА  
Председник: проф. др Софија Стефановић, 
Филозофски факултет 
Заменик председника: проф. др Ендре Ромхањи, 
Технолошко-металуршки факултет 
Чланови одбора: 
1.  проф. др Софија Стефановић,  

Филозофски факултет
2.  проф. др Ендре Ромхањи,  

Технолошко-металуршки факултет    
3.  проф. др Вера Иланковић,  

Факултет за специјалну едукацију  
и рехабилитацију 

4.  проф. др Винка Филиповић,  
Факултет организационих  наука     

5.  др Милош Ковић, доцент,  
Филозофски факултет

4.  ЗАДУЖБИНА  ГЛИШЕ И МАРИЈЕ РАКИЋ ИЗ 
ЗЕМУНА

Председник: проф. др Бојан Бабић, Машински 
факултет
Заменик председника: проф. др Бранислав Тодић, 
Филозофки  факултет 
Чланови одбора: 
1.  проф. др Бојан Бабић,  

Машински факултет 
2.  проф. др Бранислав Тодић,  

Филозофки  факултет 
3.  проф. др Милутин Крстић,  

Шумарски факултет 
4.  проф. др Јелица Протић,  

Електротехнички  факултет  
5.  Јован Првуловић,  

студент  Факултета безбедности 

5. ЗАДУЖБИНА  ГАШИЋ др ЖИВАНА 
Председник: проф. др Александар Липковски, 
Архитектонски  факултет
Заменик председника: проф. др Михаило 
Тимотијевић, Архитектонски факултет 
Чланови одбора: 
1.  проф. др Владимир Мако,  

Архитектонски  факултет 
2.  проф. др Александар Липковски, Математички  

факултет 
3.  проф. др Михаило Тимотијевић, Архитектонски 

факултет 
4.  проф. др Снежана Пејчић-Тарле,  Саобраћајни 

факултет 
5.  Милица Новаковић,  

студент Биолошког факултета

6.  ЗАДУЖБИНА  ДРАГОЉУБА МАРИНКОВИЋА 
Председник: др Дејан Молнар, Економски факултет
Заменик председника: проф. др Александар 
Липковски, Математички  факултет
Чланови одбора: 
1. проф. др Јасмина Ковачевић, Факултет за 
специјалну едукацију и рехабилитацију

Чланови одбора  
задужбина и фондација у 2015. години
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2.  проф. др Александар Липковски,  
Математички  факултет

3. др Дејан Молнар, Економски факултет
4.  проф. др Весна Матовић,   

Фармацеутски факултет 
5.  проф. др Војислав Илић,  

Факултет ветеринарске медицине

7. ЗАДУЖБИНА  ЛУКЕ ЋЕЛОВИЋА ТРЕБИЊЦА
Председник: Зоран Ђукановић, Архитектонски 
факултет 
Заменик председника: др Дејан Радовић, 
Биолошки факултет 
Чланови одбора: 
1. проф. др Мила Павловић, Географски факултет 
2.  проф. др Александар Седмак,  

Машински  факултет
3. др Дејан Радовић, Биолошки факултет
4. др Зоран Ђукановић,  Архитектонски факултет
5.  Миливоје Ћорић,  

студент Пољопривредног факултета

8.  ЗАДУЖБИНА ЉУБИЦЕ М. ЗДРАВКОВИЋ
Председник: проф. др Милица Јовановић-
Поповић, Архитектонски факултет 
Заменик председника: проф. др Марко Иветић, 
Грађевински факултет 
Чланови одбора: 
1.  проф. др Милица Јовановић- Поповић, 

Архитектонски факултет 
2.  проф. др Мирјана Вујашковић,  

Стоматолошки факултет
3. проф. др Слободан Ступар, Машински факултет
4.  проф. др Далибор Солдатић,   

Филолошки факултет
5. проф. др Марко Иветић, Грађевински факултет

9.  ЗАДУЖБИНА МИЛИВОЈА ЈОВАНОВИЋА И 
ЛУКЕ ЋЕЛОВИЋА

Председник: проф. др Слађана Бенковић, 
Факултет организационих наука
Заменик председника: проф. др Жика Бујуклић, 
Правни факултет
Чланови одбора: 
1. проф. др Жика Бујуклић, Правни факултет
2. проф. др Миомир Јакшић, Економски факултет
3. проф. др Слободан Марковић, Правни факултет
4.  проф. др Слађана Бенковић,   

