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In memoriam 
 

Др ИВАН Б.ПОПОВИЋ 
(1949 - 2010) 

 

 
 
 
Др Иван Б. Поповић, научни сарадник Географског Института „Јован Цвијић“ САНУ, 
Београд, после краће болести, изненада је преминуо 05. августа 2010. године. Рођен је у 
Нишу, 19. фебруара 1949. године, где је завршио основну школу и гимназију. Године 1973., 
као трећи у рангу, дипломираo је на Институту за Географију Природноматематичког 
факултета у Београду. На истом факултету је одбранио и специјалистички рад и 
магистарску тезу 1989. године. Докторску дисертацију, ,,Насеобине за одмор и рекреацију у 
Подунављу, на сектору Београд–Прахово“ одбранио је на Институту за Географију 
Природноматематичког факултета, Универзитета у Новом Саду, 2003. године. 
 
Своје прво радно скуство стекао је радећи на одређено време, од септембра 1977., до 
средине 1979. године, прво у Првој Београдској гимназији, а после и у Економској школи у 
Врању. Од јануара 1980. године запослио се у Географском Институту „Јован Цвијић“ 
САНУ у Београду. Од тада па све до своје смрти, активно је учествовао у реализацији низа 
научних пројеката овог Института. Највише се бавио проучавањем туристичке географије и 
географије насеља, а посебно је обрађивао проблематику насеобина за одмор и рекреацију, 
где је постао један од водећих истраживача у Србији.  
 
Целокупна научна и јавна активност Ивана Б. Поповића може се сагледати кроз његову 
научно-истраживачку, уређивачку, педагошку и друштвену делатност. Током свог рада 
објавио је око 160 различитих научних и стручних радова (монографије, поглавља у 
монографијама, радови у научним часописима, саопштења са бројних домаћих и 
иностраних научних скупова). Био је веома ангажован на изради бројних биографија, 
библиографија и биобиблиографија, више научника, а учествовао је у изради предметних 
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туристичких и туризмолошких библиографија научне и научно стручне периодике и других 
универзитетских центара у Србији и простору бивше Југославије. Своје научно знање и 
искуство преносио је студентима Филозофског факултету на Палама, у Републици Српској 
(БиХ), где је био ангажован у настави последњих година, као и својим млађим колегама у 
Институту. 
 
Иван Б. Поповић је био правдољубив човек, борац за истину, који се увек и својски залагао 
за добробит Института у коме је провео 30 година рада, био је брижан муж и отац два сина. 
Његово искуство, савети, као и дружење са њим на послу и терену, вечно ће нам 
недостајати. 
 
 

Др Жељко Бјељац 


