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од
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де
оUVODNA RE^ DEKANA

U земљама са тако бурном историјом као што је има Србија, одувек је било теш-
ко градити и оснивати, још теже опстати, а најтеже – трајати. Високошкол-
ска настава из области грађевинарства и геодезије, нераскидиво повезана са 

Грађевинским факултетом у Београду, траје већ 175 година. Чувена Инџинирска шко-
ла, основана 19. 6. 1846. године при Лицеју у Београду, наш је истински камен темељац, 
претеча, високошколска и образовна институција из које је изникао Грађевински фа-
култет Универзитета у Београду.

Поносни на традицију, посвећени данашњим генерацијама студената и загледани у 
будућност, монографију приређујемо са циљем да генерацијама које долазе оставимо 
сведочанство о Грађевинском факултету с краја XX и почетка XXI века. Историјски 
развој Факултета детаљно је описан у монографији објављеној 1996. године, поводом 
150-годишњице. Зато ће овај летопис бити преглед последњих двадесет пет година 
рада и живота Факултета.

Привилегија је бити декан у години јубилеја и изузетна част предводити Органи-
зациони одбор за обележавање овако значајног догађаја. Годишњицу схватамо као 
прилику да се захвалимо генерацијама наших претходника. Током свих пређашњих 
деценија они су марљивим радом и врхунским инжењерским достигнућима градили 
име и традицију Факултета, али и углед српског грађевинарства. Захваљујући струч-
ном ангажовању наставника и инжењера – наших бивших студената, готово да нема 
важнијег објекта у Србији у чијем пројектовању или изградњи није учествовао неко 
ко је завршио Грађевински факултет у Београду. Славу Факултета проносили су и ши-
ром света на многим велелепним објектима које су пројектовали и градили на свим 
меридијанима.

Током протеклих 175 година мењале су се форме високошколског образовања, 
политичке прилике, закони и наставни планови, али су грађевинарство и геодезија 
остале инжењерске дисциплине неизмерно важне за развој државе и друштва. Након 
Првог светског рата (од када постоје сачувани подаци) до 30. јуна 2021. године дипло-
мирало је 11 912 студената, одбрањена су 1 623 мастер рада, 533 магистарскe тезe и 361 
докторска дисертација. Списак свршених студената по нивоима студија приказан је у 
Поглављу VI.

Делатност Факултета најбоље описују три латинске речи записане на нашем грбу: 
studere, docere, aedificare – истраживати, образовати, градити. Истраживати зато што 
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су истраживање и наука покретач развоја сваког друштва и једини начин да задржимо 
присуство на светској мапи нових знања. Образовати зато што је наш основни задатак 
да стварамо генерације нових инжењера, спремних да наставе тамо где смо ми стали 
и постану бољи од својих учитеља. Градити зато што је градитељство наша професија 
и потреба да својим умећем и стручним достигнућима Србија постане лепше место за 
живот нових генерација.

Највећа промена у наставној делатности у периоду после Другог светског рата настала 
је усвајањем Закона о високом образовању 2005. године и усклађивањем високог школ-
ства са Болоњском декларацијом. Формирана су два студијска програма: Грађевинар-
ство и Геодезија; студије су подељене на четири нивоа: основне, мастер, специјалистичке 
и докторске студије, а постојећи одсеци претворени су у модуле. Детаљи о организаци-
ји наставе, студијским програмима и наставним плановима дати су у Поглављу На-
ставни планови од 1996. године и акредитација 2021. године. Међутим, након увође-ња 
болоњског система, осавремењавање наставе није у довољној мери пратило промене у 
високом образовању, нити потребе тржишта рада и генерација нових студената.

После петнаест година рада по оваквом систему, дошло је време за корените про-
мене. Главни циљеви акредитације 2021. били су повећање квалитета и ефикасности 
студија и усклађивање са системом лиценцирања предвиђеним Законом о планира-
њу и изградњи. По моделу 3+2, акредитована су три студијска програма: Грађевинар-
ство, Геодезија и Геоинформатика, сваки са заједничким основним студијама и мастер 
студијама подељеним на модуле. На докторским студијама акредитована су два сту-
дијска програма: Грађевинарство и Геодезија и геоинформатика. Прва генерација по 
новој акредитацији студије је започела у години јубилеја, октобра 2021. Верујемо да 
ће наредне генерације студената задржати широко академско образовање по ком је 
Факултет надалеко познат, али да ће усвојити више практичних знања и вештина по-
требних за ефикасније укључивање у стручни и научноистраживачки рад. То је могуће 
постићи кроз брижљиво осмишљене вежбе у савремено опремљеним лабораторијама, 
али и кроз квалитетнију стручну праксу. С обзиром на то да је реформа наставе про-
цес, неопходно је перманентно праћење примене наставних програма и остварених 
резултата. Мера ће бити успех и постигнућа студената, пролазност на испитима и про-
сечна дужина студирања, ниво стручне оспособљености за решавање задатака у прак-
си, али и осећај задовољства и поноса студената што су завршили наш факултет.

Један од основних захтева савременог образовања и предуслов успеха студија јесте 
да студенти буду у центру наставног процеса. Зато студенте треба још снажније ох-
рабривати да преузму активну улогу у процесу рада, подстицати њихову креатив-
ност и иновативност. Посебно је важна улога студената у области осавремењавања и 
квалитета наставе, примене акредитованих курикулума и побољшања ефикасности 
студирања. На нашем факултету постоји и дуга традиција студентског организовања 
и учешћа у бројним ваннаставним активностима као што су: домаћа и међународна 
такмичења из знања и вештина, скупови студената грађевинских факултета, учешће 
у раду међународних удружења студената грађевине и геодезије, акције добровољног 
давања крви, учешће на домаћим и међународним спортским такмичењима, помоћ сту-
дентима прве године кроз пројекат Студент-ментор, организација сајмова стипендија 
и запошљавања, учешће у пројектима заштите животне средине, промоција Факулте-
та у средњим школама и многе друге. Факултет ће и убудуће подржавати и помагати 
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студентске пројекте јер значајно утичу на побољшање квалитета и успеха студирања. 
Појединости о раду студената приказане су у Поглављу III.

Нови миленијум донео је и брз напредак у области дигитализације, вештачке интели-
генције, нових материјала, технологија, правила пројектовања и принципа прорачуна. 
Неопходно је стално усавршавање наставног кадра, даље унапређење наставних програ-
ма, али и помоћ колегама из праксе кроз програме образовања током читавог живота. У 
том циљу, Факултет је организовао низ курсева из различитих области грађевинарства 
и њихову систематску промоцију међу инжењерима у пракси. Очекујемо да ћемо на тај 
начин помоћи усвајање нових знања, повећати капацитет грађевинске индустрије и уна-
предити процес дигитализације грађевинарства Србије.

Научноистраживачка делатност представља један од првих приоритета у раду Фа-
култета. Нова Стратегија научног и технолошког развоја Републике Србије, Закон о 
науци и истраживањима и оснивање Фонда за науку и Фонда за иновациону делатност 
значајно су изменили систем финансирања науке у Србији. Зато је неопходно систе-
матско ангажовање на добијању пројеката из области науке и технолошког развоја. На 
међународном плану компетитивност науке је одавно постала један од најбитнијих 
критеријума. Петогодишњи позив Horizon 2020 заменио је нови позив Horizon Europe 
који траје до 2027. године. Факултет се благовремено укључио и препознао интердис-
циплинарни карактер, потребу међународне сарадње и удруживања са релевантним 
иностраним научноистраживачким организацијама. Посебно је важно сагледати да 
актуелне теме пројеката доминантно припадају областима одрживог развоја, нових 
материјала, технологија, климатских промена и утицаја на животну средину. Стога, 
базична теоријска знања треба да буду у функцији њихове примене у савременим об-
ластима науке и истраживања. Да бисмо обезбедили услове за квалитетно учешће у 
свим овим пројектима, треба наставити са јачањем капацитета научноистраживачке 
инфраструктуре, улагање у лабораторије и опрему за истраживање, као и подизање 
индивидуалних капацитета истраживача за припрему и учешће у пројектима. Кључна 
активност у целокупном процесу реализације научноистраживачких пројеката јесте 
формирање квалитетних тимова, укључивање младих истраживача и активније уче-
шће наставника у вишим звањима. Најважнији резултати у области научноистражи-
вачког рада приказани су у Поглављу II.

Иако Факултет представља образовну и научноистраживачку организацију, де-
латност Факултета је нераскидиво повезана са привредом. На тај начин наставници 
обезбеђују стручне компетенције неопходне за висок квалитет наставе, помажемо при-
вреди у решавању најсложенијих задатака пројектовања и изградње и обезбеђујемо 
бољи материјални положај свих запослених. У сарадњи са привредом приоритет су ви-
сокостручни послови у којима до изражаја може доћи научни и стручни потенцијал на-
ших наставника, као и технички капацитети лабораторија и опреме којом располажемо. 
Факултет мора остати поуздан ослонац привреди, препознат као институција у којој 
могу бити решени најсложенији професионални изазови из области грађевинарства 
и геодезије. Зато је неопходно стално ангажовање на личном стручном усавршавању, 
увођење младих инжењера у послове сарадње са привредом, редовно обнављање 
постојећих и исходовање нових великих лиценци из области пројектовања. Поједино-
сти о најважнијим стручним остварењима, кроз делатност института, приказани су у 
Поглављу IV.
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У складу са квалитетом, потенцијалом и традицијом, Грађевински факултет мора да 
задржи лидерску позицију у науци, струци и афирмацији грађевинарства, геодезије и 
геоинформатике у Србији. То је могуће постићи сталним унапређивањем квалитета, 
неговањем изврсности, поштовањем принципа академске честитости и инжењерског 
поштења, као и систематском промоцијом резултата рада студената и наставника. 
На тај начин повећаћемо видљивост и привлачност Факултета и обезбедити нове 
генерације квалитетних студената и будућих инжењера.

Модеран и препознатљив, Грађевински факултет Универзитета у Београду данас са по-
носом слави велики јубилеј. На темељима славне прошлости стварамо бољу будућност, 
водећи се постулатима записаним на грбу Факултета: studere, docere, aedificare – истра-
живати, образовати, градити. И тако већ 175 година.

У Београду,
новембар 2021.

Декан
проф. др Владан Кузмановић
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Припреме за прославу јубилеја започеле су средином 2020. 
године, у ванредној ситуацији изазваноj пандемијом вируса 
Covid-19. Програм је осмишљен амбициозно, као да су окол-
ности редовне, уз уверење да ћемо преданим радом успети да 
реализујемо већину активности. Обележавање 
јубилеја траје читаве 2021, па и једним делом на-
редне године. Програм активности обухвата:
◆  добијање покровитељства и формирање По-

часног одбора прославе;
◆  организацију Свечане академије;
◆  издавање монографије 175 година Грађевин-

ског факултета у Београду (1846–2021);
◆  организацију Међународне научне конферен-

ције Грађевинарство 2021 – достигнућа и визи- 
је и издавање пригодне монографије;

◆  организацију изложбе Великани српског гради-
тељства – од Инџинирске школе до данас;

◆  издавање јубиларне поштанске марке;
◆  избор гостујућих професора;
◆  објављивање пригодних текстова у домаћим 

научним и стручним часописима;
◆  припрему предавања на симпозијумима и ве-

бинарима о улози Факултета у раду национал-
них стручних друштава и удружења;

◆  организацију и учешће на такмичењима и 
скуповима студената грађевинарства и гео-
дезије.

ПоКровИтељство И ПочасНИ одбор
У својој наставној, научноистраживачкој и 
привредној делатности Факултет је упућен на 
већи број министарстава у Влади Републике 
Србије. Зато је, уважавајући величину јубилеја 
и значај Грађевинског факултета за друштве-
ну заједницу, Влада Републике Србије прихва-

тила молбу Факултета и сагласила се да буде покровитељ 
прославе, а да председник Почасног одбора буде господин 
Бранко Ружић, први потпредседник Владе и министар про- 
свете, науке и технолошког развоја. Почасни одбор сачи-
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њавају представници истакнутих научних и привредних ин-
ституција Републике Србије:
◆  министар Бранко Ружић, први потпредседник Владе;
◆  проф. др Владан Ђокић, ректор Универзитета у Београду;
◆  академик Владимир Костић, председник Српске академи-

је наука и уметности;
◆  проф. др Бранко Ковачевић, председник Академије инже- 

њерских наука Србије;
◆  Биљана Вуксановић, председник УО Инжењерске коморе 

Србије;
◆  Марко Чадеж, председник Привредне коморе Србије;
◆  Милорад Грчић, в. д. директора ЈП Електропривреда Србије;
◆  Горан Пузовић, директор ЈП Србијаводе;
◆  Александар Антић, директор Коридорa Србијe;
◆  Зоран Дробњак, в. д. директора ЈП Путеви Србије;
◆  Борко Драшковић, директор Републичког геодетског за-

вода;
◆  Стојан Чолаков, директор ХК Енергопројект;
◆  в. проф. др Дејан Дивац, директор Института Јарослав 

Черни;
◆  др Венцислав Грабулов, директор Института за матери-

јале Србије;
◆  проф. др Владан Кузмановић, декан.

свечаНа аКадемИја

У складу са дугогодишњом традицијом, Свечана академија 
одржаће се првог петка у децембру месецу. Овога пута то 
ће бити 3. децембар 2021. године у 13 сати у Комбанк дво-
рани (некадашњи Дом синдиката) на Тргу Николе Пашића1, 
што има посебну симболику јер је Пашић по образовању 
био грађевински инжењер. Свечана академија је прилика да 
декан упозна госте са резултатима рада Факултета и прав-
цима развоја и да нам се обрате представници Почасног од-
бора прославе. Уз пригодан културно-уметнички програм 
приказаћемо филм поводом 175 година Факултета, доделити 
награде најбољим студентима и признања најзаслужнијим 
професорима.

моНограФИја

Монографија 175 година Грађевинског факултета у Београ-
ду (1846–2021) конципирана је са жељом да буде наставак 
1   Никола Пашић је 1866. године уписао Технички факултет Велике 

школе у Београду, да би га Српска влада као одличног студента 1868. 
године упутила на студије техничких наука на Политехничкој школи 
у Цириху. Након завршених студија био је на једногодишњој пракси 
на изградњи пруге Будимпешта–Беч. У Београд се вратио у марту 
1873. године, а већ у мају исте године постављен је за подинжењера у 
министарству грађевина. Пашић је у историји Србије остао упамћен 
као један од најзначајнијих политичара с краја XIX и почетка XX века.

претходне монографије објављене 1996. године, поводом 
150-годишњице. Зато је овај летопис преглед последњих два-
десет пет година рада и живота Факултета. Циљ је да буде 
објављена пре Свечане академије и да тематски покрије све 
области живота и рада Факултета. Након Свечане академије, 
Монографија ће бити јавно доступна на сајту Факултета.

У првом поглављу су: Уводна реч декана, Програм про-
славе јубилеја, Кратка историја Факултета до 1996. године, 
Истакнути професори (ректори, проректори, академици 
и емеритуси), Управа Факултета од оснивања до данас 
(списак декана, продекана и председника Савета), Настав-
ни планови од 1996. године и акредитације 2021. године, 
као и приказ рада у последњих 25 година и визија развоја 
Факултета. Следе поглавља у којима су приказани рад и 
достигнућа катедара, студентских организација, института 
и заједничких служби Факултета у протеклих 25 година. У 
Монографији су дати и спискови доктора и магистара на-
ука, полазника специјалистичких студија, списак дипло-
мираних грађевинских и геодетских инжењера (по настав-
ним плановима пре 2005. године), списак мастер инжењера 
грађевинарства и геодезије и спискови дипломираних ин-
жењера грађевинарства и инжењера геодезије, за период од 
1. 7. 1996. до 30. 6. 2021. године.

Поред издавања нове монографије, која детаљно покри-
ва последњих 25 година, учињен је значајан напор да се и 
претходне монографије дигитализују и учине јавно доступ-
ним. Уз помоћ Тамаре Бутиган Вучај, начелнице, и госпође 
Јасне Мајерле из Одељења за развој дигиталне библиотеке 
и микрофилмовање Народне библиотеке Србије, дигитали-
зоване су монографија из 1978. године Грађевински факул-
тет Универзитета у Београду – Монографија – 1948–1978. 
и обе књиге монографије из 1996. године Грађевински фа-
култет Универзитета у Београду 1846–1996.

међУНародНа НаУчНа КоНФереНцИја

Међународна научна конференција организује се у сарадњи 
са Српском академијом наука и уметности. Конференција 
обухвата дванаест предавања по позиву, са темама из свих 
научних дисциплина грађевинарства и геодезије. Назив 
конференције: Грађевинарство 2021 – достигнућа и визије 
указује на жељу да се прикажу најсавременији научни и 
стручни домети, изазови и правци даљих истраживања у 
различитим областима градитељства. Поред водећих про-
фесора са нашег факултета, на конференцији учествују и 
еминентни европски и светски стручњаци, махом гостујући 
професори Универзитета у Београду.

Конференција је одржана 25. и 26. октобра 2021. године у 
Свечаној сали САНУ, уз поштовање важећих епидемијских 
мера. Цео ток конференције је преношен уживо и преко ди- 
гиталних платформи, уз бесплатан приступ заинтересова- 
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нима. Почасни одбор Конференције (по азбучном реду) са-
чињавају: проф. Петар Анагности, проф. Војо Анђус, проф. 
емеритус Драган Буђевац, проф. Марко Иветић, проф. Душан 
Јоксић, проф. др Владимир Мићић, проф. Михаило Мурав-
љов, проф. Серафим Оприцовић, проф. Мира Петроније-
вић, проф. Живојин Прашчевић и проф. Бранислав Ћорић.

Изложба Великани СРПСкОГ ГРаДиТеЉСТВа 
– ОД инЏиниРСке ШкОле ДО ДанаС

Наших 175 година традиције представља драгоцени ресурс 
историје, који културом сећања имамо обавезу да сачува-
мо. Изложбом желимо не само да обележимо наш јубилеј, 
већ и да подсетимо ширу јавност на великане српског 
градитељства на које je Грађевински факултет изузетно по-
носан, а чија дела чине значајан сегмент српског културно-
историјског наслеђа. Изложбом ће бити приказана историја 
развоја Факултета, биографије и дела 20 академика САНУ 
– професора са нашег факултета, биографије и дела истак-
нутих грађевинских инжењера и научника, експонати (ин-
струменти и прибор грађевинских и геодетских инжењера), 
архивски материјали, пригодан филм и мултимедијалне пре-

зентације најзначајнијих грађевинских подухвата у Србији 
од средине XX века.

Изложба ће бити организована у сарадњи са Музејом на-
уке и технике из Београда. Захваљујући изузетној сарадњи 
Факултета и Српске академије наука и уметности, изложба 
ће бити организована у великој Галерији САНУ, крајем мар-
та и почетком априла 2022. године.

Аутор изложбе је Јасмина Његован Поповић, историчар 
уметности, уредник за издавачку делатност Грађевинског 
факултета, а рецензенти су проф. Миодраг Марковић са Фи-
лозофског факултета Универзитета у Београду и проф. Мио-
драг Јовановић, пензионисани шеф Катедре за хидротехнику 
и водно еколошко инжењерство.

Издавање ПрИгодНе ПоштаНсКе марКе

Осим што је средство плаћања поштанских услуга, поштан-
ска марка је и један од најпрепознатљивијих симбола сваке 
националне културе и упечатљив уметнички феномен. По-
знато је да поштанске марке имају значајну улогу у промоцији 
вредности идеја, наслеђа и специфичности једног друштва, 
те се њени мотиви бирају с посебном пажњом. Препознајући 

Конференција Грађевинарство 2021, 25. и 26. октобар 2021. године
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шири друштвени и национални значај нашег јубилеја ЈП По-
шта Србије и РЈ Србијамарка уврстиле су нашу годишњицу 
у Програм издавања пригодних марака за 2021. годину. Дана 
24. 4. 2021. издати су: пригодна поштанска марка, коверат 
првог дана, табак и пригодан жиг првог дана. Аутор је Ана-
мари Бањац, академска сликарка.

Избор гостУјУћИх ПроФесора

Избор гостујућих професора у години јубилеја представља 
веома значајну активност која има за циљ да најугледније 
светске научнике са којима Факултет сарађује промовише у 
гостујуће професоре Универзитета у Београду. Неки од њих су 
алумнисти нашег факултета, други су инострани партнери у 
међународним пројектима. На тај начин одајемо им признање 
за дугогодишњу плодну сарадњу, али истовремено подижемо 
научнoистраживачки потенцијал и капацитет Факултета за 
учешће у новом циклусу пројеката из позива Horizon Europe. 
Планирано је још веће ангажовање гостујућих професора у 
извођењу наставе на докторским студијама, помоћ доктор-
андима у организовању и реализацији студијских боравака 
у иностранству, заједничко учешће у новим међународним 
пројектима и објављивање радова у домаћим научним ча-
сописима како би се убрзао њихов продор на SCI листу. У 
звање гостујућих професора у последњих годину дана из-
абрани су: проф. Лидија Здравковић са Империјал колеџа из 
Лондона, проф. Слободан Ђорђевић са Универзитета у Екси-
теру, проф. Дубравка Покрајац са Универзитета у Абердину, 
проф. Милан Вељковић са Универзитета у Делфту и проф. 
Кристоф Бутенвег (Christoph Butenweg) са Универзитета при-
мењених наука у Ахену.

ПромоцИја јУбИлеја 
У часоПИсИма И На сИмПозИјУмИма

Важну активност представља и објављивање пригодних 
текстова у домаћим научним и стручним часописима, као 
што су: Грађевински материјали и конструкције, Техника, 
Водопривреда, Изградња, Пут и саобраћај и др. То је при-
лика да се подсетимо на вишедеценијску улогу и значај који 
је Грађевински факултет у Београду имао у образовању ге-
нерација читалаца – грађевинских и геодетских инжењера. 
На сличан начин, припремили смо пригодна излагања на 
стручним симпозијумима, конферецијама и вебинарима ко-
ји ће се одржати током 2021. и 2022. године о улози Факултета 
и наших еминентних професора у раду националних струч-
них друштава и удружења попут Друштва грађевинских 
конструктера Србије, Друштва за испитивање материјала и 
конструкција, Српског друштва за путеве Via-Vita, Српског 
друштва за хидрауличка истраживања, Српског друштва за 
хидрологију, Удружења инжењера консултаната Србије, Дру-
штва за механику тла и геотехничко инжењерство, Српског 
удружења за земљотресно инжењерство и др.

таКмИчења И сКУПовИ стУдеНата

Прослава овако значајног јубилеја не може се замислити 
без активног учешћа студената. Зато је у организацији Сту-
дентског парламента и студентских удружења планиран и 
(упркос пандемији) одржан велики број активности. Прво 
међународно такмичење у познавању BIM пројектовања 
Allplan Student Competititon 2021, окупило је 14 екипа из пет 
држава региона. Међународно такмичење студената грађе-
винарства одржано у Анкари у организацији IACES-а на 
ком је екипа нашег факултета заузела друго место. Тим 
вицешампиона сачињавали су: Новак Јоксимовић, Мили-
ца Петровић и Никола Јовановић. У октобру ове године 
одржана су и два студентска конгреса: Конгрес студената 
грађевинарства и архитектуре, на Златибору, у организацији 
студентских парламената нашег и Архитектонског факулте-
та и Академски међународни конгрес студената грађеви-
нарства у организацији Међународног удружења студена-
та грађевинарства – Локални комитет Београд.

Верујемо да је програм прославе примерен величини 
и значају јубилеја, како за нас, тако и за ширу академску и 
друштвену заједницу. Планираним активностима у оквиру 
обележавања 175 година Грађевинског факултета у Београ-
ду заправо oсветљавамо догађаје и личности из славне про-
шлости Факултета, надајући се да ћемо бити достојни да 
једном и сами будемо део ње.
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KRATKA ISTORIJA FAKULTETA
DO 1996. GODINE

Увод

Грађевински факултет Универзитета у Београду је најстари-
ја и водећа образовна и научна институција у области гра-
ђевинарства и геодезије у Србији. Првих 150 година делат-
ности Факултета детаљно је описано у Монографији из 1996. 
године (књиге 11 и 22, период 1846–1996). Такође, приликом 
прославе 30 година од оснивања самосталног Грађевинског 
факултета (1948–1978) издата је Монографија3 која је детаљно 
обрадила тај послератни период. Зато је у овом поглављу 
приказан кратак историјски преглед најзначајних догађаја у 
развоју наставе грађевинарства и геодезије у наведеном пе-
риоду, ослањајући се на те публиковане монографије.

Почеци наставе из области грађевинарства и геодезије на 
овим просторима везују се за 1846. годину, када је књаз српски 
Александар Карађорђевић указом основао Инџинирску шко-
лу у Београду. Управо ту годину, која симболизује почетак 
инжењерске наставе у Србији, Грађевински факултет слави 
као свој дан, дан када су ударени темељи високог образовања 
у области инжењерства у савременој нововековној српској 
историји. Годинама су области грађевинарства и геодезије 
биле заступљене кроз предмете чији се број из године у годи-
ну повећавао. Инжењерска школа је настала као израз потре-
ба за стварањем одговарајућег инжењерског профила у обла-
сти градитељства. Стицајем текућих околности, отварањем 
Војне академије, Школа се укида 1850. године. Ипак, при 
Лицеју се већ 1853. године поново афирмише потреба за гра-
дитељима. Поред Општег и Правног, отвара се Технички од-
сек, а нешто касније, при Техничком факултету Велике шко-
1   Монографија 1846–1996, књига 1, Грађевински факултет Универзитета 

у Београду, https://hikom.grf.bg.ac.rs/old/Monografije/Monografija-1846-1996.
htm.

2   Монографија 1846–1996, књига 2 – Библиографија, Грађевински факул- 
тет Универзитета у Београду, https://hikom.grf.bg.ac.rs/old/Monografije/
Monografija-1846-1996-Bibliografija.htm.

3   Монографија 1948–1978, Грађевински факултет Универзитета у Београ-
ду, https://hikom.grf.bg.ac.rs/old/Monografije/Monografija-1948-1978.htm.

ле, 1879. године, формира се Грађевинско-инжењерски одсек. 
Тиме су дефинитивно отклоњене све дилеме и створени ус-
лови за самосталан развој, до остварења идеје о самостално-
сти Факултета, што ће се и десити педесетак година касније.

Доношењем Уредбе о издвајању Техничког факултета 
Универзитета у Београду у самосталну Техничку велику шко- 
лу, дотадашњи одсеци Техничког факултета, а међу њима и 
Грађевински, претварају се у самосталне факултете. Геодет-
ски одсек, који је био у саставу Грађевинског, а од 1946. годи-
не и са-мосталан, због недовољног кадра није преименован 
у засебан факултет, већ је остао у саставу Грађевинског. Од 
1954. године па до данас, самостални факултети, па и Грађе-
вински факултет, постају део Универзитета у Београду.

ПерИод од ПочетКа Наставе грађевИНарства 
до самосталНог ФаКУлтета

Почеци XIX века у развоју модерне српске државе уско су 
у вези и са развојем образовања нације у којој је, у то доба, 
већина становништва била не- 
писмена. Настојање Карађорђе-
вих устаника с почетка XIX века 
за установљењем школе била је 
идеја коју је највише тада промо-
висао српски просветитељ До- 
ситеј Обрадовић, први министар 
просвете, а што је коначно до- 
вело и до оснивања Велике шко-
ле 1808. године. Оснивач Велике 
школе је био Иван Југовић, Сом-
борац. Учили су се историјски 
предмети, земљопис, немачки је- 
зик, топографско цртање (кро- 

Иван Југовић (право име Јован Савић, 
1772–1813)
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кирање), статистика, рачуница и неколико предмета из об-
ласти права, а први професори били су Иван Југовић, Си-
меон Милутиновић, Доситеј Обрадовић и други. Школа је 
трајала свега пет година.

оснивање лицеја (1838–1863)
Други битан организациони облик системског успоставља-
ња школског система у Србији везује се за установљење 
Лицеја. Одлуку је донео, на предлог министра просвете и 
црквених дела Стефана Стефановића Тенке, кнез Милош 1. 
7. 1838. године, при крају своје владавине.

Лицеј је представљао продужетак гимназијског школо-
вања, са четири на шест година. Први наставници били су 
професори Крагујевачке гимназије Петар Радовановић и 
Атанасије Тодоровић, а нешто касније: Исидор Стојановић, 
Константин Бранковић, Јован Рајић, Ђорђе Мушицки, Игњат 
Станимировић, Антоније Арнот, Јован Стерија Поповић, 
Јанко Шафарик, Ђуро Даничић, Матија Бан, Коста Цукић, 
Алекса Вукомановић, Рајко Лешљанин, Јосиф Панчић, Панта 
Срећковић, Коста Јовановић и један од најзначајнијих људи 
тог периода – Атанасије Николић4 (1803–1882), први ректор 
Лицеја, који остаје на његовом челу до смене српског престо-
ла 1842. године (ректор од 3. 10. 1939).

Прве године био је 
само један смер – оп-
шти, а друге је уведен 
и други смер – фило-
зофија. Међу предме-
тима били су физика, 
практична геометрија 
и француски језик, ка- 
сније математика и др. 
Од 1841. године Лицеј 
добија и правно оде-
љење и исте године се 
сели из Крагујевца у 
Београд, у једну при-

4   Атанасије Николић рођен је 1803. године у Бачком Брестовцу. Био је 
просветни радник, књижевник и професор. Сарадник и личност од 
поверења кнеза Михаила Обреновића и Илије Гарашанина. Гимназију 
је завршио у Сремским Карловцима и Новом Саду. У Бечу је 1821. упи-
сао артиљеријску школу у којој је изучио картографске послове и тех-
нику. Враћа се у Нови Сад 1824. где отвара приватну школу цртања. 
Наставља студије инжењерства у Пешти и 1829. стиче диплому ин-
жењера. По повратку, бави се пословима геометра. Бавио се бројним 
занимањима, а 1838, на позив, постаје професор математике и цртања 
на новооснованом Лицеју у Крагујевцу. Први је организовао просла-
ву Светог Саве у школи. Са Јованом Стеријом Поповић осмислио је 
оснивање Друштва српске словесности.

ватну кућу, где остаје све до 1844. године, када прелази у Ко-
нак кнегиње Љубице. У том периоду у Србији су активно 
радила само два грађевинска инжењера, државна чиновни-
ка – Франц Јанке и барон Франц Кордон5, који су били анга-
жовани на изградњи и реконструкцији градова и подизању 
јавних зграда.

Владавину кнеза Александра Карађорђевића карактери-
ше период уставобранитеља, чланова Државног савета који 
су заговарали строго поштовање Турског устава и под том 
паролом широко су користили своја овлашћења за доношење 
бројних закона и изградњу објеката и институција, важних по 
државу. Долази до јачања бирократског апарата. У том пери-
оду слати су бројни млади студенти на чувене европске уни-
верзитете. Био је то период градње објеката и саобраћајница, 
када је млада држава схватила да без инжењера градитеља 
нема привредног развоја нити модернизације друштва. За-
слугом Јована Стерије Поповића, 1844. године, законом је ре-
формисана настава у Србији. Ранг Лицеја је уздигнут на ниво 
Великог училишта (школе).

Инжењерска школа (1846–1850)
У намери да се створи квалитетан инжењерски кадар, Зако-
ном о уређењу јавне наставе уводи се прво регулисање рада 
Лицеја и при Министарству унутрашњих дела се 19. 6. 1846. 
формира Инжењерска школа.

Највеће заслуге за установљење Инжењерске школе 
припадају Атанасију Николићу, који је одмах по ступању на 
престо кнеза Александра прешао у Министарство унутра-

5   Ангажовани у периоду од 1835. до 1844. године. Франц Јанке је извршио 
први премер Београда, трасирао данашњу Улицу Милоша Великог. 
Франц Кордон углавном је био ангажован на грађевинским радовима 
у области нискоградње и на пословима регулације реке Дрине.

Атанасије Николић 
(1803–1882)

Конак кнегиње Љубице из 1876.

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:KonakLjubice_1876.jpg
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шњих дела. Из потреба за инжењерима који би били надзор 
при грађењу друмова6 и зграда, он успева (преко Илије Гара-
шанина) да убеди кнеза да отвори Инжењерску школу, која 
је представљала заокрет у природи образовања на Лицеју. 
Тада се, поред општег, филозофског и правног усмерења, 
уводи и техничко усмерење. У Инжењерској школи први 
предмети били су Практично земљомерје, Механика, Ар-
хитектура, Цртање и Немачки језик. Настава је трајала три 
године, након чега су полазници били способни „мања ин- 
жењерска дела обављати”. Поред Атанасија Николића, у на-
стави су били ангажовани Игњат Станимировић (Немач-
ки), Август Церман7 (Рачуница, Алгебра, Геометрија, Ме-
ханика) и Јан Неволе8 (Цртање и општи предмети). Након 
одласка у пензију Атанасија Николића, накратко га замењује 
Симон Прица, а после његове преране смрти, од 1845. го-
дине, Емилијан Јосимовић9, који преузима математичке 
предмете, Практичну геометрију, Нацртну геометрију и Гра- 
ђевинску архитектуру.

Инжењерска школа је дала само једну генерацију од девет 
стручњака, након чега је затворена. Уместо ње, 1850. године 
оснива се Војна академија која надомешта празнину у конти-
нуитету образовања инжењера „грађевинара”, до формирања 
Природно-техничког (Јестествословно-техничког) одељења 
при Лицеју 1853. године.

јестествословно-техничко одељење лицеја 
(1853–1863)
Законом о уређењу Лицеја, 1853. године организују се три 
одељења – Православни, Јестествословно-технички и Об-
шти. По први пут се, 1859. године, јавља предмет Грађевинска 
архитектура. Овај предмет није био довољан да се постане 
инжењер или архитекта, већ је служио за стицање основних 
предзнања о инвестиционим подухватима у области јавних 
радова. Појављују се и предмети попут Науке о земљоделију, 
Практична геометрија, Механика и др. Ни овај ниво наставе 
није се могао поредити са европским, већ је пружао основно 

6   У наводима за оснивање Инжењерске школе износе се потребе за ин- 
џинирима при грађењу цариградског друма.

7   О Августу Церману се мало зна, само да је био грађевински инжењер 
немачког порекла.

8   Јан Неволе (1812–1903) је чешки архитекта из Прага. Дошао је у Србију 
на позив Јанка Шафарика 1845. године и запослио се као главни 
инжењер Грађевинског одељења при Попечитељству унутрашњих дела.

9   Емилијан Јосимовић (1823–1897) је рођен у месту Стара Молдава, 
Румунија. Био је први српски урбаниста. Завршио је математичку војну 
школу у Лугошу, а студије технике у Бечу завршава до своје 22. године. 
Цео радни век проводи у просвети. Од 1845. је хонорарни професор 
Лицеја, од 1850. је у Артиљеријској школи, све до 1869, где је предавао 
Математику и Геодезију. Значајни су његови радови из области архи-
тектуре, урбанизма и геодезије. Редовни професор Велике школе по-
стао је 1869. године. Био је шеф Математичког одељења, а затим ректор.

образовање из опште технике које је омогућавало наставак 
школовања на престижним европским техничким високим 
школама (политехникама). Од наставника тога времена 
при Лицеју су: Јосиф Панчић, Михаило Рашковић, Коста 
Цукић, Јанко Шафарик и др. Формирани су први предмети 
и лабораторије и уведено је оцењивање од 1 (рђав) до 5 (од-
личан). Даје се већа аутономија Лицеју, тако да Професор-
ски савет бира ректора (три године), изјашњава се о канди-
датима за професоре и др. Нажалост, и поред најбоље воље, 
није било могуће задовољити све потребе за инжењерима 
у младој кнежевини све до појаве Велике школе, где ће се 
инжењери образовати примерено европским политехника-
ма тога времена.

Превелика моћ уставобранитеља довела је до сукоба са 
младим кнезом Александром и до његовог пада са власти 
и поновног враћања династије Обреновић, 1858. године. У 
својој историји, која је трајала 25 година и која се завршила 
формирањем Велике школе 1863. године, кроз Лицеј је про-
шло 1 216 слушалаца узраста од 17 до 22 године.

оснивање велике школе 
и техничког факултета (1863–1905)
На власт 1858. године долази кнез Милош Обреновић, на-
кратко, а после њега, 1860. године, кнез Михаило по други 
пут, чија је владавина обележена значајним напретком у 
самосталности и протеривањем Турака из српских градо-
ва 1867. године. Апсолутистичка природа владавине кнеза 
Михаила није се променила – уместо турске, јачао је свој 
утицај без сагласности Порте. У његово време десио се 
значајан моменат у образовању. Законом о устројству Ве-
лике школе од 24. 9. 1863. године Лицеј прераста у Велику 
школу и сели се у Капетан Мишино здање, зграду данашњег 
седишта Универзитета у Београду. Велика школа је имала 
три факултета – Филозофски, Технички и Правни.

Према сведочењима из тог времена, кнез Михаило је био 
врло посвећен реформама образовања и модернизацији 
Србије. Министарство грађевина се оснива 1862. године са 
задатком да се стара о „изградњи и одржавању путева и 
мостова, регулацији улица и река, подизању јавних зграда 
и споменика”. Закон о подизању јавних грађевина донет је 
1865. године и дефинише појам грађевине као „све оно што 
се гради или подиже било на земљи или води”. Такође, 1864. 
године распушта Друштво српске словесности и оснива 
Српско учено друштво, претходницу Српске академије на-
ука и уметности.

На Техничком факултету Велике школе су се, поред оп-
штих, из области грађевинарства и геодезије изучавали и 
следећи предмети: Дескриптивна и практична геометрија, 
Виша математика, Механика, Физика, Наука о грађевини на 
суву и води и др. Настава је трајала четири године. Ректор је 
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биран на предлог Министарства просвете и црквених дела, 
а постављан је кнежевим указом. Допунама закона из 1863. 
године омогућено је ангажовање хонорарних професора, а 
1871. године доноси се наредба којом се уводе критеријуми 
за избор наставника: „професори и суплементи могу бити 
само они који су завршили неки од факултета Велике школе 
или неки други факултет у иностранству са одличним или 
врло добрим успехом”.

 Најзначајније је увођење предмета Наука о грађевини 
на суву и води који је обухватао следеће области: обич-
ни и гвоздени путеви, мостови, грађевине на води, туне-
ли и земљорад. После повратка из Артиљеријске школе, 
Емилијан Јосимовић се 1870. враћа на Технички факултет 
и преузима наставу из Математике, Дескриптивне и прак-
тичне геометрије, а касније и из Грађевинске архитектуре, 
Ниже и више геодезије са топографским и картографским 
цртањем (реформом из 1880). Предмете Грађевине на суву 
и Грађевине на води и Грађење путева од 1870. године пре-
давао је проф. Михаило Петковић10.

Због сукоба са либералима кнез Михаило убијен је 29. 
5. 1868. године, а будући да није имао наследника на престо 
долази унук Милошевог брата Јеврема, малолетни Милан 
Обреновић. Због малолетништва, власт преузима трочлано 
Намесништво (М. Блазанац, Ј. Ристић и Ј. Гавриловић) до 
1872. године, под чијим утицајем је 1869. године донет На-
меснички устав који је омогућио појаву парламентаризма у 

10  Михаило Петковић је рођен 7. 11. 1833. у Старом Бечеју. Гимназију је 
завршио у Београду, а звање грађевинског инжењера стекао на Поли-
техници у Бечу. Од оснивања Велике школе, тачније од 1864. године, 
постављен је за њеног професора. Предавао је Дескриптивну и практич-
ну геометрију и цртање, Грађевине на суву и води, а касније Грађевине на 
суву и Грађевине на води и грађење путева.

Србији. Српско-турски ратови (1875–1878) омели су конти-
нуитет развоја образовног система у Србији, а сви студенти 
и професори позвани су у рат као војни обвезници.

Одлуке Берлинског конгреса увећале су тадашњу Ср-
бију за четири нова округа, а 1882. године Србија постаје 
краљевина. Милан Обреновић се устоличује за њеног првог 
нововековног краља. После доношења новог устава 1888. го-
дине, краљ Милан се 1889. године одриче престола, а краљ 
Александар М. Обреновић влада Србијом све до Мајског 
преврата 1903. године.

Период изеђу 1880. и 1890. године карактерише повећање 
наставног кадра Техничког факултета и формирање нове 
катедре. Почетком 1880. године доносе се измене Закона о 
устројству велике школе. Уводи се обавеза да сваки про-
фесор Велике школе мора „за штампу спремити предмете, 
за које су у факултету одређени”. У том периоду долазе: Ми-
лан Андоновић11 1880. године за професора Ниже и Више 
геодезије са топографским цртањем, инж. Коста Главинић12 
за професора Графостатике са цртањем и Науке о грађењу 
мостова од 1886. године, инж. Никола Стаменковић13 на 
предмете Хидротехника и Хидраулика 1887. године и исте 
године инж. Миливоје Е. Јосимовић14 за професора на пре- 
дмету Наука о грађењу железница, путева и тунела. Струч-
ни часопис Српски технички лист покреће се 1890. године 
(уредник Миливоје Јосимовић), а нешто касније форми-
рано је и Удружење српских инжењера (почетни кораци 

11  Милан Андоновић је рођен у Пожаревцу 1849. године. Гимназију је за-
почео у Пожаревцу, а завршио у Београду 1868. и исте године уписао 
Технички факултет Велике школе на ком је студирао до 1872. године 
када одлази у Карлсруе на наставак студија на инжењерском одсеку 
тамошње Политехнике. Од 1874. се у Ахену, код професора Ритера, 
специјализује из области механике. Враћа се 1875. године када бива 
постављен за професора београдске Реалке. Од 1878 је у Минхену, где 
се додатно усавршава у области геодезије. Године 1880. враћа се на Ве-
лику школу и преузима неколико предмета из те области.

12  Коста Главинић је рођен у Београду 1858. године. Завршио је београд-
ску Реалку и студије грађевине на Великој школи 1884. Одлази у Бер-
лин где студира на Одсеку за грађевинске инжењере. Од 1885. године је 
доцент на Великој школи, а касније и професор на предмету Мостови 
и тунели.

13  Никола Стаменковић је рођен 1858. године у Београду. Завршио је Ги-
мназију београдску и Реалку 1874. године, а касније и Технички факул-
тет Велике школе 1879. године. Школовање је продужио у Минхену, на 
инжењерском одсеку Минхенске политехнике, и први је стручњак у нас 
који се посветио питањима из области вода и грађењу хидротехничких 
објеката.У Министарству грађевина је од 1885. године. Руководио је из-
радом пројекта београдске канализације и једно краће време налазио 
се на положају председника београдске општине (од марта до августа 
1903). Један је од оснивача Удружења српских инжењера и архитеката.

14  Миливоје Јосимовић је рођен у Београду 1855. године. Основну школу 
и гимназију завршио је у Београду, Грађевински одсек на Бечкој по-
литехници 1879. године. Од 1887. је стални професор Велике школе. 
Био је министар грађевине Краљевине Србије, народни посланик и ре-
ферент за железнице у Народној скупштини и више година директор 
Српских државних железница.

Зграда Велике школе, данас Ректората Универзитета у Београду (поклон 
Мише Анастасијевића, пројектант Јан Неволе, подигнута 1863. године)
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учињени су 1868. године, 
а удружење је формира- 
но 1890. године). Инжењер 
Јефта Т. Стефановић је од 
1893. године редовни про-
фесор на предмету Наука 
о грађењу железница, пу-
тева и тунела.

Уредбом од 6. 1. 1897, 
Технички факултет је по- 
дељен на три одсека: Гра-
ђевинско-инжењерски, 
Архитектонски и Машин-
ско-технички. Значајно је 
промењен наставни план 
и програм са неколико но- 
вих предмета из области 
грађевинарства и геодези-
је (укупно 46 предмета). 

Настава је подељена у четири семестра општег дела, а друга 
четири семестра била су намењена стручним предметима. По 
завршетку наставе и положених испита, студенти су стица-
ли диплому грађевинског инжењера. За стицање дипломе 
било је потребно положити испите: полугодишње, припрем-
ни и стручни. Уведено је и неколико нових предмета и то: 
Нижа геодезија са практичним радом, Виша геодезија, То-
пографско цртање, Познавање грађе, Основи инжењерских 
конструкција са пројектовањем, Основи трасирања и гра-
ђења обичних путева са пројектовањем, Грађење железница 
са пројектовањем, Грађење тунела, Грађење дрвених, каме-
них и гвоздених мостова са пројектовањем, Хидротехника са 
пројектовањем, Грађење предрачуна за инжењере грађевине 
с вежбањем и др.

Реформа Техничког факултета извршена је 1900. године. 
Уведено је неколико нових предмета, а студенти су се већ од 
прве године опредељивали за један од смерова (грађевински, 
архитектонски и машински). Настава у прве две године била 
је заједничка. Исте године на Техничком факултету било је 10 
научних завода и збирки: Геодетски завод, Хидротехнички за-
вод, Збирка грађевинског материјала, Збирка цртежа и моде-
ла грађевинских и инжењерских конструкција, Механичко- 
-техничка радионица, Завод за електротехнику и примење-
ну физику, Збирка архитектонских цртежа и модела, Збир-
ка за нацртну геометрију, Збирка припремног и техничког 
цртања и Библиотека за поједине одсеке. Из Министарства 
грађевина, ради преношења непосредног искуства и знања 
из свакодневне инжењерске праксе, ангажују се у настави 
Драгољуб Спасић, Миленко Турудић, Велислав Вуловић, Јо-
сиф Ковачевић и други. До оснивања Универзитета 1905. го-
дине било је још неколико измена, а број наставника је стал-
но увећаван.

Формирање Универзитета у београду (1905–1948)
од оснивања до Првог светског рата
Универзитет у Београду формиран је 15. 10. 1905. године, на-
кон неколико неуспешних покушаја (1893, 1899. и 1901). У 
том периоду на чело Србије долази Петар I Карађорђевић. То 
је било време стабилизације и сређивања стања у земљи. За-
коном је основано пет факултета: Богословски, Филозофски, 
Правни, Медицински и Технички. За првог ректора Универ-
зитета изабран је Симо Лозанић.

Технички факултет је радио као посебна целина у оквиру 
Универзитета и био је подељен на три одсека – за грађевинске 
инжењере, архитекте и машинске инжењере, са укупно 67 
предмета на сва три одсека. О новим предметима одлучивао је 
Савет Факултета. Нематичне предмете предавали су професо-
ри са других факултета. Уредбом о оснивању, факултетима се 
даје у задатак да „дају што потпунију вишу теоријску, а колико 
је у школи могуће, и практичну спрему, као и да негују науке и 
вештине, уколико долазе у круг техничке наставе”. По први пут 
се помињу докторски испити, односно да се докторат стиче на 
основу дисертације и усменог испита пред испитним одбором 
или као почасни докторат, о чему је одлучивао Савет Факулте-
та. Верификација стечених знања студената обављала се пре-
ко два испита, припремног и стручног. Да би изашли на при-
премни испит, студенти на смеру за грађевинске инжењере 
морали су да израде низ задатака и цртежа, укључујући и 
усмено полагање из неколико предмета. Како би изашао 
на стручни испит, студент је морао да изради најмање један 
пројекат са статичким прорачуном из унапред задатих пред-
мета и најмање два пројекта из Хидротехнике. Дипломски 
рад за грађевинске инжењере бирао се из путева, железница, 
тунела, мостова и гвоздених конструкција, посебно или ком-
биновано из Хидротехнике или из Геодезије. У првој години 
(1906/1907) на Технички факултет је уписано 149 студената, 
од чега 99 на грађевинском одсеку. Овакав однос уписа зад-
ржан је све до Првог светског рата, пре свега због традиције, 
али и потреба изградње инфраструктурних објеката. Од 
1910. године по први пут се појављују предмети из бетона и 
армираног бетона које држи инж. Ђорђе Мијовић15.

Пред Први балкански рат укупан број студената је изно-
сио око 1 500. Балкански ратови (1912) прекинули су студије, 
а велики број студената и професора био је мобилисан. 
Пред избијање Првог светског рата (1913/1914) Технички 
факултет је имао 28 професора. Универзитет за време рата 
престаје с радом, Капетан Мишино здање је претрпело вели-
ка разарања, а око 1 300 ђака и студената нашло се у првим 
борбеним редовима. Само мали број њих је успео 1915. годи-
не да се врати у домовину.
15  Ђорђе Мијовић је рођен 1880. године. На Техничком факултету Велике 

школе дипломирао је 1903. године. Специјализацију у Берлину завр-
шио је 1906. године. Од 1919. године је доцент, а од 1922 и редовни про-
фесор на предметима из области бетонских конструкција.

Милан Андоновић (1849–1926)



16   ◆   175 година Грађевинског факултета Универзитета у Београду (1846–2021)

I

Ув
од

ни
 

де
о

од Првог светског рата до самосталности
Услед великог разарања које је задесило објекте Техничког 
факултета у Првом светском рату, у послератним годинама 
настава је настављена на три локације: у Васиној, Немањиној 
и Космајској улици. Почетком 1919. године Технички факул-
тет је уписало 610 ученика (од 3 250 колико је укупно упи-
сало Универзитет у Београду), а највећи проблем је био не-
достатак професорског кадра, те је уследило планско слање 
кадра на усавршавање у иностранство, највише у Немачку. 
Примљен је и известан број наставника из бивше царске 
Русије (Јаков Матвејевић Хлитчијев, Петар Зајончковски, 
Константин Марков и др.), што је побољшало структуру 
кадра и омогућило увођење нових предмета. Почетком два-
десетих, поред Капетан Мишиног здања, изграђена је нова 
зграда, само за Технички факултет, а нешто касније, 1931. 
године, и зграда у којој се Грађевински факултет данас нала-
зи. Тих година (1932/1933) на Грађевинском факултету било 
је 27 наставника (11 редовних професора, шест ванред-
них професора, четири доцента, два виша универзитетска 
учитеља вештака, један хонорарни професор, један контрак-
туални хонорарни професор и два хонорарна наставника). 
Број предмета је значајно повећан, а профил студија био је 
изједначен са страним универзитетима. Повратком кадра 
са усавршавања значајно је унапређен квалитет наставе, а 
посебан значај се ставља на развој науке. Новом Уредбом 
од 17. 4. 1935. проширује се мисија Факултета. Факултет је, 
поред „спремања стручних радника”, почео „обрађивати 
техничке науке и спремати научне и стручне раднике за све 
гране технике”. Тада Технички факултет поседује 32 катедре, 
20 завода, шест лабораторија и 41 кабинет. Постојала су два 
основна завршна испита, дипломски и докторски. Диплом-
ски се делио на припремни део и стручни део. Према истој 
Уредби, Грађевински одсек је подељен на четири групе: 
Геодетску, Саобраћајно-инжењерску, Статичко-конструк-
тивну и Хидротехничку. Пре дипломског рада, студенти су 

морали положити 30 испита. Школске 1935/1936. године на 
Техничком факултету студирало је 1 333 студента, од чега 
на Грађевинском одсеку њих 141 (дипломирало је њих 39).

Нестабилно стање у тадашњој држави указивало је на 
почетак предратне кризе и рата који је у Европи већ почео. 
Пред сам рат, не рачунајући асистенте, на Грађевинском фа-
култету је предавало 36 наставника (на целом Техничком 
факултету 75 наставника и 55 асистената). Већ 1941. године, 
Факултет практично престаје с радом. Зграда је била оку-
пирана, а у прве три ратне године забележене су спорадич-
не наставне активности.

У јесен 1945. године наставља се рад на Техничком фа-
култету. Школска 1945/1946. година била је веома тешка. 
Недостајао је прибор, није било грејања, осећала се чак и 
оскудица у храни и одећи. Из године у годину услови су се 
побољшавали, а 1948. дограђен је трећи спрат.

На Грађевински факултет, од школске 1945/1946, у три 
узастопне године, уписано је у прву годину укупно 1 750 сту-
дената (на четири стручне групе четворогодишњих студија). 
Посебним актом, у августу 1946. године, при Техничком фа-
култету је као посебна јединица издвојен Геодетски одсек са 
уписаних 140 студената школске 1947/1948. Прве три после-
ратне генерације студената студирале су по новом настав-
ном плану. Студије су трајале 10 семестара (десети семестар 
био је предвиђен за израду дипломског рада).

грађевИНсКИ ФаКУлтет

самосталност грађевинског факултета (1948–1954)
Уредбом Владе НР Србије од 21. јуна 1948. године, Технички 
факултет се издваја из састава Универзитета и проглашава 
у самосталну Техничку велику школу ранга универзитета. Садашње седиште Грађевинског факултета на месту некадашњег тркалишта

Последице савезничког бомбардовања зграде Техничких факултета 
1944. године
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Дотадашњи одсеци се претварају у самосталне факултете, 
осим Геодетског, који улази у састав Грађевинског факулте-
та. Декана је сваке године бирао Савет Факултета. Први де-
кан Грађевинског факултета, изабран за школску 1948/1949. 
годину, био је инж. Петар Мицић16, редовни професор. На-
става је трајала пет година: прве две године организоване 
су као заједничке студије, а након тога се за грађевинце на-
става одвијала по смеровима. Геодетски одсек је био само-
сталан, а настава на њему одвијала се по посебном плану. 
На Грађевинском факултету се формира Савет Факултета 
који је на крају сваке школске године бирао декана и проде-
кане за наредну школску годину и решавао друга важна на-
ставна питања. Нова реформа наставе извршена је школске 
1952/1953. године, преласком на школовање грађевинских 
инжењера општег профила. Настава је била заједничка у 
осам семестара, а у деветом семестру предвиђено је уже 
усмерење на поједине групе сродних предмета (седам група), 
осим у случају Геодетског одсека чији је план наставе раније 
утврђен и који је трајао све до 1954/1955. године. Самостал-
ност Техничке велике школе je кратко трајала.

грађевински факултет 
у саставу Универзитета (од 1954. године)
Уредбом из јула 1954. укида се самосталност Факултета. Гра-
ђевински факултет, заједно са одсеком за Геодезију, постаје 
део Београдског универзитета. Настава на Грађевинском фа-
култету је одржавана према реформи из школске 1952/1953. 
године, док је на Геодетском одсеку од школске 1954/1955. го-
дине иновиран наставни план тако да буде сличан настави на 
грађевинском смеру, уз увођење обавезних практичних радо-
ва на терену y трајању од 30 дана за студенте од прве до чет-
врте године током месеца јула, за време школског распуста.

Новим Законом о универзитетима НР Србије из 1956. го- 
дине, приступа се изменама наставних планова и програма, 
са нешто допуњеним предметима у петој години из којих 
се бирао дипломски рад. По наведеном плану, настава је 
трајала свега две генерације, те се опет приступило измена-
ма због великог оптерећења студената. Заузет је став да на-
става на техничким факултетима не може трајати дуже од 
четири године (генерације уписане 1956/1957. и 1957/1958. 
године преведене су на нови план). Настава је радикално из- 
мењена и поново су уведена усмерења. Прве две године би- 
ле су заједничке, а у трећој и четвртој години студенти су 

16  Петар Мицић је рођен у Зајечару 1889. године где је и завршио основну 
школу и гимназију. Грађевински одсек Техничког факултета у Београду 
завршио је 1911. Специјализацију из области гвоздених конструкција 
завршио је у Берлину 1914. године, а студирао је и у Паризу од 1916. 
до 1918. године. Од 1933. је редовни професор на предмету Гвоздене 
конструкције мостова и кровова на Техничком факултету у Београду. 
Био је проректор и ректор и први декан самосталног Грађевинског фа-
култета од 1948. до 1951. године.

се опредељивали за Конструктивну, Хидротеничку и Сао-
браћајну групу. Предавања и вежбе су трајали просечно 30 
часова недељно. На Геодетском одсеку настава је трајала че-
тири године. Практични део наставе од 30 дана планиран 
је после сваког парног семестра, али у мају месецу, а не као 
раније у јулу.

Иако радикално реформисана, и ова промена је важи-
ла само за две генерације. Доношењем новог Закона, Гра-
ђевински факултет од школске 1960/1961. године прелази на 
степенасту наставу. Студент је после друге године могао да 
прекине студије и да се запосли у привреди као грађевински, 
односно геодетски инжењер. По овом моделу, уписано је 
шест генерација студената, након чега се одустало од те кон-
цепције. На смеру грађевинарства, уместо група, по први 
пут се појављују одсеци, Конструктивни, Хидротехнички и 
Одсек за путеве и железнице. Статутом Факултета из 1966. 
године враћена је континуална настава. На Конструктивном 
смеру се појављују усмерења: бетонске, металне и хидротех-
ничке конструкције.

Новим Статутом Факултета из 1966. године поново је до-
шло до корекције у настави као последица става да је настав-
ни план био преобиман, те је дошло до сажимања предмета и 
смањења броја испита. По овом наставном плану примљено 
је седам генерација студената (последња 1972/1973. године). 
Законом о школству из 1972. године, уводе се предмети иде-
олошке природе, попут Марксизма. По први пут се уводи и 
програмирање као предмет, набавља се рачунарска техника 
и отвара Инжењерски рачунски центар. Трајање наставе и 
подела на одсеке нису се мењали, а сваки семестар је подељен 
на два полусеместра, с циљем повећања броја испитних 
рокова (јун, септембар и јануар, плус новембар и април). 
У последњем полусеместру парних семестара настава на 
Геодетском одсеку трајала је три недеље, а четири недеље је 
обављана практична теренска настава.

Од школске 1976/1977. године почиње период нових на- 
ставних планова и програма који ће најдуже опстати у 
дотадашњој историји. Њега карактерише даље настојање 
за смањењем оптерећења студената и сажимањем настав-
не грађе. Наметање предмета марксистичке оријентације и 
даље је доминантно (око 140 часова). На Грађевинском сме-
ру остала су три одсека, док су на Конструктивном одсеку 
и даље постојала три раније поменута усмерења. На Геодет-
ском одсеку у деветом семестру било је пет усмерења, по 
групама сродних предмета. По овом програму наставу је 
завршило десет генерација студената (последња 1986/1987).

Законом о усмереном образовању и васпитању, од школ-
ске 1987/1988. године, мењају се услови студирања уз не-
знатне измене у наставном садржају. Долази до промена у 
броју одсека на Грађевинском смеру увођењем Одсека за ви- 
сокоградњу. Друга значајна промена се огледа у увођењу из-
борних предмета у деветом семестру на свим одсецима и 
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укидање усмерења на Конструктивном. Укида се полусеме-
стрална настава и враћа се класична, по семестрима. Закон 
о Универзитету из 1990. године иницирао је нове промене 
наставних планова. Укида се Марксизам, а неки се предмети 
спајају, што је на Грађевинском смеру направило мање изме-
не, а на Геодезији нешто веће измене наставног програма.

Од 1991. године, у јеку ратова на просторима бивше СФРЈ, 
појављује се значајан прилив студената који су избегли из 
ратом захваћених подручја Босне и Херцеговине и Хрват-
ске. Новим Законом о универзитету из 1992. године и из-
менама и допунама Закона о универзитету из 1993. године 
долази се до нових измена наставних планова и програма. 
После 40 година наставе, укида се предмет Општенародна 
одбрана. Уводе се нови предмети – Увод у грађевинарство и 
геодезију, факултативно (укинут после две године због сла-
бог интересовања), и Увод у примену рачунара. Настава за 
све студенте Грађевинарства је заједничка у прве две годи-
не студија, а од петог семестра се дели по смеровима (пре-
ма плану усвојеном 1995/1996). На смеру Геодезија настава 
је континуална у свих пет година. Од школске 1994/1995. 
године проширује се уписна квота (за 50 буџетских и 30 
самофинансирајућих места). Гаси се Одсек за високоградњу 
који није активно заживео, а уводи се нови – Одсек за пла-
нирање и грађење насеља (касније је прерастао у Одсек за 
управљање пројектима у грађевинарству).

Последипломска настава 
на грађевинском факултету
Последипломска настава за стицање академског степена 
магистра техничких наука на Грађевинском факултету от-
почела је школске 1962/1963. године прво на Одсеку за хи-
дротехнику, 1964/1965. године на Одсеку за конструкције, 
1966/1967. године на Геодетском одсеку, 1968/1969. годи-
не на Одсеку за путеве и железнице и 1970/1971. године 
на Организацији радова и технологији грађења. Настава 
је била организована сваке друге године и трајала је три 
семестра. Четврти је био намењен изради магистарског 
рада. Последипломска настава је обухватала и образовање 
специјалиста у одређеној области. Звање специјалисте сти-
цали су дипломирани ижењери после два семестра наставе 
и израде специјалистичког рада у трећем семестру. Након 
стицања титуле магистра техничких наука, кандидати који 
су хтели да наставе образовање могли су да пријаве и од-

бране тему своје докторске дисертације уз помоћ изабра-
ног ментора. Након израде докторске тезе и њене одбране, 
постајали су доктори техничких наука.

Наставни план је мењан неколико пута, а 1970. године 
је по први пут донет Правилник о последипломским сту-
дијама. Предмети су подељени на три групе: математички, 
теоријско-технички и стручни. Предмети прве групе били 
су заједнички за све одсеке. У 1972. години план је претрпео 
извесне измене, а 1978. године план и програм наставе по-
ново је иновиран. Веће последипломских студија бавило се 
организацијом и правилима наставе све до 1978. године када 
његову улогу преузима Наставно-научно веће које за те по-
требе формира Комисију за последипломске студије. У току 
1982. године приступило се изради новог Правилника о по-
следипломским студијама и изради новог наставног плана и 
програма. Задржана је основна концепција студирања, а по 
први пут се уводе обавезни предмети по групама предмета 
(три групе предмета). Повећава се број смерова и укупан 
број предмета. Од школске 1988/1989. године наставни план 
је усклађен са Законом о усмереном образовању и васпитању, 
степен магистра се изједначава са VII-2 степеном стручне 
спреме, а уводе се и образовни профили (у грађевиарству 11 
профила, у геодезији пет профила).

Од школске 1990/1991. године за стране студенте су по 
први пут на Факултету организоване последипломске сту-
дије на енглеском језику. Због ратних догађаја, било је упи-
сано само четири студента, тако да ова идеја није у потпу-
ности заживела. Од 1995. године последипломска настава 
се организује сваке године. По новом наставном програму 
из 1995. године магистри техничких наука се образују по 
ужим научним областима, смеровима и усмерењима. У об- 
ласти грађевинарства постоји пет смерова са више усме-
рења, док је на Геодезији настава организована у четири 
смера. Предмети су подељени на обавезне и изборне. Уку-
пан обим наставе био је 30 часова недељно, а студенти су 
били обавезни да положе укупно девет предмета (шест оба-
везних и три изборна).

Увођење последипломске наставе на Грађевински фа-
култет Универзитета y Београду значајно je унапредило ра-
звој научног рада на Факултету. У периоду од 1962/1963. до 
1996. године, колико постоји последипломска настава на 
Грађевинском факултету y Београду, докторирало je укупно 
175 кандидата, магистарски рад je одбранио 371 кандидат, а 
специјалистички рад je одбранило 12 кандидата.
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члаНовИ УчеНИх дрУштава 
И аКадемИја

Од самог почетка високошколске наставе грађевинарства и 
геодезије у Србији, професори који су радили на формирању 
Инжењерске школе били су активни и у оснивању и раду 
Српске академије. Проф. инж. Атанасије Николић, идејни 
творац Инжењерске школе 1846. године, замислио је осни-
вање Српске академије, a био je и први секретар Друштва 
српске словесности – прве академије која је имала циљ да 
проучава српски језик и на њему пропагира науке. Током 
175 година, Српска академија се, иако је као институција 
представљала традиционализам и конзервативност, мењала 
у духу времена и потреба средине, сазревала и расла, па је 
мењала и називе:
◆  ДСС – Друштво српске словесности (1842–1864)
◆  СУД – Српско учено друштво (1864–1886)
◆  СКА – Српска краљевска академија (1886–1947)
◆  САН – Српска академија наука (1947–1967)
◆  САНУ – Српска академија наука и уметности (од 1967), 

како се и данас зове.
У наставку се дају имена значајних професора Факул-

тета који су током протеклих 175 година били чланови 
Српске академије.

редовни чланови
Проф. инж. атанасије Николић (1803–1882)
Професор Математике и Цртања Лицеја у Крагујевцу/Бео-
граду и ректор Лицеја у Крагујевцу (1839/1840), помоћник 
попечитеља унутрашњих дела, један од оснивача ДСС, ос-
нивач привредних школа у Београду.
◆  ДСС: редовни члан од 1842. године.
◆  СУД: почасни члан од 1864. године.

Проф. инж. емилијан јосимовић (1823–1897)
Професор Математике, Механике и Геодезије на Војној ака-
демији у Београду, Лицеју и Великој школи у Крагујевцу/
Београду, ректор Лицеја у Београду (1849/1850), ректор Ве-
лике школе у Београду (1874–1877).
◆  ДСС: редовни члан од 1848. године.
◆  СУД: редовни члан од 1864. године.
◆  СКА: почасни члан од 1892. године.

Проф. инж. димитрије стојановић (1841–1905)
Професор Нацртне геометрије на Великој школи у Београ-
ду, први директор Српских државних железница, министар 
грађевина и државни саветник.
◆  СУД: редовни члан од 1869. године.
◆  СКА: почасни члан од 1892. године.

Проф. инж. Коста алковић (1834–1909)
Професор Физике и Механике Лицеја, Велике школе и Војне 
академије у Београду, декан Техничког факултета у Београ-
ду (1867/1868) и ректор (1885/1886, 1891/1892, 1894/1895), 
министар грађевина и државни саветник.
◆  СУД: редовни члан од 1870. године.
◆  СКА: почасни члан од 1892. године.

Проф. инж. љубомир Клерић (1844–1910)
Професор предмета из области Механика на Великој шко-
ли у Београду, министар просвете и привреде.
◆  СУД: редовни члан од 1871. године.
◆  СКА: прави члан од 1887. године.

Проф. инж. михаило Петковић (1833–1917)
Професор предмета из области Геометрија и Грађење путева 
на Великој школи у Београду, декан Техничког факултета у 
Београду (1869/1870), генерални директор железнице и ми- 
нистар грађевина.
◆  СУД: редовни члан од 1871. године.
◆  СКА: почасни члан од 1892. године.
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Проф. инж. милан андоновић (1849–1926)
Професор предмета из области Геодезија на Великој школи 
/ Универзитету у Београду, декан Техничког факултета Ве-
лике школе у Београду (1888–1892).
◆  СУД: редовни члан од 1883. године.
◆  СКА: почасни члан од 1892. године.

Проф. инж. јаков хлитчијев (1886–1963)
Професор предмета из области Механика на Техничком/
Грађевинском факултету у Београду.
◆  САНУ: редовни члан од 1955. године.

Проф др инж. милан луковић (1889–1972)
Професор предмета из области Геологија и оснивач Катедре 
за техничку геологију на Техничком/Грађевинском факул-
тету у Београду, директор Геолошког института Краљевине 
Југославије.
◆  САНУ: дописни члан од 1950. године, редовни члан од 

1958. године.

Проф. инж. dr h. c. ђорђе лазаревић (1903–1993)
Професор предмета из области Конструкције и шеф Кате-
дре за материјале и конструкције на Грађевинском факул-
тету у Београду, почасни доктор Универзитета у Београду.
◆  САНУ: дописни члан од 1952. године, редовни члан од 

1958. године.

Проф. инж. dr h. c. миодраг милосављевић (1905–1980)
Професор предмета из области Конструкције на Технич-
ком/Грађевинском факултету у Београду, продекан Грађе-
винског факултета (1950–1952) и декан (1956/1957), почас-
ни доктор Универзитета у Београду.
◆  САНУ: дописни члан од 1952. године, редовни члан од 

1961. године.

Проф. инж. миладин Пећинар (1893–1973)
Професор предмета из области Хидротехника на Грађевин-
ском факултету у Београду.
◆  САНУ: дописни члан од 1959. године, редовни члан од 

1965. године.

Проф. инж. бранко жежељ (1910–1995)
Професор предмета из области Конструкције на Грађевин-
ском факултету у Београду, директор Института за испи-
тивање материјала, директор Савезног института за грађе-
винарство.
◆  САНУ: дописни члан од 1961. године, редовни члан од 

1968. године.

Проф. др инж. Никола хајдин (1923–2019)
Професор предмета из области Конструкције на Грађевин-
ском факултету у Београду, председник САНУ (2003–2015).

◆  САНУ: дописни члан од 1970. године, редовни члан од 
1976. године.

◆  Словенска академија знаности и уметности: спољни до- 
писни члан од 1987. године.

Проф. др инж. милан ђурић (1920–1988)
Професор предмета из области Конструкције и шеф Кате-
дре за техничку механику и теорију конструкција на Гра-
ђевинском факултету у Београду.
◆  САНУ: дописни члан од 1970. године, редовни члан од 

1978. године.

Проф. др инж. владимир богуновић (1912–1986)
Професор предмета из области Механика и Конструкције 
на Грађевинском факултету у Београду.
◆  САНУ: дописни члан од 1965. године.
◆  САНУ: редовни члан од 1985. године.

дописни чланови
Проф. др инж. Иван арновљевић (1869–1951)
Професор предмета из области Механика и декан Технич-
ког факултета (1913/1914).
◆  САНУ: дописни члан од 1948. године.

Проф. инж. dr h. c. Кирило савић (1870–1957)
Професор предмета из области Механика и Путеви, шеф 
Катедре за железнице и путеве и декан Техничког факул-
тета у Београду (1930–1932), управник Завода за железнице 
и путеве, министар без ресора и председник Комитета за 
социјално старање Владе ФНРЈ, почасни доктора технич-
ких наука.
◆  САНУ: дописни члан од 1948. године.

Проф. др војислав авакумовић (1910–1990)
Професор предмета из области Математика на Техничком/
Грађевинском факултету У Београду.
◆  САНУ: дописни члан од 1958. године.

Проф. др ернест стипанић (1917–1990)
Професор предмета из области Математика на Техничком/
Грађевинском факултету у Београду, продекан Грађевинског 
факултета (1962–1964).
◆  Црногорска академија наука и умјетности: ванредни члан 

од 1985. године
◆  L Academie internationale d histoire des sciences, Paris: допис-

ни члан од 1971. године.

Проф. др инж. бошко Петровић (1926–2019)
Професор предмета из области Конструкције на Грађевин-
ском факултету у Новом Саду.
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◆  САНУ: дописни члан од 1985. године, редовни члан од 
2006. године.

Проф. др инж. младен борели (1922–1995)
Професор предмета из области Хидротехника на Грађевин-
ском факултету у Београду.
◆  Југословенска академија науке и уметности (ЈАЗУ): до-

писни члан од 1989. године.

реКторИ И ПрореКторИ

Већ је у уводним поглављима речено да је 1838. године осно-
ван Лицеј у Крагујевцу. Након осам година, 1846. године, при 
Лицеју у Београду формирана је Инжењерска школа, што се 
сматра почетком организоване наставе грађевине. Касније, 
1863. године, Лицеј је прерастао у Велику школу коју су чи-
нила три факултета, од којих је један био Технички факултет, 
а 1905. године Велика школа постаје Универзитет.

У свим периодима развоја образовања, професори са 
Факултета су активно учествовали било као ректори или 
проректори. У наставку се дају њихова имена и функције.

Проф. инж. атанасије Николић
◆  Ректор Лицеја 1839–1840.

Проф. инж. емилијан јосимовић
◆  Ректор Лицеја 1849–1850. и ректор Велике школе 1874–1877.

Проф. инж. Коста алковић
◆  Проректор Велике школе 1867–1868, ректор Велике школе 

1885–1892. и 1894–1895.

Проф. инж. михаило Петковић
◆  Проректор Велике школе 1869–1870.

Проф. инж. димитрије стојановић
◆  Проректор Велике школе 1878–1879.

Проф. инж. Никола стаменковић
◆  Проректор 1893–1894. и ректор Велике школе 1898–1900.

Проф. инж. Коста главинић
◆  Проректор 1894–1895. и ректор Велике школе 1900–1901.

Проф. инж. владимир митровић
◆  Ректор Универзитета 1930–1932.

Проф. инж. Петар мицић
◆  Ректор Универзитета 1939–1942.

Проф. инж. живорад ђукић
◆  Проректор Универзитета 1960–1963.

Проф. др инж. александар цветановић
◆  Проректор Универзитета 2004–2006.

Проф. др инж. марко Иветић
◆  Проректор Универзитета 2009–2012.
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Декани и продекани Факултета у периоду од 1948. године до 2018. године

Декан и продекани Факултета у периоду од 2018. године до 2021. године
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UPRAVA FAKULTETA
OD OSNIVAWA DO DANAS

техНИчКИ ФаКУлтет велИКе шКоле

Када је 1863. године Лицеј прерастао у Велику школу, њу су 
чинила три факултета. Један од тих факултета био je Тех-
нички факултет, на којем први пут постоји Катедра за „На-
уку о грађевини на суву и на води”. Даљи развој образовања 
ишао je ка формирању три одсека 1897. године: Грађевинско-
инжењерског, Архитектонског и Машинско-техничког. Де-
кани су у том периоду били:

Шк. год. Декани

1888–92. проф. инж. Милан Андоновић

1892–93. проф. инж. Миливоје Јосимовић

1893–94. проф. инж. Коста Главинић

1894–99. проф. инж. Никола Стаменковић

1899–01. проф. инж. Коста Главинић

1901–04. проф. инж. Јефта Стефановић

1904–05. проф. инж. Милан Андоновић

техНИчКИ ФаКУлтет УНИверзИтета

Од 1905. године Велика школа прераста у Универзитет, а на-
става грађевине и даље се одржава на Техничком факулте-
ту. У периоду рада Техничког факултета Велике школе, као 
и Универзитета, бирани су декани и продекани који су били 
одговорни за образовни и научни рад, као и за оператив-
но управљање Факултетом. У наредној табели се дају имена 
само оних декана и продекана који су били грађевински 
инжењери:

Шк. год. Декани Продекани

1905–07. проф. инж. 
Никола Стаменковић

1907–10. проф. инж. 
Никола Стаменковић

1910–13. проф. инж. 
Јефта Стефановић

1913–14. проф. инж. 
Иван Арновљевић

проф. инж. 
Јефта Стефановић

1919–20. проф. инж. 
Јефта Стефановић

1921–22. проф. инж. 
Владимир Митровић

1925–27. проф. инж. 
Ђорђе Мијовић

1928–29. проф. инж. Ђорђе Мијовић

1929–30. проф. инж. 
Ђорђе Мијовић

1930–32. проф. инж. Кирило Савић

1939–41. проф. инж. Милан Нешић

1945–48. проф. инж. 
Војислав Зађина

грађевИНсКИ ФаКУлтет 
техНИчКе велИКе шКоле

Самостални Грађевински факултет, у који улази и Геодет-
ски одсек, настаје 1948. године када се Технички факултет 
издваја из састава Универзитета у Београду у Техничку ве-
лику школу, а дотадашњи Грађевински одсек постаје факул-
тет. Ha основу Уредбе владе HP Србије од 25. децембра 1948. 
године, Грађевинским факултетом je управљао Савет Факул-
тета који су сачињавали: декан као председник Савета, про-
декани, редовни и ванредни професори, доценти, предавачи 
и хонорарни наставници. У надлежности Савета Факултета 
било je разматрање и решавање свих важнијих питања Фа-
култета, као, на пример, разматрање планова наставног и 
научног рада и активности катедара, разматрање потреба за 
довођењем наставног и помоћног наставног особља и давање 
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одговарајућих предлога Савету, Техничкој вишој школи и 
Универзитету. Савет Факултета бирао je на крају сваке школ-
ске године декана између редовних и ванредних професора 
и продекане за следећу школску годину. Први декан и пред-
седник Савета новоформираног Грађевинског факултета био 
je инж. Петар Мицић, редовни професор:

Шк. год. Декани/председници 
Савета Продекани

1948–49. проф. инж. Петар Мицић в. проф. инж. 
Миленко Јаковљевић

1949–50. проф. инж. Петар Мицић доц. инж. 
Мирослав Марковић

1950–53. проф. инж. Петар Мицић проф. инж. Миодраг 
Милосављевић

1953–54. проф. инж. 
Младен Младеновић 

доц. инж. 
Првослав Ивковић

грађевИНсКИ ФаКУлтет 
УНИверзИтета У београдУ

Ha основу Уредбе о укључивању Техничке велике школе y Бе-
ограду y Универзитет у Београду (1954. године), укида ce Тех-
ничка велика школа, a сви њени факултети, па и Грађевински 
факултет, прикључују ce Универзитету y Београду. Структу-
ра и органи управљања факултетима утврђују ce према За-
кону о универзитетима HP Србије, донесеном 1956. године.

У периоду од 1998. до 2002. године држава је увела већу 
„контролу” над факултетима по угледу на државна предузећа. 
Влада је директно именовала декана из редова професора 
Факултета, а уместо Савета, уведени су Управни одбор, који 
је орган управљања Факултетом, и Надзорни одбор. Од 2002. 
године се органи управљања „враћају” под контролу Факул-
тета, Савет је већински састављен од наставника, запосле-
них и студената а Влада даје мањи број чланова, док декана 
предлажу наставници, а Савет потврђује избор. Статутом из 
2006. године јасније се раздвајају функције управљања Фа-
култетом (Савет) од функције пословођења (декан).

декани и продекани
Декан руководи радом Факултета. Кандидате из редова ре-
довних професора предлаже Научно-наставно веће, а Са-
вет бира декана и три продекана које је предложио ново-
изабрани декан, за наставу, науку и привреду. Процедура 
је била промењена у периоду 1998–2000. године када је Ми-
нистарство директно поставило декана, на период од две 
године, са правима и дужностима директора предузећа, као 
и са два продекана.

Период на који је биран декан био је две године до 2006. 
године, а након тога, декан се бира на три године. У табели 
су дати декани и продекани поређани по редоследу: наста-
ва, наука, привреда, од 1954. године до данас. Звања за пе-
риод до 1996. године су директно преузета из Монографије 
поводм 150 година наставе грађевине, стране 106–110.

Шк. год. Декани Продекани

1954–55. проф. инж. 
Мијат Тројановић

в. проф. инж. 
Властимир Туфегџић

1955–56. проф. инж. 
Мијат Тројановић

в. проф. инж. 
Боривоје Манојловић

1956–57. проф. инж. Миодраг 
Милосављевић

в. проф. инж. 
Живко Владисављевић

1957–58. проф. инж. 
Винко Ђуровић в. проф. инж. Веселин Костић

1958–59. проф. инж. 
Слободан Петровић

в. проф. инж. 
Милан Радојковић

1959–60. проф. инж. 
Слободан Петровић в. проф. инж. Антон Хуибнер

1960–62. проф. инж. 
Властимир Туфегџић

проф. др инж. 
Бранислав Шеварлић;
в. проф. инж. Реља Поповић

1962–64. проф. др инж. 
Живко Владисављевић

в. проф. др 
Ернест Стипанић;
в. проф. инж. 
Илија Живковић

1964–65. проф. др инж. 
Владимир Богуновић

в. проф. др
Трајко Коневски;
в. проф. инж. 
Марко Аћимовић

1965–67. проф. инж. 
Живорад Ђукић

проф. др инж. 
Никола Хајдин;
в. проф. др инж. 
Миодраг Јовановић

1967–69. проф. др инж. 
Влатко Брчић

проф. др инж. Саво Јањић;
в. проф. др инж. 
Георгије Хајдин

1969–70. проф. инж. 
Милан Верчон

в. проф. инж. 
Богдан Трбојевић;
доц. др инж. 
Милорад Ивковић

1970–73. проф. инж. 
Милан Верчон

в. проф. инж. 
Богдан Трбојевић;
в. проф. др инж. 
Милорад Ивковић

1973–75. проф. инж. 
Марко Аћимовић

в. проф. др инж. 
Драгутин Мушкатировић;
доц. мр инж. 
Стеван Стевановић;
доц. др инж. 
Миодраг Секуловић

1975–77. проф. др инж. 
Никола Хајдин

в. проф. др инж. 
Славољуб Јовановић;
асис. мр инж. 
Живота Перишић
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1977–79. проф. др 
Саво Јањић

проф. др инж. 
Милоје Милојевић;
асис. мр Душан Јоксић;
асис. мр Мирко Аћић

1979–81. в. проф. др 
Миодраг Секуловић

в. проф. др инж. 
Стеван Стевановић;
в. проф. др инж. 
Бранислав Ђорђевић;
доц. др Живојин Даријевић

1981–83. проф. др 
Стеван Стевановић

в. проф. др 
Владимир Мићић;
доц. др 
Александар Цветановић;
доц. др Милош Манојловић

1983–85.
проф. др 
Драгутин 
Мушкатировић

доц. др Михаило Малетин;
доц. др Војислав 
Миловановић;
доц. др Живојин Прашчевић

1985–86. проф. др 
Милорад Ивковић

доц. др инж. 
Бранислав Поповић;
в. проф. др инж. 
Божидар Батинић;
доц. др Живојин Прашчевић

1986–87. проф. др 
Милорад Ивковић

доц. др Шериф Дуница;
в. проф. др инж. 
Божидар Батинић;
доц. др Живојин Прашчевић

1987–88. в. проф. др 
Душан Јоксић

доц. др Војо Анђус;
доц. др Чедо Максимовић;
доц. др Бранислав Ћорић

1988–89. в. проф. др 
Душан Јоксић

в. проф. др Војо Анђус;
в. проф. др 
Чедо Максимовић;
доц. др Бранислав Ћорић

1989–91. в. проф. др 
Душан Јоксић

доц. др Драгослав Шумарац;
в. проф. др 
Чедо Максимовић;
доц. др Дејан Бајић

1991–93. проф. др 
Живота Перишић

доц. др Ђорђе Вуксановић;
доц. др Бранислав Ивковић;
доц. др Никола Клем

1993–94. проф. др 
Живота Перишић

в. проф. др 
Ђорђе Вуксановић;
в. проф. др 
Бранислав Ивковић;
доц. др Никола Клем

1994–96. проф. др 
Живота Перишић

в. проф. др 
Ђорђе Вуксановић;
в. проф. др 
Бранислав Ивковић;
в. проф. др Никола Клем

1996–98. проф. др 
Бранислав Ћорић

в. проф. др 
Весна Јевремовић;
в. проф. др Марко Иветић;
в. проф. др 
Драган Михајловић

1998–00. проф. др 
Живојин Прашчевић

в. проф. др 
Михајло Ђурђевић;
в. проф. др Никола Клем

2000–02. проф. др 
Бранислав Ћорић

в. проф. др 
Весна Јевремовић;
в. проф. др Марко Иветић;
в. проф. др Драган 
Михајловић

2002–04.
проф. др 
Александар 
Цветановић

доц. др 
Дејан Коматина;
доц. др 
Зоран Радић;
доц. др 
Милош Станић

2004–06. проф. др 
Ђорђе Вуксановић

в. проф. др
Мира Петронијевић;
доц. др Драган Благојевић;
в. проф. др Златко Марковић

2006–09. проф. др 
Ђорђе Вуксановић

доц. др Јасна Плавшић,
в. проф. др 
Снежана Маринковић, 
в. проф. др 
Бошко Стевановић

2009–12. проф. др 
Ђорђе Вуксановић

доц. др Владан Кузмановић;
в. проф. др 
Снежана Маринковић;
в. проф. др 
Бошко Стевановић

2012–14. проф. др 
Душан Најдановић

доц. др Тина Дашић;
доц. др Горан Младеновић;
в. проф. др Бранко Божић

2014–15. проф. др 
Бранко Божић (в. д.)

доц. др Тина Дашић;
доц. др Горан Младеновић;
проф. др Бранко Божић

2015–18. проф. др 
Бранко Божић

доц. др Наташа Прашчевић;
доц. др Милан Килибарда;
доц. др Мирјана Вукићевић 
(2015);
доц. др Милан Спремић 
(2016–18)

2018–21. проф. др 
Владан Кузмановић

доц. др Ненад Фриц;
в. проф. др Иван Игњатовић;
доц. др Александар Ђукић

2021– проф. др 
Владан Кузмановић

доц. др Ненад Фриц;
доц. др Мирослав 
Марјановић;
доц. др Александар Ђукић

Председници савета
Савет је главни орган управљања Факултетом. Од осамо-
стаљивања Грађевинског факултета па до данас, укупан број 
чланова Савета, однос између броја чланова које чине на-
ставници, студенти, други запослени на Факултету и члано-
ва које бира надлежно Министарство мењао се у складу са 
променом политике државе према Универзитету. Од 1998. 
године до 2002. године је уместо Савета уведен Управни од-
бор, именован од стране Владе.

Савет Факултета доноси Статут, бира декана на предлог 
наставника, усваја финансијске планове и висине школари-
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на, бави се имовином Факултета итд. У наставку се даје спи-
сак председника Савета, од 1954. године:
◆  Михаило Швабић (1954–1956);
◆  инж. Владимир Ненадовић (1956–1958);
◆  инж. Владета Савић (1958–1960);
◆  инж. Радослав Укропина (1960–1962);
◆  инж. Добривоје Лапчевић (1962–1965);
◆  проф. инж. Миодраг Милосављевић (1965–1966);
◆  проф. инж. Илија Живковић (1966–1967);
◆  проф. инж. Мирослав Марковић (1967–1969);
◆  проф. др инж. Владимир Богуновић (1969–1973);
◆  проф. др инж. Никола Хајдин (1973–1975);
◆  проф. др инж. Саво Јањић (1975–1977);
◆  в. проф. др инж. Миодраг Секуловић (1977–1979);
◆  проф. др инж. Милорад Ивковић (1979–1981);
◆  проф. др инж. Наталија Наерловић Вељковић (1981–1983);
◆  проф. др инж. Влатко Брчић (1983–1985);
◆  проф. др инж. Радослав Стојадиновић (1985–1987);

◆  проф. др инж. Драгутин Мушкатировић (1987–1992);
◆  проф. др инж. Миодраг Секуловић (1992–1996);
◆  проф. др Мирко Аћић (1996–1998).
◆  Дана 6. 7. 1998. године одржана је конститутивна седница 

Управног одбора (према тадашњем Закону о Универзите-
ту, Управни одбор преузима улогу Савета, а формира се и 
Надзорни одбор, до 2002. године). Председници Управног 
одбора били су:

◆  проф. др инж. Живота Перишић (1998–2001);
◆  проф. др инж. ел. Вељко Георгијевић (2001–2002);

◆  проф. др Дејан Бајић (2002–2006);
◆  проф. др Бранислав Ћорић (2006–2009);
◆  проф. др Душан Најдановић (2009–2012);
◆  проф. др Дејан Бајић (2012–2015);
◆  проф. др Драган Буђевац (2015–2016);
◆  проф. др Душан Продановић (в. д., 2016);
◆  проф. др Бошко Стевановић (2016–2020);
◆  проф. др Бранислав Бајат (2020–   ).
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NASTAVNI PLANOVI OD 1996. GODINE
I AKREDITACIJA 2021. GODINE

Преглед НаставНИх ПлаНова

Током последњих 25 година било је неколико измена на-
ставних планова. Најкрупнија промена настала је као по-
следица Болоњске декларације, чијим су увођењем у закон-
ску регулативу и образовни процес 2005. године студије 
на факултетима подељене на три нивоа – основне, мастер 
и докторске академске студије. Пре тога, настава на ака-
демским студијама била је интегрална, студије су трајале 
пет година, тј. десет семестара, од којих је девет семестара 
било са наставом, док је последњи семестар био за припре-
му и одбрану дипломског рада. Друга значајна промена на-
ставних планова десила се управо у години јубилеја, када 
је 2021. године спроведена акредитација нових студијских 
програма по моделу 3+2, чиме се прелази на три године ос-
новних и две године мастер академских студија. Поглавља 
у прегледу наставних планова у последњих 25 година орга-
низована су управо имајући у виду ове три различите епохе 
у скорашњој историји Факултета.

Период до 2005. године
Наставни програми на дипломским студијима Грађевинског 
факултета трајали су пет година и завршавали се израдом 
и јавном одбраном дипломског рада. Постојала су два од-
сека: Грађевински и Геодетски. Организација на оба одсе-
ка била је иста: прва четири семестра била су заједничка, 
након чега су се студенти опредељивали за смерове. Није 
постојало специфично вредновање сваког појединог пред-
мета у смислу бодова. Постојали су изборни предмети, у 

мањем броју, при чему, у зависности од тренутне распо-
ложивости наставника, нису сви предмети били понуђени 
сваке школске године. Стручно звање које су студенти сти-
цали након завршених пет година студија било је дипломи-
рани грађевински инжењер (скраћено: дипл. грађ. инж.), 
односно дипломирани геодетски инжењер (скраћено: дипл. 
геод. инж.).

Студенти који су имали просечну оцену већу од 8,00 по-
сле дипломирања могли су да упишу магистарске студије 
на којима слушају и полажу девет предмета у три семестра. 
Након положених предмета, израда магистарског рада почи-
њала је јавном одбраном и прихватањем теме рада. После- 
дипломске студије су сваке године уписивале магистранде у 
прву годину. Поред могућности да студенти последипломске 
студије заврше магистарском тезом, постојала је могућност 
да се након завршена два семестра уради специјалисти- 
чки рад.

Након одбране магистарског рада, образовање је могло 
да се настави израдом докторске дисертације. Нису се пола-
гали поједини предмети, већ се јавно бранила и прихватала 
тема докторске дисертације од стране изабране комисије, 
након чега су рад на дисертацији и њена одбрана завршава-
ни у периоду од пет година.

