
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проф. Др ДРАГУТИН ПОПЕСКОВИЋ 

26. 04. 1929 – 28. 03. 2019 

 

Проф. др Драгутин (Душан) Попесковић рођен је 26. 04. 1929. године у Београду. Са 

супругом Љиљаном (проф. Фармацеутског факултета у Београду), има ћерку Мирјану и 

унучад Ђорђа и Дуњу. Основну школу је завршио 1940. године у Београду, а средњу 

(учитељску) јуна 1948. године са одличним успехом. Учествовао је на више радних акција 

(пруга Брчко-Бановић 1946. и Шамац-Сарајево, 1947).  

По завршетку школе 1948. године прихватио је обавезну службу и одлази у Босну 

(наставно-васпитачка служба у Војно-индустријској школи у Сарајеву). Пре одласка у 

Босну, септембра 1948. године уписао је студије биологије на Природно-математичком 

факултету (ПМФ) Универзитета у Београду. У јесен 1949. напушта службу и прелази на 

редовне студије биологије у Београду. 

Студије је завршио 1953. године и у новембру исте године постављен је на место 

асистента за предмет Биологија у Институту за биологију Медицинског факултета 

Универзитета у Београду, где остаје до 1957. када одлази у ЈНА. Војску је служио у Задру 

(школа резервних официра) и у Сиску као резервни поручник. По завршетку војног рока 

одлази на једногодишње усавршавање у Завод за физиологију ПМФ-а у Београду где 

започиње и рад на дисертацији. Године 1958. изабран је за асистента за предмет 

Биологија на Ветеринарском факултету у Београду. Током 1963. и 1964. године као 

стипендиста фондације Alexander von Humboldt-Stiftung био је на усавршавању у Институту 

за физиологију Медицинског факултета у Келну (Немачка). Године 1965. одбранио је 

докторску дисертацију на ПМФ-у Универзитета у Београду (област: физиологија 

терморегулације). У оквиру његовог научног рада, бавио се истраживањима везаним за 

пчеларство, а пре свега за физиологију пчела и сузбијање пчелињих паразита,  о чему 

сведочи више научних пројеката које је водио, као и радови које је објавио у сарадњи са 



француским колегама у научним и стручним часописима и презентовао на бројним 

скуповима посвећеним пчеларству, међу којима се издваја Apimondia International 

Apicultural Congress на коме је редовно учествовао.   

На Ветеринарском факултету Универзитета у Београду је, након асистентског 

звања, биран у научног сарадника (1969), доцента и шефа Катедре (1974), ванредног 

професора (1978) и редовног професора (1980). Октобра 1994. године одлази у пензију 

(пун стаж).  

Током рада на Медицинском и Ветеринарском факултету Универзитета у Београду 

написао је више од 150 научних и преко 250 стручних публикација од којих је више од 

половине штампано у еминентним иностраним часописима (немачки, амерички, 

француски, енглески, индијски и др.). Учествовао је на више од 35 научних и стручних 

конгреса и симпозијума у земљи и иностранству. 

Научне радове и нашу науку представљао је са рефератима и јавним предавањима 

у више од 20 земаља (Аустралија, Белгија, Бразил, Бугарска, Грчка, Италија, Јапан, 

Мађарска, Мексико, Немачка, Пољска, Румунија, Русија, Француска, Чешка, Швајцарска и 

др.) 

Био је члан је више научних друштава и академија код нас (Српског биолошког 

друштва, Друштва физиолога, Академије ветеринарске медицине Српског ветеринарског 

друштва) и у иностранству (Француског биолошког друштва, Њујоршке академије наука 

и др.).  

Током рада добио је више друштвених, стручних и државних одликовања, 

признања и захвалница.  
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