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Рад примљен: 28.09.2015.

* golub@prafak.ni.ac.rs

Др Срђан Голубовић,*
Редовни професор Правног факултета,
Универзитет у Нишу

IN MEMORIAM: ПРОФ. ДР МИЛОРАД БОЖИЋ 
(1946−2015)

Дана 29. 6. 2015. године напустио нас је наш истакнути наставник др 
Милорад Божић, редовни професор Правног факултета у Нишу у пензији. 
Током више од четири деценије савесног рада и истраживања, оставио је 
неизбрисив траг у српској академској заједници.

Професор Милорад Божић рођен је 4. новембра 1946. године у Белом Пољу, 
код Куршумлије. Дипломирао је на Економском факултету Универзитета 
у Нишу 1970. године, магистрирао на Економском факултету у Београду 
1974. године, а докторску дисертацију одбранио на Економском факултету 
у Нишу 1979. године. Универзитетску каријеру започео је 1971, најпре на 
Економском факултету, а од 1985. године наставио на Правном факултету 
у Нишу. У звање редовног професора за ужу правно-економску научну 
област изабран је 1991. године. Током богате универзитетске каријере, 
на основним, магистарским и докторским студијама предавао је бројне 
предмете, међу којима се издвајају Економска политика, Право привредног 
система и Међународни економски и финансијски односи. Његова наставна 
и педагошка активност није била ограничена само на Правни факултет, 
већ је обухватала и друге факултете Универзитета у Нишу, пре свега 
Машински и Филозофски факултет. Професор Божић предавао је многим 
генерацијама студената. На предавањима пленио је добротом, хуманошћу и 
знањем, што му је међу студентима јачало ауторитет професора и педагога. 
Наставници и сарадници Факултета изузетно су га ценили и поштовали, 
препознајући његову колегијалност, принципијелност и приврженост 
академским нормама. Својом одговорношћу и поступцима чувао је не само 
своје достојанство, већ и достојанство својих колегиница и колега, и на тај 
начин доприносио повећању угледа Правног факултета у Нишу. Професор 
Милорад Божић обављао је низ значајних академских и јавних функција. На 
Правном факултету у Нишу био је дугогодишњи шеф Катедре за правно-
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економске науке, председник Савета и продекан Факултета. У периоду 
2002−2004. године обављао је дужност декана Правног факултета у Нишу. 
Као декан Факултета био је сталожен, одговоран, вредан, али и захтеван 
руководилац. Професор Божић био је ангажован и у универзитетским 
органима, као члан Савета и председник Научно-стручног већа за 
друштвено-хуманистичке науке. Обављању функција на Универзитету 
приступао је са великим еланом, али и визијом његовог даљег развоја. 

У научним и стручним круговима проф. Божић уважаван је као изузетан 
стручњак. Његов научни интерес усмеравао се ка кључним привредно-
системским и економско-политичким питањима. Поред великог броја 
расправа, есеја и чланака, објавио је и низ обимнијих дела, међу којима 
издвајамо монографију “Економска политика – политика економске 
стабилизације”, затим више издања уџбеника “Економска политика”, 
као и уџбеник “Економија”, намењен студентима Машинског факултета 
Универзитета у Нишу. Овај велики опус заокружен је и едицијом осам 
тематских зборника „Балкан у процесу евроинтеграције“. 

Професор Божић одликовао се сјајним организаторским способностима. 
Остаје у сећању његов ентузијазам у организацији интеркатедарских 
састанака, припреми бројних научних скупова и семинара, уређивању 
тематских зборника и часописа. Са научноистраживачким радом наставио 
је и након одласка у пензију. Био је укључен у покретање новог часописа 
Филозофског факултета Универзитета у Нишу “Балканске синтезе”, и 
као уредник припремио његов први број са темом „Економска сарадња на 
Балкану и његова будућност“. 

Због свега што је током академске каријере постигао, професор Божић 
остаће нам у сећању као вредан научни радник, одговоран професор и 
педагог, а својим колегама прави и искрени пријатељ.  
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