Наведени програми основних студија важили су од 
школске 1993/1994. до 2005. године, а последипломских сту-
дија од 1995/1996. до 2008. године.
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грађевински одсек – основне студије
Заједничке студије
Наставни план за прве две године Грађевинског одсека:

Назив предметањњ

Сем. 1. Сем. 2. Сем. 3. Сем. 4.

Пред. +
вежбе

Пред. +
вежбе

Пред. +
вежбе

Пред. +
вежбе

Увод у социологију и право 2+0

Техничко цртање 0+2

Нацртна геометрија 3+4

Математика 1 3+3

Математика 2 3+3 2+3

Техничка физика 2+2 2+2

Основе економије 2+0

Основе геологије 2+2

Геодезија 2+2

Техничка механика 1 3+4

Увод у примену рачунара 2+2

Техничка механика 2 3+4

Математика 3 4+3 2+2

Грађевински материјали 2+2 2+2

Отпорност материјала 4+4 2+2

Зградарство 3+3

Механика флуида 3+3

Програмирање 
и рачунске методе 3+3

Одсек за конструкције
Наставни план за трећу, четврту и пету годину Одсека за конструкције (К):

Назив предмета
Сем. 5. Сем. 6. Сем. 7. Сем. 8. Сем. 9. Сем. 10.

Пред. +
вежбе

Пред. +
вежбе

Пред. +
вежбе

Пред. +
вежбе

Пред. +
вежбе

Пред. +
вежбе

Механика тла 4+3

Статика конструкција 1 5+4

Основе саобраћајница 3+2

Основе металних конструкција 2+2 3+3

Теорија бетонских конструкција 3+2 2+3

Основе хидротехнике 2+2

Дрвене конструкције 3+3

Статика конструкција 2 4+4

Металне конструкције у зградарству 3+3

Стабилност и динамика конструкција 4+4

Менаџмент и технологија грађења 3+2 2+3

Пројектовање и грађење бетонских конструкција 1 2+3 2+2

Теорија површинских носача 3+3 2+2

Бетонски мостови 1 2+2

Метални мостови 1 2+2

Хидротехничке конструкције 2+2

Фундирање 3+2 2+2

Технологија бетона 2+2

Пројектовање и грађење бетонских конструкција 2 3+2

Подземне конструкције 2+2

Испитивање конструкција 3+2

Изборни предмет 1 2+2

Изборни предмет 2 2+2

Страни језик 4+0

Израда дипломског рада 0+25
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Студенти К одсека бирају два изборна предмета у деветом семестру, из следеће групе предмета:

Одсек за хидротехнику
Наставни план за трећу, четврту и пету годину Одсека за хидротехнику (Х):

Назив предмета
Сем. 5. Сем. 6. Сем. 7. Сем. 8. Сем. 9. Сем. 10.

Пред. +
вежбе

Пред. +
вежбе

Пред. +
вежбе

Пред. +
вежбе

Пред. +
вежбе

Пред. +
вежбе

Механика тла 4+3

Хидраулика 1 4+4

Инжењерска геологија 2+1

Основе саобраћајница 3+3

Теорија конструкција 3+3 2+2

Бетонске конструкције 4+4

Хидраулика 2 4+4

Хидрологија 5+5

Фундирање 2+2

Подземне конструкције 2+1

Квалитет вода 2+2

Регулација река 4+4

Комунална хидротехника 1 2+0 2+4

Менаџмент 
и технологија грађевинских радова 3+2 2+3

Хидротехничке мелиорације 2+2 3+3

Пловни путеви 
и пристаништа 2+2

Коришћење водних снага 3+2 2+3

Хидротехничке грађевине 2+2 3+3

Водопривредни системи 3+3

Комунална хидротехника 2 4+4

Изборни предмет 2+2

Страни језик 4+0

Израда дипломског рада 0+25

Назив предмета Напомена

Метод 
коначних елемената за све одсеке

Управљање пројектима за све одсеке

Основе урбанизма за све одсеке

Заштита 
животне средине за све одсеке

Специјални проблеми менаџмента 
и технологије грађења само за К одсек

Специјалне 
бетонске конструкције само за К одсек

Специјалне 
металне конструкције само за К одсек

Специјалне 
дрвене конструкције само за К одсек

Специјалне 
хидротехничке конструкције само за К одсек

Специјалне конструкције 
у геотехници (Фундирање 2) само за К одсек

Бетонски мостови 2 само за К одсек

Метални мостови 2 само за К одсек
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Студенти Х одсека бирају један изборни предмет у деветом семестру, из следеће групе предмета:

Назив предмета Напомена

Метод коначних елемената за све одсеке

Управљање пројектима за све одсеке

Основе урбанизма за све одсеке

Заштита животне средине За све одсеке

Мерења у хидротехници само за Х одсек

Оптимизација система само за Х одсек

Стохастичка хидрологија само за Х одсек

Одсек за путеве и железнице
Наставни план за трећу, четврту и пету годину Одсека за путеве и железнице (ПиЖ):

Назив предмета
Сем. 5. Сем. 6. Сем. 7. Сем. 8. Сем. 9. Сем. 10.

Пред. +
вежбе

Пред. +
вежбе

Пред. +
вежбе

Пред. +
вежбе

Пред. +
вежбе

Пред. +
вежбе

Механика тла 4+3

Основе хидротехнике 3+3

Инжењерска геологија 2+2

Геодезија у саобраћајницама 2+3

Теорија конструкција 3+3 2+2

Геотехника саобраћајница 4+3

Планирање простора и саобраћаја 3+3

Бетонске конструкције 4+3

Металне и дрвене конструкције 3+2

Фундирање 2+2

Саобраћајни тунели 4+3

Мостови 3+2

Пројектовање путева 3+2 2+3

Железнице 2+2 3+3

Менаџмент и технологија грађења 3+2 2+2

Коловозне конструкције 4+4

Горњи строј железница 4+3

Градске саобраћајнице 4+3

Железничке станице 4+3

Аеродроми 2+2

Семинар 0+2

Изборни предмет 1 2+2

Изборни предмет 2 2+2

Страни језик 4+0

Израда дипломског рада 0+25

Студенти ПиЖ одсека бирају два изборна предмета у деветом семестру, из следеће групе предмета:

Назив предмета Напомена

Метод коначних елемената за све одсеке

Управљање пројектима за све одсеке

Основе урбанизма за све одсеке

Заштита животне средине за све одсеке

Одржавање путева само за ПиЖ одсек

Одржавање железничких пруга само за ПиЖ одсек
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Одсек за планирање 
и грађење насеља
Одсек за планирање и грађење насеља основан је 1996. 
године као резултат потреба да се школује кадар који би 
помогао градским и локалним самоуправама у комплекс-
ном проблему планирања насеља као и вођења послова 
изградње и одржавања. На Одсеку су се уписивали студен-
ти до школске 2005/2006 године. Слушали су се предмети 
који покривају све аспекте грађевинарства, без изборних 

предмета. За наставу су ангажовани наставници Катедре за 
менаџмент, технологију и информатику у грађевинарству, 
као и наставници са осталих катедри за одговарајуће струч-
не предмете. Од школске 2005/2006. године ПГН одсек пре-
раста у Одсек за менаџмент, технологију и информатику у 
грађевинарству.

Наставни план за трећу, четврту и пету годину Одсека за 
планирање и грађење насеља (ПГН):

Назив предмета
Сем. 5. Сем. 6. Сем. 7. Сем. 8. Сем. 9. Сем. 10.

Пред. +
вежбе

Пред. +
вежбе

Пред. +
вежбе

Пред. +
вежбе

Пред. +
вежбе

Пред. +
вежбе

Механика тла 4+3

Грађевински материјали 2 2+2

Право у комуналној области 2+0

Информациони системи 2+2

Теорија конструкција 1 4+4

Хидраулика 3+2

Социологија насеља 2+0

Теорија конструкција 2 4+3

Основе урбанизма 4+4

Бетонске конструкције 1 3+3

Металне конструкције 4+3

Бетонске конструкције 2 3+3

Урбанистичко планирање 3+3

Урбана хидрологија и метеорологија 3+2

Грађевинска физика 2+1

Зградарство 2 3+3

Менаџмент и технологија грађења 2+2 3+2

Геодезија у комуналним системима 2+2

Фундирање 3+3

Основе саобраћајница 4+4

Комунална хидротехника 1 4+3

Комунална хидротехника 2 3+2

Градске саобраћајнице 3+3

Посебни градски инфраструктурни системи 2+1

Еколошки инжењеринг 2+2

Подземне конструкције 2+2

Економија у комуналној области 2+1

Управљање пројектима 3+2

Страни језик 4+0

Израда дипломског рада 0+25
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геодезија – основне студије
Основне студије на Одсеку за геодезију тако су организо-
ване да сви студенти слушају исте предмете у прве четири 
године, а у петој години су уведени изборни предмети. У 
прве две године планови су били следећи:

Назив предмета
Сем. 1. Сем. 2. Сем. 3. Сем. 4.

Пред. +
вежбе

Пред. +
вежбе

Пред. +
вежбе

Пред. +
вежбе

Увод у социологију и право 2+0

Техничко цртање 0+2

Нацртна геометрија 3+4

Математика 1 3+3

Математика 2 3+3 2+3

Техничка физика 2+2 2+2

Основе економије 2+0

Основе геологије 2+2

Геодезија 1 4+4

Техничка механика 1 3+3

Увод у примену рачунара 2+2

Техничка механика 2 3+3

Математика 3 4+3 2+2

Геодезија 2 (1) 2+2 2+2

Рачун изравнања 1 3+2 2+3

Геодезија 3 (1) 2+2 2+2

Основи електронике 3+2

Програмирање и рачунске 
методе 3+3

Легенда: (1) – практична настава у 4. семестру од 72 часа

Наставни план за трећу, четврту и пету годину на Одсеку за геодезију:

Назив предмета
Сем. 5. Сем. 6. Сем. 7. Сем. 8. Сем. 9. Сем. 10.

Пред. +
вежбе

Пред. +
вежбе

Пред. +
вежбе

Пред. +
вежбе

Пред. +
вежбе

Пред. +
вежбе

Геодетска метрологија 1 2+3 2+2

Геодетска астрономија (1) 2+2 2+2

Основи саобраћајница и хидротехнике 3+3

Катастар 3+3

Геодетска геофизика 2+2

Фотограметрија 1 4+2

Аутоматска обрада података у геодезији 2+2

Теоријска геодезија 1 4+2

Инжењерска геодезија 1 (2) 3+3

Фотограметрија 2 2+2 2+2

Виша геодезија (3) 2+2 3+3

Теоријска геодезија 2 3+2

Инжењерска геодезија 2 3+3

Картографија 1 2+2

Рачун изравнања 2 3+3

Просторно информациони системи 2+2

Картографија 2 3+3

Уређење земљишне територије 3+3

Геодезија у планирању и уређењу насеља 2+2

Менаџмент и технологија геодетских радова 2+2

Изборни предмет 1 2+2

Изборни предмет 2 2+2

Изборни предмет 3 2+2

Изборни предмет 4 2+2

Страни језик 4+0

Израда дипломског рада 0+25

Легенда: (1) – практична настава 32 часа; (2) – практична настава 112 часова; (3) – практична настава 144 часа
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Усмеравања студената на Одсеку за геодезију врше се 
преко изборних предмета. У зимском семестру завршне 
године (9. семестар) студенти бирају четири предмета из 
следеће групе од 16 предмета:

Назив предмета Назив предмета

Инжењерска фотограметрија Информациони систем 
катастра непокретности

Испитивање померања 
и деформација објеката и тла Оптимизација геодетских мрежа

Геодезија у индустрији Основе права

Теорија подударности Уређење земљишне територије

Даљинска детекција Анализа метода мерења

Информациона технологија 
у картографији

Апроксимација 
гравитационог поља

Тематска картографија ГПС у основним 
геодетским радовима

Технологија израде карата Геодетске методе 
у геодинамичким истраживањима

грађевинарство – последипломске студије
Последипломска настава за стицање научног академског 
назива магистра техничких наука области грађевинарства, 
организује се по наставном плану од школске 1996/1997. го-
дине до 2007/2008. године. Магистри наука су школовани у 
оквиру следећих пет одсека: Конструкције, Хидротехника, 
Путеви, железнице и аеродроми, Грађевинска геотехника и 
Менаџмент и технологија грађења. Предмети на студијама 
били су подељени на обавезне и изборне (сви предмети 
обима од 30 часова). Студенти су били дужни да положе 
укупно девет предмета (шест обавезних и три изборна). 
Након положених предмета, брањен је јавно магистарски 
рад, а студенти су стицали научно звање магистра технич-
ких наука из области грађевинарства.

Одсек за конструкције
На Одсеку за конструкције постојала су следећа усмере- 
ња: Техничка механика и теорија конструкција (ТМТК), Бе-
тонске конструкције (БК), Металне и дрвене конструкције 
(МК), Хидротехничке конструкције (ХК) и Грађевински ма-
теријали (ГМ).

Обавезни предмети за сва усмерења (пет предмета):
◆  Нумеричка анализа или примењена статистика;
◆  Функционална анализа, интегралне и диференцијалне је-

дначине;
◆  Теорија пластичности;
◆  Метод коначних елемената;
◆  Динамика и сеизмичка отпорност конструкција.
Обавезни предмет (један предмет, зависи од усмерења):
◆  Механика континуума (обавезан за ТМТК);

◆  Реологија грађевинских материјала (обавезан за усмрења 
БК, МК, ГМ);

◆  Варијационе методе механике и теорије конструкција (оба- 
везан за ХК).

Изборни предмети за сва усмерења (бира се најмање је-
дан, а највише два предмета):
◆  Теорија љуски и гипких система;
◆  Теорија спрегнутих и претходно напрегнутих система;
◆  Теорија танкозидних носача;
◆  Механика континуума (за БК, МК, ГМ);
◆  Механика лома;
◆  Реологија грађевинских материјала (за ТМТК);
◆  Стабилност конструкција;
◆  Оптимизација и поузданост конструкцијских система;
◆  Савремени проблеми фундирања;
◆  Савремени проблеми експерименталне анализе констру-

кција;
◆  Нелинеарна анализа конструкција.

Изборни предмети за усмерења (бира се најмање два пре- 
дмета):
◆  Термомеханика (за ТМТК);
◆  Специјални проблеми динамике конструкција (за ТМТК);
◆  Нелинеарна анализа конструкција (за ТМТК);
◆  Гранична стања бетонских конструкција (за БК);
◆  Реологија и теорија лома бетона (за БК);
◆  Специјални проблеми бетонских конструкција (за БК);
◆  Специјални проблеми бетонских мостова (за БК);
◆  Специјални проблеми технологије бетона (за БК);
◆  Гранична стања металних конструкција (за МК);
◆  Лаке металне конструкције (за МК);
◆  Специјални проблеми металних конструкција (за МК);
◆  Специјални проблеми дрвених конструкција (за МК);
◆  Ламелиране дрвене конструкције (за МК);
◆  Хидротехничке конструкције (за ХК);
◆  Лучне и бетонске бране (за ХК);
◆  Подземне конструкције (за ХК);
◆  Осматрање и испитивање хидротехничких конструкција 

(за ХК);
◆  Насуте бране (за ХК);
◆  Корозија и заштита материјала (за ГМ);
◆  Специјални материјали (за ГМ);
◆  Специјални проблеми технологије бетона (за ГМ);
◆  Методе испитивања материјала и конструкција (за ГМ).

Одсек за хидротехнику
На Одсеку за хидротехнику постојала су следећа усмерења: 
Механика флуида, хидраулика и хидрологија (МФХХ), Ко-
ришћење, уређење и заштита вода и водотока (КУЗ) и Водо-
привреда и водопривредни системи (ВВС).

Обавезни предмети за сва усмерења (четири предмета):
◆  Механика флуида;
◆  Параметарска хидрологија;
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◆  Водопривреда и водопривредни системи;
◆  Рачунска хидраулика.

Обавезни предмети за сва усмерења (два предмета):
◆  Нумеричка анализа;
◆  Случајни процеси;
◆  Методе математичке физике.

Изборни предмети за усмерења (три предмета):
◆  Хидраулика хидротехничких објеката (за МФХХ);
◆  Речна хидраулика (за МФХХ);
◆  Хидрометрија (за МФХХ);
◆  Стохастичка хидрологија (за МФХХ);
◆  Методе електронских мерења у грађевинарству (за МФХХ);
◆  Струјање воде у подземној средини (за КУЗ);
◆  Хемија, микробиологија и хидробиологија (за КУЗ);
◆  Одвођење и пречишћавање отпадних вода (за КУЗ);
◆  Грађевине у хидротехници (за КУЗ);
◆  Речна хидраулика (за КУЗ);
◆  Уређење водотока и заштита од поплава (за КУЗ);
◆  Коришћење водних снага (за КУЗ);
◆  Наводњавање и одводњавање (за КУЗ);
◆  Пловни путеви и пристаништа (за КУЗ);
◆  Заштита вода и водотока (за КУЗ);
◆  Снабдевање водом (за КУЗ);
◆  Водопривредни информациони системи (за ВВС);
◆  Оптимизација система (за ВВС);
◆  Стохастичка хидрологија (за ВВС);
◆  Хидрометрија (за ВВС);
◆  Методе електронских мерења у грађевинарству (за ВВС).

Одсек за путеве, 
железнице и аеродроме
На Одсеку за путеве, железнице и аеродроме постојала су 
следећа усмерења: Путеви, Железнице и Аеродроми.

Обавезни предмети за сва усмерења (два предмета):
◆  Нумеричке методе;
◆  Примењена статистика;
◆  Вишекритеријумска оптимизација.

Обавезни предмети (три предмета, зависи од усмерења):
◆  Динамика вожње;
◆  Одабрана поглавља теорије конструкција;ж
◆  Одабрана поглавља механике тла;
◆  Саобраћајнице и животна средина;
◆  Информациони системи.

Обавезни предмети (два предмета, зависи од усмерења):
◆  Одабрана поглавља коловозних конструкција;
◆  Одабрана поглавља пројектовања путева;
◆  Одабрана поглавља аеродрома;
◆  Одабрана поглавља железница;
◆  Одабрана поглавља железничких станица и чворова;
◆  Одабрана поглавља горњег строја железница.

Изборни предмети (два предмета, зависи од усмерења):
◆  Методологија истраживања;
◆  Вредновање варијантних решења;
◆  Град и саобраћај.

Одсек за грађевинску геотехнику
На Одсеку за грађевинску геотехнику нема посебних усме-
рења. Сви предмети су обавезни.

Обавезни предмети (девет предмета):
◆  Нумеричка анализа;
◆  Методе математичке физике;
◆  Механика континуума;
◆  Теоријска механика тла;
◆  Метод коначних елемената;
◆  Одабрана поглавља из фундирања;
◆  Насути објекти и стабилност косина;
◆  Механика стена;
◆  Инжењерска геологија и инжењерска сеизмологија.

Одсек за менаџмент и технологију грађења
На Одсеку за менаџмент и технологију грађења нема посеб-
них усмерења.

Обавезни предмети (шест предмета):
◆  Примењена статистика;
◆  Операциона истраживања у грађевинарству 1 (детермини-

стичке методе);
◆  Операциона истраживања у грађевинарству 2 (стохасти-

чке и fuzzy методе);
◆  Управљање инвестиционим пројектима;
◆  Информациони системи;
◆  Теорија планирања.
Изборни предмети (три предмета):
◆  Економика грађевинарства;
◆  Специјални проблеми технологије грађења;
◆  Теорија менаџмента и доношења одлука;
◆  Грађевинско уговорно право;
◆  Инвестициона и пословна политика;
◆  Специјални проблеми технологије бетона;
◆  Вишекритеријумска оптимизација.

Computational Engineering – Master of Science Program
Курс последипломске наставе организован је у оквиру 
DYNET пројекта и Пакта за стабилност Југоисточне Евро-
пе. Двогодишњи курс је организован на енглеском језику. 
Прва година курса била је предвиђена за наставу, док је друга 
година била предвиђена за израду магистарског рада. На-
кон успешног завршетка курса, студенти су стицали научно 
звање магистра техничких наука из области грађевинарство.

Диплому је издавао Грађевински факултет. Прва генера-
ција студената уписана је 2004. године, а друга 2005. године. 
Укупно је уписано 23 студента, а диплому магистра добило је 
девет студената.
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Назив предмета Семе- 
стар

Пред. +
вежбе ЕСПБ

Continuum Mechanics 1 30+0 3

Finite Element Method 1 30+30 6

Fracture Mechanics 1 30+0 3

Programming in Engineering 1 30+30 6

Numerical Methods 1 30+0 3

Theory of Plasticity 1 30+0 3

Dynamics of Structure 1 30+30 6

Stability of Structures 2 30+30 6

Nonlinear Structural Analysis 2 30+30 6

Soil Dynamics and SSI 2 30+0 3

Изборни блок (4 или 5 предмета) 2 -
6+3x3

или
5x3

Master Thesis 3 и 4 60

Изборни блок предмета, потребно је 15 ЕСПБ (бира се 
или пет предмета по 3 ЕСПБ или један предмет са 6 ЕСПБ и 
три предмета са по 3 ЕСПБ):

Назив предмета Пред. +
вежбе ЕСПБ

Advance FEM 30+30 6

Nonlinear Dynamic Analysis 30+0 3

Earthquake Engineering 30+0 3

Theories and Computational Methods 
for Composite Laminates 30+0 3

Theory of Composite Structures 30+0 3

Wind Engineering 30+0 3

Timber structures 30+0 3

Optimization of structures 30+0 3

Space Structures 30+0 3

геодезија – последипломске студије
Област геодезије, на последипломским (односно, магистар-
ским) студијама школује магистре наука следећих усмерења: 
Фотограметрија и картографија (ФК), Референтне геодетске 
мреже (РГМ), Геодезија y инжењерству (ИГ) и Геоинформа-
циони системи (ГИС). Након успешног завршетка курса, 
студенти су стицали научно звање магистра техничких на-
ука из области геодезија.

Обавезни предмети (два предмета):
◆  Статистичке методе;
◆  Теорија информационих система.

Изборни математички предмети (два предмета):
◆  Функционална анализа и примене;
◆  Нумеричка анализа;
◆  Случајни процеси;

◆  Методе математичке физике;
◆  Методе дискретног моделирања;
◆  Вишекритеријумска оптимизација.

Изборни општестручни предмети (два предмета):
◆  Геоинформациони системи;
◆  Анализа модела и одлука;
◆  Оптимизација геодетских мрежа;
◆  Физичке основе мерних технологија;
◆  Менаџмент и управљање пројектима.

Изборни предмети за усмерења (три предмета):
◆  Инжењерска фотограметрија (за ФК);
◆  Даљинска детекција (за ФК);
◆  Аутоматизација у фотограметрији (за ФК);
◆  Комбиновано изравнање фотограметријских и геодетских 

мерења (за ФК);
◆  Математичка картографија (за ФК);
◆  Практична картографија (за ФК);ж
◆  Модели референтних мрежа (за РГМ);
◆  Математички модели геодетске астрономије (за РГМ);
◆  Мерне методе астрономске и физикалне геодезије у изгра-

дњи референтних геодетских мрежа (за РГМ);
◆  Гравиметријске мреже (за РГМ);
◆  Метролошко обезбеђење за референтне геодетске мреже 

(за РГМ);
◆  Дигитални модели терена (за ИГ);
◆  Методологија утврђивања геометрије објеката (за ИГ);
◆  Деформациона анализа (за ИГ);
◆  Уређење земљишне територије (за ГИС);
◆  Информациони систем катастра непокретности (за ГИС);
◆  Информациони системи у комасацији (за ГИС);
◆  Премер непокретности (за ГИС).

Период после 2005. године
Примена Болоњске декларације званично је почела у Србији 
2005. године, након што је 2003. године у Берлину Србија 
постала њена потписница. У том периоду велика непозна- 
ница био је начин финансирања студирања од стране држа-
ве. Наиме, није било јасно да ли ће држава и у којој мери 
финансирати дипломске (касније мастер) и докторске ака- 
демске студије, као ни начин на који ће бити формулиса-
на овлашћења инжењера након ових коренитих промена. 
У задатим околностима и с намером да промене буду што 
„безболније”, Грађевински смер определио се за модел сту-
дија 4+1, који се успешно примењивао 16 школских година, 
до 2021. године. Са друге стране, Геодетски смер одлучио се 
за модел 3+2, који је данас активан на целом Грађевинском 
факултету.

Од школске 2005/2006. године настава на Грађевинском 
факултету, као и на осталим факултетима и високим шко-
лама у нашој земљи, изводи се на тростепеним академским 
студијама: основним, дипломским (мастер) и докторским. 
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Студијски програми реализују се у оквиру појединих одсе-
ка који ће се касније назвати „модули”:
◆  Одсек за конструкције:
◆  Одсек за хидротехнику и водно еколошко инжењерство;
◆  Одсек за путеве, аеродроме и железнице;
◆  Одсек за менаџмент, технологију и информатику у грађе-

винарству.
Највећа промена било је то што су сви предмети једно-

семестрални, а уведено је и вредновање предмета у складу с 
Европским системом преноса и акумулације бодова, ЕСПБ. 
Овај систем, који представља један од основних елемената 
Болоњског процеса, служи да у нумеричком смислу искаже 
укупну ангажованост студента на савладавању одређеног 
предмета, при чему 1 ЕСПБ одговара раду од 25 до 30 часова. 
На тај начин омогућено је поређење различитих наставних 
програма на универзитетима и појединачним високошкол-
ским установама, као и појединачних предмета.

грађевинарство – основне академске студије
Основне студије на студијском програму грађевинарство 
трајале су четири године, тј. обухватале су 240 ЕСПБ. Након 
завршених основних студија, стицано је звање дипломирани 
инжењер грађевинарства, или скраћено: дипл. инж. грађ.

Заједнички предмети
Заједнички предмети су за све грађевинске одсеке (прва три 
семестра). Нема изборних предмета.

Назив предмета Семе- 
стар

Пред. +
вежбе ЕСПБ

Математика 1 1 5 6

Нацртна геометрија 1 4 5

Информатика 1 1 4 5

Основе геологије 1 3 4

Геодезија 1 4 5

Техничка физика 1 3 4

О грађевинарству 1 1 1 

Математика 2 2 6 8 

Техничка механика 1 2 5 6 

Информатика 2 2 4 5 

Грађевински материјали 1 2 3 4 

Пословне комуникације и 
презентације 2 2 2 

Основе еколошког инжењерства 2 4 5 

Математика 3 3 4 5 

Отпорност материјала 1 3 6 7 

Техничка механика 2 3 4 5 

Механика флуида 3 4 5 

Зградарство 3 4 4 

Грађевински материјали 2 3 4 4 

Одсек за конструкције
Конструкције, од 4. до 8. семестра:

Назив предмета Семе- 
стар

Пред. +
вежбе ЕСПБ

Отпорност материјала 2 4 3 4 

Грађевинска физика 4 3 4 

Саобраћајни инфраструктурни 
системи 4 5 6 

Хидротехника 4 5 6 

Механика тла 4 5 6 

Правна регулатива у грађевинарству 4 2 2 

Инжењерска економија 4 2 2 

Статика конструкција 5 6 8 

Теорија бетонских конструкција 5 5 6 

Металне конструкције 1 5 4 5 

Дрвене и зидане конструкције 5 5 6 

Технологија бетона 5 3 3 

Завршни радови и инсталације 5 2 2 

Матрична анализа конструкција 6 6 7 

Пројектовање и грађење бетонских 
конструкција 1 6 5 6 

Металне конструкције 2 6 4 5 

Теорија плоча и љуски 6 4 5 

Фундирање 6 6 7 

Динамика конструкција 
и земљотресно инжењерство 7 5 6 

Менаџмент и технологија грађења 7 5 6 

Метод коначних елемената 7 4 5 

Пројектовање и грађење бетонских 
конструкција 2 7 4 5 

Металне конструкције у зградарству 7 4 5 

Примена рачунара у пројектовању 
конструкција 7 3 3 

Претходно напрегнути бетон 8 3 4 

Изборни блок 1К (3 предмета) 8 3 3x4 

Изборни блок 2К (1 предмет) 8 2 2 

Синтезни пројекат 8 10 12 

Изборни блокови предмета:

Изб. 
блок Назив предмета

1К
(3 пред- 

мета)

Стабилност конструкција

Еластопластична анализа линијских носача

Санације, реконструкције и одржавање бетонских 
конструкција у високоградњи

Санације, реконструкције и одржавање зиданих 
и дрвених конструкција

Технологије грађења бетонских конструкција

Спрегнуте конструкције

Технологија производње металних конструкција
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2К
(1 пред- 

мет)

Геоинформациони системи

Управљање пројектима

Основе урбанизма

Планирање простора и саобраћаја

Комунални инфраструктурни системи

Одсек за хидротехнику и водно еколошко инжењерство
Хидротехника и водно еколошко инжењерство, од 4. до 8. 
семестра:

Назив предмета Семе- 
стар

Пред. +
вежбе ЕСПБ

Теорија конструкцијa 4 6 7 

Механика тла 4 5 6 

Саобраћајни инфраструктурни системи 4 5 6 

Хидрологија 4 5 7 

Правна регулатива у грађевинарству 4 2 2 

Инжењерска економија 4 2 2 

Бетонске конструкције 5 5 6 

Квалитет вода 5 5 6 

Хидраулика 1 5 6 8 

Металне и дрвене конструкције 5 4 5 

Фундирање 5 4 5 

Хидраулика 2 6 6 7 

Комунална хидротехника 1 6 6 7 

Дренажни системи 6 4 5 

Хидротехничке грађевине 1 6 5 6 

Инжењерска хидрологија 6 4 5 

Менаџмент и технологија грађења 7 5 7 

Наводњавање 7 4 4 

Пловни путеви и пристаништа 7 4 5 

Комунална хидротехника 2 7 5 6 

Експлоатација и заштита подземних вода 7 4 5 

Коришћење водних снага 7 4 4 

Регулација река 8 6 7 

Водопривредни системи 8 4 5 

Мерење у хидротехници 8 4 5 

Синтезни пројекат 8 10 12 

Одсек за путеве, аеродроме и железнице
Путеви, аеродроми и железнице, од 4. до 8. семестра:

Назив предмета Семе- 
стар

Пред. +
вежбе ЕСПБ

Правна регулатива у грађевинарству 4 2 2 

Теорија конструкција 4 6 8 

Механика тла 4 5 6 

Географски информациони системи 4 4 5 

Механика вожње 4 4 5 

Инжењерска геологија 4 4 4 

Бетонске конструкције 5 5 6 

Металне и дрвене конструкције 5 4 5 

Фундирање 5 4 4 

Геотехника саобраћајница 5 4 6 

Основе урбанизма 5 4 5 

Геодезија саобраћајница 5 4 4 

Хидротехника 6 5 5 

Планирање и пројектовање путева 1 6 5 7 

Планирање и пројектовање железница 1 6 5 7 

Мостови 6 4 4 

Саобраћајни тунели 6 4 5 

Менаџмент и технологија грађења 1 6 2 2 

Планирање и пројектовање путева 2 7 4 5 

Планирање и пројектовање железница 2 7 4 5 

Коловозне конструкције 7 6 8 

Горњи строј железница 7 6 8 

Менаџмент и технологија грађења 2 7 4 4 

Одржавање путева 8 4 5 

Одржавање железничких пруга 8 4 5 

CAD у пројектовању саобраћајница 8 4 4 

Изборни блок 1С (1 предмет) 8 4 4 

Синтезни пројекат 8 10 12 

Изборни блок предмета: 

Изб. 
блок Назив предмета

1С
(1 пред- 

мет)

Планирање простора и саобраћаја

Менаџмент грађевинских предузећа

Управљање одржавањем саобраћајница

Одсек за менаџмент, технологију и информатику у грађевинарству
Менаџмент, технологија и информатика у грађевинарству, 
од 4. до 8. семестра:

Назив предмета Семе- 
стар

Пред. +
вежбе ЕСПБ

Грађевинска физика 4 4 4 

Саобраћајни инфраструктурни системи 4 5 6 

Механика тла 4 5 6 

Правна регулатива у грађевинарству 4 2 2 

Хидротехника 4 5 6 

Теорија вероватноће и статистика 4 4 6 

Механизација и аутоматизација 5 4 5 

Системи база података 5 4 5 

Завршни радови у грађевинарству 5 4 5 

Технологија бетона 5 3 3 

Теорија конструкција 1 5 5 7 

Фундирање 5 4 5 
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Мерење и вредновање радова 
у грађевинарству 6 4 5 

Дрвене конструкције, оплате и скеле 6 4 5 

Теорија конструкција 2 6 4 5 

Бетонске конструкције 1 6 5 5 

Информациони системи 6 4 5 

Операциона истраживања 6 4 5 

Уговарање у грађевинарству 7 3 4 

Планирање и пројектовање 
организације грађења 7 5 6 

Металне конструкције 7 5 5 

Бетонске конструкције 2 7 4 5 

Технологија грађења 
и систем квалитета 7 4 5 

Грађевинска економија 7 4 5 

Управљање пројектима 8 4 5 

Теорија менаџмента 
и управљање људским ресурсима 8 4 4 

Изборни блок 1М (1 предмет) 8 3 4 

Геоинформациони системи 8 4 5 

Синтезни пројекат 8 10 12 

Изборни блок предмета:

Изб. 
блок Назив предмета

1М
(1 пред- 

мет)

Интернет и електронско пословање

Одржавање објеката

Планирање простора и саобраћаја

Технологија производње металних конструкција

Основе урбанизма

грађевинарство 
– дипломске академске студије
Као што је раније објашњено, дипломске академске студије 
грађевинарства обликоване су тако да трају једну годину, са 
60 ЕСПБ. Први студенти су 2009. године завршили по овом 
програму и добили су, у складу са Болоњом, стручно звање 
мастер инжењер грађевинарства, скраћено: маст. инж. грађ.

Одсек за конструкције

Назив предмета Семе- 
стар

Пред. +
вежбе ЕСПБ

Бетонски мостови 1 3+2 5

Метални мостови 1 3+2 5

Механика стена и подземне 
конструкције 1 2+2 5

Хидротехничке конструкције 1 2+2 5

Изборни блок 2К (2 предмета) 1 2+2 2x5

Дипломски рад 2 - 30

Изборни блок предмета:

Изб. 
блок Назив предмета

2К
(2 пред- 

мета)

Виши курс из МКЕ

Теорија пластичности

Теорија љуски

Основе нелинеарне анализе конструкција

Поузданост и сигурност конструкција

Специјалне бетонске конструкције

Санације, реконструкције и одржавање бетонских мостова

Специјалне металне конструкције

Лаке металне конструкције

Специјални проблеми фундирања

Лепљене ламелиране дрвене конструкције

Експерименталне методе испитивања

Савремени материјали у грађевинарству

Електронски мерни системи у грађевинарству

Одсек за хидротехнику и водно еколошко инжењерство

Назив предмета Семе- 
стар

Пред. +
вежбе ЕСПБ

Хидротехничке грађевине 2 1 3+2 5

Нумеричке методе у хидротехници 1 2+2 5

Изборни блок 2Х (4 предмета) 1 2+2 4x5

Дипломски рад 2 - 30

Изборни блок предмета:

Изб. 
блок Назив предмета

2Х
(4 пред- 

мета)

Изградња објеката хидротехничке инфраструктуре

Одбрана од поплава

Транспортни процеси у хидротехници и екологији

Анализа ризика и поузданости у грађевинарству

Управљање чврстим отпадом

Стохастичка хидрологија

Хидроинформатика

Интегрално управљање градским водама

Објектно оријентисано програмирање

Оптимизација система

Одсек за путеве, железнице и аеродроме

Назив предмета Семе- 
стар

Пред. +
вежбе ЕСПБ

Градске саобраћајнице 1 3+2 7

Железничке станице 1 3+2 7

Аеродроми 1 2+2 4

Инжењерска економија 1 2+2 4
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Изборни блок 2С (2 предмета) 1 2+2 2x4

Дипломски рад 2 - 30

Изборни блок предмета:

Изб. 
блок Назив предмета

2С
(4 пред- 

мета)

Саобраћајнице и животна средина

Методологија пројектовања

Оптимизација система

Управљање квалитетом у грађевинарству

Управљање пројектима

Управљање ризиком и вредносно инжењерство

Међународни грађевински пројекти

Одсек за менаџмент, информатику и технологију у грађевинарству

Назив предмета Семе- 
стар

Пред. +
вежбе ЕСПБ

Изборни блок 2М (6 предмета) 1 2+2 6x5

Дипломски рад 2 - 30

Изборни блок предмета:

Изб. 
блок Назив предмета

2М
(6 пред- 

мета)

Вредновање грађевинских објеката

Маркетинг у грађевинарству

Управљање квалитетом у грађевинарству

Менаџмент грађевинских предузећа

Управљање ризиком и вредносно инжењерство

Међународни грађевински пројекти

Специјалне технологије грађења

Рачунарске мреже и комуникације

Стратешки информациони системи

Објектно оријентисано моделирање

Операциона истраживања 2

Рачунарске методе у инжењерству

Савремени материјали у грађевинарству

Изградња објеката хидротехничке инфраструктуре

Одсек за грађевинску геотехнику
Одсек за грађевинску геотехнику могу да упишу студенти 
који су завршили први степен (основне студије) на било 
ком од грађевинских одсека.

Назив предмета Семе- 
стар

Пред. +
вежбе ЕСПБ

Виши курс из механике тла 1 3+2 5

Специјални проблеми фундирања 1 2+2 5

Насути објекти и стабилност косина 1 2+2 5

Механика стена 
и подземне конструкције 1 2+2 5

Нумеричке методе у геотехници 1 2+2 5

Земљотресно инжењерство 1 2+2 5

Дипломски рад 2 - 30

геодезија и геоинформатика – основне академске студије
Основне студије на студијском програму Геодезија и гео-
информатика трајале су три године са 180 ЕСПБ. Након 
завршених основних студија, стицано је звање инжењер 
геодезије, скраћено: инж. геодез.

Назив предмета Семе- 
стар

Пред. +
вежбе ЕСПБ

Математика 1 1 3+2 6

Техничка физика 1 1 2+2 5

Увод у право 1 2+0 2,5

Увод у информатику 1 2+2 5

Основи геонаука 1 1+0 1,5

Технике геодетских мерења 1 1 2+2 5

Геодетски премер 1 1 2+2 5

Математика 2 2 3+2 5,5

Вероватноћа и статистика 2 1+1 2,5

Техничка физика 2 2 2+2 4

Техничка механика 2 3+1 4,5

Основе економије 2 1+0 1,5

Објектно оријентисано програмирање 2 2+2 4,5

Технике геодетских мерења 2 2 2+1 3,5

Геодетски премер 2 2 2+2 4,5

Математика 3 3 3+2 5,5

Базе података 3 1+1 2,5

Нацртна геометрија 3 2+1 3,5

Геодетски премер 3 3 2+2 4,5

Геодетска метрологија 3 2+2 4,5

Геодетска астрономија 3 2+1 3,5

Дигитална обрада слика 3 1+1 2,5

Рачун изравнања 1 3 2+1 3.5

Математика 4 4 2+1 3,5

Гравиметрија 4 2+0 3

Фотограметрија 1 4 2+1 3,5

Геоинформатика 1 4 2+1 3.5

Катастар непокретности 1 4 2+2 4,5

Картографија 1 4 2+2 4,5

Рачун изравнања 2 4 2+1 3.5

Практична настава из премера 4 0+4 4

Математичка геодезија 5 2+0 3

Физичка геодезија 5 3+1 5

Фотограметрија 2 5 2+2 4,5

Геоинформатика 2 5 2+1 4

Уређење земљишне територије 1 5 2+2 4,5
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Картографија 2 5 2+2 4,5

Инжењерска геодезија 1 5 2+2 4,5

Сателитска геодезија 6 3+0 4,5

Основе геодетских референтних мрежа 6 2+1 3.5

Даљинска детекција 1 6 2+0 3

Дигитално моделирање терена 6 1+1 2,5

Основе менаџмента 6 2+0 3

Инжењерска геодезија 2 6 2+2 4,5

Практична настава из инжењерске 
геодезије 6 0+3 3

Практична настава из геодезије 6 0+2 2

Синтезни пројекат 6 - 4

Паралелно са изложеним програмом, студенти старијих 
година слушали су предмете по старом, петогодишњем про-
граму. Дипломске академске студије у трајању од две године, 
са 120 ЕСПБ, организоване су и акредитоване тек од 2008. го-
дине, када су први студенти са основних студија завршили 
прве три године.

студијски програми 2008–2014.
Циклус акредитација појединих студијских програма на Фа- 
култету почиње од 2008. године. У првој акредитацији из-
вршене су само мање промене у односу на ранији план из 
2005. године. Такође, јасније су класификовани облици на-
ставе, па је уведен и појам ДОН (додатни облик наставе, који 
се углавном односи на лабораторијске вежбе) и СИР (само-
стални истраживачки рад, у фази припреме израде мастер 
рада, када студент истражује литературу и анализира про-
блем). Кроз анализу реалног оптерећења студената у настав-
ним и ваннаставним активностима усаглашена је вредност 
појединих предмета изражених кроз ЕСПБ.

грађевинарство – основне академске студије
У акредитацији основних академских студија, у трајању од 
четири године (240 ЕСПБ), једина значајнија промена би-
ла је у промени назива модула Путеви, аеродроми и желе-
знице у Путеви, железнице и аеродроми. Свршени студент 
основних академских студија добија назив дипломирани 
инжењер грађевинарства, или скраћено: дипл. инж. грађ.

Структура студијског програма са максималним бројем 
студената:

Назив модула Од–до
семестра

Број
студената

Грађевинарство – заједничке основе 1–3 340

Конструкције 4–8 180

Хидротехника и водно еколошко 
инжењерство 4–8 60

Путеви, железнице и аеродроми 4–8 50

Менаџмент, технологије 
и информатика у грађевинарству 4–8 50

Модул: Грађевинарство – заједничке основе
Модул: Грађевинарство – заједничке основе у трајању је од три 
семестра. Предмете слушају сви студенти Грађевинарства.

Назив предмета Семе- 
стар

Пред. +
вежбе +

ДОН
ЕСПБ

Математика 1 1 3+3+0 8

Нацртна геометрија 1 2+0+2 4

Техничка физика 1 2+1+1 5

Геодезија 1 2+2+0 4

Инжењерска геологија 1 1 2+1+0 4

Изборни блок 1 (1 предмет) 1 2+2+0 5

Математика 2 2 3+3+0 7

Техничка механика 1 2 3+3+0 8

Грађевински материјали 1 2 2+1+0 4

Основе еколошког инжењерства 2 2+2+0 4

Изборни блок 2 (1 предмет) 2 2+2+0 5

Изборни блок 3 (1 предмет) 2 2+0+0 2

Математика 3 3 2+2+0 5

Отпорност материјала 1 3 3+3+0 8

Техничка механика 2 3 2+2+0 4

Механика флуида 3 2+1,6+0,4 5

Грађевински материјали 2 3 2+2+0 4

Правна регулатива у грађевинарству 3 2+0+0 2

Инжењерска економија у грађевинарству 3 2+0+0 2

Модул: Грађевинарство – заједничке основе, изборни пре- 
дмети за прва три семестра:

Изб. 
блок Назив предмета Семе- 

стар

Пред. +
вежбе +

ДОН
ЕСПБ

1
Увод у примену рачунара 1 2+2+0 5

Рачунарско цртање 
у грађевинарству 1 2+2+0 5

2
Рачунарско цртање 
у грађевинарству 2 2+2+0 5

Основе програмирања 2 2+2+0 5

3

Пословне комуникације 
и презентације 2 2+0+0 2

Интернет 
и електронско пословање 2 2+0+0 2

Модул: конструкције
Модул: Конструкције:

Назив предмета Семе- 
стар

Пред. +
вежбе +

ДОН
ЕСПБ

Механика тла 4 3+2+0 6

Зградарство 4 2+2+0 4
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Отпорност материјала 2 4 2+1+0 4

Грађевинска физика 4 2+1+0 4

Саобраћајни инфраструктурни системи 4 3+2+0 6

Хидротехника 4 3+2+0 6

Статика конструкција 5 5+2+0 8

Теорија бетонских конструкција 1 5 3+2+0 6

Металне конструкције 1 5 2+2+0 5

Дрвене и зидане конструкције 5 3+2+0 5

Изборни блок 4К 5 1,5+0,5+0 2

Изборни блок 5К 5 2+0+0 2

Матрична анализа конструкција 6 4+2+0 7

Пројектовање и грађење 
бетонских конструкција 1 6 2+3+0 6

Металне конструкције 2 6 2+2+0 5

Теорија плоча и љуски 6 2+2+0 5

Фундирање 6 3+3+0 7

Стручна пракса 6 - 2

Динамика конструкција 
и земљотресно инжењерство 7 3+2+0 6

Менаџмент и технологија грађења 7 3+2+0 5

Метод коначних елемената 7 2+2+0 4

Пројектовање и грађење 
бетонских конструкција 2 7 2+2+0 5

Претходно напрегнути бетон 7 2+1+0 4

Изборни блок 6К (1 предмет) 7 1,5+0+0,5 2

Изборни блок 7К (1 предмет) 7 2,5+0,5+1 4

Металне конструкције у зградарству 8 2+2+0 4

Изборни блок 8К (1 предмет) 8 1,5+0,5+1 4

Изборни блок 9К (1 предмет) 8 2+1+0 4

Изборни блок 10К (1 предмет) 8 2+1+0 4

Изборни блок 11К (1 предмет) 8 2+0+0 2

Синтезни пројекат 8 - 12

Модул: Конструкције, изборни предмети:

Изб. 
блок Назив предмета Семе-

стар

Пред. +
вежбе +

ДОН
ЕСПБ

4К
Технологија бетона 5 1+1+0 2

Савремени материјали 
у грађевинарству 5 2+0+0 2

5К
Завршни радови и инсталације 5 2+0+0 2

Хидротехнички 
инфраструктурни системи 5 2+0+0 2

6К

Примена рачунара 
у пројектовању конструкција 7 1+0+1 2

Еластопластична анализа 
линијских носача 7 2+0+0 2

7К
Стабилност конструкција 7 2+2+0 4

Основе спрегнутих 
конструкција 7 3+1+0 4

8К

Испитивање конструкција 
и основе експерименталних 
метода

8 1+0+2 4

Специјални проблеми 
фундирања 8 2+1+0 4

9К

Специјалне бетонске 
конструкције 8 2+1+0 4

Специјалне металне 
конструкције 8 2+1+0 4

10К

Лепљене ламелиране 
дрвене конструкције 8 2+1+0 4

Технологија производње 
металних конструкција 8 2+1+0 4

11К

Управљање пројектима 
у грађевинарству 8 2+0+0 2

Спрегнуте конструкције 
од челика и бетона 8 2+0+0 2

Модул: Хидротехника и водно еколошко инжењерство
Модул: Хидротехника и водно еколошко инжењерство:

Назив предмета Семе- 
стар

Пред. +
вежбе +

ДОН
ЕСПБ

Механика тла 4 3+2+0 6

Зградарство 4 2+2+0 4

Теорија конструкција 4 3+3+0 7

Саобраћајни инфраструктурни системи 4 3+2+0 6

Хидрологија 4 4+1+0 7

Хидраулика 1 5 3+2,6+0,4 7

Инжењерска хидрологија 5 2+2+0 5

Квалитет вода 5 3+0+2 5

Бетонске конструкције 1 5 3+2+0 6

Изборни блок 4Х (1 предмет) 5 2+2+0 5

Хидраулика 2 6 3+3+0 7

Комунална хидротехника 1 6 3+3+0 7

Дренажни системи 6 2+2+0 5

Хидротехничке грађевине 1 6 3+2+0 6

Основе фундирања 6 2+2+0 5

Стручна пракса 6 - 2

Комунална хидротехника 2 7 2+2+0 5

Наводњавање 7 2+2+0 4

Менаџмент и технологија грађења 
у хидротехници 7 3+2+0 6

Изборни блок 5Х (3 предмета) 7 2+2+0 3x5

Регулација река 8 3+2,6+0,4 7

Водопривредни системи 8 3+2+0 6

Изборни блок 6Х (1 предмет) 8 2+2+0 5

Синтезни пројекат 8 - 12
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Модул: Хидротехника и водно еколошко инжењерство, 
изборни предмети:

Изб. 
блок Назив предмета Семе- 

стар

Пред. +
вежбе +

ДОН
ЕСПБ

4Х

Металне и дрвене 
конструкције 5 2+2+0 5

Базе података 
у грађевинарству 5 2+2+0 5

5Х

Основе хидроенергетског 
коришћења вода 7 2+2+0 5

Управљање чврстим от-
падом 7 2+2+0 5

Пројектовање и изградња 
објеката хидротехничке 
инфраструктуре

7 2+2+0 5

Инжењерска лимнологија 7 2+2+0 5

Објектно оријентисано 
програмирање 
у грађевинарству

7 2+2+0 5

6Х

Урбана хидрологија 8 2+2+0 5

Геоинформациони системи 8 2+0+2 5

Управљање пројектима 8 2+2+0 5

Модул: Путеви, железнице и аеродроми
Акредитацијом је уведена промена у називу некадашњег 
одсека Путеви, аеродроми и железнице, у име: Путеви, же-
лезнице и аеродроми.

Модул: Путеви, железнице и аеродроми:

Назив предмета Семе- 
стар

Пред. +
вежбе +

ДОН
ЕСПБ

Механика тла 4 3+2+0 6

Зградарство 4 2+2+0 4

Теорија конструкција 4 3+3+0 7

Механика вожње 4 2+1+0 5

Инжењерска геологија 2 4 2+2+0 4

Геодезија саобраћајница 4 2+2+0 4

Бетонске конструкције 1 5 3+2+0 6

Металне и дрвене конструкције 5 2+2+0 5

Геотехника саобраћајница 5 2+2+0 4

Основе хидротехнике 5 3+2+0 6

Менаџмент и технологија грађења 1 5 2+0+0 2

Изборни блок 4С (1 предмет) 5 2+2+0 6

Планирање и пројектовање путева 1 6 4+2+0 8

Планирање и пројектовање железница 1 6 3+3+0 8

Основе фундирања 6 2+2+0 5

Саобраћајни тунели 6 2+2+0 4

Мостови 6 2+2+0 4

Стручна пракса 6 - 2

Планирање и пројектовање путева 2 7 2+3+0 6

Планирање и пројектовање железница 2 7 2+3+0 6

Коловозне конструкције 7 3+1,5+1,5 7

Горњи строј железница 7 3+3+0 7

Менаџмент и технологија грађења 2 7 2+2+0 4

Изборни блок 5С (1 предмет) 8 2+2+0 4

Изборни блок 6С (1 предмет) 8 2+2+0 4

Изборни блок 7С (1 предмет) 8 2+2+0 5

Изборни блок 8С (1 предмет) 8 2+2+0 5

Синтезни пројекат 8 - 12

Модул: Путеви, железнице и аеродроми, изборни пред-
мети:

Изб. 
блок Назив предмета Семе- 

стар

Пред. +
вежбе +

ДОН
ЕСПБ

4С
Планирање простора 
и саобраћаја 5 2+2+0 6

Основе урбанизма 5 2+2+0 6

5С
Одржавање путева 8 2+2+0 4

Одржавање железничких пруга 8 2+2+0 4

6С

CAD у пројектовању 
саобраћајница 8 2+2+0 4

Управљање одржавањем 
саобраћајница 8 2+2+0 4

7С
Менаџмент грађевинских 
предузећа 8 2+2+0 5

Управљање пројектима 8 2+2+0 5

8С
Дренажни системи 8 2+2+0 5

Урбана хидрологија 8 2+2+0 5

Модул: Менаџмент, технологије и информатика у грађевинарству
Модул: Менаџмент, технологије и информатика у грађеви-
нарству:

Назив предмета Семе- 
стар

Пред. +
вежбе +

ДОН
ЕСПБ

Механика тла 4 3+2+0 6

Зградарство 4 2+2+0 4

Грађевинска физика 4 2+1+0 4

Саобраћајни инфраструктурни системи 4 3+2+0 6

Хидротехника 4 3+2+0 6

Изборни блок 4М (1 предмет) 4 2+2+0 4

Теорија конструкција 1 5 3+2+0 6

Бетонске конструкције 1 5 3+2+0 6

Технологија бетона 5 1+1+0 2

Завршни радови и инсталације 5 2+0+0 2

Уговарање у грађевинарству 5 2+1+0 3

Базе података у грађевинарству 5 2+2+0 5
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Објектно оријентисано 
програмирање у грађевинарству 5 2+2+0 5

Теорија конструкција 2 6 3+1+0 5

Основе фундирања 6 2+2+0 5

Грађевинска механизација 6 3+2+0 5

Мерење и вредновање радова 
у грађевинарству 6 2+2+0 5

Дрвене конструкције, оплате и скеле 6 2+2+0 4

Изборни блок 5М (1 предмет) 6 2+2+0 5

Стручна пракса 6 - 2

Методе планирања у грађевинарству 7 2+2+0 5

Металне конструкције 7 3+2+0 5

Бетонске конструкције 2 7 2+2+0 5

Технологија грађења 2 7 2+2+0 5

Грађевинска економија 7 2+2+0 4

Изборни блок 6М (1 предмет) 7 2+2+0 6

Управљање инвестиционим пројектима 8 3+2+0 6

Пројектовање организације грађења 8 2+1+0 3

Изборни блок 7М (1 предмет) 8 2+1+0 4

Изборни блок 8М (1 предмет) 8 2+2+0 5

Синтезни пројекат 8 - 12

Модул: Менаџмент, технологије и информатика у грађе-
винарству, изборни предмети:

Изб. 
блок Назив предмета Семе- 

стар

Пред.+
вежбе +

ДОН
ЕСПБ

4М
Операциона истраживања 4 2+2+0 4

Теорија меког рачунања 4 2+2+0 4

5М

Информациони системи 
у грађевинарству 6 2+0+2 5

Претраживање података 
и закључивање 
у грађевинарству

6 2+2+0 5

6М

Основе урбанизма 7 2+2+0 6

Планирање простора 
и саобраћаја 7 2+2+0 6

Одржавање објеката 7 2+2+0 6

7М

Управљање људским 
ресурсима у грађевинарству 8 2+1+0 4

Пословни односи 
у грађевинарству 8 2+1+0 4

Технологија производње 
металних конструкција 8 2+1+0 4

8М
Геоинформациони системи 8 2+0+2 5

Менаџмент 
грађевинских предузећа 8 2+2+0 5

грађевинарство – дипломске академске студије
Структура модула на дипломским академским студијама 
иста је као и на основним академским студијама. Настава се 

одвија у два семестра, при чему су у другом семестру струч-
на пракса, студијски истраживачки рад за потребе припре-
ме дипломског рада и израда са јавном одбраном диплом-
ског рада. Саме студије су, иако акредитоване као диплом-
ске академске студије, преименоване у складу са Болоњом 
у Грађевинарство – мастер академске студије. Због тога 
је академски назив за свршене студенте мастер инжењер 
грађевинарства, или скраћено: маст. инж. грађ.

Очекивани број студената по модулима дат је у следећој 
табели.

Назив модула Број студената

Конструкције 90

Хидротехника и водно еколошко инжењерство 30

Путеви, железнице и аеродроми 30

Менаџмент, технологије и информатика 
у грађевинарству 30

Модул: конструкције
Модул: Конструкције:

Назив предмета Семе- 
стар

Пред. +
вежбе +

ДОН
ЕСПБ

Бетонски мостови 1 3+2+0 5

Метални мостови 1 3+2+0 5

Механика стена 
и подземне конструкције 1 2+2+0 5

Хидротехничке конструкције 1 2+2+0 5

Изборни блок 21К (1 предмет) 1 2+2+0 5

Изборни блок 22К (1 предмет) 1 2+2+0 5

Стручна пракса 2 - 5

Студијски истраживачки рад 
на припреми мастер рада 2 - 10

Дипломски рад 2 - 20

Модул: Конструкције, изборни предмети (из сваке групе 
бира се по један предмет):

Изб. 
блок Назив предмета Сем.

Пред.+
Вежбе+

ДОН
ЕСПБ

21К

Санација, реконструкција 
и одржавање бетонских 
конструкција 

1 2+2+0 5

Санација, реконструкција 
и одржавање зиданих 
и дрвених конструкција

1 2+2+0 5

Лаке металне конструкције 1 2+2+0 5

22К
Виши курс из МКЕ 1 2+2+0 5

Нелинеарне анализе 
конструкција 1 2+2+0 5
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Модул: Хидротехника и водно еколошко инжењерство
Модул: Хидротехника и водно еколошко инжењерство:

Назив предмета Семе- 
стар

Пред. +
вежбе +

ДОН
ЕСПБ

Експлоатација и заштита подземних вода 1 2 5

Коришћење водних снага 1 3 5

Мерења у хидротехници 1 2 5

Пловни путеви и пристаништа 1 6 3x5

Изборни блок 21Х (2 предмета) 1 - 5

Стручна пракса 2 - 5

Студијски истраживачки рад 
на припреми мастер рада 2 - 10

Дипломски рад 2 - 20

Модул: Хидротехника и водно еколошко инжењерство, 
изборни предмети (бирају се два из групе од четири предмета):

Изб. 
блок Назив предмета Семе- 

стар

Пред. +
вежбе +

ДОН
ЕСПБ

21Х

Хидротехничке грађевине 2 1 2+2+0 5
Комунална хидротехника 3 1 2+2+0 5
Одбрана од поплава 1 2+2+0 5
Нумеричке методе 
у хидротехници 1 2+2+0 5

Модул: Путеви, железнице и аеродроми
Модул: Путеви, железнице и аеродроми:

Назив предмета Семе- 
стар

Пред. +
вежбе +

ДОН
ЕСПБ

Градске саобраћајнице 1 3+2+0 7
Железничке станице 1 3+2+0 7
Аеродроми 1 2+2+0 4
Геоинформациони системи 
у саобраћајницама 1 2+0+2 4

Изборни блок 21С (2 предмета) 1 4,44+3,56+0 2x4
Стручна пракса 2 - 5
Студијски истраживачки рад 
на припреми мастер рада 2 - 10

Дипломски рад 2 - 20

Модул: Путеви, железнице и аеродроми, изборни пред-
мети (бирају се два из групе од четири предмета):

Изб. 
блок Назив предмета Семе- 

стар

Пред. +
вежбе +

ДОН
ЕСПБ

21С

Саобраћајнице 
и животна средина 1 2+2+0 4

Методологија пројектовања 1 4+0+0 4
Оптимизација система 1 2+2+0 4
Међународни 
грађевински пројекти 1 2+2+0 4

Модул: Менаџмент, технологије и информатика у грађевинарству
Модул: Менаџмент, технологије и информатика у грађеви-
нарству:

Назив предмета Семе- 
стар

Пред. +
вежбе +

ДОН
ЕСПБ

Изборни блок 21М (6 предмета) 1 2+2+0 6x5

Стручна пракса 2 - 5

Студијски истраживачки рад 
на припреми мастер рада 2 - 10

Дипломски рад 2 - 20

Модул: Менаџмент, технологије и информатика у грађе-
винарству, изборни предмети (бира се шест из групе од 13 
предмета):

Изб. 
блок Назив предмета Семе- 

стар

Пред. +
вежбе +

ДОН
ЕСПБ

21М

Маркетинг 
у грађевинарству 1 2+2+0 5

Примена информационих 
технологија у планирању 1 2+2+0 5

Примена савремених 
материјала у грађевинарству 1 2+2+0 5

Рачунарске методе 
у инжењерству 1 2+2+0 5

Вредновање 
грађевинских објеката 1 2+2+0 5

Управљање квалитетом 
у грађевинарству 1 2+2+0 5

Међународни 
грађевински пројекти 1 2+2+0 5

Специјалне 
технологије грађења

Изградња објеката хидро-
техничке инфраструктуре 1 2+2+0 5

Стратегијски менаџмент 
у грађевинарству

Управљање ризиком 
и вредносно инжењерство 
у грађевинарству

1 2+2+0 5

Виши курс из 
операционих истраживања 1 2+2+0 5

Стратешки 
информациони системи 1 2+2+0 5

геодезија и геоинформатика 
– основне академске студије
Основне академске студије из геодезије и геоинформатике 
у трајању су од три године, са 180 ЕСПБ. Једина промена у 
акредитацији из 2008. године у односу на претходно дефи-
нисане наставне програме из 2005. године било је увођење 
седам изборних предмета, који помажу студентима да се 
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постепено опредељују према својим интересовањима. На-
зив који свршени студенти добијају јесте инжењер геодезије 
(инж. геодез.).

Назив предмета Семе-
стар

Пред.+
Вежбе+

ДОН
ЕСПБ

Математика 1 1 4+4+0 10

Техничка физика 1 1 2+1+1 5

Рачунарска геометрија 1 2+2+0 4

Основе геонаука 1 1+0+0 2

Информатика у геодезији 1 2+2+0 5

Изборни предмет 1 1 2+0+0 3

Математика 2 2 3+2+0 6

Техничка физика 2 2 2+1+1 5

Основе програмирања 2 2+2+0 5

Технике геодетских мерења 2 3+4+0 7

Теорија грешака 
геодетских мерења 2 2+2+0 5

Изборни предмет 2 2 2+0+0 3

Математика 3 3 3+2+0 6

Геодетски премер 1 3 3+2+0 5

Геоинформатика 1 3 3+2+0 5

Катастар непокретности 1 3 3+2+0 5

Картографија 1 3 2+2+0 4

Рачун изравнања – основни курс 3 2+2+0 5

Геодетски премер 2 4 2+2+0 4

Практична настава из премера 4 0+0+4 4

Теоријска геодезија 4 2+0+0 3

Фотограметрија 
и даљинска детекција 1 4 2+2+0 5

Геоинформатика 2 4 2+2+0 5

Уређење земљишне територије 1 4 2+2+0 4

Картографија 2 4 2+2+0 5

Геодетска метрологија 5 2+0+2 5

Сателитска геодезија 5 2+0+0 3

Фотограметрија 
и даљинска детекција 2 5 2+2+0 5

Инжењерска геодезија 1 5 2+2+0 5

Изборни предмет 3 5 2+2+0 5

Изборни предмет 4 5 2+0+0 5

Изборни предмет 5 5 2+2+0 3

Основе менаџмента у геодезији 6 2+0+0 3

Инжењерска геодезија 2 6 2+2+0 4

Практична настава 
из инжењерске геодезије 6 0+0+3 3

Изборни предмет 6 6 2+2+0 5

Изборни предмет 7 6 0+0+3 3

Стручна пракса 6 - 2

Синтезни рад 6 - 9

Изборни предмети организовани су по блоковима:

Изб. 
блок Назив предмета Семe- 

стар

Пред. +
вежбе +

ДОН
ЕСПБ

1ГЕ

Основе стварног 
и приватног права 1 2+0+0 3

Основе економије 1 2+0+0 3

2ГЕ
Страни језик 2 2+0+0 3

Страни језик струке 2 2+0+0 3

3ГЕ

Дигитална обрада слика 5 2+2+0 5

Геодезија у просторном 
планирању и урбанизму 5 2+2+0 5

4ГЕ

Државни премер 
и прописи 5 2+0+0 3

Глобални навигациони 
сателитски системи 5 2+0+0 3

5ГЕ

Геодетски премер 3 5 2+2+0 5

Инжењерска 
фотограметрија 5 2+2+0 5

6ГЕ

Дигитално 
моделирање терена 6 2+2+0 5

Мерне методе 
физичке геодезије 6 2+2+0 5

7ГЕ

Практични рад 
из геодетске метрологије 6 0+0+3 3

Практични рад 
из геоинформатике 6 0+0+3 3

Практични рад 
из фотограметрије 6 0+0+3 3

Практични рад 
из картографије 6 0+0+3 3

геодезија и геоинформатика 
– дипломске академске студије
Дипломске академске студије из геодезије и геоинформа-
тике први пут су организоване од 2008. године. Студирање 
траје две године, са 120 ЕСПБ. У складу са Болоњом, назив 
програма је након акредитације промењен у Геодезија и гео-
информатика – мастер академске студије, па је академско 
звање које добија студент након завршетка студија било ма-
стер инжењер геодезије (маст. инж. геодез.).

На студијама се уводе три модула, са максималним бројем 
студената по модулу:

Назив модула Број студената

Геодезија 26

Геоинформатика 12

Управљање непокретностима 12



46   ◆   175 година Грађевинског факултета Универзитета у Београду (1846–2021)

I

Ув
од

ни
 

де
о

Модул: Геодезија
Модул: Геодезија:

Назив предмета Семе- 
стар

Пред. +
вежбе +

ДОН
ЕСПБ

Геодетска астрономија 1 2+2+0 5

Дигитална обрада сигнала 1 2+2+0 6

Оптимизација у геодетском премеру 1 2+2+0 5

Рачун изравнања – напредни курс 1 2+2+0 5

Теорија сателитског позиционирања 1 3+0+1 6

Изборни блок 21ГГ (1 предмет) 1 2+2+0 5

Геодетске референтне мреже 2 2+2+0 5

Деформациона анализа 
инжењерских објеката 2 2+2+0 5

Методологија пројектовања у геодезији 2 2+2+0 5

Пројектовање геодетских радова 
у инжењерству 2 2+2+0 5

Физичка геодезија 2 2+2+0 5

Практична настава из геодезије 2 0+0+5 3

Изборни блок 22ГГ (1 предмет) 3 2+2+0 5

Изборни блок 23ГГ (1 предмет) 3 2+2+0 5

Изборни блок 24ГГ (1 предмет) 3 2+2+0 6

Изборни блок 25ГГ (1 предмет) 3 2+2+0 6

Изборни блок 26ГГ (1 предмет) 3 0+0+6 6

Стручна пракса 3 - 2

Студијски истраживачки рад 
на припреми мастер рада 4 18 (СИР) 10

Дипломски рад 4 - 20

Модул: Геодезија, изборни предмети (из сваке групе би-
ра се по један предмет):

Изб. 
блок Назив предмета Семе- 

стар

Пред. +
вежбе +

ДОН
ЕСПБ

21ГГ
Електроника у геодезији 1 3+0+1 6

Техничка механика 1 3+1+0 6

22ГГ

Управљање пројектима 
у геодезији 3 2+2+0 5

Обезбеђење квалитета 
геодетских мерења 3 2+2+0 5

Даљинска детекција 3 2+2+0 5

Геодезија у индустрији 3 2+2+0 5

Геодезија у формирању 
информационог система 
инжењерских објеката

3 2+2+0 5

23ГГ

Управљање пројектима 
у геодезији 3 2+2+0 5

Обезбеђење квалитета 
геодетских мерења 3 2+2+0 5

Даљинска детекција 3 2+2+0 5

Геодезија у индустрији 3 2+2+0 5

Геодезија у формирању 
информационог система 
инжењерских објеката

3 2+2+0 5

24ГГ

Објектно оријентисано 
програмирање 3 2+2+0 6

Геодетски референтни системи 3 2+2+0 6

Сателитска 
и инерцијална навигација 3 2+2+0 6

Астрометријске методе 3 2+2+0 6

Нумеричке методе 
физичке геодезије 3 2+2+0 6

Геодетска геодинамика 3 2+2+0 6

25ГГ

Објектно оријентисано 
програмирање 3 2+2+0 6

Геодетски референтни системи 3 2+2+0 6

Сателитска 
и инерцијална навигација 3 2+2+0 6

Астрометријске методе 3 2+2+0 6

Нумеричке методе 
физичке геодезије 3 2+2+0 6

Геодетска геодинамика 3 2+2+0 6

26ГГ

Пројекат из геодетског премера 3 0+0+6 6

Пројекат из геодезије 3 0+0+6 6

Пројекат 
из инжењерске геодезије 3 0+0+6 6

Модул: Геоинформатика
Модул: Геоинформатика:

Назив предмета Семе- 
стар

Пред. +
вежбе +

ДОН
ЕСПБ

Географски информациони системи 1 3+2+0 7

Објектно оријентисано програмирање 1 2+2+0 6

Изборни блок 21ГИ (1 предмет) 1 3+0+1 6

Изборни блок 22ГИ (1 предмет) 1 2+2+0 5

Изборни блок 23ГИ (1 предмет) 1 2+2+0 5

Дигитална фотограметрија 2 3+2+0 6

Информационе технологије 
у картографији 2 2+2+0 5

Катастар непокретности 2 2 2+2+0 5

Методологија пројектовања у геодезији 2 2+2+0 5

Пројектовање информационих си-
стема 2 2+2+0 5

Изборни блок 24ГИ (1 предмет) 2 2+2+0 5

ГИС програмирање 3 0+3+0 3

Даљинска детекција 3 2+2+0 5

Државна картографија 3 2+2+0 5

Изборни блок 25ГИ (1 предмет) 3 2+2+0 5

Изборни блок 26ГИ (1 предмет) 3 2+2+0 5
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Изборни блок 27ГИ (1 предмет) 3 0+0+5 5

Стручна пракса 3 - 2

Студијски истраживачки рад 
на припреми мастер рада 4 18 (СИР) 10

Дипломски рад 4 - 20

Модул: Геоинформатика, изборни предмети (из сваке гру-
пе бира се по један предмет):

Изб. 
блок Назив предмета Семе- 

стар

Пред. +
вежбе +

ДОН
ЕСПБ

21ГИ
Дигитална обрада сигнала 1 2+2+0 6

Електроника у геодезији 1 3+0+1 6

22ГИ

Теорија сателитског 
позиционирања 1 2+2+0 5

Рачун изравнања 
– напредни курс 1 2+2+0 5

23ГИ

Дигитална обрада сликa 1 2+2+0 5

Инжењерска фотограметрија 1 2+2+0 5

Геодезија у просторном 
планирању и урбанизму 2 1 2+2+0 5

24ГИ

Web програмирање 2 2+2+0 5

Локацијски базирани системи 2 2+2+0 5

Картографске пројекције 2 2+2+0 5

25ГИ

Wеб картографија 3 2+2+0 5

Комасација – напредни курс 3 2+2+0 5

Геодезија у формирању 
информационог система 
инжењерских објеката

3 2+2+0 5

26ГИ

Управљање пројектима 
у геодезији 3 2+2+0 5

Web GIS 3 2+2+0 5

Процена вредности 
непокретности 3 2+2+0 5

27ГИ

Пројекат из геоинформатике 3 0+0+5 5

Пројекат из фотограметрије 3 0+0+5 5

Пројекат из картографије 3 0+0+5 5

Модул: Управљање непокретностима
Модул: Управљање непокретностима:

Назив предмета Семе- 
стар

Пред. +
вежбе +

ДОН
ЕСПБ

Географски информациони системи 1 3+2+0 7

Право у просторном планирању 
и заштити животне средине 1 3+2+0 6

Стварно право 1 4+2+0 7

Тржиште непокретности 1 3+2+0 5

Изборни блок 21ГК (1 предмет) 1 2+2+0 5

Анализа улагања у непокретности 2 3+2+0 5

Катастар непокретности 2 2 2+2+0 5

Комасација – основни курс 2 2+2+0 5

Методологија пројектовања у геодезији 2 2+2+0 5

Управљање урбаним земљиштем 2 3+2+0 5

Комасација – напредни курс 3 2+2+0 5

Процена вредности непокретности 3 2+2+0 5

Изборни блок 22ГК (1 предмет) 3 2+2+0 5

Изборни блок 23ГК (1 предмет) 3 2+2+0 5

Изборни блок 24ГК (1 предмет) 3 2+2+0 5

Изборни блок 25ГК (1 предмет) 3 0+0+5 4

Изборни блок 26ГК (1 предмет) 3 2+2+0 4

Стручна пракса 3 - 2

Студијски истраживачки рад 
на припреми мастер рада 4 18 (СИР) 10

Дипломски рад 4 - 20

Модул: Управљање непокретностима, изборни предме-
ти (из сваке групе бира се по један предмет):

Изб. 
блок Назив предмета Семе- 

стар

Пред. +
вежбе +

ДОН
ЕСПБ

21ГК

Управљање пројектима 
у геодезији 1 2+2+0 5

Web GIS 1 2+2+0 5

Геодезија у просторном 
планирању и урбанизму 2 1 2+2+0 5

22ГГ
Уређење сеоског подручја 3 2+2+0 5

Преговарање и комуникација 3 2+2+0 5

23ГГ

Управљање пројектима 
у геодезији 3 2+2+0 5

Web GIS 3 2+2+0 5

Геодезија у просторном 
планирању и урбанизму 2 3 2+2+0 5

24ГГ
Инфраструктура 3 2+2+0 5

Природни ресурси 3 2+2+0 5

25ГГ
Стручни енглески 3 2+2+0 4

Заштита животне средине 3 2+2+0 4

26ГГ

Пројекат из катастра 
непокретности 3 0+0+5 4

Пројекат из геодезије 
у урбанизму 3 0+0+5 4

грађевинарство – докторске студије
Значајна промена након примене принципа Болоњске де-
кларације односила се и на увођење трогодишњег програма 
докторских студија. По том програму почело је да се ради тек 
од школске 2007/2008. године. Тиме су практично укинуте 
последипломске студије и диплома „магистар наука”.

Програм докторских студија састојао се од предмета на 
прве две године и израде докторске дисертације у завршној 
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години студија. За област Грађевинарство постојао је један 
програм, а различита усмерења су се остваривала преко 
већег броја изборних предмета. При томе, сваки студент 
докторских студија добијао је једног тутора из редова на-
ставника, са којим је планирао избор предмета на студијама 
у складу са очекиваном темом докторске дисертације, а 
тај избор се потврђивао и на састанку одговарајуће кате-
дре. Настава се организовала кроз индивидуални рад, ако 
је мање од три студента на предмету, или кроз класична 
предавања. Поред тога, на сваком предмету био је обавезан 
и самостални истраживачки рад (СИР) студента. По од-
брани докторске дисертације, студент докторских студија, 
односно докторанд, стицао је научно звање доктор наука – 
грађевинарство (др).

Назив предмета Семе- 
стар

Пред.
+ СИР ЕСПБ

Изборни блок 1 (2 предмета) 1 4+2 2x8,5

Изборни блок 2 (1 предмет) 1 4+2 8,5

Израда и публиковање рада 2 0+4 9

Изборни блок 3 (3 предмета) 2 4+2 3x8,5

Изборни блок 4 (2 предмета) 2 4+2 2x8,5

Докторска дисертација 
– лабораторијска истраживања 1 4 0+28 43

Докторска дисертација 
– лабораторијска истраживања 2 5 0+30 30

Докторска дисертација 
– израда и публиковање радова 6 0+10 10

Докторска дисертација 
– израда и одбрана 6 0+0 20

Изборни предмети се, уз договор са тутором, узимају из 
следећих блокова:

Изб. 
блок Назив предмета

1
(2 пред- 

мета)

Одабрана поглавља математичке анализе

Метод коначних елемената – напредни курс

Механика континуума

Механика флуида – напредни курс

Анализа ризика и поузданости у грађевинарству

Методе оптимизације

Мерење неелектричних величина у грађевинарству

Дигитално моделирање терена – напредни курс

2
(1 пред- 

мет)

Механика лома

Теорија пластичности

Савремени грађевински материјали и њихова примена

Реологија битумена и асфалтних мешавина

Управљање чврстим отпадом – напредни курс

Хидроинформатика

3
(3 пред- 

мета)

Динамика конструкција – напредни курс

Стабилност конструкција – напредни курс

Сеизмичка анализа конструкција

Стабилност плоча и лимених носача

Нелинеарна анализа – напредни курс

Експериментална анализа конструкција

Квалитет воде – напредни курс

Струјање воде у порозној средини

Хидраулика хидротехничких објеката

Детерминистички хидролошки модели

Управљање хидротехничким објектима

Нумеричке методе у хидротехници – напредни курс

Стохастичка хидрологија

Одабрана поглавља горњег строја железница

Одабрана поглавља железница

Одабрана поглавља механике вожње

Одабрана поглавља пројектовања путева

Одабрана поглавља пројектовања 
коловозних конструкција

Одабрана поглавља система 
за управљање одржавањем путева

Међународне тендерске процедуре у грађевинарству

Економија грађевинских машина

4
(2 пред- 

мета)

Теорија композитних носача

Нумеричко моделирање нелинеарног понашања бетона

Вибрације конструкција

Технологије пречишћавања отпадних вода

Технологије пречишћавања воде за пиће

Заштита од поплава

Транспортни процеси у хидротехници и екологији

Интегрално управљање градским водама

Операциона истраживања – напредни курс

Технике меког рачунања

Термика грађевинских објеката

Одабрана поглавља јавно-приватног партнерства 
у саобраћајној инфраструктури

Одабрана поглавља пројектовања специјалних металних 
конструкција великих распона

Сигурност и поузданост конструкција

Специјални проблеми граничних стања металних 
и спрегнутих конструкција

геодезија и геоинформатика – докторске студије
Практично иста организација докторских академских сту-
дија као на студијском програму грађевинарство органи-
зована је и за студијски програм геодезија и геоинформати-
ка. По одбрани докторске дисертације, докторанд је стицао 
научно звање доктор наука – геодезија (др).
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Назив предмета Семе- 
стар

Пред.
+ СИР ЕСПБ

Изборни блок 1 (2 предмета) 1 4+2 2x8,5

Изборни блок 2 (1 предмет) 1 4+2 8,5

Методе оптимизације у геодезији 2 4+2 8,5

Методе прецизног сателитског 
позиционирања 2 4+2 8,5

Физичка геодезија – напредни курс 2 4+2 8,5

Концепти несигурности геопростор-
них база података 2 4+2 8,5

Израда и публиковање рада 2 0+4 9

Изборни блок 3 (3 предмета) 3 4+2 3x8,5

Докторска дисертација 
– лабораторијска истраживања 1 4 0+28 43

Докторска дисертација 
– лабораторијска истраживања 2 5 0+30 30

Докторска дисертација 
– израда и публиковање радова 6 0+10 10

Докторска дисертација 
– израда и одбрана 6 0+0 20

Изборни предмети се, уз договор са тутором, узимају из 
следећих блокова:

Изб. 
блок Назив предмета

1
(2 пред- 

мета)

Одабрана поглавља математичке анализе

Метод коначних елемената – напредни курс

Механика континуума

Механика флуида – напредни курс

Анализа ризика и поузданости у грађевинарству

Методе оптимизације

Мерење неелектричних величина у грађевинарству

Дигитално моделирање терена – напредни курс

2
(1 пред- 

мет)

Геоморфометрија

Геостатистика

3
(3 пред- 

мета)

Математички модели геодетске астрономије

Сателитска и инерцијална навигација

Физичке основе мерних технологија у геодезији

Анализа тачности терeстричког ласерског скенирања

Машинско учење у просторним анализама

студијски програми 2014–2021.
Током 2013. године је у склопу припреме нове акредитације 
Факултет обавио анализу свих студијских програма, на свим 
нивоима наставе. Одлучено је да модели наставе треба да 
остану исти, у области грађевинарства 4+1 а геодезије 3+2. 
Према упутствима која су добијена за акредитацију, укинут 
је назив „синтезни пројекат” за завршни рад на основним 
студијима, а уводи се дипломски рад, док „дипломски рад” 

који је био на крају другог степена прераста у мастер рад. По 
новој акредитацији настава је почела од 2014. године.

грађевинарство – основне академске студије
Свршени студенти основних академских студија добијају на-
зив дипломирани грађевински инжењер (дипл. грађ. инж.). 
Структура студијског програма са максималним бројем сту-
дената остаје иста као и у акредитацији од 2008. године.

Назив модула Од–до 
семестра

Број студе-
ната

Грађевинарство – заједничке основе 1–3 340

Конструкције 4–8 180

Хидротехника и водно еколошко 
инжењерство 4–8 60

Путеви, железнице и аеродроми 4–8 50

Менаџмент, технологије 
и информатика у грађевинарству 4–8 50

Модул: Грађевинарство – заједничке основе
Модул: Грађевинарство – заједничке основе у трајању је од три 
семестра. Предмете слушају сви студенти Грађевинарства.

У односу на 2008. годину, промењени су само називи ма- 
тематичких предмета да би прецизније одсликавали садр-
жаје предмета. Такође, изборни предмети су мало боље при- 
лагођени наставним плановима и потребама.

Назив предмета Семе- 
стар

Пред. +
вежбе +

ДОН
ЕСПБ

Математичка анализа 1 1 3+3+0 8

Нацртна геометрија 1 2+0+2 4

Техничка физика 1 2+1+1 5

Геодезија 1 2+2+0 4

Инжењерска геологија 1 1 2+1+0 4

Изборни блок 1 (1 предмет) 1 2+2+0 5

Линеарна алгебра и статистика 2 3+3+0 7

Техничка механика 1 2 3+3+0 8

Грађевински материјали 1 2 2+1+0 4

Основе еколошког инжењерства 2 2+2+0 4

Изборни блок 2 (1 предмет) 2 2+2+0 5

Изборни блок 3 (1 предмет) 2 2+0+0 2

Математичка анализа 2 3 2+2+0 5

Отпорност материјала 1 3 3+3+0 8

Техничка механика 2 3 2+2+0 4

Механика флуида 3 2+1,6+0,4 5

Грађевински материјали 2 3 2+2+0 4

Правна регулатива у грађевинарству 3 2+0+0 2

Инжењерска економија 
у грађевинарству 3 2+0+0 2
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Модул: Грађевинарство – заједничке основе, изборни 
предмети за прва три семестра:

Изб. 
блок Назив предмета Семе- 

стар

Пред. +
вежбе +

ДОН
ЕСПБ

1

Рачунарско цртање 
у грађевинарству 1 2+2+0 5

Рачунарско цртање 
са елементима аутоматизације 1 2+2+0 5

2

Основе програмирања 
у Visual Basic-у 2 2+2+0 5

Основе програмирања 
у MatLab-у 2 2+2+0 5

3

Пословне комуникације 
и презентације 2 2+0+0 2

Интернет и електронско 
пословање 2 2+0+0 2

Модул: конструкције
Модул: Конструкције:

Назив предмета Семе- 
стар

Пред. +
вежбе +

ДОН
ЕСПБ

Механика тла 4 3+2+0 6

Зградарство 4 2+2+0 4

Отпорност материјала 2 4 2+2+0 5

Грађевинска физика 4 2+1+0 3

Саобраћајни инфраструктурни системи 4 3+2+0 6

Хидротехника 4 3+2+0 6

Статика конструкција 5 4,5+2,5+0 8

Теорија бетонских конструкција 1 5 3+2+0 6

Металне конструкције 1 5 2+2+0 5

Дрвене и зидане конструкције 5 3+2+0 5

Изборни блок 4К 5 2+1+0 2

Изборни блок 5К 5 2+0+0 2

Матрична анализа конструкција 6 4+2+0 7

Теорија бетонских конструкција 2 6 2+3+0 6

Металне конструкције 2 6 2+2+0 5

Теорија плоча и љуски 6 2+2+0 5

Фундирање 6 3+3+0 7

Стручна пракса 6 - 2

Динамика конструкција 
и земљотресно инжењерство 7 3+2+0 6

Менаџмент и технологија грађења 7 3+2+0 5

Метод коначних елемената 7 2+2+0 4

Пројектовање и грађење 
бетонских конструкција 1 7 2+2+0 5

Металне конструкције у зградарству 7 2+2+0 4

Изборни блок 6К (1 предмет) 7 2+1+1 3

Пројектовање и грађење 
бетонских конструкција 2 8 2+2+0 4

Изборни блок 7К (1 предмет) 8 2+1+1 3

Изборни блок 8К (1 предмет) 8 2+2+0 4

Изборни блок 9К (1 предмет) 8 2+1+0 4

Изборни блок 10К (1 предмет) 8 2+1+0 4

Изборни блок 11К (1 предмет) 8 2+0+0 2

Дипломски рад 8 - 12

Модул: Конструкције, изборни предмети:

Изб. 
блок Назив предмета Семе- 

стар

Пред. +
вежбе +

ДОН
ЕСПБ

4К
Технологија бетона 5 2+1+0 2

Енергетска ефикасност 
и сертификација зграда 5 2+1+0 2

5К
Завршни радови и инсталације 5 2+0+0 2

Хидротехника 2 5 2+0+0 2

6К

Примена рачунара 
у пројектовању конструкција 7 2+0+2 3

Основе 
спрегнутих конструкција 7 3+1+0 3

7К
Стабилност конструкција 8 2+2+0 3

Примена рачунара 
у пројектовању конструкција 8 2+0+2 3

8К

Испитивање конструкција 
и основе експерименталних 
метода

8 2+2+0 4

Еластопластична анализа 
линијских носача 8 2+2+0 4

9К

Технологија грађења 
бетонских конструкција 8 2+1+0 4

Технологија производње 
металних конструкција 8 2+1+0 4

10К

Лепљене ламелиране 
дрвене конструкције 8 2+1+0 4

Спрегнуте конструкције 
од челика и бетона 8 2+1+0 4

11К

Управљање пројектима 
у грађевинарству 8 2+0+0 2

Специјална поглавља 
металних конструкција 
у зградарству

8 2+0+0 2

Модул: Хидротехника и водно еколошко инжењерство
Модул: Хидротехника и водно еколошко инжењерство: про-
мена у односу на акредитацију из 2008. године јесте у томе 
што је предмет Водопривредни системи прешао на академ-
ске студије, а уместо њега стављен је предмет Коришћење во-
дних снага.

Назив предмета Семе- 
стар

Пред. +
вежбе +

ДОН
ЕСПБ

Механика тла 4 3+2+0 6

Зградарство 4 2+2+0 4
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Теорија конструкција 4 3+3+0 7

Саобраћајни 
инфраструктурни системи 4 3+2+0 6

Хидрологија 4 3+2+0 7

Хидраулика 1 5 3+2,6+0,4 7

Инжењерска хидрологија 5 2+2+0 5

Квалитет вода 5 3+0+2 5

Бетонске конструкције 1 5 3+2+0 6

Изборни блок 4Х (1 предмет) 5 2+2+0 5

Хидраулика 2 6 3+2,6+0,4 7

Комунална хидротехника 1 6 3+2+0 7

Дренажни системи 6 2+2+0 5

Хидротехничке грађевине 1 6 3+2+0 6

Основе фундирања 6 2+2+0 5

Стручна пракса 6 - 2

Комунална хидротехника 2 7 2+2+0 5

Наводњавање 7 2+2+0 4

Менаџмент и технологија грађења 
у хидротехници 7 3+2+0 6

Изборни блок 5Х (3 предмета) 7 2+2+0 3x5

Регулација река 8 3+2,6+0,4 7

Коришћење водних снага 8 3+2+0 6

Изборни блок 6Х (1 предмет) 8 2+1,3+0,7 5

Дипломски рад 8 - 12

Модул: Хидротехника и водно еколошко инжењерство, 
изборни предмети:

Изб. 
блок Назив предмета Семе- 

стар

Пред. +
вежбе +

ДОН
ЕСПБ

4Х

Објектно оријентисано 
програмирање 
у грађевинарству

5 2+2+0 5

Базе података 
у грађевинарству 5 2+2+0 5

5Х

Планирање 
и контрола трошкова 
у грађевинарству

7 2+2+0 5

Управљање 
чврстим отпадом 7 2+2+0 5

Пројектовање и изградња 
објеката хидротехничке 
инфраструктуре

7 2+2+0 5

Инжењерска лимнологија 7 2+2+0 5

Металне и дрвене 
конструкције 7 2+2+0 5

6Х

Урбана хидрологија 8 2+2+0 5

Геоинформациони 
системи 8 2+0+2 5

Управљање пројектима 8 2+2+0 5

Модул: Путеви, железнице и аеродроми
Модул: Путеви, железнице и аеродроми:

Назив предмета Семе- 
стар

Пред. +
вежбе +

ДОН
ЕСПБ

Механика тла 4 3+2+0 6
Зградарство 4 2+2+0 4
Теорија конструкција 4 3+3+0 7
Механика вожње 4 2+1+0 5
Инжењерска геологија 2 4 2+2+0 4
Геодезија саобраћајница 4 2+2+0 4
Бетонске конструкције 1 5 3+2+0 6
Металне и дрвене конструкције 5 2+2+0 5
Геотехника саобраћајница 5 2+2+0 4
Основе хидротехнике 5 3+2+0 6
Менаџмент и технологија грађења 1 5 2+0+0 2
Изборни блок 4С (1 предмет) 5 2+2+0 6
Планирање и пројектовање путева 1 6 4+2+0 8
Планирање и пројектовање железница 1 6 3+3+0 8
Основе фундирања 6 2+2+0 5
Саобраћајни тунели 6 2+2+0 4
Мостови 6 2+2+0 4
Стручна пракса 6 - 2
Планирање и пројектовање путева 2 7 2+3+0 6
Планирање и пројектовање железница 2 7 2+3+0 6
Коловозне конструкције 7 3+3+0 7
Горњи строј железница 7 3+3+0 7
Менаџмент и технологија грађења 2 7 2+2+0 4
Изборни блок 5С (1 предмет) 8 2+2+0 4
Изборни блок 6С (1 предмет) 8 2+2+0 4
Изборни блок 7С (1 предмет) 8 2+2+0 5
Изборни блок 8С (1 предмет) 8 2+1+0 5
Дипломски рад 8 - 12

Модул: Путеви, железнице и аеродроми, изборни пред-
мети:

Изб. 
блок Назив предмета Семе- 

стар

Пред. +
вежбе +

ДОН
ЕСПБ

4С
Планирање простора 
и саобраћаја 5 2+2+0 6

Основе урбанизма 5 2+2+0 6

5С
Одржавање путева 8 2+2+0 4
Одржавање железничких пруга 8 2+2+0 4

6С

CAD у пројектовању 
саобраћајница 8 2+2+0 4

Саобраћајнице 
и животна средина 8 2+2+0 4

7С
Менаџмент 
грађевинских предузећа 8 2+2+0 5

Управљање пројектима 8 2+2+0 5

8С
Урбана дренажа 8 2+1+0 5
Урбана хидрометеорологија 8 2+1+0 5
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Модул: Менаџмент, технологије и информатика у грађевинарству
Модул: Менаџмент, технологије и информатика у грађеви-
нарству:

Назив предмета Семе- 
стар

Пред. +
вежбе +

ДОН
ЕСПБ

Механика тла 4 3+2+0 6

Зградарство 4 2+2+0 4

Грађевинска физика 4 2+1+0 4

Саобраћајни инфраструктурни системи 4 3+2+0 6

Хидротехника 4 3+2+0 6

Изборни блок 4М (1 предмет) 4 2+2+0 4

Теорија конструкција 1 5 3+2+0 6

Бетонске конструкције 1 5 3+2+0 6

Технологија бетона 5 2+1+0 2

Завршни радови и инсталације 5 2+0+0 2

Уговарање у грађевинарству 5 2+1+0 3

Базе података у грађевинарству 5 2+2+0 5

Објектно оријентисано 
програмирање у грађевинарству 5 2+2+0 5

Теорија конструкција 2 6 3+1+0 5

Основе фундирања 6 2+2+0 5

Грађевинска механизација 6 3+2+0 5

Мерење и вредновање радова 
у грађевинарству 6 2+2+0 5

Дрвене и зидане конструкције 6 2+2+0 4

Изборни блок 5М (1 предмет) 6 2+1,3+0,7 5

Стручна пракса 6 - 2

Методе планирања у грађевинарству 7 2+2+0 5

Металне конструкције 7 3+2+0 5

Бетонске конструкције 2 7 2+2+0 5

Технологија грађења 2 7 2+2+0 5

Грађевинска економија 7 2+2+0 4

Изборни блок 6М (1 предмет) 7 2+2+0 6

Управљање 
инвестиционим пројектима 8 3+2+0 6

Пројектовање организације грађења 8 2+1+0 3

Изборни блок 7М (1 предмет) 8 2+1+0 4

Изборни блок 8М (1 предмет) 8 2+2+0 5

Дипломски рад 8 - 12

Модул: Менаџмент, технологије и информатика у грађе-
винарству, изборни предмети:

Изб. 
блок Назив предмета Семе- 

стар

Пред. +
вежбе +

ДОН
ЕСПБ

4М

Претраживање података 
и закључивање 
у грађевинарству

4 2+2+0 4

Операциона истраживања 4 2+2+0 4

5М

Геоинформациони системи 6 2+0+2 5

Менаџмент грађевинских 
предузећа 6 2+2+0 5

Технологија грађења 1 6 2+2+0 5

6М

Основе урбанизма 7 2+2+0 6

Планирање простора 
и саобраћаја 7 2+2+0 6

Одржавање објеката 7 2+2+0 6

7М

Управљање људским 
ресурсима у грађевинарству 8 2+1+0 4

Технологија производње 
металних конструкција 8 2+1+0 4

8М

Oснове пројектовања 
применом BIM технологија 8 2+2+0 4

Програмерске технике у 
базама података 8 2+2+0 5

грађевинарство – мастер академске студије
Према условима акредитације, некадашње дипломске ака-
демске студије сада се називају мастер академске студије. 
При томе, структура остаје слична. Студије су једногодишње 
са 60 ЕСПБ. Настава се одвија у првом семестру, а у другом 
семестру су стручна пракса, студијски истраживачки рад за 
потребе припреме мастер рада и израда са јавном одбра-
ном мастер рада. Једино је на модулу Хидротехника и водно 
еколошко инжењерство у другом семестру организована и 
настава из два обавезна предмета. Свршени студенти су до-
бијали академски назив мастер инжењер грађевинарства 
(скраћено: маст. инж. грађ.)

