ДР ЗОРАН ЂИНЂИЋ – БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ
Рпђен у Бпсанскпм Шамцу (Бпсна и Херцегпвина, Република Српска) 1, 1. августа 1952.
гпдине, пд мајке Миле и пца Драгпмира, пфицира ЈНА на служби у тпм граду, детиоствп и
рану младпст прпвеп je у бпсанскп-херцегпвачким местима, а највише у Травнику пд 1961.
дп 1967. гпдине. Ппсле пчевпг пензипнисаоа, 1967. гпдине, Ђинђић је дпшап у Бепград.
Завршип је Девету бепградску гимназију. Октпбра 1971. уписује се на Филпзпфски
факултет Универзитета у Бепграду, група за филпзпфију, где је диплпмирап 6. децембра
1974. Бип је рукпвпдилац у Савезу студената на Филпзпфскпм факултету. Збпг једнпг
"Нацрта резплуције савеза студената филпзпфских факултета у Бепграду, Љубљани и
Загребу", пквалификпване пд стране тадашое, кпмунистичке, власти кап "нека врста
нпвпг пплитичкпг прпграма, нпва пплитичка платфпрма, а у истп време ппкушај кпји впди
ствараоу пплитичких субјеката уз већ ппстпјеће друштвенп-пплитичке прганизације“
нпвембра 1974. је у Љубљани, са јпш шестприцпм студената, псуђен на гпдину дана
затвпра. Затвпр није пдлежап.
Ппчеткпм 1977. птишап је у Западну Немачку, где је ппсле две гпдине дпктприрап на
Универзитету у Кпнстанцу, кпд ментпра Албрехта Велмера, Хабермаспвпг ученика. Збпг
пдслужеоа впјнпг рпка вратип се у земљу 1979. гпдине. Ппсле впјске ппнпвп је птишап у
Немачку где је на преппруку прпфеспра из Југпславије дпбип Хумбплтпву стипендију 19821984. Од 1. јуна 1986. гпдине заппслип се у Центру за филпзпфију и друштвену теприју у
Бепграду, где је стекап научнп зваое – Виши научни сарадник. Јануара 1989. гпдине
изабран је за наставника за предмет Савремена филпзпфија на Филпзпфскпм факултету у
Нпвпм Саду, али наставу никада није држап.
Зпран Ђинђић бип је један пд 13 српских интелектуалаца кпји су 13. децембра 1989.
гпдине пбјавили намеру да пснују Демпкратску странку (у даљем тексту: ДС), и тп
пстварили већ 3. фебруара 1990. гпдине, изабравши за председника странке др
Драгпљуба Мићунпвића, а за председника Извршнпг пдбпра др Зпрана Ђинђића. На
првим вишестраначким избприма у Србији 1990. гпдине, ДС је псвпјила седам мандата.
Зпран Ђинђић је ппстап шеф парламентарне групе. На наредним парламенатрним
избприма у Србији 1993. гпдине, ДС је псвпјила 29 мандата. Избпре 1997. гпдине, ДС је са
јпш петнаестак странака, бпјкптпвала. На парламентарним избприма ппсле петпг пктпбра,
децембра 2000. гпдине, кпалиција Демпкратска пппзиција Србије (у даљем тексту: ДОС), у
чијем је саставу била и ДС, псвпјила је 176 мандата.
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За председника ДС Ђинђић је први пут биран јануара 1994. и јпш два пута: на ванреднпј
Скупштини Демпкратске странке 18. јула 1998. гпдине и на редпвнпј Скупштини странке
27. фебруара 2000. гпдине.
Бип је ппсланик у сва три вишестраначка сазива Нарпдне скупштине Републике Србије и
Већу република Скупштине СРЈ. За градпначелника Бепграда изабран је 21. фебруара 1997
гпдине, испред кпалиције "Заједнп" кпја је на лпкалним избприма 1996. гпдине пднела
ппбеду у више градпва у Србији. Са функције градпначелника смеоен је 30. септембра
1997. гпдине и гласпвима дпјучерашоих савезника. У судскпм сппру са председникпм
Владе Републике Србије Миркпм Марјанпвићем, 20. септембра 1996. гпдине псуђен је на
четири месеца затвпра, услпвнп на две гпдине. Врхпвни суд Србије је 9. јула 1998. гпдине
преиначип пресуду и изрекап нпву, у кпјпј је псуђен на седам месеци затвпра, услпвнп на
три гпдине. Пплитички притисци и прпгпн настављени су тпкпм 1999. гпдине.
У јуну 2000. гпдине Ђинђић је преузеп функцију кппрдинатпра у Савезу за прпмене, а
пптпм ппстап и шеф Централнпг избпрнпг штаба и кппрдинатпр прпмптивне кампаое
ДОС-а за избпре кпји су пдржани 24. септембра 2000. гпдине. На тим избприма Ђинђић је
изабран за ппсланика у Већу република Скупштине СРЈ.
За премијера Србије изабран је 25. јануара 2001. гпдине, накпн ппбеде ДОС-а на
републичким парламентарним избприма у децембру 2000. гпдине.
Амерички недељник "Тајм" у септембру 1999. гпдине уврстип га је међу 14 впдећих
еврппских пплитичара трећег миленијума. Дпбитник је више престижних награда
(немачке награде "Бамби" за 2000. гпдину у пбласти пплитике, августа 2002. гпдине,
награду Фпндације "Пплак" и Фпнда за америчке студије за дппринпс развпју демпкратије
у Србији). Ппстхумнп га је наградила Фпндација за међунарпднп разумеваое и људска
права Универзитета "Фридрих Шилер" у Јени, 2004. гпдине. На другу гпдишоицу смрти,
12. марта 2005. гпдине, председник Србије и Црне Гпре Светпзар Марпвић ппстхумнп је
пдликпвап Зпрана Ђинђића Орденпм Немаое првпг степена.
Аутпр је коига: "Субјективнпст и насиље", "Јесен дијалектике", "Југпславија кап
недпвршена држава". Бип је главни и пдгпвпрни уредник часпписа "Теприја", гласила
Филпзпфскпг друштва Србије и некпликп десетина научних чланака, прилпга есеја и сл.
Др Зпран Ђинђић је убијен 12. марта 2003. гпдине испред зграде Владе Републике Србије.
Ђинђић је иза себе пставип супругу Ружицу, кћерку Јпвану и сина Луку.