Факултет организационих наука
5.  Милица Мојсиловић,  

студент Филолошког факултета

10.   ЗАДУЖБИНА СВЕТОЗАРА ВИДАКОВИЋА И 
ЖЕНЕ МАГДАЛЕНЕ

Председник: проф. др Небојша Васић, Рударско-
геолошки факултет
Заменик председника: проф. др Влатка Вајс, 
Институт за хемију, технологију и металургију 
Чланови одбора: 
1. проф. др Ивица Радовић, Факултет безбедности
2.  проф. др Небојша Васић,  

Рударско-геолошки факултет 
3.  проф. др Влатка Вајс,  

Институт за хемију, технологију и металургију                
4.  проф. др Александар Јовановић,  

Учитељски факултет
5.  Стефан Копривица,  

студент Грађевинског факултета

11.  ЗАДУЖБИНА РАДЕ И МИЛАНА 
ВУКИЋЕВИЋА

Председник: проф. др Татјана, Симић 
Медицински факултет 
Заменик председника: др Нела Пушкаш, 
Медицински факултет
Чланови одбора: 
1.  проф. др Светлана Вујовић,  

Медицински факултет 
2. др Ђорђе Митровић, Економски факултет
3. проф. др Татјана Симић, Медицински факултет
4. др Нела Пушкаш,  Медицински факултет
5.  Срђан Степановић,  

студент Стоматолошког факултета

12.   ФОНДАЦИЈА „MR PH ЉУБИЦА ВОЈТЕХ 
ДРАГИЋЕВИЋ  И ING. OECC НИКОЛА 
ДРАГИЋЕВИЋ” 

Председник: проф. др Нада Ковачевић, 
Фармацеутски факултет, проректор Универзитета у 
Београду 
Заменик председника: проф. др Милена 
Драгићевић Шешић, представник оснивача 
Фондације 
Чланови одбора: 
1. проф. др Марко Бацковић, Економски факултет 
2.  проф. др Нада Ковачевић,  

Фармацеутски факултет
3.  проф. др Босиљка Плећаш-Соларовић, 

Фармацеутски факултет
4.  проф. др Милена Драгићевић Шешић,  

представник оснивача Фондације
5.  Анђелко Цајковић,  

студент Електротехничког факултета
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13.  ФОНДАЦИЈА КОСТЕ МИГРИЋА 
Председник: проф. др Милан Мартић, Факултет 
организационих наука
Чланови одбора: 
1.  проф. др Александар Петровић,  

Машински факултет
2.  проф. др Мирољуб Милинчић,  

Географски факултет
3.  проф. др Милан Мартић,   

Факултет организационих наука
4. проф. др Петар Марин, Биолошки факултет
5. Милош Станковић, асистент, Правни факултет

14.  ФОНДАЦИЈА МИЛАНА СТЕФАНОВИЋА 
СМЕДЕРЕВЦА И СУПРУГЕ ДАРИНКЕ 

Председник: проф. др Маја Леви-Јакшић, 
Факултет организационих наука
Заменик председника: проф. др Стипе Ловрета, 
Економски факултет
Чланови одбора: 
1.  проф. др Маја Леви-Јакшић,  

Факултет организационих наука 
2. проф. др Стипе Ловрета, Економски факултет
3.  проф. др Снежана Пејчић-Тарле,  

Саобраћајни  факултет
4. проф. др Мила Павловић,  Географски факултет
5.  Огњен Поповић,  

студент Факултета политичких наука

15.  ФОНДАЦИЈА „НОВИ ДОБРОТВОРИ 
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ“ 

Председник: проф. др Владимир Костић, 
Медицински факултет
Заменик председника: др Драган Поповић, 
Институт за физику 
Чланови одбора: 
1.  проф. др Владимир Костић,  

Медицински факултет 
2. проф. др Ивица Радовић, Факултет безбедности 
3.  проф. др Милош Недељковић,  

Машински  факултет
4. др Драган Поповић,  Институт за физику
5. проф. др Радивој Митровић, Машински факултет

16.  ФОНДАЦИЈА ОЛГЕ И МИОДРАГА Л. 
ПАНИЋА 

Председник: проф. др Весна Матовић, 
Фармацеутски факултет 
Заменик председника: проф. др Владица 
Цветковић, Рударско-геолошки  факултет 

Чланови одбора: 
1.  проф. др Александрa Крстић-Фурунџић, 

Архитектонски факултет 
2.  проф. др Татјана Симић, 

  Медицински факултет 
3.  проф. др Владица Цветковић,  

Рударско-геолошки  факултет
4.  проф. др Весна Матовић,   

Фармацеутски факултет
5.  Вања Цветковић,  

студент Факултета за специјалну едукацију  
и рехабилитацију

17.  ФОНДАЦИЈА "СЕСТРЕ БУЛАЈИЋ“ 
Председник: проф. др Владимир Мако, 
Архитектонски факултет
Заменик председника: проф. др Шћепан 
Миљанић, Факултет за физичку хемију 
Чланови одбора: 
1.  проф. др Владимир Мако,  