Поред ранија четири модула, акредитован је и модул Гра- 
ђевинске геотехнике, са процењених 20 студената. Број сту-
дената по осталим модулима остао је исти.

Назив модула Број студената

Конструкције 90

Хидротехника и водно еколошко инжењерство 30

Путеви, железнице и аеродроми 30

Менаџмент, технологије и информатика 
у грађевинарству 30

Грађевинска геотехника 20

Модул: конструкције
Модул: Конструкције:

Назив предмета Семе- 
стар

Пред. +
вежбе +

ДОН
ЕСПБ

Бетонски мостови 1 3+2+0 5

Метални мостови 1 3+2+0 5

Специјална поглавља 
бетонских конструкција 1 2+2+0 5
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Хидротехничке конструкције 1 2+2+0 5

Изборни блок 21К (1 предмет) 1 2+2+0 5

Изборни блок 22К (1 предмет) 1 2+2+0 5

Стручна пракса 2 - 5

Студијски истраживачки рад 
на припреми мастер рада 2 15 (СИР) 10

Мастер рад 2 - 20

Модул: Конструкције, изборни предмети (из сваке групе 
бира се по један предмет):

Изб. 
блок Назив предмета Семе- 

стар

Пред. +
вежбе +

ДОН
ЕСПБ

21К

Санација, реконструкција 
и одржавање бетонских 
конструкција 

1 2+2+0 5

Санација, реконструкција 
и одржавање зиданих 
и дрвених конструкција

1 2+2+0 5

Лаке металне конструкције 1 2+2+0 5

Металне конструкције 
инжењерских објеката 1 2+2+0 5

Савремени материјали 
у грађевинарству 1 2+2+0 5

Специјални 
проблеми фундирања 1 2+2+0 5

22К

Виши курс из МКЕ 1 2+2+0 5

Механика стена 
и подземне конструкције 1 2+2+0 5

Посебна поглавља 
земљотресног инжењерства 1 2+2+0 5

Анализа конструкција 
на динамичка оптерећења 1 2+2+0 5

Модул: Хидротехника и водно еколошко инжењерство
Модул: Хидротехника и водно еколошко инжењерство:

Назив предмета Семе- 
стар

Пред. +
вежбе +

ДОН
ЕСПБ

Експлоатација и заштита подземних вода 1 2 5

Водопривредни системи 1 3 5

Пловни путеви и пристаништа 1 2 5

Изборни блок 21Х (3 предмета) 1 6 3x5

Стручна пракса 2 - 5

Мерења у хидротехници 2 2 5

Нумеричке методе у хидротехници 2 2 5

Мастер рад 2 8 (СИР) 20

Модул: Хидротехника и водно еколошко инжењерство, 
изборни предмети (бирају се три предмета из групе од се-
дам предмета):

Изб. 
блок Назив предмета Семе- 

стар

Пред. +
вежбе +

ДОН
ЕСПБ

21Х

Хидротехничке грађевине 2 1 2+2+0 5

Комунална хидротехника 3 1 2+2+0 5

Заштита од поплава 1 2+2+0 5

Хидроинформатика 1 2+2+0 5

Стохастичка хидрологија 1 2+2+0 5

Насуте конструкције и ста-
билност косина 1 2+2+0 5

Геоеколошко инжењерство 1 2+2+0 5

Модул: Путеви, железнице и аеродроми
Модул: Путеви, железнице и аеродроми:

Назив предмета Семе- 
стар

Пред. +
вежбе +

ДОН
ЕСПБ

Градске саобраћајнице 1 3+2+0 7

Железничке станице 1 3+2+0 7

Аеродроми 1 2+2+0 4

Геоинформациони системи 
у саобраћајницама 1 2+0+2 4

Изборни блок 21С (2 предмета) 1 4,44+3,56+0 2x4

Стручна пракса 2 - 5

Студијски истраживачки рад 
на припреми мастер рада 2 15 (СИР) 10

Мастер рад 2 - 20

Модул: Путеви, железнице и аеродроми, изборни пред-
мети (бирају се два предмета из групе од девет предмета):

Изб. 
блок Назив предмета Семе- 

стар

Пред. +
вежбе +

ДОН
ЕСПБ

21С

Управљање одржавањем 
саобраћајница 1 2+2+0 4

Методологија пројектовања 1 4+0+0 4

Оптимизација система 1 2+2+0 4

Међународни 
грађевински пројекти 1 2+2+0 4

Планирање и контрола 
трошкова у грађевинарству 1 2+2+0 4

3D моделовање 
и визуелизација 
у грађевинарству

1 2+2+0 4

Депоније чврстог отпада 1 2+2+0 4

Потпорне конструкције 
саобраћајница 1 2+2+0 4

Одабрана поглавља 
геотехнике саобраћајница 1 2+2+0 4
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Модул: Менаџмент, технологије и информатика у грађевинарству
Модул: Менаџмент, технологије и информатика у грађеви-
нарству:

Назив предмета Семе- 
стар

Пред. +
вежбе +

ДОН
ЕСПБ

Изборни блок 21М (6 предмета) 1 2+2+0 6x5

Стручна пракса 2 - 5

Студијски истраживачки рад 
на припреми мастер рада 2 15 (СИР) 10

Мастер рад 2 - 20

Модул: Менаџмент, технологије и информатика у грађе-
винарству, изборни предмети (бира се шест предмета из 
групе од 15 предмета). У односу на акредитацију из 2008. го-
дине, повећан је број изборних предмета и иновиран тако 
да су укључене и савремене технологије.

Изб. 
блок Назив предмета Семе- 

стар

Пред. +
вежбе +

ДОН
ЕСПБ

21М

Савремене методе планирања 1 2+2+0 5

Енергетски менаџмент 1 2+2+0 5

Планирање и контрола 
трошкова у грађевинарству 1 2+2+0 5

Примена BIM-a 
у управљању пројектима 1 2+2+0 5

Вредновање 
грађевинских објеката 1 2+2+0 5

Маркетинг у грађевинарству 1 2+2+0 5

Управљање квалитетом 
и вредносно инжењерство 1 2+2+0 5

Међународни 
грађевински пројекти 1 2+2+0 5

Технологија 
грађевинских радова 3 1 2+2+0 5

Изградња објеката 
хидротехничке инфраструктуре 1 2+2+0 5

Савремени материјали 
у грађевинарству 1 2+2+0 5

Управљање ризиком 
и одрживошћу 
у грађевинарству

1 2+2+0 5

Виши курс 
из операционих истраживања 1 2+2+0 5

Изградња објеката 
саобраћајне инфраструктуре 1 2+2+0 5

Основе 
хидротехничких конструкција 1 2+2+0 5

Модул: Грађевинска геотехника
Као резултат велике потребе за стручним кадром из об-
ласти геотехнике, наставним планом од 2014. године први 

пут је формиран модул Грађевинска геотехника. Модул са-
држи седам нових предмета из области фундирања, про-
јектовањаа и извођења подземних, потпорних и насутих 
конструкција, примене нумеричких метода, а подразумева 
и упознавање студената са геотехничким теренским и ла-
бораторијским испитивањима. Школске 2020/2021. године 
на овај модул уписана је прва генерација студената.

Назив предмета Семе- 
стар

Пред. +
вежбе +

ДОН
ЕСПБ

Специјални проблеми фундирања 1 2+2+0 5

Механика стена 
и подземне конструкције 1 2+2+0 5

Потпорне конструкције 1 2+2+0 5

Насуте конструкције и стабилност косина 1 2+2+0 5

Специјална поглавља 
бетонских конструкција 1 2+2+0 5

Изборни блок 21ГГ (1 предмет) 1 2+1,33+0 4

Стручна пракса 2 - 5

Геотехничка теренска 
и лабораторијска испитивања 2 2+0+2 3

Нумеричке методе у геотехници 2 2+2+0 4

Методе побољшања тла 2 2+1+0 4

Мастер рад 2 8 (СИР) 20

Модул: Грађевинска геотехника, изборни предмети (би-
ра се један предмет из групе од три предмета):

Изб. 
блок Назив предмета Семе- 

стар

Пред. +
вежбе +

ДОН
ЕСПБ

21ГГ 

Специјална поглавља 
из инжењерске геологије 1 2+2+0 4

Геоеколошко инжењерство 1 2+2+0 4

Геотехничко земљотресно 
инжењерство 1 2+2+0 4

геодезија и геоинформатика – основне академске студије
Ово је трећа акредитација основних академских студија 
Геодезије и геоинформатике. На основу дотадашњег иску-
ства, урађене су мале промене и прилагођавања, углавном у 
делу формирања изборних предмета. Назив свршених сту-
дената се не мења – остаје инжењер геодезије (инж. геодез.).

Назив предмета Семе- 
стар

Пред. +
вежбе +

ДОН
ЕСПБ

Математика 1 1 4+4+0 10

Техничка физика 1 1 2+1+1 5

Рачунарска геометрија 1 2+2+0 4

Основе геонаука 1 1+0+0 2

Основе информатике 1 2+2+0 5
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Изборни предмет 1 1 2+0+0 3

Математика 2 2 3+2+0 6

Техничка физика 2 2 2+1+1 5

Основе програмирања 2 2+2+0 5

Технике геодетских мерења 2 3+4+0 7

Теорија грешака геодетских мерења 2 2+2+0 5

Изборни предмет 2 2 2+0+0 3

Математика 3 3 3+2+0 6

Геодетски премер 1 3 3+2+0 5

Геоинформатика 1 3 3+2+0 5

Катастар непокретности 1 3 3+2+0 5

Картографија 1 3 2+2+0 4

Рачун изравнања – основни курс 3 2+2+0 5

Геодетски премер 2 4 2+2+0 4

Практична настава из премера 4 0+0+4 4

Теоријска геодезија 4 2+0+0 3

Фотограметрија и даљинска детекција 1 4 2+2+0 5

Геоинформатика 2 4 2+2+0 5

Уређење земљишне територије 1 4 2+2+0 4

Картографија 2 4 2+2+0 5

Геодетска метрологија 5 2+0+2 5

Сателитска геодезија 5 2+0+0 3

Фотограметрија и даљинска 
детекција 2 5 2+2+0 5

Инжењерска геодезија 1 5 2+2+0 5

Изборни предмет 3 5 2+2+0 5

Изборни предмет 4 5 2+0+0 5

Изборни предмет 5 5 2+2+0 3

Основе менаџмента у геодезији 6 2+0+0 3

Инжењерска геодезија 2 6 2+2+0 4

Практична настава 
из инжењерске геодезије 6 0+0+3 3

Изборни предмет 6 6 2+2+0 5

Изборни предмет 7 6 0+0+3 3

Стручна пракса 6 - 2

Синтезни рад 6 - 9

Изборни предмети организовани су по блоковима:

Изб. 
блок Назив предмета Семе- 

стар

Пред. +
вежбе +

ДОН
ЕСПБ

1ГЕ
Основе стварног 
и приватног права 1 2+0+0 3

Основе економије 1 2+0+0 3

2ГЕ
Страни језик 2 2+0+0 3

Страни језик струке 2 2+0+0 3

3ГЕ

Основе дигиталне 
обраде слике 5 2+2+0 5

Геодезија у просторном 
планирању и урбанизму 5 2+2+0 5

4ГЕ
Државни премер и прописи 5 2+0+0 5

Глобални навигациони сате-
литски системи 5 2+0+0 5

5ГЕ
Геодетски премер 3 5 2+2+0 3

Визуелизација и презентација 
3D модела у геодезији 5 2+0+2 3

6ГЕ
Дигитално моделирање терена 6 2+2+0 5

Гравиметрија 6 2+2+0 5

7ГЕ

Практични рад 
из геодетске метрологије 6 0+0+3 3

Практични рад 
из геоинформатике 6 0+0+3 3

Практични рад 
из фотограметрије 6 0+0+3 3

Практични рад 
из картографије 6 0+0+3 3

Практични рад 
из геодетског премера 6 0+0+3 3

геодезија и геоинформатика – мастер академске студије
Друга акредитација мастер академских студија на Геодезији 
и геоинформатици донела је промену назива из „дипломске” 
у „мастер”, као и мање промене и прилагођавања програма. 
Студије су двогодишње, са 120 ЕСПБ. Свршени студенти су 
добијали академски назив мастер инжењер геодезије (маст. 
инж. геодез.).

Структура студијског програма са максималним бројем 
студената:

Назив модула Број студената

Геодезија 26

Геоинформатика 12

Управљање непокретностима 12

Модул: Геодезија
Модул: Геодезија:

Назив предмета Семе- 
стар

Пред. +
вежбе +

ДОН
ЕСПБ

Геодетска астрономија 1 2+2+0 5

Дигитална обрада сигнала 1 2+2+0 6

Оптимизација у геодетском премеру 1 2+2+0 5

Рачун изравнања – напредни курс 1 2+2+0 5

Теорија сателитског позиционирања 1 3+0+1 6

Изборни блок 21ГГ (1 предмет) 1 2+2+0 5

Геодетске референтне мреже 2 2+2+0 5

Деформациона анализа 
инжењерских објеката 2 2+2+0 5

Методологија пројектовања у геодезији 2 2+2+0 5
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Пројектовање геодетских радова 
у инжењерству 2 2+2+0 5

Физичка геодезија 2 2+2+0 5

Практична настава из геодезије 2 0+0+5 3

Изборни блок 22ГГ (2 предмета) 3 2+2+0 2x5

Изборни блок 23ГГ (2 предмета) 3 2+2+0 2x6

Изборни блок 24ГГ (1 предмет) 3 0+0+6 6

Стручна пракса 3 - 2

Студијски истраживачки рад 
на припреми мастер рада 4 18 (СИР) 10

Мастер рад 4 - 20

Модул: Геодезија, изборни предмети (из прве и последње 
групе бира се по један предмет, а из друге и треће по два 
предмета):

Изб. 
блок Назив предмета Семе- 

стар

Пред. +
вежбе +

ДОН
ЕСПБ

21ГГ
Електроника у геодезији 1 3+0+1 6

Механика у геодезији 1 3+1+0 6

22ГГ

Обезбеђење квалитета 
геодетских мерења 3 2+2+0 5

Инжењерска фотограметрија 3 2+2+0 5

Геодезија у индустрији 3 2+2+0 5

Геодезија у формирању 
информационог система 
инжењерских објеката

3 2+2+0 5

Моделирање објеката 
у 3D простору 3 2+2+0 5

Анализа података 
временских серија 3 2+2+0 5

Мерне методе 
физичке геодезије 3 2+2+0 5

Управљање пројектима 
у геодезији 3 2+2+0 5

23ГГ

Објектно оријентисано 
програмирање 3 2+2+0 6

Геодетски 
референтни системи 3 2+2+0 6

Сателитска 
и инерцијална навигација 3 2+2+0 6

Астрометријске методе 3 2+2+0 6

Нумеричке методе 
физичке геодезије 3 2+2+0 6

Геодетска геодинамика 3 2+2+0 6

Терестричко ласерско 
скенирање у инжењерству 3 2+2+0 6

24ГГ

Пројекат из геодетског премера 3 0+0+6 6

Пројекат из геодезије 3 0+0+6 6

Пројекат 
из инжењерске геодезије 3 0+0+6 6

Модул: Геоинформатика
Модул: Геоинформатика:

Назив предмета Семе- 
стар

Пред. +
вежбе +

ДОН
ЕСПБ

Географски информациони системи 1 3+2+0 7

Објектно оријентисано програмирање 1 2+2+0 6

Изборни блок 21ГИ (1 предмет) 1 2,5+1+0,5 6

Изборни блок 22ГИ (1 предмет) 1 2+2+0 5

Изборни блок 23ГИ (1 предмет) 1 2+2+0 5

Дигитална фотограметрија 2 3+2+0 6

Информационе технологије 
у картографији 2 2+2+0 5

Катастар непокретности 2 2 2+2+0 5

Методологија пројектовања у геодезији 2 2+2+0 5

Пројектовање информационих система 2 2+2+0 5

Изборни блок 24ГИ (1 предмет) 2 2+2+0 5

ГИС програмирање 3 0+3+0 3

Даљинска детекција 3 2+2+0 5

Државна картографија 3 2+2+0 5

Изборни блок 25ГИ (1 предмет) 3 2+2+0 5

Изборни блок 26ГИ (1 предмет) 3 2+2+0 5

Изборни блок 27ГИ (1 предмет) 3 0+0+5 5

Стручна пракса 3 - 2

Студијски истраживачки рад 
на припреми мастер рада 4 18 (СИР) 10

Мастер рад 4 - 20

Модул: Геоинформатика, изборни предмети (из сваке гру-
пе бира се по један предмет):

Изб. 
блок Назив предмета Семе- 

стар

Пред. +
вежбе +

ДОН
ЕСПБ

21ГИ
Дигитална обрада сигнала 1 2,5+1+0,5 6

Електроника у геодезији 1 2,5+1+0,5 6

22ГИ

Теорија 
сателитског позиционирања 1 2+2+0 5

Физичке основе 
даљинске детекције 1 2+2+0 5

23ГИ

Дигитална обрада сликe 1 2+2+0 5

Физичке основе 
даљинске детекције 1 2+2+0 5

Инжењерска фотограметрија 1 2+2+0 5

24ГИ

Web програмирање 2 2+2+0 5

Локацијски базирани сервиси 2 2+2+0 5

Картографске пројекције 2 2+2+0 5

Базе података – напредни курс 2 2+2+0 5

25ГИ

Wеб картографија 3 2+2+0 5

Комасација – напредни курс 3 2+2+0 5

Web GIS 3 2+2+0 5

Геостатистика 3 2+2+0 5

Геодезија у уређењу простора 3 2+2+0 5
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26ГИ
Процена вредности 
непокретности 3 2+2+0 5

Програмирање у PL/SQL-у 3 2+2+0 5

27ГИ

Пројекат из геоинформатике 3 0+0+5 5

Пројекат из фотограметрије 3 0+0+5 5

Пројекат из картографије 3 0+0+5 5

Модул: Управљање непокретностима
Модул: Управљање непокретностима:

Назив предмета Семе- 
стар

Пред. +
вежбе +

ДОН
ЕСПБ

Географски информациони системи 1 3+2+0 7

Право у просторном планирању 
и заштити животне средине 1 3+2+0 6

Право у управљању непокретностима 1 4+2+0 7

Тржиште непокретности 1 3+2+0 5

Изборни блок 21ГК (1 предмет) 1 2+2+0 5

Анализа улагања у непокретности 2 3+2+0 5

Катастар непокретности 2 2 2+2+0 5

Комасација – основни курс 2 2+2+0 5

Методологија пројектовања у 
геодезији 2 2+2+0 5

Управљање урбаним земљиштем 2 3+2+0 5

Изборни блок 22ГК (1 предмет) 2 2+2+0 5

Комасација – напредни курс 3 2+2+0 5

Процена вредности непокретности 3 2+2+0 5

Изборни блок 23ГК (2 предмета) 3 2+2+0 2x5

Изборни блок 24ГК (1 предмет) 3 2+2+0 5

Изборни блок 25ГК (1 предмет) 3 0+0+5 3

Стручна пракса 3 - 2

Студијски истраживачки рад на при-
преми мастер рада 4 18 (СИР) 10

Мастер рад 4 - 20

Модул: Управљање непокретностима, изборни предме-
ти (из сваке групе бира се по један предмет):

Изб. 
блок Назив предмета Семе- 

стар

Пред. +
вежбе +

ДОН
ЕСПБ

21ГК
Геостатистика 1 2+2+0 5

Заштита животне средине 1 2+2+0 5

22ГГ
Преговарање и комуникација 1 2+2+0 5

Информационе 
технологије у картографији 3 2+2+0 5

23ГГ

Управљање пројектима 
у геодезији 3 2+2+0 5

Web GIS 3 2+2+0 5

Даљинска детекција 3 2+2+0 5

24ГГ

Инфраструктура 3 2+2+0 5

Природни ресурси 3 2+2+0 5

Геодезија у уређењу простора 3 2+2+0 5

25ГГ

Пројекат из катастра 
непокретности 3 0+0+5 3

Пројекат из геодезије 
у урбанизму 3 0+0+5 3

грађевинарство – докторске академске студије
Докторске академске студије су у другој акредитацији зад-
ржале сличну структуру коју су имале у претходној акре-
дитацији. Поред акредитације на српском језику, по први 
пут је урађена и акредитација на енглеском језику. По од-
брањеној докторској дисертацији, студент докторских ака-
демских студија (докторанд) добија научну титулу доктор 
наука – грађевинарство (др).

Назив предмета Семе- 
стар

Пред.
+ СИР ЕСПБ

Изборни блок 1 (2 предмета) 1 4+2 2x8,5

Изборни блок 2 (1 предмет) 1 4+2 8,5

Израда и публиковање рада 2 0+4 9

Изборни блок 3 (3 предмета) 2 4+2 3x8,5

Изборни блок 4 (2 предмета) 2 4+2 2x8,5

Докторска дисертација 
– лабораторијска истраживања 1 4 0+28 43

Докторска дисертација 
– лабораторијска истраживања 2 5 0+30 30

Докторска дисертација 
– израда и публиковање радова 6 0+10 10

Докторска дисертација 
– израда и одбрана 6 0+0 20

Изборни предмети се, уз договор са тутором, узимају из 
наведених блокова. У блоку 1 изостављен је предмет Диги- 
тално моделирање терена, а уводи се предмет Одабрана по-
главља из статистике. Такође, у блоку 4 уводе се четири но-
ва предмета: Динамичка интеракција тла и објекта, Теорија 
спрегнутих конструкција, Утицај ветра на конструкције и 
Виши курс енергетске ефикасности и сертификације зграда.

Изб. 
блок Назив предмета

1
(2 пред- 

мета)

Одабрана поглавља математичке анализе

Одабрана поглавља из статистике

Метод коначних елемената – напредни курс

Механика континуума

Механика флуида – напредни курс

Анализа ризика и поузданости у грађевинарству

Методе оптимизације

Мерење неелектричних величина у грађевинарству
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2
(1 пред- 

мет)

Механика лома

Теорија пластичности

Одабрана поглавља савремених грађевинских 
материјала

Реологија битумена и асфалтних мешавина

Управљање чврстим отпадом – напредни курс

Хидроинформатика

3
(3 пред- 

мета)

Динамика конструкција – напредни курс

Стабилност конструкција –напредни курс

Сеизмичка анализа конструкција

Стабилност плоча и лимених носача

Нелинеарна анализа конструкција – напредни курс

Експериментална анализа конструкција

Квалитет воде – напредни курс

Струјање воде у порозној средини

Хидраулика хидротехничких објеката

Детерминистички хидролошки модели

Управљање хидротехничким објектима

Нумеричке методе у хидротехници – напредни курс

Стохастичка хидрологија

Одабрана поглавља горњег строја железница

Одабрана поглавља железница

Одабрана поглавља механике вожње

Одабрана поглавља пројектовања путева

Одабрана поглавља пројектовања коловозних конструкција

Одабрана поглавља система 
за управљање одржавањем путева

Међународне тендерске процедуре у грађевинарству

Економија грађевинских машина

4
(2 пред- 

мета)

Теорија композитних носача

Нумеричко моделирање нелинеарног понашања бетона

Специјални проблеми граничних стања металних 
и спрегнутих конструкција

Одабрана поглавља пројектовања специјалних металних 
конструкција великих распона

Теорија спрегнутих конструкција

Утицај ветра на конструкције

Сигурност и поузданост конструкција

Вибрације конструкција

Динамичка интеракција тла и објекта

Технологије пречишћавања отпадних вода

Технологије пречишћавања воде за пиће

Заштита од поплава

Транспортни процеси у хидротехници и екологији

Интегрално управљање градским водама

Операциона истраживања – напредни курс

Технике машинског рачунања

Одабрана поглавља јавно-приватног партнерства 
у саобраћајној инфраструктури

Термика грађевинских објеката

Виши курс енергетске ефикасности и сертификације зграда

геодезија и геоинформатика 
– докторске академске студије
Докторске академске студије из Геодезије и геоинформати-
ке су у другој акредитацији мало прилагођене савременим 
токовима. Такође, први пут су акредитоване и на енглеском 
језику. Одбраном докторске дисертације докторанд добија 
научну титулу доктор наука – геодезија (др).

Назив предмета Семе- 
стар

Пред.
+ СИР ЕСПБ

Изборни блок 1 (3 предмета) 1 4+2 3x8,5

Изборни блок 2 (3 предмета) 2 4+2 3x 8,5

Израда и публиковање рада 2 0+4 9

Изборни блок 3 (3 предмета) 3 4+2 3x8,5

Докторска дисертација 
– лабораторијска истраживања 1 4 0+28 43

Докторска дисертација 
– лабораторијска истраживања 2 5 0+30 30

Докторска дисертација 
– израда и публиковање радова 6 0+10 10

Докторска дисертација 
– израда и одбрана 6 0+0 20

Изборни предмети се, уз договор са тутором, узимају из 
следећих блокова:

Изб. 
блок Назив предмета

1
(3 пред- 

мета)

Одабрана поглавља математичке анализе

Одабрана поглавља из статистике

Методе оптимизације

Физичке основе детекције у геодезији

Методологија научног истраживања

2
(2 пред- 

мета)

Анализа тачности терестричког ласерског скенирања

Интегрисани геодетски мерни системи у инжењерству

Методе оптимизације у геодезији

Методе прецизног сателитског позиционирања

Просторно-временска статистика

Стандардизација у геодетској метрологији

Физичка геодезија – напредни курс

3
(3 пред- 

мета)

Математички модели геодетске астрономије

Сателитска навигација

Физичке основе мерних технологија у геодезији

Kвантитативне методе просторних анализа

Моделирање деформационих процеса објеката и тла

Технике машинског учења

Оптимизација система код управљања непокретностима

Моделирање и оцена параметара тржишта непокретности

Акредитација и сертификација – одабрана поглавља
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акредитација специјалистичких студија
Специјалистичка настава уведена је на Факултету у окви-
ру организовања последипломских студија 1963. године. 
Први наставни планови и правилници тада су дефиниса-
ли да настава за звање специјалисте траје два семестра, док 
je трећи семестар предвиђен за израду специјалистичког 
рада. Предмети су бирани са списка предмета на магистар-
ским студијама. Како је организација последипломских и 
специјалистичких студија по овом моделу била актуелна све 
до акредитације докторских студија 2008. године, последња 
одбрана специјалистичког рада била је 2011. године.

Након увођења докторских студија и укидања последи-
пломских (укидање звања магистра наука) показала се по-
треба за организовањем наставе за студенте који желе да се 
усмере у одређеним ужим стручним а не научним правцима. 
Због тога је Факултет почео са припремама и акредитацијама 
академских специјалистичких студија.

EDUCATE
Академске специјалистичке студије: Educate! Postgraduate Pro-
gramme in Water Resources and Environmental Management акре-
дитоване су као међународни студијски програм. Студије су 
се изводиле на даљину (distance learning), искључиво на енгле-
ском језику, од 2007. до 2015. године, у сарадњи са Национал-
ним техничким универзитетом у Атини (Грађевински факул-
тет), Техничким грађевинским универзитетом у Букурешту 
(Хидротехнички факултет) и Универзитетом у Љубљани (Фа- 
култет за грађевинарство и геодезију). Студијски програм 
трајао је две године (120 ЕСПБ) и обухватао четири тематске 
области: водни ресурс и животна средина као увод у стручне 
области, елементи управљања градским водама у интеграл-
ном смислу, управљање сливовима коришћењем хидроин-
форматичких алата, укључујући и хидролошке моделе, гео-
графске информационе системе, напредну оптимизацију и 
геостатистику, и област управљања животном средином, 
укључујући и законодавство и правна питања с акцентом 
на директиве о водама ЕУ и процену утицаја на животну 
средину. Курс се завршавао специјалистичком тезом која 
је брањена пред комисијом. Након успешног завршетка спе-
цијалистичких академских студија EDUCATE студенти су 
стицали звање дипломирани инжењер заштите животне сре- 
дине – специјалиста (Academic Specialist in Environmental Engi-
neering). Укупно је 46 студента успешно завршило EDUCATE 
студије.

Назив предмета Годи- 
на

Пред. +
вежбе +

СИР
ЕСПБ

Hydraulics – Hydrology 1 3+3+0 8

Ecology, Chemistry and Microbiology 1 3+3+0 8

Data Analyses Tools 1 3+3+0 8

Water Supply and Distribution Management 1 3+3+0 8

Wastewater Collection and Treatment 1 3+3+0 8

Stormwater Management 1 3+3+0 8

Студијски истраживачки рад 
на припреми специјалистичке тезе 1 0+0+6 12

Изборни блок 2ED (5 предмета) 2 3+3+0 5x8

Студијски истраживачки рад 
на припреми специјалистичке тезе 2 0+0+5 6

Израда специјалистичке тезе 2 0+0+0 14

На другој години бира се пет од понуђених шест предмета:

Изб. 
блок Назив предмета Семе- 

стар

Пред. +
вежбе +

СИР
ЕСПБ

2ED

Integrated Flood Risk 
Management 2 3+3+0 8

Groundwater 2 3+3+0 8

Integrated Water Resoruces 
Management 2 3+3+0 8

Policy and Legislation 2 3+3+0 8

Environmental Assessment 2 3+3+0 8

Coastal Erosion Management 2 3+3+0 8

енергетска ефикасност, одржавање 
и процена вредности објеката у високоградњи
Настава на специјалистичким академским студијама Енер- 
гетска ефикасност, одржавање и процена вредности објека- 
та у високоградњи почела је у школској 2014/2015. години 
и до сада је уписано 48 а завршило 18 студената. Ово су је- 
дногодишње (два семестра – 60 ЕСПБ) специјалистичке ака- 
демске студије из области техничко-технолошких наука, чи- 
ји је циљ да кандидати стекну знања и професионалне 
квалификације за самостално бављење инжењерском стру- 
ком у домену анализе енергетске ефикасности зграда, као и 
њиховог одржавања и процене вредности. Успешним завр- 
шетком, студенти стичу стручни назив специјалиста инже-
њер енергетске ефикасности у зградарству, као и профе-
сионалне квалификације за полагање стручног испита и 
добијање лиценце за послове израде елабората енергетске 
ефикасности и енергетске сертификације зграда. Курс је реа-
кредитован почетком 2021. године.

Назив предмета Годи-
на

Пред. +
вежбе +

СИР
ЕСПБ

Грађевинска физика 1 2+2+0 5

Елементи науке о топлоти 1 2+2+0 5

Термотехнички системи 1 2+2+0 4
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Архитектонски аспекти енергетске 
ефикасности зграда 1 2+1+0 4

Енергетска ефикасност 
и сертификација зграда 1 3+3+0 8

Изборни блок 1 ЕЕ (1 предмет) 1 2+1+0 4

Енергетски ефикасни 
грађевински материјали 2 2+2+0 4

Вредновање грађевинских објеката 
у високоградњи 2 2+2+0 5

Одржавање зграда 2 2+2+0 5

Стручна пракса 2 2 (ДОН) 2

Израда и одбрана специјалистичког рада 2 0+0+10 14

На другој години бира се један од понуђенa два пред-
мета:

Изб. 
блок Назив предмета Семе- 

стар

Пред. +
вежбе +

СИР
ЕСПБ

1ЕE
Енергетски менаџмент 2 2+1+0 4

Осветљење у зградарству 2 2+1+0 4

грађевинарство 
Настављајући праксу постепеног развоја наставе и на спе-
цијалистичким академским студијама, током 2017. године 
развијена су и акредитована још два модула: Управљање ин-
вестиционим пројектима у грађевинарству и Хидротехника 
и водно еколошко инжењерство. То су једногодишњи кур-
севи, са по 60 ЕСПБ. Настава почиње школске 2018/2019. 
године. Свршени студенти добијају звање специјалиста ин-
жењер грађевинарства (спец. инж. грађ.).

Структура студијског програма са максималним бројем 
студената:

Назив модула Број студената

Управљање инвестиционим пројектима 
у грађевинарству 30

Хидротехника и водно еколошко инжењерство 30

Модул: Управљање инвестиционим пројектима 
у грађевинарству
Овај програм инициран је вишегодишњом сарадњом Ка-
тедре са привредним субјектима, бројним грађевинским 
предузећима у земљи и иностранству и институцијама у до- 
мену управљања пројектима у грађевинартву. Циљна гру- 
па били су инжењери грађевинске и сродних струка који су 
ангажовани на пословима управљања пројектима, са ци-
љем стицања додатних знања и способности за решава- 
ње сложених проблема у реализацији инвестиционих про- 
јеката.

Назив предмета Годи- 
на

Пред. +
вежбе +

СИР
ЕСПБ

Управљање у почетним фазама 
инвестиционих пројеката 1 2+2+0 6

Тендерске процедуре 
и уговори за набавке радова 
на инвестиционим пројектима

1 2+2+0 6

Управљање инвестиционим 
пројектима у фази грађења 1 2+2+0 6

Ризици и одрживост у грађевинарству 1 2+2+0 6

Информационе технологије 
у грађевинарству 1 2+2+0 6

Примена информационих технологија 
у планирању 2 2+2+0 6

Изборни блок 1УП (1 предмет) 2 2+2+0 4

Изборни блок 2УП (1 предмет) 2 2+2+0 4

Израда и одбрана специјалистичког рада 2 0+0+10 16

Изборни предмети на другој години (бира се по један 
предмет из блока), при чему се изборни предмети бирају „у 
паровима”, у складу са тематским усмерењем:

Изб. 
блок Назив предмета Семе- 

стар

Пред. +
вежбе +

СИР
ЕСПБ

1УП

Међународни пројекти 
и пословање 2 2+2+0 4

Специфичности управљања 
јавним капиталним 
пројектима

2 2+2+0 4

Префабрикација и монтажа 2 2+2+0 4

2УП

Управљање људима 
и процесима на бази 
перформанси

2 2+2+0 4

Јавне набавке 
и техно-економске студије 2 2+2+0 4

Безбедност и заштита 
радника на градилишту 2 2+2+0 4

Модул: Хидротехника и водно еколошко инжењерство
Пратећи образовни процес младих стручњака, који су завр-
шили мастер академске студије и почели да раде у хидротех-
ничким фирмама, уочено је да постоји потреба за додатним 
образовањем, које би било усмерено на тренутне потребе 
кандидата. Докторске студије су се показале као презахтевне, 
те је направљен курс који нуди таквим инжењерима велики 
број изборних предмета, а настава је тако конципирана да 
прати динамику рада кандидата у фирмама и на терену. Тиме 
је формирана добра основа за перманентно усавршавање 
стручњака хидротехнике, које задовољава специфичне зах-
теве кандидата и помаже им да боље овладају изабраним 
вештинама. Једногодишњи курс носи 60 ЕСПБ, има укупно 
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шест изборних предмета и обавезну израду и јавну одбра-
ну специјалистичког рада. Избор предмета и усмерења за 
специјалистички рад је у договору са тутором.

Назив предмета Годи- 
на

Пред. +
вежбе +

СИР
ЕСПБ

Изборни блок 1Х (4 предмета) 1 4+0+2 4x7

Припрема за специјалистички рад 1 0+0+2 2

Изборни блок 2Х (2 предмета) 2 4+0+2 2x7

Специјалистички рад 2 0+0+16 16

Из два изборна блока бирају се четири предмета на првој 
години и два предмeта на другој години.

Изб. 
блок Назив предмета Семе- 

стар

Пред. +
вежбе +

СИР
ЕСПБ

1Х

Механика нестишљивих 
флуида – средњи курс 1 4+0+2 7

Анализа ризика у хидротехници 1 4+0+2 7

Одрживо управљање 
чврстим отпадом 1 4+0+2 7

Примењена 
хидроинформатика 1 4+0+2 7

Квалитет вода – анализа, 
контрола и мониторинг 1 4+0+2 7

Увод у динамику струјања 
воде у порозној средини 1 4+0+2 7

Увод у хидраулику 
хидротехничких објеката 1 4+0+2 7

Моделирање процеса 
падавине - отицај 1 4+0+2 7

Методе оптимизације 
– основни курс 1 4+0+2 7

2Х

Увод у проблематику 
управљања хидротехничким 
системима

2 4+0+2 7

Нумеричке методе 
у хидротехници – средњи курс 2 4+0+2 7

Примене стохастичких 
метода у хидрологији 2 4+0+2 7

Примењене технологије 
у пречишћавању отпадних вода 2 4+0+2 7

Примењене технологије 
у припреми воде за пиће 2 4+0+2 7

Хидраулика поплава и од-
ржива заштита од поплава 2 4+0+2 7

Моделирање транспорта 
загађења у природним 
водотоцима

2 4+0+2 7

Одрживо управљање 
градским водама 
у паметним градовима

2 4+0+2 7

Нова акредитација студијских програма 2021.
Кључна промена спроведена током акредитације 2021. би-
ла је промена модела студирања на студијском програму 
Грађевинарство, где је усвојен модел 3+2, односно три го-
дине заједничких основних академских студија и две годи-
не дипломских, тј. мастер академских студија. Ова промена 
произвела је ланчану реакцију и потребу да се суштински 
освеже наставни планови, реорганизују предмети и пове-
ћа изборност у оквиру изборних група. Такође, извршена је 
рееавалуација предмета у смислу везе између укупног анга-
жовања студената за савладавање предмета (активна наста-
ва, додатни облици наставе, полагање испита) и исказане 
вредности у систему ЕСПБ. 

До тада актуелни модел студија 4+1 имао је значајна 
ограничења и недостатке. Пре свега, такав модел студија био 
је отежавајућа околност за долазну и одлазну мобилност сту-
дената, а друга битна околност била је та што су овлашћења 
свих инжењера била прилагођена моделу студија 3+2. Наиме, 
још од прве верзије Закона о планирању и грађењу из 2009. 
године, лиценца за извођача радова, уз извесна ограничења, 
може се стећи након три године студија, тј. са остварених 180 
ЕСПБ, док се лиценца за пројектанта и извођача радова за 
одређену област може стећи након пете године студија, тј. са 
300 ЕСПБ. Као последица ових, али и бројних других друшт-
вених околности, за студије Грађевинарства по овом моделу 
студија и са тада постојећим програмима и плановима вла-
дало је све мање интересовање, што је резултовало контину-
ираним смањењем броја уписаних студената у периоду од 
2012. до 2019. године.

основне академске студије – грађевинарство
Максималан број студената који могу да упишу студије јесте 
330, а максималан број студената по изборним предметима 
усклађује се са капацитетима појединих модула на мастер 
академским студијама. Студије трају три године и обухватају 
180 ЕСПБ. Свршени студенти стичу звање инжењер гра-
ђевинарства (скраћено: инж. грађ.).

Назив предмета Семе- 
стар

Пред. +
вежбе +

ДОН
ЕСПБ

Математика 1 1 3+4+0 8

Техничка механика 1 1 2+3+0 6

Техничка физика 1 3+1+1 6

Геодезија 1 2+0+0 4

Нацртна геометрија 
са рачунарским цртањем 1 2+0+0 6

Математика 2 2 2+3+0 6

Техничка механика 2 2 3+2+0 6

Планирање простора и саобраћаја 1 2 3+0+0 4
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Основе инжењерске геологије 2 2+1+0 4

Грађевински материјали 1 2 2+1+1 4

Изборни предмет 1 (бира се 1 од 2) 2 2+3+0 6

Математика 3 3 2+3+0 6

Отпорност материјала 3 4+3+0 8

Механика флуида 3 3+2+0 6

Грађевински материјали 2 3 2+1+1 4

Зградарство 3 2+2+0 4

Изборни предмет 2 (бира се 1 од 2) 3 2+0+0 2

Статика конструкција 1 4 4+3+0 8

Механика тла 4 3+2+0 6

Хидротехника 4 3+2+0 6

Путна инфраструктура 4 3+2+0 6

Изборни предмет 3 (бира се 1 од 2) 4 2+2+0 4

Теорија бетонских конструкција 1 5 4+3+0 8

Челичне конструкције 1 5 3+2+0 6

Основе геотехничких конструкција 5 2+2+0 4

Основе инжењерства 
заштите животне средине 5 2+1+0 4

Основе организације 
и технологије грађења 5 3+2+0 6

Изборни предмет 4 (бира се 1 од 3) 5 1-2+2-3+0 4

Дрвене и зидане конструкције 6 3+2+0 6

Изборни предмет 5 (бира се 1 од 2) 6 2+2+0 4

Изборни предмет 6 (бира се 1 од 3) 6 2-3+2-3+0 6

Изборни предмет 7 (бира се 1 од 3) 6 2-3+1-
3+0-1 6

Изборни предмет 8 (бира се 1 од 3) 6 2+0-2+0-2 4

Стручна пракса 6 6* 2

*Остали часови

Изборни предмети:

Изб. 
пред. Назив предмета Семе- 

стар

Пред. +
вежбе +

ДОН
ЕСПБ

1

Основе програмирања 
у МатЛаб-у 2 2+3+0 6

Основе програмирања 
у Пајтон-у 2 2+3+0 6

2
Правна регулатива 
у грађевинарству 3 2+0+0 2

Економија у грађевинарству 3 2+0+0 2

3
Грађевинска физика 4 2+2+0 4

Хемија у грађевинарству 4 2+2+0 4

4

Информационо моделирање 
грађевинских објеката (БИМ) 5 2+2+0 4

Геоинформациони системи 5 2+2+0 4

Рачунарски подржано 
цртање у грађевинарству 5 1+3+0 4

5

Основе управљања 
пројектима у грађевинарству 6 2+2+0 4

Планирање и контрола 
трошкова у грађевинарству 1 6 2+2+0 4

6

Теорија 
бетонских конструкција 2 6 2+3+0 6

Железничка инфраструктура 6 3+2+0 6

Хидрологија 6 3+2+0 6

7

Статика конструкција 2 6 3+2+0 6

Рачунарски подржано 
пројектовање саобраћајница 6 2+3+0 6

Хидраулика система 
под притиском 6 3+1+1 6

8

Челичне конструкције 2 6 2+2+0 4

Грађење путева и аеродрома 6 2+2+0 4

Квалитет вода 6 2+0+2 4

основне академске студије – геодезија
Најновија акредитација доноси значајну промену у досада-
шњој организацији основних студија на Геодезији и геоин- 
форматици. Геодезија и Геоинформатика се раздвајају у два 
независна студијска програма. На студијском програму Гео-
дезија, на основним академским студијама уписује се 60 сту-
дената, студије трају три године, обухватајући 180 ЕСПБ. Свр- 
шени студенти стичу звање инжењер геодезије (инж. геодез.).

Назив предмета Семе- 
стар

Пред. +
вежбе +

ДОН
ЕСПБ

Математика 1 1 3+4+0 8

Техничка физика 1 1 3+1+1 6

Базе података 1 2+2+0 4

Увод у геодезију 1 2+0+0 2

Изборни предмет 1 (бира се 1 од 2) 1 2+3+0 6

Изборни предмет 2 (бира се 1 од 2) 1 2-3+0-1+0 4

Математика 2 2 3+4+0 8

Техничка физика 2 2 3+1+1 6

Технике геодетских мерења 2 3+1+3 8

Изборни предмет 3 (бира се 1 од 2) 2 2+0+0 2

Изборни предмет 4 (бира се 1 од 2) 2 2+3+0 6

Математика 3 3 2+3+0 6

Геодетски премер 1 3 3+2+0 6

Теорија грешака геодетских мерења 3 3+2+0 6

Основе фотограметрије 
и даљинске детекције 3 2+2+0 4

Математичка картографија 3 2+2+0 4

Изборни предмет 5 (бира се 1 од 3) 3 2-3+0-2+0-1 4

Геодетски премер 2 4 3+2+0 6

Геоинформатика 4 3+2+0 6

Рачун изравнања 4 2+2+0 4
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Геодетска метрологија 4 2+0+2 4

Практична настава из геодетског премера 4 1+0+3 6

Изборни предмет 6 (бира се 1 од 3) 4 2+2+0 4

Инжењерска геодезија 1 5 3+2+0 6

Геоинформациони системи 5 3+2+0 6

Катастар 5 3+2+0 6

Сателитска геодезија 5 3+0+0 4

Теоријска геодезија 5 2+2+0 4

Изборни предмет 7 (бира се 1 од 4) 5 2+0-2+0-2 4

Инжењерска геодезија 2 6 2+2+0 4

Фотограметрија 6 2+2+0 4

Премер глобалним навигационим 
сателитским системима 6 2+1+0 4

Уређење земљишне територије 6 2+2+0 4

Практична настава 
из инжењерске геодезије 6 1+0+3 6

Изборни предмет 8 (бира се 1 од 2) 6 3+2+0 6

Стручна пракса 6 6* 2

*Остали часови

Изборни предмети за Геодезију:

Изб. 
пред. Назив предмета Семе- 

стар

Пред. +
вежбе +

ДОН
ЕСПБ

1
Рачунарска геометрија 1 2+3+0 6

Компјутерска визуелизација 
3Д простора у геодезији 1 2+3+0 6

2
Основе геологије 1 2+1+0 4

Основе грађевинарства 1 3+0+0 4

3
Основе стварног 
и управног права 2 2+0+0 2

Основе економије 2 2+0+0 2

4

Основе програмирања 
у МатЛаб-у 2 2+3+0 6

Основе програмирања 
у Пајтон-у 2 2+3+0 6

5

Дигитална обрада слике 3 2+2+0 4

Прикупљање података 
о непокретностима и водовима 3 2+2+0 4

Електроника у геодезији 3 3+0+1 4

6

Анализа података у МатЛаб-у 4 2+2+0 4

Анализа података у Пајтон-у 4 2+2+0 4

Анализа података у Р-у 4 2+2+0 4

7

Геодетски планови 5 2+2+0 4

Општа и тематска картографија 5 2+2+0 4

Основе стандардизације 
у геодетској метрологији 5 2+0+2 4

Увод у БИМ 5 2+2+0 4

8
Дигитално моделирање терена 6 3+2+0 6

Основе управљања 
непокретностима 6 3+2+0 6

основне академске студије – геоинформатика
На новоформираном студијском програму Геоинформатика 
на основним академским студијама уписује се 30 студената, 
студије трају три године, обухватајући 180 ЕСПБ. Студенти 
који заврше студије стичу звање инжењер геоинформатике 
(скраћено: инж. геоинф.).

Назив предмета Семе- 
стар

Пред. +
вежбе +

ДОН
ЕСПБ

Математика 1 1 3+4+0 8

Техничка физика 1 1 3+1+1 6

Основе рачунарства 1 2+2+0 4

Основе геодезије 1 2+1+0 4

Дискретне математичке структуре 1 2+2+0 4

Математичка картографија 1 2+2+0 4

Математика 2 2 3+4+0 8

Увод у интернет технологије 2 3+2+0 6

Основе програмирања у Пајтон-у 2 2+3+0 6

Визуелизација и презентација 
3Д модела у геоинформатици 2 2+2+0 4

Пословна комуникација 2 2+1+0 4

Изборни предмет 1 (бира се 1 од 2) 2 2+0+0 2

Математика 3 3 2+3+0 6

Статистичка анализа 3 3+2+0 6

Физички принципи даљинске детекције 3 3+2+0 6

Базе података 3 2+2+0 4

Основе фотограметрије 
и даљинске детекције 3 2+2+0 4

Дигитална обрада слике 3 2+2+0 4

Геоинформатика 4 3+2+0 6

Даљинска детекција 4 2+3+0 6

Објектно оријентисано програмирање 4 3+2+0 6

Геостатистика 4 2+2+0 4

Сателитска геодезија и навигација 4 2+2+0 4

Изборни предмет 2 (бира се 1 од 2) 4 2+2+0 4

Веб програмирање 5 2+3+0 6

Геоинформациони системи 5 3+2+0 6

Општа и тематска картографија 5 2+2+0 4

Изборни предмет 3 (бира се 1 од 2) 5 2+2+0 4

Изборни предмет 4 (бира се 1 од 2) 5 2+1+0 4

Изборни предмет 5 (бира се 1 од 2) 5 3+2+0 6

Развој софтвера 6 3+2+0 6

Изборни предмет 6 (бира се 1 од 2) 6 2+2+0 4

Изборни предмет 7 (бира се 1 од 2) 6 3+2+0 6

Изборни предмет 8 (бира се 1 од 2) 6 3+2+0 6

Практични рад 6 1+4+0 6

Стручна пракса 6 6* 2

*Остали часови
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Изборни предмети за Геоинформатику:

Изб. 
пред. Назив предмета Семе- 

стар

Пред. +
вежбе +

ДОН
ЕСПБ

1
Основе стварног 
и управног права 2 2+0+0 2

Основе економије 2 2+0+0 2

2
Анализа података у Пајтон-у 4 2+2+0 4

Анализа података у Р-у 4 2+2+0 4

3

Прикупљање података 
о непокретностима и водовима 5 2+2+0 4

Информационо моделирање 
грађевинских објеката (БИМ) 
у геоинформатици

5 2+2+0 4

4
Основе геологије 5 2+1+0 4

Основе хидрологије 5 2+1+0 4

5
Комасација 5 3+2+0 6

Основе уређења простора 5 3+2+0 6

6
Функционално програмирање 6 2+2+0 4

Програмирање 
мобилних уређаја 6 2+2+0 4

7

Катастарски 
информациони системи 6 3+2+0 6

Основе управљања 
непокретностима 6 3+2+0 6

8
Дигитално моделирање терена 6 3+2+0 6

Сензори 6 3+2+0 6

мастер академске студије 
– грађевинарство
Након заједничких основних академских студија Грађеви-
нарства, коначно усмерење за једну од пет области студенти 
остварују на двогодишњим студијама које вреде 120 ЕСПБ 
и завршавају се израдом мастер рада. По структури, остаје 
пет модула, само што ранији модул Менаџмент, технологије 
и информатика у грађевинарству сада мења назив у Орга-
низација, технологија и информатика у грађевинарству. Свр-
шени студенти добијају академско звање мастер инжењер 
грађевинарства (скраћено: маст. инж. грађ.)

Да би се омогућило студентима који су уписали основне 
академске студије према акредитацији из 2014. године да 
наставе студије по систему 4+1, поред акредитације „но-
вог” двогодишњег мастер програма од 120 ЕСПБ, урађена 
је реакредитација и једногодишњег мастер програма (свр- 
шени студенти овог програма и даље добијају академско 
звање мастер инжењер грађевинарства, скраћено: маст. инж. 
грађ.). Урађена је минимална измена у погледу бодовања 
појединих предмета, као и фонда часова. Такође, на модулу 
Хидротехника и водно еколошко инжењерство су обаве-

зни предмети из другог (летњег) семестра пребачени у зим-
ски, као изборни.

Структура студијског програма са максималним бројем 
студената:

Назив модула Број студената

Конструкције 105

Хидротехника и водно еколошко инжењерство 40

Путеви, железнице и аеродроми 40

Организација,технологија и информатика у 
грађевинарству 60

Грађевинска геотехника 20

Модул: конструкције
Модул: Конструкције:

Назив предмета Семе- 
стар

Пред. +
Вежбе +

ДОН
ЕСПБ

Теорија површинских 
и танкозидних носача 1 3+2+0 6

Динамика конструкција 
и земљотресно инжењерство 1 3+2+0 6

Пројектовање и грађење 
бетонских конструкција 1 1 2+2+0 4

Пројектовање челичних конструкција 1 3+2+0 6

Претходно напрегнуте 
бетонске конструкције 1 2+2+0 4

Изборни предмет 1К (бира се 1 од 5) 1 2-3+0-2+0-1 4

Метод коначних елемената 2 2+3+0 6

Основе нелинеарности 
и стабилност конструкција 2 2+2+0 4

Пројектовање и грађење 
бетонских конструкција 2 2 2+3+0 6

Фундирање 2 3+2+0 6

Изборни предмет 2К (бира се 1 од 2) 2 2+2+0 4

Изборни предмет 3К (бира се 1 од 2) 2 2+2+0 4

Бетонски мостови 3 3+2+0 6

Челични и спрегнути мостови 3 3+2+0 6

Испитивање конструкција 
и основе експерименталне анализе 3 2+2+0 4

Изборни предмет 4К (бира се 1 од 2) 3 3+2+0 6

Изборни предмет 5К (бира се 1 од 6) 3 2-3+0-2+0-2 4

Изборни предмет 6К (бира се 1 од 6) 3 2+2+0 4

Изборни предмет З (бира се 1 од 3) 4 2+0+0 2

Стручна пракса 4 6* 4

Мастер рад – истраживачки рад 4 18 (СИР) 18

Мастер рад – израда и одбрана 4 4* 6

*Остали часови
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Модул: Конструкције, изборни предмети (из сваке гру-
пе бира се по један предмет):

Изб. 
пред. Назив предмета Семе- 

стар

Пред. +
вежбе +

ДОН
ЕСПБ

1К

Теорија спрегнутих 
конструкција 1 2+2+0 4

Савремени материјали 
у грађевинарству 1 2+1+1 4

Енергетска ефикасност 
и сертификација зграда 1 2+2+0 4

Инсталације и завршни радови 1 2+1+0 4

Уговарање у грађевинарству 1 3+0+0 4

2К

Пројектовање спрегнутих 
конструкција од челика 
и бетона

2 2+2+0 4

Савремене 
дрвене конструкције 2 2+2+0 4

3К
Хидротехничке конструкције 2 2+2+0 4

Подземне конструкције 2 2+2+0 4

4К

Технологија бетона 
 и грађења бетонских 
конструкција

3 3+2+0 6

Технологија производње 
челичних конструкција 3 3+2+0 6

5К

Лаке металне конструкције 3 2+2+0 4

Трајност, процена стања 
и санација бетонских 
конструкција

3 2+1+1 4

Специјални проблеми 
фундирања 3 2+1+0 4

Виши курс из метода 
коначних елемената 3 2+0+2 4

Нумеричко моделирање 
конструкција 3 2+2+0 4

Посебна поглавља 
земљотресног инжењерства 3 3+1+0 4

6К

Специјалне 
бетонске конструкције 3 2+2+0 4

Челичне конструкције 
инжењерских објеката 3 2+2+0 4

Санације и реконструкције 
дрвених и зиданих 
конструкција

3 2+2+0 4

Основе вибрација конструкција 3 2+2+0 4

Еластопластична анализа 
конструкција 3 2+2+0 4

Моделирање дејства ветра 3 2+2+0 4

З

Методологија израде 
и презентовање 
истраживачког рада

4 2+0+0 2

Иновације и предузетништво 4 2+0+0 2

Енглески језик струке 4 2+0+0 2

Модул: Хидротехника и водно еколошко инжењерство
Модул: Хидротехника и водно еколошко инжењерство:

Назив предмета Семе- 
стар

Пред. +
вежбе +

ДОН
ЕСПБ

Хидраулика отворених токова 1 4+3+0 8

Инжењерска хидрологија 1 3+2+0 6

Водоводни дистрибутивни системи 1 2+3+0 6

Експлоатација и заштита подземних вода 1 3+2+0 6

Изборни предмет 1Х (бира се 1 од 3) 1 2+1-2+0-1 4

Дренажни системи 2 3+2+0 6

Хидротехничке грађевине 1 2 3+2+0 6

Канализациони системи 2 2+2+0 4

Рачунска хидраулика 2 2+2+0 4

Регулација река 2 2+2+0 6

Изборни предмет 2Х (бира се 1 од 4) 2 2+2+0 4

Коришћење водних снага 3 3+2+0 6

Водопривредни системи 3 2+3+0 6

Наводњавање 3 2+2+0 4

Изборни предмет 3Х (бира се 1 од 3) 3 2+2+0 4

Изборни предмет 4Х (бира се 1 од 3) 3 2+2+0 4

Изборни предмет 5Х (бира се 1 од 3) 3 2+3+0 6

Изборни предмет З (бира се 1 од 3) 4 2+0+0 2

Стручна пракса 4 6* 4

Мастер рад – истраживачки рад 4 18 (СИР) 18

Мастер рад – израда и одбрана 4 4* 6

*Остали часови

Модул: Хидротехника и водно еколошко инжењерство, 
изборни предмети (из сваке групе бира се по један предмет):

Изб. 
пред. Назив предмета Семе- 

стар

Пред. +
вежбе +

ДОН
ЕСПБ

1Х

Мерења у хидротехници 1 2+1+1 4

Управљање чврстим отпадом 1 2+2+0 4

Припрема воде за пиће 1 2+1+1 4

2Х

Моделирање дистрибутив-
них система под притиском 2 2+2+0 4

Насуте конструкције 
и стабилност косина 2 2+2+0 4

Нумеричке методе 
и програмирање 
у хидротехници

2 2+2+0 4

Управљање хидротехничком 
инфраструктуром 2 2+2+0 4

3Х

Хидротехничке грађевине 2 3 2+2+0 4

Урбано одводњавање 3 2+2+0 4

Статистичка хидрологија 3 2+2+0 4
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4Х

Заштита вода од загађења и 
пречишћавање отпадних вода 3 2+2+0 4

Хидроинформатика 3 2+2+0 4

Пловни путеви и пристаништа 3 2+2+0 4

5Х

Заштита од поплава 3 2+3+0 6

Основе 
хидролошког моделирања 3 2+3+0 6

Екохидраулика 3 2+3+0 6

З

Методологија израде 
и презентовање 
истраживачког рада

4 2+0+0 2

Иновације и предузетништво 4 2+0+0 2

Енглески језик струке 4 2+0+0 2

Модул: Путеви, железнице и аеродроми
Модул: Путеви, железнице и аеродроми:

Назив предмета Семе- 
стар

Пред. +
вежбе +

ДОН
ЕСПБ

Коловозне конструкције 1 3+2+0 6

Конструкција горњег строја желез-
ница 1 3+2+0 6

Планирање и пројектовање путева 1 4+3+0 8

Планирање простора и саобраћаја 2 1 2+2+0 4

Геотехника саобраћајница 1 2+2+0 4

Изборни предмет 1С (бира се 1 од 2) 1 2+0+0 2

Градске саобраћајнице 2 3+4+0 8

Планирање и пројектовање железница 2 3+4+0 8

Саобраћајни тунели 2 2+2+0 4

Изборни предмет 2С (бира се 1 од 2) 2 3+2+0 6

Изборни предмет 3С (бира се 1 од 3) 2 2+2+0 4

Аеродроми 3 3+2+0 6

Железничке станице и чворови 3 2+3+0 6

Мостови 3 2+3+0 6

Изборни предмет 4С (бира се 1 од 2) 3 2+2+0 4

Изборни предмет 5С (бира се 1 од 2) 3 2-3+0-1+0 4

Изборни предмет 6С (бира се 1 од 3) 3 2-3+0-1+0 4

Изборни предмет З (бира се 1 од 3) 4 2+0+0 2

Стручна пракса 4 6* 4

Мастер рад – истраживачки рад 4 18 (СИР) 18

Мастер рад – израда и одбрана 4 4* 6

*Остали часови

Модул: Путеви, железнице и аеродроми, изборни пред-
мети (из сваке групе бира се по један предмет):

Изб. 
пред. Назив предмета Семе- 

стар

Пред. +
вежбе +

ДОН
ЕСПБ

1С
Путеви и животна средина 1 2+0+0 2

Железнице и животна средина 1 2+0+0 2

2С
Одржавање путева 2 3+2+0 6

Одржавање железница 2 3+2+0 6

3С

ЦАД у путној инфраструктури 2 2+2+0 4

Колосек на чврстој подлози 2 2+2+0 4

Геоматика у пројектовању 
и извођењу саобраћајница 2 2+2+0 4

4С
Раскрснице 3 2+2+0 4

Градски шински системи 3 2+2+0 4

5С
Одводњавање саобраћајница 3 3+0+0 4

Комунална инфраструктура 
градских саобраћајница 3 2+1+0 4

6С

Управљање одржавањем 
путева и аеродрома 3 2+1+0 4

Управљање одржавањем 
железничке инфраструктуре 3 2+1+0 4

Уговарање у грађевинарству 3 3+0+0 4

З

Методологија израде 
и презентовање 
истраживачког рада

4 2+0+0 2

Иновације и предузетништво 4 2+0+0 2

Енглески језик струке 4 2+0+0 2

Модул: Организација,технологија и информатика у грађевинарству
Модул: Организација,технологија и информатика у грађеви- 
нарству:

Назив предмета Семе- 
стар

Пред. +
вежбе +

ДОН
ЕСПБ

Теорија конструкција 1 3+2+0 6

Фундирање 1 2+2+0 4

Савремене методе планирања 
у грађевинарству 1 2+3+0 6

Базе података у грађевинарству 1 2+2+0 4

Грађевинска механизација 1 2+2+0 4

Изборни предмет 1О (бира се 1 од 2) 1 3+2+0 6

Технологије грађевинских радова 
у високоградњи 2 3+2+0 6

Планирање и контрола трошкова 
у грађевинарству 2 2 2+3+0 6

Информационо моделирање 
грађевинских објеката (БИМ) 
– напредни курс

2 2+2+0 4

Управљање информацијама 
у грађевинарству 2 2+2+0 4

Изборни предмет 2О (бира се 1 од 2) 2 3+2+0 6

Изборни предмет 3О (бира се 1 од 2) 2 2+1+0 4

Пројектовање организације 
и технологије грађења 3 3+2+0 6

Управљање пројектима 
у грађевинарству 3 3+2+0 6

Уговарање у грађевинарству 3 3+0+0 4

Изборни предмет 4О (бира се 1 од 2) 3 3+2+0 6
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Изборни предмет 5О (бира се 1 од 2) 3 2+2+0 4

Изборни предмет 6О (бира се 1 од 3) 3 2+2+0 4

Стручна пракса 4 6* 4

Мастер рад – истраживачки рад 4 18 (СИР) 18

Мастер рад – израда и одбрана 4 4* 6

*Остали часови

Модул: Конструкције, изборни предмети (из сваке групе 
бира се по један предмет):

Изб. 
пред. Назив предмета Семе- 

стар

Пред. +
вежбе +

ДОН
ЕСПБ

1О

Пројектовањ 
бетонских конструкција 1 3+2+0 6

Пројектовање 
челичних конструкција 1 3+2+0 6

2О

Технологије грађења путне 
и железничке инфраструктуре 2 3+2+0 6

Комунални и хидротехнички 
инфраструктурни системи 2 3+2+0 6

3О

Менаџмент 
грађевинских предузећа 2 2+1+0 4

Управљање људским 
ресурсима у грађевинарству 2 2+1+0 4

4О

Технологија бетона и грађења 
бетонских конструкција 3 3+2+0 6

Технологија производње 
челичних конструкција 3 3+2+0 6

5О

Операциона истраживања 
у грађевинарству 3 2+2+0 4

Анализа података 
у грађевинарству 3 2+2+0 4

6О

Управљање квалитетом 
у грађевинарству 3 2+2+0 4

Вредновање 
грађевинских објеката 3 2+2+0 4

Одржавање и енергетска 
ефикасност објеката 3 2+2+0 4

З

Методологија израде 
и презентовање 
истраживачког рада

4 2+0+0 2

Иновације и предузетништво 4 2+0+0 2

Енглески језик струке 4 2+0+0 2

Модул: Грађевинска геотехника
Модул: Грађевинска геотехника:

Назив предмета Семе- 
стар

Пред. +
вежбе +

ДОН
ЕСПБ

Теорија конструкција 1 3+2+0 6

Пројектовање бетонских конструкција 1 3+2+0 6

Пројектовање челичних конструкција 1 3+2+0 6

Инжењерска геологија 1 2+2++0 4

Геотехничка теренска 
и лабораторијска испитивања 1 1+0+2 4

Изборни предмет 1Т (бира се 1 од 2) 1 2-3+0-2+0 4

Нумеричке методе у геотехници 1 2 3+4+0 8

Фундирање 2 3+2+0 6

Потпорне конструкције 2 2+2+0 4

Насуте конструкције и стабилност косина 2 2+2+0 4

Изборни предмет 2Т (бира се 1 од 2) 2 2+2+0 4

Изборни предмет 3Т (бира се 1 од 2) 2 2+1-2+0 4

Нумеричке методе у геотехници 2 3 2+3+0 6

Механика стена и подземне конструкције 3 3+2+0 6

Специјални проблеми фундирања 3 2+1+0 4

Изборни предмет 4Т (бира се 1 од 2) 3 2+1+0-1 4

Изборни предмет 5Т (бира се 1 од 2) 3 2+1-2+0 4

Изборни предмет 6Т (бира се 1 од 2) 3 2-3+2-3+0 6

Стручна пракса 4 6* 4

Мастер рад – истраживачки рад 4 18 (СИР) 18

Мастер рад – израда и одбрана 4 4* 6

*Остали часови

Модул: Грађевинска геотехника, изборни предмети (бира 
се један предмет из групе од три предмета):

Изб. 
пред. Назив предмета Семе- 

стар

Пред. +
вежбе +

ДОН
ЕСПБ

1Т
Грађевинска механизација 1 2+2+0 4

Уговарање у грађевинарству 1 3+0+0 4

2Т
Хидротехничке конструкције 2 2+2+0 4

Дренажни системи 2 2+2+0 4

3Т

Геоеколошко инжењерство 2 2+1+0 4

Информационо моделирање 
грађевинских објеката (БИМ) 
– напредни курс

2 2+2+0 4

4Т

Одабрана поглавља 
из инжењерске геологије 3 2+1+0 4

Савремени материјали 
у грађевинарству 3 2+1+0 4

5Т
Геотехничко земљотресно 
инжењерство 3 2+2+0 4

Методе побољшања тла 3 2+1+0 4

6Т
Технологија бетона и грађења 
бетонских конструкција 3 3+2+0 6

Мостови 3 2+3+0 6

З

Методологија израде 
и презентовање 
истраживачког рада

4 2+0+0 2

Иновације и предузетништво 4 2+0+0 2

Енглески језик струке 4 2+0+0 2
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мастер академске студије 
– геодезија
На мастер академским студијама Геодезије уписује се 50 сту-
дената, студије трају две године, обухватајући 120 ЕСПБ, и 
стиче се академско звање мастер инжењер геодезије (маст. 
инж. геодез.). Постоје два модула: модул Геодезија (25 сту-
дената) и модул Земљишни информациони системи и упра- 
вљање непокретностима (25 студената). Структура студиј-
ског програма са максималним бројем студената:

Назив модула Број студената

Геодезија 25

Земљишни информациони системи 
и управљање непокретностима 25

Модул: Геодезија
Модул: Геодезија:

Назив предмета Семе- 
стар

Пред. +
вежбе +

ДОН
ЕСПБ

Референтни геодетски системи 1 3+2+0 6

Системи база податак 
 и инфраструктуре просторних података 1 3+2+0 6

Пројектовање геодетских радова 
у инжењерству 1 3+2+0 6

Рачун изравнања – напредни курс 1 2+1+1 4

Геодезија у просторном планирању 
и урбанизму 1 2+2+0 4

Теорија сателитског позиционирања 1 2+2+0 4

Објектно оријентисано програмирање 2 3+2+0 6

Физичка геодезија 2 3+2+0 6

Методологија пројектовања 
у геодезији и геоинформатици 2 2+2+0 4

Обезбеђење квалитета референтних 
геодетских мрежа 2 2+2+0 4

Деформациона анализа 
инжењерских објеката 2 2+2+0 4

Практична настава из геодезије 2 1+0+4 6

Оптимизација у геодетском премеру 3 3+2+0 6

Изборни предмет 1Г (бира се 1 од 3) 3 2+2+0 4

Изборни предмет 2Г (бира се 1 од 4) 3 2+2+0 4

Изборни предмет 3Г (бира се 1 од 4) 3 2+2+0 4

Изборни предмет 4Г (бира се 1 од 2) 3 2+2+0 4

Изборни предмет 5Г (бира се 1 од 3) 3 3+2+0 6

Стручна пракса 4 6* 4

Мастер рад – истраживачки рад 4 20 (СИР) 20

Мастер рад – израда и одбрана 4 4* 8

*Остали часови

Модул: Геодезија, изборни предмети (бира се по један пре- 
дмет из сваке групе):

Изб. 
пред. Назив предмета Семе- 

стар

Пред. +
вежбе +

ДОН
ЕСПБ

1Г

Прецизно апсолутно 
позиционирање 3 2+2+0 4

Основе менаџмента 
 и управљања пројектима 
у геодезији

3 2+2+0 4

Државни премер и прописи 3 2+2+0 4

2Г

Глобални 
геопотенцијални модели 3 2+2+0 4

Геодезија у инфраструктурним 
пројектима 3 2+2+0 4

Пројекат из геодетског премера 3 2+2+0 4

Пројекат 
из инжењерске геодезије 3 2+2+0 4

3Г

Дигитална обрада сигнала 3 2+2+0 4

Примена стандарда 
у референтним системима 3 2+2+0 4

Механика у геодезији 3 2+2+0 4

Геодетска астрономија 3 2+2+0 4

4Г
Геодезија у индустрији 3 2+2+0 4

Моделирање објеката 
у 3Д простору 3 2+2+0 4

5Г

Ласерско скенирање 3 3+2+0 6

Инжењерска фотограметрија 3 3+2+0 6

Терестричко ласерско 
скенирање у инжењерству 3 3+2+0 6

Модул: Земљишни информациони системи 
и управљање непокретностима
Модул: Земљишни информациони системи и управљање не- 
покретностима:

Назив предмета Семе- 
стар

Пред. +
вежбе +

ДОН
ЕСПБ

Референтни геодетски системи 1 3+2+0 6

Системи база података и инфраструк-
туре просторних података 1 3+2+0 6

Рачун изравнања – напредни курс 1 2+1+1 4

Геодезија у просторном планирању 
и урбанизму 1 2+2+0 4

Увод у интернет технологије 
и веб програмирање 1 2+2+0 4

Изборни предмет 1З (бира се 1 од 2) 1 3+2+0 6

Објектно оријентисано 
програмирање 2 3+2+0 6

Дигитална фотограметрија 2 2+3+0 6
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Методологија пројектовања 
у геодезији и геоинформатици 2 2+2+0 4

Катастар – напредни курс 2 2+2+0 4

Изборни предмет 2З (бира се 1 од 2) 2 2-3+2-3+0 6

Изборни предмет 3З (бира се 1 од 2) 2 2+2+0 4

Процена вредности непокретности 3 3+2+0 4

Изборни предмет 4З (бира се 1 од 5) 3 2-3+2-3+0 6

Изборни предмет 5З (бира се 1 од 4) 3 2-3+1-2+0 4

Изборни предмет 6З (бира се 1 од 4) 3 1-2+2-3+0 4

Изборни предмет 7З (бира се 1 од 5) 3 2+2+0 4

Изборни предмет 8З (бира се 1 од 4) 3 1-2+2-3+0 4

Стручна пракса 4 6* 4

Мастер рад – истраживачки рад 4 20 (СИР) 20

Мастер рад – израда и одбрана 4 4* 8

*Остали часови

Модул: Земљишни информациони системи и управљање 
непокретностима, изборни предмети (бира се по један пред-
мет из сваке групе):

Изб. 
пред. Назив предмета Семе- 

стар

Пред. +
вежбе +

ДОН
ЕСПБ

1З

Физички принципи 
даљинске детекције 1 3+2+0 6

Правне основе управљања 
непокретностима 1 3+2+0 6

2З
Даљинска детекција 2 2+3+0 6

Анализа тржишта и улагања 
у непокретности 2 3+2+0 6

3З
Геостатистика 2 2+2+0 4

Комасација 2 2+2+0 4

4З

Ласерско скенирање 3 3+2+0 6

Инжењерска фотограметрија 3 3+2+0 6

Терестричко ласерско 
скенирање у инжењерству 3 3+2+0 6

Пројекат обнове катастра 
непокретности 3 2+3+0 6

Пројекат урбане комасације 3 2+3+0 6

5З

Геовизуелизација 3 3+1+0 4

Примењена даљинска детекција 3 3+1+0 4

Веб ГИС 3 2+2+0 4

Веб картографија 3 2+2+0 4

6З

Програмирање у PL/SQL-у 3 1+3+0 4

Пројектовање 
геоинформационих система 3 1+3+0 4

Комунални информациони 
системи 3 2+2+0 4

Инфраструктура 
и природни ресурси 3 2+2+0 4

7З

Локацијски базирани сервиси 3 2+2+0 4

Моделирање објеката 
у 3Д простору 3 2+2+0 4

Дигитална обрада сигнала 3 2+2+0 4

Управљање 
урбаним земљиштем 3 2+2+0 4

Интегрисани рурални развој 3 2+2+0 4

8З

ГИС програмирање 3 1+3+0 4

Наука о просторним подацима 3 1+3+0 4

Основе менаџмента 
и управљања пројектима 
у геодезији

3 2+2+0 4

Преговарање и комуникација 3 2+2+0 4

мастер академске студије – геоинформатика
На академским мастер студијама Геоинформатика уписује 
се 25 студената, студије трају две године, обухватајући 120 
ЕСПБ, и стиче се академски назив мастер инжењер геоин-
форматике (маст. инж. геоинф.).

Назив предмета Семе- 
стар

Пред. +
вежбе +

ДОН
ЕСПБ

Системи база података 
и инфраструктуре просторних података 1 3+2+0 6

Претраживање информација 1 3+2+0 6

Машинско учење 1 3+2+0 6

Дигитална обрада сигнала 1 2+2+0 4

ГИС програмирање 1 1+3+0 4

Изборни предмет 1 (бира се 1 од 2) 1 2+2+0 4

Анализа 
просторно-временских података 2 3+2+0 6

Геопросторни модели 
вођени подацима 2 3+2+0 6

Вештачка интелигенција 2 3+2+0 6

Методологија пројектовања 
у геодезији и геоинформатици 2 2+2+0 4

Дистрибуирани рачунарски системи 2 2+2+0 4

Изборни предмет 2 (бира се 1 од 2) 2 2+2+0 4

Пројектовање 
геоинформационих система 3 1+3+0 4

Примењена даљинска детекција 3 3+1+0 4

Локацијски базирани сервиси 3 2+2+0 4

Изборни предмет 3 (бира се 1 од 2) 3 3+1+0 4

Изборни предмет 4 (бира се 1 од 2) 3 3+2+0 6

Изборни предмет 5 (бира се 1 од 2) 3 3+2+0 6

Стручна пракса 4 6* 4

Мастер рад – истраживачки рад 4 20 (СИР) 20

Мастер рад – израда и одбрана 4 4* 8
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Геоинформатика, изборни предмети (из сваке групе бира 
се по један предмет):

Изб. 
пред. Назив предмета Семе- 

стар

Пред. +
вежбе +

ДОН
ЕСПБ

1
Веб ГИС 1 2+2+0 4

Веб картографија 1 2+2+0 4

2
Рачунарска графика 2 2+2+0 4

Компјутерска визија 2 2+2+0 4

3
Геовизуелизација 3 3+1+0 4

Иновативни концепти 
у дигиталној картографији 3 3+1+0 4

4
Ласерско скенирање 3 3+2+0 6

Инжењерска фотограметрија 3 3+2+0 6

5

Процена вредности 
непокретности 3 3+2+0 6

Менаџмент 
у софтверском инжењерству 3 3+2+0 6

докторске академске студије – грађевинарство
Докторске студије су реорганизоване у смислу формирања 
блокова изборних предмета за сваки семестар, по прин-
ципу – један семестар – један блок. Тиме је омогућена већа 
флексибилност студентима докторских студија у погледу 
избора предмета који служе за припрему израде докторске 
дисертације и практиковање студијског истраживачког рада. 
Студије се поново акредитују и на енглеском језику. Научно 
звање остаје исто: доктор наука – грађевинарство (др).

Назив предмета Семе- 
стар

Пред.
+ СИР ЕСПБ

Изборни блок 1 (бира се 3 од 21) 1 3x4+3x3 3x8

Изборни блок 2 (бира се 3 од 22) 2 3x4+3x3 3x8

Израда и публиковање рада 1 2 0+6 12

Изборни блок 3 (бира се 2 од 23) 3 2x4+2x3 2x8

Израда и публиковање рада 2 3 0+6 12

Докторска дисертација 
– лабораторијска истраживања 1 4 0+20 32

Докторска дисертација 
– лабораторијска истраживања 2 5 0+20 30

Докторска дисертација 
– израда и публиковање радова 6 0+20 20

Докторска дисертација 
– израда и одбрана 6 10* 10

*Остали часови

Изборни предмети се, уз договор са тутором, узимају из 
блокова датих у табели испод. У првом блоку неке катедре 
могу да пропишу један или два обавезна предмета, док се 
остали изборни предмети бирају у складу са предвиђеним 
истраживањима и потенцијалном темом докторске дисер-
тације.

Изборни 
блок Назив предмета

1
(3 пред- 

мета)

Управљање чврстим отпадом – напредни курс

Геометријски принципи генерисања 
просторних структура у грађевинарству

Мерење неелектричних величина у грађевинарству

Нумеричка линеарна алгебра и примене

Одабрана поглавља математичке анализе

Одабрана поглавља из статистике

3Д геометријски поступци 
за реконструисање објеката у грађевинарству

Одабрана поглавља савремених грађевинских материјала

Реологија битумена и асфалтних мешавина

Метод коначних елемената – напредни курс

Механика континуума

Механика лома

Теорија пластичности

Управљање променама у грађевинарству

Технике машинског учења

Сигурност и поузданост конструкција

Анализа ризика и поузданости у грађевинарству

Методе оптимизације

Механика флуида – напредни курс

Хидроинформатика – напредни курс

Методологија научног истраживања

2
(3 пред- 

мета)

Конститутивни модели за тло

Експериментална анализа конструкција

Трајност бетонских конструкција – напредни курс

Нелинеарна анализа металних конструкција

Одабрана поглавља система 
за управљање одржавањем путева

Одабрана поглавља железница

Одабрана поглавља пројектовања коловозних конструкција

Управљање квалитетом геометрије колосека

Град и саобраћај

Стабилност конструкција

Динамика конструкција – напредни курс

Моделирање нелинеарног понашања конструкција

Сеизмичка анализа конструкција

Економија грађевинских машина

Међународне тендерске процедуре у грађевинарству

Детерминистички хидролошки модели

Квалитет вода – напредни курс

Нумеричке методе у хидротехници – напредни курс

Стохастичка хидрологија

Струјање воде у порозној средини

Управљање хидротехничким објектима

Хидраулика хидротехничких објеката
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3
(2 пред- 

мета)

Термика грађевинских објеката

Вибрације конструкција

Одабрана поглавља специјалних металних конструкција 
великих распона

Специјални проблеми граничних стања челичних 
и спрегнутих конструкција

Оцена утицаја на животну средину – теорија и примена 
у одрживом конструктерству

Одабрана поглавља јавно-приватног партнерства 
у саобраћајној инфраструктури

Одабрана поглавља аеродромског инжењерства

Провере сигурности пута

Пројектовање путева осетљиво на контекст

Теорија композитних носача

Утицај ветра на конструкције

Динамичка интеракција тла и објекта

Теорија спрегнутих конструкција – напредни курс

Виши курс енергетске ефикасности и сертификације зграда

Операциона истраживања – напредни курс

Заштита од поплава – напредни курс

Интегрално управљање градским водама

Технологије пречишћавања воде за пиће

Технологије пречишћавања отпадних вода

Транспортни процеси у хидротехници и екологији

Управљање подацима у хидротехници

Хидродинамички утицаји на објекте

Хидротехничке конструкције – напредни курс

докторске академске студије – геодезија и геоинформатика
У акредитацији докторских студија примењен је принцип 
један семестар – један изборни блок. Докторске академске 
студије Геодезија и геоинформатика акредитују се и на ен-
глеском језику. Научно звање које докторанди стичу јесте 
доктор наука – геодезија (др).

Назив предмета Семе- 
стар

Пред.
+ СИР ЕСПБ

Изборни блок 1 (бира се 3 од 6) 1 3x4+3x3 3x8

Изборни блок 2 (бира се 3 од 10) 2 3x4+3x3 3x8

Израда и публиковање рада 1 2 0+6 12

Изборни блок 3 (бира се 2 од 6) 3 2x4+2x3 2x8

Израда и публиковање рада 2 3 0+6 12

Докторска дисертација 
– лабораторијска истраживања 1 4 0+20 32

Докторска дисертација 
– лабораторијска истраживања 2 5 0+20 30

Докторска дисертација 
– израда и публиковање радова 6 0+20 20

Докторска дисертација 
– израда и одбрана 6 10* 10

*Остали часови

Изборни предмети се, уз договор са тутором, узимају из 
следећих блокова:

Изборни 
блок Назив предмета

1
(3 пред- 

мета)

Методологија научног истраживања

Физичке основе даљинске детекције у геодезији

Технике машинског учења

Одабрана поглавља из статистике

Одабрана поглавља математичке анализе

Методе оптимизације

2
(3 пред- 

мета)

Методе оптимизације у геодезији

Методе прецизног сателитског позиционирања

Интегрисани геодетски мерни системи у инжењерству

Физичка геодезија – напредни курс

Анализа тачности терестричког ласерског скенирања

Просторно-временска статистика

Моделирање гравитационог утицаја 
топографских маса

Потпуни метод најмањих квадрата 
у решавању геодетских проблема

Моделовање утицаја јоносфере на ГНСС сигнале

Напредно геопросторно моделирање и анализе

3
(2 пред- 

мета)

Квантитативне методе просторних анализа

Моделирање и оцена параметара 
тржишта непокретности

Сателитска навигација

Моделирање деформационих процеса 
објеката и тла

Оптимизација система 
код управљања непокретностима

Физичке основе мерних технологија у геодезији

специјалистичке академске студије
енергетска ефикасност, одржавање 
и процена вредности објеката у високоградњи
Структура и курикулум студија су у новом акредитационом 
циклусу, који почиње од школске 2021. године, промењени 
због промене образовно-научног поља са техничко-техно-
лошких студија у: Енергетска ефикасност у зградарству – ин-
тердисциплинарне студије. Овим је промењен и назив дипло-
ме: специјалиста инжењер енергетске ефикасности у згра-
дарству. Уведен је нови изборни предмет Обновљиви извори 
енергије, са фондом часова 3+2; укинут је предмет Стручна 
пракса; повећан је фонд часова за предмете Архитектонски 
аспекти енергетске ефикасности зграда (3+2), Вредновање 
грађевинских објеката у високоградњи (3+2) и Елементи на-
уке о топлоти (3+2), а измењен на предмету Енергетска ефи-
касност и сертификација зграда са 3+3 на 2+2+1.
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Назив предмета Годи- 
на

Пред. +
вежбе +

СИР
ЕСПБ

Енергетска ефикасност 
и сертификација зграда 1 2+2+1 6

Архитектонски аспекти енергетске 
ефикасности зграда 1 3+2+0 6

Грађевинска физика 1 2+2+0 4

Вредновање грађевинских објеката 
у високоградњи 1 3+2+0 6

Изборни предмет 1 (бира се 1 од 2) 1 3+2+0 6

Изборни предмет 2 (бира се 1 од 2) 1 2+2+0 4

Енергетски ефикасни 
грађевински материјали 2 2+2+0 4

Термотехнички системи 2 2+2+0 4

Одржавање зграда 2 2+2+0 4

Специјалистички рад – истраживачки рад 2 0+0+10 10

Специјалистички рад – израда и одбрана 2 4* 6

*Остали часови

Изб. 
пред. Назив предмета Семе- 

стар

Пред. +
вежбе +

ДОН
ЕСПБ

1

Елементи науке 
о топлоти 1 3+2+0 6

Обновљиви 
извори енергије 1 3+2+0 6

2

Осветљење 
у зградарству 1 2+2+0 4

Енергетски 
менаџмент 1 2+2+0 4
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FAKULTET DANAS
I VIZIJA RAZVOJA

Грађевински факултет је данас модерни наставни, научни 
и стручни центар, са 175 година традиције, коју поштује и 
који из те традиције учи како да у будућности напредује, у 
сваком погледу.

За потребе извођења наставе Грађевински факултет има 
на располагању један амфитеатар, назван по нашем научнику 
проф. др Милутину Миланковићу, свечану салу, опремљену 
најсавременијом аудио-визуелном техником, 22 учионице, 
шест компјутерских учионица и осам лабораторија за на-
ставу. Радни простор за наставнике и сараднике састоји се 
из 98 кабинета. Факултет поседује вредну и савремену тех-
ничку опрему. Од укупног броја просторија у којима се од-
ржава настава, 70% је опремљено фиксним пројекторима и 
прикључцима на рачунарску мрежу Факултета. Компјутерске 
учионице имају укупно 129 места са рачунарима на којима је 
инсталиран сав релевантан лиценциран софтвер, потребан 
у процесу наставе, и са којих је омогућен приступ интернету. 
Свим запосленима и студентима на располагању је беспла-
тан бежични приступ интернету путем eduroam (educational 
roaming) сервиса, који могу користити и на многим образов-
ним и научноистраживачким институцијама у свету. Веб-
сајт1 Факултета је редизајниран да буде у корак с временом и 
савременим потребама.

Факултет поседује библиотеку са више од 40 000 библи-
отечких јединица, читаоницу за студенте са 58 места и на-
ставничку читаоницу са осам места, при чему је свако место 
опремљено рачунаром. Кроз академску рачунарску мрежу 
Србије и кроз систем за обједињену библиотечку набавку 
КОБСОН запосленима и студентима омогућен је несметан 
приступ великом броју научних и стручних часописа из об-
ласти грађевинарства и геодезије, као и других области.

Факултет има укупно 24 лабораторије, од којих је пет 
акредитовано од стране Акредитационог тела Србије (АТС): 
Лабораторија за материјале, Лабораторија за конструкције, 
Лабораторија за механику тла, Лабораторија за коловозне 
1   https://www.grf.bg.ac.rs/home 

конструкције и Метролошка лабораторија за еталонирање 
мерила угла и дужине. Ове лабораторије пружају драгоце-
ни допринос настави и истраживањима.

НаставНа делатНост

Акредитација студијских програма спроведена 2021. го-
дине искоришћена је за промену модела студија, увођење 
значајног броја нових предмета, али и за суштинске проме-
не у садржају великог броја постојећих предмета. Ове про-
мене огледају се у прилагођавању наставних планова савре- 
меним трендовима у грађевинарству и техници уопште, пре 
 свега са становишта нових материјала и технологија, софт-
верских решења и стандарда. Посебно је значајан заокрет у 
презентацији градива теоријско-методолошких и научно-
стручних предмета на којима ће значајан део градива бити 
презентован кроз постојеће апликације и софтверска реше-
ња. Нови наставни планови на Грађевинском факултету Уни- 
верзитета у Београду јединствени су у региону и по томе 
што представљају почетак теоријског и апликативног изу-
чавања БИМ технологија кроз обавезне и изборне предмете.

