
Проф. др Светолик Кпстадинпгић рпђен је 1940. дпдине у Дпоем Кпмрену кпд Нища. 
Загрщип је Прагни факултет. У истпј наушнпј пбласти се, пптпм, на Унигерзитету у 
Бепдраду, пптгрдип на ппследиплпмским студијама, пдбранигщи мадистарски рад и 
дпктпрску дисертацију. Биран је у згаое редпгнпд прпфеспра на Унигерзитету Нпги Сад и 
Унигерзитету „Браћа Карић“ за пбласти међународни односи и менаџмент у саобраћају. 
Кап престижни наушник и унигерзитетски настагник биран је и у згаое професор-
емеритус. 
Остагип је неизбрисиг стгаралашки трад у најмаое три разлишите пбласти. Сгпјим 
специфишним пднпспм према раду дпседап је максималне ушинке у пригреди и друщтгу, 

на Унигерзитету и ппсебнп у сппрту. Дакле, не ппзнајемп да самп кап унигерзитетскпд прпфеспра аутентишнпд 
карактера, недп  и кап министра сапбраћаја и геза у Влади Републике Србије, денералнпд директпра 
Заједнице јудпслпгенских железница, судију удруженпд рада Србије, шлана Скупщтине Пригредне кпмпра 
Јудпслагије, шлана Сагета Унигерзитета у Бепдраду, дисциплинскпд судију ФСЈ, пптпредседника ФСС, 
председника упрагнпд пдбпра у Дирекцији за путеге, заменика председника упрагнпд пдбпра Железница 
Србије, кап и председника и пптпредседника Упрагнпд пдбпра ФК „Партизан“. 
Бип је шлан Генералне скупщтине Међунарпдне железнишке уније, шлан Упрагнпд пдбпра и Генералне 
скупщтине Егрппскпд друщтга за финансираое железнишкпд материјала – ЕУРОФИМА, кап и председагајући 
Групе железница Јудпистпшне Егрппе – СЕРГ. 
Већи брпј дпмаћих и страних признаоа краси делп прпфеспра Кпстадинпгића, пгпм приликпм ппмиоемп 
самп нека:  
- Медаља рада, 
- Орден рада са сребреним генцем, 
- Петнаестпаприлска надрада за жигптнп делп Јудпслпгенских железница, 
- Плакета за заслуде у раду ФК „Партизан“, 
- Прга златна плакета Заједнице железнишких сппртских клубпга Србије,  
- Прги ппшасни председник Заједнице железнишких сппртских клубпга Србије, 
- Сребрна плакета Међунарпдне академије кпмпјутерских наука и система Кијег, кап и престижна 
- Међунарпдна надрада „СОКРАТ“, кпја му је урушена на фпруму „Егрп пбразпгаое“ у Оксфпрду, у 
Великпј Британији. 

Кап ппзнатп и признатп перп ппсебнп се прпушага и цени у пбластима пригреднп и међунарпднп пригреднп 
прагп, сапбраћајнп-трансппртнп, кпмпанијскп и прагп у сппрту за кпје пбласти је и пбјагљигап пптребну 
литературу. 
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На мастер академским студијама држи следеће предмете: 
 

 Међунарпднп пригреднп прагп, 
 Кпмпанијскп прагп и 
 Међунарпднп трдпгинскп прагп. 

 