Архитектонски факултет 
2.  проф. др Шћепан Миљанић,  

Факултет за физичку хемију  
3.  проф. др Миодраг Матељевић,  

Математички факултет
4.  проф. др Драгица Крговић,  

представник оснивача Фондације
5. Богдан Илић, студент проректор 

18.   ФОНДАЦИЈА "ГОРДАНА ЈОКИЋ 
КАШИКОВИЋ И ДРАГИША КАШИКОВИЋ"

Председник: проф. др Слободан Петровић, 
Технолошко-металуршки факултет
Заменик председника: проф. др Ненад Зрнић, 
Машински факултет
Чланови одбора: 
1.  проф. др Слободан Петровић,  

Технолошко-металуршки факултет
2. проф. др Ненад Зрнић, Машински факултет
3.  проф. др Јелица Протић,  

Електротехнички факултет
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Задужбина Светозара Видаковића и супруге Магдалене
/зграда у Господар Јевремовој 55/
Основана је 1928. године. Приход је намењен за усавршавање професора, издавање 
приручника и других материјала.

Задужбина Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића Требињца
/зграда на Андрићевом венцу 12/
Основана је 1933. године. Приход је намењен за награђивање студентских радова из области 
правних и економских наука и помагање студентима на студијама у земљи и иностранству. 
Годишње се стипендирају 24 студента и додељује 12 награда и четири партиципације у 
трошковима студирања.

Задужбина Веселина Лучића
/зграда у Улици Ђорђа Јовановића 5 и зграда на Гундулићевом венцу 39/
Основана је 1941. године. Приход је намењен за награђивање научних радова на 
Универзитету.

Задужбина Ђоке Влајковића
/зграда у Влајковићевој 5/
Основана је 1878. године. Приход је намењен помагању општих потреба Универзитета у 
области образовања и науке. Годишње се стипендира 17 студената.

Задужбина Влајка Каленића
/зграда у Светогорској 12/
Приход је намењен за помагање одличних студената Економског факултета слабијег 
економског стања.

Задужбина Луке Ћеловића Требињца
/зграде у улицама Марка Краљевића 1, Гаврила Принципа 14 и 16, Карађорђева 65 и Загребачка 1, 
те две дворишне зграде у у Карађорђевој улици и зграде у Загребачкој 3-9/
Основана је 1925. године. Приход је намењен помагању остваривања научних циљева 
Универзитета у Београду и награђивању најбољих научних радова студената Београдског 
универзитета. Задужбина није враћена Универзитету.

Задужбина др Живана Гашића
/зграда у Улици краља Милана 56/
Основана је 1929. године. Приход је намењен помагању студената Београдског универзитета. 
Задужбина није враћена Универзитету.

Задужбина Глише и Марије Ракић
/зграде у Бежанијској улици 58 и Орачкој 53 у Земуну/
Основана је 1933. године. Приход је намењен помагању студената техничких факултета. 
Задужбина није враћена Универзитету. 

Задужбина Драгољуба Маринковића 
/зграда у Булевару краља Александра 26/
Основана је 1946. године. Приход је намењен унапређивању здравства на Универзитету у 
Београду: партиципација у трошковима лечења и опоравка студената, учешће у финансирању 
пројеката чији је предмет истраживање здравља младих, посебно студената, и други облици 
помоћи које утврди Задужбински савет. Годишње се стипендира 98, претежно болесних 
студената.

Задужбина Љубице М. Здравковић
/зграда у Синђелићевој 26/
Приход је намењен помагању студената Универзитету у Београду. Годишње се стипендирају 
два студента.

Задужбина Раде и Милана Вукићевића
/зграде у улицама Ресавска 9 и Рузвелтова 20/
Основана је 1941. године. Приход је намењен унапређивању здравства на Универзитету у 
Београду. Годишње се стипендирају три студента.

Фондација Милана Стефановића Смедеревца и супруге Даринке
/зграда на Теразијама 39/
Основана је 1947. године. Приход је намењен подстицају развоја менаџмента и других
научних дисциплина чији је предмет унапређивање трговине, а који се изучавају на
Универзитету у Београду. Годишње се стипендира 30 студената.

Фондација Олге и Миодрага Л. Панића
/зграда у Далматинској 95/
Основана је 1933. године. Приход је намењен помагању научних циљева Универзитета
у Београду и награђивању најбољих радова студената. Задужбина није враћена
Универзитету.
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