Од 2021. године, по моделу 3+2, акредитована су три 
студијска програма: Грађевинарство, Геодезија и Геоинфор- 
матика, сваки са заједничким основним студијама и ма-
стер студијама подељеним на модуле. О одлуци о промени 
модела студија на студијском програму Грађевинарство, 
као и подели Геодезије и геоинформатике на два одвојена 
студијска програма, претходила је широка и обимна академ-
ска дискусија. Избор оптималног модела наставе, у смислу 
година трајања основних и мастер академских студија (3+2, 
4+1 или интегрисана настава 5+0), разматран је међу свим 
наставницима и сарадницима на нивоу катедара и наставно-
научног већа. Спроведена је SWOT анализа и организовани 
су разговори са представницима привреде, грађевинског и 
геодетског сектора. Детаљна анализа наставних планова и 
програма већег броја грађевинских факултета у окружењу 
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и Европи показала је да је најзаступљенији модел студија 
са трогодишњим основним студијама вредности 180 ЕСПБ.

Крупна промена извршена је и у промени организације 
основних академских студија Грађевинарства, које су сада 
заједничке за све студенте. Постепено усмеравање ка будућим 
модулима на мастер академским студијима (Конструкције, 
Хидротехника и водно еколошко инжењерство, Путеви, 
железнице и аеродроми, Организација, технологија и ин-
форматика у грађевинарству и Грађевинска геотехника) 
постиже се кроз изборне предмете који се уводе од прве 
године студија. Уведен је систем који не ограничава сту-
дентима избор каснијег усмерења на мастер студијима јер 
нема условних изборних предмета, али је јасно препоруче-
но који предмети олакшавају касније студирање. Тако се, 
на пример, студентима који би се касније усмеравали на 
област Организације, технологије и информатике у грађе- 
винарству, као и област Грађевинске геотехнике, препору-
чује избор предмета из конструктивне групе.

Жеља за повећањем значаја мастер академских студија, 
мобилности студената и коначним усаглашавањем са за-
конским одредбама везаним за лиценцирање грађевинских 
инжењера, водила је ка одлуци да се мастер студије на Гра-
ђевинарству организују као двогодишње, у вредности од 
120 ЕСПБ, са пет модула и великим бројем изборних пред-
мета.

Акредитацијом 2021. године на ранијем студијском про-
граму из Геодезије и геоинформатике спроведене су значајне 
реформе, иако је задржан модел студија 3+2. Заједнички про-
грам подељен је у два посебна студијска програма: Геодезија 
и нови програм, Геоинформатика, уз значајно осавремењење 
наставних програма. Предлог за креирање новог студијског 
програма Гeоинформатикe базиран је на чињеници да су 
се почетком 21. века у свету и Европи десиле значајне про-
мене у технолошком развоју, нарочито у техникама за при-
купљање просторних података. Те промене дефинисале су 
потребу за образовањем инжењера геоинформатике који 
се баве управљањем, обрадом и анализом геопросторних 
података, аналитичким и нумеричким моделирањем и гео-
визуализацијом просторних података и информација. Уве-
рени смо да акредитација оваквог студијског програма, као 
и увођење образовног профила Инжењер геоинформатике у 
листу занимања, представља део визије развоја Грађевинског 
факултета.

НаУчНа делатНост

Научноистраживачка делатност је, уз наставу, основна ак-
тивност нашег факултета. Корени те делатности налазе се на 
докторским студијама које су у протеклих 25 година претрпе-
ле значајне промене. Начини реализације студија и процеду-
ре достизања крајњег циља – одбране докторске дисертације, 

дефинисани су и изнова мењани низом закона и правилни-
ка на нивоу Универзитета и Факултета, као и стандардима 
за акредитацију докторских студија. Врло важне кораке у 
смислу научне продуктивности представљали су и услови 
за избор наставника и сарадника, где је акценат стављен 
на публиковање радова у признатим међународним часо-
писима. Овај вид квантификовања рада наставника довео 
је до фокусирања на докторанде, на осмишљавање њихових 
истраживања и тема докторских дисертација. Од ситуације 
са почетка прве званичне акредитације докторских студија 
(2007/2008) где је задате формалне критеријуме за менторе 
испуњавало свега неколико професора, дошли смо до тога 
да те критеријуме данас испуњава преко 40 наставника, из 
практично свих ужих научних области грађевинарства, 
геодезије и геоинформатике. Пре десетак година одбране 
доктората биле су успорене чекањем кандидата да им буде 
прихваћен рад у међународном часопису, а данас пре од-
бране дисертације наши докторанди већ имају по неколико 
објављених радова на том нивоу. Ово показује нашу флек-
сибилност да се прилагодимо захтевима, посвећеност науци 
и несумњив квалитет истраживачког кадра. Побољшањима 
резултата несумњиво је допринело и успостављање научно-
истраживачких веза са Европом кроз учешћа на заједничким 
пројектима.

Краткорочно посматрано, научноистраживачка делат-
ност на Факултету дефинисана је годишњим програмом 
научноистраживачког рада који је саставни део уговора о 
финансирању са Министарством просвете, науке и техно-
лошког развоја (МПНТР). Овај уговор је практично заме-
нио 25 пројеката основних истраживања научног и техно-
лошког развоја, који су финансирани од 2010. године и на 
којима је Грађевински факултета био руководилац и учес-
ник. Дугорочно посматрано, научноистраживачка делат-
ност на Факултету усмерена је Програмом научноистражи-
вачког рада Факултета за период 2021–2026, који је кључни 
део акредитације Факултета за обављање научноистражи-
вачке делатности. Овај тип акредитације уведен је Законом 
о научноистраживачкој делатности из 2005. године, те Пра-
вилником о вредновању научноистраживачког рада и по-
ступку акредитације научноистраживачких организација 
(НИО) из 2006. Период важења акредитације био је чети-
ри године, до измене Закона о науци и истраживањима из 
2019. када је акредитациони период продужен на пет го-
дина. Поступци акредитације Грађевинског факултета као 
НИО обављени су 2007, 2013, 2017. и 2021. године. 

Током претходног акредитационог циклуса, 2017–2020, 
започета је реализација 17 међународних пројеката, од 
чега четири пројекта из програма Хоризонт 2020, пет би-
латералних и по три мултелатерална и Еразмус+ пројекта. 
Од домаћих пројеката значајно је поменути оне који су 
финансирани од стране Фонда за науку – пројекат из об-



Факултет данас и визија развоја   ◆   75     

I

Ув
од

ни
 

де
о

ласти вештачке интелигенције (CERES) и пројекат из про-
грама PROMIS (Dy-Res System), као и пројекте финансиране 
од стране МПНТР. У горенаведеном периоду објављено је 
више од 1 000 научних радова практично свих категорија, 
од чега 191 у часописима са СЦИ листе. У претходном 
четворогодишњем периоду (2017–2020), наставници на-
шег факултета учествовали су као чланови комисија за 
оцену и одбрану 94 докторске дисертације, од тога је 21 
одбрањена на другим факултетима у Србији, и шест док-
тората одбрањених на универзитетима у иностранству.

Нарочити утицај на научноистраживачку делатност и 
посебан значај за развој научноистраживачког подмлатка 
на Факултету, али и у ширим оквирима, има менторски 
рад. На Грађевинском факултету 52 наставника је било 
или је тренутно ангажовано у раду са младим истражива-
чима и докторандима. При томе, тренутно су програми-
ма туторства или менторства обухваћена 83 докторанда. 
Укупан број истраживача запослених на Грађевинском фа-
култету који су студенти докторских студија износи 45. Од 
тога, 34 је у статусу асистента, три истраживача приправ-
ника, четири истраживача сарадника и четири сарадника 
у лабораторијама. Планирано је њихово учешће у готово 
свим темама дефинисаним Програмом научноистраживач-
ког рада Факултета за период 2021–2026.

Факултет данас пружа институционалну подршку ис-
траживачима на више нивоа. Стратешко опредељење за 
веће учешће у међународно финансираним пројектима под-
ржано је ангажовањем консултаната на припреми и писању 
предлога пројеката. Одржавају се радионице и вебинари 
на којима се анализирају актуелни позиви и истражива-
чима представља методологија писања успешног предлога 
пројекта. Такође, ради се на повећању видљивости научних 
резултата кроз допринос платформи Отворена наука, који 
је усвојен на нивоу Србије и Универзитета у Београду. Наи-
ме, од 2019. године Факултет има своју електронску базу на-
учноистраживачких резултата – ГРАФАР2, која комуницира 
са агрегаторима на светском нивоу, чинећи тако наше радо-
ве доступнијим, а наше наставнике и њихова истраживања 
изложенијим међународној академској заједници.

Неизоставни део помоћи истраживањима јесте матери-
јална подршка, а нарочито улагања у опрему и капацитете 
лабораторија и њихову акредитацију. Осим финансирања 
са научноистраживачких пројеката, овако велика улагања 
могућа су једино обезбеђивањем и додатних средстава из 
сарадње са привредом, из специјализованих програма Ми-
нистарства, али и из донација привредних субјеката који 
препознају значај и углед нашег факултета, на чему смо им 
увек врло захвални. У складу са развојем и актуелношћу ис-
траживачких тема, али и оствареним резултатима, набавља 
се нова опрема и отварају нове лабораторије. Осим улагањем 
2   https://grafar.grf.bg.ac.rs/ 

у инфраструктуру, Факултет финансијски подржава и сваки 
индивидуални допринос бављењу истраживањима тако што 
стимулише публиковање радова у међународним часописи-
ма, као и чланство у комисијама за пријем теме и одбрану 
докторских дисертација.

ПрограмИ ПермаНеНтНог Усавршавања

У оквиру делатности високог образовања, осим извођења 
академских студија првог, другог и трећег степена, Факултет 
је Статутом дефинисао и друге активности на овом пољу, као 
што су извођење програма за иновације знања и извођење 
програма стручног образовања и усавршавања током чита-
вог живота. Препознајући потребу грађевинских инжењера 
за додатним облицима усавршавања, проширивањем и про- 
дубљивањем стеченог знања, те стицањем вештина које ће 
им омогућити успешнији рад у пракси, Факултет је донео 
Правилник о програмима образовања током читавог жи-
вота. Треба рећи да је организовање и реализација оваквих 
програма дугогодишња пракса нашег факултета, али је дон-
ошењем правилника 2019. године ова област и формално-
правно уређена. Сви курсеви, са основним информацијама, 
календаром одржавања и контактима, доступни су преко по-
себно формиране платформе3.

Одлукама ННВ-а прихваћени су предлози за седам кур-
сева из програма перманентног усавршавања и то из об-
ласти конструкција, управљања пројектима, геотехнике и 
хидротехнике. У периоду 2019–2021. године реализовано 
је седам курсева из области пројектовања и извођења бе-
тонских конструкција према Еврокодовима, два курса са 
темом граничног стања пробијања АБ плоча и три курса 
са темом управљања инвестиционим пројектима. Након 
што је Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфра-
структуре донело Правилник за акредитацију организатора 
стручног усавршавања лиценцираних лица (2020), Факул-
тет је био прва институција која је поднела документацију 
за акредитацију свих својих курсева. У ишчекивању одлу-
ке о акредитацији, увелико трају активности за повећање 
видљивости и промоције курсева путем посебне апликације 
на сајту Факултета, друштвених мрежа, брошура и сл.

сарадња са ПрИвредом

Грађевински факултет је одувек посебну пажњу поклањао 
практичној примени знања и активно подстицао учешће 
наставника и сарадника Факултета у реализацији грађе-
винских подухвата у земљи и иностранству. О овоме све-
дочи дуги низ објеката у чијој је реализацији учествовао 
Факултет од друге половине XIX века до данас.
3   https://ekurs.grf.bg.ac.rs/ 
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Закон о изградњи објеката из 1995. године (са измена-
ма и допунама 1996. и 1997. године) увео је појам објеката 
од значаја за Републику Србију, за које грађевинску дозво-
лу издаје републичко министарство надлежно за послове 
грађевинарства. Закон прописује да у ову групу спадају раз-
личити комплексни и скупи објекти, чије пројектовање и 
грађење може бити поверено само фирмама и институцијама 
које добију одговарајућу лиценцу од министарства. Фирма, 
односно институција, прибавља лиценцу за пројектовање или 
грађење појединих врста објеката на основу квалификација 
и референци својих запослених стручњака. Намера законо-
давца јесте да пројектовање и грађење комплексних објеката 
у Републици Србији може бити поверено само фирмама, 
односно институцијама, које имају запослене стручњаке са 
потребним знањима и искуством релевантним за ту врсту 
објекта. Овакав концепт објеката од значаја за Републику и 
лиценцирања фирми и институција за њихово пројектова-
ње и грађење је, уз мање измене, задржан и у свим каснијим 
верзијама закона који регулишу пројектовање и грађење 
објеката у Србији (Закон о планирању и изградњи из 2003. 
године и из 2009. године, који са изменама и допунама важи 
и данас).

Прву лиценцу за пројектовање објеката за које грађевин-
ску дозволу издаје надлежно министарство Грађевински фа-
култет прибавио је већ средином 1997. године и она је обухва-
тила низ објеката високоградње, нискоградње и хидроградње. 
Од тада је Факултет на сваких неколико година обнављао и 
повремено проширивао лиценцу за пројектовање, што све-
дочи о високим стручним знањима и континуираном квали-
тетном практичном раду и резултатима наставника и сарад-
ника Грађевинског факултета.

Најновију лиценцу за пројектовање (израду техничке до-
кументације) за објекте за које грађевинску дозволу издаје 
надлежно министарство, Грађевински факултет је прибавио 
15. јануара 2021. године од Министарства грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре, и она укључује следећих осам-
наест врста објеката и пројеката:
◆  П010Г1 – пројекти грађевинских конструкција за високе 

бране и акумулације напуњене водом, јаловином или пе-
пелом за које је прописано техничко осматрање;

◆  П010Г3 – хидротехнички пројекти за високе бране и аку-
мулације напуњене водом, јаловином или пепелом за које 
је прописано техничко осматрање;

◆  П050Г1 – пројекти грађевинских конструкција за хидро-
електране са припадајућом браном снаге 10 MW и више;

◆  П050Г3 – хидротехнички пројекти за хидроелектране са 
припадајућом браном снаге 10 MW и више;

◆  П052Г1 – пројекти грађевинских конструкција за термо-
електране снаге 10 MW и више;

◆  П071Г3 – хидротехнички пројекти за међурегионалне и ре- 
гионалне објекте водоснабдевања и канализације;

◆  П072Г3 – хидротехнички пројекти за постројења за при-
прему воде за пиће капацитета преко 200 L/s;

◆  П080Г3 – хидротехнички пројекти за регулационе радове 
за заштиту од великих вода градских подручја и руралних 
површина већих од 300 ha;

◆  П112Г2 – пројекти саобраћајница за објекте нискоградње 
на аеродромском комплексу (полетно-слетне стазе, рулне 
стазе, пристанишне платформе, хангарске платформе);

◆  П131Г2 – пројекти саобраћајница за државне путеве првог 
и другог реда, путне објекте и саобраћајне прикључке на 
ове путеве и граничне прелазе;

◆  П132Г1 – пројекти грађевинских конструкција за путне 
објекте (мостове) за државне путеве првог и другог реда, 
путне објекте и саобраћајне прикључке на ове путеве и 
граничне прелазе;

◆  П142Г1 – пројекти грађевинских конструкција за објекте 
на јавним железничким инфраструктурама са прикљу-
чцима (мостови);

◆  П170Г1 – пројекти грађевинских конструкција за пловне 
канале и бродске преводнице које нису у саставу хидрое-
нергетског система;

◆  П170Г3 – хидротехнички пројекти за пловне канале и 
бродске преводнице које нису у саставу хидроенергетског 
система;

◆  П180Г3 – хидротехнички пројекти за регионалне депони-
је, односно депоније за одлагање неопасног отпада за по-
дручје настањено са преко 200 000 становника;

◆  П190Г1 – пројекти грађевинских конструкција за објекте 
за производњу енергије из обновљивих извора енергије 
снаге 10 MW и више;

◆  П202Г1 – пројекти грађевинских конструкција за објекте 
конструктивног распона преко 50 m;

◆  П203Г1 – пројекти грађевинских конструкција за објекте 
преко 50 m висине.

вИзИја развоја

Стратегија развоја наставног процеса на Грађевинском фа- 
култету уткана је у нове наставне планове, па ће акценат у 
наредном периоду бити на њиховој имплементацији. Само 
у случају целовите и правилне примене нових наставних 
планова могуће је остварити циљеве акредитације: модер-
низацију садржаја и начина презентације градива и пове-
ћање ефикасности студирања. Подразумева се при томе да 
квалитет, тј. ниво знања, општих и стручних компетенција 
и даље буде изузетно висок, на нивоу достојном најстарије и 
водеће високошколске установе у земљи и региону.

Иако настава на даљину није стратешко опредељење Гра- 
ђевинског факултета, рад у условима пандемије резултовао 
је унапређењем наставних материјала и развоја бесконтак-
тне наставе, пре свега у смислу консултација са студентима. 
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Ови материјали представљају основу за самосталан рад сту-
дената који ће по повратку на наставу ex cathedra резултова-
ти повећањем ефикасности студирања и лакшом и бржом 
комуникацијом између студената и наставника.

Будућност Факултета на пољу научноистраживачког ра- 
да дефинисана је плановима за нови акредитациони период 
од 2021. до 2026. године. У оквиру научноистраживачког ра- 
да на Грађевинском факултету биће настављена истраживања 
у области побољшања постојећих и развоја нових техноло-
гија и материјала који се користе у грађевинарству, зашти-
те од поплава и коришћење вода, геодезије, геоинформа-
тике, развоја нумеричких метода и софтвера за прорачун 
грађевинских конструкција и хидротехничких система, као 
и примени БИМ-a. У наредном периоду планира се покрета-
ње нових истраживачких пројеката који ће пратити савреме-
на научна достигнућа из области грађевинарства, геодезије и 
геоинформатике, као подршка технолошком и привредном 
развоју, у складу са глобалним и европским стандардима. Да 
би се ови циљеви остварили, научноистраживачки рад је ор-
ганизован паралелно у неколико сегмената:
◆  рад дефинисан годишњим програмима и финансиран од 

стране МПНТР;
◆  учешће на међународним пројектима;
◆  рад на пројектима са привредом, кроз развој техничких 

решења.
Програмом рада НИО предвиђено je укупно 99 истра-

живачких тема које ће се реализовати кроз активности осам 
катедара и 151 истраживача, од чега 46 младих истраживача 
– студената докторских студија. Носиоци истраживања су 
катедре, међутим, природа тема захтева мултидисципли-
нарни приступ и ангажовање истраживача из више области. 
Зато је међукатедарска сарадња изузетно важна, а јачање 
ове сарадње један је од развојних циљева Грађевинског фа-
култета. У обради истраживачких тема (поред наставника 
и сарадника) учествоваће и студенти докторских студија са 
нашег и других грађевинских факултета из Србије, али и 
колеге из других истраживачких институција.

Кључна активност у развоју Факултета као НИО јесте у 
истраживањима која се спроводе у оквиру међународних 

научних и истраживачких пројеката, као и у иновацијама, 
тј. новим апликативним решењима која су интересантна за 
грађевинску индустрију. План Факултета јесте да још више 
повећа међународну активност и сарадњу, а права прили-
ка за то јесте програм Хоризонт Европа (Horizon Europe), 
којим управо у години нашег јубилеја започиње нови се-
дмогодишњи циклус. Грађевински факултет поседује изузе-
тан истраживачки потенцијал, пре свега кадровски, који је 
значајно подмлађен. Тешње повезивање са научницима из 
иностранства, а пре свега са нашим алумнистима који су 
уважени професори на бројним светским универзитетима, 
довешће до отварања ширег спектра могућности за учешће у 
пројектима и поспешиће изградњу капацитета да једног дана 
преузмемо лидерску улогу и у међународним пројектима.

У области сарадње са привредом Факултет жели да има 
што активнију улогу у развоју нових техничких решења за 
побољшање перформанси грађевинске индустрије. Тради- 
ционалан (и у нашој земљи конзервативан) сектор грађе-
винарства показује у последње време активну жељу за уна-
пређењем и проширењем својих производа и услуга кроз 
примену модерних технологија, материјала и софтверских 
решења. Програми сарадње науке и привреде одличан су 
оквир за остваривање заједничких циљева Факултета и ком- 
панија које у својој визији имају развојну компоненту. На тај 
начин знање ће „изаћи” из лабораторија и научних радова и 
кроз примену у пракси добити свој пуни смисао.

Циљеви развоја Факултета јесу: осавремењавање и боља 
организација наставе, чиме ћемо привући најбоље средњо-
школце и обезбедити квалитетне инжењере, специјалисте и 
докторе наука; одржавање контаката са колегама и привре-
дом кроз курсеве иновације знања; учествовање у развоју 
светске науке и прилагођавање резултата локалним услови-
ма; рад на пројектима технолошког развоја кроз сталну сара- 
дњу са привредом, а све у служби грађана и Републике Србије.

У складу са усвојеном визијом, Грађевински факултет сво- 
ју мисију реализује применом најбоље светске праксе на по-
љу грађевинарства, геодезије и геоинформатике и настоји 
да буде део друштва изврсних у области високошколског 
образовања, науке и истраживачке делатности.
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ZA MATERIJALE I KONSTRUKCIJE

ИсТОрИјсКИ рАзВОј ОблАсТИ МАТЕрИјАлА 
И КОНсТрУКцИјА У ВИсОКОшКОлсКОј НАсТАВИ 
дО 1996. ГОдИНЕ

Период до оснивања Факултета 1948. године
Почетак изучавања научних дисциплина из области ма-
теријала и конструкција у Србији везује се за период између 
1838. и 1863. године када се високо образовање у нашој 
земљи стицало само на Лицеју у Крагујевцу. На Лицеју је 
тада уведен и први предмет из ове области – Грађанска 
архитектура, коју је предавао проф. Атанасије Николић 
(1803–1882). Професор Николић је у наставу, осим „чисте” 
архитектуре, увео и низ елемената инжењерства из области 
грађевинских материјала и конструкција. Ипак, детаљније 
изучавање научних дисциплина из предметних области 
датира од 1863. године, када је формиран Технички факул-
тет Велике школе у Београду. Тада се у наставу уводе чи-
сто инжењерски предмети из ових области, а то су: Наука о 
грађевинама на суву и води (проф. Михаило Петковић, 1833–
1917), Наука о грађи (проф. Драгутин Милутиновић, 1840–
1890), Наука о грађењу мостова (проф. Коста Главинић, 
1858–1938), а нешто касније и Инжењерске конструкције, 
Камени и дрвени мостови, као и Гвоздене конструкције и 
кровови. Посебан допринос у овом периоду дао је професор 
инж. Коста Главинић који је на Технички факултет дошао 
1886. године, а предавао је Графостатику и Науку о грађењу 
мостова. Он је аутор већег броја уџбеника из области ста-
тике конструкција и мостова, а публиковао је и пет запаже-
них чланака из проблематике камених и бетонских мостова, 
цемента и испитивања конструкција у ондашњем Српском 
техничком листу. Поред њега, овај период обележио је и 
професор арх. Драгутин Милутиновић, који је предавао 
већи број предмета на Великој школи, између осталих: Архи-
тектуру, Грађевинске конструкције, Пројектовање јавних 
и приватних зграда и иконостаса и Науку о грађи. Остао 

је запамћен по томе што је у оквиру предмета Нижа архи-
тектура и Виша архитектура за грађевинске инжењере 
увео посебан део – Науку о грађевинским конструкцијама, 
као и по томе што је 1894. штампао први уџбеник из об-
ласти грађевинских материјала на нашим просторима под 
насловом Наука о грађи. Доношењем Закона о Универзите-
ту и претварањем Велике школе у Универзитет (1905. годи-
не), формиран је нови Технички факултет са одсецима за 
грађевинске инжењере, архитекте и машинске инжењере. 
На одсеку за грађевинске инжењере у то време изучавали су 
се следећи предмети из области материјала и конструкција: 
Инжењерске конструкције, Наука о грађи, Дрвени и зидани 
мостови, Гвоздени мостови, Гвоздени кровови, Грађевинске 
конструкције, Технологија градива, Конструкције од бетона 
и армираног бетона и Привредне зграде. Наставници који 
су изводили наставу из ових предмета били су: проф. Ан-
дра Стевановић, проф. Драгутин Ђорђевић, проф. Душан 
Томић, проф. Миленко Турудић, проф. Ђорђе Мијовић, 
проф. Драгољуб Спасић и проф. Богдан Несторовић.1 

Након прекида наставе током Првог светског рата, Гра-
ђевински одсек Техничког факултета наставио је са радом 
1918. године. У првим послератним годинама углавном 
није било значајнијих измена наставних планова и про-
грама у односу на предратне. У том периоду, поред већ на-
пред наведених предмета, изводи се настава и из предмета 
Испитивање материјала. Касније, током 30-их година XX 
века, почиње извођење наставе из предмета: Бетон, Ар-
мирани бетон, Приватне зграде и Примена армираног бе-
тона у хидротехници. Што се тиче организације наставе 
у овом периоду, извесно је да су на Техничком факулте-
ту функционисале одређене катедре које су обједињавале 

1   У монографији Грађевинског факултета из 1996. године, о историјату 
развоја наставе из области материјала и конструкција детаљније је 
писао професор др Михаило Мурављов. Овде се, у циљу сагледавања 
историјског контекста, дају само најважније чињенице које се односе 
на генезу извођења наставе из ове области.
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поједине сродне предмете, али о томе, нажалост, нема 
веродостојних података. Међутим, према Уредби коју је 
државна управа донела 1935. године, уводи се назив „ка-
тедра” – у смислу скупа наставника једне или неколико 
сродних научних дисциплина. Овом Уредбом је прописа-
но да технички факултети у Београду, Загребу и Љубљани 
не треба да школују само инжењере-практичаре, већ да 
се морају бавити и научним истраживањима, односно да 
имају обавезу да образују „научне и стручне раднике за 
све гране технике”. Доношењем овакве легислативе, држа-
ва је, са једне стране, желела да утиче на подизање квали-
тета наставе у области техничких наука, а са друге стране 
на интензивирање научноистраживачког рада, увидевши 
значај ових области за укупан развој друштва.

У периоду пред Други светски рат Технички факул-
тет Универзитета у Београду, у чијем је саставу био и Гра-
ђевински одсек, имао је укупно 32 катедре, а међу њима су 
биле и следеће које се могу сматрати претечама данашње 
Катедре за материјале и конструкције: Катедра за на-
уку о познавању и испитивању материјала, Катедра за 
грађевинске и инжењерске конструкције, са гвозденим кон-
струкцијама, фундирањем грађевина и зиданим мосто-
вима, као и Катедра за армирани бетон. У надлежности 
ових катедри били су следећи предмети (које су предава-
ли следећи наставници): Испитивање материјала (Душан 
Томић), Бетон I и Бетон II (Ђорђе Мијовић), Грађевинске 
конструкције I (Петар Крстић), Грађевинске конструкције 
II (Светозар Јовановић), Гвоздени мостови, Грађевине од 
гвожђа и електрично заваривање и Гвоздене конструкци- 
је (Петар Мицић), Дрвени и зидани мостови (Војислав За-
ђина), Наука о грађи и испитивање материјала (Павле 
Васић), Инжењерске конструкције (Миодраг Маринковић) 
и Примена армираног бетона у хидротехници (Александар 
Гавриловић). У том периоду, Грађевински одсек састојао се 
од четири студијске групе: геодетске, конструктивне, хи-
дротехничке и саобраћајне.

За међуратни период је карактеристично да су се на-
ставници који су се бавили областима материјала и кон-
струкција углавном посвећивали педагошком раду, као и ре-
шавању практичних проблема грађевинске струке у домену 
пројектовања и извођења инжењерских објеката. Научни и 
стручни радови, у данашњем смислу тих појмова, били су ве-
ома ретки и углавном су публиковани у домаћим часописи-
ма Српски технички лист и Технички лист. Са друге стране, 
овај период је карактеристичан по изузетно богатом опусу 
уџбеничке литературе из које се могу издвојити следећи на-
слови: Армирани бетон (Миодраг Маринковић, 1924. годи- 
не), Гвоздене конструкције I и Гвоздене конструкције II (Петaр 
Мицић, 1925. године), Дрвени мостови, Зидани мостови, Ин-
жењерске конструкције – зидане конструкције и Инжењер-
ске конструкције – дрвене конструкције (Драгољуб Спасић, 

1927, 1928, 1932, 1934. године), Наука о грађи (Драгутин Ђор-
ђевић, 1925. године) и др.

По завршетку Другог светског рата, редовна настава на 
Техничком факултету настављена је у децембру 1945. го-
дине. Током школске 1945/1946. године наставу су држали 
углавном исти наставници као и пре рата, а према планови-
ма и програмима који су били практично идентични пред-
ратним. О настави на конструктивној групи Грађевинског 
одсека старао се проф. Ђорђе Мијовић, који је у том перио-
ду (до 1947. године) био и старешина Грађевинског одсека.

Период од 1948. до 1996. године
Најзначајнија промена, у односу на предратни период на-
ступила је 1948. године када је донета Уредба о издвајању 
Техничког факултета из састава Универзитета, након чега 
је формирана Техничка велика школа са рангом Универ-
зитета. Те 1948. године дотадашњи Грађевински одсек Тех-
ничког факултета претворен је у Грађевински факултет у 
саставу Техничке велике школе у Београду, што је довело 
до значајних промена у домену кадровске структуре, на-
ставних планова и програма, а такође утицало и на измену 
организационе шеме факултета у смислу формирања но-
вих катедри. У то време, шеф Конструктивног одсека био 
је проф. Боривоје Белопавлић, а одсек се састојао из три ка-
тедре: Познавање и испитивање материјала и конструкци-
ја (шеф проф. Мијат Тројановић), Масивне конструкције 
(шеф проф. Боривоје Белопавлић) и Челичне и дрвене кон-
струкције (шеф проф. Петар Мицић).

Период од 1951. до 1971. године карактеристичан је по 
убрзаном и интензивном развоју читавог друштва, што се 
свакако одразило и на промене у високошколској настав-
ној и научноистраживачкој делатности. Тако је већ 1954. 
године укинута Техничка велика школа, а Грађевински 
факултет је постао део Универзитета у Београду. На са-
мом Факултету, многе од ранијих ингеренција катедара и 
већа одсека преузимају различите комисије (нпр. кадров-
ска, наставна итд.), при чему се сва већа третирају као 
органи самоуправљања. У том периоду, катедре и даље 
формално настављају да постоје као наставно-научне је-
динице, те је тако 1956. године формирана нова Катедра 
за материјале и конструкције, чији је први шеф био проф. 
Мијат Тројановић. У надлежности предметне Катедре би-
ли су следећи предмети, односно дисциплине: Грађевин- 
ски материјали, Грађевинске конструкције, Механика тла 
и фундирање (од 1958. године посебни предмети: Механика 
тла и Фундирање), Бетонске конструкције, Челичне кон-
струкције, Масивни мостови (од 1958. године Бетонски 
мостови и Камене конструкције) и Технологија бетона. То-
ком овог периода шефови Катедре били су професори изу-
зетног угледа и реномеа: Миодраг Милосављевић, Боривоје 
Белопавлић, Властимир Туфегџић и Ђорђе Лазаревић. 
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У складу са законски регулисаном самоуправном тран-
сформацијом Факултета, 1978. године укинуте су катедре, 
а уместо њих основане нове радне јединице – институти и 
заводи, чији је циљ био да обједине све три основне делат-
ности Факултета (наставну, научно-истраживачку и сарадњу 
са привредом). С обзиром на новонастале околности, у том 
периоду функцију Катедре за материјале и конструкције 
преузима Институт за материјале и конструкције (ИМК). 
Статутом Грађевинског факултета из 1978. године, Научно- 
наставна већа радних јединица преузела су ингеренције у 
вези са организовањем наставе и научно-истраживачким 
радом. Уместо дотадашњих шефова катедара, радом већа ру-
ководили су председници Већа. Тако, на пример, у периоду 
до 1988. године председници Већа ИМК били су: др Милан 
Гојковић – професор предмета Дрвене конструкције, др Ми-
лорад Ивковић – професор групације предмета Бетонске 
конструкције, др Душан Миловановић – професор пред-
мета Хидротехничке конструкције и др Живота Перишић 
– професор групације предмета Бетонске конструкције. 
Новим Статутом Грађевинског факултета из 1988. године 
поново су успостављене катедре као основне јединице на-
ставне и научноистраживачке делатности. У то време об-
ластима материјала и конструкција бавило се чак пет кате-
дара и то: Катедра за бетонске конструкције (шеф проф. др 
Мирко Аћић), Катедра за металне и дрвене конструкције 
(шеф проф. др Бранко Зарић), Катедра за хидротехничке 
конструкције (шеф проф. др Петар Петровић), Катедра за 
материјале и испитивање конструкција (шеф проф. др Ми-
хаило Мурављов) и Катедра за зградарство (ова катедра 
је одмах одлучила да не делује као самостална, већ да ради 
заједно са Катедром за металне и дрвене конструкције, па 
шеф те катедре није ни биран). На крају овог периода, а у 
циљу пре свега ефикаснијег рада, 1991. године донета је 
одлука о формирању здружених Катедара за материјале и 
конструкције, у чији састав су ушле Катедра за бетонске 
конструкције, Катедра за металне и дрвене конструкције, 
Катедра за материјале и испитивање конструкција и Катедра 
за зградарство. За шефа ових здружених катедара изабран је 
проф. др Михаило Мурављов.

НАсТАВНА дЕлАТНОсТ КАТЕдрЕ

Промена организационих облика и имена катедре
Наставна делатност и научноистраживачки рад у обла-
стима грађевинских материјала и конструкција прошла је 
кроз различите развојне фазе. Прва систематизована по-
дела на научне гране које обухватају више сродних пред-
мета на Техничком факултету догодила се 1935. године, 
након доношења Закона о универзитетима, односно Оп-
ште уредбе универзитета (Службене новине Краљевине 

Југославије бр. 291, од 12. 12. 1935. године). Према члану 
101. ове Уредбе, на техничким факултетима су дефинисане 
укупно 32 катедре, од којих су три представљале претечу 
данашње Катедре за материјале и конструкције: Наука о 
познавању и испитивању материјала (под редним бројем 
9), Грађевинске и инжињерске конструкције са гвозденим 
конструкцијама и фундирањем грађевина, дрвени и зидани 
мостови (под редним бројем 10) и Армирани бетон (под 
редним бројем 12).

Након што је, у послератном периоду, Грађевински фа-
култет постао самосталан члан Универзитета у Београду, 
за организацију наставе били су задужени скупови одсека 
на челу са старешинама одсека, мада су катедре, углавном, 
наставиле формално да постоје. Како је у уводном делу 
већ истакнуто, на Факултету је 1956. године формирана 
Катедра за материјале и конструкције. Први шеф ове Ка-
тедре био је проф. Мијат Тројановић. Након њега, шефови 
Катедре били су професори Ђорђе Лазаревић и Миодраг 
Милосављевић. У школској 1977/1978. години укинуте су 
катедре, a на Одсеку за конструкције функцију Катедре 
преузима Институт за материјале и конструкције (ИМК). 
У периоду од 1978. до 1988. године председници Већа ИМК 
били су: проф. др Милан Гојковић, проф. др Милорад 
Ивковић, проф. др Душан Миловановић и проф. др Жи-
вота Перишић. 

У периоду од 1988. до 1991. године, након поновног успо-
стављања катедара на Грађевинском факултету, области 
материјала и конструкција покривало је пет катедара, од 
којих су четири деловале самостално и имале своје руково-
диоце: Катедра за бетонске конструкције (шеф проф. др 
Мирко Аћић), Катедра за металне и дрвене конструкције 
(шеф проф. др Бранко Зарић), Катедра за хидротехничке 
конструкције (шеф проф. др Петар Петровић) и Катедра 
за материјале и испитивање конструкција (шеф проф. др 
Михаило Мурављов). Коначно, 1991. године донета је одлу-
ка о формирању здружених Катедара за материјале и кон-
струкције, и тај облик организације наставних и научнои-
страживачких активности остао је на снази до данашњих 
дана. У периоду од 1991. до 2021. године шефови Катедре 
за материјале и конструкције били су: проф. др Михаило 
Мурављов (у два мандата, 1991–1998. и 2001–2003), проф. др 
Мирко Аћић (1998–2001), проф. др Дејан Бајић (2003–2009), 
проф. др Драган Буђевац (2009–2015), проф. др Снежана 
Маринковић (2015–2020), проф. др Златко Марковић (2020) 
и в. проф. др Димитрије Закић (као вршилац дужности у пе-
риоду 2020–2021. године).

Настава из научне области Металне конструкције
Према наставном плану из 1993/1994. године настава из на-
учне области Металне конструкције одвијала се на укупно 
осам предмета на три одсека. На Одсеку за конструкције 
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постојала су три обавезна и два изборна предмета. Оба-
везни предмети су били: Основе металних конструкција, 
двосеместрални предмет у 5. и 6. семестру, Металне кон-
струкције у зградарству у 7. семестру и Метали мостови 1 
у 8. семестру. Поред тога, студенти су у 9. семестру могли 
да похађају и два изборна предмета из области Металне 
конструкције: Металне мостове 2 и Специјалне металне 
конструкције. 

На Одсеку за путеве и железнице настава се одржава-
ла из два предмета: Металне и дрвене конструкције (6. се-
местар) и Мостови (7. семестар). На предмету Металне и 
дрвене конструкције, због специфичног садржаја, настава 
се одвијала у сарадњи са колегама из Дрвених конструк-
ција (по половина фонда часова), док је предмет Мостови 
подељен на три дела, посвећена бетонским, челичним и 
дрвеним мостовима, па су у његовој реализацији учество-
вале и колеге са бетонских и дрвених конструкција.

На новооснованом Одсеку за планирање и грађење 
насеља одржавана је настава из предмета Металне кон-
струкције у 6. семестру.

По овом наставном плану настава се одвијала све до 
2005. године. Због недостатка наставног кадра, у периоду 
од 1996. до 2003. године комплетну наставу обављао је про-
фесор др Драган Буђевац. Од 2003. године, наставу на пред-
метима Основе металних конструкција и Метални мосто-
ви, одмах по избору у звање доцента, преузима др Златко 
Марковић. 

На последипломским студијама област металних кон- 
струкција била је заступљена са три изборна предмета: Гра-
нична стања металних конструкција, Лаке металне кон-
струкције, Специјални проблеми металних конструкција, 
која су била предвиђена за усмерење Металне конструкције. 
Наставу на овим предметима такође је држао професор др 
Драган Буђевац.

Новим наставним планом из 2005. године, због усклађи-
вања са новим Законом и Болоњском конвенцијом, долази 
до битних промена. Укидају се сви двосеместрални пред-
мети и у складу са тим мењају називи предмета и њихови 
садржаји. Уместо петогодишњих интегралних студија уведе-
не су основне академске студије у трајању од четири године 
и једногодишње дипломске академске студије. И по овом, 
новом наставном плану, који је започео школске 2005/2006. 
године, настава из области Металних конструкција одвијала 
се на три одсека. 

На Одсеку за конструкције, на основним студијама, на-
става се одржавала из три обавезна предмета. Некадашњи 
двосеместрални предмет Основе металних конструкција 
подељен је на два предмета: Металне конструкције 1 (5. 
семестар) и Металне конструкције 2 (6. семестар), а на-
ставник на овим предметима био је ванредни професор 
др Златко Марковић. Трећи обавезни предмет био је Ме-

талне конструкције у зградарству (8. семестар), који је, у 
нешто измењеном и редукованом садржају, и даље држао 
професор др Драган Буђевац. Поред ова три обавезна пред-
мета, на основним академским студијама уведен је и један 
нови изборни предмет – Технологија производње металних 
конструкција (8. семестар).

На дипломским академским студијама на Одсеку за кон- 
струкције Метални мостови је био обавезан предмет, а уве-
дена су и два нова изборна предмета: Лаке металне кон-
струкције и Специјалне металне конструкције. Лаке металне 
конструкције обрађују област челичних конструкција од тан-
козидних профила и конструкције од алуминијумских легу-
ра, а први предавач на овом предмету био је ванредни про-
фесор др Златко Марковић. У оквиру предмета Специјалне 
металне конструкције изучавани су инжењерски објекти, као 
што су торњеви, димњаци, резервоари и силоси, а наставник 
на овом предмету био је професор др Драган Буђевац.

На основним академским студијама на Одсеку за путеве, 
аеродроме и железнице задржани су исти предмети као и у 
претходном плану из 1993/1994. године, али са нешто реду-
кованим фондом часова: Металне и дрвене конструкције (5. 
семестар) и Мостови (6. семестар). На Одсеку за менаџмент, 
технологију и информатику у грађевинарству такође је зад-
ржан предмет Металне конструкције.

Нова акредитација 2008. године доноси одређене про-
мене у односу на претходни наставни план из 2005. године. 
Што се тиче обавезних предмета на модулу Конструкције, 
ту није било промена у погледу назива, фонда часова и пре-
давача. Међутим, треба истаћи да је комплетна настава из 
области металних конструкција усаглашена са новим ев-
ропским стандардима за конструкције – Еврокодовима. 
То је био велики, пионирски искорак у промени садржаја 
предмета јер је групација за металне конструкције прва 
у Србији у потпуности прешла на Еврокодове. Изборни 
предмети на модулу Конструкције су промењени. На ос-
новним студијама уводи се нови изборни предмет – Спрег-
нуте конструкције од челика и бетона у 8. семестру, док се 
Специјалне металне конструкције пребацују са дипломских 
академских студија у основне студије, такође као изборни 
предмет у 8. семестру. Први наставник на предмету Спрег-
нуте конструкције од челика и бетона био је професор др 
Златко Марковић, а од 2014. године наставу преузима до-
цент др Милан Спремић. Предавања из Специјалних ме-
талних конструкција држао је професор др Драган Буђевац.

На дипломским академским студијама, Метални мо-
стови остају обавезан предмет са истим фондом часова и 
ЕСП бодова. Наставник на овом предмету био је проф. др 
Златко Марковић, до 2006. године када наставу преузима 
доцент др Братислав Стипанић. Лаке металне конструкције 
такође задржавају исти фонд часова и број бодова, као и 
статус изборног предмета. Од 2015. године наставу на овом 
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предмету, одмах по избору у звање доцента, преузима др 
Јелена Добрић. На осталим модулима није било измена у 
погледу назива предмета, фонда часова и броја ЕСП бодо-
ва у односу на наставни план из 2005. године. Треба само 
напоменути да је уместо професора др Драгана Буђевца од 
2006. године наставник на овим предметима био доцент др 
Братислав Стипанић. 

Након нове акредитације која је спроведена током 2013. 
године, од 2014. године почиње настава по новом настав-
ном плану, који је и сада на снази. На основним академским 
студијама на модулу Конструкције није дошло до промена 
обавезних предмета из области Металних конструкција, 
нити њиховог фонда часова, односно броја ЕСП бодова. На-
ставник на предметима Металне конструкције 1 и Металне 
конструкције 2 и даље је професор др Златко Марковић, 
док је на предмету Металне конструкције у зградарству, на-
кон одласка професора др Драгана Буђевца у пензију 2019. 
године, наставу преузела ванредни професор др Јелена 
Добрић, која је такође наставник на предмету од школске 
2015/2016. године. До промене јe дошло у изборним пред-
метима. Предмети Спрегнуте конструкције од челика и 
бетона и Технологија производње металних конструкција 
су задржани, али са повећаним фондом часова (2+1). На-
ставник на Спрегнутим конструкцијама од челика и бето-
на и је даље доцент др Милан Спремић, а на Технологији 
производње металних конструкција, професора др Драгана 
Буђевца, по одласку у пензију 2019. године, мења доцент др 
Ненад Фриц који је такође наставник на овом предмету ан-
гажован од школске 2015/2016. године. Уместо Специјалних 
металних конструкција, које су, са промењеним називом и 
у нешто измењеном садржају, пребачене на мастер академ-
ске студије, уведен је нови изборни предмет – Специјална 
поглавља металних конструкција у зградарству, а наставник 
на овом предмету је ванредни професор др Јелена Добрић. 

На осталим модулима ни у овој акредитацији није било 
битних промена што се тиче предмета из области Металних 
конструкција на основним академским студијама. Треба на-
поменути да је предмет Металне и дрвене конструкције са 
модула Путеви, аеродроми и железнице по први пут уведен 
и на модул Хидротехника и водно еколошко инжењерство, 
као изборни предмет. Наставници на овим предмети-
ма били су доцент др Ненад Фриц и доцент др Марко 
Павловић. Марко Павловић је држао наставу у школској 
2014/2015. години, а након његовог одласка са Факултета, а 
почев од школске 2015/2016. године, наставу на овим пред-
метима до данас држи доцент др Ненад Фриц.

Ова акредитација није донела битне промене на мастер 
академским студијама на модулу Конструкције. Једина 
промена односи се на нови изборни предмет Металне 
конструкције инжењерских објеката, који предаје доцент 
др Милан Спремић. Нови предмет Металне конструкције 

инжењерских објеката је уз одређене измене, заправо, на-
следник предмета Специјалне металне конструкције. Из 
програма је избачена област кровних конструкција великог 
распона, која се сада предаје у оквиру предмета Специјална 
поглавља металних конструкција у зградарству. 

На докторским студијама уведена су два нова предмета 
из области металних и спрегнутих конструкција: Одабрана 
поглавља пројектовања специјалних металних конструкција 
великих распона, који држи професор др Драган Буђевац, и 
Специјални проблеми граничних стања металних и спрегну-
тих конструкција, који држи професор др Златко Марковић. 

Настава из научне области бетонске конструкције
Настава из области бетонских конструкција пратила је раз-
вој грађевинске науке и праксе у садржајном и организацио-
ном погледу током свих година постојања Грађевинског фа-
култета. У периоду од последњих 25 година, који се детаљније 
приказује у овом прегледу, било је неколико измена настав-
них планова. Организационе промене су биле условљене 
усаглашавањем са новим законским решењима у високом 
школству. Међутим, далеко значајније биле су промене у на-
ставним садржајима, које су се наметнуле убрзаним напре-
тком грађевинарства и променама у пројектовању и градњи 
конструкција, са којима је требало ухватити корак.

Настава из бетонских конструкција традиционално је 
заступљена у образовању свих профила грађевинских ин- 
жењера, с тим да су обим и садржаји прилагођени усме-
рењу. 

На почетку двадесетпетогодишњег периода на снази је 
био наставни план петогодишњих студија, који се примењи-
вао од 1993. године. На Одсеку за конструкције настава из 
бетонских конструкција почињала је на трећој години дво-
семестралним предметом Теорија бетонских конструкција. 
Наставак је чинио такође двосеместрални, предмет Пројекто-
вање и грађење бетонских конструкција 1 на четвртој годи- 
ни, са којим се у осмом семестру паралелно предавао предмет 
Бетонски мостови 1. На петој години студија, у деветом семе-
стру, поред два обавезна предмета, Пројектовање и грађење 
бетонских конструкција 2 и Технологија бетона, студенти су 
могли да, међу изборним предметима, прате и Специјалне 
бетонске конструкције и Бетонске мостове 2. У суми, то је 
представљало 7–9 семестралних јединица наставе из об-
ласти бетонских конструкција на Одсеку за конструкције у 
овом програму. На Одсеку за хидротехнику постојао је само 
један једносеместрални предмет – Бетонске конструкције на 
тре-ћој години студија. Слично је било и на Одсеку за пу-
теве и железнице, с тим да је постојао и једносеместрални 
предмет Мостови, у оквиру кога је трећина фонда часова 
била посвећена бетонским мостовима. Одсек за планирање 
и грађење насеља имао је два једносеместрална предмета – 
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Бетонске конструкције 1 и Бетонске конструкције 2 на трећој 
години студија. У оквиру програма двогодишњих последи-
пломских (магистарских) студија, који се примењивао од 
1996. године, настава на усмерењу Бетонске конструкције, 
на Одсеку за конструкције, обухватала је пет изборних пред-
мета: Гранична стања бетонских конструкција, Реологија 
и теoрија лома бетона, Специјални проблеми бетонских 
конструкција, Специјални проблеми бетонских мостова и 
Специјални проблеми технологије бетона. Наставници у 
периоду до 2005. године били су Живота Перишић, Мирко 
Аћић, Александар Паквор, Дејан Бајић, Душан Најдановић, 
Михајло Ђурђевић и Снежана Маринковић. Сарадници у 
настави били су Вања Алендар, Драго Остојић, Јово Тарана, 
Снежана Машовић, Ненад Пецић, Бранко Милосављевић, 
Миодраг Стојановић, Вељко Коковић, Иван Игњатовић и На- 
таша Стојановић.

Од 2005. године почиње двостепено школовање усклађено 
са Законом о високом образовању који је промовисао си-
стем према Болоњској декларацији. На основним студијама, 
које трају четири године, настава се реализовала на четири 
одсека, а сви предмети су једносеместрални. На Одсеку за 
конструкције настава из бетонских конструкција почињала 
је на трећој години студија предметом Теорија бетонских 
конструкција, за којим је следио предмет Пројектовање и 
грађење бетонских конструкција 1. На четвртој години сле-
дили су Пројектовање и грађење бетонских конструкција 2 
и Претходно напрегнути бетон. У групи изборних предме-
та налазили су се Технологије грађења бетонских конструк-
ција и Санације, реконструкције и одржавање бетонских 
конструкција у високоградњи. У наставку, на другом степену 
– дипломским академским (мастер) студијама, које су трајале 
једну годину, на Одсеку за конструкције реализовао се оба-
везни предмет Бетонски мостови. Поред њега, постојала су 
и два изборна предмета – Специјалне бетонске конструкције 
и Санације, реконструкције и одржавање бетонских мосто-
ва. У суми, то је представљало 5–9 семестралних јединица 
наставе из области бетонских конструкција на Одсеку за 
конструкције у овом програму. На Одсеку за хидротехнику и 
водно еколошко инжењерство постојао је предмет Бетонске 
конструкције на трећој години основних студија. На Одсеку 
за путеве, железнице и аеродроме, на трећој години студија, 
постојали су предмети Бетонске конструкције и Мостови, 
поново делом посвећен и бетонским мостовима. На Одсеку 
за менаџмент, информатику и технологију у грађевинарству 
постојала су два предмета – Бетонске конструкције 1, на тре-
ћој, и Бетонске конструкције 2, на четвртој години студија. 
Иако су неки предмети, на свим одсецима, задржали исте 
или сличне називе као у претходном програму студија, они 
су у великој мери реорганизовани, а садржаји осавремењени 
и прилагођени расположивом фонду часова. Наставници у 
периоду од 2005. до 2008. године били су Дејан Бајић, Душан 

Најдановић, Михајло Ђурђевић и Снежана Маринковић. 
Сарадници у настави били су Вања Алендар, Драго Остојић, 
Снежана Машовић, Ненад Пецић, Бранко Милосављевић, 
Миодраг Стојановић, Вељко Коковић, Иван Игњатовић, На-
таша Стојановић и Никола Танасић.

У наредном акредитационом периоду, од 2008. до 2014. 
године, извршене су умерене модификације у програмима 
основних и дипломских студија. Одсеци добијају назив мо-
дули. На модулу Конструкције, на основним студијама, у 
области бетонских конструкција задржани су сви обавезни 
предмети према програму из 2005. године, а уведен је и нови 
изборни предмет на четвртој години студија – Специја-
лне бетонске конструкције. У наставку, на другом степену 
– дипломским академским (мастер) студијама, на моду- 
лу Конструкције реализовао се обавезни предмет Бетон-
ски мостови. Поред њега, постојао је један изборни пред-
мет – Санације, реконструкције и одржавање бетонских 
конструкција. У суми, то је представљало 5–8 семестрал-
них јединица наставе из области бетонских конструкција 
на модулу Конструкције у овом програму. На осталим мо-
дулима – Хидротехника и водно еколошко инжењерство, 
Путеви, железнице и аеродроми и Менаџмент, технологије 
и информатика у грађевинарству није било суштинских из-
мена ни на основним, ни на дипломским академским студи-
јама. Наставници у периоду од 2008. до 2014. године били 
су Дејан Бајић, Душан Најдановић, Михајло Ђурђевић, 
Снежана Маринковић, Снежана Машовић, Ненад Пецић 
и Иван Игњатовић. Сарадници у настави били су Драго 
Остојић, Бранко Милосављевић, Миодраг Стојановић, Вељ-
ко Коковић, Наташа Стојановић и Никола Танасић. 

Од 2007. године, у скаду са Законом о високом образова-
њу из 2005. године, уместо претходних последипломских 
студија реализују се нове трогодишње докторске студије. 
Студијски програм Грађевинарство обухвата полагање осам 
предмета, који су сви изборни. Проблематика из области бе-
тонских конструкција заступљена је у предметима: Савреме-
ни грађевински материјали и њихова примена, Експеримен-
тална анализа, Сеизмичка анализа конструкција, Вибрације 
конструкција, Сигурност и поузданост конструкција, Нуме-
ричко моделирање нелинеарног понашања бетона.

У акредитационом периоду који је почео 2014. године 
учињена су нова осавремењивања образовних садржаја из 
бетонских конструкција. Осим организационих измена, су- 
штинска промена односи се на почетак наставе према Евро-
кодовима за конструкције, с обзиром на очекиване измене 
у грађевинској регулативи, које су се у међувремену и дого-
диле. На модулу Конструкције, на основним студијама, на-
става у области бетонских конструкција почиње на трећој 
години у оквиру које се реализују предмети Теорија бетон-
ских конструкција 1 и Теорија бетонских конструкција 2. На 
четвртој години студија реализују се предмети Пројектова-
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ње и грађење бетонских конструкција 1 и Пројектовање и 
грађење бетонских конструкција 2. Осим ових, обавезних 
предмета, на четвртој години основних студија може се 
слушати изборни предмет Технологија грађења бетонских 
конструкција. У оквиру дипломских академских (мастер) 
студија реализују се два обавезна предмета – Бетонски мо-
стови и Специјална поглавља бетонских конструкција и 
један изборни – Санација, реконструкција и одржавање бе-
тонских конструкција. У суми, то представља 6–8 семестрал-
них јединица наставе из области бетонских конструкција на 
модулу Конструкције у овом програму. На модулу Хидро-
техника и водно еколошко инжењерство постоји предмет 
Бетонске конструкције 1 на трећој години основних студија. 
На модулу Путеви, железнице и аеродроми, на трећој години 
студија, слушају се предмети Бетонске конструкције 1 и Мо-
стови који је делом посвећен бетонским мостовима. На моду-
лу Менаџмент, информатика и технологија у грађевинарству 
постоје два предмета – Бетонске конструкције 1, на трећој, 
и Бетонске конструкције 2, на четвртој години студија. Са 
наставом је отпочео и модул Грађевинска геотехника, на ди-
пломским академским студијама, у оквиру кога се реализује 
предмет Специјална поглавља бетонских конструкција. На-
ставници у периоду од 2014. године су Дејан Бајић, Снежа-
на Маринковић, Иван Игњатовић, Снежана Машовић, Не-
над Пецић, Бранко Милосављевић, Вељко Коковић Никола 
Танасић, Никола Тошић, Јелена Драгаш и Ведран Царевић. 
Сарадници у настави су Драго Остојић, Миодраг Стојановић, 
Иван Милићевић, Стефан Митровић и Милица Видовић.

Настава из научне области 
дрвене и зидане конструкције
У периоду од 1996. до 2004. године, према наставном пла-
ну интегрисаних петогодишњих студија, ужа научна об-
ласт Дрвене и зидане конструкције била је заступљена кроз 
следеће предмете: Дрвене конструкције и Специјалне дрвене 
конструкције (изборни предмет) на Одсеку за конструкције; 
Металне и дрвене конструкције (део дрвене конструкције) 
и Мостови (део дрвени мостови) на Одсеку за путеве и же-
лезнице. Предавања на свим предметима држао је хонорар-
ни професор Драгослав Стојић (са Грађевинског факултета 
у Нишу), до избора у звање доцента Бошка Стевановића 
2003. године. На Одсеку за планирање и грађење насеља, 
почев од школске 1996/1997. године, одржавао се пред-
мет Зградарство 2, којим су обухваћене зидане и дрвене 
конструкције зграда, као и инсталације у зградама. Пред-
мет је формирао и предавао професор Михаило Мурављов. 
Изменама наставних планова од школске 2004/2005. године 
на новоформираном Одсеку за менаџмент, технологију и 
информатику у грађевинарству уводе се предмети Дрвене 
конструкције оплате и скеле и Завршни и занатски радови. 

Наставник на овим предметима био је професор Бошко 
Стевановић.

Увођењем двостепених студија, почев од школске 
2005/2006. године, дошло је до осавремењавања настав-
них програма предмета из области Дрвене и зидане кон-
струкције. На основним студијама модула Конструкције 
у наставу се уводе зидане конструкције које заједно са 
класичним дрвеним конструкцијама чине садржај обавез-
ног предмета Дрвене и зидане конструкције, док се сав-
ремене дрвене конструкције изучавају у оквиру изборног 
предмета Лепљене ламелиране дрвене конструкције. На 
мастер студијама модула Конструкције уведен је нови из-
борни предмет – Санација, реконструкција и одржавање 
зиданих и дрвених конструкција, чији садржај се одно-
си на анализу постојећих конструкција, с акцентом на 
објекте од историјског значаја и културног наслеђа. Пред-
мете је од њиховог формирања предавао професор Бош-
ко Стевановић, а након његовог одласка у пензију 2020. 
године, предмете преузима в. професор Иван Глишо- 
вић. Поред наведених предмета, наставним плановима 
од школске 2005/2006. године на основним студијама мо-
дула Конструкције уведен је предмет Завршни радови и 
инсталације најпре као обавезни, а изменом наставних 
планова од школске 2009/2010. године као изборни пред-
мет. Наставу на овом предмету изводили су професор 
Бошко Стевановић и доцент Јована Михолчић (у периоду 
2013–2014. године).

Наставним планом који је ступио на снагу школске 
2005/2006. године на модулу Путеви, железнице и аеро-
дроми задржан је од раније предмет Металне и дрвене 
конструкције, као обавезни предмет на основним студи-
јама. Исти предмет је уведен на модулу Хидротехника и во-
дно еколошко инжењерство, најпре као обавезни, а изме- 
ном наставних планова од школске 2009/2010. године као 
изборни предмет. На модулу Менаџмент, технологије и ин-
форматика у грађевинарству у оквиру основних студија 
наставним планом од школске 2005/2006. године предви-
ђен је обавезни предмет Дрвене конструкције оплате и 
скеле, који је наставним планом од школске 2014/2015. го-
дине замењен предметом Дрвене и зидане конструкције. 
Такође, у оквиру истог модула предвиђен је и обавезни 
предмет Завршни радови у грађевинарству, који је настав-
ним планом од школске 2009/2010. године замењен пред-
метом Завршни радови и инсталације. Наведене предмете 
који се тичу конструкција првобитно је предавао профе-
сор Бошко Стевановић, а након избора у звање доцента 
предавања је држао Иван Глишовић (од 2014. године). На-
ставу на предметима који се тичу инсталација у зградама 
и завршних радова у грађевинарству држали су професор 
Бошко Стевановић и доцент Јована Михолчић (у периоду 
2013–2014. године).



88   ◆   175 година Грађевинског факултета Универзитета у Београду (1846–2021)

II

Ка
те

др
е

М
КО

Н

Настава из научне области Грађевински материјали, 
технологија бетона и испитивање конструкција
Према наставном плану из 1993/1994. године настава на 
групацији Грађевински материјали и Технологија бетона од-
вијала се на укупно два предмета: Грађевински материјали 
као двосеместрални предмет у 3. и 4. семестру и Технологија 
бетона као једносеместрални у 9. семестру Одсека за кон-
струкције. На овим предметима наставници су били профе-
сор др Михаило Мурављов (до одласка у пензију 2003. године) 
и професор др Секула Живковић. Године 1995. основан је још 
један одсек на Грађевинском факултету у Београду – Одсек за 
планирање и грађење насеља. У оквиру наставног плана и про-
грама наведеног одсека фигурисао је и предмет Грађевински 
материјали 2 у 5. семестру. Тај предмет је у прво време пре-
давао проф. др Михаило Мурављов, да би, након избора за 
доцента 1998. године, предавања и вежбања у потпуности 
прихватила др Драгица Јевтић. По овом принципу настава из 
поменутих предмета се одвијала све до 2005. године.

Према наставном плану на постдипломским студијама 
за образовни профил Грађевински материјали фигурисао 
је обавезан предмет Реологија грађевинских материјала на 
коме је наставник био професор др Михаило Мурављов. 
Наставним планом из 1996/1997. године за усмерење за Гра-
ђевинске материјале на магистарским студијама били су 
прописани следећи изборни предмети: Корозија и заштита 
материјала, Специјални материјали, Специјални проблеми 
технологије бетона, Методе испитивања материјала и кон-
струкција на којима је наставник такође био професор др 
Михаило Мурављов.

Наставним планом из 2005. године, због усклађивања са 
новим Законом и Болоњском конвенцијом, донесен је нови 
наставни план по коме је до тада двосеместрални предмет 
Грађевински материјали подељен на два засебна једносе-
местрална предмета, тј. на Грађевинске материјале 1, који се 
слуша у 2. Семестру, и Грађевинске материјале 2, у 3. семестру. 
Такође, предмет Технологија бетона је пребачен из 9. у 5. семе-
стар модула Конструкције, уз смањење броја часова са 2+2 на 
2+1. Истовремено, уместо дотадашњег предмета Грађевински 
материјали 2, уведен је предмет Савремени материјали у гра-
ђевинарству, као изборни предмет на мастер студијама у ок-
виру модула Конструкције и модула Менаџмент, технологија 
и информатика у грађевинарству. У овом периоду наставу 
на предметима Грађевински материјали 1 и 2 спроводили су 
заједно професор др Секула Живковић и професор др Дра-
гица Јевтић, док је на предмету Технологија бетона наставник 
био професор др Секула Живковић, а на предмету Савремени 
материјали у грађевинарству професор др Драгица Јевтић.

На докторским студијама, на предмету Одабрана погла-
вља савремених грађевинских материјала, наставник је била 
професор др Драгица Јевтић. 

Након усвајања наставног плана из 2008. године, пред-
мети Грађевински материјали 1 и Грађевински материјали 
2 остали су неизмењени, док је Технологија бетона у 5. се-
местру модула Конструкције постала изборни предмет, а 
на модулу Менаџмент, технологија и информатика у гра-
ђевинарству остала као обавезан. Предмет Савремени ма-
теријали у грађевинарству пребачен је као изборни предмет 
на 5. семестар модула Конструкције. Овим наставним пла-
ном уведен је и предмет Примена савремених материјала у 
грађевинарству, на модулу Менаџмент, технологија и ин-
форматика у грађевинарству. 

У периоду који одговара наставном плану из 2008. го-
дине, наставници на предметима Грађевински материјали 
1 и Грађевински материјали 2 били су професор др Секула 
Живковић (до одласка у пензију 2009. године) и професор 
др Драгица Јевтић. На предмету Технологија бетона настав-
ник је био професор др Секула Живковић, а у периоду од 
2009. до 2012. професор др Душан Најдановић. Након из-
бора у звање доцента, 2012. године наставу на предмету 
Технологија бетона преузима доцент др Димитрије Закић. 
На предметима Савремени материјали у грађевинарству и 
Примена савремених материјала у грађевинарству у овом 
периоду наставник је била професор др Драгица Јевтић. 

На докторским студијама предмет Одабрана поглавља 
савремених грађевинских материјала у овом периоду држа-
ла је професор др Драгица Јевтић.

Према наставном плану из 2014. године, предмети Гра- 
ђевински материјали 1 у 2. семестру и Грађевински ма-
теријали 2 у 3. семестру остали су неизмењени на Основним 
академским студијама. Предмет Технологија бетона и даље 
фигурише у наставним плановима Основних академских 
студија грађевинарства, са статусом обавезног предмета 
само на модулу Менаџмент, технологија и информатика у 
грађевинарству, док је на модулу Конструкције он један од 
изборних предмета. 

Наставници на предметима Грађевински материјали 1 
и Грађевински материјали 2 у овом периоду су доцент (од 
2017. године ванредни професор) др Димитрије Закић и до-
цент (од 2021. године ванредни професор) др Александар 
Савић. Предмет Технологија бетона у овом периоду предаје 
ванредни професор др Димитрије Закић и доцент др Алек-
сандар Радевић (након избора у звање 2017. године).

Према наставном плану од 2014. године, на диплом-
ским академским студијама у трајању од једне године 
(два семестра), област грађевинских материјала засту-
пљена је кроз изборни предмет Савремени материјали 
у грађевинарству (предвиђен за студенте модула Кон-
струкције) и изборни предмет Примена савремених ма-
теријала у грађевинарству (предвиђен за студенте модула 
Менаџмент, технологија и информатика у грађевинар-
ству). Предмет Савремени материјали у грађевинарству, 
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мада у пензији, а по одобрењу Наставно-научног већа 
Факултета, прве две године предавала је проф. Драгица 
Јевтић, а након тога тај предмет предаје в. проф. др Алек-
сандар Савић.

На докторским студијама на предмету Одабрана погла-
вља савремених грађевинских материјала, који се од 2005. 
године предаје у 2. семестру, професор у пензији др Драгица 
Јевтић, по одобрењу Наставно-научног већа Факултета, пре-
давала је до 2016. године, након тог периода наставу је преу-
зео ванредни професор др Димитрије Закић, а након избора 
у звање и стицања услова за то придружили су му се ванред-
ни професор др Александар Савић и доцент др Александар 
Радевић. 

Што се тиче наставе из предмета Испитивање констру-
кција, у периоду 1996–2000. године она се изводила према 
наставном плану из 1993/1994. године у 9. семестру. У том 
периоду наставу је изводио в. проф. др Радоје Вукотић, са 
сарадницима: в. стр. сар. Владетом Матовићем и стр. сар. 
Радованом Тошковићем. Током школских година 2001/02. и 
2002/03, према истом наставном плану, наставу су изводили 
проф. др Михаило Мурављов и доц. др Зоран Мишковић. са 
истим сарадницима као и у претходном периоду. У перио-
ду 2003–2006. године наставу је самостално изводио доц. др 
Зоран Мишковић, са истим сарадницима и према истом на-
ставном плану.

У периоду 2005–2012. године, настава се изводила пре- 
ма наставном плану из 2005. године, у 9. семестру на ма-
стер студијама, са називом предмета Експерименталне 
методе испитивања. Наставу је изводио доц. др Зоран Ми- 
шковић, а сарадник у настави био је стр. сар. Радован 
Тошковић.

У периоду 2012–2016. године, закључно са школском 
2015/16. годином, настава се изводила према наставном 
плану из 2008. године, у 8. семестру на основним студијама, 
са називом предмета Испитивање конструкција и основе 
експерименталне анализе. Наставу је изводио доц. др Зо-
ран Мишковић, а сарадник у настави био је стр. сар. Радо-
ван Тошковић.

У периоду 2017–2020. године, настава се одвија према 
наставном плану из 2014. године, у 8. семестру на основним 
студијама, са називом предмета Испитивање конструкција 
и основе експерименталне анализе. И у овом периоду на-
ставу је изводио в. проф. др Зоран Мишковић, а сарад-
ник у настави био је студент докторских студија Синиша 
Саватовић.

Када је реч о докторским студијама, у периоду 2007–
2020. године, а према одговарајућим наставним плановима, 
настава је извођена на два предмета: Експериментална ана-
лиза конструкција у 2. семестру и Вибрације конструкција 
у 3. семестру. На оба предмета, наставу је изводио в. проф. 
др Зоран Мишковић. 

Настава из научне области зградарство
Када је реч о настави из ове области, до 1995. године пред-
мете Техничко цртање и Зградарство држао је ванредни 
професор Жорж Поповић. Након његовог пензионисања, 
наставу из ових предмета преузела је в. проф. др Мили-
ца Јовановић Поповић, као наставник који је изабран у 
звање ванредног професора на Архитектонском факулте-
ту Универзитета у Београду. На овој групацији у том пе-
риоду били су ангажовани још дипломирани инжењери 
архитектуре мр Мирослава Станчић (у звању асистента), 
Драгана Корица (у звању асистента приправника), као и 
Јована Михолчић и Јасна Чикић (обе у звању инжењера-
сарадника). 

Године 2002. настају велике промене на групацији за 
Зградарство, када групацију преузима в. проф. др Рада 
Плавшић, која уноси нов концепт рада и колегијалне са-
радње, на предметима Зградарство и Техничко цртање. Са 
Грађевинског факултета у том периоду одлазе колегинице 
Драгана Корица, Мирослава Станчић и Јасна Чикић, а 
као нови асистент-приправник примљена је Марија Грујић, 
дипл. инж. арх. Групацији се прикључује нови/стари пред-
мет Завршни радови и инсталације у периоду од 2002. до 
2007. године. Од 2008. године, када је уведен болоњски 
концепт школовања, групацији за Зградарство остаје само 
предмет Зградарство. Предмет Техничко цртање је укинут 
у програму из 2008. године, а предмет Завршни радови у 
грађевинарству пренесен на другу групацију у оквиру Кате-
дре за материјале и конструкције.

Предмет Зградарство је био и остао главни предмет 
групације, који се изучава на другој години основних сту-
дија. Зградарство је био и остао обавезан предмет на Одсеку 
за грађевинарство. До 2008. године предмет Зградарство се 
изводио са три часа предавања недељно и исто толико часо-
ва вежби. В. проф. др Милица Јовановић Поповић је увела 
радикалне реформе у програму вежби на предмету Зградар-
ство тако што је у склопу вежби извођен комплетан графич-
ки део архитектонског пројекта (АГ пројекта) за малу стам-
бену зграду. Концепт је остао исти када је предмет преузела 
в. проф. др Рада Плавшић, али је уведен обавезан рад на 
Факултету. Предмет Зградарство је значајно осавремењен у 
делу предавања. Штампан је Приручник, који је конципиран 
као „хендаут” са предавања, а паралелно са Приручником, 
асистенти Марија Грујић и Јована Михолчић припремиле су 
Приручнике за рад на вежбама. Са усвајањем болоњског си-
стема школовања, фонд часова на предмету се смањио на 
2+2, чиме се редуковало обавезно теоријско и практично 
градиво на предавањима и вежбама, али је концепт предме-
та остао исти. 

Године 2007. предмет накратко преузима проф. др Раша 
Динуловић, а већ од 2008. године предмет води в. проф. Дра-
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гана Васиљевић Томић. У периоду од 2012. до 2019. године на 
предмету Зградарство ангажована је као студент докторских 
студија Тијана Стевановић. У периоду од 2012. до 2014. го-
дине предметни наставник је била доц. др Јована Михолчић, 
после чије преране смрти предмет поново преузима в. проф. 
др Драгана Васиљевић Томић, у периоду од 2014. до 2019. го-
дине. После избора у звање доцента, предметни наставник 
постаје доц. др Марија Грујић, дипл. инж. арх.

специјалистичке студије
Почев од школске 2014/2015. године на Факултету се од-
ржава настава на специјалистичким академским студијама 
под називом: Енергетска ефикасност, одржавање и проце-
на вредности објеката у високоградњи. Реч је о интердис-
циплинарним специјалистичким студијама које сaдрже те- 
ме из различитих области техничко-технолошких наука. 
Од самог почетка наставе, у 2. семестру студенти ових сту-
дија слушају, као обавезан, предмет Енергетски ефикасни 
грађевински материјали, који заједнички држе ванредни 
професор др Димитрије Закић и ванредни професор др 
Александар Савић.

Курсеви едукације
Од средине 2019. године део чланова Катедре са групације за 
бетонске конструкције се, након дуже припреме садржаја и 
пратећих материјала, активно укључио у програме едукације 
грађевинских инжењера. Ове активности су усмерене на 
примену нове регулативе – Еврокодова за конструкције, са 
тежиштем на имплементацији Еврокода 2. Припремљен је 
и више пута реализован обиман вишедневни курс под на-
зивом „Пројектовање и извођење бетонских конструкција 
према Еврокодовима за конструкције”, који је прошао вели-
ки број полазника из наше грађевинске праксе. Крајем 2020. 
године почело се са реализацијом још једног курса под на-
зивом „Гранично стање пробијања АБ плоча са примерима 
из праксе”.

НАсТАВНИцИ НА КАТЕдрИ 
У ПЕрИОдУ Од 1996. ГОдИНЕ

списак активних наставника
Списак наставника који су на Катедри са звањима у месе-
цу јуну 2021. године, са датумом запослења на Факултету 
и датумом избора у звање:

редовни професори
◆  др Златко Марковић, од 1993, изабран 2007.
◆  др Снежана Маринковић, од 1986, изабранa 2012.

Ванредни професори
◆  др Зоран Мишковић, од 1989, изабран 2013.
◆  др Снежана Машовић, од 1987, изабранa 2017.
◆  др Димитрије Закић, од 1995, изабран 2017.
◆  др Иван Игњатовић, од 2004, изабран 2018.
◆  др Јелена Добрић, од 2000, изабранa 2019.
◆  др Иван Глишовић, од 2004, изабран 2019.
◆  др Бранко Милосављевић, од 1988, изабран 2020.
◆  др Ненад Пецић, од 1988, изабран 2020.
◆  др Александар Савић, од 2005, изабран 2021.
◆  др Милан Спремић, од 1999, изабран 2021.

доценти
◆  др Ненад Фриц, од 2006, изабран 2015.
◆  др Вељко Коковић, од 2001, изабран 2017.
◆  др Александар Радевић, од 2010, изабран 2017.
◆  др Никола Тошић, од 2013, изабран 2018.
◆  др Марија Грујић, од 2003, изабранa 2019.
◆  др Јелена Драгаш, од 2013, изабранa 2019.
◆  др Марија Тодоровић, од 2014, изабранa 2019.
◆  др Нина Глуховић, од 2014, изабранa 2020.
◆  др Ведран Царевић, од 2015, изабран 2021.

Асистенти
◆  Тијана Стевановић, од 2013.
◆  Марина Ашкрабић, од 2014.
◆  Иван Милићевић, од 2016.
◆  Аљоша Филиповић, од 2016.
◆  Синиша Саватовић, од 2018.
◆  Исидора Јаковљевић, од 2018.
◆  Стефан Митровић, од 2020. 
◆  Милица Видовић, од 2021.

списак ранијих наставника
У периоду од средине 1996. на Катедри су радили и следећи 
наставници који су пензионисани или су отишли са Фа-
култета. Уз свако име дају се године када су радили на Фа-
култету, као и звање у ком су напустили Факултет.

редовни професор емеритус
◆  др Драган Буђевац, од 1981, пензионисан 2019.

редовни професори
◆  др Живота Перишић, од 1965, пензионисан 2001.
◆  др Александар Паквор, од 1965, пензионисан 2001.
◆  др Михаило Мурављов, од 1981, пензионисан 2003.
◆  др Мирко Аћић, од 1966, пензионисан 2003.
◆  др Секула Живковић, од 1972, пензионисан 2009.
◆  др Драгица Јевтић, од 1977, пензионисана 2014.
◆  др Душан Најдановић, од 1973, пензионисан 2014.
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◆  др Дејан Бајић, од 1974, пензионисан 2015.
◆  др Драган Буђевац, од 1981, пензионисан 2019.
◆  др Бошко Стевановић, од 1981, пензионисан 2020.

Ванредни професори
◆  др Радоје Вукотић, од 1971, пензионисан 2001.
◆  др Михаило Ђурђевић, од 1973, пензионисан 2014.
◆  др Рада Плавшић, од 2002, преминула 2007.
◆  др Раде Хајдин, од 2010, отишао 2016.

доценти
◆  др Братислав Стипанић, од 1974, пензионисан 2014.
◆  др Јована Михолчић, од 2000, преминула 2014. 
◆  др Никола Танасић, од 2007, отишао 2018.

Асистенти
◆  Светлана Васић, од 1989, отишла 2001.
◆  мр Наташа Тошић, од 1982, преминула 2001.
◆  Јово Тарана, од 1979, отишао 2005.
◆  мр Драгана Чукић, од 1992, отишла 2006.
◆  Тихомир Ковачевић, од 1976, преминуо 2007.
◆  Вања Алендар, од 1976, отишао 2007.
◆  Небојша Бунчић, од 2003, отишао 2007.
◆  Владета Матовић, од 1982, пензионисан 2008.
◆  мр Борис Глигић, од 1986, отишао 2013.
◆  Милош Петровић, од 2011, отишао 2013.
◆  Наташа Стојановић, од 1996, отишла 2014.
◆  Радован Тошковић, од 1987, преминуо 2016.
◆  др Марко Павловић, од 2004, отишао 2016.
◆  Драго Остојић, од 1978, пензионисан 2018.
◆  Драгана Корица, од 1989, отишла 2002.
◆  Мирослава Станчић, од 1987, отишла 2003.
◆  Миодраг Стојановић, од 1988, преминуо 2021.

Гостујући професори
Од 2021. године, на Катедри је као гостујући професор анга-
жован проф. др Милан Вељковић, редовни професор на Ка-
тедри за грађевинске конструкције и шеф Катедре за метал-
не конструкције на Delft University of Technology, Холандија.

биографије наставника
У наставку се дају кратке биографије за све наставнике и са-
раднике који су дали значајан допринос у настави као члано-
ви Катедре у периоду од 1996. до 2021. године. Биографије су 
груписане у пет ужих научних области које су дефинисане 
изменама Статута Факултета од 2021. године. Што се тиче Ка- 
тедре за материјале и конструкције, ове измене обухватиле су 
само промену назива уже научне области Зградарство, која 
је преименована у ужу научну област Архитектура у згра- 
дарству.

бетонске конструкције (Concrete Structures)
Проф. др 

 ЖИВОТА М. ПЕРИШИЋ 
дипл. грађ. инж.

Рођен је 1935. године у Београду, 
где је завршио основну школу и 
гимназију. Дипломирао је 1959. на 
Грађевинском факултету у Бео-
граду. На истом факултету одбра- 
нио је и магистарску тезу 1972. и 
докторску дисертацију 1979. го- 
дине. У Институту за водопри-
вреду Јарослав Черни у Београду запослио се 1960. годи-
не. На Грађевинском факултету у Београду постављен је 
за асистента на групи предмета Бетонске конструкције 
1965. За доцента је изабран 1980, за ванредног професора 
1984. и за редовног професора 1988. Предавао је Армира-
нобетонске и Претходно напрегнуте конструкције. Био је 
продекан Грађевинског факултета у Београду 1975–1977, уп-
равник Института за материјале и конструкције на Факул-
тету 1980–1981. и декан Факултета 1991–1996. Био је пред- 
седник Југословенског друштва грађевинских конструктера 
у периоду 1987–1998. и председник Републичке грађевинске 
ревизионе комисије за стручну контролу техничке доку-
ментације за објекте од значаја за Републику 1995–2001. го-
дине. Био је члан Инжењерске академије Југославије од 1998. 
године, односно Академије инжењерских наука Србије од 
2006.

Аутор је или коаутор више књига из области армира-
нобетонских и претходно напрегнутих конструкција, а 
у југословенским и међународним научним и стручним 
часописима, на конгресима и симпозијумима објавио је 
више од 240 радова. Био је руководилац неколико савез-
них и републичких научноистраживачких пројеката. 

Био је активан у fib – Fédération Internationale du Béton, 
где је био национални делегат Југославије, а затим Србије, 
и члан Управног одбора. На генералној скупштини fib-а, 
одржаној 2006. у Напуљу, изабран је за доживотног почас-
ног члана Међународне федерације за бетон за значајне 
доприносе fib-у и његовом претходнику CEB-у. Држао је 
предавања по позиву на многим универзитетима у свету; 
1981. године био је професор по позиву на École Polytechnique 
Fédérale – EPFL у Лозани. 

Своје најзначајније научне прилоге дао је у области ана-
лизе утицаја вискоеласто-пластичних деформација бетона 
на понашање бетонских конструкција у току времена. Вели-
ки део активности посветио је изради и унапређењу наше 
техничке регулативе у области бетонских конструкција. 
Уредник је библиотеке Еврокодови за конструкције. Био 
је ментор или коментор за шест докторских дисертација 
(једна на EPFL-у у Лозани) и 13 магистарских теза.
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Осим наставног и научног рада, значајан део његове ак-
тивности представља пројектовање и експертско-консул-
тантско или ревидентско учешће у пројектовању, и грађењу 
бетонских конструкција. Међу најзначајније такве објекте 
спадају: аеродромски комплекс и хангар на аеродрому Ана-
ба, водоторњеви Себха и Трагхен у Либији, Хангар 2 ЈАТ на 
Аеродрому Београд, зграда Народне банке Југославије, дво-
рана Београдска арена у Новом Београду, расхладни торњеви 
у Термоелектрани Колубара, зграде Централне банке Русије 
у Москви, пословни торањ у Ташкенту у Узбекистану, по-
зориште Нова опера у Москви, мост преко Верига у Боки 
Которској, мост Варадинска дуга и други. 

Добитник је Октобарске награде Београда 1985. године 
„за резултате у области развоја конструкција спрегнутих 
система са челичним елементима ван бетонског дела пре-
сека”. За пројектовање и грађење Хангара 2 ЈАТ на аеродро-
му Београд, са тимом аутора добио је признања СДКГЈ за 
најбоље конструктерско остварење у Србији и у Југославији 
у 1986. години. Године 1998. добио је највише признање 
ЈДГК за животно дело у грађевинском конструктерству. За 
пројектовање и грађење конструкције спортске дворане 
Београдска арена, са тимом аутора добио је 2000. године 
признање ЈДГК за најбоље остварење у грађевинском кон-
структерству СР Југославије у 1998. и 1999. години. Одлико-
ван је Орденом рада са сребрним венцем, Орденом заслуга 
за народ са сребрном звездом и Орденом рада са златним 
венцем.

Преминуо је 2006. године у Београду.

Проф. др 
 АЛЕКСАНДАР Ј. ПАКВОР 

дипл. грађ. инж.
Рођен је 1934. у Новом Саду, где 
је и завршио гимназију. На Гра-
ђевинском факултету у Београду 
дипломирао је 1959, магистрирао 
1972. године, а докторирао 1979. 
Запослио се 1959. у Институту за 
водопривреду Јарослав Черни. На 
Грађевинском факултету у Бео-
граду запослио се 1965. у звању асистента на групи пред-
мета Бетонске конструкције. За доцента је изабран 1980, 
ванредног професора 1984, а редовног професора 1988. го-
дине. 

Предавао је већину предмета из Бетонских конструк-
ција на редовним студијама, као и три предмета из ове 
области на последипломским студијама. На Факултету 
техничких наука у Новом Саду предавао је Теорију бетон-
ских конструкција 12 година. Често је био ментор или у 
комисијама за одбрану дипломских радова и магистар-
ских и докторских теза. Био је управник Института за 

материјале и конструкције Факултета, од 1978. до 1980. 
и од 1991. до 2000. Од 1974. до 1978. био је генерални секре- 
тар Југословенског друштва за механику, члан Научног 
друшва Србије од 1996. и дугогодишњи члан Председ-
ништва Југословенског друштва грађевинских конструк- 
тера.

Био је учесник и руководилац више савезних и репу-
бличких научноистраживачких пројеката. Аутор је, или 
коаутор, већег броја књига и монографија. Објавио је пре-
ко 200 радова у домаћим и међународним научним и струч-
ним часописима и посебним издањима, или на конгресима 
и симпозијумима. Најзначајнији радови су му из теорије и 
примене двопојасних конструкцијских система, граничних 
стања употребљивости, посебно граничних стања прсли-
на и деформација, као и трајности, експлоатационог века, 
деградације, одржавања, поправке, санације и ојачања бетон-
ских конструкција. Био је активан члан IABSE – International 
Association for Bridge and Structural Engineering, радећи у више 
радних група и комисија. Држао је предавања по позиву на 
многим универзитетима у свету.

Био је веома активан као пројектант, експерт, консултант 
или ревидент при пројектовању и грађењу великог бро-
ја нових, као и санацији и ојачању многих постојећих бе- 
тонских конструкција. Најзначајније конструкције, које је 
пројектовао сам или у тиму, јесу: универзална спортска хала 
Београдска арена у Новом Београду, хангар ЈАТ-а на београд–
ском аеродрому, хангар у Батајници, аеродром Аннаба у Ал-
жиру, Привредно-спортски центар у Тузли, сајамске зграде у 
Тјумену у Русији, објекти за снабдевање водом у Ираку, кејска 
конструкција пристаништа у Кувајту, мост на Аутокоманди 
у Београду, тунели Липак и Железник у Београду, специјални 
објекти у Ираку и други.

Један је од добитника Октобарске награде Београда за 
најбоља достигнућа у области математичко-физичких и тех-
ничких наука за 1985. годину за дело Конструкције спрегну-
тих система са челичним елементима ван бетонског дела 
пресека. Дело Конструкција новог хангара на аеродрому „Бе-
оград”, чији је један од одговорних пројектаната, проглашено 
је за најбоље конструктерско остварење у Србији, а затим и 
у Југославији у 1986. Пројекат технолошког развоја Увође-
ње Еврокодова за конструкције у грађевинско конструктер-
ство Србије, у оквиру кога је био руководилац подпројекта, 
проглашено је за најбоље остварење у грађевинском кон-
структерству Југославије из области науке и технологије у 
1996. и 1997. Спортска дворана Београдска арена у Новом 
Београду, чији је један од аутора конструкције, проглашена 
је за најбоље остварење у грађевинском конструктерству Ју-
гославије у 1999. Савез друштава грађевинских конструктера 
Југославије доделио му је 2004. Признање за животно дело у 
грађевинском конструктерству.

Преминуо је 2013. године у Београду.
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Проф. др 
МИРКО Д. АЋИЋ 

дипл. грађ. инж.
Рођен је 1938. године у селу Врточу, 
Дрвар, БиХ. Дипломирао је 1963. 
године на Грађевинском факулте-
ту у Београду. На истом факултету 
одбранио је магистарску тезу 1972. 
и докторску дисертацију 1978. го- 
дине. Од 1966. је запослен на Грађе-
винском факултету у Београду, на 
групи предмета Бетонске конструкције, прво као асистент, од 
1979. као доцент, од 1984. као ванредни професор и од 1988. 
као редовни професор. На редовним и последипломским 
студијама држао је наставу из области армиранобетонских 
конструкција на Грађевинском факултету у Београду, али и 
у другим универзитетским центрима бивше Југославије. Био 
је ментор при изради око 400 дипломских радова, 17 маги-
старских теза и 11 докторских дисертација. На Грађевинском 
факултету у Београду обављао је разне дужности, поред ос-
новне наставничке: био је продекан Факултета 1977–1979, 
управник Института за материјале и конструкције 1985–
1987. и председник Савета Факултета 1996–1998. Од 1989. до 
1991. био је шеф Катедре за бетонске конструкције, од 1996. 
до 2000. шеф Катедре за материјале и конструкције и пред-
седник Већа Одсека за конструкције од 1996. до 2003. Био 
је председник Југословенског друштва грађевинских кон- 
структера (ЈДГК) и Председник Републичке комисије за по-
лагање стручних испита за грађевинске инжењере. Такође 
је био дугогодишњи члан редакционих одбора часописа 
Грађевински календар, Техника, Наше грађевинарство, Мате- 
ријали и конструкције и Савремено градитељство, као и уре- 
дник часописа и председник удружења „Изградња”.

Био је члан Научног друштва Србије од 1996. године, а од 
1998. члан Инжењерске академије Југославије, која је 2006. 
трансформисана у Академију инжењерских наука Србије. 

Учествовао је у 20-ак републичких и савезних научно- 
истраживачких, развојних и технолошких пројеката, че-
сто као руководилац пројекта (5) и подпројекта (5). Као 
аутор и коаутор написао је 27 књига и поглавља у књигама 
уџбеничке, монографске и друге стручне литературе из об-
ласти бетонских конструкција и објавио више од 230 науч-
них и стручних радова у часописима и на конференцијама. 
Одржао је велики број уводних предавања и предавања по 
позиву на домаћим и међународним научним и стручним 
скуповима. 

Значајан део његове активности представља пројектова-
ње и експертско-консултантско или ревидентско учешће у 
пројектовању, грађењу, реконструкцијама и санацијама бе-
тонских конструкција. Међу најзначајније такве објекте спа- 
дају: зграда Српског народног позоришта у Новом Саду, 

Хангар 2 ЈАТ-а у Сурчину, Београдска арена у Новом Београ-
ду, Складиште робних кућа Београд у Новом Београду, прои- 
зводне хале Утва у Панчеву, војни објекти у Ираку, водото-
рањ у Шапцу, 35-то етажна пословна зграда у Москви, спо-
ртска дворана у Коштутњаку и др. По свом архитектонском 
и коструктерском решењу, ови објекти спадају у врхунска и 
оригинална достигнућа. 

