
Ni{ i Vizantija XV 409

др Мирослав ЈереМић 
(16. новембар 1943 - 3. јул 2016)

IN MEMORIAM

Дугогодисњи сарадник Археолошког института у Београду, Мирослав 
Мића Јеремић, научни саветник и историчар архитектуре и урбанизма, 
рођен је 1943. године у Рановцу код Петровца на Млави. Дипломски рад 
на архитектонском факултету у Београду брани 1968. године, магистарску 
тезу 1981. године, а докторску дисертацију 1998. године. У стални радни 
однос у Археолошком институту у Београду ступа 1970. године, да би 
три године доцније постао стални члан екипе на античком локалитету 
Сирмијуму, од 1995. године постаје теренски руководилац археолошких 
истраживања Сирмијума, а од 1999. године постаје и научни коруководилац 
пројекта „Сирмијум“ (у сарадњи са научним саветником Археолошког 
института, др Иваном Поповић). Истраживачки фокус и основне теме 
интересовања Мирослава Јеремића су били превасходно архитектура и 
урбанизам античких, рановизантијских и средњовековних градова, али и 
технике градње и материјали коришћени за исту. 

Током своје дуге и разноврсне каријере, Мирослав Јеремић је 
учествовао на рекогносцирањима и истраживањима бројних археолошких 
локалитета као што су: Виминацијум, Царичин Град, Медијана, Крушевац, 
Салона, Кршевица и Сирмијум, али и на средњевековним локалитетима 
у Црној Гори (Улцињ, Св. Стефан, Будва, Котор и околина, Херцег-Нови, 
...). Кроз богату научну каријеру, добитник је више стипендија и учесник 
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на различитим стручним боравцима, као што су у Равени (1973. године), 
у Паризу (у музеју Лувр 1973. године), у Риму (1974. године), у јужној 
Француској (1981. године), у Италији (као стипендиста Француске школе 
у Риму, 1987. и 1996. године), у Паризу на Сорбони (као предавач 1989., 
2001. и 2005. године). 

За свој изузетан научни допринос 1993. године добија плакету 
града Сремска Митровица, за научне резултате на плану истраживања и 
афирмације Сирмијума, а 2010. године, у амбасади републике Француске 
му бива додељен орден Витеза академске палме (Chevalier dans l’Ordre 
des Palmes académiques), за заслуге у унапређењу универзитетске и 
научне сарадње у археологији и доприносу развоја француско српског 
пријатељства. Сарадња Мирослава Јеремића са француским научницима 
датира још од 70-тих година XX века у оквиру његовог учешћа на 
међународном пројекту истраживања античког локалитета Сирмијум, 
да би била продубљена Мићиним сталним, дугогодишњим боравцима 
и предавањима у Француској и обележена и његовим чланством у 
међународној асоцијацији за касну антику у Паризу (Association pour l’ 
antiquite tardive). 

Мирослав Јеремић је аутор бројних текстова у реномираним стручним 
часописима  и неколико радова у зборнику радова Ниш и Византија. Писац 
је значајне публикације, на жалост постхумно штампане, монографије 
Сирмијум - град на води. Развој архитектуре и урбанизма од I до VI века. 
Одласком Мирослава Јеремића, драгог Миће, Археолошки институт 
је изгубио не само изванредног историчара архитектуре и познаваоца 
археологије, већ и човека свестраних квалитета.

Др Надежда Гавриловић Витас


