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БИОГРАФИЈА И БИБЛИОГРАФИЈА МИЛАНА СТАКИЋА

Милан Стакић рођен је у Јасеновим Потоцима, општина Мркоњић Град, 
Република Српска (Босна и Херцеговина) 24. 11. 1948. године. Прва четири раз-
реда основне школе завршио је у Јасеновим Потоцима, пети у Горњој Пецкој, 
шести у Бараћима, а седми и осми у Гакову код Сомбора. Учитељску школу 
је завршио у Сомбору, Вишу педагошку у Крагујевцу, а потом се уписао на 
трећу годину Филолошког факултета у Београду, група Српскохрватски језик 
и југословенске књижевности и дипломирао 10. јуна 1971. године.

По завршетку студија изабран је за асистента-приправника на Филолош-
ком факултету у Београду за предмет Упоредна граматика словенских језика 
код професора Радосава Бошковића 7. марта 1972. године. Исте године уписао 
је постдипломске студије и завршио их 6. децембра 1973. године, одбранив-
ши магистарски рад Развитак прасловенске деклинације именица ū основа у 
источнословенским језицима. По одслужењу редовног војног рока вратио се 
на Филолошки факултет где је изабран за асистента за Упоредну граматику 
словенских језика и Старословенски језик.

Докторску дисертацију под насловом Деривациона фонетика именица 
и придева у јужнословенским језицима одбранио је на Филолошком факул-
тету у Београду 15. маја 1986. године. Од јуна 1987. године радио је у звању 
доцента до 2002. године, када је изабран у звање ванредног професора за 
Упоредну граматику словенских језика са Старословенским језиком. 2011. 
године изабран је за редовног професора и у том звању остао до 1. октобра 
2017. године када је пензионисан. Цео радни век (од 7. марта 1972. године до 
1. октобра 2017. године, са једногодишњим прекидом због служења војног 
рока) провео је на Филолошком факултету у Београду у различитим звањима 
– од асистента-приправника до редовног професора. 

На Филолошком факултету у Београду предавао је на редовним студијама 
Старословенски језик (једно краће време и Упоредну граматику словенских 
језика и Савремени српски језик – увод и фонетику /студентима страних 
филологија), а на докторским студијама Упоредну граматику словенских је-
зика. Осим тога, једно време радио је хонорарно на Филолошко-уметничком 
факултету у Крагујевцу и на Филозофском факултету у Никшићу где је пре-
давао Старословенски језик, на Филозофском факултету у Источном Сарајеву 
предавао је Старословенски језик, Упоредну граматику словенских језика и 
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Историју српског језика, а на Универзитету Синергија у Бијељини предавао 
је Матерњи језик – стандардни српски језик и Правопис и граматика српског 
језика. Наставу је увек држао приљежно, савесно и одговорно.

У друштвеном животу факултета био је врло активан. Учествовао је 
на два пројекта Катедре за српски језик Филолошког факултета у Београду. 
Радове је објављивао у разним лингвистичким часописима у Србији, Црној 
Гори, Македонији и Босни и Херцеговини. Био је ментор при изради неколико 
докторских дисертација и мастер радова.
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са сугласником Ј у јужнословенским језицима, Анали Филолошког фа-
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Источном Сарајеву, IX, Пале, 2007, 497–499.

51. Структура инфинитива и инфинитивних основа у српском језику, Радови 
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Београд, 2009, 119–134. [Резиме на енглеском].
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61. Морфо(но)лошке теме, Друштво за српски језик и књижевност Србије, 
Београд, 2010, 201 стр.
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