Добитник је Октобарске награде Београда 1985. у области 
математичко-физичких и техничких наука, са тимом ауто-
ра, за дело Конструкције спрегнутих система са челичним 
елементима ван бетонског дела пресека. За пројектовање 
и грађење Хангара 2 ЈАТ на Аеродрому Београд, са тимом 
аутора, добио је признањe СДКГЈ за наjбоље конструктер-
ско остварење у Србији и у Југославији у 1986. години. За 
пројектовање и грађење конструкције спортске дворане Бе-
оградска арена, са тимом аутора, добио је 2000. признање 
ЈДГК за најбоље остварење у грађевинском конструктерству 
СР Југославије у 1998. и 1999. години. Добитник је Повеље 
ЈДГК (2002) за животно дело у грађевинском конструктер-
ству. Одликован је орденом рада са златним венцем, а добио 
је више других повеља и признања.

Преминуо је 2016. године у Београду.

Проф. др 
ДЕЈАН Д. БАЈИЋ 

дипл. грађ. инж.
Рођен је 1950. године у Београду, где 
је завршио основну школу и гим-
назију. На Грађевински факултет у 
Београду уписао се 1968. године. Ди- 
пломирао је 1974. године на Одсеку 
за конструкције. Магистарску тезу 
под насловом Анализа деформа-
ција армиранобетонских елемна- 
та под дејством краткотрајног експлоатационог оптере- 
ћења одбранио је 1982. године. Докторску дисертацију под 
насловом Прилог нелинеарној анализи армиранобетонских 
линијских елемената одбранио је 1985. на Грађевинском фа-
култету у Београду. 

Одмах по дипломирању запослио се као стручни са- 
радник у Заводу за бетонске конструкције Грађевинског 
факултета у Београду. У звање асистента приправника из-
абран је 1975. године, у звање асистента 1983, а у звање 
доцента 1986. У звање ванредног професора на групацији 
предмета Бетонске конструкције и бетонски мостови из-
абран је 1992. Звање редовног професора стиче 2001. го-
дине.

По избору у наставничко звање држи наставу из гру-
пе предмета Бетонске конструкције и предмета Бетонски 
мостови на Грађевинском факултету у Београду. Држао је 
наставу и на факултетима у Суботици и Новом Саду. Био 
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је ментор за израду неколико магистарских радова и док-
торских дисертација из области Бетонских конструкција.

Коаутор је књиге Армирани бетон 3 – елементи армира-
нобетонских конструкција и две збирке решених задатака 
из бетонских конструкција. Учествовао је и у изради три 
монографије из области бетонских конструкција. Има преко 
60 публикованих радова, учесник је у изради више студијских 
решења, израдио је са сарадницима преко 140 идејних и глав-
них пројеката и урадио преко 680 техничких и стручних кон-
трола идејних и главних пројеката различитог типа.

Посебно се истиче његово ангажовање у раду са сту-
дентима дипломцима. Под његовим руководством дипло-
мирало је преко 700 кандидата.

Нарочито се бавио решавањем пројектантских задата-
ка. Истичу се следећи реализовани главни пројекти: при-
вредно-спортски центар Мејдан у Тузли, пословна зграда 
Аероинжењеринга у Новом Београду, водоторањ Прогар код 
Сурчина, санација галерије Атеље-а 212 у Београду, спорт-
ске дворане у Димитровграду, Смедереву и Плевљима, по-
словни објекат Цептер у Варшави, зграда Металс банке у 
Новом Саду, хотелско-пословни објекат Иванијум у Бео-
граду, хотел Центар у Новом Саду, зграде Српског народ-
ног позоришта у Новом Саду, позоришта Мадленијанум у 
Земуну, Позоришта на Теразијама у Београду, низ послов-
но-стамбених објеката, као и санација и реконструкција 
више објеката различите намене.

Током радног века био је Продекан и председник Саве-
та Грађевинског факултета, дугогодишњи шеф Катедре за 
материјале и конструкције, Председник Друштва грађевин-
ских конструктера Србије. Друштво грађевинских конструк-
тера му је 2018. године доделило Повељу за животно дело. 

У пензији је од 2015. године. 

Проф. др 
ДУШАН Б. НАЈДАНОВИЋ 

дипл. грађ. инж.
Рођен је 1949. у Сарајеву. Основну 
школу и гимназију завршио је у Бео- 
граду 1967, а дипломирао је 1973. 
на Одсеку за конструкције Грађе-
винског факултета у Београду. Ма- 
гистрирао је 1982, а дoкторску ди-
сертацију одбранио 1987. нa Ecole 
Polytechnique Fédérale (EPFL) у Ло-
зани, Швајцарска. За свој магистарски рад награђен је Окто-
барском наградом града Београда 1982. године.

Одмах после дипломирања запослио се на Грађевинском 
факултету у Београду, најпре као асистент-приправник, а 
затим од 1984. као асистент на групи предмета Бетонске 
конструкције. За доцента је изабран 1988, за ванредног 
професора 1994, а зa редовног професора 2003. године. 

Предавања на предмету Бетонске конструкције је почео 
да држи 1988. године, прво на Саобраћајном одсеку Гра-
ђевинског факултета у Београду, а касније и на конструк-
тивном одсеку. Био је члан у око 400 комисија за преглед, 
оцену и одбрану дипломских радова студената, а као мен-
тор у преко 180 одбрањених дипломских и 50 мастер радо-
ва. Био је ментор докторске дисертације и две магистарске 
тезе. Такође је био члан комисије за одбрану пет докторских 
и шест магистарских радова. Аутор је уџбеника Бетонске 
конструкције и коаутор Приручника за прорачун армирано-
бетонских пресека, Збирке испитних задатака и Скрипти 
за вежбање из преднапрегнутог бетона. Био је рецензент ви- 
ше универзитетских уџбеника и научних монографија.

Његови научни радови се односе на област армиранобе-
тонских и претходно напрегнутих конструкција. Из ове об-
ласти је објавио два рада у међународним монографијама, 
три рада у научним часописима међународног значаја, четири 
предавања по позиву. Аутор је једне монографије и пoглавља 
у четири монографије националног значаја. Био је учесник на 
девет пројеката Министарства за науку. Такође, био је члан 
Научног одбора на већем броју националних и међународних 
скупова. Био је потпредседник Матичног научног одбора за 
саобраћај, грађевинарство и урбанизам Министарства за на-
уку и технолошки развој Републике Србије, 2006–2010. Више 
пута је боравио на EPFL-у, Швајцарска, 1979–1987, а био је и на 
студијском боравку од три месеца у Паризу 1995. у S.E.T.R.A. и 
C.E.B.T.P. у Saint-Rémy lès Chevreuse, Француска.

У стручном раду је као пројектант, експерт или консултант 
радио на изради низа студија, експертиза, санација и ревизија, 
и на преко 140 идејних и главних пројеката конструкција 
јавних, пословних, индустријских и инфраструктурних обје-
ката у земљи и иностранству. Био је председник комисије за 
вршење техничке контроле пројеката изузетних објеката: са-
нације моста Газела и 18 приступних конструкција, идејних 
и главних пројеката новог моста Бешка на Дунаву, Моста 
преко Аде и приступних конструкција, хидроелектране Рзав 
у Ариљу и члан комисије за Технички пријем Хидроенергет-
ског и пловидбеног система Ђердап 2 на Дунаву. Пројектант је 
подземне ретензије на Новом Београду (60 000 m3) и коаутор 
пројекта водоторња Прогар запремине 2 800 m3 (оба објекта 
су највећа на Балкану). Био je председник Републичке ревизи-
оне комисије Министарства за урбанизам и грађевинарство 
Републике Србије 2002–2004, чији је члан био 2001–2006. и 
2012–2015. За то време је извршио преко 120 ревизија разли-
читих идејних пројеката објеката који су од интереса за Репу-
блику Србију. Члан Председништва ЈДГК, сада ДГКС, био је 
десет година и више година председник Надзорног одбора. Од 
1984. године (са прекидима) члан је Међународног друштва за 
мостове и конструкције (IABSE). Члан је ИКС од 2003. године. 

Функцију управника Института за материјале и конструк-
ције (ИМК ГФ) обављао је у периоду 2000–2012, био је председ-
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ник Савета Факултета, члан Савета БУ 2010–2012. и декан Гра- 
ђевинског факултета 2012–2014, када одлази у пензију. Редовни 
је члан Академије инжењерских наука Србије од 2018. године.

Проф. др 
СНЕЖАНА Б. МАРИНКОВИЋ 

дипл. грађ. инж.
Рођена је 1962. године у Београду, 
где је завршила основну школу и 
гимназију 1980. На Грађевинском 
факултету у Београду дипломира- 
ла је 1986. на Одсеку за констру-
кције. Магистрирала 1991. и док-
торирала 2001. на Грађевинском 
факултету у Београду из области 
анализе и прорачуна претходно напрегнутих бетонских 
конструкција. 

На Грађевинском факултету у Београду запослена је од 
1987, најпре као асистент-приправник, потом асистент од 
1992, доцент од 2002, ванредни професор од 2007, и редов-
ни професор од 2012. године.

У оквиру наставне активности предавала је већи број пре- 
дмета из групације Бетонске конструкције на редовним сту-
дијама и један на докторским студијама. Ментор је четири од-
брањене докторске дисертације и две које су у току, великом 
броју мастер и дипломских радова, као и учесник у комисија-
ма за одбрану докторских дисертација на више универзитета. 
Коаутор је два уџбеника. Била је председник Наставне коми-
сије Грађевинског факултета у Београду, 2006–2012, и актив-
но учествовала у изради студијских програма. Руководила је 
формирањем нових докторских студија на том факултету, као 
председник Комисије за докторске студије, 2005–2012. 

У оквиру научноистраживачке делатности ради у об-
ласти анализе и прорачуна бетонских конструкција, по-
себно у актуелној области примене зелених бетона и оцене 
утицаја на животну средину. Оснивач је и руководилац гру-
пе за истраживање и испитивање бетонских конструкција 
на Катедри за материјале и конструкције под називом Con-
crete Structures Research Team. Објавила је: 7 поглавља у ме-
ђународним монографијама, 18 радова у међународним часо-
писима реферисаним на SCI листи, 40 радова у зборницима 
међународних скупова штампаних у целини, 17 радова у на-
ционалним часописима и др. Према бази SCOPUS, фебруар 
2021, њени радови су цитирани 1 034 пута (958 хетероцита-
та, h-индекс 14). Била је члан Техничког комитета и шеф на-
ционалне делегације у fib-у, члан два RILEM-ова комитета, 
одржала је више предавања по позиву на међународним ску-
повима, на више међународних конференција била је члaн 
Прогрaмског одборa. Рецензент је радова за већи број часопи-
са са SCI листе. Учествовала је у девет пројеката националног 
Министарства за науку, од којих је у једном била руководи-

лац пројекта, и у три међународна пројекта као руководилац 
српске стране. Од 2015. члан је Матичног научног одбора за 
саобраћај, урбанизам и грађевинарство Министарства науке, 
од 2018. дописни члан Академије инжењерских наука Србије. 
Члан је уређивачког одбора часописа Изградња и главни уре-
дник часописа Грађевински материјали и конструкције. 

У стручном раду, коаутор је у већем броју идејних и глав-
них пројеката, експертиза, студија и техничких контрола. Од 
реализованих пројеката вреди истаћи: Главни пројекат кон-
струкције Конгресног центра Трга 1. новембар. 1954 у Ора-
ну, Алжир, Главни пројекат конструкције комплекса ВТИ 
Жарково, Београд, Главни пројекат конструкције крова и гла- 
вних стубова Београдске арене у Новом Београду, Главни про-
јекат тржног центра у блоку 67 Delta City, Нови Београд, и др.

У оквиру организационог рада била је Продекан за нау-
ку Грађевинског факултета у Београду 2006–2012, шеф Ка-
тедре за материјале и конструкције 2015–2020, члан Савета 
Универзитета у Београду 2015–2018, члан Већа научних обла-
сти грађевинско-урбанистичких наука Универзитета у Бео- 
граду (2015– ). Била је секретар Друштва грађевинских 
конструктера Србије 2006–2010. и члан Председништва 
овог Друштва 2010–2018.

Добитник је Награде Привредне коморе града Београда за 
најбоље дипломске радове одбрањене у школској 1985/1986 
години, исте Награде за најбоље докторске дисертације 
одбрањене у 2001. години, Награде Југословенског друшт-
ва грађевинских конструктера (ЈДГК) за најбоље остваре-
ње у грађевинском конструктерству Југославије у 1999. за 
пројекат кровне конструкције спортске дворане Београдска 
арена у Новом Београду, Награде ЈДГК за најбоље остварење 
у грађевинском конструктерству Југославије из области на-
уке у 2000. и 2001. години, за докторску дисертацију.

В. проф. др 
МИХАЈЛО В. ЂУРЂЕВИЋ 

дипл. грађ. инж.
Рођен је 1948. године у Крушевцу. 
На Грађевинском факултету у Бео- 
граду дипломирао је 1973. године, 
где је 1982. одбранио магистарску 
тезу, а 1990. и докторску дисерта-
цију. Одмах након дипломирања, 
1973. године, запослио се у Заво- 
ду за бетонске конструкције Грађе-
винског факултета у Београду као стручни сарадник. За аси- 
стента-приправника изабран је 1975. године, у звање аси-
стента за групацију предмета Бетонске конструкције изабран 
је 1984, а за доцента 1990. У звање ванредног професора први 
пут је биран 1998. године.

На Грађевинском факултету у Београду, од школске 
1992/1993. године, држи предавања на више предмета из гру-

http://imksus.grf.bg.ac.rs/nastava/NT/ConStruct/ConStruct%20Research%20Team.pdf
http://imksus.grf.bg.ac.rs/nastava/NT/ConStruct/ConStruct%20Research%20Team.pdf
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пе Бетонских конструкција. Учестоваво је у конципирању 
садржаја наставе из предмета Претходно напрегнуте и 
спрегнуте конструкције, који се до тада није предавао на 
Грађевинском факултету у Београду. Од 2001. преузима 
предавања на предмету Теорија бетонских конструкција на 
Одсеку за конструкције која је држао до одласка у пензију. Од 
1998. одржава наставу и на новооснованом Архитектонско-
грађевинском факултету у Бања Луци из предмета које је 
поставио и конципирао: Бетонске конструкције I и Мо-
стови на грађевинском одсеку и Бетонске конструкције и пре- 
фабрикација на архитектонском одсеку. 

Аутор је уџбеника Претходно напрегнути бетон, део 1 – ос- 
нове, као и скрипта Утицај претходног напрезања у стати-
чки неодређеним носачима, намењених студентима и инже-
њерима у пракси. Коаутор је скрипта Преднапрегнути бетон. 

Објавио је већи број радова у стручним и научним публи-
кацијама. Учествовао је у бројним истраживањима, студијама 
и пројектима. Коаутор је крупнопанелног монтажног система 
градње ДОМ, који се примењује у нашој земљи од 1989. Овај 
систем је испитан и верификован и добио дозволу за примену 
у Израелу од стране Грађевинског факултета и Института Тех-
нион Универзитета у Хаифи. Био је одговорни пројектант сана- 
ције Панчевачког моста (бетонске прилазне преднапрегнуте 
конструкције) и руководилац, односно члан Ревизионе коми-
сије за пројекте санације моста преко Дунава код Бешке и мо-
ста Газела у Београду. Такође је одговорни пројектант више 
хала у монтажном систему распона 30 m, пројектант-сарадник 
главних носача ЈАТ-овог хангара и многих других објеката. 

У пензији је од 2014. године.

В. проф. др 
СНЕЖАНА Р. МАШОВИЋ 

дипл. грађ. инж. 
Рођена је 1962. године (девојачко 
презиме Стошић) у Београду, где је 
завршила основну школу и Мате- 
матичку гимназију. Дипломирала је 
на Грађевинском факултету у Бео- 
граду 1985. на Одсеку за констру-
кције. По дипломирању, запослила 
се у ГРО РАД, у својству инжењера-
-приправника на градилишту ЈАТ-Хангар 2 у Сурчину, а затим 
на месту инжењера програмера. На Грађевинском факултету у 
Београду је запослена од 1987. године, где ра-ди у звању аси-
стента приправника, а након одбране магистарске тезе 1997. 
бирана је у звање асистента. Докторску дисертацију је одбра-
нила 2008. године, а у звање доцента је изабрана 2012. У току 
школске 2015/2016. држала је предавања на Грађевинском фа-
култету Универзитета Црне Горе у Подгорици на основним и 
мастер студијама. У звање ванредног професора изабрана је 
2017. године.

Подручје њеног научноистраживачког рада обухвата про- 
блематику граничних стања употребљивости бетонских кон-
струкција, пре свега бетонских мостова. У последњих неко-
лико година интензивно се бави моделирањем пропадања 
бетонских мостова на бази стохастичких модела. У циљу 
развоја система управљања мостовима у Републици Србији 
интензивно сарађује са Јавним предузећем Путеви Србије. 
Као резултат тог рада развијено је ново техничко решење 
Базе података о мостовима као и Базе података о потпорним 
конструкцијама које се тренутно користе од стране ЈП Путе-
ви Србије. 

Објавила је већи број научних и стручних радова у до-ма- 
ћим и страним часописима и зборницима домаћих и међу-
народних конференција. Аутор је неколико поглавља у дома-
ћим и страним монографијама. Члан је уређивачког одбора 
часописа Пут и саобраћај (Via-Vita – Српско друштво за пу- 
теве) и рецензент више радова у међународним часописима.

Успешно је учествовала у изради већег броја стручних 
радова (идејних и главних пројеката, пројеката санације и 
ревизија пројеката) бетонских мостова. Учествовала je у 
једном међународном и осам домаћих научних пројеката.

Члан је и активни сарадник Друштва грађевинских кон-
структера Србије и Радне групе Интернационалног коми-
тета за Бетон (fib ТG8.4). Такође је члан Инжењерске комо-
ре Србије и има пројектантску лиценцу.

В. проф. др 
ИВАН С. ИГЊАТОВИЋ 

дипл. грађ. инж.
Рођен је 1979. године у Пожаревцу. 
Дипломирао је на Грађевинском фа-
култету у Београду 2004. године на 
Одсеку за конструкције, где одмах 
почиње да ради у звању асистента 
приправника, а након одбране ма-
гистарске тезе 2009. године биран 
је у звање асистента на групи пред-
мета Бетонске конструкције. Докторску дисертацију одбра-
нио је 2013. године, а наредне, 2014, изабран је у звање до-
цента. У звање ванредног професора изабран је 2018. године. 
Држи вежбе из предмета Теорија бетонске конструкције и 
предавања из предмета Бетонске конструкције и Санације, 
реконструкције и одржавање бетонских конструкција. Од 
октобра 2018. године обавља функцију продекана за науку и 
координатора за Еразмус програм мобилности. 

Аутор је или коаутор 45 чланака публикованих на на-
учним и стручним скуповима, 27 чланака у часописима 
(17 радова на SCI листи), два поглавља у међународним 
монографијама, три техничка решења, као и збирке зада-
така из предмета на којем је ангажован. Укупна цитира-
ност без самоцитата је 628, h-индекс 10. Редовно је ангажо-
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ван као рецензент у седам међународних часописа и био 
је гостујући едитор за посебно издање часописа Materials 
(MDPI). Био је члан три комисије за оцену и одбрану док-
тората на домаћим универзитетима (УБ и ФТН) и два док-
тората у иностранству (TU Delft) и ментор на изради једне 
докторске дисертације.

Учествује у раду водећих научних и стручних организаци-
ја у Србији и иностранству у којима обавља улогу генерал-
ног секретара (ДГКС), члана радних група (fib, RILEM), чла-
на (СУЗИ, ДИМК), односно представника факултета (SDA, 
SZG). 

Био је учесник два национална пројекта, седам међунаро-
дних пројеката и две COST акције у којима је остварио два 
краткотрајна боравка у иностранству (Veszprém, Hungary, 
2014, и Rome, Italy, 2015).

Истраживања у којима учествује усмерена су ка: 1) при- 
мени бетона на бази рециклираних материјала и индустри-
јских нуспроизвода и 2) трајности, поузданости и прорачуну 
употребног века бетонских конструкција. 

Учествује у изради пројеката конструкције и техничких 
контрола. Има пројектантску лиценцу (310) Инжењерске ко-
море Србије и члан је (ментор) комисије за полагање струч-
них испита и издавање лиценци. Известилац је државне ре-
визионе комисије за грађевинске конструкције. 

В. проф. др 
НЕНАД П. ПЕЦИЋ 

дипл. грађ. инж.
Рођен је 1963. године у Београду, 
где је завршио Математичку гим- 
назију. Дипломирао је на Грађевин- 
ском факултету у Београду 1987. 
године, на Одсеку за конструкци-
је, са радом из области бетонских 
конструкција. Рад је награђен на- 
градом Привредне коморе града 
Београда за 1987. годину. Последипломске студије на Грађе- 
винском факултету у Београду уписао је 1988. и магистри- 
рао 1991. године, са радом под насловом Прорачун ефе- 
ктивне крутости линијских армирано-бетонских носача 
савијених силама. Магистарски рад је награђен наградом 
Привредне коморе града Београда за 1991. годину. Доктор-
ску дисертацију под насловом Унапређење методологије 
контроле угиба армирано-бетонских конструкција одбра-
нио је 2013. године на Грађевинском факултету у Београду.

На Грађевинском факултету запослен је од 1988. године. 
У звање доцента изабран је 2013, а у звање ванредног про-
фесора 2020. године. У току рада на Катедри за бетонске кон-
струкције и бетонске мостове, сада Катедри за материјале 
и конструкције, учествовао је у реализацији свих облика 
наставе по програму редовних студија на свим одсецима, а 

потом и основних и дипломских академских студија на Од-
секу за конструкције. Рад у настави су у посебно великом 
обиму чиниле консултације за израду дипломских радова, 
синтезних пројеката и мастер радова из области бетонских 
конструкција. Био је ментор или коментор више од 100 ди-
пломских и мастер радова.

Његов научноистраживачки и стручни рад усмерен је на 
проблеме носивости и употребљивости армирано-бетон-
ских и претходно напрегнутих конструкција. Као истражи-
вач, учествовао је у реализацији пет пројеката Министарства 
за науку и технологију Републике Србије. Последњих година 
претежно се бави проблемима који проистичу из настојања 
да се наша регулатива из области пројектовања бетон-
ских конструкција усклади са европским нормама. Члан је 
комисије У250-2 Пројектовање бетонских конструкција Ин-
ститута за стандардизацију Србије.

Учествовао је у изради великог броја стручних студија 
и пројеката из области бетонских конструкција. Објавио је 
више од 40 научних и стручних радова у домаћим и стра-
ним часописима и зборницима домаћих и међународних 
конференција. 

В. проф. др 
БРАНКО Д. МИЛОСАВЉЕВИЋ 

дипл. грађ. инж.
Рођен је 1962. године у Прокупљу, 
а основну и средњу школу завр-
шио Београду. Дипломирао је на 
Грађевинском факултету Универ-
зитета у Београду 1988. године на 
Одсеку за конструкције. На Гра- 
ђевинском факултету у Београду 
 запослен је од 1988. године, где 
ради у звању асистента приправника, а након одбране ма-
гистарске тезе из области дејства пожара на армиранобе-
тонске конструкције. У звање асистента изабран је 1994. 
године. Докторску дисертацију из области везе армирано-
бетонског и челичног елемента преко арматурних спојница 
одбранио је 2014. године, а исте године изабран је у звање 
доцента за ужу научну област Бетонске конструкције. У зва- 
ње ванредног професора изабран је 2020. године. 

Члан је Инжењерске коморе Србије и Друштва грађевин-
ских конструктера Србије. Од 2015. је известилац Државне 
ревизионе комисије Министарства грађевинарства, саобра-
ћаја и инфраструктуре. Члан је председништва Друштва гра-
ђевинских конструктера Србије и Управног одбора Српског 
удружења за сеизмичко инжењерство. 

Његов научноистраживачки, стручни и педагошки рад 
усмерен је на армиранобетонске конструкције, сеизмичка 
дејства и дејства пожара на конструкције. Последњих година 
претежно се бави проблемима из спрегнутих конструкција, 
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са акцентом на монтажно-демотажне везе између челика 
и бетона. На модулу за конструкције Грађевинског факул- 
тета држи предавања из области армиранобетонских међу-
спратних конструкција, пројектовања армиранобетонских 
конструкција отпорних на сеизмичка дејства и технологије 
грађења бетонских конструкција. Учествовао je у седам до-
маћих научних пројеката. 

Објавио је више од 20 научних и стручних радова у 
домаћим и страним часописима и зборницима домаћих 
и међународних конференција. Аутор је више поглавља у 
монографијама. Такође, учествовао је у изради преко 150 
стручних студија и пројеката из области пројектовања кон- 
струкција. 

Доц. др 
НИКОЛА С. ТАНАСИЋ 

дипл. грађ. инж.
Рођен је у Београду 1984. године. 
Дипломирао је на Грађевинском 
факултету у Београду 2007. на 
Одсеку за конструкције, као први 
студент у генерацији. На истом 
факултету је 2015. одбранио док-
торску дисертацију, након чега је 
изабран у звање доцента.

Од 2007. до 2018. године ради на Катедри за материјале и 
конструкције Грађевинског факултета у Београду. Као аси- 
стент-студент докторских студија учествује у припреми и 
извођењу вежби на предметима са групације Бетонске кон-
струкције: Теорија бетонских конструкција, Пројектовање 
и грађење бетонских конструкција 1 и 2, Претходно напре-
гнуте бетонске конструкције и Бетонске конструкције (одсе-
ци за хидротехнику, путеве и железнице, и менаџмент). Као 
доцент, од 2015. ради и на вођењу вежби на предметима ма-
стер студија, Бетонски мостови и Санације, реконструкције 
и одржавање бетонских конструкција. Био је коментор при-
ликом израде више од 30 синтезних пројеката студената ос-
новних студија. Један је од коаутора уџбеничке литературе 
Практикум за вежбе из Бетонских мостова.

Током рада на Факултету, учествовао је на једном до-
маћем и једном међународном научном пројекту. Као глав-
ни аутор објавио је два научна рада у часописима са SCI 
листе. Такође, као аутор и коаутор објавио је више од 10 
научних радова у зборницима са домаћих и међународних 
конференција. 

Поред наставе и научноистраживачког рада, током 10 
година инжењерске праксе учествује на изради пројектне 
документације идејних и главних пројеката конструкција у 
Србији, међу којима су: стамбене зграде, обдаништa, фунда-
менти индустријских објеката и постројења за пречишћавања 
воде.

Доц. др 
ВЕЉКО М. КОКОВИЋ 

дипл. грађ. инж.
Рођен је у Сомбору 1976. године. 
На Грађевинском факултету Уни- 
верзитета у Београду дипломирао је  
2001. године на Одсеку за констру-
кције, а 2009. године на истом фа-
култету одбранио је магистарску 
тезу. Докторску дисертацију из уже 
научне области бетонских констру-
кција одбранио је 2016. године. 

На Грађевинском факултету је запослен од 2001. го-дине, 
првобитно као сарадник на Институту за матери-јале и 
конструкције, а од 2003. у звању асистента приправника на 
групи предмета Бетонске конструкције. У звање асистента 
изабран је 2009. године, а у звање доцента 2017. године. 

Учествовао је у одржавању наставе на практично свим 
предметима из групације Бетонских конструкција, а такође и 
у изради великог броја завршних радова студената – диплом-
ских, синтезних и мастер пројеката. Његов научноистражи- 
вачки рад је усмерен на област бетонских конструкција и 
сеизмичко инжењерство. Био је учесник три домаћа и два 
међународна научна пројекта. Аутор је бројних научних и 
стручних радова у часописима и зборницима националних 
и страних конференција. Као предавач учествовао је у курсе-
вима за стручно усавршавање инжењера у привреди. Члан је 
бројних националних и међународних струковних удружења.

Упоредо са радом у настави и на научним пројектима ак- 
тивно се бави и стручним радом. Учествовао је у изради број- 
них главних и идејних пројеката и пројеката реконструкције 
за објекте као што су стамбени и пословни објекти, тржни цен- 
три, хотели, друмски мостови, хидротехнички објекти, теле-
комуникациони објекти и електроенергетски објекти. Кон-
струкција једног од изведених објеката верификована је као 
оригинално ауторско грађевинско дело. Већина пројектованих 
објеката је и изведена, како у земљи, тако и у иностранству.

Доц. др 
НИКОЛА Н. ТОШИЋ 

маст. инж. грађ.
Рођен је 1987. године у Београду, 
где је завршио основну школу и ги-
мназију. На Грађевинском факул- 
тету је завршио основне и мастер 
академске студије 2010, односно 
2011. године. По завршетку студи-
ја, одлази на праксу у Лондон у 
компанију Mace Ltd. на пројекту 
Shard London Bridge.
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Током 2012. године ради као инжењер у компанији Чели-
кинвест д.о.о. Београд на пројектовању и извођењу челичних 
конструкција. Докторске студије на Грађевинском факултету 
уписује 2012. Изабран је у звање асистента студента доктор-
ских студија за ужу научну област Бетонске конструкције 
2013. године, а докторску дисертацију на тему дуготрајног 
понашања армирано-бетонских елемената од бетона са ре-
циклираним агрегатом и високим садржајем летећег пепела 
одбранио је 2018. Исте године изабран је у звање доцента за 
ужу научну област Бетонске конструкције. У периоду август–
новембар 2019. боравио је као гостујући Фулбрајт истражи-
вач на Универзитету Нотр Дејм у Индијани, САД. Од 2020. 
године ради као Марија Склодовска Кири постдокторски 
истраживач на Политехничком Универзитету Каталоније у 
Барселони, Шпанија.

Држао је вежбе из предмета Бетонске конструкције (ХВЕ, 
ПЖА, УПГ) и Теорија бетонских конструкција 2 (МКОН). 
Као асистент и ментор учествовао је у изради и одбрани пре-
ко 20 дипломских и мастер радова.

Као аутор или коаутор публиковао је 18 радова на SCI 
листи уз укупну цитираност без самоцитата од 275 цитата 
и h-индекс 7. Такође је публиковао преко 20 радова на на-
учним и стручним скуповима, као и једно поглавље домаће 
монографије. Редовно је ангажован као рецензент у шест 
међународних часописа.

Активан је члан Међународне федерације за конструк-
цијски бетон fib где је председавајући радне групе посвећене 
конструкцијској примени бетона са рециклираним агре-
гатом. Такође је експертски члан радне групе CEN/TC 250/
SC 2/WG 1 за израду Еврокода 2. Члан је домаћих удружења 
ДГКС и СУЗИ.

Главни је истраживач на два међународна пројекта 
(Фулбрајт и Марија Склодовска Кири) и учесник четири 
међународна и једног националног пројекта.

Доц. др 
ЈЕЛЕНА С. ДРАГАШ 

маст. инж. грађ.
Рођена је у Београду 1986. године. 
Дипломирала је на Грађевинском 
факултету Универзитета у Београ-
ду 2009. године на Одсеку за кон-
струкције, а 2010. завршила је ма-
стер академске студије. Докторску 
дисертацију је одбранила 2018. го- 
дине, након чега је изабрана у зва-
ње доцента 2019. Добитница је награде Привредне комо-
ре Србије и награде Друштва грађевинских конструктера 
Србије за најбоље докторске дисертације у 2018/2019 години.

Од 2009. до 2013. године, радила је у привреди, као гра-
ђевински инжењер на пословима пројектовања и извођења 

челичних конструкција у оквиру привредног друштва В.В. 
Челик д.о.о.

Од 2013. ради на Катедри за материјале и конструкци-
је Грађевинског факултета у Београду на предметима из 
уже научне области Бетонске конструкције. Током 2019–
2020. године обављала је дужност секретара Катедре за ма-
теријале и конструкције. Такође, учествује у организацији и 
реализацији стручног курса перманентног образовања на 
Грађевинском факултету Универзитета у Београду.

Учествовала је у неколико међународних истражива-
чких пројеката у вези са за одрживошћу бетона и бетонских 
конструкција. Као аутор и коаутор до сада је публиковала 
35 радова у часописима и зборницима конференција, од 
чега десет у часописима индексираним на SCI листи. Према 
бази SCOPUS, радови су цитирани 157 пута. Такође, рецен-
зент је у неколико међународних часописа.

Учествовала је у изради неколико студија реализова-
них у оквиру Института за материјале и конструкције Гра-
ђевинског факултета, као и у неколико пројеката реализо-
ваних у оквиру привредног друштва В.В. Челик д.о.о.

Доц. др 
ВЕДРАН Н. ЦАРЕВИЋ 

маст. инж. грађ.
Рођен је у Бањалуци 1987. године. 
Дипломирао је на Грађевинском 
факултету Универзитета у Београ-
ду 2010. године на Одсеку за кон- 
струкције, а 2011. године на истом 
факултету завршио је мастер ака- 
демске студије. Докторску дисерта-
цију је одбранио на Грађевинском 
факултету у Београду 2020. године, након чега је изабран у 
звање доцента 2021. године.

Након завршетка мастер академских студија од 2012. до 
2015. године радио је у привреди, као грађевински инжењер 
на пословима пројектовања и извођења грађевинских кон-
струкција.

Од 2015. године ради на Катедри за материјале и кон-
струкције Грађевинског факултета у Београду на предмети-
ма из уже научне области Бетонске конструкције. Од 2015. 
до 2018. године обављао је дужност секретара Катедре за 
материјале и конструкције. Такође, учествује у организацији 
и реализацији два стручна курса перманентног образовања 
на Грађевинском факултету Универзитета у Београду.

Поред рада у настави и на научним пројектима, акти- 
ван је и у стручној примени стеченог знања. Радио је на из-
ради неколико студија реализованих у оквиру Института 
за материјале и конструкције.

Као аутор и коаутор до сада је публиковао 25 научних 
радова у домаћим и страним часописима и на домаћим, 
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односно међународним конференцијама. Такође, рецен- 
зент је у три међународна часописа, и то: Construction and 
Building Materials, Journal of Cleaner Production и Journal of 
Materials in Civil Engineering. 

ВАЊА Х. АЛЕНДАР 
дипл. грађ. инж.

Рођен 1947. године у Загребу. Ос-
новну школу и гимназију завр-
шио у Београду. Дипломирао на 
Грађевинском факултету Универ-
зитета у Београду 1976. године, на 
Одсеку за конструкције. 

У периоду 1976–2007. ради на 
 Грађевинском факултету као сара-
дник, асистент-приправник, стру- 
чни сарадник и виши стручни сарадник на групи предмета 
Бетонске конструкције. Учествује у настави, истраживању и 
пројектовању за потребе привреде. Нарочито значајан допри-
нос дао је у конципирању и реализацији наставе из предмета 
Пројектовање и грађење бетонских конструкција 2, са акцен-
том на асеизмичком концепту пројектовања конструкција. 
Иницијатор је набавке опреме и софтвера, од првих рачунар-
ских система до савремених програма (MicroVAX, ТАBS77, 
SAP, DIANA) и примене рачунарских метода у пројектовању 
конструкција. Аутор је неколико софтверских пакета и алата 
(SLOMS, ENVI) за анализу, димензионисање и контролу пре-
сека и елемената. 

Сарађивао на изради више од 150 дипломских радова. 
Објавио је више од 30 радова на домаћим и међународним 
скуповима, часописима, коаутор је неколико књига и по-
главља у монографијама у којима су обрађене теме из об-
ласти граничних стања носивости и употребљивости, не-
линеарне анализе, претходно напрегнутих конструкција 
великих распона, витких конструкција и земљотресног 
инжењерства. Објављује штампана и електронска скрипта 
из области претходно напрегнутог бетона и земљотресног 
инжењерства. Учествује у увођењу Еврокодова, као пре-
водилац и члан комисија за EC2 и EC8. Рецензент америч-
ког института EERI на пројекту World Housing Enciclopedia. 
Члан је америчког института за бетон, ACI. 

Учествује у изради више од 80 идејних и главних пројека-
та, студија и експертиза. Као пројектант или консултант, ра-
ди у Русији, Израелу, Чехословачкој, Ираку и Узбекистану. Као 
члан тима на пројекту Београдска Арена, добитник је при-
знања ЈДГК за најбоље конструктерско остварење 1998–1999.

Од 2007. је у фирми DNEC, као суоснивач, технички 
директор и партнер. Ради на пројектима високих зграда 
на Блиском истоку и у Србији.

Добитник је признања ДГКС за животно дело 2016. 
године. Суоснивач је Српског удружења за земљотресно 

инжењерство – СУЗИ 2018, чији је потпредсеник у пери-
оду 2018–2021. 

ДРАГО Д. ОСТОЈИЋ 
дипл. грађ. инж. 

Рођен је 1953. године у Теслићу, 
БиХ, где је завршио основну шко-
лу и гимназију. На Грађевински фа- 
култет у Београду уписао се 1972. а 
дипломирао 1978. године. Одмах по 
дипломирању запослио се на фа- 
култету као стручни сарадник у 
Институту за материјале и кон-
струкције, на групи предмета Бе-
тонске конструкције, где је био запослен до пензионисања 
2018. године. Од 1980. године учествовао је у извођењу на-
ставе на групи предмета Бетонске конструкције. Као ментор 
и асистент учествовао је у изради и одбрани преко 200 ди-
пломских радова.

Заједно са колегама, аутор је неколико збирки задатака 
и приручника за студенте, али и за инжењере у пракси. У 
стручним и научним часописима, на стручним скуповима 
и саветовањима је, самостално или као коаутор, објавио 
више од 30 радова.

У стручној пракси се бавио пројектовањем различитих 
врста објеката. Посебна област делатности јесу пројекти са- 
нације или реконструкције објеката код којих су оштеће- 
ња настала услед различитих дејстава (земљотрес, бомбар-
довање, дотрајалост, промена намене итд.). Поред тога, ба-
вио се и вршењем стручног надзора приликом изградње 
објеката, вршењем техничке контроле пројеката и консул-
тантским послом при изради идејних и главних пројекта. 
Боравио је у Ираку, Алжиру и у Русији на различитим струч-
ним задацима.

Поседује лиценцу одговорног пројектанта грађевинских 
конструкција објеката високоградње, нискоградње и хидро-
градње. Био је члан Комисије за полагање стручних испита 
и издавање лиценци за одговорног пројектанта. За профе-
сионално ангажовање на отклањању последица земљотреса 
у Краљеву добио је 2011. године од Инжењерске коморе 
Србије Повељу за изузетно достигнуће у струци.

Известилац је државне ревизионе комисије за грађе-
винске конструкције од 2016. године. 

ЈОВО Н. ТАРАНА 
дипл. грађ. инж.

Рођен је 1947. у Старом Сланом код Требиња, БиХ. Основ-
ну школу и школу ученика у привреди металске струке 
завршио је у Требињу 1964. Грађевински факултет у Бео-
граду уписао је 1970. године. Дипломирао је 1977. године 
на предмету Бетонске конструкције. 
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После дипломирања, у периоду 1977–1979. године, радио 
је у ГИМП Неимарство у Требињу, као самостални пројек-
тант конструкције и руководилац градилишта. Током 1979. 
радио је у РО Пројектинвест у Београду, на пословима гра-
ђевинске оперативе и инжењеринга.

На Грађевинском факултету у Београду запослио се 1979. 
године као грађевински инжењер у Институту за материјале 
и конструкције. За стручног сарадника у Институту изабран 
је 1981. Од 1981. године учествује у одржавању вежбања на 
групи предмета Бетонске конструкције.

Као сарадник, учествовао је у научноистраживачком 
пројекту Теоријска и експериментална анализа понаша-
ња монтажног лаког носача са затегом, израђеном у Ин-
ституту за материјале и конструкције.

Самостално или тимски, учествовао је у изради низа 
идејних и главних пројеката армиранобетонских и челич-
них конструкција објеката различите намене – хала, резер-
воара, индустријских, друштвених и стамбених објеката. 
Радио је и на снимању, анализи стања и на утврђивању уз-
рока оштећења, као и на изради одговарајућих пројеката 
санације конструкција различитих објеката – мостова, ин-
дустријских, пољопривредних и друштвених објеката. 

Факултет је напустио 2005. године. 

МИОДРАГ О. СТОЈАНОВИЋ 
дипл. грађ. инж.

Рођен је у Београду 1962. године. 
Након завршетка основне школе 
и гимназије уписује Грађевински 
факултету Универзитета у Београ-
ду, на коме дипломира 1988. го-
дине на Одсеку за конструкције.

На Грађевинском факултету је 
запослен од 1988. године, првоби-
тно као асистент-приправник, а од 
1997. године у сарадничком звању. Обављао је дужност тех-
ничког руководиоца Лабораторије за метале у оквиру Ин-
ститута за материјале и конструкције.

Члан је Инжењерске коморе Србије и Друштва грађе-
винских конструктера Србије. Изабран је за известиоца Др-
жавне ревизионе комисије Министарства грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре. Од 2015. до 2018. године био 
је члан Савета Грађевинског факултета. Од 2017. године ак-
тивно се бави имплементацијом ИСО стандарда са позиције 
Координатора руководства за квалитет.

Учествовао је у одржавању наставе на практично свим 
предметима из групације Бетонских конструкција, по-
себно на Одсеку за конструкције и Одсеку за менаџмент, 
технологије и информатику у грађевинарству. Такође, 
учествовао је у изради преко 200 завршних радова студе-
ната – дипломских и синтезних пројеката. У периоду до 

2000. године учествовао је у више научноистраживачких 
и технолошких пројеката из области бетонских конструк- 
ција.

Упоредо са радом у настави и научним пројектима 
активно се бави и стручним радом. Учествовао је у из-
ради бројних главних и идејних пројеката и пројеката 
реконструкције за објекте као што су стамбени, послов-
ни и резиденцијални објекти, спортске хале (дворана за 
мале спортове ФФВ у Београду, хале у Смедереву, Теслићу, 
Казању – РФ), тржни центри, хотели, друмски мостови, 
индустријски и хидротехнички објекти (идејни и глав-
ни пројекат водоторња Летњиковац у Шапцу). Већина 
пројектованих објеката је и изведена, како у земљи, тако 
и у иностранству (Руска федерација, Аустрија, Пољска, 
земље региона).

Преминуо је 28. јуна 2021. године.

Мр НАТАША Ж. 
СТОЈАНОВИЋ ПАВЕЛИЋ 

дипл. грађ. инж.
Рођена је у Београду 1970. године. 
Дипломирала је на Грађевинском 
факултету Универзитета у Београ- 
ду 1996. године на Одсеку за кон- 
струкције а дипломски рад је на-
грађен из фонда проф. др Ђорђа Ла- 
заревића. На истом факултету је 
2005. године одбранила и магистар-
ску тезу. Од стране Југословенског друштва грађевинских 
конструктера ова магистарска теза награђена је као најбоље 
остварење из научноистраживачке области у грађевинском 
конструктерству Србије и Црне Горе за 2004. и 2005. годину, 
а Привредна комора Београда наградила је тезу као најбољу 
магистарску тезу одбрањену у току 2004/2005. године. 

Током рада на Грађевинском факултету, најпре као сарад-
ник (1996–1998), затим асистент-приправник (1998–2005), 
па асистент (2005–2014), учествовала је у свим облицима 
наставе (групне и појединачне вежбе, консултације, испити, 
консултације за израду дипломских радова) из већине пред-
мета на групацији предмета Бетонске конструкције (V–X се-
местар свих одсека грађевине).

Истовремено, учествовала је у научноистраживачким про- 
јектима и аутор је већег броја стручних радова (идејних про-
јеката, главних пројеката, извештаја, ревизија) чији су носио-
ци били институти Грађевинског факултета у Београду.

У периоду од 1996. до 2014. године (до када је радила на 
Грађевинском факултету Универзитета у Београду), учество-
вала је на више научних и стручних скупова у земљи и ино-
странству и објавила више радова у вези са проблематиком 
армиранобетонских конструкција и асеизмичког инжењер-
ства. Коаутор је на изради једне монографије. 
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ИВАН М. МИЛИЋЕВИЋ 
маст. инж. грађ.

Рођен је 1991. године у Параћину, где 
је завршио основну школу и гимна-
зију. Основне академске студије на 
Грађевинском факултету у Београду 
уписао је 2010, а завршио 2014. го- 
дине, на студијском програму Гра- 
ђевинарство, модул Конструкције. 
Исте године уписао је мастер ака-
демске студије на Грађевинском фа- 
култету Универзитета у Београду, које је завршио 2015. Док-
торске студије на Грађевинском факултету у Београду уписао 
је 2015. У звање асистента студента докторских студија из-
абран је 2016. за ужу научну област Бетонске конструкције на 
Катедри за материјале и конструкције. 

На основним академским студијама, ангажован је у реа-
лизацији наставе на предметима Пројектовање и грађење 
бетонских конструкција 1 и Пројектовање и грађење бетон-
ских конструкција 2, док је на мастер студијама ангажован на 
предметима Санација, реконструкција и одржавање бетон-
ских конструкција и Специјална поглавља бетонских кон-
струкција. Помаже и учествује у изради дипломских и мастер 
радова студената основних и мастер академских студија. Ак-
тивно учествује у извођењу курса за инжењере из праксе у 
оквиру програма континуиране едукације на Грађевинском 
факултету у Београду.

Као истраживач, посвећен је најпре експерименталној 
и теоријској анализи монтажно-демонтажних веза челич-
них и армиранобетонских елемената. Поред тога, бави се 
истраживањима из области понашања АБ конструкција 
при дејству земљотреса. Као аутор или коаутор објавио је 
13 научних и стручних радова. 

Учествовао је у разради неколико идејних и главних про-
јеката армиранобетонских конструкција. Члан је Друштва гра- 
ђевинских конструктера Србије и Српског удружења за зе-
мљотресно инжењерство. 

 
СТЕФАН Ж. МИТРОВИЋ 

маст. инж. грађ.
Рођен је 1995. године у Ваљеву, где 
је завршио основну школу и техни- 
чку школу. На Грађевинском факул- 
тету у Београду завршио je основне 
академске студије на модулу Кон-
струкције 2018. Проглашен је за 
студента генерације на студијском 
програму Грађевинарство и награ-
ђен из фонда проф. Владимира Ко-
ролије. Мастер академске студије завршава 2019. Добитник 
је награде из Фонда проф. Илије Стојадиновића за најбољи 

мастер рад из области Бетонских мостова. Током студија до-
битник је стипендија града Ваљева и Републике Србије. Док-
торске студије на Грађевинском факултету у Београду уписао 
је школске 2019/2020. године. Изабран је у звање асистента 
– студента докторских студија 2020. за ужу научну област Бе-
тонске конструкције. Ангажован је у настави на предметима 
Бетонске конструкције 1, Теорија бетонских конструкција 1 
и 2, Мостови на основним академским студијама и Бетонски 
мостови на мастер академским студијама. 

Његов научноистраживачки, стручни и педагошки рад ус- 
мерен је на армиранобетонске и претходно напрегнуте кон- 
струкције. Објавио је више научних и стручних радова у дома- 
ћим часописима или у зборницима домаћих и међународних 
конференција. Учествовао је у изради пројектне документаци-
је, контролних прорачуна, стручних ми-шљења и експертиза. 
Члан је Друштва грађевинских конструктера Србије (ДГКС).

МИЛИЦА Б. ВИДОВИЋ 
маст. инж. грађ.

Рођена је 1997. године у Власеници, 
Република Српска, БиХ. Основну 
школу и гимназију општег смера за- 
вршила је у Хан Пијеску као носи- 
лац Вукове дипломе. На Грађевин-
ском факултету у Београду основне 
академске студије завршава 2019. и 
мастер академске студије 2020. го- 
дине на студијском програму Грађе- 
винарство, модул Конструкције. Добитник је награде из Фон-
да академика Ђорђа Лазаревића за најбољи мастер рад из об-
ласти бетонских конструкција. Током школске 2019/2020. и 
2020/2021. ангажована је као студент-демонстратор на гру-
пи предмета Бетонске конструкције. Докторске студије на 
Грађевинском факултету у Београду, модул Грађевинарство, 
уписала је школске 2020/2021. године. Изабрана је у звање аси- 
стента студента докторских студија у фебруару 2021. године 
за ужу научну област Бетонске конструкције.

Металне конструкције (Metal Structures) 
Професор емеритус др 
ДРАГАН В. БУЂЕВАЦ 

дипл. грађ. инж.
Рoђeн je 1954. гoдинe у Крaгуjeвцу. 
Нa Грaђeвинском фaкултeту Уни-
вeрзитeтa у Бeoгрaду диплoмирao 
је 1980. нa Oдсeку зa кoнструкциje. 
На истом факултету одбранио је мa-
гистaрски рaд 1985. гoдинe, а док- 
торску дисертацију 1990. и за обe 
добио награду Приврeднe кoмoрe 
грaдa Бeoгрaдa.
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Пo диплoмирaњу, зaпoслиo сe у Институту зa мaтeриjaлe 
и кoнструкциje Грaђeвинскoг фaкултeтa у Бeoгрaду кao 
инжeњeр-сaрaдник. Године 1981. изaбрaн je зa aсистeнтa 
припрaвникa, 1987. гoдинe. за асистента, 1991. гoдинe за дo- 
цeнтa, 1995. гoдинe зa вaнрeднoг прoфeсoрa, a 2001. гoди-
нe зa рeдoвнoг прoфeсoрa зa групу прeдмeтa Meтaлнe кoн-
струкциje и Meтaлни мoстoви. Сенат Универзитета у Бео-
граду 2020. године додељује му звање професор емеритус. 
Држао је вeжбе и предавања нa свим прeдмeтимa из групe 
прeдмeтa Meтaлнe кoнструкције и код њега је дипломирало 
више од 200 студената. По усвajaњу Бoлoњске дeклaрaциjе 
фoрмирao je нoвe нaстaвнe плaнoвe и прoгрaмe нa oснoвним 
и мaстeр студиjaмa и биo мeнтoр при изрaди вишe oд 100 
синтeзних и мaстeр рaдoвa. Учeствoвao je у фoрмирaњу дo-
ктoрских студиja нa кojимa држи наставу. Био je члaн кoми-
сиja зa oдбрaну десет мaгистaрских тeзa од којих је на шест 
 био и ментор, а био je члaн кoмисиjа зa приjeм тeмe, oцeну 
и oдбрaну осам дoктoрских дисeртaциja, од којих је на пет 
био ментор. Aутoр je или кoaутoр шест уџбеникa, пет мoнo- 
грaфиja, четири збиркe зaдaтaкa и шест прeвoдa из oблa-
сти мeтaлних кoнструкциja. Знaчajaн рaд oглeдa сe и у пиo-
нирскoм aнгaжoвaњу нa имплементацији европског стандар-
да Eврoкoд 3 у нашу инжењерску праксу и за то је нaгрaђeн oд 
стрaнe Jугoслoвeнскoг друштвa грaђeвинских кoнструктeрa 
кao нajбoљe oствaрeњe у oблaсти нaукe и тeхнoлoгиje.

Oбjaвиo je 59 рaдoвa у нaучним чaсoписимa мeђунaрo- 
днoг и нaциoнaлнoг знaчaja. Нa дoмaћим и мeђунaрoдним 
нaучним и стручним кoнгрeсимa, симпoзиjумимa и скупo-
вимa oбjaвиo je 143 рaдa. У бaзи Web of Science имa 163 ци- 
тaтa. Учeствoвao је нa скoрo стo нaучних и стручних скупо- 
вa у Србиjи и бившој Jугoслaвиjи и нa вишe oд 20 скупoвa 
у инoстрaнству. Активно je учeствoвao у шест нaучнoистрa-
живaчких и десет тeхнoлoшких прojeкaтa, а у некима је био 
и руководилац. Вишe гoдинa je биo члaн Maтичнoг нaучнoг 
oдбoрa зa сaoбрaћaj, урбaнизaм и грaђeвинaрствo Mинистaр-
ствa прoсвeтe, нaукe и тeхнoлoшкoг рaзвoja Рeпубликe Србиje. 

Учествовао је у изради више од 250 глaвних и идejних 
прojeкaтa од којих су многи награђени. Зaступљeни су 
рaдoви из рaзличитих oблaсти чeличних кoнструкциja, кao 
штo су: хaлe, згрaдe, шoпинг-цeнтри, супeрмaркeти, aутo-
цeнтри, спoртскe двoрaнe, хaнгaри, нaдoгрaдњe, мoстoви, 
димњaци, стубoви дaлeкoвoдa, цeвoвoди итд. Учeствoвao 
je нa вишe jaвних кoнкурсa зa идejнa рeшeњa рaзличитих 
грaђeвинских oбjeкaтa и дoбиo чeтири првe нaгрaдe.

Биo је члaн и преседник Сaвeтa Грaђeвинскoг фaкултeтa 
Унивeрзитeтa у Бeoгрaду, сeкрeтaр Кaтeдрe зa мeтaлнe и дрвe- 
нe кoнструкциje и згрaдaрствo, сeкрeтaр Oдсeкa зa кoнстру-
кциje и шeф Кaтeдрe зa мaтeриjaлe и кoнструкциje.

Члaн je Друштвa грaђeвинских кoнструктeрa Србиje, Me-
ђунaрoднoг друштвa зa мoстoвe и кoнструкциje – IABSE. Биo 
je члaн Кoмисиje зa пoлaгaњe стручних испитa, прeдстaвник 

Jугoслaвиje у Eврoпскoj кoнвeнциjи зa чeличнe кoнструкциje 
– ECCS и члaн и Прeдсeдник Кoмисиje Сaвeзнoг зaвoдa зa стaн- 
дaрдизaциjу из oблaсти нoсeћих кoнструкциja oд чeликa и aлу- 
миниjумa, прeдсeдништвa JДГК и Рeпубличкe грaђeвинскe 
рeвизиoнe кoмисиje зa стручну кoнтрoлу тeхничкe дoкумeн-
тaциje зa изгрaдњу oбjeкaтa oд знaчaja зa Рeпублику Србију.

Проф. др 
ЗЛАТКО А. МАРКОВИЋ 

дипл. грађ. инж.
Рођен је 1968. у Београду. Дипломи- 
рао је на Грађевинском факултету 
Универзитета у Београду 1992. го-
дине, где је магистрирао 1995. и док-
торирао 2002. године. За докторску 
дисертацију добио је награду При-
вредне коморе града Београда. 

Од 1993. запослен је на Катедри 
за материјале и конструкције Грађевинског факултета у Бео-
граду као инжењер-сарадник – млади таленат. За асистента 
на групацији Металне конструкције изабран је 1996, а у звање 
доцента унапређен је 2003. године. У звање ванредног профе-
сора изабран је 2007, а редовни професор постаје 2012. годи-
не. Држи предавања из предмета Металне конструкције 1 и 
Металне конструкције 2 на основним студијама и из Метал-
них мостова на мастер студијама модула Конструкције. Осим 
тога, на докторским студијама предаје Специјалне проблеме 
граничних стања металних и спрегнутих конструкција.

У периоду од 2004. до 2006. био је продекан за финансије 
Грађевинског факултета у Београду. Од 2015. је управник Ин-
ститута за материјале и конструкције. Током 2020. био и је 
в.д. шефа Катедре за материјале и конструкције. Осим тога, 
био је и члан Савета Грађевинског факутета. Тренутно је 
члан Већа научних области грађевинско-урбанистичких на-
ука. Од 2016. до 2020. године био је члан Надзорног одбора 
Института ИМС. У периоду 2018–2019. био је члан Струч-
ног савета Саобраћајног института ЦИП. Веома је активан 
у Друштву грађевинских конструктера Србије (ДГКС), где 
је био члан Надзорног одбора и генерални секретар (2014–
2018). Од 2018. обавља функцију председника Председни-
штва ДГКС. Председник је Комисије за стручне испите из 
области грађевинских конструкција и члан Републичке ре-
визионе комисије за објекте од значаја за Републику Србију.

Области његовог научноистраживачког и стручног ра- 
да јесу металне и спрегнуте конструкције, са посебним ак- 
центом на стабилности и везе елемената челичних конструк-
ција. Велики део свога рада посветио је Еврокодовима за 
конструкције и њиховом увођењу у домаћу регулативу. Ду-
гогодишњи је председник комисија Института за стандар-
дизацију Србије У250-1,8: Основе прорачуна, дејства на кон- 
струкције и сеизмички прорачуни и У250-3,4,9: Челичне 
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конструкције, спрегнуте конструкције од челика и бетона и 
алуминијумске конструкције. Руководио је радном групом 
Министарства за грађевинарство, саобраћај и инфраструк-
туру која је израдила Правилник за грађевинске конструкције 
којим је коначно крунисан вишедеценијски рад на увођењу 
Еврокодова за конструкције у домаћу техничку регулативу. 
Први је у Србији комплетну наставу ускладио са европским 
стандардима за конструкције.

Учествовао је у 10 домаћих и међународних пројеката. Пу- 
бликовао је две домаће монографије и више поглавља у међу-
народним монографијама. Као аутор и коаутор написао је 16 
радова у домаћим и 26 у међународним часописима, као и 108 
радова на домаћим и међународним конференцијама. Рецен-
зирао је велики број радова. Укупна цитираност, без самоци-
тата, јесте око 260. Био је ментор и члан комисије при изради 
11 доктората на више универзитета у земљи и иностранству. 
За монографију Металне конструкције добио је признање 
ДГКС за најбоље научно остварење у 1999/2000. години.

Значајан део активности посветио је стручном раду 
као консултант, пројектант (преко 200 пројеката) и реви-
дент челичних и спрегнутих конструкција у зградарству, 
мостоградњи, као и специјалних инжењерских објеката 
као што су торњеви, јарболи и димњаци. За стручни рад 
добио је признање ДГКС за најбоље стручно остварење за 
2014/2015. годину, за пројекат Атлетске дворане у Београду, и 
за 2018/2019. годину, за пројекат Железничко-друмског мо-
ста преко Дунава у Новом Саду.

Члан је међународног удружења IABSE (International Asso-
ciation for Bridge and Structural Engineering), управног научног 
одбора међународне конференције Eurosteel, као и научног 
одбора међународне конференције Danube Bridges. Члан је ме- 
ђународног тима CEN/TC 250 SC4.T5 „Development of rules 
covering shallow floor construction, and other flooring types using 
precast concrete elements” за израду нове генерације Еврокодова.

В. проф. др 
ЈЕЛЕНА Д. ДОБРИЋ 

дипл. грађ. инж.
Рођенa је у Шапцу 1973. године. Ди- 
пломирала је на Грађевинском фа- 
култету Универзитета у Београду 
2000. године. На истом факултету, 
на Катедри за материјале и кон-
струкције, ради од 2000. године 
као асистент-приправник. Након 
одбрањене магистарске тезе 2007. 
године изабрана је у звање асистента. Докторску дисертаци-
ју је одбранила 2014. године, након чега је изабрана за до-
цента за ужу научну област Металне конструкције. У звање 
ванредног професора изабрана је 2019. године. Активно уче- 
ствује у извођењу наставе на предметима из области ме-

талних конструкција на основним и дипломским академ-
ским студијама. Од 2017. године до данас ангажована је као 
гостујући наставник на Факултету техничких наука Универ-
зитета у Новом Саду. Ментор је на изради једне докторске 
дисертације на Грађевинском факултету у Београду, а такође 
је учествовала у комисији за одбрану докторске дисертације 
на Лулеа Технолошком Универзитету у Шведској.

У свом научноистраживачком раду бави се анализом 
носивости и стабилности челичних и хладнообликованих 
челичних конструкција. Члан је међународне радне групе 
за нерђајуће челике CEN/TC 250/SC 3/WG 4 где ради на де-
финисању кривих извијања за прорачун носивости притис-
нутих елемената отвореног попречног пресека од нерђајућих 
челика. Члан је међународног удружења IABSE (International 
Association for Bridge and Structural Engineering). На позив 
истраживачке Фондације за угаљ и челик при Европској 
комисији, учествовала је у евалуацији предлога за истра-
живачке и иновативне пројекте у циклусу за 2016. годи-
ну. Публиковала је преко 60 научних и стручних радова у 
домаћим и страним часописима и зборницима домаћих и ме- 
ђународних конференција. Аутор је 12 радова који су обја-
вљени у међународним часописима индексираним на SCI ли-
сти. Рецензент је врхунских часописа са SCI листе: Thin-Walled 
Structures, Journal of Constructional Steel Research, Engineering 
Structures, Structures. За постигнут изузетан успех у научнои-
страживачком раду током 2020. године награђена је од стране 
Грађевинског факултета Универзитета у Београду. 

Учествовала је у изради преко 100 стручних радова у 
области пројектовања челичних конструкција, од којих су 
бројни по свом распону, висини или намени сврстани у 
категорију објеката од значаја за Републику Србију. Члан 
је испитне комисије за полагање стручних испита. 

В. проф. др 
МИЛАН Ј. СПРЕМИЋ 

дипл. грађ. инж.
Рођен је у Лозници 1975. године, 
где је завршио основну и средњу 
школу. Дипломирао је на Грађе-
винском факултету Универзитета 
у Београду 1999. године на Одсеку 
за конструкције. На Грађевинском 
факултету је запослен од 1999. го-
дине. Након одбране магистарске 
тезе 2006. године биран је у звање асистента на групи предме-
та из области металних конструкција. Докторску дисертацију 
из области спрегнутих конструкција од челика и бетона од-
бранио је 2013. године на Грађевинском факултету у Београ-
ду, а исте године изабран је у звање доцента. Секретар Већа 
Одсека за конструкције био је у периоду 2006–2010. године. 
У периоду 2014–2015. ангажован је и као заменик управника 
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Института за материјале и конструкције. У периоду од 2016. 
до 2018. био је продекан за финансије. 

У настави на Грађевинском факултету ангажован је у 
извођењу вежби на предметима из уже научне области 
Металне конструкције на основним и мастер студијама. 
Као наставник, ангажован је на предметима Спрегнуте 
конструкције од челика и бетона и Металне конструкције 
инжењерских објеката. Од 2018. ангажован је као настав-
ник на Факултету техничких наука Универзитета у Новом 
Саду на предметима Спрегнуте конструкције и Металне 
конструкције 2.

У научноистраживачком раду бави се проблемима но-
сивости и стабилности спрегнутих конструкција од челика 
и бетона. Објавио је више од 50 научних и стручних радова 
у домаћим и страним часописима и зборницима домаћих и 
међународних конференција.

Поред научноистраживачког рада, активно се бави и 
стручним радом. Као одговорни пројектант или пројектант 
учествовао је у преко 80 стручних студија и пројеката из об-
ласти челичних и спрегнутих конструкција у високоградњи 
и мостоградњи.

Доц. др 
БРАТИСЛАВ Е. СТИПАНИЋ 

дипл. грађ. инж.
Рођен је 1949. године у Котору. На 
Грађевинском факултету у Београ- 
ду дипломирао је 1974, магистри- 
рао 1981. и докторирао 2005. Од 
1974. био је запослен на Грађевин-
ском факултету у Београду; 1975. 
је изабран за асистента приправ- 
ника, а 1982. за асистента на групи 
предмета Металне конструкције. За доцента за ужу научну 
област Металне конструкције изабран је 2006, од када до 
пензионисања (2014) предаје на предметима Металне кон- 
струкције и Метални мостови. Потом је запослен на Држав-
ном универзитету у Новом Пазару са наставом на предме-
тима Металне конструкције и Метални мостови (2014/2015–
2017/2018). Од 2019. године запослен је у ПБ Утибер Нови 
Сад. Био је ангажован у настави из предмета Металне кон-
струкције на ФТН-у у Новом Саду (1975/1976–1977/1978) 
и на ГФ-у у Суботици (1977/1978–1981/1982), а из пред-
мета Метални мостови на ГФ-у у Приштини (1992/1993–
1998/1999). Коаутор је уџбеника Метални мостови и Метал-
не конструкције у грађевинарству, који су штампани у више 
издања.

Његов научноистраживачки и стручни рад посвећен је 
проблематици челичних конструкција и мостова. Објавио 
је на енглеском језику 50, а на српском језику 65 научних и 
стручних радова. Активан је у струци на пројектовању мо-

стова, у изради студија и експертиза, консалтинга и ревизија 
пројеката, као и стручног надзора на изградњи великих мо-
стова: мост преко Висле у Плоцку (2002–2005), мост на Ади 
са прилазима (2007–2013), мост преко Саве код Остружнице 
(2016–2020), нови мост преко Саве код Сремске Раче (2020– 
). Као коаутор добио је прву награду на међународном кон-
курсу за пројекaт моста преко реке Висле у Плоцку (1998). 
Мост је највећег распона у Пољској (375 m) као и у својој 
категорији, а завршен је 2005. уз пројектантски надзор на 
изградњи. Као коаутор добио је трећу награду на конкурсу за 
идејно решења прелаза преко Бококоторског залива (1999). 
Као коаутор добио је прву/другу награду на конкурсу за из-
раду проширеног генералног пројекта моста преко Дунава 
код Бешке на левој траци аутопута Е-75 (2002). Као аутор до-
био је трећу награду на конкурсу за идејно решење пешачко-
бициклистичког моста преко Ибра у Краљеву (2006).

Председник је националне групе Србије у Међународном 
друштву за мостове и грађевинске конструкције (IABSE). 
Члан је научног комитета међународних конференција Мо-
стови на Дунаву.

Доц. др 
МАРКО С. ПАВЛОВИЋ 

дипл. грађ. инж.
Рођен је 1979. године у Чачку. Ди- 
пломирао је на Грађевинском фа- 
култету у Београду 2004. и докто- 
рирао 2014. на тему Носивост 
завртњева као средства за спреза-
ње у префабрикованим спрегнутим 
конструкцијама од челика и бе-
тона. 

Од 2004. до 2016. године учествовао је у настави из области 
металних конструкција и менторству преко 40 дипломских 
радова. Од 2014. до 2016. био је гостујући (пост-докторанд) 
истраживач на Техничком универзитету у Лулеу, Шведска. 
Од 2016. године ради у звању доцента на Техничком униве-
зитету у Делфту (Холандија) на Катедри за челичне и ком-
позитне конструкције где предаје предмете FRP Composite 
Structures и Steel Bridges на мастер студијама.

У свом научноистраживачком раду бави се проблемима 
носивости, стабилности и замора челичних, спрегнутих и 
композитних (FRP) конструкција и њихових веза. Експерт је 
у области нумеричког прорачуна и експерименталног испи- 
тивања и анализе лома конструкција и детаља веза. Аутор 
и коаутор је преко двадесет научних радова који су објавље-
ни у индексираним међународним часописима са рецензи-
јом и преко четрдесет радова на конференцијама. Аутор је 
међународног патента у области веза цевастих конструкија 
отпорних на замор. Члан је холандског комитета међунаро-
дне организације IABSE, холандске асоцијације челичних 
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конструкција Bouwen met Staal и холандског института за 
стандардизацију из области конструкција NEN. Учествује у 
раду европске радне групе CEN/TC250 WG4 на изради прве 
верзије Еврокода за композитне конструкције. Рецензент је 
у међународним часописима Engineering Structures, Journal of 
Composites for Construction и др. Од 2016. године води тим од 
пет докторанада и истраживача на научним пројекатима из 
области хибридних композитних и челичних конструкција и 
веза на Техничком универзитету у Делфту.

Учествовао је у изради преко педесет главних и идејних 
пројеката конструкција. Као значајан допринос, издваја се 
комплетна израда детаљних прорачуна носеће конструкције 
лучних мостова на пројекту новог друмско-железничког мо-
ста у Новом Саду (нови Жежељев мост).

Говори и пише енглески и холандски језик.

Доц. др 
НЕНАД Т. ФРИЦ 

дипл. грађ. инж.
Рођен је у Зрењанину 1979. Годи-
не, где је завршио основну шко-
лу и гимназију. Дипломирао је на 
Грађевинском факултету Универ-
зитета у Београду 2004. године на 
Одсеку за конструкције, а 2015. го-
дине на истом факултету одбра-
нио и докторску дисертацију. На-
кон дипломирања запошљава се у компанији Монтена д.о.о 
из Београда у којој ради као инжењер-пројектант челичних 
конструкција. На Грађевинском факултету запослио се 2006. 
године као инжењер-сарадник, да би након уписа на доктор-
ске студије 2007. године био изабран у звање асистента за 
ужу научну област Металне конструкције. У звање доцента 
за исту област изабран је 2015. године.

Функцију секретара Катедре за материјале и конструкци-
је одављао је у периоду од 2009. до 2013. године. За продекана 
за наставу Грађевинског факултета Универзитета у Београду 
изабран је 2018. године. Коаутор је предлога Акционог пла-
на за спровођење стратегије развоја образовања од 2020. до 
2027. године, који је за потребе Министарства просвете на-
уке и технолошког развоја израдио Универзитет у Београду. 

Од 2007. до 2015. године на Катедри за материјале и кон- 
струкције држи вежбе на предметима из области Ме-
талних конструкција, а 2016. године постаје наставник 
на предметима Металне конструкције, Металне и дрве-
не конструкције и Технологија производње металних 
конструкција. На Машинском факултету Универзитета у 
Београду од 2018. године ангажован је као предавач на кур-
севима за међународне инжењере и технологе заваривања. 
Као ментор учествовао је у изради више од 40 дипломских 
и мастер радова.

У свом научноистраживачком раду бави се проблеми-
ма стабилности и носивости металних конструкција, а пре 
свега носивости веза. Коаутор је више од 40 научних радо-
ва из области металних конструкција који су објављени у 
часописима и на конференцијама у земљи и иностранству. 
Коаутор је једног ауторског грађевинског дела.

Поред научноистраживачког и рада у настави, активно се 
бави и стручним радом. Учествовао је у изради и реализацији 
више од 50 пројеката, стручних мишљења, техничких кон-
трола, пројектантских и стручних надзора, као и техничких 
прегледа.

Члан је Инжењерске коморе Србије и Друштва грађе-
винских конструктера Србије.

Доц. др 
НИНА М. ГЛУХОВИЋ 

маст. инж. грађ.
Рођена је 1989. године у Рогатици, 
Босна и Херцеговина. Грађевински 
факултет Универзитета у Београду 
уписала је 2008. године. Дипломи- 
рала је 2012. на Oдсеку за грађе-
винарство, cмер за конструкције. 
Мастер академске студије на истом 
смеру завршила је 2013. Докторске 
студије на Грађевинском факултету Универзитета у Београду 
уписала је 2013. године, а докторирала 2019. у области спрег-
нутих конструкција од челика и бетона. Од 2014. радила је 
као асистент на групи предмета Металне конструкције на 
Катедри за материјале и конструкције, а од 2020. запослена је 
као доцент на истој катедри. 

Као истраживач, од 2014. године, учествовала је у науч-
ном пројекту Министарства науке, просвете и технолош-
ког развоја Републике Србије. Учествовала је у радионица-
ма 1st Training School – Advances in Wind Energy Technology у 
оквиру COST Action TU1304 – WINERCOST, организованој 
на Универзитету на Малти и радионици Performance-based 
fire engineering of structures in V4 countries у оквиру пројекта 
Advanced structures design – fire safety guideline for V4 supported 
by Visegrad Fund, организованој на Грађевинском факултету 
Чешког техничког универзитета у Прагу. У свом научном 
раду бави се спрегнутим конструкцијама од челика и бе-
тона и смичућим спојевима оствареним различитим врста-
ма спојних средстава. Аутор је и коаутор тридесет научних 
радова који су објављени у међународним и националним 
часописима и зборницима са научностручних скупова у 
земљи и иностранству.

Члан је Друштва грађевинских конструктера Србије. У 
досадашњој каријери учествовала је изради пројеката за 
индустријске и трговинско-пословне објекте.
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Асистент мр 
НАТАША С. ТОШИЋ 

дипл. грађ. инж.
Рођена је 1956. године у Пожарев-
цу, где је завршила основну школу 
и гимназију. Грађевински факултет 
у Београду завршила је 1981. Ма-
гистарски рад са темом: Прорачун 
оквирних носача од челика према 
теорији пластичности одбранила 
је 1994. године на истом факултету.

Након дипломирања, запослила се на факултету 1982. го-
дине као асистент-приправник за групу предмета Металне 
конструкције. После одбране магистарског рада, 1995. године 
изабрана је за асистента за исту групу предмета. У оквиру своје 
наставне делатности држала је вежбања из предмета Основе 
металних конструкција, Металне конструкције у зградарству, 
Метални мостови I, Мостови, Металне конструкције I, Метал-
не конструкције II и Металне конструкције у хидротехници. 

Учествовала је у реализацији седам научноистраживачких 
и технолошких пројеката. Као аутор или коаутор, написала је 
21 научни и стручни рад који су публиковани у часописима и 
зборницима радова на научним и стручним скуповима у зе-
мљи и у иностранству. Значајан допринос дала је кроз публи-
коване радове и излагања на Југословенским саветовањима 
Еврокодови и југословенско грађевинско конструктерство. 
Такође је учествовала као коаутор у реализацији књиге „Ев-
рокод 3: Прорачун челичних конструкција, Део 1-1, Општа 
правила и правила за прорачун зграда. 

Током рада на Грађевинском факултету имала је значајну 
стручну активност учествујући у пројектовању и ревизијама 
више од 40 различитих објеката са носећом челичном кон-
струкцијом у земљи и у иностранству. Међу њима се издвајају: 
пословна зграда Металс банке у Новом Саду, хала чистиони-
це Фабрике вагона Краљево, фабричка хала Михајло Пупин 
у Земуну, цевовод преко реке Мораве код Лучана, пасарела у 
болници у Никшићу, силос у Туропољу и регално складиште 
у Виљнусу. 

На Грађевинском факултету је радила све до смрти 2001. 
године.

Мр БОРИС П. ГЛИГИЋ 
дипл. грађ. инж.

Рођен 1959. год. у Београду. На Гра- 
ђевинском факултету у Београду 
дипломирао је 1983. и магистрирао 
1993. Од маја 1983. запослен је као 
инжењер-сарадник и самостални 
пројектант II у РО Мостпројект. 
Изабран је 1986. за асистента при-
правника, a од 1993. за асистента, 

на Грађевинском факултету у Београду за групу предмета 
Металне конструкције. Од 2013. је самостални консултант-
предузетник под називом 3dSECo – 3d Structural Engineering 
& Consultаncy. Од 2020. је запослен у DB Engineering d.o.o. 
као Key Expert, саветник и одговорни пројектант.

Током рада на Грађевинском факултету 1986–2013. го-
дине учествује у настави на свим предметима из групације 
Металне конструкције: Основе металних конструкција 
(касније Металне конструкције 1 и Металне конструкције 
2), Метални мостови и Специјалне металне конструкци-
је на Одсеку за конструкције, Металне конструкције на 
Одсеку за Менаџмент и технологију грађења, Металне и 
дрвене конструкције на Одсеку за саобраћајнице и Ме-
талне конструкције на Одсеку за хидротехнику. Био је ан- 
гажован и на извођењу наставе на Вишој грађевинској 
школи у Београду. Водио је студенте при изради преко 200 
дипломских и мастер радова.

Фокус научноистраживачког рада је посвећен проблема- 
тици алуминијумских конструкција. Учествовао је у реализа-
цији више научноистраживачких пројеката. Објавио је више 
од 30 научних и стручних радова у домаћим и међународним 
часописима или на конференцијама. У оквиру стручног ра-
да, учествовао је у преко 300 пројеката, техничких контрола, 
стручних и пројектантских надзора, санација и експертиза 
на великом броју архитектонских и индустријских објеката, 
мостова, далеководних и антенских стубова, резервоара и 
спе-цијалних конструкција различитог типа. Коаутор je два 
модула у оквиру комерцијалних програмских пакета. Добит-
ник је годишње награде „за изузетна достигнућа у струци из 
делатности коморе Инжењерске коморе Србије за 2012. го-
дину.

Члан је Инжењерске коморе Србије, Друштва грађевин-
ских конструктера Србије и Комисије за стандарде Институ-
та за стандардизацију Србије. Од 2005. је у више мандата био 
члан и известилац Републичке ревизионе комисије за струч-
ну контролу техничке документације за објекте од значаја за 
Републику при Министарству грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре РС.

Мр ДРАГАНА Р. ЧУКИЋ 
дипл. грађ. инж.

Рођена 1968. год. у Београду. На 
Грађевинском факултету у Београ-
ду дипломирала 1991, као најбољи 
студент генерације, а магистрира-
ла 1998. године. Била је запослена на 
Грађевинском факултету у Београ- 
ду од 1992. до 2006, прво у звању аси-
стента приправника, а затим аси- 
стента на групи предмета Металне 
конструкције. 
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Током рада на Грађевинском факултету у Београду, у пе-
риоду од 1994. до 2006. године била је активни члан тима за 
превод, уређивање и увођење Еврокодова за конструкције 
у Србији. Активно је учествовала и у раду Југословенског 
друштва грађевинских конструктера, где је у периоду од 2000. 
до 2006. године била чланица Надзорног, а затим и Управног 
одбора. 

Коаутор је монографије Металне конструкције (са Д. 
Буђевцем, З. Марковићем и Д. Тошићем), која се користи 
и као уџбеничка литература на основним и мастер ака- 
демским студијама на Грађевинском факултету у Бео-
граду.

Од 2000. године професионално се усмерава на област 
пројект-менаџмента, развој и управљање пројектима и 
инвести-цијама у области некретнина и обновљивих из-
вора енергије, као и консалтинг у области уговора у гра-
ђевинарству. 

Након академске каријере, у периоду од 2006. до 2012. го-
дине у оквиру компаније Делта холдинг обавља руководеће 
послове у Делта Рил Естејт групи, од сениор пројект-мена-
џера, преко директора развоја до генералног директора, 
где ради на развоју једног од највећих портфолиа пројеката 
некретнина у региону вредности преко 700 милиона евра, 
укључујући Делта Сити тржне центре у Београду и Подго-
рици, пословно-стамбено насеље Белвил и хотел Краун Пла-
за у Београду. 

Професионални рад 2012. године наставља у оквиру соп-
ствене компаније, усмерене на консалтинг и инвестиције у 
области грађевинарства.

Од 2010. године чланица је Управног одбора Удружења 
инжењера консултаната Србије – ACES, превасходно усме-
реног на промоцију FIDIC уговора, на чијој је ПРО листи 
препоручених експерата, за области управљања пројектима 
и адјудикације.

Као представник ACES-a и сениор експерт, aктивно уче-
шће узима и у регулаторним реформама у Србији, пре све-
га у области грађевинарства и енергетике, кроз рад највеће 
невладине организације у Србији – НАЛЕД, где је од 2016. 
године и чланица Управног одбора.

АЉОША В. ФИЛИПОВИЋ 
маст. инж. грађ.

Рођен је 1990. године у Панчеву. Ос- 
новну школу завршио је у Банат-
ском Брестовцу, а Гимназију „Урош 
Предић” у Панчеву. Основне ака-
демске студије на Грађе-винском 
факултету у Београду завршио је 
2012. године. Мастер академске сту- 
дије завршио је на модулу Констру- 
кције 2014. године. Од 2013. до 2016. 

био је запослен у компанији Амига д.о.о. на позицији про- 
јектант-приправник, где се превасходно бавио пројектова-
њем челичних конструкција. Докторске студије уписао је 
2015. године на Грађевинском факултету у Београду. У фе-
бруару 2016. године изабран је у звање асистента студента 
докторских студија за ужу научну област Металне конструк-
ције.

Његова докторска дисертација и научноистраживач-
ки рад усмерени су на понашање центрично притиснутих 
елемената од нерђајућег челика. Објавио је више научних 
радова у домаћим и страним часописима и у зборници-
ма домаћих и међународних конференција. Поред рада 
у настави и научном истраживању, активано учествује у 
стручној примени стеченог знања, поседује лиценцу за од-
говорног пројектанта и одговорног извођача радова.

ИСИДОРА Н. ЈАКОВЉЕВИЋ 
маст. инж. грађ.

Рођена је 1993. године у Београду, 
где је завршила основну школу и 
гимназију. На Грађевинском факул- 
тету у Беoграду завршила je осно- 
вне академске студије 2016. и ма- 
стер академске студије 2017. године 
на студијском програму Грађеви-
нарство, модул Конструкције. До- 
битница је неколико награда, ме-
ђу којима су награда Фонда академика проф. др Милана 
Ђурића за изузетне резултате постигнуте на групи предмета 
Теорија конструкција за 2014/2015. годину, награда за сту-
дента генерације на студијском програму Грађевинарство у 
школској 2015/2016. години, награда Фонда проф. Бранка 
Зарића за најбољи мастер рад из области Металних кон- 
струкција у 2016/2017. години. Докторске студије на Грађе-
винском факултету у Београду, модул Грађевинарство, упи-
сала је 2017. године. Изабрана је у звање асистента студента 
докторских студија 2018. године, за ужу научну област Ме-
талне конструкције. 

Била је полазница тренинга Advances in Wind Energy Te-
chnology у Братислави (2018) и летње школе Bauhaus Summer 
School of Forecast Engineering у Вајмару (2018). Објавила је не- 
колико научних и стручних радова у домаћим и страним 
часописима и у зборницима домаћих и међународних кон-
ференција. Учествовала је у изради неколико стручних про-
јеката које је Грађевински факултет реализовао преко Ин-
ститута за материјале и конструкције.
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дрвене и зидане конструкције (Timber and Masonry Structures)
Проф. др 

БОШКО Д. СТЕВАНОВИЋ 
дипл. грађ. инж.

Рођен је 1954. године у Црној Тра-
ви, где је завршио прва два разреда 
основне школе, а остале у Београду. 
У Београду је завршио и гимназију 
природно-математичког смера. На 
Грађевински факултет Универзи-
тета у Београду уписао се 1973. го- 
дине. Дипломски рад из области 
савремених дрвених конструкција одбранио је 1981. године, 
на конструктивном одсеку. Последипломске студије упи-
сао је 1982. године на Грађевинском факултету у Београду, а 
магистарски рад одбранио 1994. године. Стручни испит по-
ложио је 1992. године. Докторску дисертацију је одбранио 
у јуну 2003. године на Грађевинском факултету Универзи-
тета у Београду. Од 1982. године запослен је као асистент- 
приправник на Катедри за материјале и конструкције Гра-
ђевинског факултета у Београду на групи предмета Дрвене 
конструкције. У звање асистента на групи предмета Дрвене 
конструкције изабран је 1994. године. У звање доцента за ужу 
научну област Дрвене и зидане конструкције изабран је 2003. 
године, у звање ванредног професора за ужу научну област 
Дрвене и зидане конструкције изабран је у новембру 2007. го-
дине, а у звање редовног професора изабран је 2012. Од 2006. 
до 2012. године обављао је функцију продекана за финансије 
Грађевинског факултета у Београду. Од 2012. до 2015. годи-
не био је управник Института за материјале и конструкције 
Грађевинског факултета у Београду, а такође и председник 
Савета Грађевинског факултета. Аутор је или коаутор 83 
радa на скуповима и у часописима националног значаја, 25 
радова на међународним научним и стручним скуповима, 
седам радова у међународним часописима са SCI листе, као и 
седам књига, односно поглавља у монографијама. До сада је 
учествовао у научноистраживачком раду у оквиру пројеката 
које је Грађевински факултет реализовао у сарадњи са Мини-
старством за науку и технологију Републике Србије и Савез-
ним министарством за науку и технолошки развој, а био је, 
такође, и руководилац два пројекта. Активан је члан многих 
стручних удружења, као што су Друштво грађевинских кон-
структера Србије, где је уједно и секретар друштва, Друштво 
за испитивање и истраживање материјала и конструкција 
Србије. Члан је Комисије за полагање стручних испита и 
ментор за израду стручних радова из области дрвених и 
зиданих конструкција при Министарству грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре Србије. Био је члан Управног 
одбора ХК КОМГРАП. Такође, председник је Комисије за 
стандарде и сродна документа из области дрвених и зиданих 
конструкција, KS U250-5,6, Института за стандардизацију 

Србије. Дописни је члан Академије инжењерских наука 
Србије. Поред наставне и научноистраживачке делатности, 
као сарадник, пројектант или вршилац техничке контроле, 
учествовао је у изради већег броја главних и идејних проје-
ката, студија, ревизија, експертиза, стручних мишљења и ве- 
штачења, пре свега у области дрвених и зиданих конструкци-
ја, али и у области бетонских и челичних конструкција за 
најразличитије врсте објеката.

У пензији је од 2020. године.

В. проф. др 
ИВАН Р. ГЛИШОВИЋ 

дипл. грађ. инж.
Рођен је 1979. године у Ужицу. 

Грађевински факултет Универзи-
тета у Београду уписао је 1998. го-
дине, а дипломирао 2004. године 
на Одсеку за конструкције. После-
дипломске студије уписао је 2004. 
године на Грађевинском факулте-
ту у Београду, смер Computational 
Engineering, а магистарски рад је одбранио 2007. године. До- 
кторску дисертацију под насловом Теоријска и експери-
ментална анализа носача од лепљеног ламелираног дрвета 
ојачаних карбонским тракама одбранио је 2013. године.

На Грађевинском факултету у Београду запослен је од 
2004. године. У периоду од 2004. до 2007. радио je као аси-
стент-приправник, док је у периоду од 2007. до 2014. радио као 
асистент на Катедри за материјале и конструкције, на групи 
предмета Дрвене и зидане конструкције. У звање доцента из-
абран је 2014. године, а у звање ванредног професора за ужу 
научну област Дрвене и зидане конструкције 2019. године.  
На основним и мастер студијама држи наставу на предме-
тима Дрвене и зидане конструкције, Лепљене ламелиране 
дрвене конструкције и Санација, реконструкција и одржа-
вање зиданих и дрвених конструкција. За потребе изво- 
ђења наставе, коаутор је књиге Прорачун дрвених конст-
рукција према Еврокоду 5.

У досадашњем научном раду посебну пажњу усмерио је 
ка методама ојачања и санације дрвених конструкција. Уче-
ствовао је у реализацији три научноистраживачка пројекта 
Министарства за науку и технолошки развој Републике 
Србије и два иновациона ваучера Фонда за иновациону де-
латност. У монографијама, међународним и домаћим часо-
писима, те зборницима са скупова у земљи и иностранству 
објавио је као аутор или коаутор више од 50 научних радова 
из проблематике дрвених и зиданих конструкција. Рецен-
зент је у међународним часописима са SCI листе.

Поред наставнонаучног рада бави се и стручним радом. 
У оквиру Института за материјале и конструкције учество-
вао је као сарадник у изради идејних и главних пројеката, 
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експертиза, ревизија и стручних мишљења пре свега у об-
ласти дрвених и зиданих конструкција, али и у области бе-
тонских и челичних конструкција. 

Од 2011. године члан је Комисије за стандарде и сродне 
документе ISS/KS U250-5,6 (Прорачун дрвених и зиданих 
конструкција) Института за стандардизацију Србије.

Доц. др 
МАРИЈА Г. ТОДОРОВИЋ 

маст. инж. грађ.
Рођена је у Краљеву 1989. године. 
Основне академске студије на Гра- 
ђевинском факултету у Београду 
завршила је 2012. године на Одсеку 
за конструкције. Мастер академ-
ске студије, такође на Грађевин-
ском факултету у Београду, завр- 
шила је 2013. године. Докторске сту- 
дије на Грађевинском факултету у Београду уписала је 2013. 
године. Докторску дисертацију под насловом Ојачање дрве-
них носача у зони редукције висине пресека одбранила је 
2019. године. 

Током периода јул–август 2012. године спровела је сту-
дијско усавршавање на Vrije универзитету у Бриселу на Ка-
тедри за материјале. Од 2014. ради као асистент-студент 
докторских студија на Катедри за материјале и конструкци-
је Грађевинског факултета Универзитета у Београду. У звање 
доцента изабрана је 2019. године. Учествује у извођењу на-
ставе на основним и мастер студијама на групи предмета 
Дрвене и зидане конструкције.

Поред научноистраживачког рада и рада у настави, бави се 
и стручним радом. Учествовала је у изради неколико идејних 
пројеката и пројеката за извођење реализованих у оквиру Ин-
ститута за материјале и конструкције Грађевинског факулте-
та. Члан је Друштва грађевинских конструктера Србије.

У публикацијама и на скуповима у земљи и иностранству, 
као аутор или коаутор, објавила је 28 радова из области дрве-
них и зиданих конструкција. Коаутор је уџбеника Прорачун 
дрвених конструкција према Еврокоду 5. Учествује на науч-
ним пројектима које финансира Министарство просвете, нау-
ке и технолошког развоја и Фонд за науку Републике Србије.

Др СВЕТЛАНА М. ВАСИЋ 
дипл. грађ. инж.

Рођена је 1961. у Београду. Грађевински факултет Универ-
зитета у Београду уписала је 1980. године, а дипломирала на 
Одсеку за конструкције 1986. године. Дипломски рад рађен 
из предмета Дрвене конструкције награђен је признањем 
Привредне коморе града Београда. Последипломске студије 
на Грађевинском факултету у Београду уписала је 1988. го-
дине, а магистарски рад одбранила 1993. године. Докторску 

дисертацију под насловом Applications of fracture mechanics 
to wood одбранила је на Универзитету New Brunswick у Ка-
нади 2000. године. Постдокторско усавршавање спровела је 
на Универзитету Maine (САД) у периоду 2000–2002. године. 

Радни однос на Грађевинском факултету у Београду засно-
вала је 1989. као асистент-приправник, док је 1993. изабрана 
у звање асистента за групу предмета Дрвене конструкције. 
Факултет је напустила 2001. У периоду 1994–2001. била је 
одсутна са наставе ради израде доктората и постдокторског 
усавршавања у иностранству.

Свој научни рад усмерила је ка области дрвених кон-
струкција. Учествовала је у више научноистраживачких 
пројеката у Канади и САД. Објавила је преко педесет на-
учних радова у међународним часописима и зборницима 
са скупова у земљи и иностранству.

Преминула је 2015. године.

НЕБОЈША Ч. БУНЧИЋ 
дипл. грађ. инж.

Рођен је 1977. године у Бругу (Швај- 
царска). Основну и средњу школу 
завршио је у Београду. Грађевински 
факултет Универзитета у Београду 
уписао је 1996. године, а дипломи-
рао 2003. године на Одсеку за кон-
струкције. 

