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IN MEMORIAM 
Комеморативна седница поводом смрти 

проф. др Десимира Обреновића 
(7.08.1940 – 12.03.2006) 

Пољопривредни факултет, Нови Сад 
Четвртак, 16.03.2006. у 12.00 сати 

 
Друштво аграрних економиста опрашта се од уваженог професора др 

Десимира Обреновића. Изненадна смрт професора Обреновића је 
ненадокнадив губитак 
▫ брижног оца за ћерке Виолету и Весну и пажљивог деде за његову 

унучад, 
▫ цењеног редовног професора Пољопривредног факултета 

Универзитета у Новом Саду за професоре, сараднике и бројне 
генерације његових студената, магистраната и докторанада, 

▫ познатог аграрног економисте и дугогодишњег посленика и 
потпредседника Друштва аграрних економиста Србије за све чланове  
научно-стручне асоцијације наших аграрних економиста. 
Као припадник првих генерација дипломираних агроекономиста са 

Пољопривредног факултета у Београду, професор Обреновић је, по узору 
на његове старије професоре Стевана Рељина и Прокопија Миленковића, 
био и стална спона и иницијатор свестране сарадње између два 
најзначајнија и највећа, а подједнако његова пољопривредна факултета у 
Србији – београдског и новосадског. 

У својству дугогодишњег потпредседника Друштва аграрних 
економиста Србије (од оснивања 1992. године), професор Обреновић је 
оставио незаборавни допринос развоју агроекономске науке и струке, 
успостављању сарадње међу све бројнијим аграрним економистима у 
Србији и Југославији и посебан допринос у још увек неадекватној 
институционалној заштити позиција дипломираних агроекономиста као 
високошколских кадрова економске струке. 

За све што је пружио својој породици, Пољопривредном факултету у 
Новом Саду и нашој научно-стручној асоцијацији – Друштву аграрних 
економиста Србије, професору др Десимиру Обреновићу дугујемо велико 
ХВАЛА. 

Друштво аграрних економиста 


