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Бежанинци који су завршили два и више

факултета или су докторирали

Петар Јовановић

Бајин

(*1932) 
је у Бежанији завршио 

основну школу, па 

затим земунску 

гимназију.

Рударски је инжењер, 

проф. др техничких 

наука

и редовни члан 

Инжењерске 

академије Србије.

Миодраг-Мића Алексић 

(* 1932- †?)
познатији у Бежанији као 

Мића Мидер (надимак му 

је дао тренер Бошко Тента) 

је поред бављења фудбалом 

завршио  факултет и 

касније стекао звање 

Доктора физичких наука. 

Радио је у нуклеарном 

институту у Винчи.

Жикица Владисављевић  

(* 1923- † 1975)
потиче из породице 

Мијатовић и живео је са 

родитељима у 

Војвођанској 147. 

Основну школу завршио 

је у Бежанији, а 

гимназију у Земуну. 

Завршио је Правни 

факултет у Београду и 

доктор је правних наука 

Ђорђе-Ђокица 

Растовић

(* 1938- † 2003) 
је завршио два 

факултета 

(саобраћајни и 

правни).

До пензионисања је 

радио у 

Министарству 

унутрашњих 

послова.

Својевремено је био 

једини Бежанинац 

који је имао титулу 

шаховског мајстора

Јелица Радосавчев 

(* 1936- †2012)
потиче из 

породице Батос, 

која је живела у 

Војвођанској 96.

Завршила је 

три факултета, 
(историја, 

географија и 

медицина). 
што је заиста 

реткост. 

Јелена Јовановић

Курепа

(*1939)
из познате породице 

Бајин, 

основну школу је 

завршила у Бежанији, а 

гимназију у Земуну.

Доктор је физичко-
хемијских наука и 

радила је у Институту 

за физику.

Била је удата за проф. 

Милана Курепу, 

академика, који је умро 

2000. године.
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Славица 

Миљковић

(* 1953− † 2005)

Александар 

Растовић

(* 1969)
потиче из породице 

Растовић, из 

Војвођанске 36, 

Дипломирао је, 

магистрирао и 

докторирао на

Филозофском 

факултету у 

Београду. 

Јелена

Тодоровић

(* 1974)

потиче из бежанијске 

породице Стојановић-
Грдичини,

завршила је основну и 

средњу школу у Земуну, 

а магистарске и 

докторске студије у 

Америци.

Доктор је Технолошких 

наука и Биохемије. 

Удата за Александра 

Тодоровића, живе и раде 

у Америци.  

потиче из породице 

Кокотовић, из Војвођанске 

30, и унука је Благоја 

Кокотовића. Завршила је 

основну школу у  

Бежанији, па затим II 
београдску гимназију . 

Доктор је неорганске 

хемије.
Са породицом се одселила 

у Канаду где је живела и 

радила, али је на жалост 

прерано преминула.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
       Биљана
      Деретић
    Стојановић
         (1955)
живела је у Бежанији,
      Скадарска 3
Завршила је Грађевински факултет у
    Београду, где је и 
       магистрирала.
Доктор је техничких наука
    и ванредни професор
       на Грађевинском
           факултету, 
где ради од 1978. године

  
             Славица
      рођ. Димитровска
               Ристић
(удата за пок. Ратка Ристића из
Скадарске 11)
   Завршила је ПМФ у Скопљу,
         примењену физику,
         где је магистрирала.
Докторирала је на ЕТФ у Београду.
Радила је као асистент на ПМФ у Скопљу,
       као истраживач у институту 
         Руђер Бошковић у Загребу
и Војнотехничком институту у Београду.
   Тренутно ради као научни саветник у  
        Институту Гоша у Београду

   

        
    



Бојан Маринковић
Бојан (1980) потиче из старе бежанијаке породице

Маринковић, која у Бежанији постоји преко 

250 година. 

Његов отац Божидар-Бошко (1943) живео је у 

Бежанији у Војвођанској 8.

Бојан је ишао у ОШ „Младост“ у Блоку 64, 

Математчку гимназију је завршио у Београду, а 

дипломирао је на Математичком

факултету у Београду.

Докторирао је на Факултету техничких

наука у Новом Саду. 

Сарадник је Математичког института САНУ.
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