На Грађевинском факултету у 
Београду био је запослен од 2003. 
до 2007. године као асистент-приправник за ужу научну 
област Дрвене и зидане конструкције. Свој научноистра-
живачки, стручни и педагошки рад усмерио је на дрвене 
конструкције. Учествовао је у изради неколико научних и 
стручних радова у домаћим часописима и зборницима са 
домаћих и међународних конференција.

Тренутно је запослен у фирми Амига из Краљева, на ме- 
сту руководиоца пројектног бироа.

Др МИЛОШ Р. ПЕТРОВИЋ 
маст. инж. грађ.

Рођен је 1986. године у Крушевцу. 
Основну школу и гимназију, завр-
шио је у матичном граду. Основне 
академске студије на Грађевинском 
факултету у Београду уписао је 
2005. године. Након завршетка ос- 
новнихстудија 2009. године, упису- 
је мастер академске студије на Гра-
ђевинском факултету у Београду, 
које завршава 2010. За најбољи мастер рад у 2010. добија 
награду Привредне коморе града Београда. Током мастер 
студија био је ангажован као студент-демонстратор на пред-



Катедра за материјале и конструкције (МКОН)   ◆   111     

II

М
КО

Н
Ка

те
др

е

мету Дрвене и зидане конструкције. Докторске студије на 
Грађевинском факултету у Београду уписује 2010. када је 
запослен као асистент-студент докторских студија и анга-
жован у настави из области дрвених и зиданих конструк-
ција.

Докторске студије наставља 2013. на Федералној високој 
техничкој школи у Цириху (ЕТН Zürich), Швајцарска. Док-
торску дисертацију на тему Примена изолационих мате-
ријала на бази гуме и плуте за модификацију сеизмичког 
одговора зиданих зидова одбранио је 2018. године. Током док-
торских студија, као аутор или коаутор објавио је више науч-
них радова у домаћим и престижним страним часописима, 
као и на домаћим и међународним конференцијама. 

Од 2018. запослен је као пројектни инжењер у про-
јектном бироу Caprez Ingenieure AG у Цириху.

Грађевински материјали, технологија бетона 
и испитивање конструкција (Building Materials, 
Concrete Technology and Structural Testing)

Проф. др 
МИХАИЛО А. МУРАВЉОВ 

дипл. грађ. инж.
Рођен је 1937. у Зрењанину. Ди-
пломирао 1960. на Грађевинском 
факултету у Београду, где је маги-
стрирао 1968. године, а доктори-
рао 1975. По дипломирању, радио 
је у грађевинским предузећима Ту-
нелоградња Београд и Рудар Тузла, 
као и у Институту за рударска и 
хемијско-технолошка истраживања у Тузли. Од 1967. до 1981. 
био је запослен у Институту за испитивање материјала Репу-
блике Србије (ИМС) – у звањима асистент, научни сарадник 
и виши научни сарадник. У периоду 1969–1970. боравио је 
шест месеци на Куби у својству техничке помоћи. Године 
1975. провео је два месеца на усавршавању на Универзите-
ту Беркли (САД – Калифорнија), у вези са проблематиком 
сеизмичке отпорности зграда. На Грађевинском факултету 
у Београду ради од 1981. године, где је одмах биран у звање 
ванредног професора за предмет Грађевински материјали. 
У звање редовног професора изабран је 1988. године. По-
ред Грађевинских материјала, на редовним студијама пре-
давао је и предмете Грађевински материјали 2, Технологија 
бетона, Зградарство 2 и Испитивање конструкција, док је 
на последипломским студијама држао наставу из Реологије 
грађевинских материјала, Изабраних поглавља технологије 
бетона и бетонских конструкција и Лаких бетона. Осим на-
ставе на матичном факултету, држао је предавања и на фа-
култетима у Новом Саду, Подгорици, Нишу и Приштини 
(Косовска Митровица). Био је ментор већег броја магистар-
ских радова и 14 докторских дисертација.

У периоду 1984–1986. био је управник Института за ма-
теријале и конструкције (ИМК), док је од 1991. до 1998. и од 
2001. до 2003. био шеф Катедре за материјале и конструкције, 
односно председник Већа Одсека за конструкције Грађе-
винског факултета.

Био је дугогодишњи уредник часописа Наше грађеви-
нарство, главни и одговорни уредник публикације Грађе-
вински календар, а такође и члан редакционих одбора дру-
гих часописа и публикација. Био је и члан међународног 
удружења РИЛЕМ, једне од комисија Европског комитета 
за бетон (ЕКБ), као и члан Комисије УНЕСКА за праћење 
реализације радова на обнови Старог моста и историјских 
споменика око тог објекта у Мостару. 

Више од пола века у својим научноистраживачким и 
стручним активностима бави се грађевинским материјали-
ма, технологијом бетона и грађевинским конструктерством, 
у најширем смислу речи (конструкцијама од армираног и 
преднапрегнутог бетона, зиданим конструкцијама и др.), 
али и проблематиком санација и ојачавања конструкција. 
У већини радова полази од органске повезаности на линији 
материјал–конструкција, али исто тако и од комбиновања 
аналитичког и експерименталног поступка, што је неопход-
но при решавању низа проблема са подручја градитељства. 
То се нарочито односи на део његовог опуса који се бави 
проблематиком санација и ојачавања конструкција, где ис-
тиче увек присутну нераскидиву тријаду материјал–конс-
трукција–технологија извођења радова.

Значајан обим његовог научноистраживачког и струч-
ног рада, како пре тако и након пензионисања, посвећен 
је проблематици санација и ојачавања конструкција уз 
употребу савремених материјала: карбонских трака, ком-
позитне арматуре, синтетичких материјала за инјекционе 
радове и др.

Редовни је члан Инжењерске академије Србије. Као ау-
тор или коаутор јавља се у 24 књиге, у око 250 научних 
радова (од тога 35 публикованих у иностраним часопи-
сима, односно саопштених на међународним скуповима) 
и у више од 200 стручних радова, односно око 100 врло 
значајних пројеката и великог броја експертиза, рецензија, 
техничких решења и сл. Руководио је израдом два научна 
пројекта и 12 студија. 

Био је дугогодишњи председник Друштва за испитива-
ње и истраживање материјала и конструкција (ДИМК) 
Србије (данас је почасни председник тог Друштва). Носилац 
је повеља почасног члана Савеза грађевинских инжењера и 
техничара Србије и Југославије, носилац је Повеље за живот-
но дело у области грађевинског конструктерства Друштва 
грађевинских конструктера Србије, као и других друштвених 
признања. Добио је и Повељу за животно дело Инжењерске 
коморе Србије 2018. године.

У пензији је од 2003. године.
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Проф. др 
СЕКУЛА Д. ЖИВКОВИЋ 

дипл. грађ. инж.
Рођен је 1944. у селу Макце, општи-
на Велико Градиште. Дипломирао 
је 1968. на Грађевинском факулте-
ту у Београду, где је магистрирао 
1983. и докторирао 1989. године. 

Након дипломирања, запослио 
се у ГК Комграп, Фабрику монтаж-
них елемената Стандард-бетон у 
Београду, где је радио до 1972. Као инжењер за технологију бе-
тона био је на студијском боравку у Источној Немачкој (Бер-
лин и Дрезден). Током рада на изради докторске дисертације, 
боравио је и на University College у Лондону, где је учествовао 
у опсежним лабораторијским испитивањима својстава све-
жег и младог бетона. За асистента на Грађевинском факул-
тету у Београду изабран је 1972, за доцента 1991, за ванред-
ног професора 1997, а за редовног професора 2003. године 
– за ужу научну област Грађевински материјали, технологи-
ја бетона и испитивање конструкција. Учествовао је, све до 
пензионисања 2009. године, у извођењу наставе на предме-
тима Грађевински материјали 1 и 2 и Технологија бетона на 
редовним студијама, као и Савремене методе испитивања 
материјала, Одабрана поглавља технологије бетона и бетон-
ских конструкција и Специјалне врсте бетона на постди-
пломским студијама. Од 1991. до 1993. држао је предавања из 
Грађевинских материјала на Грађевинском факултету Уни-
верзитета у Подгорици, а од 1997. до 2001. и на АГ факултету 
у Бања Луци. Био је ментор или члан комисија за одбрану ве-
ликог броја дипломских радова, магистарских теза и доктор-
ских дисертација.

У оквиру наставне делатности, био је аутор седам одред-
ница уџбеничке литературе (приручника, практикума, збир-
ки задатака и збирки тестова), као и Грађевинског енглеско-
српског и српско-енглеског речника, који је доживео већи 
број издања. На подручју научноистраживачког и струч-
ног рада углавном се бавио проблематиком грађевинских 
материјала и технологије бетона. Из ових области имао је 
велики број стручних остварења, значајан број објављених 
радова у научним и стручним часописима и учешћа на низу 
скупова у земљи и иностранству. 

Међу његовим доприносима науци и струци посебно 
заслужује да буде истакнута монографија Бетон у жар-
ким климатима – својства, трајност и технологија, која 
је штампана у Београду 1997. године, а настала је као ре-
зултат вишегодишњег ангажовања аутора на капиталним 
пројектима у земљама тзв. жарког климата.

Активно је учествовао као истраживач, а касније и као 
руководилац, у реализацији 14 научноистраживачких про-
јеката, финансираних од стране ресорних министарстава 

СФРЈ, СР Југославије, односно Републике Србије. Такође, био 
је и члан РИЛЕМ-овог Техничког комитета СНС 94 – Concrete 
in Hot Climates (у периоду 1987–1994).

Најзначајнији пројекти у иностранству на којима је 
учествовао: у Ираку (KOL 1, 262 и MCP 1 у Багдаду, као и 
Project 1100 у Нуманији), затим у Кувајту (Water Towers and 
Ground Level Reservoirs). На све наведене послове упућиван 
је као експерт Грађевинског факултета у Београду, а за по-
требе ангажовања од стране тадашњих гиганата домаће 
грађевинске индустрије: ГП Рад, КМГ Трудбеник и Ратко 
Митровић.

Био је истакнути члан бројних домаћих и међународних 
научностручних удружења, као и члан Инжењерске комо-
ре Србије (лиценца одговорног пројектанта).

Преминуо је 2019. године у Београду.

Проф. др 
ДРАГИЦА Љ. ЈЕВТИЋ 

дипл. инж. техн.
Рођена је 1949. године у Београду, 
где је завршила основну школу и 
V београдску гимназију. Дипломи-
рала је 1974. на Технолошко-мета-
луршком факултету Универзитета 
у Београду. По дипломирању запо-
слила се у Војнотехничком инсти-
туту у Београду. Од 1977. године 
до одласка у пензију 2014. године радила је на Грађевинском 
факултету у Београду. 

Последипломске студије завршила је 1985. године на Тех-
нолошко-металуршком факултету у Београду и одбранила ма- 
гистарски рад под насловом Утицај додатка суперпласти- 
фикатора на својства цемента и бетона у функцији примене 
чистог портланд цемента и цемента са додатком згуре. Док-
торску дисертацију под насловом Утицај термохигрометриј- 
ских параметара средине на нека својства свежег и очврслог 
бетона у функцији примене суперпластификатора, чистог 
портланд цемента и цемента са додатком згуре одбрани-
ла је 1995. године на Грађевинском факултету у Београду. 
За доцента је изабрана 1998, за ванредног професора 2003, 
а 2008. у звање редовног професора, за ужу научну област 
Грађевински материјали, технологија бетона и испитивање 
конструкција. Учествовала је у настави на предметима Гра-
ђевински материјали 1, Грађевински материјали 2 и Савреме-
ни материјали у грађевинарству. На докторским студијама на 
Грађевинском факултету у Београду од 2007. до 2016. године 
држала је наставу из предмета Одабрана поглавља савремених 
грађевинских материјала. У периоду од 2000. до 2010. године 
била је ангажована на Архитектонско-грађевинском факул-
тету у Бања Луци на предметима Грађевински материјали 1, 
Грађевински материјали 2 и Материјали у архитектури.
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Области рада и интересовања првенствено су са подручја 
теорије и технологије бетона, посебно бетона са различи-
тим додацима, специјалних и микроармираних малтера и 
бетона, различитих врста цемента, полимерних и рецикли-
раних материјала. 

Учествовала је у 16 научноистраживачких пројеката, при 
чему је била руководилац пројекта технолошког развоја ТР 
16014 под насловом Развој и примена бетона побољшаних 
перформанси справљених на бази неорганских и органских 
везива у циљу техничко-технолошког унапређења домаћег 
грађевинског конструктерства. Публиковала је више од 290 
радова, од чега 19 радова монографског карактера, 50 радова 
међународног значаја, преко 40 радова објављених у домаћим 
и страним часописима, као и преко 150 радова у зборници-
ма на конгресима и симпозијумима. Аутор је монографије 
под насловом Својства свежег и очврслог бетона у функцији 
термохигрометријских параметара средине (1996), уџбеника 
Одабрана поглавља из савремених материјала у грађевинар-
ству (2017), а коаутор уџбеника Грађевински материјали 2 
заједно са проф. Михаилом Мурављовим (1998). 

Била је ментор и учествовала у изради 10 доктората на 
више универзитета (Београд, Ниш, Приштина, Бања Лука, 
Нови Сад). Члан је многих стручних и научних удружења као 
што су Друштво за испитивање и истраживање материјала 
и конструкција (ДИМК), Друштва хемичара и технолога, 
Српског хемијског друштва, Друштва грађевинских кон-
структера, Савеза друштава инжењера и техничара Београ-
да, Друштва за истраживање материјала и Српског друшт-
ва за механику. Од 2005. члан је Управног одбора ДИМК, 
од 2008. до 2011. била је потпредседник, а од 2014. до 2020. 
председник овог Друштва. Од 2011. до 2017. године била је 
члан Матичног научног одбора за Материјале и хемијске 
технологије у оквиру Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја. Члан је Уређивачког одбора часописа За-
штита материјала. Од 2001. је технички експерт, од 2011. 
технички оцењивач Акредитационог тела Србије, од 2008. 
технички оцењивач Акредитационог тијела Црне Горе, а од 
2017. и Хрватске акредитацијске агенције.

В. проф. др 
РАДОЈЕ Ј. ВУКОТИЋ 

дипл. грађ. инж.
Рођен је 1938. године у Никшићу, 
где је завршио нижу реалну гим-
назију, а средњу – техничку школу у 
Подгорици. Дипломирао је на Гра- 
ђевинском факултету у Београду 
1963. године. На истом факултету 
одбранио је магистарски рад 1968, 
а 1977. године и докторску дисер- 
тацију. После дипломирања радио 

је као инжењер-оперативац у грађевинском предузећу Црна 
Гора. По упису на последипломске студије, од 1964. до 1966. 
године, радио је као асистент на предметима Статика и 
Фундирање на Вишој техничкој школи у Приштини. У пе-
риоду 1966–1971. био је професор у Грађевинском школском 
центру у Београду за предмете Статика и Бетонске конструк-
ције. Године 1971. запошљава се као асистент на предмету 
Испитивање конструкција на Грађевинском факултету у Бео-
граду. У том звању остаје до 1978. године, када постаје доцент, 
а од 1983. је ванредни професор на истом предмету. У периоду 
1975–1980. држи предавања и вежбе из предмета Испитивање 
конструкција на Техничком факултету у Новом Саду, а у пе-
риоду 1981–1983. и на Грађевинском факултету у Нишу. У 
оквиру последипломске наставе, држао је предавања из пред-
мета Испитивање конструкција, који је касније назван Савре-
мени проблеми експерименталне анализе конструкција. Члан 
је следећих друштава: Југословенског друштва рационалне и 
примењене механике, Југословенског друштва за испитива-
ње и истраживање материјала и конструкција и Југосло-
венског друштва грађевинских конструктера. Објавио је три 
уџбеника, као и две збирке задатака из области Испитива- 
ња конструкција. У четири наврата боравио је у референтним 
светским универзитетским лабораторијама ради научног уса-
вршавања (Цирих, Лондон, Хјустон и Чикаго). Учествовао је 
на више међународних симпозијума и конгреса. Као руково-
дилац Лабораторије за испитивање конструкција извршио је 
преко 100 значајних испитивања конструкција и објеката. У 
домаћим и страним научним часописима објавио је преко 60 
радова.

Пензионисан је 2001. године.

В. проф. др 
ЗОРАН М. МИШКОВИЋ 

дипл. грађ. инж.
Рођен је 1963. године у Беранама, а 
основну и средњу школу завршио 
је у Обреновцу. Дипломирао је на 
Грађевинском факултету Универзи- 
тета у Београду 1988. године на 
одсеку за конструкције. На Грађе-
винском факултету у Београду је 
запослен од 1989. године, где ради 
у звању асистента приправника, а након одбране магистар-
ске тезе 1994. године биран је у звање асистента. Докторску 
дисертацију из области теорије конструкција и бетонских 
конструкција са темом Примене напонских поља на бази тео-
рије пластичности за одређивање граничне носивости арми- 
ранобетонских зидних носача одбранио је 2000. године, а у 
звање доцента изабран је 2001. Током периода 2004–2006. 
боравио је на постдокторском усавршавању на Грађевин-
ском факултету Универзитета у Шефилду у оквиру пројекта 
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Investigation of system built-in floors финансираног од стране 
EPSRC – Engineering and Physical Sciences Research Council UK, 
из области експерименталне и нумеричке анализе вибрација 
конструкција. У звање ванредног професора је изабран 2013. 

Учесник је шест домаћих научних пројеката, при чему је 
био руководилац у два, од којих се истиче пројекат TR-36048 
Истраживање стања и метода унапређења грађевинских 
конструкција са аспекта употребљивости, носивости, еко-
номичности и одржавања финансираног од стране Мини-
старства просвете, науке и технолошког развоја Владе Репу-
блике Србије који је реализован током периода 2011–2019.

Његов научноистраживачки, стручни и педагошки рад 
усмерен је на примену експерименталних метода у грађевин- 
ском конструктерству, испитивањe конструкција и нумери- 
чку анализу конструкцијског одговора. Последњих година 
углавном се бави испитивањем конструкција и руководи 
Лабораторијом за конструкције у оквиру Института за ма-
теријале и конструкције Грађевинског факултета. Као резул-
тат тог рада, значајно је допринео унапређењу лабораторије 
и њеном угледу. 

Објавио је више од 100 научних и стручних радова у до- 
маћим и страним часописима и зборницима домаћих и ме- 
ђународних конференција. Аутор је више поглавља у до-
маћим и страним монографијама. Такође, учествовао је у 
изради преко 150 стручних експертиза, студија и пројеката, 
првенствено из области испитивања конструкција и експе-
рименталне анализе. 

В. проф. др 
ДИМИТРИЈЕ М. ЗАКИЋ 

дипл. грађ. инж.
Рођен је 1967. у Београду, где је за-
вршио основну школу и Математи-
чку гимназију. Дипломирао је 1994. 
на Грађевинском факултету у Бео- 
граду, где је и магистрирао 2001. и 
докторирао 2010. из области истра-
живања својстава микроармира-
них бетона. Добио је Октобарску на- 
граду града Београда 1982. године.

Након дипломирања, од 1995. почиње да ради на Гра- 
ђевинском факултету као стипендиста Фонда за запошља-
вање младих талената. За асистента приправника изабран 
је 1998, за асистента 2002, за доцента 2012, а за ванредног 
професора 2017. године – за ужу научну област Грађевински 
материјали, технологија бетона и испитивање конструкција. 
Учествовао је у извођењу свих видова наставе на предме-
тима Грађевински материјали 1 и 2, Технологија бетона, 
Савремени материјали у грађевинарству, Енергетски ефи-
касни грађевински материјали (специјалистичке студије) 
и Одабрана поглавља савремених грађевинских материјала 

(докторске студије). Од 1997. до 1999. држао је вежбе из Гра-
ђевинских материјала на АГ факултету у Бања Луци. Бора-
вио је на научном и стручном усавршавању на Техничком 
универзитету у Берлину (2001), Илиној универзитету у Чи-
кагу (2002), Кинеској академији за грађевинске материјале у 
Пекингу (2006) и институту ИРМА у Љубљани (2008/2009). 
Од 2020. je в.д. шефа Kатедре за материјале и конструкције. 

Бави се истраживањем различитих грађевинских мате-
ријала и савремених технологија, а пре свега у области компо-
зитних, рециклираних и енергетски ефикасних материјала. 
Учествовао је на осам домаћих и два међународна научна 
пројекта. Аутор је или коаутор преко 150 научних радова, 
саопштења и поглавља у монографијама, као и три публи-
кације из домена уџбеничке литературе. Поред тога, учество- 
вао је у изради преко 300 стручних радова, експертиза, ела-
бората и пројеката. 

Од 2004. је на позицији Техничког руководиоца акредито-
ване Лабораторије за материјале ГФ, а од 2005. је ангажован 
и као технички експерт Акредитационог тела Србије. Члан је 
Управног одбора и потпредседник Друштва за испитивање 
и истраживање материјала и конструкција Србије. Потпред-
седник је Сталног техничког комитета за Сертификацио-
на тела АТС-а. Члан је бројних радних група и комисија за 
стандардизацију, израду правилника, закона и подзаконских 
аката у области грађевинских материјала и производа. 

В. проф. др 
АЛЕКСАНДАР Р. САВИЋ 

дипл. грађ. инж.
Рођен је 1978. године у Београду, 
где је завршио основну школу и 
гимназију. Дипломирао је на Грађе-
винском факултету Универзитета у 
Београду 2004. године на одсеку за 
конструкције. Након стицања ди-
пломе, цивилно је служио војни рок 
у Служби надзора Сектора за над-
зор и инвестиције, ЈКП Београдски водовод и канализација. 
На Грађевинском факултету у Београду запослен је од 2005. 
године, где је радио у звању асистента приправника, аси-
стента и асистента студента докторских студија. Докторску 
дисертацију из области употребе индустријских нуспродука-
та у својству минералних додатака у самоуграђујућим бето-
нима одбранио је 2015. године, након чега је изабран у звање 
доцента. У оквиру акредитоване Лабораторије за материјале 
од 2011. године ангажован је у својству одговорног инжењера 
Лабораторије, од 2014. у својству лица одговорног за квалитет, 
а од 2020. представника руководства за квалитет. У звање ван-
редног професора изабран је 2021. године.

Његов научноистраживачки, стручни и педагошки рад 
обухвата испитивање широког спектра традиционалних и са-
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времених грађевинских материјала, како у лабораторијским 
условима, тако и in situ, са акцентом на одрживом развоју 
градитељства. У првом реду то су самоуграђујући бетони, 
рециклирани агрегат, употреба инертних и активних ми-
нералних додатака бетону, као и енергетска ефикасност. У 
досадашњем раду учествовао je у једном међународном и се-
дам домаћих научних пројеката. Руководио је научним про- 
јектом Испитивање карактеристика термоизолационог ма-
теријала на бази Miscanthus x Giganteus биовлакана (2019–
2020) Фонда за Иновациону делатност Републике Србије.

Објавио је више од 100 научних и стручних радова у до- 
маћим и страним часописима и зборницима домаћих и ме-
ђународних конференција, а обављао је и функцију рецен-
зента за неколико домаћих и страних часописа. Такође, у 
оквиру Института за материјале и конструкције, учество-
вао је у изради преко 150 стручних радова, углавном из об-
ласти испитивања грађевинских материјала, испитивања 
и санације конструкција, као и технологије бетона. Свој 
стручно-професионални допринос широј заједници дао је 
кроз ангажман од стране Министарства грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре и кроз излагања на стручним 
скуповима.

Доц. др  
АЛЕКСАНДАР В. РАДЕВИЋ 

маст. инж. грађ.
Рођен је 1986. године у Новом 
Пазару. У Сјеници је завршио ос-
новну школу и гимназију. На Грађе-
винском факултету у Београду за- 
вршио je основне академске студије 
2009. и мастер студије 2010. године 
на модулу Конструкције. Доктор-
ску дисертацију одбранио је на Гра- 
ђевинском факултету у Београду 2017. године. 

Током завршне године основних студија и у току мастер 
студија биo је ангажован као студент-демонстратор на пред-
метима Грађевински материјали 1 и Грађевински материјали 
2. Од 2010. до 2017. године ради као асистент-студент док-
торских студија на предметима Грађевински материјали 
1, Грађевински материјали 2 и Технологија бетона. У звање 
доцента за ужу научну област Грађевински материјали, 
технологија бетона и испитивање конструкција изабран је 
2017. године.

Поред извођења наставе на Грађевинском факултету 
у Београду, обављао је и функцију секретара Катедре за 
материјале и конструкције у два мандата – од 2013. од 2015. 
године и у 2021. години. 

Осим рада у настави и на научним пројектима, активан 
је и у стручној примени стеченог знања. Радио је на изради 
бројних студија, стручних мишљења и елабората.

Активан је члан радних група Министарства грађеви-
нарства, саобраћаја и инфраструктуре за израду Предло-
га правилника о техничким захтевима за хемијске додатке 
бетону, као и за израду Предлога правилника о техничким 
захтевима за бетон и армирани бетон. Такође, члан је Упра- 
вног одбора Друштва за испитивање и истраживање мате-
ријала и конструкција Србије.

Објавио је преко 35 научних радова у домаћим и стра-
ним часописима и на домаћим, односно међународним 
конференцијама. 

В. стр. сар. 
ВЛАДЕТА М. МАТОВИЋ 

дипл. грађ. инж.
Рођен је 1943. године у Засаду, оп-
штина Краљево. Основну школу 
завршио је у Студеници и Ушћу на 
Ибру, а средњу техничку школу у 
Косовској Митровици. Грађевин- 
ски факултет у Београду уписао је 
1962. Дипломирао је на Одсеку за 
конструкције 1974. oдбранивши ди- 
пломски рад из металних конструкција под називом: Решење 
носеће конструкције хале. Током студија добио је стипендију 
од фирме РО Машинопројект, за коју је касније и радио – у 
Бироу за пројектовање објеката од челика. На факултет је 
дошао 1982. на место стручног сарадника у Институту за 
материјале и конструкције, где је био запослен све до одласка 
у пензију 2008. године. Учествовао је у извођењу наставе из 
предмета Испитивање конструкција, и коаутор је Збирке за-
датака из истоименог предмета.

Аутор је већег броја стручних и научних радова објавље-
них на конгресима и у домаћим часописима.

Обављао је дужност заменика управника института за 
материјале и конструкције. 

Од 2004. године је био предавач на курсевима за интер-
националне инжењере из области заваривања челичних 
конструкција. 

Међу значајније стручне активности у којима је учес-
твовао у својству одговорног пројектанта спадају: Пројекат 
OOUR-02 Завода Црвена застава у Крагујевцу, Пројекат 
Погона комплексних ђубрива Зорка у Шапцу, Пројекат Фа-
брике керамичких плочица Зорка у Шапцу, Пројекат Но- 
вог висећег моста преко Ибра у Матарушкој Бањи, Пројекат 
конструкције спортске хале Ада у Пљевљима, Пројекат кон-
струкције објекта за одржавање тролејбуса Дорћол у Бео-
граду.

Поред наведених пројектантских активности, у свој-
ству одговорног инжењера, руководио је и учествовао у 
великом броју значајних испитивања конструкција.

Преминуо је 2021. године у Београду.
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ТИХОМИР М. КОВАЧЕВИЋ 
дипл. грађ. инж.

Рођен је 1950. у Косовској Митро-
вици. Завршио је основну школу 
и гимназију у Београду. Уписао је 
Грађевински факултет у Београду 
1969. године, а дипломирао 1975. 
године на Одсеку за конструкције, 
као један од најуспешнијих студе-
ната своје генерације. 

Још као студент завршне годи- 
не студија ангажовао се у одржава-
њу вежби из предмета Грађевински материјали и на спец-
ифичним пословима сарадње са привредом. Изабран је за 
стручног сарадника на предмету Грађевински материјали 
1976. године, а за вишег стручног сарадника у Институту за 
материјале и конструкције 1995. године. На место техничког 
руководиоца лабораторије у оквиру Института постављен је 
2006. године. 

Током тридесет година рада у настави изводио је вежба-
ња из области Грађевинских материјала. Као аутор или ко-
аутор публиковао је Збирку задатака и практикум за вежбе 
из грађевинских материјала, као и преко 60 научних радова. 
Остварио је значајан опус и у стручном погледу, у области 
пројектовања, вршења ревизије, израде стручних мишљења, 
санације и заштите грађевинских конструкција, стандардних 
и нестандарних лабораторијских испитивања материјала. 
Као инжењер за контролу квалитета материјала и радова, 
провео је више од три године на градилиштима у Ираку и 
Москви, где је радио као представник Грађевинског факул-
тета. 

Преминуо је 2007. године у Београду.

Стр. сар. 
РАДОВАН Б. TOШКОВИЋ 

дипл. грађ. инж.
Рођен је 1961. године у Вишегра-
ду, где је завршио основну школу. 
Грађевински факултет у Београду 
уписао је 1979, а дипломирао 1986. 
године на предмету Испитивање 
конструкција. Од 1987. године био 
је запослен у звању асистента при-
правника на истом предмету. На 
магистарским студијама је положио све прописане испите. 
Учествовао је у извођењу наставе из предмета Испитивање 
конструкција и коаутор је Збирке задатака из истоименог 
предмета. 

Био је аутор више стручних и научних радова објавље-
них на конгресима и у домаћим часописима.

Међу бројним стручним пројектантским активностима 
извдвајају се: Главни грађевински пројекат челичне кон- 
струкције за развод енергофлуида у оквиру погона Spor-
tstar Београд, Главни пројекат конструкције објекта за одр-
жавање тролејбуса Дорћол у Београду, Пројекат челичне 
конструкције гараже за КП Водовод и канализација Бео-
град, Пројекат реконструкције кречне пећи EBERHARDT у 
фабрици Шећерана Сремска Митровица, Пројекат челич-
не кровне конструкције на спорсткој дворани у Теслићу, 
Главни пројекат санације резервоара R8 на објекту Sk Pg 
на Фрушкој Гори, Главни грађевински пројекат постројења 
6/0,4 kN на коти 4,58 и пројекат трафо блокова (темељ 
трансформатора 6/0,4 kV, 1600 KVA) – Стара енергана, Ста-
тички прорачун кровне конструкције хале Master-centar на 
Новосадском сајму.

Поред наведених стручних активности, у својству од-
говорног инжењера и извршиоца, учествовао је у великом 
броју значајних испитивања конструкција. 

Преминуо је 2016. године у Шапцу.

МАРИНА М. АШКРАБИЋ 
маст. инж. грађ.

Рођена је 1988. године у Сарајеву,  
Босна и Херцеговина. Основну шко- 
лу и I београдску гимназију завр- 
шила је у Београду, као ђак гене-
рације. Основне академске студије 
на Грађевинском факултету у Бе-
ограду уписала је 2006. године, а 
завршила 2010. Исте године упи-
сала је мастер академске студије 
на Грађевинском факултету Универзитета у Београду, које 
завршава 2011. Током мастер студија била је ангажована 
као студент-демонстратор на предметима Грађевински ма- 
теријали 1 и Грађевински материјали 2. По завршетку сту-
дија, радила је у неколико пројектних бироа, да би 2014. 
године уписала докторске студије на Грађевинском факул-
тету. Исте године запослила се као асистент-студент док-
торских студија.

Као истраживач посвећена је најпре експерименталном 
испитивању малтерских мешавина на бази креча које се мо- 
гу користити за санације и рестаурације историјских обје-
ката, али и примени различитих рециклираних материја- 
ла у композитима типа малтера и бетона. Од запослења, 
ангажована је у настави на предметима Грађевински мате-
ријали 1, Грађевински материјали 2 и Савремени материја-
ли у грађевинарству. 

Као аутор или коаутор објавила је више научних радова 
у домаћим и страним часописима и саопштења на домаћим 
и међународним конференцијама. 
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СИНИША Д. САВАТОВИЋ 
маст. инж. грађ.

Рођен је 1993. године у Ваљеву. Ос- 
новну школу завршио је 2008. го-
дине у селу Попучке, а средњу тех-
ничку школу у Ваљеву 2012. године.

На Грађевинском факултету у 
Београду завршио je основне ака-
демске студије 2016. године и ма-
стер академске студије 2017. годи- 
не на студијском програму Грађе- 
винарство, модул Конструкције. Докторске студије на Гра-
ђевинском факултету у Београду, модул Грађевинарство, 
уписао је школске 2017/2018. године. Изабран је у звање 
асистента студента докторских студија 2018. године за ужу 
научну област Грађевински материјали, технологија бетона 
и испитивање конструкција. 

Његов истраживачки, стручни рад и рад у настави усме-
рени су ка области испитивања грађевинских конструкција. 
Објавио је више научних и стручних радова у домаћим ча-
сописима или у зборницима домаћих и међународних кон-
ференција. 

зградарство – Архитектура у зградарству 
 (Architecture of Buildings)

В. проф. др 
РАДА М. ПЛАВШИЋ 

дипл. инж. арх.
Рођена је 1949. године у Медвеђи. 
На Архитектонском факултету 
Универзитета у Београду дипло-
мирала је 1975. године. На истом 
факултету је магистрирала 1985. 
године и докторирала 1994. годи-
не. 

На Грађевинском факултету 
Универзитета у Београду ангажо-
вана је у периоду од 2002. до 2007. године у звању ванредног 
професора на предметима Зградарство, Техничко цртање и 
Завршни радови у грађевинарству на Катедри за материјале 
и конструкције. 

У свом претходном научном раду ангажована је на Ар-
хитектонском факултету Универзитета у Београду као ис-
траживач сарадник од 1986. године. На истом факултету на- 
предовала је у звање научни сарадник 1995. године, а 2002. 
године у звање виши научни сарадник. 

У свом раном истраживачком и научном раду бавила се 
специфичностима градње зграда у западној Африци, док је 
касније фокус истраживања пренела на област инвестиција 
у грађевинарству. Коаутор је монографије Инвестициона 
студија из 1998. године и аутор и коаутор у више од чет-

рдесет објављених стручних и научних радова. У периоду 
од 1994. до 2002. године била је предавач по позиву на Ар-
хитектонском, Машинском и Географском факултету у Бе-
ограду из области урбанистичког пројектовања, економије 
становања и управљања пројектима и грађењем.

У свом стручном раду, била је уписана у Регистар проце-
нитеља Републичке агенције за процену вредности друштве-
ног капитала (од 1992. године) и у Регистар сталних судских 
вештака грађевинске струке у Окружном суду у Београду (од 
1988. године). Као руководилац пројекта бавила се великим 
бројем инвестиционих пројеката и ревизијама инвести-
ционих пројеката, израдила је велики број инвестиционих 
студија за производне и услужне програме, аутор је преко 
четрдесет архитектонских пројеката средње величине, ба-
вила се вештачењима у привредним споровима, проценама 
вредности друш-твеног капитала предузећа и проценом 
вредности непокретности за хипотеке по банкарским кре-
дитима и гаранцијама.

Преминула је у 2007. године у Београду. 

Доц. др 
ЈОВАНА А. МИХОЛЧИЋ 

дипл. инж. арх.
Рођена је 1971. године у Београду, где је завршила основну 
школу и Прву београдску гимназију. Дипломирала је на Ар-
хитектонском факултету Универзитета у Београду 1995. го-
дине. На истом факултету је магистрирала 2003. и доктор-
ирала 2012. године. 

У свом научном истраживању бавила се изучавањем 
развоја српске традиционалне куће и поређењем са развојем 
традиционалних кућа у Аустрији и Шпанији. Из овог истра-
живања проистекла је ауторска монографија Српска кућа у 
централној Србији и Аустрији, северна Шпанија до XX века.

На Грађевинском факултету Универзитета у Београду 
радила је прво као инжењер-сарадник на групацији Згра-
дарство, где је била ангажована на предметима Зградарство 
и Техничко цртање. Асистент-приправник постала је 2000. 
године, а асистент 2003. године. За доцента из уже научне 
области Зградарство изабрана је 2012. године, када постаје 
предметни наставник на предметима Зградарство и Зав-
ршни радови у грађевинарству на основним студијама.

Објавила је бројне научне радове на конференцијама 
и у зборницима радова са међународних и националних 
скупова, радове у међународним часописима индексира-
ним на SCI листи и у часописима националног значаја. 
Учествовала је у научноистраживачким пројектима Ми-
нистарства за науку Републике Србије. 

Била је члан Инжењерске коморе Србије и носилац стру-
чне лиценце. Аутор је бројних архитектонских пројеката и 
изведених објеката.

Преминула је 2014. године.
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Доц. др 
МАРИЈА Д. ГРУЈИЋ 

дипл. инж. арх.
Рођена је 1971. године у Зрењани-
ну, где је завршила основну школу 
и гимназију. Дипломирала је на Ар- 
хитектонском факултету Универзи- 
тета у Београду 2001. године, где је 
и магистрирала 2012. и доктори-
рала 2018. године из уже научне 
области Архитектонске конструкције, материјали и физика 
зграда.

Од 2003. године до 2013. године запослена је на Грађевин-
ском факултету Универзитета у Београду као асистентпри-
правник за ужу научну област Зградарство на Катедри за 
материјале и конструкције и ангажована на предметима Тех-
ничко цртање и Зградарство. Од 2013. до 2019. године у звању 
асистента на Грађевинском факултету ангажована је на пред-
мету Зградарство. За доцента је изабрана 2019. године и до 
данас је наставник на предмету Зградарство.

Поље њеног научног рада везано је за изучавање приро-
дног осветљења у зградама са аспекта енергетске ефикас-
ности зграда и на изучавање исплативости улагања у мере 
енергетске ефикасности.

Као коаутор, публиковала је научне радове на конфе-
ренцијама и зборницима радова са међународних скупо-
ва и у зборницима радова са скупова националног значаја. 
Коаутор је поглавља у монографијама националног и међу-
народног значаја. Објављивала је радове у међународним 
часописима индексираним на SCI листи и у часописима на-
ционалног значаја. Учествовала је у научноистраживачким 
пројектима Министарства за науку Републике Србије и стру- 
чним пројектима из области енергетске ефикасности и еко-
номске оправданости енергетске ефикасности. 

Добитник je Годишње награде Привредне коморе Бео-
града за магистарску тезу за 2011/2012. годину.

Поред научноистраживачког рада и рада у настави, бави 
се и стручним радом. Стручни испит за овлашћеног проjeкта-
нта положила је 2005. године, а од 2006. године носилац је про-
јектантске лиценце Инжењерске коморе Србије. Положила је 
стручни испит из области Енергет-
ска ефикасност зграда 2019. године. 
Постала је стални судски вештак 
за област архитектуре са стручним 
квалификацијама за процену вред-
ности некретнина 2011. године.

ДРАГАНА И. КОРИЦА 
дипл. инж. арх.

Рођена је 1964. године у Зрењани-
ну, где је завршила гимназију – при- 

родно-математички смер. Године 1989. стекла је диплому на 
Архитектонском факултету у Београду. У периоду 1989–2002. 
године била је запослена на Грађевинском факултету Универ-
зитета у Београду, као асистент-приправник за ужу научну 
област Зградарство, са ангажовањем на предметима Технич-
ко цртање и Зградарство. Такође, као гостујући предавач на 
предмету Увод у примену рачунара за област Autodesk CAD. 
Стручни испит положила је 1990. године и поседује лиценцу 
одговорног пројектанта.

Професионално искуство започела је још на другој годи-
ни студија као сарадник на Архитектонском факултету, на 
пројектима факултета кроз сарадњу са привредом. Струч-
ни рад наставила је као водећи пројектант на ентеријерима, 
архитектонско-грађевинским пројектима, као коаутор на ур-
банистичким пројектима и плановима, као и на ревизијама. 
Као коаутор, награђивана је на неколико урбанистичких и 
архитектонских конкурса.

Аутор је грба/амблема Грађевинског факултета који је у 
употреби од 1996. године.

Запослена је у Савету зелене градње Србије (национал-
ног члана WorldGBC-а) на позицији извршног директора. 
Посвећена је промоцији и подстицању важности, неоп-
ходности и предностима зелене – одрживе градње.

Мр МИРОСЛАВА Љ. СТАНЧИЋ 
дипл. инж. арх.

Рођена је 1948. године у Старој Пазови, где је завршила ос-
новну и средњу школу. На Архитектонском факултету Уни-
верзитета у Београду дипломирала је 1971. године у атељеу 
проф. Мате Бајлона.

Године 1976. одбранила је специјалистички рад, а 1985. го-
дине магистарску тезу на Архитектонском факултету Уни- 
верзитета у Београду.

За асистента из уже научне области Зградарство изабрана 
је 1987. године. Све до 2003. године била је ангажована као 
асистент на предметима Зградарство и Техничко цртање.

Положила је стручни испит из области Архитектура. У 
својој стручној пракси учествовала је на архитектонским и 
урбанистичким конкурсима (од којих су два награђена), а 
коаутор је и неколико изведених архитектонских пројеката.

ТИЈАНА Б. СТЕВАНОВИЋ 
маст. инж. арх.

Рођена је 1989. године у Београду, 
где је завршила основну школу и 
Математичку гимназију као носи-
лац Вукове дипломе. Основне ака-
демске студије на Архитектонском 
факултету у Београду завршила је 
2010. године, а мастер академске 
студије, на одсеку за Архитектон-
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ске технологије, 2012. године. Школске 2012/2013. уписала је 
докторске студије, такође на Архитектонском факултету у 
Београду, усмерење Архитектура. У периоду од 2013. до 2019. 
године била је у звању асистента студента докторских студија, 
за ужу научну област Зградарство. Од фебруара 2019. годи-
не запослена је као Истраживач сарадник при Институту за 
материјале и констукције. 

Бави се научноистраживачким радом у области теоријског 
и експерименталног испитивања примене термички обрађе-
ног дрвета у архитектури. У оквиру пројеката сарадње са при-
вредом бави се архитектонским пројектовањем. Учествовала 
је на бројним домаћим и међународним архитектонским из-
ложбама и конкурсима, објавила више научних и стручних 
радова у часописима и зборницима домаћих и међународних 
конференција. 

НАУчНОИсТрАЖИВАчКИ рАд

Уводне напомене
Научноистраживачки развој у области материјала и конструк- 
ција, заједно са наставном делатношћу, представља једну од 
најзначајнијих активности Катедре. У периоду између 1996. и 
2021. године Катедра је имала веома активно учешће у зна-
чајном броју домаћих и међународних научноистражива-
чких пројеката, као и у организацији бројних научних и 
стручних конференција. Кроз докторске студије и докторске 
дисертације одбрањене на Катедри предано се радило како 
на развоју научног подмлатка, тако и на сарадњи и размени 
истраживача са нај-познатијим научноистраживачким цен-
трима у Европи и свету.

докторати одбрањени на Катедри
На Катедри је, у периоду од 1996. до 2021. године, одбрањено 
укупно 38 доктората. У наставку се даје хронолошки спи-
сак докторанада и тема којима су се бавили у својим истра-
живањима, што представља својеврсну илустрацију области 
и праваца научноистраживачког развоја Катедре у периоду 
о ком је реч. Поред назива тема на српском и на енглеском 
језику, дата су и имена ментора/коментора.

1997.
Желимир Ковачевић: Системи за управљање одржавањем 
бетонских мостова (Concrete bridge Systems for concrete bridge 
management), ментор: проф. др Александар Паквор.

1998. 
Милан Кекановић: Могућности коришћења опекарског лома 
као агрегата-пуцолана за израду бетона (Possible application 
of crushed bricks as aggregate-pozzolana for concrete production), 
ментор: проф. др Михаило Мурављов.

1999. 
Ксенија Јанковић: Полимером модификовани бетони на ба- 
зи рециклиране опеке (Polymer modified concrete based on 
recycled brick), ментор: проф. др Михаило Мурављов.

Мирослав Бешевић: Прилог анализи центрично прити- 
снутих челичних штапова сложеног пресека од хладно об-
ликованих профила (Contribution to the analysis of axially com-
pressed cold-formed steel built-up members), ментори: проф. др 
Бранко Зарић и проф. др Бранислав Ћорић.

Перо Вујовић: Утицај временских деформација на гра-
нична стања АБ плоча напрегнутих у својој равни (Influence 
of long term deformations on limit states of RC panels under 
inplane stresses), ментори: проф. др Мирко Аћић и проф. др 
Живота Перишић.

2000. 
Милорад Комненовић: Анализа напонских стања кривих 
носача од лепљеног ламелираног дрвета оптерећених на 
савијање (Stress state analysis of curved glulam beams subjected 
to bending), ментор: проф. др Драгослав Стојић (ГАФ Ниш).

Анђелија Стефановић Илић: Ефекти примене неких ме-
тода убрзаног очвршћавања на физичко-механичке карак-
теристике керамзит бетона (Effects of employing some methods 
of accelerated hardening on physical and mechanical properties of 
ceramics concrete), ментор: проф. др Михаило Мурављов.

Снежана Маринковић: Гранична носивост при пробијању 
монтажних претходно напрегнутих плоча у области ивич-
них стубова (Punching shear strength of post-tensioned lift slabs at 
edge columns), ментор: проф. др Мирко Аћић.

2002. 
Мато Уљаревић: Истраживање и моделирање физичко-ме-
ханичких својстава бетона армираног металним влакни-
ма (Research and modelling of physical-mechanical properties 
of steel fiber reinforced concrete), ментор: проф. др Михаило 
Мурављов.

Златко Марковић: Прилог анализи носивости механи-
чких спојних средстава код танкозидних челичних елеме-
ната (A contribution to the bearing analysis of the fasteners in 
thin gauge steel members), ментор: проф. др Драган Буђевац.

Радомир Зејак: Прилог анализи витких армирано-бетон-
ских елемената са косим савијањем (Contribution to the analysis 
of the biaxialy bended slender reinforced concrete elements), мен-
тор: проф. др Мирко Аћић.

2003. 
Властимир Радоњанин: Параметарска анализа карактери-
стика репаратурних малтера са аспекта њихове примене 
при санацији АБ конструкција (Parametric analysis of repair 
mortars properties considering application in repair of reinforced 
concrete structures), ментор: проф. др Михаило Мурављов.
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Мирјана Малешев: Параметарска анализа утицаја нових 
врста цемента произведених према ЕN 197-1 на основна 
својства бетона (Parametric analysis of effects of new types of 
cement made according to EN 197-1 on basic concrete properties), 
ментор: проф. др Михаило Мурављов.

Бошко Стевановић: Понашање спрегнутих носача типа 
дрво-бетон изведених механичким спојним средствима при 
експлоатационом и граничном оптерећењу (Behaviour of tim-
ber-concrete composite beams with mechanical fasteners under servi-
ce and ultimate load), ментор: проф. др Михаило Мурављов.

2008. 
Снежана Машовић: Прерасподела утицаја код накнадно кон-
тинуираних спрегнутих армиранобетонских носача током 
времена (Redistribution of internal forces in composite concrete 
girders made continuous), ментор: проф. др Дејан Бајић.

Ружа Окрајнов Бајић: Високовредни самозбијајући бе-
тон у елемeнтима са израженим главним напонима затезања 
(High performance self compacting concrete in structural members 
subjected to considerable tensile stresses), ментор: проф. др Се-
кула Живковић.

2010.
Димитрије Закић: Истраживање параметара дуктилности 
и ударне отпорности ситнозрних бетона микроармираних 
синтетичким влакнима (Research of ductility and impact resista-
nce related parameters in synthetic fiber reinforced concrete), мен-
тор: проф. др Секула Живковић.

2012.
Ненад Пецић: Унапређење методологије контроле угиба ар-
миранобетонских конструкција (Improved method for defle-
ction control of reinforced concrete structures), ментор: проф. др 
Снежана Маринковић.

Бранко Миловановић: Линеарно и нелинеарно модели-
рање геодетски регистрованих деформационих процеса кон- 
струкција (Linear and nonlinear modeling geodetic registered de-
formation processes of structures), ментори: в. проф. др Зоран 
Мишковић и доц. др Миливој Вулић.

2013. 
Милан Спремић: Анализа понашања групе еластичних мо-
жданика код спрегнутих носача од челика и бетона (The 
Analysis of headed studs group behavior in composite steel-concrete 
beam), ментори: проф. др Драган Буђевац и проф др Златко 
Марковић.

Иван Игњатовић: Гранична носивост армирано-бетон-
ских гредних носача од бетона са рециклираним агрегатом 
(Ultimate strength of reinforced recycled concrete beams), ментор: 
проф. др Снежана Маринковић.

Бошко Фуртула: Гранична стања армирано-бетонских 
монтажних двопојасних носача од бетона високих чврстоћа 

(Limit states of reinforced high strength concrete prefabricated two-
chord structures), ментор: в. проф. др Михајло Ђурђе-вић.

Марко Павловић: Носивост завртњева као средства за 
спрезање у префабрикованим спрегнутим конструкцијама 
од челика и бетона (Resistance of bolted shear connectors in 
prefabricated steel-concrete composite decks), ментори: проф. др 
Златко Марковић и проф. др Милан Вељковић.

Иван Глишовић: Теоријска и експериментална анализа 
носача од лепљеног ламелираног дрвета ојачаних карбон-
ским тракама (Theoretical and experimental analysis of glulam 
beams reinforced with CFRP plates), ментор: проф. др Бошко 
Стевановић.

2014. 
Јелена Добрић: Понашање центрично притиснутих елеме-
ната сложеног попречног пресека од нерђајућих челика 
(Behaviour of built-up stainless steel members subjected to axial 
compression), ментори: проф. др Драган Буђевац и проф др 
Златко Марковић.

Бранко Милосављевић: Теоријско и експериментално ис- 
траживање понашања везе армиранобетонског и челичног 
елемента преко арматурних спојница (Theoretical and experi-
mental research of the behaviour of reinforced concrete and steel 
element connection by rebar couplers), ментор: проф. др Душан 
Најдановић.

2015. 
Александар Савић: Истраживање својстава свежег и очвр-
слог самозбијајућег бетона са минералним додацима на бази 
индустријских нуспродуката (Investigation of the properties of 
fresh and hardened self-compacting concrete with mineral additions 
based on industrial by-products), ментори: проф. др Драгица 
Јевтић и проф. др Татјана Волков Хусовић.

Ненад Фриц: Теоријско и експериментално истраживање 
губитака силе преднапрезања у високовредним завртњевима 
(Theoretical and experimental research of losses of pretension force 
in high strength bolts), ментори: проф. др Драган Буђевац и в. 
проф. др Зоран Мишковић. 

Никола Танасић: Управљање армиранобетонским мосто-
вима у контексту њихове угрожености локалном ерозијом 
речног дна (Vulnerability of reinforced concrete bridges to local 
scour in bridge management), ментор: в. проф. др Раде Хајдин.

2016. 
Saad J.A. Al-Wazni: Детекција и локализација оштећења при 
мониторингу стања грађевинских конструкција (Demage De-
tection and Localization for Civil Structural Health Monitoring), 
ментор: в. проф. др Зоран Мишковић.

Ahmed A. Alalikhan: Детекција и локализација оштећења 
грађевинских конструкција на основу регистрованих амби-
јенталних вибрација (Detection and Localization of Damage of 
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Civil Structures Based on Ambient Vibraton Measurements), мен-
тор: в. проф. др Зоран Мишковић.

Вељко Коковић: Гранична носивост ослоначке везе ошу-
пљених монтажних бетонских плоча (Ultimate Strength of 
Hollow Core Slabs Supporting Connection), ментор: проф. др Де-
јан Бајић.

2017. 
Александар Радевић: Карактеристике асфалтних мешавина 
са агрегатом од рециклираног бетона (Properties of Asphalt Co- 
ncrete Mixtures with Recycled PCC Aggregate), ментор: в. проф. 
др Горан Младеновић.

Никола Тошић: Понашање армиранобетонских гредних 
елемената од бетона са рециклираним и отпадним материја-
лима под дуготрајним оптерећењем (Behaviour of Reinforced 
Concrete Beams Made with Recycled and Waste Materials Under 
Long-Term Loading), ментор: проф. др Снежана Маринковић.

2018.
Јелена Драгаш: Гранична носивост армирано-бетонских гре-
дних носача од бетона са великим садржајем летећег пепела 
(Ultimate Capacity of High Volume Fly Ash Reinforced Concrete 
Beams), ментор: проф. др Снежана Маринковић.

2019. 
Нина Глуховић: Понашање смичућих спојева изведених мо- 
жданицима са ексерима са експлозивним упуцавањем (Be-
haviour of Shear Connections Realised by Connectors Fastened 
with Cartridge Fired Pins), ментор: проф. др Златко Марковић.

Марија Тодоровић: Ојачање дрвених носача у зони ре-
дукције висине пресека (Strengthening of Notched Timber Bea-
ms), ментор: проф. др Бошко Стевановић.

2020. 
Ведран Царевић: Утицај прслина на механизме детериораци-
је и трајност армиранобетонских конструкција (Influence of 
cracks on the deterioration mechanisms and durability of reinforced 
concrete structures), ментор: в. проф. др Иван Игњатовић.

Научни пројекти
У периоду између 1996. и 2021. године Катедра је, чини се 
више него икада раније, радила на развоју и промоцији на-
учноистраживачке делатности и нарочито сарадње са ис-
траживачима из међународно признатих институција у об-
ласти материјала и конструкција.

Научна остварења групације 
за металне конструкције
Током протеклих 25 година групација за металне конструк-
ције посебну пажњу је посветила развоју научноистражи-

вачког рада у циљу промоције науке, унапређења научних ак-
тивности у оквиру образовног процеса (докторских студија) 
и побољшања научне позиције Универзитета у Београду на 
међународним ранг-листама универзитета. Развијене су че-
тири научне теме: 1) спрегнуте конструкције од челика и бе-
тона; 2) носеће конструкције од нерђајућих челика; 3) висо-
ковредни завртњеви у спојевима отпорним на проклизавање; 
4) спојеви танкозидних челичних елемената. У оквиру ових 
тема одбрањено је шест докторских дисертација. Поред на-
ционалних пројеката у области технолошког развоја, реа-
лизовани су и значајни међународни пројекти као што су 
AEOLUS4FUTURE project H2020-MSCA-ITN и WINERCOST 
Action TU1304. Успостављена је блиска научна сарадња са 
Енглеским институтом за челик (SCI) у области примене не-
рђајућег челика у грађевинарству. На основу резултата науч-
ног рада, међународне репутације и обезбеђивања наставно- 
-научног подмлатка, проф. др Драган Буђевац промовисан 
је у звање професора емеритуса. Проф. др Златко Марковић 
био је члан је међународног тима CEN/TC 250 SC4.T5 за из-
раду нове генерације Еврокодова. Ванредни професори др 
Јелена Добрић и др Милан Спремић укључени су у рад рад-
них група CEN-а у циљу развоја и унапређења EN стандарда 
у области конструкција од нерђајућих челика и спрегнутих 
конструкција од челика и бетона. Др Марко Павловић од 
2016. године наставља свој рад на Техничком универзитету 
у Делфту (Холандија) на катедри за челичне и композитне 
конструкције. Један од приоритета развоја научноистражи-
вачке делатности јесте публикација остварених резултата 
у часописима индексираним на SCI листи. Публиковано је 
преко 20 радова у истакнутим међународним и домаћим ча-
сописима који припадају категоријама М21а до М24. 

Један од праваца истраживања групације за металне 
конструкције усмерен је на развој и предлог правила за 
прорачун носивости центрично притиснутих елемената 
од нерђајућег челика. Уз подршку међународне радне групе 
CEN/TC 250/SC 3/WG 4 спроведен је, у светским размера-
ма, један од првих научних пројеката усмерен на анализу 
понашања хладнообликованих, врућеваљаних и ласерски 
заварених стубова равнокраког L попречног пресека од не-
рђајућих челика, који је укључио преко 50 различитих те-
стова – утврђивање својстава материјала, расподеле и вели-
чине почетних имперфекција – геометријских одступања и 
заосталих напона, тестови кратких и витких стубова на при- 
тисак. Бројни публиковани радови у овој области написани 
су са еминентним експертима водећих европских институ-
ција. Дисконтинуалан подужни смичући спој између чели-
чних носача и префабрикованих армиранобетонских  плоча, 
остварен различитим типовима конектора – еластичних мо- 
жданика са главом, високовредних преднапрегнутих заврт-
њева и X-HVB Hilti конектора, такође је једна од централ-
них тема истраживања групације за металне конструкције. 
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Применом експерименталних и напредних нумеричких 
метода истраживања детаљно су анализирани различити 
облици лома – лом конектора и лом бетона, као и деформа-
билност смичућег споја. Дефинисани су и предложени мо-

дели за прорачун носивости споја у зависности од типа и 
геометријских параметара разматраног конектора. 

Такође, вредан научни допринос дат је кроз експеримен-
тално и нумеричко истраживање које је обухватило мерење 
губитака силе преднапрезања у високовредним преднапре-
гнутим завртњевима и „завртњевима са закључавањем” у 
спојевима отпорним на проклизавање, под статичким и ци-
кличним оптерећењем. Губитак силе преднапрезања праћен 
је мерним тракама уграђеним у тело завртња. За сваку гру-
пу завртњева одређени су иницијални, краткорочни и ду-
горочни губици силе преднапрезања и дефинисана крива 
која описује њену промену у одређеном временском пери-
оду. Дефинисани су изрази за флексибилност завртњева и 
одређена реолошка својства примењених премаза.

Научна остварења групације 
за бетонске конструкције
Научно истраживање у области армиранобетонских (АБ) 
конструкција у претходних 25 година јесте одговор на акту-
елне проблеме грађевинске праксе, али и потребе друштва у 
целини. Са једне стране, усмерено је на развој и унапређење 
технологија грађења и методологија прорачуна различитих 
типова АБ конструкција, док је, са друге стране, велики део 
истраживања фокусиран на одрживост АБ конструкција. Са- 
жетак истраживачке делатности приказан је кроз следеће 
две области.

Један правац истраживања усмерен је ка анализи и ис- 
питивању специфичних аспеката граничних стања употре-
бљивости и носивости АБ конструкција. Применом општих 
научних метода и експерименталног истраживања, између 
осталог, анализиране су следеће специфичне теме: гранич-
на носивост монтажних претходно напрегнутих плоча при 
пробоју, прерасподела утицаја код накнадно континуираних 
спрегнутих АБ носача, гранична носивост везе ошупљених 

Носеће конструкције од нерђајућих челика

Високовредни завртњеви у спојевима отпорним на проклизавање

Спрегнуте конструкције од челика и бетона

Испитивање носивости на смицање континуиране ошупљене плоче
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монтажних бетонских плоча и носивост смичућих конекто-
ра на споју челика и бетона. Применом аналитичких и ну-
меричких метода истраживања, анализирана је и унапређена 
методологија контроле угиба АБ конструкција.

Истраживања су спроведена у оквиру докторских дисер- 
тација, три пројекта Министарства за науку и развој (2002–
2010), два пројекта технолошког развоја Републике Србије 
(2011–2019) и једног билатералног пројекта сарадње са Тех-
ничким универзитетом у Бечу. Ови истраживачки пројекти 
пратили су развој монтажних и полумонтажних АБ и прет-
ходно напрегнутих елемената и фокусирали се на специфич-
не изазове директног ослањања ових елемената на стубо-
ве, специјалне поступаке извођења, динамичко понашање 
конструкција и анализу њихове употребљивости. Такође, 
истраживачки пројекат ТР36048 бавио се анализом стања и 
метода унапређења грађевинских конструкција са аспекта 
носивости, економичности и одржавања.

Значајан део истраживања из области бетонских кон-
струкција, у претходној деценији, посвећен је промоцији и 
развоју одрживог грађевинарства, кроз анализу могућности 
примене отпадних материјала и различитих индустријских 
нуспроизвода у производњи конструкцијских бетона, са ци-
љем смањења негативног утицаја производње и употребе бе-
тонских конструкција на животну средину.

Систематски осмишљена експериментална и аналитичка 
истраживања ових нових, „зелених бетона”, почевши од анали-
зе компонентних материјала, преко анализе физичко-меха- 
ничких карактеристика ових бетона, до главног дела истражи- 
вања који се бавио понашањем конструкцијских елемената 
при краткотрајном и дуготрајном дејству статичког оптере-
ћења и њиховом трајношћу, имала су за циљ овладавање тех- 
нологијом производње, формулисање стандарда и омогућава-
ње примене ових бетона у савременом конструктерству.

У оквиру ове области истраживане су могућности при-
мене рециклираног агрегата као замене крупног агрегата у 
конструкцијским бетонима (на бази рециклираног агрега-
та); могућности примене летећег пепела из локалних термо-
електрана и гранулисане згуре вискоих пећи, као делимичне 
замене (бетони са великим садржајем летећег пепела) или 
потпуне замене цемента (алкално-активирани бетони).

У циљу оцене еколошке предности „зелених бетона” у 
поређењу са традиционалним цементним бетонима, разви-
јене су базе података и оригинални софтвери за прорачун 
утицаја АБ конструкција на животну средину, коришћењем 
стандардизоване, научнозасноване методологије оцене жи-
вотног циклуса (ИСО стандард 14040-14043), Life Cycle Asse- 
ssment (LCA).

Истраживања из ове области спроведена су у оквиру док-
торских дисертација, два национална и седам међународних 
пројекта. Национални пројекти дали су подлогу за широку 
анализу савремених бетонских композита направљених са 
локалним сировинама у циљу промоције одрживог грађеви-
нарства.

Међународни пројекти су даље били прилика за разме-
ну искустава и анализу специфичних тема у вези са развојем 
зелених бетона. Неке од њих су: анализа нуспроизвода који 
се користе у бетонима са аспекта њихове безбедности по 
здравље људи и утицаја на околину, могућност коришћења 
алкално-активираних бетона као материјала за складиштење 

Испитивање граничне носивости при пробијању монтажних претходно 
напрегнутих плоча у области ивичних стубова

Испитивање понашања и граничне носивости греда направљених од 
бетона са великим садржајем летећег пепела
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опасних материјала, карактеризација алкално-активираних 
бетона армираних природним влакнима, анализа утицаја 
карбонатизације на карактеристике рециклираног агрегата 
и његове примене у бетонима са летећим пепелом, оцена жи-
вотног циклуса бетона направљених са рециклираним агре-
гатом и летећим пепелом на животну средину.

Током протеклих 25 година, остварени научни резултати 
презентовани су на многобројним домаћим и међународним 
конференцијама, а такође публиковани и у бројним научним 
и стручним часописима. У претходном периоду публикова-
на су 34 рада у часописима индексираним на SCI листи.

Научна остварења групације 
за дрвене и зидане конструкције
У периоду 1996–2010. године наставници и сарадници гру-
пације за дрвене и зидане конструкције су у оквиру науч-
них пројеката експериментално и теоријски истраживали 

спрегнуте конструкције дрво-бетон са циљем примене у 
зградарству и мостоградњи. Ради утврђивања носивости 
и употребљивости, односно напонског и деформацијског 
стања за експлоатациона и гранична оптерећења, извршено 
је испитивање неколико типова спрегнутих носача. Посеб-
на пажња је посвећена механичким карактеристикама споја 
оствареног помоћу металних штапастих спојних средстава. 
Поред статичке анализе, спроведена је и динамичка анали-
за, која је обухватила одређивање основних динамичких ка-
рактеристика и одговора система за различите врсте побу-
да. На основу добијених резултата дате су оцене понашања, 
запажања и закључци, са идејом дефинисања прорачунских 
модела за проверу носивости и вибрационе употребљивости 
погодних за свакодневну инжењерску праксу.

Почев од 2011. године, у оквиру научних пројеката истра-
живана је могућност примене савремених композитиних 
ФРП материјала као ојачања елемената дрвених конструкци- 
ја у циљу побољшања механичких карактеристика, као и обез- 

Испитивање утицаја карбонатизације на гредне елементе направљене од 
бетона са рециклираним агрегатом који имају прслине дозвољених ширина

Испитивање утицаја дуготрајног дејства на греде 
направљене од зелених бетона

Испитивање спрегнутих носача дрво-бетон 
при статичком и динамичком оптерећењу

Испитивање лепљених ламелираних носача 
ојачаних FRP композитима
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природног зеолита и дробљене опеке на својства и трајност 
кречних малтера за рестаурацију историјских објеката итд.

Научна остварења групације 
за испитивање конструкција
У периоду 1996–2021. године ова групација је значајно ак-
тивирала своје истраживачке активности, а превенствено 
у области динамичког конструкцијског одговора, детекције 
оштећења и конструкцијског мониторинга, што су актуелне 
истраживачке теме у целом свету. Исто се огледа и у актив-
ном учешћу у домаћим истраживачким пројектима техно-
лошког развоја и њиховим руковођењем.

Такође, у периоду 2004–2006. године, као истраживач-пост- 
докторанд доц. др Зоран Мишковић учествовао је у страном 
истраживачком пројекту: Investigation of system built-in floors, 
University of Sheffield, EPSRC – Engineering and Physical Sciencies 
Reseach Concil – UK, 2004–2006.

Поред активног учешћа у многим истраживањима која су 
се спроводила у оквиру Катедре за материјале и конструкције, 
већег броја одбрањених мастер радова, одбрањене су и две 
докторске дисертације из области истраживања спроведе-
них на групацији испитивања конструкција, са темом анали-
зе детекције оштећења конструкција.

Истраживачке активности верификоване су већим бро-
јем радова на међународним и домаћим конференцијама, 
као и радовима у међународним и домаћим часописима. Ре-
зултати су сублимирани у најзначајнијим радовима из об-

беђења веће поузданости конструкција. Експерименталним и 
теоријским приступом дефинисана су основна правила и за-
конитости у понашању носача од лепљеног ламелираног др- 
вета ојачаних на савијање у затегнутој зони применом кар-
бонских трака или ојачаних на смицање у зони ослонаца 
применом стаклопластичних шипки. Добијени резултати по- 
служили су као основа за формулисање аналитичке методе 
прорачуна носивости и крутости ојачаних и неојачаних но-
сача. Поред тога, развијени су тродимензионални нумерич-
ки модели којим се може симулирати понашање ојачаних др- 
вених носача са циљем оптимизације положаја ојачања.

Научна остварења групације за материјале
Током протеклих 25 година групација за материјале је наста-
вила традицију научних истраживања у области материјала и 
њихових својстава важних за примену у грађевинарству. У овом 
периоду, постала је изузетно актуелна проблематика одржи-
вог развоја у сфери грађевинарства, а посебно грађевинских 
материјала. У целом свету, велики број истраживања односио 
се управо на примену различитих отпадних и рециклираних 
материјала у производњи нових композита, најчешће типа 
малтера и бетона. Из тог разлога у фокусу истраживања били 
су специјални малтери и бетони, као што су бетони на бази ре-
циклиране опеке, микроармирани бетони, бетони са агрега-
том од рециклираног бетона и са агрегатом од бакарне шљаке, 
самоуграђујући бетони са различитим минералним додаци-
ма, репаратурни малтери, а такође и асфалтне мешавине са 
агрегатом од рециклираног бетона, као и кречни малтери са 
додатком зеолита и дробљене опеке. У оквиру ових области 
одбрањено је десет докторских дисертација, на којима су мен-
тори били наставници са групације за материјале. Сарадници 
професора М. Мурављова, С. Живковића и Д. Јевтић наста-
вили су са истраживањима у овој брзоразвијајућој области 
и након њиховог одласка у пензију. Као чланови радних гру-
па при Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфра-
структуре, учествовали су у изради правилника из области 
испитивања бетона, примене хемијских додатака у бетону и 
употребе цемента у градњи коловозних конструкција. У овом 
периоду објављен је велики број радова на међународним и 
домаћим конференцијама, као и у реномираним научним 
и стручним часописима, од чега преко 10 радова у истакну- 
тим међународним часописима реферисаним на SCI листи. У 
овим радовима, истраживачи са групације за материјале, изме-
ђу осталог, бавили су се истраживањем утицаја рециклираног 
агрегата на својства цементних и асфалтних бетона, методама 
третирања и класификације агрегата од рециклираног бетона, 
истраживањима својстава самоуграђујућих бетона са додат-
ком електрофилтерског пепела, испитивањем дуктилно-сти 
микроармираних бетона, истраживањем савремених термои- 
золационих материјала на бази биовлакана, ефектима додатка 

Испитивање дуктилности 
микроармираног бетона

Микроскопија самоуграђујућег бетона 
са додатком ЕФ пепела

Трајна деформација асфалта са 
агрегатом од рециклираног бетона

Отпорност кречних малтера на 
дејство растворљивих соли
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ласти детекције оштећења и анализе динамичког одговора 
конструкција, који су се односили на: 
◆  Модално испитивање са анализом ефеката неконструк-

цијских елемената пуне висине између међуспратних кон-
струкција; 

◆  Анализу хеуристичких метода оптимизације за примену у 
детекцији оштећења на основу регистрованих вибрација;

◆  Детекцију оштећења грађевинских конструкција за приме-
ну у мониторингу стања – истраживање конструкцијског 
модела моста. 

Научна остварења групације зградарство
Најважнији научноистраживачки пројекти на којима су у 
претходном периоду учествовали наставници и сарадни-
ци са групације Зградарство дати су у даљем тексту који се 
односи на предметне пројекте.

домаћи научни пројекти
У претходном периоду, наставници и сарадници са Катедре 
активно су учествовали на бројним домаћим научноистражи-
вачким пројектима, као руководиоци и истраживачи. У даљем 
тексту, апострофирани су најзначајнији од ових пројеката:

◆  Увођење система Еврокодова и усвајање нових метода 
пројектовања производа и технологија у грађевинском 
конструктерству Србије, Министарство за науку и тех-
нологију и Министарство грађевина Републике Србије, 
руководилац Живота Перишић, 1996–2000.

◆  Теоријска и експериментална истраживања савремених 
металних и дрвених конструкција, Министарство за на-
уку и технологију Републике Србије, руководилац Дра-
гослав Стојић (ГАФ Ниш), 1996–2000.

◆  Припрема нових прописа и упутства за примену Евроко-
дова за конструкције у нашем грађевинарству, Програм 
истраживања у области технолошког развоја, Министар-
ство науке, технологије и развоја Републике Србије, руко-
водилац Живота Перишић, 2003–2005.

◆  Експериментално и теоријско истраживање дрвених и спрег-
нутих конструкција дрво-бетон са применом у станоградњи 
и мостоградњи, Програм истраживања у области технолош-
ког развоја, Министарство науке и заштите животне сре-
дине Републике Србије, руководилац Бошко Стевановић, 
2005–2007.

◆  Експериментално и теоријско истраживање динамичких ка-
рактеристика монтажних и полумонтажних грађевинских 
конструкција и елемената са аспекта употребљивости, Про-
грам истраживања у области технолошког развоја, Мини-
старство науке, руководилац Бошко Стевановић, 2008–2010.

◆  Истраживање стања и метода унапређења грађевинских 
конструкција са аспекта употребљивости, носивости, еко-
номичности и одржавања, Програм истраживања у обла-
сти технолошког развоја, Министарство науке, руководи-
лац Зоран Мишковић, 2011–2019.

◆  Испитивање ојачања носача од лепљеног ламелираног дрве-
та у зони редуковане висине пресека, Програм иновационих 
ваучера, Фонд за иновациону делатност, учесници Бошко 
Стевановић, Иван Глишовић и Марија Тодоровић, 2019.

◆  Испитивање примене карбонских трака за санацију и ојачање 
носача од лепљеног ламелираног дрвета, Програм иновацио-
них ваучера, Фонд за иновациону делатност, учесници Бош-
ко Стевановић, Иван Глишовић и Марија Тодоровић, 2020.

◆  Истраживање могућности примене отпадних и реци-
клираних материјала у бетонским композитима, са оце-
ном утицаја на животну средину, у циљу промоције од-
рживог грађевинарства у Србији, Пројекат технолошког 
развоја ТР36017, Министарство науке, 2011–2019, руко-
водилац Властимир Радоњанин (ФТН Нови Сад).

◆  Пројекат технолошког развоја Републике Србије ТР36004: 
Истраживање савремених бетонских композита на бази 
домаћих сировина, са посебним освртом на могућности 
примене бетона са рециклираним агрегатом у бетонским 
конструкцијама, 2008–2010.

◆  Истраживање стања и метода унапређења грађевинских 
конструкција са аспекта употребљивости, носивости, еко-

Динамичко испитивање међуспратне конструкције

Испитивање конструкцијског модела за потребе детекције оштећења

Експериментално и нумерички одређени модални облици испитиваног 
конструкцијског модела за потребе детекције оштећења
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номичности и одржавања, Пројекат технолошког развоја 
ТР36048, Министарство науке, 2011–2019.

◆  Планирање и управљање саобраћајем и комуникацијама 
применом метода рачунарске интелигенције, Пројекат тех- 
нолошког развоја ТР36002, Министарство науке, 2011–2019.

◆  Понашање спрегнутих бетонских накнадно континуира-
них конструкција током времена, Пројекат Министар-
ства за науку и развој, 2005–2007.

◆  Монтажне претходно напрегнуте бетонске таванице дирек-
тно ослоњене на стубове, изведене специјалним поступком 
лифтовања – пројектовање, прорачун и технологија извође-
ња, Пројекат Министарства за науку и развој, 2002–2003.

◆  Истраживање метода дуготрајног и краткотрајног монито-
ринга конструкција, Пројекат технолошког развоја TР16023 
Министарства науке, руководилац Зоран Мишковић, 2008–
2010.

◆  Развој и демонстрација хибридног пасивног и активног 
система коришћења сунчеве енергије за грејање, при-
родну вентилацију, хлађење, вештачко осветљење и дру-
ге потребе електричне енергије, руководилац А. Крстић 
Фурунџић, (Архитектонски факултет у Београду), у ок-
виру Националног програма енергетске ефикасности, 
евиденциони број ЕЕ-273007, Министраство за Науку и 
технолошки развој Републике Србије, 2008–2009. 

◆  Модел економске и еколошке оцене оправданости оптими-
зације енергетске ефикасности зграда, руководилац Рада 
Плавшић, Национални програм енергетске ефикасности, 
Програм 7: Програм коришћења алтернативних енергет-
ских извора, евиденциони број: 273026, Министарство за 
науку и заштиту животне средине, 2006–2007. 

COST пројекти
◆  COST Action C25 Sustainability of Constructions – Integrated 

Approach to Life-time Structural Engineering: Participation in 
Management Committee and Working Group 2: Eco-efficiency 
(topics of eco-efficient use of resources in construction materials, 
products and processes), 2007–2010.

◆  COST Action NORM for Building Materials: Natural radio-
nuclide content in High Volume Fly Ash Concrete and its raw 
materials, 2014–2017.

◆  COST Action: REthinking Sustainability TOwards a Regenerative 
Economy (RESTORE), [CA16114 RS], Chair Mr Carlo Battisti, 
2017–2021.

◆  COST Action TU1304 Wind energy technology reconsideration to 
enhance the concept of smart cities (WINERCOST), 2014–2018.

Остали пројекти
◆  AEOLUS4FUTURE project H2020-MSCA-ITN (Marie Skłodow-

skaCurie Innovative Training Networks), 2015–2018.
◆  Performance – Based Fire Engineering of Structures in V4 Coun-

tries (visegrad Fund), 2019–2021.

◆  Hybrid structures and connection of timber and FRP, Про-
грам сарадње српске науке са дијаспором, Фонд за на-
уку Републике Србије, учесници Марија Тодоровић, Иван 
Глишовић и Марко Павловић (TU Delft), 2021.

◆  The NATO Science for Peace and Security IMSAFE SPS 985402 
(G5402): Improved Security through Safer Cementation of 
Hazardous Wastes, 2018–2019.

◆  Bilateral cooperation with University of Lisbon Ministry for 
Education, Science and Technology, Republic of Serbia, 451-
03-1924/2016-09/3: Energy and environmentally efficient re-
source use in the concrete construction industry, 2018–2019.

◆  Multilateral Scientific and Technological Cooperation in the 
Danube Region 337-00-00136/2016-09/03 (Brno University 
of Technology and Technical University Vienna): Fiber rein- 
forced alkali activated concrete-properties and selected du-
rability aspects, 2017–2018.

◆  START Danube Region Project Fund CLEAR BASIN: Research 
of River-Port Sediment and its Potential use in Civil Engineering, 
2015–2016.

◆  Scientific co-operation between Eastern Europe and Switzerland 
SCOPES Project (ETH Zürich) 152408: Recycled aggregate and 
fly ash concrete: Economic and technologic study – from down 
cycling to urban ecology, 2013–2016.

◆  Bilateral cooperation with Technische Universität Wien. Ministry 
for Education, Science and Technology, Republic of Ser-bia, 451-
03-02141/2017-09/49: Seismic evaluation of existing buildings in 
Serbia and Austria – assessment, retrofitting and strengthening, 
2018–2019.

Организације међународних и домаћих скупова
◆  Саветовање Еврокодови и Југословенско грађевинско кон-

структерство, уредник проф. Живота Перишић, 1997. 
година.

◆  Скуп поводом 50 година Грађевинског факултета у Београ-
ду и монографија под називом Специјални бетони и мал-
тери – својства, технологија, примена, уредник проф. Ми-
хаило Мурављов, 1999. година.

ПрАВцИ дАљЕГ рАзВОјА КАТЕдрЕ

Настава 
Акредитацијом из 2021. године спроведене су корените про-
мене студијских програма из области Грађевинарства. По-
ред промене дужине трајања основних и мастер академских 
студија (прелазак са система 4+1 на систем 3+2 године), по 
први пут од увођења Болоњске декларације основне ака-
демске студије Грађевинарства су заједничке, тј. без модула. 
Двогодишње мастер академске студије организоване су на 
пет модула, од којих је један и модул Конструкције.
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У наредном периоду посебна пажња биће посвећена уса-
вршавању нових студијских програма и перманентној ана-
лизи резултата њихове примене. То је једини начин да се пра- 
вилно имплементирају постулати Болоњске декларације и 
постигну основни циљеви последње акредитације, а то су: 
повећање квалитета и модернизација студијских програ-
ма и повећање ефикасности студирања. Посебан изазов у 
последњем циклусу акредитације био је у вези са креира-
њем програма заједничких основних академских студија, 
па је од велике важности да се континуирано врши анализа 
реализације наставе из области материјала и конструкција 
јер они представљају важну основу за студирање на модулу 
Конструкције мастер академских студија.

Последњом акредитацијом, дужина трајања студија уса-
глашена је са већином факултета у окружењу и у Европи. Ово 
ће за последицу имати повећање броја студената из окруже-
ња на мастер академским студијама, али је неопходно акре-
дитовати и студијске програме на енглеском језику како би 
долазна мобилност заживела у пуном капацитету. Извесно је 
да ће примена информационих технологија у грађевинском 
конструктерству, као и савремених грађевинских материјала 
и технолошких поступака изградње бити правци развоја но-
вих студијских програма на мастер академским студијама.

Важан аспект развоја наставе на Катедри за материјале 
и конструкције у наредном периоду биће и креирање нових 
кратких студијских програма (специјалистичке академске 
студије) и курсева перманентног усавршавања који ће својом 
тематиком пратити развој савременог грађевинарства, али пре 
свега потребе инжењера у пракси. На овај начин инжењерима 
у пракси биће омогућено да се перманентно усавршавају, било 
кроз обнављање дела материје са основних и мастер академ-
ских студија, било кроз изучавање потпуно нових наставних 
јединица.

У наредном периоду, треба радити још више на успо-
стављању и развоју сарадње са другим универзитетима и 
њиховим катедрама из области материјала и конструкција 
како би се омогућила мобилност људи (студената, настав-
ника и сарадника), као и трансфер знања и савремених 
технологија. Катедра ће се даље ангажовати у организацији 
научних, стручних и студентских конференција, летњих шко-
ла, округлих столова, форума и сајмова, курсева едукације, 
као и на развоју актуелне онлајн наставе и E-learning плат-
форми у области материјала и конструкција. 

Наука
Катедра МКОН и у наредном периоду планира активно 
ангажовање на домаћим и међународним научним про-
јектима, уз укључивање млађих кадрова, посебно кроз из-
раду докторских дисертација и размене са светским уни-
верзитетским центрима.

У периоду 2020–2021. године Фонд за науку је иницирао 
почетак новог циклуса научноистраживачких пројеката. 
Истраживачи са наше Катедре учествовали су на конкур-
сима програма ПРОМИС, као и на националном конкурсу 
Фонда за науку кроз програм ИДЕЈЕ, који је у току. Заједно 
са колегама са Катедре ХВЕИ, група истраживача са наше 
Катедре (са групације за грађевинске материјале), конкури-
сала је са темом: Концепт „нула отпада” за смањење ризика 
од плувијалних поплава у урбаним срединама (Zero-waste 
concept for flood resilient cities).

Будућа истраживања на којима ће учествовати настав-
ници и сарадници са Катедре МКОН, а која су планирана 
за период 2021–2026. године, обухватају следеће теме:
◆  Теоријска и експериментална анализа панела од унак-

рсно лепљеног ламелираног дрвета;
◆  Испитивање конструкција и примена експерименталних 

метода – истраживања динамичког конструкцијског од-
говора;

◆  Испитивање конструкција и примена експерименталних 
метода – истраживања метода конструкцијског монито-
ринга;

◆  Примена рециклираних и алтернативних материјала у са- 
временим бетонима;

◆  Истраживање аспеката употребе самоуграђујућих бето-
на на бази индустријских нуспродуката;

◆  Утицај природног зеолита и дробљене опеке на својства 
кречних малтера намењених за рестаурацију историјских 
објеката;

◆  Анализа понашања веза од челика високе чврстоће у мон-
тажно-демонтажним носећим челичним конструк-цијама;

◆  Примена различитих спојних средстава и конструктив-
них решења у комбинованим смичућим спојевима челич-
не конструкције са армиранобетонском конструкцијом;

◆  Експериментална и нумеричка анализа везе армирано-
бетонског и челичног елемента остварене конектором са 
механичком спојницом при комбинованом дејству сила 
смицања и затезања;

◆  Истраживање физичко-механичких карактеристика бе-
тона високих чврстоћа са и без ојачања челичним влак-
нима (UHPC и UHPSFRC);

◆  Увођење силе претходног напрезања у бетонски елемент 
применом иновативног троугаоног ужета;

◆  Оптимизација реапсорпције СО2 адекватним третманом 
бетонског отпада током фазе рушења и одлагања на депо- 
нијама;

◆  Дигитална фабрикација бетонских елемената;
◆  Трајност армиранобетонских конструкција;
◆  Хибридни бетонски елементи.
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ZA TEHNI^KU MEHANIKU
I TEORIJU KONSTRUKCIJA

ИсторИјскИ развој механИке 
И теорИје конструкцИја 
у вИсокошколској наставИ до 1996. годИне

Период до оснивања Факултета 1948. године 
Почетак наставе из Мeханике у Србији везује се за 
Инжењерску школу (1846–1849)1, чији је оснивач и први 
ректор био Атанасије Николић, инжeњер геодета, члан 
Друштва српске словесности (ДСС), док је први наставник 
Механике био инжењер Аугуст Церман, пореклом Немац. 
Инжењерска школа је дала само једну генерацију од девет 
стручњака, након чега је затворена. Уместо ње, 1850. године 
основана је Артиљеријска школа, која је надоместила праз-
нину у континуитету образовања инжењера грађевинара 
све до формирања Јестествословно-техничког одсека при 
Лицеју 1853. године. Наставу Механикe на Лицеју предавали 
су Филип Христовић, од 1855. до 1857. Године, и Емилијан 
Јоксимовић, од 1859. до 1862. године. Е. Јоксимовић је 
студије филозофије и технике завршио у Бечу. Професор 
Лицеја је постао 1845. године, где је, поред Механике, пре-
давао и Математику и Грађанску архитектуру. Године 1850. 
постаје професор на Артиљеријској школи, где је, између 
осталог, предавао и Мeханику све до 1869. године, када 
постаје професор на Великој школи. Написао је текст за 
први уџбеник Механике у Србији, до чијег штампања на-
жалост није дошло. Био је члан ДСС.

Године 1863. основана је Велика школа коју су чинила три 
факултета: Философски, Технички и Правни. Предмет Ме-
ханика и наука о машинама на Техничком факултету Вели-
ке школе предавао је 1862. године, као суплент, Димитрије 
1   О развоју наставе у области механике и теорије конструкција детаљни-

је је писао професор Влатко Брчић у монографији Грађевинског факул-
тета из 1996. године. Овде се због целовитости даје сажетак чињеница 
које су од значаја за сагледавање развоја наставе из механике и теорије 
конструкција.

Нешић, математичар, који је студирао на Великој техничкој 
школи у Бечу и на Политехници у Карлсруеу. Био је про-
фесор и ректор Велике школе, члан Српског ученог друшт-
ва (СУД), председник Српске краљевске академије (СКА) 
и министар просвете.

Од 1864. до 1874. године, Физику и Механику предавао 
је професор инж. Константин Коста Алковић. После завр-
шенога Лицеја, студирао је на Политехничком институту 
у Бечу, где је дипломирао математику, физику, механику 
и практичну геометрију 1859. године. Предавао је Физи-
ку, био декан Техничког факултета, ректор Велике школе, 
министар грађевина, редовни члан СУД-а и почасни члан 
СКА, заступник министра просвете и црквених послова. 

До значајнијег развоја механике у Србији долази 1875. 
године када је за професора из предмета Механика и на-
ука о машинама изабран Љубомир Клерић (Julius Kleru), 
рударски инжењер. Рударство је дипломирао на Рударској 
академији у Фрајбургу, а специјализирао на Рударској 
академији у Берлину. За историју развоја наставе значајна 
је 1880. година када је Народна скупштина одлучила да се 
предмет Механика и наука о машинама подели у два посеб-
на предмета, и то у Теоријску механику и Науку о маши-
нама. Први од ових предмета изводио се у другој години и 
предавао га је професор Клерић. Написао је 48 радова из ме-
ханике и математике и универзитетски уџбеник Теоријска 
механика I–III. Био је члан ДСС-а и почасни члан СКА, ми-
нистар просвете и црквених послова и министар привреде.

Наставу из Теоријске механике и Механике на Технич-
ком факултету Велике школе од 1895. па до 1903. године, 
када је изабран за министра грађевина, држао је инжењер 
Владимир Тодоровић. Од 1903. до 1905. године наставу Ра-
ционалне механике на Техничком факултету држао је проф. 
Мијалко Ћирић, ученик чувеног француског математичара 
Charles Hermite-а. 

Треба напоменути да је значајан допринос развоју Меха-
нике дао и генерал Стеван Здравковић. Он је, у периоду од 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BA_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
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1865. до 1880. године, предавао Механику на Артиљеријској 
школи (1850–1879) и Војној академији (1880– ), а објавио је 
значајно дело Основна механика (Кинематика; Динамика; 
Хидростатика, хидродинамика и хидраулички мотори) у 
три тома. У знак признања за његов научни рад из области 
механике изабран је за редовног члана СУД-а, а касније за 
почасног члана СКА.

Оснивањем Универзитета у Београду 1905. године Ве-
лика школа је престала да постоји. Универзитет је чинило 
пет факултета. Технички факултет Универзитета био је 
подељен на три одсека: Одсек за грађевинске инжењере, 
Одсек за архитекте и Одсек за машинске инжењере. 

Од 1906. до 1910. године, Техничку механику и Графичку 
статику на Техничком факултету Београдског универзитета 
предаје ванредни професор инж. Кирило Савић, који је завр-
шио Високу техничку школу – Charlottenburg у Берлину. Био 
је шеф Катедре за железнице и путеве, касније дописни члан 
САНУ. Њега је 1910. године, као већ познати научни радник 
и конструктор, наследио Иван Арновљевић, један од првих 
српских доктора наука из области технике. Арновљевић је 
дипломирао и докторирао на Техничкој великој школи у 
Бечу. Године 1912. постаје редовни професор и шеф Кате-
дре за механику. Предавао је Теоријску механику са науком 
о чврстоћи, Статику грађевинских конструкција и Гвозде-
не мостове. Са њим започиње нова ера у настави предмета 
Техничка механика и Статика инжењерских конструкција, 
који су чинили језгро теоријске и примењене механике 
на Техничком факултету. Значајно је осавременио и по-
дигао ниво наставе из механике. Непосредно после избо-
ра за професора 1910/1911. године, објавио је Предавања 
из механике и науке о чврстоћи и Предавања из стати-
ке инжењерских конструкција у виду скрипта. Предавања 
проф. Арновљевића из предмета Теоријска механика штам-
пана су први пут под насловом Предавања из теоријске ме-
ханике, у периоду од 1934. до 1938. године, у три дела. Конач-
но уобличен текст ових предавања публикован је у периоду 
од 1947. до 1949. године као универзитетски уџбеник у шест 
књига, под насловом Основи теоријске механике. Дописни 
члан САНУ постаo је 1948. године.

Од 1921. до 1951. године, предмет Статика инжењерских 
конструкција предавао је проф. инж. Војислав Зађина. По 
предавањима проф. Зађине, уз помоћ инж. Миодрага Ма-
ринковића, тада асистента Универзитета, штампане су две 
књиге од по четири свеске у периоду од 1929. до 1932. године. 
Прва свеска прве књиге Статика инжењерских конструкци-
ја појавила се 1929. године, а годину дана касније и друга, 
трећа и четврта свеска под називом Статика одређених си-
стема. Од 1930. до 1932. године одштампане су и четири све-
ске друге књиге под називом Статика неодређених система. 
Захваљујући овим књигама данас имамо потпун увид у обим 
и квалитет предавања из Статике конструкција у периоду 

између два светска рата. У том периоду Статика конструкција 
била је најзначајнији предмет на Грађевинском одсеку Тех-
ничког факултета, као што је била и на многим другим тех-
ничким факултетима у Европи. Након Другог светског рата 
штампане су још три књиге професора Зађине у којима су 
третирани проблеми Статике конструкција.

