
 

 

ЧАСЛАВ ОЦИЋ 

 

 

Рођен је 5. маја 1945. у Даљу, где је завршио основну школу. Матурирао у осјечкој 

гимназији, дипломирао и докторирао на београдском Економском факултету; 

магистрирао на: Williams College, Williamstown, Mass., САД.  

Радио на више од 60 научноистраживачких пројеката, од тога руководио с више 

од 40. Резултати тих, претежно емпиријских, истраживања представљени су у 

педесетак његових студија. Оне се првенствено односе на питања општег, привредног и 

(посебно) регионалног развоја... На домаћим универзитетима држао наставу из 

макроекономике, институционалне економике, економике Европске уније, економике 

техничког прогреса, економике транзиције, геоекономике, етнополитике... Повремено 

предаваo у иностранству (Јапан, Русија, Немачка), најдуже 1983–4. по позиву на 

Хокаидо универзитету.  

Важнија Оцићева научна дела јесу: Interdependence and Structural Change: Some 

Tendencies in Yugoslav Economic Development (1972); Београдика: библиографија радова 

о Београду (1988); Раст или власт. Огледи о политици и економији (1990), Interregional 

Commodity Flows in Yugoslavia (1991); Структура и ефикасност. Регионална анализа 

компонената структурних промена и разлика у економској ефикасности у 

југословенским републикама и покрајинама (1994), Метаекономика кварежи (1997); 

Економика регионалног развоја Југославије (1998), Ex Libris in the Serb Countries (1999); 

Увод у региономику (2003), Региономска истраживања (2004); Structural Analysis of the 

Yugoslav Economy from the Early 1950s to the Late 1960s (2012); Регионалистичка 

деконструкција Србије (2012); Структурна анализа југословенске привреде 1952–1962–

1968. (2013); Помаци, учешћа, учинци: Привреде Југославије, република и покрајина 

1952–1990. (2013); Ка обали плови: Стратеголошка разматрања (2015).  

Уредник је следећих зборника у издању САНУ: Срби на Косову и у Метохији 

(2006); Стваралаштво Милутина Миланковића (2009; два издања); Српска 

демографска библиографија 1945–2012. (2013); Могуће стратегије развоја Србије 

(2014).  

Радови су му превођени на енглески, немачки, руски, француски, јапански, 

бугарски, пољски, мађарски, албански, грузински... 

За дописног члана САНУ изабран је 30. октобра 2003, а за редовног 5. новембрa 

2015. Више од деценије председник је Одбора за економске науке и Одбора САНУ за 

проучавање становништва, а од новембра 2015. секретар Одељења друштвених наука и 

члан Председништва САНУ  

Члан је Међународне асоцијације за науку о регионалном развоју (IRSA), 

Светске асоцијације економиста (WEA), оснивач и председник Екслибрис друштва, 

Међународне асоцијације екслибрис друштава (FISAE), оснивач и председник Научног 

друштва „Коста Цукић”, оснивач Друштва за унапређење научне периодике Линкеус, 

оснивач и председник Управног одбора Института за стратешка техноекономска 

расуђивања (ИСТЕР 21). 
Осим што су његови радови широко цитирани, у земљи и иностранству, он се 

помиње у успоменама, путописима, чак и у књижевним делима истакнутих личности 

нашег времена; интервјуисали су га новинари, хроничари и истраживачи привреде и 

историје економских идеја; његово име као утемељитеља региономике и српске 

стратегологије забележено је у „цеховским“ именицима; резултати његовог рада 

представљени су у тематским библиографијама, споменицама, лексиконима, 



енциклопедијама и публикацијама типа Ко је ко, а неке његове иновативне идеје 

предмет су интересовања неколиких радова објављених у иностраној научној 

периодици и зборницима.  

Његова омиљена изрека је „Кад ђаво куца на врата, ти – ради!“ Зато не чуди што 

је изабрао да беседи на тему: „Крај рада или ново ропство?“ 

 


