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IN MEMORIAM

Проф. др Србољуб Ђ. Стаменковић
(1951-2010)

Српска географска научна и стручна јавност 
с тугом је примила вест да је 17.� VIII 2010.� године 
преминуо проф.�др Србољуб Ђ.�Стаменковић,�декан 
Географског факултета Универзи тета у Београду.�
Рођен је 22.�августа 1951.�године у Ћуковцу код Вра-
ња.�Основну и средњу економску школу завршио је 
у Врању,�а студије географије ПМФ Универзитета у 
Приштини.�Магистарски рад под насловом „Урба-
ни-географски развитак Врања“ одбранио је 1981.�г.�
на Географском факултету Универзитета у Скоп-
љу,�где је 1985.�г.�одбранио и докторску дисерта цију 
под насловом „Просторно-функционални односи 

и везе централних насеља у Врањском субрегиону“.�
Био је стално запослен у следећим установама: од 1975— 1981.�г.�у Економ-

ској школи у Врању; од 1981— 1988.�г.�у Педагошкој академији у Врању; од 1988 
- 1990.�г.�био је саветник за географију у Републичком заводу за унапређење 
образовања и васпитања у Београду; од 1990.�до смрти,�радио је на Географ-
ском факултету Универзитета у Београду.�На овом факултету биран је у зва-
ња: доцента (1990–1995),�ванредног (1995–2000) и редовног професора (2001) 
за предмете Географија насеља и Рурална и урбана географија.�Обављао је по-
слове управника Института за демографију (2002–2004) и декана (од 2004.�до 
смрти).�Као професор био је анга жован и на другим универзитетима (Ниш,�
Приштина и Бања Лука) и на Учитељском факултету у Врању.�

Истраживачка оријентација проф.�Стаменковића била је од самог почетка 
његове научне каријере везана за географију насеља.�Свој вишегодишњи нау-
чни рад у тој области крунисао је пројектом „Географска енциклопедија на-
сеља Србије“ који представља јединствен подухват у српској научно-стручној 
енциклопедијској литератури.�С.�Стаменковић је био иницијатор,�концептор,�
организатор,� методолог,� уредник и водећи аутор овог монументалног дела 
које је инспирисало и окупило многобројне ауторе да узму чешће у њего-
вој изради,�које је издато у пет књига (2001–2005) и у електронском издању.�У 
оквиру предметне Енциклопедије,�самостално и као коаутор,�написао је 2.048 
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одредница (40% укупног броја одредница).�Осим тога,�С.�Стаменковић је об-
јавио преко 150 научних,�научно популарних и методичких радова,�научних 
монографија,�универзитетских уџбеника,�дидактичких материјала и уџбени-
ка за основне и средње школе и већи број приказа и пригодних белешки.�Уче-
ствовао је с рефератима на више од 30 научних скупова у Србији и Македони-
ји.�Уз то,�учествовао је у реализацији више научноистраживачких пројеката.�
Био је уредник научног часописа „Демографија“ и више зборника са научних 
скупова.�За свој рад добио је више признања: Захвалницу СГД – Подружница 
Крагујевац за радове из области наставне праксе; Признање народне техни-
ке Београда за допринос научно-технолошком стваралаштву младих Београ-
да и Медаљу Јованa Цвијићa СГД за особите резултате на унапређењу науке 
и наставе.�

Колеге и студенти памтиће га као врсног научника,�поштованог професо-
ра и успешног руководиоца.�Због његових племенитих људских особина,�као 
и због доприноса развоју географије насеља и учвршћивању темеља географ-
ске науке и струке у Србији,�остаће нам у неизбрисивом сећању.�

Др Мирко Грчић