Отпорност материјала, коју је предавао проф. Јаков М. 
Хлитчијев, формирана је као посебан предмет 1922. годи-
не. Проф. Хлитчијев је на Београдски универзитет дошао из 
Русије 1920. године, где је био ванредни професор Отпор-
ности материјала и Теорије бродских конструкција Херсон-
ског политехничког института. Током свог рада на Београд-
ском универзитету, професор Хлитчијев је предавао Теорију 
еластичности и Отпорност материјала, Статику бродских 
конструкција и Техничку механику. Свој уџбеник Наука о 
чврстоћи објавио је 1926. године у Београду. У време када 
је објављена, та књига је представљала велики напредак и 
допринос теоријском образовању будућих грађевинских 
инжењера. Проширено издање уџбеника издао је у сарадњи 
са доцентом Миланом Вречком, под насловом Отпорност 
материјала, 1947. године. Своја предавања из Теорије ела-
стичности проф. Хлитчијев први пут је публиковао 1936. го-
дине. Књигу Поглавља из Теорије еластичности издао је 1948. 
године. Захваљујући свом огромном доприносу у развоју на-
уке у Србији изабран је за редовног члана САНУ 1955. године.

Треба истаћи да су се наведене личности углавном обра-
зовале у Европи, и да су се онда враћале у Србију да пренесу 
стечено знање. На тај начин, не само да су поставиле темеље 
инжењерском образовању у Србији, допринеле развоју на-
ставе и формирању универзитета, већ су дале и значајан до-
принос формирању важних државних институција неопход–
них за функционисање једног цивилног друштва.

Период од 1948. до 1996. године
Грађевински факултет од 1948. године представља само-
сталну јединицу у оквиру Техничке велике школе у Београду. 
У то време на Факултету је постојала Катедра за механику, 
у оквиру које су се изучавале области Механика, Отпорност 
материјала и Теорија еластичности. Шеф Катедре проф. др 
Јаков Хлитчијев окупио је око себе одређени број младих и 
перспективних наставника и сарадника, који су изводили на-
ставу из области механике и на другим техничким факултети-
ма. Они су наставили научноистраживачки рад који је проф. 
Хлитчијев започео у области класичне механике и теорије 
еластичности са применом у области Теорија конструкција. 
Чланови Катедре у то време били су и Светозар Нешић (Ме-
ханика), Драгутин Мркшић (Статика конструкција), Ми-
лан Ђурић (Отпорност материјала, Статика инжењерских 
конструкција), Драгош Раденковић (Статика инжењерских 
конструкција) и Владимир Богуновић (Механика). 
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Предмет Статика инжењерских конструкција у то време 
припадао је Катедри основи грађевинарства. Године 1951. до-
цент инж. Милан Ђурић изабран је за наставника из пред-
мета Статика инжењерских конструкција, док су у извођењу 
вежби учествовали асистенти Ратомир Драшковић и Нико-
ла Хајдин. Милан Ђурић је учествовао и у извођењу наста-
ве из предмета Теорија љуски, док је Статику инжењерских 
конструкција на Одсеку за хидротехнику и саобраћајнице 
предавао доцент Драгутин Мркшић. На Катедру 1951. годи-
не долази и Влатко Брчић као асистент на предмету Меха-
ника, касније наставник на предмету Отпорност материјала 
и предмету Техника рачунања на Геодетском одсеку који је 
увео у наставу на основним студијама. Као асистент на пред-
мету Отпорност материјала долази Наталија Наерловић 
Вељковић, која након боравка на Саобраћајном факултету 
у периоду од 1961. до 1979. године универзитетску каријеру 
наставља на Грађевинском факултету.

Током школске 1956/1957. године основана је нова кате-
дра, Катедра за техничку механику и теорију конструкција, 
која је свој назив задржала до данас. Први шеф Катедре био 
је тада ванредни професор др Милан Ђурић (члан САНУ 
од 1970. године), који је на тој функцији остао до одласка 
у пензију 1984. године. Проф. Ђурић је поставио темеље 
у настави из предмета који су припадали области Теорија 
конструкција. Катедри је припао и предмет Испитивање 
конструкција, као и Лабораторија за испитивање конструк-
ција, чији је управник био инж. Милан Радојковић.

У овом периоду одбрањене су прве докторске дисертације 
на Грађевинском факултету, и то управо на Катедри за тех-
ничку механику и теорију конструкција. Године 1953. док-
торске дисертације одбранили су Владимир Богуновић (члан 
САНУ од 1965. године), Милан Ђурић и Драгош Раденковић. 
Поред тога, на Катедри долази до формирања првог кон-
цепта плана и програма последипломске наставе из обла-
сти Примењена механика, која са реализацијом почиње у 
школској 1964/1965. години. Наставни планови и структура 
последипломских студија пажљиво су припремани, водећи 
рачуна о захтевима тадашње привреде, који су се пре све-
га односили на примену нумеричких метода у прорачуну 
грађевинских конструкција. 

Током шездесетих година на Катедру долазе као асистен-
ти, а касније угледни наставници Димитрије Димитријевић 
(Програмирање и рачунске машине, Статика конструкција), 
Миодраг Секуловић (Статика конструкција, Теорија повр-
шинских носача), Јаков Лазић (Отпорност материјала), Слав-
ко Ранковић (Горњи строј железницa, Статика конструкција 
– Одсек за хидротехнику и Одсек за путеве и железнице), 
Драгољуб Николић (Статика конструкција), Драгољуб Грбић 
(Механика) и Живорад Бојовић (Отпорност материјала). На 
основним студијама почиње се са извођењем наставе из об-
ласти Стабилност и Динамика конструкција, које је оформио 

и предавао проф. Милан Ђурић. Такође, у наставни план уве-
ден је нови предмет – Теорија површинских носача, који су 
предавали професори Никола Хајдин и Миодраг Секуловић. 

Буран развој електронских рачунара током 70-их година 
довео је до оснивања Инжењерског рачунског центра (ИРЦ). 
За првог управника ИРЦ-а изабран је проф. др Никола Хајдин 
(члан САНУ од 1970. године). У раду ИРЦ-а учествовали су, 
пре свега, чланови Катедре за техничку механику и теорију 
конструкција, али и чланови осталих катедри на Факулте-
ту. У оквиру центра запошљавали су се млади истраживачи 
који су у ИРЦ-у радили своје дипломске и магистарске ра-
дове. Mноги од њих су бирани за асистенте, а касније и у на-
ставничка звања на Катедри. Тако су у ИРЦ-у своју каријеру 
започели Шериф Дуница (Отпорност материјала), Бранис-
лав Колунџија (Теорија површинских носача), Бранислав 
Ћорић (Стабилност и динамика конструкција), Бранислав 
Пујевић (Теорија површинских носача), Љубомир Савић 
(Програмирање и рачунске методе, Теорија конструкција на 
Одсеку за путеве и железнице), Цвијетин Кањерић (Теорија 
конструкција на Одсеку за хидротехнику и Одсеку за путе-
ве и железнице), Глигор Раденковић (Теорија конструкција 
на Одсеку за хидротехнику) и Растислав Мандић (Технич-
ка механика). Поред њих, на Катедру као асистенти дола-
зе и Ђорђе Вуксановић (Статика конструкција), Станко 
Брчић (Техничка механика), Ненад Марковић (Отпорност 
материјала), Мира Петронијевић (Статика конструкција), 
Биљана Деретић Стојановић (Отпорност материјала) и Дра-
гослав Шумарац (Техничка механика).

Као резултат све веће потребе за коришћењем рачунара, у 
наставу је уведен нови предмет – Програмирање и рачунске 
машине, прво на последипломским студијама, а од 1975/1976. 
године и на основним студијама на свим одсецима Факулте-
та. Иницијатор увођења програмирања у наставни процес на 
Факултету био је проф. Димитрије Димитријевић. Такође, 
метод коначних елемената заузима примат међу нумеричким 
поступцима, па долази до увођења новог предмета – Метод 
коначних елемената на последипломским студијама, који 
је оформио и предавао проф. Миодраг Секуловић, а прву 
књигу из ове области објавио је средином осамдесетих годи-
на под називом Метод коначних елемената.

Почетком 1978. године, у склопу нове реорганизације 
Факултета, укинуте су катедре, а основани су заводи (инсти-
тути), који су објединили наставну и научну активност, као 
и сарадњу са привредом. Тако је основан Завод за техничку 
механику и теорију конструкција. ИРЦ постаје самостална 
јединица, док је Лабораторија за испитивање конструкција 
припала Институту за материјале и конструкције.

Поред редовне наставе, у овом периоду веома важан део 
активности чланова Катедре били су курсеви иновације 
знања који су били намењени инжењерима из праксе са 
циљем стицања савремених знања из области техничке ме-
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ханике и теорије конструкција кроз примену нумеричких 
метода и коришћење рачунара. Први курс под називом Сав-
ремене методе прорачуна у статици линијских носача од-
ржан је 1981. године, а наредне две године одржана су још два 
курса под називом Метод коначних елемената у прорачуну 
инжењерских конструкција и Савремени проблеми динамике 
конструкција. Поред тога, одржана су и два курса из области 
програмирања за грађевинске инжењере из привреде.

Наставници са Катедре били су и врсни инжењери, ан-
гажовани у реализацији веома значајних пројеката великог 
броја инжењерских конструкција. При томе су резултате 
свог научноистраживачког рада користили да реше веома 
сложене проблеме у пракси. Врхунска остварења у то време 
представљала су три моста чији су аутори били академи-
ци Милан Ђурић (мост Газела у Београду) и Никола Хајдин 
(Нови железнички мост преко Саве у Београду и мост Сло-
бода преко Дунава у Новом Саду). Такође, нумерички по-
ступци који су на Катедри развијани кроз израду доктор-
ата и магистратура били су имплементирани у рачунарске 
програме који су коришћени у анализи и прорачуну брана, 
силоса, расхладних торњева, мостова и др. 

Земљотрес у Скопљу 1963. године покренуо је опсежна 
истраживања у области динамике конструкција и земљо-
тресног инжењерства. Катедра је имала кључну улогу у 
обучавању инжењера из праксе да стекну основна знања из 
динамике и земљотресног инжењерства. У оквиру ИРЦ-а 
направљен је један од првих рачунарских програма за дина-
мичку анализу високих зграда, који је дуги низ година био 
коришћен за сеизмички прорачун многих објеката у земљи 
и иностранству.

наставна делатност катедре

уводне напомене
Током времена дошло је до одређених промена у организацији 
наставног и научноистраживачког рада у области механике 
и теорије конструкција. Од 1948. године када је Грађевински 
факултет постао самостална академска установа у оквиру 
Техничке велике школе у Београду, шеф Катедре за механику 
био је проф. др Јаков Хлитчијев. 

Као што је раније речено, године 1956. основана је нова ка-
тедра – Катедра за техничку механику и теорију конструк- 
ција, којој су поред предмета у оквиру Катедре за механику 
припали и предмети Статика инжењерских конструкција и 
Испитивање конструкција. Први шеф Катедре био је тада 
ванредни професор др Милан Ђурић, који је на тој функцији 
остао све до 1984. године када је пензионисан. 

Током школске 1977/1978. године долази до организаци-
оних промена на Факултету, при чему су укинуте катедре, а 
оснивају се заводи. Део чланова Катедре за техничку меха-

нику и теорију конструкција постају чланови Завода за тех-
ничку механику и теорију конструкција. Настава и научно-
истраживачки рад реализују се кроз рад Научно-наставног 
већа Завода, за чијег председника је изабран академик проф. 
др Милан Ђурић. Други део чланова Катедре прелази у Ин-
жењерски рачунски центар, који постаје самостална радна 
јединица на Факултету.

Током школске 1987/1988. године на Грађевинском фа-
култету укидају се заводи и поново формирају катедре. У 
оквиру Одсека за конструкције поново је формирана Кате-
дра за техничку механику и теорију конструкција. Дужност 
шефа Катедре обављао је проф. др Јаков Лазић (до школ-
ске 1991/1992. године). Након њега, дужност шефа Катедре 
обављали су: проф. др Наталија Наерловић Вељковић (1991–
1993), проф. др Миодраг Секуловић (1993–2000), проф. др 
Драгослав Шумарац (2000–2001, 2014–2015), проф. др Ше-
риф Дуница (2001–2004, 2007–2009), проф. др Бранислав 
Пујевић (2004–2006), проф. др Станко Брчић (2009–2014), 
в. проф. др Ратко Салатић (2015–2018), проф. др Растислав 
Мандић (2018–2020) и в. проф. др Марија Нефовска Дани-
ловић (2020–2021).

Наставна делатност Катедре обухвата извођење наста-
ве на свим нивоима студија. Предмети припадају групи 
теоријско-методолошких и научно-стручних у оквиру којих 
будући инжењери стичу фундаментална знања из свих об-
ласти механике и теорије конструкција.

Законом о универзитету из 2002. године уводи се поде-
ла на уже научне области. У оквиру Катедре установљена 
је једна ужа научна област – Техничка механика и теорија 
конструкција (Engineering Mechanics and Theory of Structures). 
Од школске 2003/2004. године наставници и сарадници на 
Катедри бирају се у звања за ужу научну област Техничка ме-
ханика и теорија конструкција. Ужа научна област обухвата 
предмете из области механике крутог (Техничка механика) и 
деформабилног тела (Отпорност материјала), као и теорије 
конструкција (Статика, Стабилност, Динамика, Површин-
ски носачи, Нумеричке методе). 

У овом поглављу приказаће се наставни планови и про-
грами, кадровска структура Катедре у периоду од јуна 1996. 
до јуна 2021. године, као и одговарајуће промене које се пре 
свега односе на модернизацију програма наставе у скла-
ду са научним достигнућима у области механике и теорије 
конструкција, као и примени рачунара у моделирању и про-
рачуну грађевинских конструкција. 

наставни програми од 1948. до 1996. године
Први наставни план и програм основних студија на Гра-
ђевинском факултету који је почео да се примењује од школ-
ске 1948/1949. године предвиђао је школовање будућих гра- 
ђевинских инжењера у трајању од пет година. Прве две го-
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дине студија биле су заједничке за све студенте, док су се од 
треће године студенти опредељивали за један од три одсека. 
Механика и Отпорност материјала су се предавали на првој 
и другој години студија, док су се на Конструктивном одсе-
ку предавали Теорија еластичности, Статика инжењерских 
конструкција и Теорија љуски (факултативни предмет). Пре-
дмет Статика инжењерских конструкција предавао се и на 
Хидротехничком и Сaобраћајном одсеку.

Због потребе за све већим бројем грађевинских инжење-
ра општег профила и ширег знања од оног које се стицало у 
оквиру појединих одсека на Факултету, школске 1952/1953. 
године донет је нови наставни план по коме је настава била 
заједничка за све студенте у прве четири године, док су се у 
деветом семестру студенти опредељивали за једну од седам 
група сродних предмета. Десети семестар је био предвиђен 
за израду дипломског рада. Предмети који су припадали Ка-
тедри у овом периоду нису претрпели значајније измене. 

До значајних измена наставног плана и програма предме-
та са Катедре за техничку механику и теорију конструкција 
дошло је током 1960/1961. године, када је на Београдском 
универзитету уведена вишестепена настава. Први степен на-
ставе обухватао је прве две године студија где су се изучава-
ли предмети на основу којих су студенти стицали основна 
стручна знања неопходна за самостално обављање посло-
ва погонских инжењера. У оквиру другог степена наставе 
(трећа и четврта година студија) студенти су добијали до-
пунска стручна знања, након чега су стицали звање дипло-
мираног грађевинског инжењера. Први степен наставе об-
ухватао је следеће предмете на Катедри: Техничка механика 
(Статика и Отпорност материјала) и Статика конструкција, 
док су се на другом степену на Одсеку за конструкције пре-
давали следећи предмети: Техничка механика (Динамика), 
Отпорност материјала са теоријом еластичности, Теорија 
конструкција 1 и Теорија конструкција 2. 

Овакав начин организовања наставе није донео добре 
резултате, тако да се од школске 1966/1967. године поново 
уводи континуална настава у трајању од девет семестара, док 
је десети семестар предвиђен за израду дипломског рада. На-
ставним планом предвиђена су четири семестра заједничке 
наставе за све одсеке, у оквиру које су се предавали Меха-
ника и Отпорност материјала. На Одсеку за конструкције, 
поред Статике конструкција, у наставу се уводе два нова 
предмета: Стабилност и динамика конструкција и Теорија 
површинских носача.

Оснивањем ИРЦ-а почетком седамдесетих година и на-
бавком рачунара створени су услови за увођење савремене 
рачунарске технике у наставни процес на Факултету. Тако је 
наставним планом из школске 1973/1974. године у наставу 
уведен нови предмет – Програмирање и рачунске машине на 
трећој години студија, на свим одсецима. Од 1976/1977. годи-
не долази до раздвајања предмета Механика на два предме- 

та – Механика 1 и Механика 2 како би се отклонили пробле-
ми са којима су се студенти суочавали током полагања испи-
та. Предмет Програмирање и рачунске машине мења назив у 
Програмирање рада електронских рачунара. 

Од школске 1977/1978. године предмети са Катедре су 
претрпели одређене промене са циљем модернизације наста-
ве и имплементације савремених нумеричких метода кроз 
примену електронских рачунара. У наставу из предмета От-
порност материјала уводи се теорија танкозидних штапова, 
као и теорија еластопластичности као последица прихвата-
ња теорије граничних стања у прорачуну грађевинских кон-
струкција. Настава из Статике конструкција подељена је на 
два једносеместрална предмета, Статику конструкција 1 и 
Статику конструкција 2. У оквиру Статике конструкција 1 изу- 
чавали су се статички одређени носачи, док су се статички 
неодређени носачи и одговарајуће методе њиховог решавања 
изучавали у оквиру Статике конструкција 2. Током школске 
1979/1980. године у оквиру предмета Статика конструкција 
2 почиње да се изучава матрична анализа линијских носача. 

Наставним планом из 1987/1988. године у деветом се-
местру уводе се изборни предмети како би се студентима 
омогућило усмеравање ка одређеним ужим научним и струч-
ним дисциплинама. Тако су у области Теорија конструкција 
уведена три изборна предмета: Метод коначних елемена-
та, Нелинеарна анализа конструкција и Дејства и утицај на 
конструкције. Наставни план из 1993/1994. године није до-
нео измене у предметима са Катедре, осим што предмет Ме-
тод коначних елемената постаје изборни за све одсеке на Фа-
култету, док су остала два изборна предмета укинута.

наставни програм од 1996. до 2005. године
Наставни план и програм основних студија који је почео да 
се примењује од школске 1993/1994. године остао је на сна-
зи пуних 12 година, све до 2005. године. Обавезни предме-
ти према наставном плану из 1993/1994. године, на Одсеку 
за конструкције, били су: Техничка механика 1, Техничка 
механика 2, Отпорност материјала, Статика конструкција 1, 
Статика конструкција 2, Теорија површинских носача и Ста-
билност и динамика конструкција. Једини изборни предмет 
био је Метод коначних елемената (IX семестар).

Поред наведених предмета, изучавали су се и следећи 
обавезни предмети на осталим одсецима: Техничка меха-
ника 1 и Техничка механика 2 (Одсек за геодезију), Теорија 
конструкција (Одсек за хидротехнику, Одсек за путеве и же-
лезнице), Теорија конструкција 1 и Теорија конструкција 2 
(Одсек за планирање и грађење насеља).

У наредном тексту даће се кратак приказ појединих пред-
мета Катедре на основним студијама, као и приказ настав-
ника и сарадника који су у периоду од школске 1996/1997. до 
2004/2005. године учествовали у реализацији наставе. 
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Техничка механика
У оквиру предмета Техничка механика 1 и 2 на студијама 
грађевинарства изучавале су се следеће области: Статика, 
Кинематика и Динамика крутог тела. Наставници на пред-
метима Техничка механика 1 и 2 били су Драгољуб Грбић 
(пензионисан 1997. године), Драгослав Шумарац, Станко 
Брчић, и Растислав Мандић. Асистенти на групи предме-
та били су Зоран Мишковић (до 2001/2002. године када је 
изабран за доцента на Катедри за материјале и конструк- 
ције, за предмет Испитивање конструкција), Александар 
Радојичић (напустио Факултет 2000. године), Станко Ћо-
рић (од 2000/2001. године) и Анина Глумац (од 2004/2005. 
године).

Отпорност материјала
Овим предметом обухваћена је област механике деформа-
билног тела, основни појмови из еластопластичности гре-
дних носача и теорија танкозидних штапова. Предмет От-
порност материјала предавали су Шериф Дуница, Живорад 
Бојовић (до 2001. када одлази у пензију) и Биљана Деретић 
Стојановић, док су у извођењу вежби били ангажовани аси-
стенти Ненад Марковић, Саша Стошић и Светлана Костић 
(од 2003. године).

Групи предмета Теорија конструкција припадали су сле-
дећи предмети:

Статика конструкција 1
Програмом наставе, у оквиру предмета Статика конструкција 
1 изучавана је теорија штапа, као и методе анализе статички 
одређених линијских носача при дејству сталног и покрет-
ног оптерећења. Статику конструкција 1 предавао је Ђорђе 
Вуксановић. 

Статика конструкција 2
Овај предмет обухватао је методе анализе и прорачуна ста-
тички неодређених линијских носача (метода сила, приближ-
на метода деформације, матрична анализа конструкција). 
Статику конструкција 2 предавали су Миодраг Секуловић 
(до одласка у пензију 2004. године) и Мира Петронијевић.

Теорија површинских носача
Настава на овом предмету обухватала је аналитичке и ну-
меричке поступке прорачуна површинских носача (плоче 
напрегнуте на савијање и у својој равни, љуске). Наставу из 
овог предмета изводили су Бранислав Колунџија и Бранис-
лав Пујевић.

Стабилност и динамика конструкција
У оквиру динамике конструкција изучавале су се следеће об-
ласти: динамика система са једним и више степени слободе, 
прорачун просторних система на дејство земљотреса. Ста-
билност конструкција обухватала је анализу проблема ста-

билности равних линијских носача применом класичних и 
савремених метода прорачуна, које су засноване на методи 
коначних елемената. Предмет Стабилност и динамика кон-
струкција предавао је Бранислав Ћорић.

У периоду од 1996. до 2005. године на групи предмета 
Теорија конструкција били су ангажовани следећи аси-
стенти: Ратко Салатић, (2001. изабран је у звање доцента), 
Небојша Лазаревић (до 2003. године када је напустио Фа-
култет), Иван Малчевић (до 2000. године када је напустио 
Факултет), Бранко Глишић (до 2000. године када је напу-
стио Факултет), Марија Нефовска Даниловић (од 1997. го-
дине), Лидија Станковић (1998–2003), Стана Живановић 
(1999–2003) и Марина Ћетковић (од 2000. године).

Наставу из предмета Теорија конструкција држали су 
Глигор Раденковић (Одсек за хидротехнику) и Љубомир 
Савић (Одсек за путеве, железнице и аеродроме). На Одсе-
ку за планирање и грађење насеља (данас модул Менаџме-
нт, технологије и информатика у грађевинарству) предмет 
Теорија конструкција 1 предавала је Мира Петронијевић, 
а Теорију конструкција 2 предавали су Бранислав Ћорић, 
Бранислав Колунџија и Ратко Салатић. 

Последипломска настава
У периоду до 2007. године на последипломским студијама 
на Одсеку за конструкције постојао је смер Техничка меха-
ника и теорија конструкција. Наставним програмом било 
је предвиђено шест обавезних и три изборна предмета. По-
ред предмета Нумеричка анализа и Фукционална анализа, 
интегралне и диференцијалне једначине, које су предавали 
наставници са Катедре за Математику, физику и нацртну 
геометрију, наставници са Катедре за техничку механику и 
теорију конструкција предавали су следеће предмете:

Обавезни предмети:
◆  Механика континуума (Р. Мандић)
◆  Теорија пластичности (Ш. Дуница)
◆  Динамика и сеизмичка отпорност конструкција (С. Брчић)
◆  Метод коначних елемената (М. Секуловић)

Изборни предмети:
◆  Теорија љуски и гипких система (М. Секуловић)
◆  Нелинеарна анализа конструкција (Ш. Дуница и Б. Колун-

џија)
◆  Специјални проблеми динамике конструкција (С. Брчић)
◆  Стабилност конструкција (Б. Ћорић)
◆  Механика лома (Д. Шумарац)
◆  Термомеханика (Д. Шумарац)
◆  Теорија танкозидних носача (Б. Колунџија)

У периоду од 2004. до 2006. године и од 2005. до 2007. годи-
не у оквиру DYNET пројекта, у организацији Грађевинског 
факултета у Београду, организоване су двогодишње после-
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дипломске студије Computational Engineering на енглеском 
језику. Студије су биле међународног карактера, финан-
сиране од стране DAAD-а у оквиру Пакта за стабилност 
Југоисточне Европе. Руководилац курса била је проф. др 
Мира Петронијевић. Прва два семестра била су предвиђена 
за одржавање наставе, док су трећи и четврти семестар 
били предвиђени за израду магистарског рада. Полазници 
студија били су дипломирани инжењери из земље и ре-
гиона Западног Балкана. Циљ студија био је образовање 
инжењера са компетенцијама за решавање сложених инже- 
њерских проблема који се односе на статичку и динами-
чку нелинеарну анализу грађевинских конструкција, кори-
стећи савремене технике нумеричког моделирања и примену 
рачунара. На Computational Engineering студијама маги-
стрирало је осам кандидата који су добили звање магистра 
техничких наука. Поред чланова Катедре за техничку меха-
нику и теорију конструкција, у настави су били ангажовани 
и наставници са других катедри на Факултету, као и настав-
ници са других факултета и универзитета из земље и ино-
странства. У наставку се даје списак наставника и предмета 
које су предавали наставници са Катедре.
◆  Continuum Mechanics (Р. Мандић)
◆  Finite Element Method (Б. Пујевић)
◆  Fracture Mechanics (Д. Шумарац)
◆  Programming in Engineering (Љ. Савић, С. Брчић, С. Стошић)
◆  Theory of Plasticity (Љ. Савић)
◆  Dynamics of Structures (С. Брчић)
◆  Stability of Structures (Б. Ћорић)
◆  Nonlinear Structural Analysis (Љ. Савић)
◆  Soil Dynamics and SSI (М. Петронијевић)
◆  Advanced FEM (Ђ. Вуксановић, Б. Пујевић)
◆  Earthquake Engineering (М. Петронијевић, са С. Радова-

новић и M. Fischinger-oм)
◆  Theories and Computational Methods for Composite Lami-

nates (Ђ. Вуксановић)
◆  Theory of Composite Structures (Б. Деретић Стојановић)
◆  Wind Engineering (С. Брчић)

наставни програми после 2005. године
У току 2004. године наставни планови и програми прет-
рпели су значајне измене као последицу реформе високог 
образовања, у складу са Болоњским процесом, реализова-
ним Законом о високом образовању из 2005. године. Према 
новом наставном плану, некадашње петогодишње студије 
грађевинарства подељене су на два нивоа: основне академ-
ске студије (четири године) и дипломске академске (мастер) 
студије (једна година). Сви предмети су једносеместрални, 
а уместо одсека, уводе се одговарајући модули.

У оквиру предмета Техничка механика 1 и Техничка ме-
ханика 2 (обавезни за све модуле) изучавају се следеће обла-

сти: Статика, Кинематика и Динамика крутог тела. Обавез-
ни предмет Техничка механика предаје се и на студијском 
програму Геодезија и геоинформатика, у другом семестру.

Раније наведене измене довеле су до поделе предмета От-
порност материјала на два дела. Отпорност материјала 1 је 
обавезан за све модуле, а Отпорност материјала 2 је обаве-
зан на модулу Конструкције. Овим предметима обухваћена 
је област механике деформабилног тела, основни појмови 
из еластопластичности гредних носача и теорија танкозид-
них штапова.

У оквиру предмета Статика конструкција изучава се тео- 
рија штапа, као и класичне методе анализе статички одређе-
них и неодређених линијских носача при дејству сталног и 
покретног оптерећења. Предмет Статика конструкција 2 за-
мењен је предметом Матрична анализа конструкција, који 
обухвата матричну анализу линијских раванских и простор-
них носача, као и стабилност линијских носача. 

Предмет Теорија површинских носача мења назив у Тео-
рија плоча и љуски. Настава на овом предмету обухвата ана-
литичке и нумеричке поступке прорачуна површинских но-
сача (плоче напрегнуте на савијање и у својој равни, љуске).

У складу са све већом применом рачунарских програма 
за прорачун конструкција у свакодневној пракси, Метод 
коначних елемената постаје обавезан предмет на модулу 
Конструкције у седмом семестру. Настава у оквиру овог 
предмета обухвата формулацију линијских и површинских 
коначних елемената и алгоритам прорачуна напонско-де-
формацијског стања линијских и површинских носача.

Предмет Стабилност и динамика конструкција претрпео је 
значајне измене. Део који се односи на стабилност линијских 
носача применом савремених метода прорачуна прелази у 
предмет Матрична анализа конструкција, док део који се од-
носи на класичне методе стабилности конструкција прелази у 
изборни предмет на модулу Конструкције. 

Област Динамика конструкција изучава се у оквиру новог 
обавезног предмета Динамика конструкција и земљотресно 
инжењерство, у оквиру кога се изучавају следеће области: 
Динамика система са једним и више степени слободе и Про-
рачун просторних система на дејство земљотреса. 

Поред наведених предмета на модулу Конструкције, об-
ласт Теорије конструкција изучава се у оквиру посебних 
предмета и на осталим модулима. На модулима ХВЕ и ПЖА 
изучава се један предмет (Теорија конструкција), а на моду-
лу МТИ два предмета из ове области (Теорија конструкција 
1 и Теорија конструкција 2).

Циљ предмета Механика вожње на модулу Путеви, же-
лезнице и аеродроми био је да упозна студенте са основним 
принципима механике вожње, посебно друмских и шин-
ских, са становишта интеракције возила са саобраћајницама.

Поред обавезних предмета, уводе се нови изборни пред-
мети на модулу Конструкције, чиме се проширује опус 
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изучавања техничке механике и теорије конструкција у ок-
виру Катедре. Предмет Примена рачунара у пројектовању 
конструкција постаје један од омиљених предмета који од 
увођења сваке године бира велики број студената. У окви-
ру овог предмета изучава се алгоритам прорачуна простор-
них бетонских и челичних конструкција применом комер- 
цијалних рачунарских програма. Предмет Еластопластична 
анализа линијских носача упознаје студенте са одређивањем 
момента пластичности пресека, механизмима лома и од-
ређивањем граничне носивости линијских система приме-
ном теорема еластопластичне анализе. У оквиру предмета 
Спрегнуте конструкције разматрају се теоријске основе 
за понашање спрегнутих конструкција од челика и бетона 
и анализирају тачне и приближне методе прорачуна ових 
конструкција.

На дипломским академским (мастер) студијама уводе се 
два изборна предмета: Виши курс из метода коначних еле-
мената и Нелинеарне анализе конструкција.

Према наставном плану и програму који је акреди-
тован школске 2008/2009. године, на мастер академским 
студијама Геодезије и геоинформатике, уведен је изборни 
предмет Техничка механика, у првом семестру, који је уки-
нут на основним академским студијама Геодезије и геоин-
форматике. На модулу Конструкције на основним академ-
ским студијама изборни предмет Спрегнуте конструкције 
мења назив у Основе спрегнутих конструкција.

Према наставном плану за школску 2014/2015. годину 
уведене су одређене измене у наставним плановима. Како 
би се отклонили уочени проблеми у реализацији наста-
ве, повећан је фонд часова на предметима Техничка ме-
ханика 1 са 45+30 на 45+45 и Отпорност материјала 2 са 
30+15 на 30+30. Уведен је нови изборни предмет на моду-
лу Конструкције: Енергетска ефикасност и сертификација 
зграда у петом семестру. Повећан је фонд часова на пред-
мету Примена рачунара у пројектовању конструкција (са 
15+15 на 30+30) и дата је могућност студентима да овај 
предмет изаберу у седмом или у осмом семестру. Такође, 
овај предмет постаје обавезан услов за израду дипломског 
рада на Катедри за материјале и конструкције. Предмети 
Еластопластична анализа линијских носача и Стабилност 
конструкција прелазе у осми семестар.

На мастер академским студијама Грађевинарства уводе 
се нови изборни предмети: Анализа конструкција на ди-
намичка оптерећења и Одабрана поглавља земљотресног 
инжењерства. Предмет Нелинеарне анализе конструкција не 
налази се више у наставном плану, већ се његово изучавање 
пребацује на ниво докторских академских студија.

На мастер академским студијама Геодезије и геоинфор-
матике, предмет Техничка механика мења назив у Механи-
ка у геодезији.

наставници ангажовани на предметима 
катедре после 2005. године
Од увођења нових наставних планова у складу са Болоњском 
декларацијом, предмете Техничка механика 1 и Техничка 
механика 2 предавали су Драгослав Шумарац (до одласка у 
пензију 2020. године), Станко Брчић (до одласка у пензију 
2014. године), Растислав Мандић (до одласка у пензију 2020. 
године), Станко Ћорић (од 2014. године) и Зоран Перовић 
(од 2019. године), а вежбе су изводили Станко Ћорић, Ани-
на Глумац, Зоран Перовић, Марина Ћетковић (у школској 
2011/2012. години), Марко Маринковић (током 2012/2013. 
године), Кристина Костадиновић Вранешевић, Милица Бен- 
дић, Немања Милекић и Никола Благојевић (у школској 
2017/2018. години).

На предметима Отпорност материјала 1 и Отпорност ма-
теријала 2 предавања су држали Шериф Дуница (до одласка у 
пензију 2008. године), Биљана Деретић Стојановић (до одласка 
у пензију 2020. године), Ненад Марковић (до одласка у пензију 
2016. године), Саша Стошић (од 2008. године) и Светлана 
Костић (од 2016. године), а вежбе су изводили Саша Стошић 
(до 2011. године), Светлана Костић (до 2020. године), Марија 
Лазовић Радовановић (од 2011. године), Невенка Коларевић 
(2012. године), Никола Благојевић (2016–2018), Кристина 
Костадиновић Вранешевић (од 2014. године), Јелена Николић 
(од 2018. године), Милица Бендић (од 2019. године) и Филип 
Ђорђевић (од 2020. године).

Предмет Статика конструкција предавали су: Ђорђе Вук-
сановић (до 2016. године када је изненада преминуо), Мира 
Петронијевић (од 2016. године до одласка у пензију 2018. 
године) и Мирослав Марјановић (од 2017. године), а веж-
бе су изводили Марина Ћетковић (до 2013. године), Миро-
слав Марјановић (до 2016. године), Милош Јочковић (током 
школске 2013/2014. године), Драган Ковачевић (2014–2017), 
Емилија Дамњановић (од 2016. године) и Марија Милојевић 
(од 2019. године). 

Предмет Матрична анализа конструкција предавали су 
Мира Петронијевић (до одласка у пензију 2018. године), Ма- 
рија Нефовска Даниловић (од 2013. године) и Мирослав Мар-
јановић (од 2016. године), а вежбе су изводили Марија Не-
фовска Даниловић (до 2013. године), Мирослав Марјановић 
(2010–2016), Милош Јочковић (од 2013. године), Драган Кова-
чевић (2015–2017) и Емилија Дамњановић (од 2017. године). 

Предмет Теорија плоча и љуски предавали су Бранис-
лав Колунџија (до одласка у пензију 2008. године), Бранис-
лав Пујевић (до одласка у пензију 2018. године) и Невенка 
Коларевић (од 2016. године), а вежбе су изводили Марија 
Нефовска Даниловић (до 2008. године), Невенка Коларевић 
(до 2017. године), Марко Радишић (од 2010. године), Драган 
Ковачевић (2014–2017) и Марија Милојевић (од 2019. године). 

Метод коначних елемената предавао је Бранислав Пујевић 
до 2014. године када предмет преузима Марија Нефовска 



Катедра за техничку механику и теорију конструкција (ТМТК)   ◆   137     

II

ТМ
ТК

Ка
те

др
е

Даниловић, а вежбе су изводили Марија Нефовска Даниловић 
(до 2014. године) и Милош Јочковић (од 2014. године).

Динамику конструкција и земљотресно инжењерство 
предавали су Бранислав Ћорић (до одласка у пензију 2011. 
године) и Ратко Салатић (од 2011. године), а вежбе су изво-
дили Ратко Салатић (до 2012. године), Марина Ћетковић 
(2011–2012) и Марко Маринковић (од 2012. године). 

На модулу Путеви, железнице и аеродроми предмет Ме-
ханика вожње предавали су Станко Брчић (до 2014. године), 
Станко Ћорић (од 2014. године) и Анина Глумац (2014–2016), 
док је вежбе све време изводио Станко Ћорић. На студијском 
програму Геодезија и геонформатика предмет Техничка ме-
ханика предавали су Растислав Мандић (до 2020. године) и 
Зоран Перовић (од 2019. године), док је Зоран Перовић све 
време држао вежбе.

На модулу Путеви, железнице и аеродроми, комплет-
ну наставу на предмету Теорија конструкција изводили су 
Љубомир Савић (до одласка у пензију 2013. године) и Марина 
Ћетковић (од 2013. године), а на модулу Хидротехника и во-
дно-еколошко инжењерство предмет Теорија конструкција 
предавали су Глигор Раденковић (до 2019. године), Миро-
слав Марјановић, Марко Радишић и Невенка Коларевић (сви 
од 2019. године).

На модулу Менаџмент, технологија и информатика у 
грађевинарству, предмет Теорија конструкција 1 предавали 
су Мира Петронијевић (до 2017. године), Марија Нефовска 
Даниловић (2013–2019), Марко Радишић (од 2018. године) и 
Невенка Коларевић (од 2016. године), а вежбе су изводили 
Невенка Коларевић (2008–2011) и Марко Радишић (од 2010. 
године). Предмет Теорија конструкција 2 предавао је Ратко 
Салатић, а вежбе су изводили Ратко Салатић (до 2012. годи-
не) и Марко Маринковић (од 2012. године).

Предмет Примена рачунара у пројектовању конструкција 
у наставу је увео и предавао Саша Стошић (од 2008. годи-
не), а вежбе су изводили Светлана Костић, Марко Радишић, 
Мирослав Марјановић, Зоран Перовић, Невенка Коларевић, 
Милош Јочковић, Драган Ковачевић, Емилија Дамњановић, 
Марија Милојевић, Кристина Костадиновић Вранешевић, 
Марија Лазовић Радовановић, Јелена Николић, Никола Бла-
гојевић, Милица Бендић и Немања Милекић.

Предмет Основе спрегнутих конструкција увела је у на-
ставу Биљана Деретић Стојановић, која је овај предмет преда-
вала до одласка у пензију 2020. године. Од школске 2016/2017. 
године предавања држи и Светлана Костић. Вежбе су изво-
дили Светлана Костић (до 2016. године), Марија Лазовић Ра- 
довановић (од 2011. године), Милан Спремић (Катедра за ма-
теријале и конструкције, током 2009/2010. и 2010/2011. годи-
не), Кристина Костадиновић Вранешевић (2014–2015), Нико-
ла Благојевић (2016–2018) и Милица Бендић (од 2018. године). 

Предмет Стабилност конструкција предавали су Бра-
нислав Ћорић (до одласка у пензију 2011. године) и Ратко 

Салатић (од 2011. године), а вежбе су држали Ратко Салатић 
(до 2013. године) и Марко Маринковић (од 2012. године). 

Предмет Еластопластична анализа линијских носача до 
2016. године предавао је Ђорђе Вуксановић, након чега на-
ставу преузима Марина Ћетковић. 

Виши курс из метода коначних елемената предавали 
су Бранислав Пујевић (до одласка у пензију 2018. године), 
Марија Нефовска Даниловић (од 2013. године) и Мирослав 
Марјановић (од 2020. године). 

Предмет Енергетска ефикасност и сертификација зграда 
је од његовог настанка предавао Драгослав Шумарац (све до 
одласка у пензију 2020. године), а њега је наследио Станко 
Ћорић. Вежбе из овог предмета су од самог почетка држали 
Станко Ћорић и Зоран Перовић, а Кристина Костадиновић 
Вранешевић се укључила од 2019. године.

Предмет Анализа конструкција на динамичка оптереће-
ња у наставу је увела Мира Петронијевић, која је овај пред-
мет предавала до 2018. године. У реализацији наставе уче-
ствовали су и Марија Нефовска Даниловић, Марко Радишић 
и гостујући професор Витомир Рацић. 

Одабрана поглавља земљотресног инжењерства увео је у 
наставу и предавао Ратко Салатић, а вежбе је изводио Марко 
Маринковић.

наставни програм из 2020. године
Током 2020. извршена је велика измена наставних планова 
основних и мастер академских студија. По први пут прелази 
се на концепт 3+2 (три године основних студија и две годи-
не мастер студија). Такође, прве три године студија постају 
заједничке за све модуле. Као последица ових промена дола-
зи до значајних измена у називима, садржају, обиму и стату-
су већине предмета на Катедри. 

На основним академским студијама и даље ће се изуча-
вати предмети Техничка механика 1, Техничка механика 2, 
Отпорност материјала и Статика конструкција 1. За разли-
ку од претходних наставних планова, Отпорност материјала 
изучаваће се у оквиру само једног предмета, док ће се ода-
брана поглавља из ове области изучавати у оквиру предмета 
Техничка механика 2, као и више предмета на мастер академ-
ским студијама. 

Предмет Статика конструкција 2 постаје препоруче-
ни изборни предмет за будуће студенте мастер академских 
студија на модулима Конструкције (К), Грађевинска геотех-
ника (ГГТ) и Организација, технологија и информатика у 
грађевинарству (ОТИГ). У оквиру Статике конструкција 2 
уводи се област квалитативне анализе конструкција, која под-
разумева стицање знања и вештина за квалитативно (без ну-
меричког прорачуна) одређивање напонско-деформацијског 
стања линијских носача. 

На мастер академским студијама, на модулу Конструкције, 
изучаваће се следећи обавезни предмети: Теорија површин-
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ских и танкозидних носача и Динамика конструкција и зе-
мљотресно инжењерство, на првој години студија, односно 
Метод коначних елемената и Основе нелинеарности и ста-
билност конструкција на другој години студија.

Изборни предмети на модулу Конструкције биће: Теори-
ја спрегнутих конструкција, Енергетска ефикасност и серти-
фикација зграда, Виши курс из метода коначних елемената, 
Нумеричко моделирање конструкција, Посебна поглавља зе-
мљотресног инжењерства, Основе вибрација конструкција, 
Еластопластична анализа конструкција и Моделирање дејства 
ветра.

На мастер академским студијама, на модулу Грађевинска 
геотехника, обавезни предмети биће Теорија конструкција на 
првој години, и Нумеричке методе у геотехници 1 (у сарадњи 
са колегама са Катедре за грађевинску геотехнику) на другој 
години студија. На модулу Организација, технологија и ин-
форматика у грађевинарству изучаваће се предмет Теорија 
конструкција, на првој години студија.

На мастер академским студијама на студијском програму 
Геодезија, изучаваће се изборни предмет Механика у геодезији, 
на другој години студија.

настава на докторским студијама
Kао последица реформе високог образовања, у складу са 
Болоњским процесом, 2007. године започела је настава на док-
торским академским студијама на Грађевинском факултету 
уз постепено укидање претходних последипломских студија. 
Формирана су два студијска програма: Грађевинарство и 
Геодезија и геоинформатика. Трајање докторских студија 
је три године, у оквиру којих студенти бирају осам предме-
та у договору са ментором. Поред тога, студенти докторских 
студија имају обавезу публиковања радова у научним часо- 
писима и на научним скуповима.

Првим акредитованим студијским програмом, у оквиру 
Катедре, било је понуђено 11 предмета на студијском програ-
му Грађевинарство. Сви предмети су били изборни. Настав-
ници са Катедре за техничку механику и теорију конструкција 
предавали су следеће предмете:
◆  Теорија пластичности (Д. Шумарац)
◆  Механика лома (Д. Шумарац)
◆  Механика континуума (Р. Мандић)
◆  Метод коначних елемената – напредни курс (Б. Пујевић)
◆  Нелинеарна анализа конструкција – напредни курс (Б. 

Пујевић)
◆  Стабилност конструкција – напредни курс (Б. Ћорић)
◆  Динамика конструкција – напредни курс (Б. Ћорић)
◆  Теорија композитних носача (Ђ. Вуксановић)
◆  Нумеричко моделирање нелинеарног понашања бетона (Ђ. 

Вуксановић)
◆  Стабилност плоча и лимених носача (Н. Марковић)
◆  Сеизмичка анализа конструкција (Р. Салатић)

У следећем циклусу акредитације докторских академских 
студија (2014. године), долази до малих измена у предметима 
на докторским студијама. Након одласка у пензију проф. др 
Бранислава Ћорића, од школске 2013/2014. године предмет 
Стабилност конструкција – напредни курс преузео је доц. 
др Ненад Марковић, а предмет Динамика конструкција – 
напредни курс преузео је проф. др Станко Брчић. Проф. др 
Станко Брчић преузео је и предмет Одабрана поглавља меха-
нике вожње који су раније предавали наставници Катедре за 
путеве, железнице и аеродроме. Од школске 2016/2017. године 
тај предмет је преузео доц. др Станко Ћорић. Уведена су два 
нова предмета: Динамичка интеракција тла и објекта (проф. 
др Мира Петронијевић) и Утицај ветра на конструкције 
(проф. др Станко Брчић). Тиме је укупан број предмета порас-
тао на 14.

Након изненадне смрти проф. др Ђорђа Вуксановића 2016. 
године, предмет Теорија композитних носача преузима доц. др 
Мирослав Марјановић, а предмет Нумеричко моделирање не-
линеарног понашања бетона проф. др Снежана Маринковић 
(Катедра за материјале и конструкције).

Школске 2015/2016. године уводе се предмети Теорија 
спрегнутих конструкција, који предају проф. др Биљана Де-
ретић Стојановић и в. проф. др Светлана Костић, и Виши 
курс из енергетске ефикасности и сертификације зграда, који 
предају проф. др Драгослав Шумарац и доц. др Станко Ћорић. 
Од 2018. године уведен је предмет Изогеометријска теорија 
носача, који је до 2019. године предавао в. проф. др Глигор 
Раденковић. Тиме је достигнут и највећи број предмета на док-
торским студијама који су предавали професори са Катедре за 
техничку механику и теорију конструкција – 16.

Након одласка у пензију проф. др Станка Брчића, од школ-
ске 2016/2017. године, предмет Динамика конструкција – на-
предни курс преузима проф. др Ратко Салатић, а предмет 
Утицај ветра на конструкције доц. др Анина Глумац. Oд школ-
ске 2018/2019. године, предмете Стабилност плоча и лимених 
носача и Стабилност конструкција – напредни курс преузима 
проф. др Ратко Салатић. 

Након одласка у пензију проф. др Мире Петронијевић и 
проф. др Бранислава Пујевића, од школске 2020/2021. годи-
не предмете Динамичка интеракција тла и објекта и Метод 
коначних елемената – напредни курс преузима в. проф. др 
Марија Нефовска Даниловић. 

Предмет Нелинеарна анализа конструкција – напредни 
курс преузимају в. проф. др Светлана Костић и доц. др Миро-
слав Марјановић. 

Наставу на предмету Теорија композитних носача почиње 
да држи и в. проф. др Марина Ћетковић, заједно са М. Марја-
новићем.

У последњем циклусу акредитације докторских студија 
(2020. године), поново долази до малих измена у предметима на 
докторским студијама. Присутно је укупно 13 изборних пред-
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мета. Предмет Нелинеарна анализа конструкција – напредни 
курс мења назив у Моделирање нелинеарног понашања кон-
струкција. Уместо предмета Стабилност конструкција – на- 
предни курс и Стабилност плоча и лимених носача уводи се 
заједнички предмет Стабилност конструкција (Р. Салатић). 
Предмет Одабрана поглавља механике вожње више није при-
сутан у студијском програму Грађевинарство.

Поред основних знања из области механике (механика 
континуума, механика лома), теорије пластичности, нелине-
арне анализе и примене различитих нумеричких метода, која 
су неопходна за научноистраживачки рад за студенте кон-
структивног смера, уводе се и нове научне дисциплине. У на-
ставку се даје кратак опис нових дисциплина на докторским 
студијама, уведених након 2005. године.

Теорија композитних носача
Од почетка наставе на докторским академским студијама 
овај предмет увео је у наставу проф. др Ђорђе Вуксановић. У 
оквиру предмета, изучавају се основе композитних матери-
јала (карактеристике, класификација, технологија произво-
дње), напонско-деформацијско стање и материјално пона- 
шање композита, теорија ламине (конститутивне једначине, 
трансформације напона и деформација), методе експери-
менталног испитивања ламине, теорије лома. Након тога, ра- 
зматрају се класична и смичућа теорија првог реда за лами-
натне греде и плоче, изводе се аналитичка решења за лами-
натне плоче (статичко оптерећење, динамичка анализа, ви-
брације и извијање). Коначно, разматра се примена метода 
коначних елемената у теорији ламинатних композитних пло-
ча и основе њихове нелинеарне анализе. Област теорије ком-
позитних носача и даље је актуелна и више чланова Катедре 
се бави различитим аспектима статичке и динамичке анали-
зе конструкција од савремених композитних материјала.

Нумеричко моделирање нелинеарног понашања бетона
Овај предмет увео је у наставу на докторским академским 
студијама проф. др Ђорђе Вуксановић. На почетку, студен-
ти се упознају са врстама нелинеарности и инкрементално-
итеративним процедурама решавања нелинеарних пробле-
ма. Разматра се материјална нелинеарност и моделирање 
еластопластичног понашања бетона и арматуре, Von–Mises-
oв, Mohr–Coloumb-oв и модификовани Mohr–Coloumb-oв 
услов лома у вишеосном стању напона. Затим се разматра 
моделирање понашања бетона при затезању. Уводи се појам 
дискретне и „размазане” прслине и Shear-retention релације. 
Коначно, разматрају се контактни проблеми (agreggate inter-
lock, bond). Након смрти проф. Вуксановића, ова област се 
није даље изучавала у оквиру Катедре.

Динамичка интеракција тла и објекта
Овај предмет увела је у наставу на докторским академс-
ким студијама проф. др Мира Петронијевић. У оквиру пре-

дмета, студенти се упознају са динамичким понашањем 
тла. Разматра се простирање таласа у тлу: таласна је-
дначина, просторни и површински таласи, рефракција и 
рефлексија таласа у слојевитом тлу. Приказан је посту-
пак одређивања трансфер функције у случају слојевитог 
тла изнад основне стене применом 1D линеарне анализе 
и еквивалентне линеарне анализе за случај нелинеарног 
понашања тла. Затим се студенти упознају са нумеричким 
методама за анализу динамичког одговора система тло–
објекат у временском и фреквентном домену, и то: директ-
ном методом и методом подструктура. Посебан осврт је 
дат на одређивање динамичке крутости темеља, као и на 
могућности примене постојећих комерцијалних програ-
ма у динамичкој анализи система тло–бјекат. Динамичка 
интеракција тла и конструкције је област која се и даље 
изучава на Катедри.

Утицај ветра на конструкције
Овај предмет увео је у наставу на докторским академским 
студијама проф. др Станко Брчић, од школске 2014/2015. 
године. У оквиру предмета, студенти се упознају са силама 
ветра и класификацијом вибрација изазваних утицајем ве-
тра, феноменима интеракције ветра и конструккција, вибра-
цијама услед одвајања вртлога, галопирајућим вибрацијама, 
торзионом дивергенцијом, анализом флатера и турбулент-
них вибрација. Разматрају се вибрације мостова са косим 
кабловима услед симултаног утицаја кише и ветра – експери-
ментални и нумерички модели. Коначно, студенти се упо- 
знају са одговором конструкција у правцу ветра, силама 
отпора и коефицијентима силе отпора, анализира се одго-
вор конструкције у правцу осредњеног ветра и разматрају 
важећи прописи за пројектовање конструкција на дејство 
ветра (Еврокод 1-4). Област утицаја ветра на конструкције и 
даље је актуелна и више чланова Катедре се у својим истра-
живањима бави њеним различитим аспектима.

Изогеометријска теорија носача
Овај предмет увео је у наставу на докторским академским 
студијама в. проф. др Глигор Раденковић, и предавао га је 
све до своје смрти 2019. године. У оквиру предмета, сту-
денти се упознају са основним појмовима изогеометрије, 
геометријом линије и површи заснованом на обичном и 
рационалном неуниформном базном (НУРБС) сплајну, 
изогеометријском теоријом штапа, геометријом осе шта-
па у НУРБС параметарској координати, изогеометријским 
коначним елементом штапа, Безиеровим гредним еле-
ментом. Проучава се и изогеометријска теорија љуски, 
геометрија љуске у НУРБС параметарским координатама, 
изогеометријски коначни елемент љуске, и формулишу 
се линеарна и тангенцијална матрица крутости елемента 
љуске. Асистент Милош Јочковић предао је 2021. докторску 
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дисертацију из области изогеометријске теорије линијских 
носача, чиме се наставља истраживање у овој области које 
је започео в. проф. др Глигор Раденковић.

Виши курс из енергетске ефикасности и сертификације зграда
Овај предмет је 2016. године увео у наставу на доктор-
ским академским студијама проф. др Драгослав Шумарац. 
Циљ предмета је да студенти стекну потребна знања за 
пројектовање и изградњу енергетски ефикасних грађевин-
ских објеката. Они треба да овладају методологијом и ме-
тодама прорачуна потребне енергије за грејање и хлађење 
грађевинских објеката, превасходно зграда, као и методом 
прорачуна емисије СО2.

Теорија спрегнутих конструкција
Предмет Теорија спрегнутих конструкција постоји у на-
ставном плану почев од школске 1978/1979. године (проф. 
Јаков Лазић), са прекидом у периоду од 1992. до 2003. го-
дине, када га у наставни план враћа проф. Биљана Деретић 
Стојановић под називом Спрегнуте конструкције. Данашњи 
облик предмета, као изборног предмета, у наставни план 
школске 2015/2016. године, уводе проф. Биљана Деретић 
Стојановић и в. проф. Светлана Костић. Предмет је у највећој 
мери заснован на материји коју је у оквиру предмета увео 
проф. Јаков Лазић, уз увођење новина које прате најновија 
достигнућа из области анализе спрегнутих конструкција. 
Садржина предмета обухвата: интегралну везу између напо-
на и деформација за бетон, функције течења и релаксације, 
дефинисање линеарних интегралних оператора и њихову 
примену у теорији линеарне вискоеластичности, математич-
ку теорију прорачуна спрегнутих и претходно напрегнутих 
конструкција, тачне и приближне методе прорачуна, про-
рачун спрегнутих конструкција према теорији пластично-
сти, проверу граничних стања и напредне моделе прорачуна 
спрегнутих конструкција.

специјалистичке студије
Настава на специјалистичким академским студијама Енер-
гетска ефикасност, одржавање и процена вредности објеката 
у високоградњи почела је у школској 2014/2015. години. Ове 
студије су настале договором, пре свега, наставника са Ка-
тедре за техничку механику и теорију конструкција и Кате-
дре за управљање пројектима у грађевинарству. Иницијатор 
програма специјалистичких студија био је проф. др Дра-
гослав Шумарац, који је дужност руководиоца програма спе-
цијалистичких студија обављао од 2014. до 2020. године. 

Ово су интердисциплинарне специјалистичке академске 
студије у трајању од годину дана (60 ЕСПБ) које сaдрже теме 
из области техничко-технолошких наука у циљу стицања 
знања и професионалне квалификације који кандидатима 
омогућују самостално бављење инжењерском струком у до-

мену анализе енергетске ефикасности зграда, као и њиховог 
одржавања и процене вредности.

Студијски програм ових специјалистичких студија кон-
ципиран је у складу са савременим светским токовима и нуди 
студентима научна и стручна сазнања из ове области. Он 
има конкретну друштвену сврху да оспособи кадрове који 
су несумњиво потребни у привредној грани грађевинарства, 
нарочито након усклађивања стандарда из области енер-
гетске ефикасности са регулативом из ЕУ. Програм ових 
специјалистичких студија произашао је из чињенице да се 
на основним и дипломским академским студијама из групе 
техничких наука не посвећује довољно пажње овим обла-
стима, па су друштвене и привредне потребе за системат-
ском едукацијом одговарајућег кадра значајне. Као резултат, 
стручно усавршавање на овим специјалистичким студијама 
омогућава студентима да стекну квалификације за добијање 
лиценце за послове израде енергетских пасоша, као и 
квалификације за проценитеља вредности некретнина.

У првом акредитационом циклусу, курикулум на специ-
јалистичким студијама састојао се од осам обавезних пред-
мета, два изборна предмета, стручне праксе и завршног – 
специјалистичког рада. У новом акредитационом циклусу 
који са реализацијом почиње од школске 2021/2022. године, у 
већој мери је задржана структура студија, а усвојен је сличан 
наставни план са увођењем додатна два изборна предмета, 
док стручна пракса више није део новог курикулума.

Од почетка одржавања ових студија до данас уписано је 
укупно 48 студената, при чему је њих 18 завршило студије и 
стекло звање специјалиста инжењер енергетске ефикасности 
у зградарству.

Поред проф. др Д. Шумарца, у настави на специјалисти-
чким студијама са Катедре за техничку механику и теорију 
конструкција, били су ангажовани и доц. др Станко Ћорић и 
доц. др Зоран Перовић. Они су изводили наставу из обавез- 
них предмета Енергетска ефикасност и сертификација згра-
да и Елементи науке о топлоти. У оквиру новог акредитаци-
оног циклуса који треба да почне 2021. године, предвиђен је 
нови изборни предмет – Обновљиви извори енергије, који 
треба да предаје доц. др Анина Глумац. 

међународни пројекти мобилности (Erasmus+)
У периоду од 2015. до 2017. године Грађевински факултет 
је, заједно са Машинским факултетом у Београду, учество-
вао у Еrasmus+ КА1 програму размене студената, настав-
ног и административног особља са Политехничким уни-
верзитетом у Темишвару (УПТ). У оквиру пројекта, пет 
студената Грађевинског факултета провело је по један се-
местар на УПТ-у, а три наставника са Грађевинског фа- 
култета одржало је предавања на УПТ-у у оквиру једно-
недељних студијских боравака. Са друге стране, један сту- 
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дент (током једног семестра) и један наставник са Поли-
техничког универзитета у Темишвару (једна недеља) бо-
равили су на Грађевинском факултету у Београду. Укупна 
одобрена средства за десет наведених мобилности изно-
сила су око 25 000 евра. 

Од 2018. године Грађевински факултет учествује у Еra-
smus+ КА1 програму размене студената, наставног и ад- 
министративног особља, са Политехничким универзите-
том у Милану (Поли-Ми). У оквиру пројекта, два студен-
та са Грађевинског факултета у Београду провело је један 
семестар на Поли-Ми, док су два студента са Поли-Ми 
боравила на Грађевинском факултету у Београду под мен-
торством наставника са Катедре за техничку механику и 
теорију конструкција. Поред тога, в. проф. др Витомир 
Рацић са Поли-Ми у оквиру пројекта од школске 2018/2019. 
године учествује у реализацији наставе из предмета Анали-
за конструкција на динамичка оптерећења на дипломским 
академским студијама на Грађевинском факултету у Бео-
граду. 

Од 2019. године са реализацијом почиње ERASMUS+ 
KA103 програм мобилности са Универзитетом у Тренту, 
Италија. Програм је покренут са циљем успостављања 
сарадње са колегама из Италије кроз заједничко ментор-
ство на изради мастер радова студената са оба универзи-
тета.

наставнИцИ на катедрИ 
у ПерИоду од 1996. годИне

списак активних наставника
Списак наставника и асистената који су на Катедри са 
звањима у месецу јуну 2021, са датумом запослења на Фа-
култету и датумом избора у звање:

редовни професори
◆  др Ратко Салатић, од 1988, изабран 2020.

ванредни професори:
◆  др Марина Ћетковић, од 2000, изабрана 2016.
◆  др Саша Стошић, од 1990, изабран 2018.
◆  др Марија Нефовска Даниловић, од 1997, изабрана 2018.
◆  др Светлана Костић, од 2003, изабрана 2019.

доценти
◆  др Станко Ћорић, од 2000, изабран 2014.
◆  др Анина Глумац, од 2005, изабрана 2015.
◆  др Невенка Коларевић, од 2008, изабрана 2016.
◆  др Зоран Перовић, од 2010, изабран 2016.
◆  др Мирослав Марјановић, од 2010, изабран 2016.
◆  др Марко Радишић, од 2010, изабран 2018.

◆  др Марија Лазовић Радовановић, од 2011, изабрана 2018.
◆  др Марко Маринковић, од 2013, изабран 2018.

асистенти
◆  Милош Јочковић, од 2013, изабран 2014.
◆  Кристина Костадиновић Вранешевић, од 2015, изабрана 

2015.
◆  Емилија Дамњановић, од 2016, изабрана 2018.
◆  Јелена Николић, од 2018, изабрана 2018.
◆  Марија Милојевић, од 2019, изабрана 2020.
◆  Милица Бендић, од 2020, изабрана 2020.
◆  Филип Ђорђевић, од 2020, изабран 2020.
◆  Немања Милекић, од 2020, изабран 2020.

гостујући професори
Поред наставника који су редовно ангажовани у настави 
и научноистраживачком раду, на Катедри су ангажовани 
и следећи гостујући професори, еминентни истражива-
чи и наставници са светских универзитета:
◆  В. проф. др Витомир Рацић, Politecnico di Milano, Italy
◆  Prof. Dr.-Ing. Christoph Butenweg, FH Aachen University of 

Applied Sciences, Germany

списак ранијих наставника
У периоду од средине 1996. године на Катедри су радили и 
следећи наставници и асистенти који су отишли у пензију, 
прешли на други универзитет или у привреду. Уз свако 
име се даје година од када до када су радили на Факултету, 
као и звање у ком су напустили Факултет.

редовни професори
◆  др Миодраг Секуловић, од 1965, пензионисан 2004.
◆  др Драгослав Шумарац, од 1980, пензионисан 2020. 
◆  др Шериф Дуница, од 1973, пензионисан 2008.
◆  др Бранислав Ћорић, од 1972, пензионисан 2011.
◆  др Бранислав Колунџија, од 1971, пензионисан 2007.
◆  др Станко Брчић, од 1977, пензионисан 2014.
◆  др Ђорђе Вуксановић, од 1974, преминуо 2016.
◆  др Бранислав Пујевић, од 1978, пензионисан 2018.
◆  др Мира Петронијевић, од 1979, пензионисана 2018.
◆  др Биљана Деретић Стојановић, од 1979, пензионисана 2020.
◆  др Растислав Мандић, од 1981, пензионисан 2020.

ванредни професори
◆  др Драгољуб Грбић, од 1965, пензионисан 1997.
◆  др Љубомир Савић, од 1972, пензионисан 2013.
◆  др Живорад Бојовић, од 1968, пензионисан 2001.
◆  др Глигор Раденковић, од 1980, преминуо 2019.

доцент
◆  др Ненад Марковић, од 1977, пензионисан 2016.
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списак ранијих асистената и сарадника у настави
У претходном периоду у организацији и реализацији веж-
би на предметима Катедре биле су укључене младе колеге 
које су своју академску каријеру започеле на Катедри за тех-
ничку механику и теорију конструкција, а наставили је ван 
Факултета. У наставку текста за те колеге дају се основни 
подаци о њиховом ангажовању и каснијим професионал-
ним активностима.
◆  Мр Небојша Лазаревић је пре Факултета радио у Енерго-

пројекту, а од 1989. године је на Факултету, где је био ан-
гажован у узвођењу вежби на групацији предмета Теорија 
конструкција. Након завршених последипломских студија, 
1995. године одлази у Москву где је три године радио као 
главни инжењер у фирми БК ИНГ. На Факултет се враћа 
1998. године. Године 2001. поново одлази у Русију у фирму 
ITSC Ltd, а након тога у фирму АКРОПОЛЬ ЭМИС. Од 2008. 
године запослен је у фирми ПРОЕКТ ГРУПП из Москве.

◆  Проф. др Бранко Глишић је од 1994. године радио као аси-
стент приправник на групи предмета Теорија конструкци-
ја. Године 1996. одлази са Факултета на École polytechnique 
fédérale de Lausanne EPFL у Швајцарску, где је докторирао 
2000. године. Од 2000. до 2008. године радио је као R&D 
Manager у SMARTEC SA у Швајцарској. Од 2009. године 
ради на Princeton University, USA. Тренутно је у звању ван-
редног професора из области Structural Health Monitoring.

◆  Др Лидија Станковић је од 1998. године била ангажова-
на као асистент-приправник на групи предмета Теорија 
конструкција. Године 2001. одлази на магистарске студије 
Computational Engineering на Ruhr-Universität Bochum, где 
је магистрирала 2003. године. Докторске студије наставља 
на истом универзитету, где је докторирала 2008. године из 
области Техничке механике. Од 2009. године запослена је 
у сертификационом телу DNV Хамбург, на сертификацији 
ветрењача за производњу електричне енергије. Тренутно 
ради као Principal Specialist за Computer Aided Engineering 
(CAE) на машинским компонентама ветрењаче.

◆  Др Александар Милајић је радио као сарадник у настави 
на групи предмета Теорија конструкција у периоду од 1998. 
до 2000. године, када одлази са Факултета и запошљава се 
као инжењер у Саобраћајном институту ЦИП. Докторирао 
је 2012. године на Унион универзитету у Београду. Тренут-
но је запослен на Факултету за градитељски менаџмент у 
оквиру Унион универзитета у звању ванредног професора.

◆  Проф. др Стана Живановић је рад на Факултету започела 
1999. године, прво као инжењер у ИРЦ-у, а затим као аси-
стент-приправник на групи предмета Теорија конструк-
ција. Са Факултета је отишла 2003. године на University of 
Sheffield, UK, где је докторирала 2006. године. Тренутно је 
ванредни професор у области Vibration serviceability of Civil 
Engineering Structures на University of Exeter, UK.

◆  Драган Ковачевић је био ангажован као истраживач-при-
правник на пројекту ТР-36046 (2014–2015), а затим као 
асистент – студент докторских студија (до 2017. године) на 
групи предмета Теорије конструкција. Од 2019. је студент 
докторских студија на Техничком универзитету у Делфту, где 
се бави нумеричким моделирањем композитних материјала.

◆  Никола Благојевић је од 2016. до 2018. године био ангажо-
ван као асистент – студент докторских студија на предме-
тима: Техничка Механика 1, Отпорност материјала 1 и 2, 
Основе спрегнутих конструкција и Примена рачунара у про-
јектовању конструкција. Године 2018. одлази на докторске 
студије на Eidgenössische Technische Hochschule – ETH u Цири-
ху, на Катедру за динамику конструкција и земљотресно 
инжењерство, где се бави моделирањем утицаја земљотреса 
на градове у циљу повећања њихове способности опоравка.

Биографије наставника
У наставку се дају кратке биографије за све наставнике који 
су били ангажовани на Катедри од 1996. године.

Проф. др 
МИОДРАГ С. СЕКУЛОВИЋ 

дипл. грађ. инж.
Рођен је 19. јануара 1939. године 
у Сељанима, општина Плужине, 
Црна Гора. Дипломирао је 1963, 
магистрирао 1967. и докторирао 
1973. године на Грађевинском фа-
култету Универзитета у Београду.

Академску каријеру започео је 
1965. године на Грађевинском фа- 
култету у Београду, када је изабран у звање асистента за пред- 
мет Теорија конструкција. У звање доцента за предмет Тео-
рија површинских носача изабран је 1973, у звање ванредног 
професора 1977, а у звање редовног професора 1982. године.

На редовним студијама на Грађевинском факултету у Бе-
ограду предавао је предмете Статикa конструкција и Теоријa 
површинских носача, а на последипломским студијама Ме-
тод коначних елемената, Нелинеарну теорију еластичности и 
Теорију љуски. Поред тога, наставу из ових предмета држао је 
и на Факултету техничких наука у Новом Саду, грађевинским 
факултетима у Подгорици и Суботици, као и на последи-
пломским студијама на Грађевинском факултету у Сарајеву 
и Машинском факултету у Скопљу. Руководио je израдом ве-
ликог броја дипломских радова и магистарских теза. Такође, 
био је ментор и члан комисија за израду и одбрану великог 
броја докторских дисертација на Грађевинском факултету у 
Београду и осталим факултетима на којима је предавао.

Најзначајније области његовог научног рада јесу танко-
зидни носачи, нелинеарни проблеми теорије еластичности, 
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метод коначних елемената и анализа челичних рамова са 
флексибилним везама. Као аутор или коаутор објавио је ви-
ше од 150 научних радова у домаћим и страним часописима 
или саопштених на домаћим, односно међународним науч-
ним скуповима. Аутор је 15 књига. 

Учествовао је у изради великог броја студија, пројеката, 
ревизија и експертиза инжењерских конструкција као што 
су мостови, резервоари, силоси, хладњаци термоелектрана и 
сл. Аутор je решења конструкције хотела Космос у Москви. 
Поред тога, кроз теоретска и експериментална истраживања 
са руским истраживачима из Москве дао је допринос уна-
пређењу крупнопанелних монтажних система сеизмички 
отпорних зграда.

На Грађевинском факултету у Београду био је декан, члан 
и председник Савета, шеф Катедре за техничку механику и 
теорију конструкција и управник Инжењерског рачунског 
центра. 

Био је председник Друштва за механику Србије, члан уре-
ђивачких одбора три међународна часописа, рецензент ве-
ликог броја научних радова, књига и научних пројеката.

На студијским боравцима био је у Великој Британији, САД 
и Русији. Учествовао је са рефератима на светским конгреси-
ма и бројним научним скуповима, држао предавања по по-
зиву, био члан научних комитета, организационих одбора и 
уредник зборника међународних и домаћих научних скупова. 

Добитник је Октобарске награде града Београда за најбоља 
научна достигнућа у области математичко-физичких и технич-
ких наука 1982. године. Одликован је Орденом заслуга за на- 
род са сребрном звездом и Орденом рада са златним венцем. 

За редовног члана Академије инжењерских наука Србије 
изабран је 1998. године, а за њеног председника 2010. године.

Пензионисан је 2004. године. Изненада је преминуо 2010. 
године.

Проф. др  
ДРАГОСЛАВ М. ШУМАРАЦ 

дипл. грађ. инж.
Рођен је у Рашкој, 25. августа 1955. 
године. Дипломирао је на Грађевин- 
ском факултету у Београду 1979. 
године као студент генерације, а ма- 
гистрирао 1983. године на истом 
факултету. Докторирао је 1987. го- 
дине на University of Illinois at Chi-
cago (UIC), у Чикагу, САД. 

Након дипломирања, од 1979. године ради на Грађевин-
ском факултету у Београду, као асистент-приправник, од 
1984. као асистент, од 1988. као доцент, од 1993. као ванредни 
професор и од 1998. године као редовни професор. 

На основним студијама је држао предавања из Техничке 
механике 1 и 2, а у наставу је увео предмет Енергетска ефикас-

ност и сертификација зграда. На последипломским, односно 
касније докторским студијама предавао је Мехaнику лома и 
Теорију пластичности. На Грађевинском факултету у Београ-
ду покренуо је специјалистичке студије из области Eнергетске 
ефикасности у зградарству. Био је ангажован и у извођењу на-
ставе на Државном универзитету у Новом Пазару, на Факул-
тету техничких наука у Новом Саду и Грађевинском факулте-
ту у Суботици.

Био је шеф катедре за Техничку механику и теорију кон-
струкција у периоду од 2000. до 2001. године и од 2014. до 2015. 
године. У периоду од 1989. до 1991. године био је продекан за 
наставу Грађевинског факултета, када је увео постдипломске 
студије на енглеском језику.

Основне научне области у којима је дао допринос јесу 
механика лома и механика оштећења. Поред тога, у области 
његовог научног рада спадају и термоеластичност, циклич-
на пластичност као и енергетска ефикасност грађевинских 
објеката. Био је до сада ментор на седам доктората, четири 
магистарске тезе и десет специјалистичких радова. Аутор је 
и коаутор две књиге, две монографије, као и едитор четири 
зборника радова. За књигу Основи механике лома (са проф. 
др Д. Крајчиновићем) добио је Октобарску награду за област 
науке. Добитник је и награде Привредне коморе Београда за 
најбољи магистарски рад у области грађевинарства. У пери-
оду од 2002. до 2020. године био је руководилац пет научних 
пројеката финансираних од стране Министарства за науку 
Републике Србије. Био је члан уређивачког одбора часопи-
са International Journal of Damage Mechanics, а од 2015. године 
један је од четири едитора. Био је члан Националног савета 
за високо образовање Републике Србије од 2011. до 2013. го-
дине.

Од 2006. до 2009. године био је председник Српског друш-
тва за механику. У мaју 2010. године изабран је за члана Ев-
ропске академије наука (EAS) у Лијежу. Оснивач је Интерна-
ционалне конференције о механици оштећења, која је први 
пут одржана у Београду у јуну 2012. године. Сада је један од 
директора те конференције.

У периоду од 2001. до 2004. године био је на функцији ми-
нистра урбанизма и грађевина у Влади Републике Србије ко-
ју је предводио премијер др Зоран Ђинђић. 

Оснивач је Инжењерске коморе Србије (ИКС), органи-
зације лиценцираних инжењера. У марту 2007. године иза-
бран је за председника Инжењерске коморе Србије на чијем 
челу остаје до краја 2012. године. Од 2012. до 2016. године 
обављао је функцију председника Скупштине ИКС и био је 
потпредседник Европског савета инжењерских комора, за-
дужен за перманентно образовање инжењера. Руководио је 
израдом подзаконске регулативе која уређује област енер-
гетске ефикасности грађевинских објеката у Србији. Био је 
и председник Комисије за полагање стручног испита из об-
ласти енергетске ефикасности зграда од 2012. до 2016.
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У оквиру стручног рада, учествовао је у изради више од 
тридесет значајних стручних радова, главних пројеката, ста-
тичких и динамичких прорачуна и експертиза конс-трукција 
рађених код нас и у свету.

У пензији је од октобра 2020. године.

Проф. др 
ШЕРИФ А. ДУНИЦА 

дипл. грађ. инж.
Рођен је 15. марта 1949. године у 
Охриду, Република Северна Маке-
донија. Дипломирао је 1970. године 
на Грађевинском факултету у Бео- 
граду на Одсеку за конструкције, 
где је магистрирао 1973. године. 
Докторску дисертацију одбранио је 
1980. године на Грађевинском фа- 
култету Универзитета у Београду.

У оквиру међународне сарадње био је неколико месе-
ци на Империјал колеџу у Лондону (1972), Универзитету 
Саутемптон у Саутемптону (1973) и Универзитету Норт-
вестерн у Еванстону, САД (1988).

Радни век је провео на Грађевинском факултету Универзи- 
тета у Београду, почев од асистента до редовног професора. Из-
абран је за асистента на предмету Отпорност материјала 1973. 
године, у звање доцента изабран је 1981, у звање ванредног про-
фесора 1987, а у звање редовног професора 1998. године.

У периоду од 1985. до 1989. године био је управник Инсти-
тута за техничку механику и теорију конструкција, а у перио-
ду од 1989. до 1991. године продекан Грађевинског факултета. 
Дужност шефа Катедре за техничку механику и теорију кон- 
струкција обављао је у периоду од 2001. до 2002. године и од 
2008. до 2009. године. Као асистент држао је вежбања, осим из 
предмета Отпорност материјала, и из предмета Техничка меха- 
ника 1 и Теорија површинских носача. Држао је предавања и на 
последипломској настави на Грађевинском факултету Универ-
зитета у Београду (Теорија пластичности и Нелинеарна анали-
за конструкција). Аутор је уџбеника Отпорност материјала 
и Нелинеарна анализа конструкција (са Б. Колунџијом).

Аутор је бројних радова у домаћим и страним часописима, 
као и у зборницима радова са научних скупова. Сви његови 
радови могу да се поделе на области нелинеарне анализе кон- 
струкција, како геометријске, тако и материјалне, на нумери-
чке поступке уопште, посебно на Методу коначних елемената, 
као и на радове из области Стабилност и динамика конструк-
ција. Сви радови били су у вези са пројектовањем бројних и 
веома различитих и сложених конструкција, као што су зграде, 
мостови великих распона, антенски стубови, димњаци, ТВ тор- 
њеви, бројни и разни спортски, индустријски и војни објекти.

Његов стручни рад представља обиман и врло разновр-
стан пројектантски опус у области конструктерства, који 

обухвата: мостове (посебно оне великих распона), високе 
објекте (торњеви, димњаци), зграде најразличитије намене 
и величине, спортске објекте (ледене дворане и стадиони), 
инжењерске објекте (бране, силоси, расхладни торњеви). 
Међу најзначајнијим остварењима су: друмски мост преко 
реке Висле, Плоцк, Пољска; трговачки центар ЦУМ, Мо-
сква, Русија; универзитетски комплекс ,Сколково’, Русија; 
фудбалски стадион ,Арена Химки’, Химки, Русија; торањ на 
Авали; пословно-хотелски комплекс ,Олимпијски’, Москва; 
Институт науке и технологије, Сколково, Русија; стамбено-
пословни комплекс West 65 – тржни центар и кула. 

Добитник је признања Друштва грађевинских конструк-
тера Србије (ДГКС) за најбоље конструкторско остварење 
за 2006–2008. годину и за 2008–2010. годину. ДГКС му је до-
делило повељу за животно дело 2014. године.

Проф. др 
БРАНИСЛАВ С. ЋОРИЋ 

дипл. грађ. инж.
Рођен је 18. маја 1946. године у Бео-
граду, где је завршио основну шко-
лу и гимназију. Дипломирао је 1969.
године на Грађевинском факултету
у Београду. На истом Факултету је 
магистрирао 1976. године, а 1982. го- 
дине је одбранио докторску дисер-
тацију. Током израде докторске ди- 
сертације 1979. године је скоро годину дана провео на студиј-
ском боравку у Великој Британији на Универзитету у Кардифу.

Након дипломирања и одслужења војног рока, запослио 
се 1971. године као инжењер-сарадник у Институту за испи-
тивање материјала Србије. На Грађевински факултет прела-
зи 28. фебруара 1972. године и ради као стручни сарадник у 
Инжењерском рачунском центру. За асистент приправника 
за предмете Статика конструкција и Стабилност и динамика 
конструкција изабран је 1973. године, а за асистента 1977. го-
дине. Након одбрањене докторске дисертације, 1983. године је 
изабран за доцента на групи предмета Теорија конструкција. 
У звање ванредног професора изабран је 1990. године, док је за 
редовног професора изабран 1998. године. 

Као наставник прво је држао предавања на предмету Ста-
билност и динамика конструкција, односно касније Динами-
ка конструкција и земљотресно инжењерство и Стабилност 
конструкција. На последипломским и касније докторским сту-
дијама држао је предавања из предмета Одабрана поглавља 
из стабилности конструкција. Осим на матичном факултету, 
предавања из предмета области Теорије конструкција држао 
је и на грађевинским факултетима у Подгорици, Суботици и 
Бањој Луци. Учествовао је и у настави магистарских студија 
на енглеском језику, под називом Computational Engineering на 
Грађевинском факултету у Београду.
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У периоду од 1987. до 1989. године био је продекан Грађе-
винског факултета. Управник Инжењерског рачунског центра 
био је у периоду од 1993. до 1996. године, а управник Институ-
та за нумеричку анализу и пројектовање конструкција од 2002. 
до 2009. године. За декана Грађевинског факултета изабран је 
1996. године на период од две године. Међутим, пре истека ман- 
дата, 1998. године је смењен одлуком тадашње власти због по- 
дршке студентским и грађанским протестима током 1997. го-
дине. Други пут је изабран за декана у октобру 2000. године и 
на тој функцији је провео пун двогодишњи мандат. Председ-
ник Савета Факултета је био од 2002. до 2004. године. Био је 
председник Већа научних области на Универзитету у Београду.

У свом научноистраживачком раду бавио се савременим 
проблемима нелинеарне анализе грађевинских конструкција и 
њихових делова изложених статичком и динамичком оптере-
ћењу. Објавио је више од 100 радова у часописима и зборни- 
цима научних конференција. Његови најзначајнији радови од- 
носе се на стабилност лимених носача и проучавање одгова-
рајућег механизма лома. Кoaутор је уџбеничке литературе из 
области Динамика и стабилност конструкција. Био је ментор 
и члан комисија већег броја магистарских теза и докторских 
дисертација на универзитетима у земљи и окружењу. Уче-
ствовао је и био руководилац већег броја научних пројеката.

У оквиру стручног рада био је укључен у велики број зна-
чајних пројеката. Његова активност је пре свега усмерена 
на динамичку анализу великих објеката, анализу стабилно-
сти мостовских носача и високих стубова, пројекте санације 
разних објеката. Истакао се као одговорни пројектант кон-
струкције фабрике коже у Осташкову, Русија (40 000 m2, у то 
време једна од највећих фабрика те врсте у свету), као руково-
дилац испитивања обновљеног ,Моста слободе’ у Новом Саду, 
ревидент је пројекта ,Моста на Ади’ у Београду и др. 

Члан је Инжењерске коморе Србије и већег броја струков-
них удру-жења у земљи и иностранству.

У пензију је отишао 1. октобра 2011. године.

Проф. др 
БРАНИСЛАВ КОЛУНЏИЈА 

дипл. грађ. инж.
Рођен је 7. априла 1942. године у Бе-
ограду. Дипломирао је 1966. године 
на Грађевинском факултету у Бео-
граду на Одсеку за конструкције, 
где је магистрирао 1973. године и 
докторирао 1980. године.

Од 1971. године био је ангажован 
у Инжењерском рачунском центру 
Грађевинског факултета. За асистента на групи предмета Тео-
рија конструкција изабран je у септембру 1974. године. За до-
цента je изабран у децембру 1981, y звање ванредног профе-
сора у марту 1986, а у звање редовног професора 2001. године. 

Као асистент држао је вежбања из групе предмета Теорија 
конструкција и то: Статике конструкција, Теорије површин-
ских носача и Стабилности и динамике конструкција, као 
и на предмету Основе програмирања и рачунарске маши-
не. После избора у звање доцента држи наставу на предмету 
Теорија површинских носача на Грађевинском факултету у 
Београду, као и на Грађевинском факултету у Подгорици и 
Сарајеву. Држао је предавања и на последипломској настави 
на Грађевинском факултету Универзитета у Београду (Теорија 
танкозидних штапова и Нелинеарна анализа конструкција). 
Коаутор је уџбеника Нелинеарна анализа конструкција (са Ш. 
Дуницом), Теорија површинских носача – II део и Примена ра-
чунара у теорији површинских носача (са Н. Хајдином).

Аутор је бројних радова у домаћим и страним часописи-
ма, као и у зборницима радова са научних скупова. Сви ње-
гови радови могу да се поделе на области нелинеарне анали- 
зе линијских танкозидних система, како геометријске, тако и 
материјалне, укључујући и одређивање граничне носивости 
конструкција, на нумеричке поступке у анализи конструк-
ција, као и на радове из области стабилности и динамике 
конструкција. 

Стручни радови односе се на област пројектовања, ревизи-
ја, студија и макропројеката, при чему се може издвојити његов 
утицај на развој, прихватање и данашњу распрострањеност 
примене електронских рачунара у теорији конструкција. У 
оквиру низа урађених студија развио је велики број алгорита-
ма и одговарајућих програма за електронски рачунар помоћу 
којих су извршене комплексне анализе пројектованих и изве-
дених конструкција. Био је ангажован у оквиру макропројекта 
Пластичност и стабилност челичних конструкција и њихов 
утицај на савремено пројектовање, као и на изради студије 
Комплексна теоријска и експериментална истраживања ве- 
ликих расхладних кула за термоелектрану Колубара као члан 
истраживачког тима САНУ. Као члан тима 2008. године уче-
ствовао је у изради пројекта рехабилитације моста Puente 
Duarte у Санто Домингу.

Године 2007. отишао је у пензију.

Проф. др 
СТАНКО В. БРЧИЋ 

дипл. грађ. инж.
Рођен је 28. фебруара 1949. годи-
не у Београду, где је завршио ос- 
новну школу и прва два разреда 
гимназије. Матурирао је у Детрои- 
ту, САД, 1967. године. На Грађе-
винском факултету Универзитета 
у Београду дипломирао je 1972. го-
дине на Одсеку за конструкције. На 
истом факултету је магистрирао 1975. године и докторирао 
1987. године.
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Запослио се на Саобраћајном факултету у Београду 1973. 
године као асистент-приправник на групи предмета Технич-
ка механика. У фебруару 1976. године изабран је за асистента 
на групи предмeта Техничка механика на Грађевинском фа-
култету Универзитета у Београду. За доцента је изабран 1988. 
године, за ванредног професора 1996, а за редовног профе-
сора 2001. године. Након одласка у пензију четири године је 
био ангажован на Грађевинском факултету Државног уни-
верзитета у Новом Пазару.

Држао је предавања из предмета Техничка механика 1, Тех-
ничка механика 2 и Механика вожње на основним студијама. 
На последипломским и касније докторским студијама преда-
вао је предмете из области Динамика конструкција, Утицај 
ветра на конструкције и Земљотресно инжењерство. Био је 
ангажован и на Грађевинском факултету Универзитета Црне 
Горе, где је предавао Стабилност и динамику конструкција. На 
Грађевинском факултету у Новом Пазару предавао је пред- 
мете из области Бетонских конструкција, као и Отпорност 
материјала, Методу коначних елемената и Моделирање 
конструкција и нумеричке методе. Учествовао је и у наста-
ви магистарских студија на енглеском језику, под називом 
Computational Engineering на Грађевинском факултету у Бео-
граду. 

Аутор је уџбеника Техничка механика 1, коаутор више 
збирки из предмета Техничка механика 1 и Техничка механи-
ка 2. Аутор је више поглавља у монографији Утицај ветра 
на конструкције, у обиму од око 120 страна, као први текст 
на српском из те области, а написао је и монографију Дина-
мика дискретних система.

Дужност шефа Катедре за Техничку механику и теорију 
конструкција обављао је у периоду од 2009. до 2014. године. 
У више мандата је био члан Већа научних области Универзи-
тета у Београду.

У свом научноистраживачком раду бавио се разним про-
блемима динамике конструкција, од динамике танкозидних 
штапова, судара зграда услед земљотреса, интеракције флуи-
да и конструкција, посебно ветра и конструкција, нелинеар-
не статичке и динамичке анализе конструкција са кабловима, 
као што су далеководи, висећи мостови и мостови са косим 
кабловима. При томе је за већину тих проблема развијао 
одговарајуће рачунарске програме, прво у Фортрану, а затим 
у језику C++. 

Аутор је великог броја радова у међународним и дома-
ћим научним и стручним часописима. Учествовао је на 
бројним међународним и домаћим конференцијама. Најз-
начанији радови се односе на разне области динамике кон-
струкција. Био је ментор више магистарских теза и доктор-
ских дисертација.

У оквиру стручног рада, бавио се пројектовањем практич-
но свих врста грађевинских конструкција: стамбених, послов-
них, индустријских зграда, пристаништа, димњака, силоса, 

водоторњева, торњева, јарбола, темеља машина. Последњих 
пет година одговорни је пројектант за конструкцију желез-
ничке станице Београд центар у Прокопу, Београд. 

Члан је Инжењерске коморе Србије и већег броја стру-
ковних удружења у земљи и иностранству.

У пензији је од 2014. године.

Проф. др 
ЂОРЂЕ M. ВУКСАНОВИЋ 

дипл. грађ. инж.
Рођен је 6. фебруара 1951. године у 
Београду. Дипломирао је 1974. го- 
дине на Одсеку за конструкције 
Грађевинског факултета у Београ-
ду, где је магистрирао 1980. године 
и докторирао 1988. године. Дипло-
мски рад је награђен од стране Гра-
ђевинског факултета за најбољи ди-
пломски рад. 

По дипломирању, 1974. године запослио се у Инжењер-
ском рачунском центру Грађевинског факултета у Београду. 
Биран је у звање асистента приправника 1975. године, у зва-
ње асистента 1981, у звање доцента 1989, у звање ванредног 
професора 1994. и у звање редовног професора 2001. године. 
У својству универзитетског наставника обавио је више сту-
дијских боравака и посета страним универзитетима. На редов-
ним студијама Грађевинског факултета у Београду предавао је 
Статику конструкција и Еластопластичну анализу линијских 
носача, а на докторским студијама предмете Теорија композит-
них носача и Нумеричко моделирање нелинеарног понашања 
бетона. Oд школске 1986/1987. године држао је предавања из 
предмета Статика конструкција на Факултету техничких на-
ука у Новом Саду, а потом и на Грађевинском факултету у 
Подгорици и Факултету техничких наука у Косовској Митро-
вици. Био је омиљен међу студентима, а предавања су му била 
изузетно посећена.

Као аутор или коаутор објавио је преко 90 научних радо-
ва и пет књига. Две књиге су монографског карактера (једна 
је публикована y Великој Британији), и односе се на примену 
методе коначних елемената у анализи плоча.

На Универзитету у Београду био је члан Задужбинског са- 
вета, потпредседник Већа групације факултета техничких 
наука и члан Стручног већа за архитектуру, урбанизам, гра-
ђевинарство и геодезију. Био је и потпредседник Матичног 
научног одбора за саобраћај, урбанизам и грађевинарство 
Министарства науке Републике Србије. На Грађевинском фа- 
култету у Београду био је председник Комисије за научнои-
страживачки рад, члан Савета Грађевинског факултета, као 
и продекан за наставу у више мандата. На месту декана Гра-
ђевинског факултета биран је у три мандата, почев од школске 
2004/2005. године до школске 2011/2012. године. 
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Научноистраживачки рад огледао се у учешћу и руковође-
њу у научним пројектима у Србији и Црној Гори, руковођењу 
магистарским тезама и докторским дисертацијама, објављи-
вању радова у међународним и домаћим часописима, као и 
учешћу на међународним и домаћим научним скуповима. Био 
је рецензент већег броја научних радова и књига. 

