
IN MEMORIAM 

Академик Богдан Ђуричић 

(1950-2008) 

 

Дана 11. Децембра 2008. године 
изненада је преминуо Академик Богдан 
Ђуричић, декан Медицинског факултета. 
Преминуо је на радном месту, у недељи 
прославе дана школе у коју је уградио 
себе дајући изузетан стваралачки 
допринос. 

Академик Богдан Ђуричић је рођен 
31. маја 1950. године у Љубљани. 
Основну школу и гимназију је похађао у 
Скопљу и Београду. Септембра 1969. 
године уписао се на Медицински 
факултет Универзитета у Београду, који 
је завршио за тачно 5 година са 
просечном оценом 9,30. Добитник је 
више награда Универзитета за успех у 
току студија, а за укупан успех је добио 
награду Факултета као један од најбољих 
студената генерације. Још у току студија 

отпочео је да се активно бави истраживачким радом у области биохемије и са својим 
студентским радовима добијао је награде на стручним конгресима студената медицине 
Југославије. 

Своју академску каријеру је започео на Институту за биохемију 1977. године, а 
редовни професор постао је 1996. године. Почео је као млади члан тима, старијих колега и 
учитеља, професора Љубише Ракића и Богомира Мршуље, а врло брзо је постао њихов 
равноправни сарадник.  

Целокупно научно дело академика Ђуричића је везано за изучавања у области 
биохемије и молекуларне и ћелијске биологије. Овим истраживањима се бавио не само у 
нашој средини, већ и у најчувенијим светским лабораторијама у САД, Немачкој и Јапану. 

Вредност његовог научног рада и допринос науци је препознала и Унија 
биохемијских друштава Југославије која му 1986. године додељује своју прву повељу као 
најбољем младом биохемичару, Академија медицинских наука Српског лекарског 
друштва га је изабрала за свог ванредног члана 1996. године (за редовног 2002. године). 
1997. је постао дописни, а 2006. године редовни члан Српске академије наука и 
уметности. 



 

Професор Ђуричић је, поред свог изузетног доприноса у науци (SCI индекс 
цитираности је већи од 1500, и спада у једног од најцитиранијих наших истраживача у 
области биомедицинских наука), успешно обављао и читав низ значајних функција у 
академском окружењу, чиме је битно допринео афирмацији и развоју Медицинског 
факултета и Универзитета у Београду у целини. Био је проректор Универзитета у 
Београду за научно-истраживачки рад и међународну сарадњу (2001.-2004. година), 
генерални секретар Заједнице универзитета Србије (2002.-2004. година), заменик 
председника Републичког савета за развој универзитетског образовања, главни уредник 
часописа Iugoslavica Physiologica et Pharmacologica Acta, и члан уређивачког одбора већег 
броја часописа, генерални секретар Југословенског друштва за неуронауке, члан 
могобројних тела стручних и научних удружења и тела Министарстава науке и здравља.  

Декан Медицинског факултета постао је 2004. године, а поново изабран 2006.  

Академик Богдан Ђуричић је био изузетан истраживач који је успешно спајао 
истраживачки рад са радом на унапређењу науке и академског окружења, чиме је значајно 
допринео успостављању компетентности и компетитивности нашег научног и 
универзитетског система у европским и ширим размерама. 

Његов значајан допринос опоравку научно-истраживачког рада на универзитету и 
обнављању покиданих веза универзитета са европском и светском академском заједницом 
резултат је његовог рада као проректора Универзитета у Београду почетком 2001. године, 
у тренутку када је Универзитет тек излазио из вишегодишње изолације у међународној 
академској средини и после деценијске немогућности приступа међународној сарадњи. 

Такође је успешно организовао апликације за ТЕМПУС пројекте и у изузетно 
кратком року Универзитет је добио шест пројеката, међу којима и онај који је он 
предложио, а односио се на међународну сарадњу универзитета у Србији са 
универзитетима у свету.  

Измене у европском академском окружењу захтевале су и преиспитивање 
организације универзитета у Србији. Оснивањем Заједнице универзитета Србије, чији је 
генерални секретар био професор Ђуричић, успостављен је оквир за сарадњу са 
Европском асоцијацијом универзитета (ЕАУ). 

На низу конференција академик Ђуричић је представљао академску заједницу 
Србије и својим активним учешћем допринео да наша земља поново буде препозната као 
један од најзначајнијих фактора у развоју високог образовања у региону. На овим 
конференцијама са великом пажњом и уважавањем су праћена његова излагања и 
дискусије. Обиље идеја и његова креативност, били су и у овим околностима веома 
запажени и високо цењени. 

Бројним интервјуима и иступањима у академској и широј јавности он је допринео 
бољем разумевању Болоњског процеса али и потребном критичком и промишљеном 
приступу имплементацији ове реформе на нашим високошколским установама.  
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Избором за декана Медицинског факултета професор Ђуричић је свој рад усмерио 
ка настављању започетих реформи студија медицине које у многоме имају специфичности 
у односу на Болоњски процес.  

Значајно је допринео имплементацији новог курикулума и преображају 
медицинских студија у складу са европским трендовима, али и стварању одговарајућег 
инфраструктурног окружења за образовни и научни рад на Медицинском факултету 
Универзитета у Београду. Бројним идејама подстицао је изналажење нових приступа у 
организацији различитих видова едукације, укључујући академске специјалистичке 
студије, професионалне мастер програме, програме континуиране медицинске едукације, 
као и докторске студије. Залагао се за отварање факултета према другим институцијама 
Београдског Универзитета, као и европском образовном простору. Активно је учествовао 
у позиционирању факултета у здравствени систем Србије, посебно у односу на нов 
концепт организације Клиничког центра Србије. Био је моторна снага деканског 
колегијума, не само у идејама за изналажење оптималних решења, већ и у уобличавању 
многобројних правилника и публикација које је наш факултет донео. 

Посебну наклоност испољавао је према младим људима, студентима, од њих је, као 
и од себе и својих сарадника захтевао веома много, али је увек био спреман да их саслуша 
и заједно са њима нађе право решење за њихове проблеме. 

Допринос академика Богдана Ђуричића је вишеструк – био је признати научник са 
индексом цитираности од преко 1500 што га чини једним од наших најцитиранијих 
истраживача у области медицине, био је проректор, али пре свега учитељ многих 
генерација младих истраживача, и декан Медицинског факултета који је дао веома 
значајан допринос у развоју академског окружења, у коме се образују лекари високе 
стручности и професионалне етичности. 

Одласком Академика Богдана Ђуричића остаје велика и ненадокнадива празнина 
његовој породици, пријатељима, Биохемијском институту, Медицинском факултету и 
Универзитету у Београду, Српској академији наука и уметности и широј академској 
заједници у земљи и свету. 

 

Проф. др Владимир Бумбаширевић,  

дописни члан САНУ 
 