У свом стручном раду урадио је више статичких и дина- 
мичких прорачуна, као и решавања проблема стабилности 
ложених конструктивних система различитих грађевин-
ских објеката. Та делатност обухватала је израду идејних и 
главних пројеката, студија, експертиза, санација и ревизија. 
Међу објектима у чијој је реализацији учествовао посебно 
се истичу: ВМА у Београду, хотел Космос у Москви, хан-
гар за авионе у Сурчину, челичне конструкције парних 
котлова у Крагујевцу, типски решеткасти челични носачи 
уграђени у монтажно-демонтажни мост на Дунаву у Новом 
Саду, санација пословне зграде МПС-а у Београду, пројекат 
пословног објекта ХВБ-банке у Београду. Био је ревидент ста-
тичког прорачуна Моста на Ади преко реке Саве у Београ-
ду, руководилац великог броја ревидентских тимова и пред- 
седник Комисије за технички преглед бране Првонек код 
Врања.

Био је члан Југословенског друштва за механику, члан 
Председништва Друштва грађевинских конструктера Срби-
је, као и члан међународне организације ICCE –International 
Community for Composite Engineering. Од 2004. године био је до- 
писни, а од 2009. године редовни члан Академије инжењер-
ских наука Србије.

Преминуо је изненада 2016. године.

Проф. др 
БРАНИСЛАВ С. ПУЈЕВИЋ 

дипл. грађ. инж.
Рођен је 1. фебруара 1953. годи-
не у Београду. Основну школу и 
гимназију завршио је у Београду. 
Дипломирао је на Грађевинском 
факултету у Београду на Одсеку 
за конструкције 1977. године. На 
истом факултету стекао је и звање 
магистра наука 1983. године. Док-
торску ди-сертацију из области нелинеарне анализе танко-
зидних армиранобетонских конструкција одбранио је 1989. 
године на Грађевинском факултету Универзитета у Београду.

У времену од дипломирања до 1980. године, када одла-
зи на студије у САД (University of California, Berkeley), био је 
запослен као стручни сарадник у Инжењерском рачунском 
центру Грађевинског факултета у Београду. По повратку, на 
Катедри за техничку механику и теорију конструкција, на 
групи предмета Теорија конструкција, био је биран за аси-
стента приправника 1980. године, за асистента 1985, за до-

цента 1991, за ванредног професора 1996. и редовног про-
фесора 2003. године. 

На основним и мастер академским студијама држао је 
предавања из предмета Теорија плоча и љуски, Метод ко-
начних елемената, Виши курс из метода коначних елемена-
та. На докторским студијама држао је предавања из Метода 
коначних елемената – напредни курс и Нелинеарне анализе 
конструкција – напредни курс. Од 2005. године до одласка 
у пензију предавао је предмет Основе грађевинарства на 
Одсеку за логистику на Саобраћајном факултету Универ-
зитета у Београду. Руководио је израдом бројних диплом-
ских и мастер радова и учествовао у комисијама за одбрану 
докторских дисертација из области Нелинеарне анализе 
конструкција.

Био је шеф Катедре за техничку механику и теорију кон-
струкција и члан Савета Универзитета у Београду у пери-
оду од 2004. до 2006. године. Од 2008. до 2014. године био 
је члан Научног већа Универзитета у Београду из области 
грађевинарства.

Његов научноистраживачки рад усмерен је на област 
Теорије конструкција и нумеричке анализе. Као аутор или 
коаутор објавио је једну монографију националног значаја, 
седам поглавља у монографијама националног значаја, 
три рада у часописима међународног значаја са SCI листе 
и преко 40 радова објављених у целини у материјалима 
међународних и националних скупова. У оквиру свог на-
учноистраживачког рада био је учесник више националних 
научноистраживачких пројеката. У оквиру националног 
пројекта боравио је на Imperial College у Лондону.

Члан је следећих научних и стручних организација: Друш-
тва грађевинских конструктера Србије, ACECOMS – Asian 
Center for Engineering Computations and Software, NAFEMS – 
The International Association for Engineering Analysis Community, 
Института за земљотресно инжењерство (EERC, California). 
Био је рецензент већег броја научних радова, књига и науч-
них пројеката. 

Дао је значајан допринос на пољу грађевинског кон-
структерства где је учествовао у низу високостручних по-
слова, студија, идејних и главних пројеката, ревизија и 
санација који су реализовани на Грађевинском факултету 
у Београду. У реализацији великог броја значајних објеката 
у нашој земљи и иностранству истичу се хангар у Сурчину, 
спортска хала Арена у Београду, пословни објекти у оквиру 
Airport city-ja у Београду, дистрибутивни центар Kњаз Ми-
лош Аранђеловац, МКС Кикинда, 350 МW термоелектрана 
у Станарима, РС.

Од 2008. године je дописни члан Академије инжењер-
ских наука Србије (АИНС). Члан је Инжењерске коморе 
Србије и има пројектантску лиценцу.

У пензији је од 2018. године.
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Проф. др 
МИРА М. ПЕТРОНИЈЕВИЋ 

дипл. грађ. инж.
Рођенa je 7. новембра 1952. годи- 
не у Ужицу. Дипломирала је 1977, 
магистрирала 1984. године, а док- 
торирала 1993. године на Грађевин-
ском факултету у Београду.

Добитник је награде Привред-
не коморе Београда у категорији 
најбољих доктората 1993. године.

Године 1977. запослила се у Енергопројекту, да би 1979. би-
ла изабрана за асистента приправника на Грађевинском фа-
култету у Београду. За доцента је изабрана 1993, за ванредног 
професора 2001, а за редовног професора за ужу научну об-
ласт Техничка механика и теорија конструкција 2014. године.

Држала је наставу на више предмета из области Теорија 
конструкција на редовним студијама у Београду, Суботици, 
Бањoj Луци и Подгорици. Формирала је и држала наставу 
на мастер студијама на предмету Анализа конструкција на 
динамичка оптерећења, а на докторским студијама на пред-
мету Динамичка интеракција тла и објекта. Била је ментор 
већег броја магистарских теза и две докторске дисертације 
на Грађевинском факултету у Београду.

Од 2004. до 2016. године руководилa је међународним про-
јектом DYNET/SEEFORM. У оквиру тог пројекта, организо-
вала је и била координатор: две генерације међународних 
мастер студија Computational Engineering (2004–2007), две ра-
дионице на којима су млади инжењери презентовали своје 
магистарске радове и две летње школе Vibrations of Structures 
due to Rail-Road Traffic 2009. и 2010. године. Одржала је више 
предавања по позиву у земљи и у иностранству, као и два се-
минара у оквиру програма SEEFORM.

Поље научног рада у вези је са применом савремених 
нумеричких метода у статичкој и динамичкој анализи кон-
струкција, са посебним освртом на анализу садејства тла и 
конструкције. Као аутор или коаутор објавила је више од 
100 научних радова у домаћим и страним часописима, мо-
нографијама или у виду саопштења на домаћим, односно ме- 
ђународним научним скуповима. Рецензент је у више дома-
ћих и међународних часописа.

Учествовала је у реализацији шест пројеката из основних 
и примењених истраживања финансираних од стране Мини-
старства просвете, науке и технолошког развоја. У периоду од 
2004. до 2005. године руководила је билатералним пројектом 
Динамичка анализа мостова између Србије и Словеније. Од 
2011. до 2018. године била је руководилац научног пројекта 
Истраживања утицаја вибрација од саобраћаја на зграде и 
људе у циљу одрживог развоја градова. 

Вршила је дужност секретара Одбора за грађевинарство 
Министарства за науку Републике Србије од 1997. до 2002. 

године. На Грађевинском факултету у Београду је била: се-
кретар Катедре за техничку механику и теорију конструкција 
(1989–1991), члан Савета факултета (2002–2004, 2009–2012, 
2012–2015), управник Института за нумеричку анализу и 
пројектовање конструкција (2009–2015) и продекан за наста-
ву (2004–2006). 

Од 2011. године члан је Комисије за стандарде и остала срод-
на документа Института за стандардизацију Србије. Члан је 
Стручне редакције за Грађевинарство Српске енциклопедије, 
САНУ и Матице српске од 2006. године. Члан је Друштва за 
сеизмичко инжењерство Србије, Друштва за механику Србије 
и Друштва грађевинских конструктера Србије. 

Аутор је пет књига и уредник три монографије, од којих су 
најзначајније уџбеник Теорија конструкција I и монографи-
ја Вибрације од саобраћаја: настанак, мерење, предвиђање и 
процена њиховог дејства на објекте и људе.

Учествовала је у изради више статичких и динамичких 
анализа конструкција зграда, хидротехничких објеката (ре-
зервоари, филтерска постројења и црпне станице), као и два 
значајна техничка решења из области вибрација од саобраћаја. 

Од 2018. године је у пензији.

Проф. др 
БИЉАНА ДЕРЕТИЋ 

СТОЈАНОВИЋ 
дипл. грађ. инж.

Рођена је 20. фебруара 1955. године 
у Приштини. Дипломирала је 1978. 
године на Грађевинском факулте-
ту Универзитета у Београду, где је 
магистрирала 1985. и докторирала 
1992. године. 

Одмах по дипломирању запо-
слила се на Грађевинском факултету Универзитета у Бео-
граду као асистент-приправник на предмету Отпорност 
материјала. За доцента је изабрана 1993. године, за ванред-
ног професора 2001, а 2018. године за редовног професора 
за ужу научну област Техничка механика и теорија кон-
струкција. 

Држала је предавања и вежбе на предмету Отпорност 
материјала. Извршила је значајне промене у наставним про-
грамима ових предмета, осавременила је и унапредила на-
ставу. У оквиру наставног плана од 2005. године у редовну 
наставу увела је и нови предмет – Спрегнуте конструкције 
(касније Основе спрегнутих конструкција) и за потребе овог 
предмета написала уџбеник. На докторским студијама уводи 
предмет Теорија спрегнутих конструкција. Ментор је и ко-
ментор три докторске дисертације и две магистарске тезе.

Поред матичног факултета била је ангажована у држању 
наставе и на Саобраћајном факултету Универзитета у Бео-
граду и на Војној академији КОВ у Београду.
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Коаутор је Збирке решених испитних задатака из отпор-
ности материјала и уџбеника Отпорност материјала, који 
је објављен у више издања. 

Поље научноистраживачког рада је у вези са теоријом ви-
сокоеластичности и теорије спрегнутих конструкција у окви-
ру кога је објавила 78 научних радова, од тога у часописима 
међународног значаја седам радова, у часописима национал-
ног значаја 14 радова, два рада у истакнутим тематским збор-
ницима водећег националног значаја, као и низ радова у збор-
ницима са међународних и националних научних скупова. 

Активно је учествовала у анализи европских прописа 
за спрегнуте конструкције од челика и бетона – Еврокод 4. 
Била је члан тима преводилаца и стручних редактора пред-
стандарда за спрегнуте конструкције од челика и бетона 
ENV 1994-1-1:1992, који је објављен 1996. године, и члан тима 
стручних редактора превода стандарда EN 1994-1-1:2004, ко-
ји је објављен 2006. године. Као предавач је учествовала на 
семинару Усвајање европских стандарда у грађевинарству 
као националних стандарда у марту 2006. године у Новом Са- 
ду и Нишу. Као члан комисије Завода за стандардизацију ак-
тивно је учествовала у пројекту усвајања европских стандар-
да у грађевинарству као националних стандарда.

Као истраживач, учествовала је на више научних и техно-
лошких пројеката из основних и примењених истраживања. 

Повремени је рецензент у међународном часопису Inter- 
national Journаl of Damage Мechanics, као и у часопису Грађе-
винар.

Самостално или као коаутор радила је на статичким и ди-
намичким анализама објеката, где се издваја, као значајније, 
прорачун спрегнутог дела конструкције моста преко Дуна-
ва у Бешкој (конкурсно решење – откупна награда, 2002. го-
дине). 

Активно је учествовала у раду Факултета као члан разних 
комисија и као члан, а у једном периоду и заменик председ-
ника, Савета Грађевинског факултета.

Била је члан следећих асоцијација и комисија: Српско 
друштво за механику, Инжењерска комора Србије (посе- 
дује пројектантску лиценцу), ASCCS – Association for Interna-
tional Cooperation and Research in Steel-Concrete Composite 
Structures.

Од октобра 2020. године је у 
пензији. 

Проф. др 
РАСТИСЛАВ С. МАНДИЋ 

дипл. грађ. инж.
Рођен је 3. маја 1955. године у Бео-
граду. Дипломирао је 1979. годи- 
не на Грађевинском факултету у 
Београду, где је магистрирао 1985. 
године и докторирао 1994. годи-

не из облaсти нумеричког моделирања садејства између 
арматуре и бетона код армиранобетонских конструк- 
ција. 

Од априла 1981. године запослен је на Грађевинском фа-
култету у Београду, где је прошао кроз сва звања од асистен-
та приправника, асистента (1987), доцента (1995), ванредног 
професора (2001) до редовног професора (2017). Држао је 
предавања на предметима Техничке механике на студијским 
програмима Грађевинарство и Геoдезија. На докторским 
студијама предаје материју из Механике континуума. Аутор 
је уџбеника Техничка механика 2 и коаутор више збирки за-
датака. 

Био је члан Савета Грађевинског факултета у три ман- 
дата, шеф Катедре за техничку механику и теорију кон-
струкција и члан Већа научних области грађевинско-урба-
нистичких наука на Универзитету у Београду. 

Његов научни рад усмерен је ка разним проблемима 
примењене механике и теорије конструкција. Објавио је ви-
ше десетина радова у иностраним и домаћим часописима, 
у зборницима са конференција и тематским монографија-
ма. Издвајају се радови из области танкозидних носача, за-
тим радови из разних проблема динамике конструкција, 
укључујући и оне који се баве анализом удара возила и пло-
вила на грађевинске конструкције, радови из земљотресног 
инжењерства, моделирања зиданих конструкција у сеизми-
чком прорачуну, истраживање о могућности примене стак-
ла као конструкцијског материјала и др. Рецензент је у више 
међународних и домаћих часописа.

Учествовао је у реализацији низа стручних пројеката и 
ревизија од којих су најзначајнији: прорачун аероеластичне 
стабилности мостa са косим кабловима преко реке Висле у 
Плоцку у Пољској, ревизија пројекта обнове Моста слободе 
у Новом Саду и ревизија конструкције Моста на Ади у Бе-
ограду и прилазних саобраћајница у оквиру Тима инжење-
ра при пројектовању и изградњи. Искуства и запажања из 
стручног рада приказана су на конференцијама и публико-
вана у часописима.

Члан је више научних и стручних удружења: Српског 
друштва за механику, Српског удружења за земљотресно ин-
жењерство, Међународног удружења за мостове и високо-
градњу (IABSE) и Инжењерске коморе Србије. 

Од 2006. до 2018. године био је члан Редакције за грађе-
винарство и геодезију Српске енциклопедије (САНУ и Ма-
тица српска), где је радио као уредник за област грађевин-
ског конструктерства и аутор је више лексикографских 
одредница. 

Од 2019. године члан је Комисије за полагање стручних 
испита из области грађевинских конструкција.

У пензију је отишао 2020. године.
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Проф. др 
РАТКО М. САЛАТИЋ 

дипл. грађ. инж.
Рођен је 1961. године у Вршцу. Основ- 
ну школу и гимназију завршио је у 
Београду. Дипломирао је 1986. го- 
дине на Грађевинском факултету у 
Београду. За постигнут успех на сту- 
дијама награђен је као најбољи сту- 
дент на завршној години. Магистри- 
рао је 1993. године на Грађевинском 
факултету у Београду, а докторирао 2001. године из области 
контроле понашања челичних рамова при дејству земљотреса. 

Одмах по дипломирању, у периоду од 1986. до 1988. годи-
не, радио је у предузећу Енергопројект –Хидроинжењеринг, у 
Бироу за објекте специјалне намене. Крајем 1988. године запо-
слио се на Грађевинском факултету у Београду као асистент-
приправник за групу предмета из Теорије конструкција, а 
1993. године постао је асистент на истој групи предмета. За до-
цента је изабран 2001, а за ванредног професора 2013. године. 
Редовни професор је постао 2020. године избором за ужу на-
учну област Техничка механика и теорија конструкција.

Држи предавања на Грађевинском факултету у Београду на 
свим нивоима наставе на предметима: Динамика конструкција 
и земљотресно инжењерство, Стабилност конструкција, Теори-
ја конструкција 2, Посебна поглавља земљотресног инжењер- 
ства, Сеизмичка анализа конструкција, Стабилност конструк-
ција – напредни курс и Динамика конструкција – напредни курс.

Био је заменик управника Инжењерског рачунског центра 
(1998–2001) и шеф Kатедре за техничку механику и теорију 
конструкција (2015–2018). У периоду од 2001. до 2004. године 
био је помоћник министра урбанизма и грађевина Републике 
Србије. Члан је Савета факултета и Већа научних области тех-
ничких наука Универзитета у Београду.

У широј области интересовања Теорије конструкција, из-
учава проблеме динамике и стабилности конструкција, тако 
да се највећи број објављених радова односи на ове области. 
У тим радовима истражује и анализира савремене пробле-
ме у вези са стабилношћу линијских и површинских носача 
у домену њиховог постеластичног понашања, као и нелине-
арно понашање како армиранобетонских, тако и челичних 
конструкција при дејству сеизмичког оптерећења. Поред то- 
га, под менторством проф. др Миодрага Секуловића, на Гра-
ђевинском факултету у Београду je међу првима започео ак-
тивно изучавање области контроле понашања конструкција. 
Последњих година тежиште његовог рада је на анализи зи-
даних конструкција и зидова испуне рамовских система при 
дејству сеизмичког оптерећења, као и утицају локалног опте-
рећења на челичне носаче.

Аутор је две књиге и 70 научних радова у домаћим и стра-
ним часописима и зборницима домаћих и међународних кон- 

ференција. Рецензент је научних радова за домаће и међуна-
родне часописе.

Члан је Српског друштва за механику и Српског удружења 
за земљотресно инжењерство, чији је био и оснивач. Члан је 
Инжењерске коморе Србије од њеног оснивања 2003. године, 
где је био председник комисије за перманентно усавршавање 
чланова Инжењерске коморе Србије у периоду од 2005. до 
2017. године. Такође, члан je и Стручно-оперативног тима Ре-
публичког штаба за ванредне ситуације Републике Србије.

В. проф. др 
ДРАГОЉУБ Г. ГРБИЋ 

дипл. грађ. инж.
Рођен је 1932. године у Шапцу. На Грађевински факултет у 
Београду уписао се 1950. године, где је дипломирао 1957. го-
дине. Магистарски рад је одбранио 1974. године, а докторску 
дисертацију 1982. године.

На Грађевинском факултету је 1965. године изабран за аси-
стента на предмету Механика. У звање доцента је изабран 
1983. године, а у звање ванредног професора 1990. године. Др-
жао је наставу из предмета Техничка механика 1 и Техничка 
механика 2 на Грађевинском и Геодетском одсеку. Коаутор је 
збирки задатака за ове предмете. За предмете из Техничке ме-
ханике на Одсеку за геодезију написао је рукопис предавања. 

Предавао је и на последипломској настави и написао уџбе-
ник Увод у варијационе методе техничке механике и теорије 
конструкција 1990. године. Низ година је држао наставу из Тех- 
ничке механике на Архитектонско-грађевинском факултету у 
Бањој Луци.

Научноистраживачки рад односио се на одређене пробле-
ме механике и теорије конструкција, пре свега статике и ди- 
намике носача при коначним померањима и динамике темеља 
машина. Био је активан члан Југословенског друштва за тео-
ријску и примењену механику. Учествовао је у истраживачком 
пројекту Савремени проблеми у истраживању конструкција.

Овлашћење за пројектовање добио је 1963. године. Радио 
је на извођењу архитектонских објеката, пројектовању ар-
миранобетонских железничких мостова и испитивању кон-
струкција. 

Пензионисан је 1997. године. Преминуо је у марту 2017. 
године.

В. проф. др 
ЖИВОРАД В. БОЈОВИЋ 

дипл. грађ. инж.
Рођен је 19. октобра 1934. године у 
Доњој Трепчи код Чачка. Дипломи-
рао је 1962. године на Конструктив-
ном смеру Грађевинског факултета 
Унивeрзитета у Београду, где је ма-
гистрирао 1974. године, а доктор-
ирао 1988. године. 
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Одмах по дипломирању, радио је у предузећу Жеграп да 
би се потом запослио у Средњој техничкој школи у Чачку, где 
је предавао Статику и Бетон. 

У августу 1968. године изабран je за асистента на Гра-
ђевинском факултету y Београду за предмет Отпорност ма-
теријала. У звање доцента за предмет Отпорност материјала 
изабран je 1989. године, а у звање ванредног професора 1999. 
године. 

Од октобра 1979. године до априла 1980. године био је на 
студијском боравку y Штутгарту као стипендиста Републич-
ке заједнице науке CP Србије. 

Kao доцент, држао је наставу из предмета Отпорност 
материјала на Грађевинском факултету y Београду, a на по-
следипломским студијама Грађевинског факултета y Бео-
граду и део наставе из предмета Теорија стабилности. Осим 
на матичном факултету, држао је наставу на грађевинским 
факултететима у Суботици и Подгорици, на Архитектонско-
грађевинском факултету у Бањалуци, на Војној академији 
КОВ и на Вишој железничкој школи у Београду.

Предмети научног истраживања су му били Теорија ела-
стичности и Стабилност конструкција. Био је учесник више 
конгреса и конференција у земљи и иностранству. Аутор је 
седам уџбеника. Објавио је двадесет и четири рада. Био је 
члан многих стручних и научних удружења.

Био је омиљен међу својим колегама и студентима, увек 
спреман да посаветује и помогне. Студентима је посвећивао 
све своје време, његов кабинет је личио на праву учионицу. 

Отишао је у пензију 2001. године. Преминуо je 2011. године.

В. проф. др 
ЉУБОМИР Р. САВИЋ 

дипл. грађ. инж.
Рођен је 21. октобра 1947. године у 
Апатину, где је завршио основну и 
средњу школу. Дипломирао је 1972. 
године на Одсеку за конструкције 
Грађевинског факултета у Београ-
ду, где је магистрирао 1979. године 
и докторирао 1991. године из обла-
сти нелинеарне нумеричке анали-
зе конструкција. 

Биран је у звање асистента приправника 1975. године, у 
звање асистента 1980, у звање доцента 1991 и у звање ванред-
ног професора 2001. године. У току 1979. године боравио је ме-
сец дана у научноистраживачкој институцији Atkins Research 
and Development у Лондону на стручној специјализацији. Уче-
ствовао је у припремању и одржавању наставе и припремању 
испита на предметима Програмирање и рачунске методе, 
Теорија конструкција, Еластопластична анализа линијских 
носача, као и последипломском курсу Теорија пластично-
сти, за стране студенте. Аутор је три уџбеника: Теорија кон-

струкција, Теорија конструкција – збирка решених задатака 
и Програмирање у MATLAB-у. 

Аутор је 30 радова објављених у периодичним публика-
цијама и зборницима научних скупова. 

У свом стручном раду учествовао је у изради великог 
броја статичких и динамичких прорачуна у оквиру главних 
и идејних пројеката, студија и експертиза. Био је члан Савета 
факултета, секретар Инжењерског рачунског центра, члан 
комисија за кадровска и персонална питања, Комисије за на-
учноистраживачки рад и комисија за систематизацију рад-
них места. 

У пензију је отишао 2013. године. Преминуо је 2015. го-
дине.

В. проф. др 
ГЛИГОР РАДЕНКОВИЋ 

дипл. грађ. инж.
Рођен је 1956. године у Клисури, општина Сурдулица. Ди-
пломирао је на Грађевинском факултету Универзитета у Бе-
ограду 1980. године на Одсеку за конструкције. Магистарску 
тезу је одбранио 1983. године, док је докторску дисертацију 
из области нелинеарне анализе љуски применом коначних 
елемената одбранио 1989. године.

На Грађевинском факултету у Београду био је запослен 
од 1980. године, где је радио као стручни сарадник у Инже-
њерском рачунском центру. За асистента на групи предмета 
Теорија конструкција изабран је 1985. године, у звање доцен-
та 1995, док је у звање ванредног професора изабран 2003. 

Од 1985. године на групи предмета Теорија конструкција 
на сва три одсека руководио је индивидуалним вежбама. 
Од 1995. године био је ангажован на предмету Теорија кон-
струкција на Одсеку за хидротехнику, чији наставник постаје 
1999. године.

Поред Грађевинског факултета у Београду, држао је наста-
ву и на Архитектонском факултету у Београду на предмети-
ма Изогеометријски приступ у теорији конструкција на док-
торским и Теорија система на мастер академским студијама. 
Од 2002. године био је ангажован на Архитектонско-грађе-
винско-геодетском факултету Универзитета у Бањалуци на 
основним академским студијама на предметима Техничка 
механика 2, Статика конструкција 1 и 2, Теорија конструкција 
1 и 2, Динамичка анализа конструкција и Метод коначних 
елемената. На Одсеку за архитектуру истог факултета преда-
вао је предмет Статика конструкција. Од 2016. године на ис-
том факултету на мастер академским студијама предавао је 
предмете Моделирање конструкција и Теорија површинских 
носача. Био је ментор бројним дипломским и синтезним ра-
довима. Такође, био је члан комисија за оцену и одбрану ма-
гистарских и докторских дисертација.

Његова научна делатност припадала је изучавању пона-
шања инжењерских конструкција уз примену нелинеарне 
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анализе и савремених нумеричких метода. Објавио је више 
научних и стручних радова у водећим часописима, публи-
ковао је пет монографија из научне области Теорија кон-
струкција, као и две уџбеничке литературе. 

Учествовао је на четири домаћа пројекта и био члан два 
професионална удружења – Српског друштва за механику 
и Друштва грађевинских конструктера Србије.

Преминуо је 2019. године.

В. проф. др 
МАРИНА В. ЋЕТКОВИЋ 

дипл. грађ. инж.
Рођена је 13. децембра 1974. године 
у Београду, где је завршила основ-
ну школу и гимназију. Дипломи-
рала је 2000. године на Одсеку за 
конструкције Грађевинског факул-
тета у Београду, где је магистрира-
ла 2005. године и докторирала 2011. 
године. За дипломски рад добила 
је награду Привредне коморе града Београда за најбољи ди-
пломски рад одбрањен на Грађевинском факултету у Београду 
у школској 1999/2000. години. Магистарски рад је награђен од 
стране Грађевинског факултета за најбољи магистарски рад 
одбрањен на Грађевинском факултету у школској 2004/2005. 
години. Докторирала је 2011. године из области нелинеарног 
понашања ламинатних композитних плоча. 

Бирана је у звање асистента приправника 2000. године, у 
звање асистента 2005, у звање доцента 2012. и у звање ван-
редног професора 2016. године. На истом факултету уче-
ствовала је у одржавању наставе и припремању испита на 
предметима Статика конструкција, Теорија конструкција, 
Стабилност и динамика конструкција и Техничка меха-
ника 1, као и последипломском курсу за стране студенте 
Application of Finite Element Method in Civil Engineering. Да-
нас је предметни професор на предметима Теорија кон-
струкција и Еластопластична анализа линијских носача, 
на основним студијама и предмету Теорија композитних 
носача на докторским студијама Грађевинског факултета у 
Београду. Коаутор је публикације Практикум из Статике 
конструкција. У неколико наврата била је члан Комисије за 
упис на мастер академске студије Грађевинског факултета 
у Београду, као и члан Комисије за одбрану дипломских и 
мастер радова. 

Свој научни рад усмерила је на нумеричко моделирање 
ламинатних композитних носача применом методе конач-
них елемената и писање оригиналних рачунарских програ-
ма. Аутор је 40 радова објављених у научним часописима, 
монографијама и зборницима научних скупова у земљи и 
иностранству. Рецензент је у неколико међународних часо-
писа са SCI листе. 

У свом стручном раду учествовала је у анализи и прора-
чуну утицаја од температурних промена у зиду димњака ЈКП 
Београдске електране. 

Учествовала је у три пројекта Министарства за науку и 
технолошки развој Републике Србије и и даље је на једном 
од њих. Члан је Српског друштва за механику и Друштва за 
интегритет и век конструкција. 

В. проф. др 
САША Р. СТОШИЋ 

дипл. грађ. инж.
Рођен је 17. октобра 1963. године у 
Београду. Дипломирао је 1988. го- 
дине на Грађевинском факултету 
Унивeрзитета у Београду на Од-
секу за конструкције, где је маги- 
стрирао 1995. године. Докторску 
дисертацију из области моделира-
ња оштећења и вискозних дефор-
мација линијских носача одбранио је 2007. године на Грађе-
винском факултету Универзитета у Београду. 

Одмах по дипломирању, од јануара 1989. године, радио је 
у предузећу Енергопројект – Енергодата на развоју софтвер-
ских пакета. 

Почетком 1990. године запослио се на Грађевинском фа-
култету у Београду као асистент-приправник на предмету 
Отпорност материјала, а 1995. године постао је асистент на 
истом предмету. За доцента за ужу научну област Техничка 
механика и теорија конструкција изабран је 2007. године, а 
за ванредног професора 2018. године. 

Од 1990. године држао је вежбе и предавања на предме-
ту Отпорност материјала. У оквиру наставног плана од 2005. 
године у редовну наставу увео је и нови предмет – Примена 
рачунара у пројектовању конструкција. 

У периоду од 2015. до 2018. године био је управник Ин-
ститута за нумеричку анализу и пројектовање конструкција.

Поље научног рада у вези је са развојем савремених ну-
меричких метода и њиховом применом у моделирању и ана-
лизи конструкција. Као аутор или коаутор објавио је више од 
40 научних радова у домаћим и страним часописима и мо- 
нографијама или саопштених на домаћим, односно међуна-
родним научним скуповима. 

Коаутор је збирке задатака са изводима из теорије из пред- 
мета Отпорност материјала 1.

Самостално или као коаутор радио је на развоју рачунар-
ских програма из области анализе конструкција. Међу програ-
мима у чијем је креирању учествовао, најраспрострањенији 
је програм Tower предузећа Радимпекс. 

Од значајнијих радова у струци, истичу се пројекат стам-
бено-пословног комплекса West 65 – тржни центар и кула (40 
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спратова, H=155 m) и ревизија пројекта санације пословног 
центра Ушће у Београду.

Члан је бројних струковних удружења. У периоду од 2004. 
до 2008. године обављао је функцију члана Надзорног одбора 
Инжењерске коморе Србије.

В. проф. др 
МАРИЈА T. НЕФОВСКА 

ДАНИЛОВИЋ 
дипл. грађ. инж.

Рођена је 9. октобра 1972. годи-
не у Скопљу, Република Северна 
Мaкедонија. Дипломирала је 1997. 
године, а магистрирала 2003. го-
дине на Грађевинском факултету 
Унивeрзитета у Београду на Одсе- 
ку за конструкције. Докторску ди- 
сертацију из области примене методе спектралних елеме- 
ната у динамичкој анализи одбранила je 2013. године на Гра- 
ђевинском факултету Универзитета у Београду. Као сту-
дент докторских студија у оквиру међународног пројекта 
SEEFORM провела је један месец на Рур универзитету у Бо-
хуму. 

На Грађевинском факултету Универзитета у Београду ра-
ди од 1997. године, и то најпре као инжењер у Инжењерском 
рачунском центру, а затим као асистент-приправник и аси-
стент на групи предмета Теорија конструкција. У звање до-
цента изабрана је 2013. године, а у звање ванредног профе-
сора 2018. године. Одржава предавања из више предмета 
из области Теорије конструкција, на свим нивоима студија. 
У периоду од 2000. до 2004. године била је секретар Кате-
дре за техничку механику и теорију конструкција. Од 2018. 
године члан је Савета Грађевинског факултета. Од 2018. до 
2020. године била је управник Института за нумеричку ана-
лизу и пројектовање конструкција. У октобру 2020. године 
изабрана је за шефа Катедре за техничку механику и теорију 
конструкција.

Поље научног рада у вези је са развојем савремених ну-
меричких метода и њиховом применом у решавању раз-
личитих проблема у области вибрација конструкција. Као 
аутор или коаутор објавила је више од 70 научних радова у 
домаћим и страним часописима и монографијама или саоп-
штених на домаћим, односно међународним научним скупо-
вима. Рецензент је у више водећих међународних часописа. 
Као истраживач учествовала је у више националних научно-
истраживачких пројеката од почетка рада на Факултету, као 
и у изради више студија и пројеката. 

Од 2018. године је координатор међународног Еразмус+ 
пројекта у сарадњи са Политехничким универзитетом у Ми-
лану. Oдржала је два предавања на универзитетима у ино-
странству (Политехнички универзитет у Темишвару и Гра-

ђевински факултет Универзитета Јосипа Јурја Штросмајера 
у Осијеку).

Члан је Српског друштва за механику и Друштва грађе-
винских конструктера Србије. 

В. проф. др 
СВЕТЛАНА М. КОСТИЋ 

дипл. грађ. инж.
Рођена је 1978. године у Лозници, 
где је завршила основну школу и 
гимназију. Дипломирала је на Гра-
ђевинском факултету Универзите-
та у Београду 2003. године на Од-
секу за конструкције као студент 
генерације и добитник је награда 
Фонда академика проф. Ђорђа Ла-
заревића и Фонда проф. Владимира Королије.

На Грађевинском факултету у Београду у звање асистента 
приправника изабрана је 2003. године. Након одбране маги-
старске тезе 2007. године на студијама Computational Engneeri- 
ng, које су организоване под покровитељством DAAD фонда-
ције, бирана је у звање асистента. Након магистрирања про-
вела је тринаест месеци на факултету Беркли у Калифорнији 
(САД) у својству гостујућег студента докторских студија, где 
је започела израду своје докторске дисертације. Године 2013. 
докторирала је на Грађевинском факултету Универзитета у 
Београду. У звање доцента изабрана је 2014. године, а у звање 
ванредног професора 2019. године. 

У протеклом периоду држала је предавања из предмета 
Отпорност материјала 1, Отпорност материјала 2 и Основе 
спрегнутих конструкција на основним студијама и Теорија 
спрегнутих конструкција и Нелинеарна анализа конструк-
ција на докторским студијама. 

Тежиште научноистраживачког рада јесте анализа спрег-
нутих конструкција од челика и бетона и савремене методе 
нелинеарне анализе оквирних конструкција, посебно у вези 
са развијањем нових модела и побољшањем постојећих ну-
меричких модела за прорачун челичних, армиранобетонских 
и спрегнутих оквирних конструкција. У оквиру докторске 
дисертације развијен је нови коначни елемент концентри-
сане пластичности који је имплементиран у постојећи open- 
-source програм за анализу конструкција – FEDEASLab. 

Као аутор или коаутор објавила је више од 40 научних 
радова у домаћим и страним часописима или саопштених 
на домаћим или међународним конференцијама. Коаутор 
је збирке задатака са изводима из теорије из предмета От-
порност материјала 1. 

Члан је Српског друштва за механику, Српског удруже-
ња за земљотресно инжењерство и Инжењерске коморе Ср-
бије. Рецензент је у неколико иностраних часописа са SCI 
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листе. Учествовала је у четири научна пројекта које је фи-
нансирало Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја. 

Доц. др 
НЕНАД Г. МАРКОВИЋ 

дипл. грађ. инж.
Рођен је 16. маја 1951. године у Београду. Основну школу и 
гимназију завршио је у Зајечару. Дипломирао је на Грађе-
винском факултету у Београду на Одсеку за конструкције 
1976. године, где је магистрирао 1988, а докторирао 2003. 
године. Од децембра 1975. године је сарадник, а затим про-
грамер-приправник у Инжењерском рачунском центру Гра-
ђевинског факултета у Београду. Године 1977. изабран је за 
асистента приправника за предмет Отпорност материјала 
на Грађевинском факултету у Београду, а 1990. године за аси-
стента. Године 2004. изабран је у звање доцента за ужу научну 
област Техничка механика и теорија конструкција. 

У току школске 1980/1981. године провео је осам месеци 
на студијском боравку на Универзитету у Кардифу.

На редовним студијама држао је вежбе и предавања на 
предметима Отпорности материјала. Активно је учествовао 
у осавремењивању наставе из ових предмета. На последи-
пломским студијама Computational Engineering држао је део 
предавања на предмету Стабилност конструкција. На док-
торским студијама предавао је предмете Стабилност плоча 
и лимених носача и Стабилност конструкција – напредни 
курс.

Успешно је учествовао у реализацији више научноистра-
живачких пројеката. Велики део свог научноистражива- 
чког рада посветио је проблемима граничне носивости ли-
мених носача и локалног избочавања. У раду A Contribution 
to the Analysis of the Behaviour of Plate Girders Subjected to Patch 
Loading / N. Marković, N. Hajdin / J. Construct. Steel Research, Vol 
21, No 1–3 (1992), pp. 163–173. дат је предлог за узимање у об-
зир утицаја подужних укрућења на граничну носивост лиме-
них носача под дејством локалног оптерећења. Овај предлог 
је унет у последњу верзију Британског стандарда за прорачун 
мостова: BS 5400-3:2000 Steel, concrete and composite bridges – 
Part 3: Code of practice for design of steel bridges.

Друга област којом се бавио у научноистраживачком ра-
ду јесу спрегнуте конструкције. Посебно треба истаћи рад 
1996. године на превођењу и стручној редакцији Еврокода 
4, за спрегнуте конструкције, где је дао веома важан допри-
нос.

Године 2004. добио је признање Друштва грађевинских 
конструктера Србије за најбоља остварења у грађевинском 
конструктерству из области науке за докторску дисерта-
цију. 

Као аутор или коаутор објавио је преко 70 радова. 
У пензији је од 2016. године.

Доц. др 
СТАНКО Б. ЋОРИЋ 

дипл. грађ. инж.
Рођен је 22. децембра 1974. године 
у Београду, где је завршио осно-
вну школу и гимназију. Дипломи- 
рао је 1999. године на Грађевин- 
ском факултету Универзитета у 
Београду, где је магистрирао 2006. 
и докторирао 2013. године. Добио 
је стипендију за израду докторске 
дисертације кроз учешће на међународном програму SEE-
FORM који је финансирао DAAD, Немачка. 

Од 2000. године запослен је на Катедри за техничку меха-
нику и теорију конструкција Грађевинског факултета Уни-
верзитета у Београду. Прво је био ангажован као асистент-
приправник, од 2007. године као асистент, а 2014. године 
је изабран у звање доцента за ужу научну област Техничка 
механика и теорија конструкција. У више мандата обављао 
је функцију секретара Катeдре.

Од почетка свог рада на Факултету изводио је наставу 
(прво вежбе, а затим и предавања) из предмета Технич-
ка механика 1 и Техничка механика 2 на Одсеку за грађе- 
винарство и предметима механике на Одсеку за геоде- 
зију. Такође, од школске 2011/2012. године држи наста- 
ву из предмета Механика вожње на модулу Путеви, же-
лезнице и аеродроми. Почевши од школске 2016/2017. го-
дине, учествује у формирању и извођењу наставе из ново- 
формираног предмета Енергетска ефикасност и сертифи-
кација зграда на модулу Конструкције. Ангажован је и у 
извођењу наставе на специјалистичким студијама Енер- 
гетска ефикасност, одржавање и процена вредности об-
јеката у високоградњи. На Рударско-геолошком факулте-
ту Универзитета у Београду дуги низ година предаје пред-
мет Наука о чврстоћи.

Поље његовог научноистраживачког рада превасходно 
обухвата проблеме стабилности оквирних носача и ана-
лизу енергетске ефикасности у зградарству. Учествовао 
је у реализацији шест научних пројеката. Као аутор или 
коаутор објавио је преко 40 радова у часописима и збор-
ницима научних конференција. Коаутор је уџбеника Тех-
ничка механика 2. Члан је више домаћих и страних удру-
жења. Био је ангажован као сарадник у изради већег броја 
стручних студија и пројеката. Тренутно обавља функци-
ју управника Института за нумеричку анализу и проје-
ктовање конструкција. 
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Доц. др 
АНИНА C. ГЛУМАЦ 

дипл. грађ. инж.
Рођена је 1978. године у Београду, 
где је завршила основну школу и 
гимназију. Дипломирала је на Гра- 
ђевинском факултету Универзи- 
тета у Београду 2004. године на 
Одсеку за конструкције. На Гра-
ђевинском факултету у Београду 
за послена је од 2005. године. Ма- 
гистарску тезу одбранила је 2008. године на студијама Com- 
putational Engineering, које су организоване под покрови-
тељством DAAD фондације. 

Након магистрирања, као стипендиста DAAD фондације, 
одлази на докторске студије на Рур универзитет у Бохум, где 
је докторирала 2014. године. Докторска дисертација је из об-
ласти нумеричке анализе флатера мостова у open-source про-
граму OpenFOAM и потврђена је експерименталним резул-
татима из ваздушног тунела.

У звање доцента изабрана је 2015. године. 
Године 2020, као вођа пројекта одобреног од стране Лук-

сембуршке националне фондације, започиње пројекат на 
Универзитету у Луксембургу.

У протеклом периоду држала је предавања из предме-
та Техничка механика 1, Техничка механика 2 и Механика 
вожње на основним студијама и Утицај ветра на конструк-
ције на докторским студијама. 

Тежиште њеног научноистраживачког рада јесте утицај 
ветра на конструкције, као и испитивање енергетског потен-
цијала ветра у урбаним срединама. Истраживање укључује 
нумеричке анализе као и експерименте у ваздушном тунелу. 

Као аутор или коаутор објавила је више од 35 научних ра-
дова у домаћим и страним часописима или саопштених на 
домаћим или међународним конференцијама. 

Рецензент је у неколико иностраних часописа са SCI листе. 
Учествовала је у научним комитетима неколико међународних 
конференција. Учествовала је на два научна пројекта које је 
финансирало Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја, као и на три међународна пројекта.

Доц. др 
НЕВЕНКА Б. КОЛАРЕВИЋ 

дипл. грађ. инж.
Рођена је 9. новембра 1981. године 
у Београду. Дипломирала је на Гра- 
ђевинском факултету Универзите-
та у Београду 2006. године на Од-
секу за конструкције, а 2016. је на 
истом факултету одбранила док-
торску дисертацију.

У звање асистента студента докторских студија изабрана 
је 2008. године. На Катедри за техничку механику и теорију 
конструкција учествовала је у извођењу вежби из предмета: 
Tеорија плоча и љуски, Метод коначних елемената и Теорија 
конструкција 1. У звање доцента изабрана је 2016. године.

Објавила је више научних радова у домаћим и страним 
часописима. Поље научног рада у вези је са статичком и ди-
намичком анализом површинских носача.

Од 2014. године ангажована је на научном пројекту Ис-
траживање дејства вибрација на људе и зграде у циљу одржи-
вог развоја градова.

Доц. др 
МИРОСЛАВ С. МАРЈАНОВИЋ 

маст. инж. грађ.
Рођен је 8. јануара 1986. године у 
Ужицу, где је завршио основну 
школу и гимназију. На Грађевин-
ском факултету Универзитета у 
Београду завршио је основне ака-
демске студије 2009, мастер ака-
демске студије 2010, а докторирао 
је 2016. године на тему нумеричког 
моделирања ламинатних композитних плоча и љуски са де-
ламинацијама. Током докторских студија, више пута је бора-
вио на Рур универзитету у Бохуму као стипендиста DAAD-a.

Kao студент, добио је награду Фонда професора Душана 
Крајчиновића за изузетне резултате на предметима Катедре 
за техничку механику и теорију конструкција, као и награду 
Регионалне привредне коморе Ужице за 2008. годину. Добит-
ник је Повеље Друштва грађевинских конструктера Србије 
за најбоље научно остварење за 2016/2017. годину, као и на-
граде Грађевинског факултета у Београду за изузетан успех у 
научноистраживачком раду за 2018. годину.

На Грађевинском факултету у Београду изабран је у зва-
њеасистента 2010. године и доцента 2016. године. Одржава 
предавања из више предмета из области Теорија конструк-
ција, на свим нивоима студија. Oдржао је пет предавања на 
универзитетима у иностранству (Politecnico di Milano, Грађе-
вински факултет Универзитета Јосипа Јурја Штросмајера у 
Осијеку, BTU Cottbus-Senftenberg и Ruhr-Universität Bochum).

Поље научног рада у вези је са статичком и динамичком 
анализом носача од савремених композитних материјала. 
Као аутор или коаутор објавио је више од 40 научних ра-
дова у домаћим и страним часописима и монографијама 
или саопштених на домаћим, односно међународним на-
учним скуповима. Као истраживач учествовао је на једном 
националном научном пројекту, а у периоду од 2015. до 
2017. године био је координатор међународног Еразмус+ 
пројекта у сарадњи са Политехничким универзитетом у 
Темишвару.
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Члан је Инжењерске коморе Србије, Српског друштва 
за механику и Друштва грађевинских конструктера Србије. 
Учествовао је као руководилац или пројектант у више од 
20 стручних пројеката бетонских и челичних инжењерских 
конструкција.

Рецензент је за више од 20 међународних часописа и по-
моћник главног уредника часописа Техника.

Доц. др 
ЗОРАН Б. ПЕРОВИЋ 

дипл. грађ. инж.
Рођен je 13. октобра 1984. године у 
Ваљеву, где је завршио основну 
школу и гимназију. Дипломирао 
је 2009. године на Одсеку за кон-
струкције на Грађевинском факул-
тету у Београду, где је и доктори-
рао 2016. године, а исте године је 
изабран у звање доцента.

Од 2010. године ради на Катедри за техничку механику и 
теорију конструкција на Грађевинском факултету у Београду. 

Главно тежиште његовог научног истраживања односи 
се на анализу цикличне пластичности код линијских носача 
кроз примену хистерезисних оператора, а из исте области је 
и докторска дисертација. Поред тога, бави се и проблемима 
енергетске ефикасности у зградарству, сертификацијом и 
могућностима унапређења постојећег стања. 

Држи наставу на основним, мастер и специјалистичким 
академским студијама на предметима из области Техничка 
механика и Енергетска ефикасност.

Кроз стручну и научну активност бавио се и моделирањем и 
прорачуном зиданих зграда и потенцијалним ојачањима зида-
них зидова дамперима ради осигурања на сеизмичке утицаје. 

Као аутор и коаутор објавио је 27 научних радова обја-
вљених у домаћим и страним часописима или саопштених 
на домаћим, односно међународним конференцијама. Рецен- 
зент је у међународном часопису International Journal of Da-
mage Mechanics.

Учествовао је у два научна пројекта под покровитељством 
Министарства за науку Републике Србије из области енер-
гетске ефикасности.

Доц. др 
МАРИЈА М. ЛАЗОВИЋ 

РАДОВАНОВИЋ 
маст. инж. грађ.

Рођена је 1987. године у Београду, 
где је завршила основну и средњу 
школу. Основне академске студије 
завршила је на Грађевинском фа-
култету Универзитета у Београду 

2010. године, а мастер академске студије 2011. године. Током 
редовних студија остварила је високу просечну оцену на мо-
дулу Конструкције и више пута је похваљивана од стране 
Грађевинског факултета Универзитета у Београду за изузе-
тан успех током редовних студија, нарочито на предметима 
Катедре за техничку механику и теорију конструкција. 

Докторске академске студије на Грађевинском факултету 
у Београду уписала је школске 2011/2012. године. Докторску 
дисертацију одбранила је 2018. године. Исте године изабрана 
је у звање доцента на Грађевинском факултету Универзитета 
у Београду. 

Тежиште њеног научноистраживачког и стручног рада 
јесу спрегнуте конструкције. Од избора у звање асистента 
студента докторских студија одржава вежбе из предмета 
Отпорност материјала 1, Отпорност материјала 2 и Основе 
спрегнутих конструкција. 

Као аутор или коаутор објавила је 20 научних радова об-
јављених у домаћим и страним часописима или саопштених 
на домаћим, односно међународним конференцијама. 

Члан је Друштва грађевинских конструктера Србије. По-
ложила је стручни испит за грађевинску струку – област гра-
ђевинске конструкције.

Доц. др 
МАРКО Д. РАДИШИЋ 

маст. инж. грађ.
Рођен је 14. априла 1986. године у 
Бањалуци. У Подгорици је завршио 
основну школу и гимназију. Основ-
не академске и дипломске (мастер) 
студије завршио је 2009, односно 
2010. године на Грађевинском фа-
култету у Београду. Докторске ака-
демске студије на Грађевинском 
факултету у Београду уписао је 2010. године. Као носилац 
стипендије међународног програма SEEFORM боравио је на 
Техничком универзитету у Минхену и учествовао на семина-
рима за студенте докторских студија на Рур универзитету у 
Бохуму. Године 2012. изабран је за представника студената у 
програму SEEFORM. Награђен је Наградом за најбољи рад на 
Првој интернационалној конференцији за студенте доктор-
ских студија грађевинарства одржаној у Клужу у Румунији 
2012. године. 

На Грађевинском факултету Универзитета у Београду из-
абран је у звање асистентa студентa докторских студија 2010. 
године, у звање истраживача сарадника 2016. године, а у зва-
ње доцентa 2018. године. 

Учествује у извођењу наставе на предметима Теорија 
конструкција 1, Теорија плоча и љуски и Примена рачуна-
ра у пројектовању конструкција на основним академским 
студијама и на предмету Анализа конструкција на динами-
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чка оптерећења на дипломским (мастер) академским сту- 
дијама. 

Учествовао је на пројекту Министарства просвете, на-
уке и технолошког развоја Републике Србије под називом 
Истраживање дејства вибрација на људе и објекте у циљу 
одрживог развоја градова. 

Као аутор и коаутор објавио је 24 научна рада. Бави се 
динамичком анализом интеракције тла и објекта, посеб-
но понашањем темеља на хоризонтално услојеном полу-
простору при дејству хармонијске силе. Члан је Друштва 
грађевинских конструктера Србије и Српског друштва за 
механику.

Од 2017. године је администратор интернет-презентаци-
је Института за нумеричку анализу и пројектовање кон-
струкција.

Доц. др 
МАРКО М. МАРИНКОВИЋ 

маст. инж. грађ.
Рођен је 1988. године у Београду, 
где је завршио основну школу и 
гимназију одликован Вуковом ди- 
пломом. Основне академске сту- 
дије завршио је на Грађевинском 
факултету Универзитета у Београ- 
ду 2011. године, а мастер академске 
студије 2012. године.

Докторске академске студије уписао је на Грађевинском 
факултету Универзитета у Београду 2012. године на модулу 
Грађевинарство. Од 2014. године, као стипендиста, учествује 
у међународном програму SEEFORM, који финансира DAAD, 
Немачка. У оквиру тог програма је, за време студијског бо-
равка, радио на докторској тези код проф. др Кристофа Бу-
тенвега (Prof. Dr.-Ing. Christoph Butenweg) на Универзитету 
RWTH Aachen. Докторску дисертацију је одбранио 2018. го-
дине. У оквиру рада на докторској дисертацији, у сарадњи са 
ментором, патентирао је решење (EP3363968 A1) и заштитио 
га на европском нивоу код Европске патентне агенције. 

Од 2013. до 2018. године ради као асистент – студент док-
торских студија на Катедри за техничку механику и теорију 
конструкција Грађевинског факултета у Београду, где је 2018. 
године изабран за доцента.

Поље његовог ужег научног рада у вези је са сеизмичком 
анализом конструкција, како армиранобетонских и зиданих, 
тако и челичних конструкција. Један је од учесника пројекта 
за испитивање челичних индустријских објеката на потрес-
ним столовима у EUCENTRE (Павија, Италија). 

Аутор је преко 35 радова у националним и међунаро-
дним часописима, као и на међународним и домаћим кон-
ференцијама. Рецензент је у неколико угледних међунаро-
дних часописа.

Члан је тима радног тела CEN/TC 250/SC8/TG3 основаног 
од стране Европске комисије са задатком припреме нових 
Еврокодова. Активни је члан Европског удружење за земљо- 
тресно инжењерство (ЕАЕЕ) у оквиру Радне групе за сеиз- 
мичку процену носивости, пројектовање и одрживост инду-
стријских објеката.

МИЛОШ М. ЈОЧКОВИЋ 
маст. инж. грађ.

Рођен је 1988. године у Сремској 
Митровици. Oсновну школу и ги- 
мназију завршио је у Шиду. Основ-
не академске студије на Грађевин-
ском факултету у Београду уписао је 
2007. године, а дипломирао је 2011. 
године на модулу Конструкције.

Током студија био је стипенди-
ста Фонда за младе таленте Мини-
старства просвете Републике Србије. Добитник је награде 
Фонда академика проф. др Милана Ђурића за изузетне ре-
зултате постигнуте на групи предмета Теорија конструкција. 
Мастер академске студије завршава 2013. године. Исте годи-
не уписује докторске академске студије на Грађевинском фа-
култету у Београду.

Рад на Факултету започиње 2013. године као истражи-
вач-приправник на националном научном пројекту. У звање 
асистента студента докторских студија изабран је 2014. годи-
не за ужу научну област Техничка механика и теорија конс-
трукција. У звање истраживач-сарадник изабран је 2021. го-
дине.

Његов научноистраживачки рад усмерен је ка формула-
цији криволинијских гредних елемената применом изогео-
метријског приступа. 

У настави је ангажован на одржавању вежби из предмета 
Матрична анализа конструкција и Метод коначних елеме-
ната на модулу Конструкције. Објавио је три научна рада у 
домаћим и страним часописима, десет радова на домаћим 
и међународним конференцијама, као и три поглавља у до-
маћим монографијама. 

КРИСТИНА О. 
КОСТАДИНОВИЋ 

ВРАНЕШЕВИЋ 
маст. инж. грађ.

Рођена је 1988. године у Ужицу, 
где је завршила основну и средњу 
техничку школу. На Грађевинском 
факултету у Београду завршила je 
основне академске студије 2011. 
године и мастер академске студије 
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2013. године на студијском програму Грађевинарство, модул 
Конструкције. Докторске студије на Грађевинском факул-
тету у Београду, модул Грађевинарство, уписала је школске 
2013/2014. године. 

Након завршетка факултета запошљава се у пројектном 
бироу ДЕЛ ИНГ у Београду, где стиче прва практична иску-
ства из области пројектовања челичних конструкција. На-
кон једне и по године рада одлучује да се посвети научнои-
страживачком раду и заснива радни однос на Грађевинском 
факултету, на ком је изабрана у звање асистента у новембру 
2015. године за ужу научну област Техничка механика и тео-
рија конструкција. 

Њено истраживање је усмерено на анализу утицаја ветра у 
урбаним срединама применом нумеричких метода. Објавила 
је више научних и стручних радова у домаћим и страним 
часописима и зборницима са домаћих и међународних кон-
ференција.

ЕМИЛИЈА В. ДАМЊАНОВИЋ 
маст. инж. грађ.

Рођена је 1991. године у Смедере-
ву, где је завршила основну школу 
и гимназију. Основне академске 
студије на Грађевинском факул-
тету у Београду уписала је 2010. 
године, а дипломирала је 2014. 
године на модулу Конструкције. 
Добитница је награде Фонда ака-
демика проф. др Милана Ђурића 
за изузетне резултате постигнуте на групи предмета Теори- 
ја конструкција. Мастер академске студије завршава 2015. 
године и исте године уписује докторске академске студије на 
Грађевинском факултету у Београду. 

Рад на Факултету започиње 2016. године као истражи- 
вач-приправник на пројекту Истраживање утицаја вибра-
ција од саобраћаја на зграде и људе у циљу одрживог развоја 
градова. Изабрана је у звање асистента студента докторских 
студија у јануару 2018. године, за ужу научну област Технич-
ка механика и теорија конструкција. 

Одржава вежбе из предмета Статика конструкција и Ма-
трична анализа конструкција на основним академским сту-
дијама, на модулу Конструкције. 

Њен научноистраживачки рад усмерен је на анализу гра-
ничне носивости слојевитих плоча применом метода конач-
них елемената. До сада је објавила 11 радова у међународним 
часописима, монографијама и зборницима домаћих и међу-
народних научних скупова.

ЈЕЛЕНА З. НИКОЛИЋ 
маст. инж. грађ.

Рођена je 15. јануара 1987. године у 
Чачку. Дипломирала je 2010. годи-
не на основним, а 2011. године на 
мастер академским студијама на 
Грађевинском факултету у Београ- 
ду, на студијском програму Гра-
ђевинарство, модул Конструкције. 
Током студија, неколико пута је 
похваљивана за остварене изузет-
не успехе. 

Радно искуство стекла је у интернационалним компани-
јама у земљи и иностранству, радећи на изградњи бројних 
грађевинских пројеката. 

Докторске академске студије, модул Грађевинарство, упи-
сала je 2018. године, када се и вратила на Факултет и када је 
изабрана у звање асистента студента докторских студија на 
Катедри за техничку механику и теорију конструкција. 

Учествује у настави из предмета Отпорност материјала 1, 
Отпорност материјала 2, Основе спрегнутих конструкција и 
Примена рачунара у пројектовању конструкција. 

У досадашњем научноистраживачком раду усмереном 
претежно на спрегнуте конструкције, као аутор и коаутор, 
објавила је више научних и стручних радова у зборницима 
домаћих и међународних конференција.

МИЛИЦА Д. БЕНДИЋ 
маст. инж. грађ.

Рођена је 1995. године у Приштини. 
сновну школу и гимназију поха- 
ђала је у Београду. На Грађевин-
ском факултету у Београду завр-
шила je основне академске студије 
2018. године и мастер академске 
студије 2019. године на студијском 
програму Грађевинарство, модул 
Конструкције. Докторске студије  
на Грађевинском факултету у Београду, модул Грађевинар-
ство, уписала је школске 2019/2020. године. 

Након завршетка факултета одлучује да се посвети научно-
истраживачком раду и заснива радни однос на Грађевинском 
факултету, на ком је изабрана у звање асистента у фебруа-
ру 2020. године за ужу научну област Техничка механика и 
теорија конструкција. 

Њено истраживање усмерено је на анализу стабилности 
лимених носача. Објавила је више научних и стручних ра-
дова.
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МАРИЈА Д. МИЛОЈЕВИЋ 
маст. инж. грађ.

Рођена је 1994. године у Панчеву, 
где је завршила основну школу и 
гимназију. Основне академске сту-
дије на Грађевинском факултету у 
Београду уписала је 2013. године, 
а дипломирала је 2017. године на 
модулу Конструкције као студент 
генерације. Добитница је награде 
Фонда академика проф. др Мила-
на Ђурића за изузетне резултате постигнуте на групи пред-
мета Теорија конструкција и награде Фонда проф. др Влади-
мира Королије за студенте са највећом просечном оценом 
током студија на Одсеку за конструкције. Мастер академске 
студије завршава 2018. године када уписује докторске ака-
демске студије на Грађевинском факултету у Београду. Рад 
на Факултету започиње 2019. године као истраживач при-
правник на пројекту Истраживање утицаја вибрација од 
саобраћаја на зграде и људе у циљу одрживог развоја градова. 
Изабрана је у звање асистента студента докторских студија у 
јануару 2020. године за ужу научну област Техничка механи-
ка и теорија конструкција. 

Њен научноистраживачки рад усмерен је ка проблему 
вибрација таваница од унакрсно ламелираног дрвета изазва- 
них пешачким оптерећењем. У настави је ангажована на 
одржавању вежби из предмета Статика конструкција и Тео-
рија плоча и љуски на модулу Конструкције. Објавила је два 
научна рада у зборницима међународних конференција. 

НЕМАЊА Г. МИЛЕКИЋ 
маст. инж. грађ.

Рођен је 1989. године у Прибоју, где 
је завршио основну школу и гимна- 
зију. На Грађевинском факултету 
Универзитета у Београду завршио 
je основне академске студије 2012. 
године и мастер академске студије 
2014. године на студијском про-
граму Грађевинарство, модул Конс- 
трукције. Специјалистичке академ- 
ске студије из области Енергетска ефикасност завршио је 
2017. године. Докторске академске студије, модул Грађеви-
нарство, уписао је школске 2019/2020. године. У току студи-
рања више пута је награђиван за изузетан успех у претходној 
години студија.

Након завршетка факултета запошљава се у пројектном 
бироу MВM-Пројект у Београду, а затим и у фирми Енерго-
монтажа где стиче звање одговорног пројектанта и извођача 
конструкција. Након седам година рада у привреди одлучује 

да се посвети научноистраживачком раду и заснива радни 
однос на Грађевинском факултету Универзитета у Београду, 
на ком је изабран у звање асистента у децембру 2020. годи-
не за ужу научну област Техничка механика и теорија кон-
струкција. 

ФИЛИП З. ЂОРЂЕВИЋ 
маст. инж. грађ.

Рођен је 10. новембра 1994. године 
у Београду. Дипломирао је 2018. го- 
дине на Грађевинском факултету 
у Београду, где је мастер академске 
студије завршио 2020. године, а 
исте године уписао је и докторске 
академске студије.

Током 2016. године обавио је 
стручну праксу у Институту за ис- 
питивање материјала Србије, где је у периоду од 2017. до 
2018. године стекао радно искуство у оквиру Централне ла- 
бораторије за испитивање материјала – Лабораторије за испи-
тивање бетона. Током 2019. године обавља стручну праксу у 
компанији Енергопројект на пословима извођења радова, а 
исте године постаје члан Српског удружења за земљотресно 
инжењерство.

У сарадњи са неколико страних универзитета био је уче-
сник пројекта SERA-AIMS у којем је вршена предикција по-
нашања зиданих конструкција тестираних на сеизмичкој 
платформи. Током 2020. године био је учесник пројекта за 
повећање отпорности инфраструктуре школских објеката 
као консултант агенције за јавна улагања. Исте године је из-
абран на Грађевинском факултету у Београду у звање аси-
стента студента докторских студија.

научноИстражИвачкИ рад

уводне напомене
Научноистраживачки рад у оквиру Катедре развијао се кроз 
организацију последипломских и докторских студија, уче-
шће у националним и међународним научноистраживачким 
пројектима, као и кроз студијске боравке чланова Катедре у 
иностраним истраживачким установама. Резултати истражи-
вања публиковани су у међународним и домаћим часописи-
ма и монографијама, као и у зборницима међународних и 
домаћих научних скупова. Од 2000. године до данас, чланови 
Катедре објавили су 83 рада у међународним часописима са 
SCI листе, од чега је већина у врхунским међународним часо-
писима.

Последипломске студије на Грађевинском факултету чи-
ниле су значајан сегмент научноистраживачког рада све до 
њиховог укидања 2007. године када долази до увођења новог 
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концепта и организације докторских студија. У оквиру уже 
научне области Техничка механика и теорија конструкција, 
чланови Катедре су наставили са реализацијом научнои-
страживачких активности из области које су се изучавале 
на Катедри до 2007. године. Поред тога, поједини чланови 
Катедре су своја истраживања проширили и на области као 
што су Утицај ветра на конструкције у урбаним средина-
ма, Изогеометријска анализа линијских носача, Напредни 
нумерички модели у динамици конструкција (Метода ин-
тегралне трансформације и Метода динамичке крутости), 
Слојевите композитне плоче, Вибрације од саобраћаја, Сеи-
змичко понашање армиранобетонских конструкција са зи- 
даном испуном.

У претходном периоду објављене су и три моногра- 
фије националног значаја, у знак сећања на истакнуте 
професоре Катедре за техничку механику и теорију кон- 
струкција. Наставници и сарадници Грађевинског факул- 
тета, као и наставници и сарадници грађевинских фа-
култета у региону, на овај начин изразили су своје 
поштовање, признање и захвалност професорима за до-
принос развоју теорије конструкција, као и за допри-
нос развоју и унапређењу грађевинског конструктерства 
уопште. Такође, кроз ове монографије дат је приказ на-
учноистраживачког рада чланова Катедре и њихових са- 
радника са других факултета. Теорија конструкција – Мо- 
нографија посвећена успомени на покојног академика 
проф. др Милана Ђурића објављена је 2008. године (уре-
дник Ђ. Вуксановић). Савремени проблеми теорије кон- 
струкција – Монографија посвећена успомени на професо-
ра Ђорђа Вуксановића објављена је 2016. године (уредни-

ци М. Петронијевић, Б. Стевановић, М. Ракочевић). Суи- 
здавач је био Грађевински факултет Универзитета Црне 
Горе. Коначно, 2019. године објављена је Теорија грађе-
винских конструкција – Монографија посвећена успоме-
ни на професора Миодрага Секуловића, а поводом осам-
десетогодишњице његовог рођења. Уредници су били Ж. 
Прашчевић, Р. Пејовић, Р. Салатић и М. Нефовска Дани-
ловић. Суиздавачи су били Грађевински факултет Уни-
верзитета Црне Горе и Академија инжењерских наука 
Србије. Наведене монографије представљају вредан опус 
научних радова из области теорије конструкција у по-
следњих 15 година. 

магистратуре и докторати
На Катедри за техничку механику и теорију конструкција у 
периоду од половине 1996. године па до данас одбрањено је 
17 магистарских радова и 23 докторске дисертације.

Као приказ научноистраживачке делатности Катедре, у 
наставку текста даје се списак свих докторских дисертација 
које су одбрањене на Катедри за техничку механику и тео-
рију конструкција у периоду од 1996. до 2021. године.

списак доктората одбрањених на катедри

1999.
Душко Лучић: Прилог анализи стабилности танкозидних 
носача (Contribution to the stability analysis of thin-walled 
girders), ментори: проф. др Никола Хајдин, проф. др Бра-
нислав Ћорић.

Монографије националног значаја
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2000.
Зоран Мишковић: Примена напонских поља заснованих на 
теорији пластичности за одређивање граничне носивости 
армиранобетонских зидних носача (Application of stress fields 
based on the theory of plasticity for determination load carrying 
capacity of reinforced concrete walls), ментор: проф. др Бранис-
лав Колунџија.

2001.
Душан Ковачевић: Нумеричко моделирање понашања ар-
миранобетонских оквира оптерећених сеизмичким силама 
(Numerical modeling of reinforced concrete frames subjected to 
seismic loads), ментор: проф. др Миодраг Секуловић.

Ратко Салатић: Анализа и контрола понашања челичних 
рамова при дејству земљотреса (Analysis and response control 
of steel frames subjected to earthquake), ментор: проф. др Ми-
одраг Секуловић.

2003.
Ненад Марковић: Избочавање лимених носача под деј-
ством локалног оптерећења (Buckling of plate girders under the 
action of patch loading), ментори: проф. др Никола Хајдин, 
проф. др Бранислав Ћорић.

2005.
Братислав Стипанић: Сандучасти носачи са широким 
појасевима оптерећени на савијање и торзију, са анализом 
примене у мостоградњи (Bending and torsion of box girders 
with wide flanges – application to bridge construction), ментори: 
проф. др Хајдин Никола, проф. др Бранислав Ћорић.

2007.
Шпиро Гопчевић: Нелинеарна анализа конструкција са ка-
бловима (Nonlinear analysis of cable supported structures), мен-
тор: проф. др Станко Брчић.

Људмила Кудрјавцева: Термовискоеластичност и оште-
ћење композита на бази полимера (Thermo-viscoelasticity and 
damage of polimer composites), ментор: проф. др Драгослав Шу- 
марац.

Саша Стошић: Објектни приступ моделирању оштећења 
и вискозних деформација линијских носача (Object-oriented 
modeling of damage and viscous deformations of beam-like stru-
ctures), ментори: проф. др Шериф Дуница, проф. др Биљана 
Деретић Стојановић.

2008.
Олга Мијушковић: Анализа стабилности правоугаоних пло- 
ча коришћењем тачне функције напона (Stability analysis of 
rectangular plates with exact in-plane stress function), ментори: 
проф. др Бранислав Ћорић, проф. др Милија Павловић 
(Imperial College London, UK).

2009.
Љиљана Жугић Зорнија: Нелинеарна анализа мостова са 
косим кабловима (Nonlinear analysis of cable-stayed bridges), 
ментор: проф. др Станко Брчић.

2011.
Марина Ћетковић: Нелинеарно понашање ламинатних ком-
позитних плоча (Nonlinear behavior of laminated composite 
plates), ментор: проф. др Ђорђе Вуксановић.

2013.
Светлана Костић: Модел генералисане пластичности код 
нелинеарне анализе просторних конструкција (Generalized 
plasticity model for nonlinear space frame analysis), ментори: 
проф. др Драгослав Шумарац, проф. др Биљана Деретић 
Стојановић.

Марија Нефовска Даниловић: Динамичка анализа си-
стема тло–конструкција применом спектралних елемената 
(Dynamic analysis of soil–structure system using spectral element 
method), ментор: проф. др Мира Петронијевић, Assoc. Prof. 
Dr. Nawawi Chow (University of Auckland, NZ).

Зоран Петрашковић: Нискоциклични замор код једно-
аксијалног напрезања дампера-апсорбера сеизмичке енер-
гије система ДЦ 90 (Low-cycling fatigue of a damper-seismic 
energy absorber of DC-90 system under uni-axial stress), ментор: 
проф. др Драгослав Шумарац .

Станко Ћорић: Нелинеарна анализа стабилности оквир-
них носача (Nonlinear stability analysis of the frame structures), 
ментор: проф. др Станко Брчић.

2015.
Младен Ћосић: Нелинеарна статичка и динамичка сеизми- 
чка анализа оквирних зграда према перформансама (Perfor-
mance – based nonlinear static and dynamic seismic analysis of 
framework buildings), ментор: проф. др Станко Брчић.

2016.
Невенка Коларевић: Вибрације и избочавање плоча и љуски 
применом методе динамичке крутости (Vibration and Buckling 
of Plates and Shells Using Dynamic Stiffness Method), ментор: в. 
проф. др Марија Нефовска Даниловић.

Мирослав Марјановић: Нелинеарна анализа ламинатних 
композитних плоча и љуски са деламинацијама применом 
методе коначних елемената (Nonlinear Analysis of Laminated 
Composite Plates and Shells with Delaminations using Finite Ele-
ment Method), ментор: проф. др Ђорђе Вуксановић, Prof. Dr.-
techn. Günther Meschke (Ruhr University Bochum, DE).

Зоран Перовић: Еластопластична анализа решеткастих 
носача са оштећењем при цикличном оптерећењу (Elasto-pla-
stic damage analysis of trusses subjected to cyclic loading), ментор: 
проф. др Драгослав Шумарац.
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2018.
Марија Лазовић: Носивост спрегнутих стубова од кружних 
шупљих челичних профила испуњених бетоном (Bearing 
Capacity of Circular Concrete Fulled Steel Tube Columns), ментор: 
проф. др Биљана Деретић Стојановић.

Марко Маринковић: Иновативни систем за сеизмички 
отпорну зидану испуну у армиранобетонским рамовским 
конструкцијама (Innovative System for Seismic Resistant Ma-
sonry Infills in Reinforced Concrete Frame Structures), ментори: 
Prof. Dr. Ing. Christoph Butenweg (RWTH Aachen University, 
DE), проф. др Растислав Мандић.

Марко Радишић: Динамичка анализа темеља на слоје-
витом полупростору примјеном методе интегралне транс-
формације (ITM-Based Dynamic Analysis of Foundations Resting 
on A Layered Halfspace), ментори: проф. др Мира Петрони-
јевић, Prof. Dr. Ing. Gerhard Müller (Technical University of 
Munich, DE).

2020.
Петар Кнежевић: Preisach-oв модел хистерезиса за анализу 
конструкција израђених од челика са израженим платоом те-
чења при цикличном оптерећењу (Preisach model of hysteresis 
for the analysis of structures made of steel with pronounced yield 
plateau under cyclic loading), ментор: проф. др Драгослав Шу-
марац.

међународни научни пројекти
Чланови Катедре за техничку механику и теорију конструк-
ција учествовали су у реализацији више међународних на-
учноистраживачких пројеката. У периоду после 2000. годи-
не интензивира се научна сарадња са иностранством, која 
је током 90-их година двадесетог века била прекинута или 
се одвијала у отежаним околностима. Овде посебно треба 
истаћи пројекте DYNET и SEEFORM, који су били финанси-
рани од стране DAAD фондације у оквиру Пакта за стабил-
ност Југоисточне Европе. Циљ ових пројеката био је да се 
формира мрежа младих истраживача из региона Западног 
Балкана и универзитета у Немачкој, као оквир за сарадњу у 
области науке и образовања у грађевинарству. 

Као резултат остварених међународних контаката и 
сарадње, поједини чланови Катедре постали су партнери 
у реализацији међународних научноистраживачких про-
јеката заједно са научним институцијама из Европе, као 
што су WINERCOST (2014–2018), i2MHB (2015–2019) и 
SERA Framework-SPIF (2019–2020).

DYNET и SEEFORM (2000–2019)
У периоду од 2000. године до данас веома важан сегмент 
научноистраживачког и образовног рада Катедре реали- 
зован је кроз сарадњу са Рур универзитетом у Бохуму 

(РУБ). Сарадња започиње у оквиру међународног проје-
кта DYNET – Network in Civil Engineering for Teaching and 
Research in Structural Dynamics, у оквиру кога је формира-
на мрежа универзитета из региона Западног Балкана (Бео-
град, Ниш, Скопље, Сарајево, Мостар, Подгорица, Тирана) 
и успостављена сарадња са РУБ-ом, али и са још неколико 
немачких универзитета (RWTH Aachen, Bauhaus Universität 
Weimar, Uni Kassel, TU Darmstadt) у области образовања и 
науке. Руководилац DYNET пројекта био је проф. др Günter 
Schmid са Рур универзитета, а координатор са Грађевинског 
факултета проф. др Мира Петронијевић. У оквиру пројекта 
било је организовано неколико радионица и семинара на 
којима су млади истраживачи излагали своје дипломске и 
магистарске радове, размењивали идеје и искуства са коле-
гама из региона, а све у циљу припреме израде докторских 
дисертација. 

Сарадња са РУБ-ом наставља се и продубљује 2004. го-
дине када са реализацијом почиње SEEFORM – The South 
East European Graduate School for Master and PhD Formation 
пројекат са циљем формирања програма докторских студија 
из области грађевинарства за младе истраживаче са просто-
ра Западног Балкана, под менторством професора са универ-
зитета Западног Балкана и угледних немачких универзитета. 
Руководилац SEEFORM пројекта био је проф. др Rüdiger 
Höffer, а координатор са Грађевинског факултета проф. др 
Мира Петронијевић. У пројекту је учествовало неколико аси-
стената (садашњих доцената и ванредних професора) са Ка-
тедре за техничку механику и теорију конструкција. У окви-
ру SEEFORM-а било је организовано неколико семинара, на 
којима су докторанди похађали наставу, излагали део својих 
истраживања и континуирано били оцењивани од стране 
Комисије сачињене од професора са универзитета Запад-
ног Балкана и немачких универзитета. Поред тога, значајан 
део истраживачког рада при изради докторске дисертације 
докторанди су провели на универзитетима у Немачкој, где 
су у највећој мери реализовали управо најзахтевније дело-
ве истраживања на изради доктората: експериментални део 
или захтевне нумеричке симулације. Сви су успешно одбра-
нили своје докторске дисертације у протеклих неколико го-
дина. 

COST пројекти (2015–2019)
Чланови Катедре су активно учествовали у следећим COST 
пројектима, који за циљ имају формирање међународне мре-
же истраживача у оквиру европског академског простора, 
повећање њихове мобилности и изврсности у научноистра-
живачком раду:

COST акција WINERCOST – Wind energy technology recon-
sideration to enhance the concept of smart cities, реализована у 
периоду од 2015. до 2019. године, обједињује напоре 29 ис-
траживачких група из различитих земаља које раде на тех- 
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нологији енергије ветра и осмишљава путеве за њено уво-
ђење помоћу робусних апликација у урбано и приград-ско 
изграђено окружење, побољшавајући тако концепт градова 
паметне будућности. Ова акција преиспитује сигурну, ис-
плативу и друштвено прихваћену технологију енергије ветра 
ради разматрања у развоју будућег градског и приградског 
станишта. Учесник са Катедре била је доц. др Анина Глумац.

Циљ пројекта i2MHB – Innovation in Intelligent Management 
of Heritage Buildings, реализованог од 2016. до 2019. године 
и финансираног од стране ЕУ, био је стварање паневропске 
отворене мреже, промоција синергије између конзерватора 
културне баштине и стручњака за науку, индустријских пар-
тнера и истраживача, како би се постигло јединствено за-
једничко разумевање и приступ у раду у објектима култур-
не баштине, интегришући мултидисциплинарну стручност, 
технологију и знање кроз нови и независни глобални оквир, 
а учесник са Катедре био је доц. др Марко Маринковић.

SERA Framework-SPIF (2019–2020)
У периоду од 2019. до 2020. године учесник међународног 
пројекта Seismic Performance of multi-component systems in 
special risk Industrial Facilities био је доц. др Марко Марин-
ковић. Циљ пројекта било је испитивање сеизмичког пона-
шања индустријских постројења опремљених сложеном тех-
нологијом помоћу испитивања применом потресног стола 
(shaking table).

Билатерални пројекти
Током 2004. и 2005. године реализован је билатерални про-
јекат између Грађевинског факултета у Београду и Факулте-
та за грађевинарство и геодезију Универзитета у Љубљани. 
Назив пројекта је Анализа дејства земљотреса на армира-
нобетонске мостове. Руководилац пројекта за Србију (тада 
Србија и Црна Гора) била је проф. др Мира Петронијевић, 
а за Словенију проф. др Татјана Исаковић. Резултати истра-
живања су показали ниво сеизмичке угрожености типич-
них старијих мостова на подручју Србије, Црне Горе и Сло-
веније, односно типичних за европски простор, који су били 
пројектовани и изведени на основу застарелих прописа и 
застареле праксе. Резултати истраживања су омогућили сту-
дију адекватног начина сеизмичког ојачања таквих мостова.

национални научни пројекти
У периоду од 1996. до 2019. године чланови Катедре за тех-
ничку механику и теорију конструкција учествовали су у 
реализацији више националних научноистраживачких про-
јеката, финансираних од стране ресорног министарства. Та-
кође, наставници са Катедре руководили су реализацијом 
више пројеката, а хронолошки преглед пројеката којима су 
руководили наставници са Катедре дат је у наставку. 

Пројекти основних истраживања
– Истраживања у теорији конструкција (1996–2000), руко-
водилац проф. др Миодраг Секуловић.

– Савремени проблеми механике деформабилног тела 
(2002–2005), руководилац проф. др Бранислав Ћорић. Циљ 
пројекта било је изналажење нових и побољшање постојећих 
метода и поступака за тачнију анализу грађевинских кон-
струкција. При томе се посебно разматрају армиранобетон-
ске, челичне и спрегнуте конструкције, које се највише ко-
ристе у савременој грађевинској пракси. Циљ истраживања 
био је и да се на бази усвојених механичких модела ураде 
савремени рачунарски програми за прорачун конструкција.

– Теоријскa и експериментaлнa истрaживaњa метaлних 
конструкцијa и њихов утицaј нa сaвремено пројектовaње 
и извођење (2006), руководилац академик проф. др Никола 
Хајдин.

Пројекти технолошког развоја
– Сигурност, носивост и стабилност спрегнутих и челич-
них конструкција у зградарству и мостоградњи и нова тех-
ничка регулатива (2008–2010), руководилац проф. др Бра-
нислав Ћорић. Пројекат је разматрао пет тема у следећим 
областима: носивост и сигурност спрегнутих конструкција, 
стабилност лимених челичних носача, стабилност стубова 
оквирних носача, осигурање конструкције од прогресивног 
рушења и основе прорачуна спрегнутих конструкција на 
дејство пожара.

– Истраживање утицаја вибрација од саобраћаја на згра- 
де и људе у циљу одрживог развоја градова (2011–2019), ру-
ководилац проф. др Мира Петронијевић. Вибрације од 
саобраћаја, као нискофреквентни поремећаји, малог ин-
тензитета, не могу изазвати рушење објеката нити губит-
ке људских живота, али могу изазвати ситна оштећења, 
нарочито код историјских објеката, и веома непријатно 
деловати на људе и осетљиву опрему у објектима. У циљу 

Вибрације површине полупростора услед покретног оптерећења
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спречавања неповољног дејства вибрација од саобраћаја 
у градовима, потребно је било дефинисати критеријуме 
за дозвољене вибрације и предузети одређене мере да 
се вибрације задрже у дозвољеним границама. Са тим у 
складу, циљ истраживања на пројекту био је да се проуче 
постојећи међународни стандарди и да се на основу тога 
дају одговарајуће препоруке за мерење и анализу вибраци-
ја од саобраћаја, као и да се развију сопствене емпиријске 
и нумеричке методе за предвиђање вибрација у зграда-
ма. У оквиру пројекта, као један од најважнијих резултата 
пројекта, 2017. године издата је монографија Вибрације од 
саобраћаја: настанак, мерење, предвиђање и процена њи-
ховог дејства на објекте и људе, чији је уредник проф. др 
Мира Петронијевић.

Пројекти интегралних 
и интердисциплинарних истраживања
– Побољшање енергетске ефикасности зграда у Србији и уна-
пређење националних регулативних капацитета за њихову 
сертификацију (2011–2019), руководилац проф. др Драгос-
лав Шумарац. У пројекту се размaтрало постојеће стање 
енергетске ефикасности зграда у Србији и дефинисали су се 
потребни услови за њено побољшање, као и за унапређење 
правне регулативе. Дефинисала се обука за инжењере енер-
гетске ефикасности и основане су Специјалистичке студије 
на Грађевинском факултету са циљем да се оспособе кадро-
ви и додатно допринесе повећању потенцијала за постизање 
циљева и усклађености стандарда са одговарајућом закон-
ском регулативом Европске уније. Извршена су експери-
ментална истраживања карактеристика термичког омотача 
зграда у руралним и урбаним срединама и анализиран је по- 
тенцијал за различите мере енергетске санације. Дефиниса-
на су и нова техничка решења која омогућују ефикасно про-
јектовање. Анализирани су потенцијали и дефинисани су 
енергетски и економски ефекти примене зелених кровова на 
зградама са равним крововима у центру Београда.

Пројекти националног програма енергетске ефикасности
– Пилот пројекат за нова насеља и реконструкцију постоје-
ћих по свим елементима енергетске ефикасности (2004–
2005), руководилац проф. др Драгослав Шумарац. У овом 
пројекту се вршило испитивање стандарда и технологије гра- 
дње са гледишта енергетске ефикасности. Испитивана су раз-
личита својства појединих елемената омотача зграде (про-
зора, врата, термоизолације, заштите фасада, опека и кон- 
структивних делова бетона), на три различита објекта где 
су вршене мере енергетске санације и побољшања термич-
ког омотача. Извршена су мерења температуре на огледним 
местима, а ефекти енергетске санације су такође валидирани 
термовизијском камером и мерењем пропустљивости вазду- 
ха, према одговарајућем стандарду. Као резултат овог про- 
јекта, утврђени су и квантитативни показатељи мера енер-
гетске санације, али и дате смернице за побољшање и уна-
пређење одговарајуће законске и техничке регулативе.

– Уштеда енергије усавршавањем омотача стамбене згра-
де (2006), руководилац проф. др Драгослав Шумарац. У овом 
истраживању се упоређују два типична поткровља на једној 
истој локацији, једно урађено савремено у 2006. години, са задо- 
вољавајућом термичком заштитом зидова и савременим ПВЦ 
прозорима, и друго урађено 80-тих година, са великим термич-
ким губицима. Резултати су такође потврђени и снимци-ма 
добијеним термовизијском камером. На основу њих се може 
закључити да се у поткровљу праве термичке рупе у омотачи-
ма зграда уколико она нису адекватно термички изолована.

– Савремени ПВЦ прозори са контролисаном природном 
вентилацијом (2007–2009), руководилац проф. др Драгос-
лав Шумарац. У оквиру овог пројекта анализиране су ме-
ханичке карактеристике ПВЦ профила: трокоморних, пе- 
токоморних и комбинованих профила са алуминијумом. 
Нарочита пажња се посветила и отпорности на пожар, као 
и посебним случајевима застакљивања великих фасада. По-
ред дефинисаних механичких особина, експериментално 
је одређиван и коефицијент пролаза топлоте за све врсте 
прозора. Утврђен је и значај уградње уређаја за природно 
проветравање у циљу избегавања влаге и појаве буђи ус-
лед кондензације, а у случају велике заптивености прозо-
ра. Обављена су лабараторијска одређивања коефицијента 
проласка топлоте различитих врста прозора. Резултат овог 
пројекта јесте модел прозорских оквира који задовољавају 
еколошке, сигурносне и стандарде заштите од пожара код 
зграда.

– Енергетски ефикасна рурална српска кућа пројектована 
на принципима одрживог развоја (2009–2010), руководи-
лац проф. др Драгослав Шумарац. У овом пројекту анали-
зирало се стање више врста типичних српских руралних 
кућа са аспекта енергетске ефикасности у циљу утврђивања 
потенцијалне уштеде енергије променом омотача ових кућа, 
а два типа кућа била су предмет анализе: војвођанска и бр-

Енергетски нивои зграде (лево); снимак зграде помоћу термовизијске 
камере (десно) 
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дско-планинска. Поред тога, спроводило се експериментал-
но одређивање стварних карактеристика омотача – мерењем 
температуре и влажности ваздуха на одговарајућим мести-
ма на спољашњој и унутрашњој страни омотача, а посебна 
пажња је посвећена и оријентацији самих објеката, са аспек-
та осунчаности и руже ветрова.

Интензиван научноистраживачки рад у оквиру горена- 
ведених научних пројеката резултовао је публиковањем 
резултата истраживања, пре свега у међународним часопи-
сима на SCI листи, али и у угледним националним часопи-
сима. Такође, чланови Катедре су учествовали и презентова-
ли радове на угледним међународним конференцијама као 
што су: World Conference of Earthquake Engineering (WCEE), 
European Conference of Earthquake Engineering (ECEE), European 
Conference on Structural Dynamics (EURODYN), International 
Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and 
Earthquake Engineering (COMPDYN), International Conference 
on Composite Structures (ICCS), International Conference of Da-
mage Mechanics (ICDM), International Conference on Wind Engi-
neering (ICWE) и др.

ПравцИ развоја катедре

Главни правци развоја Катедре за техничку механику и тео- 
рију конструкција односе се на подизање квалитета настав-
ног процеса кроз модернизацију наставних планова и про-
грама, јачање научноистраживачког потенцијала и кадров-
ске структуре Катедре.

У сврху подизања научноистраживачког и стручног капа-
цитета чланова Катедре, као и ради интензивирања сарадње 
са истраживачким групама у земљи и иностранству, крајем 
2019. године пуштен је у рад веб-сајт Катедре (inp.grf.bg.ac.rs) 
на којем се презентују наставне, научне и стручне активно-
сти чланова Катедре. 

настава
Један од највећих изазова који чланове Катедре за техничку 
механику и теорију конструкција очекује у наредном периоду 
јесте почетак реализације наставе у складу са акредитацијом 
из 2020. године и преласком на концепт студија 3+2. Основна 
идеја приликом конципирања наставе била је модернизација 
и повећање квалитета наставе на свим нивоима студија.

У наредном периоду у оквиру предмета који припадају Ка- 
тедри, поред разумевања основних принципа механике и тео-
рије конструкција, као и овладавања класичним и савреме-
ним (уз помоћ рачунара) методама прорачуна конструкција, у 
наставу се као веома важни аспекти уводе квалитативна ана-
лиза и моделирање конструкција, почевши од формирања 
одговарајућег математичког модела, његове валидације, па до 
верификације и критичког осврта на резултате.

У претходном периоду Катедра је уложила значајан на- 
пор у укључивање студената у научноистраживачки рад. 
Кроз изборне предмете на мастер студијама, као и пред-
мете на докторским студијама, студентима се нуди мо-
гућност стицања знања и вештина из актуелних области 
истраживања у којима су ангажовани чланови Катедре. 
Треба истаћи да је од 2009. године до данас на Катедри од-
брањено 66 дипломских, 23 мастер и 18 специјалистичких 
радова.

Кроз садашње, али и будуће Erasmus+ и друге пројекте мо-
билности, чланови Катедре јачаће своје наставне компетен-
ције, размењивати искуства са колегама из иностранства и 
на тај начин допринети подизању квалитета наставе и мо-
дернизацији наставних садржаја.

Један од циљева Катедре јесте и формирање новог мо-
дула на мастер академским студијама, који би у већој мери 
покривао савремене приступе у нумеричком моделирању и 
прорачуну грађевинских конструкција. Такође се разматра 
и формирање модула на мастер студијама на енглеском је- 
зику.

наука
Узимајући у обзир податак да у раду Катедре за техничку ме-
ханику и теорију конструкција тренутно учествује 12 младих 
истраживача до 35 година старости (од тога осам асистена-
та и четири доцента), Катедра је приступила формирању 
јасног и амбициозног плана развоја научноистраживачког 
подмлатка. Млади истраживачи ће кроз израду својих док-
торских дисертација бити укључени у научноистраживачке 
теме у оквиру националних и међународних пројеката чија 
се реализација планира у наредном периоду. 

У наредном периоду Катедра за техничку механику и 
теорију конструкција планира наставак реализације истра-
живања у оквиру актуелних научноистраживачких пројека-
та, али и покретање нових истраживања која ће пратити сав-
ремена научна достигнућа из области грађевинарства.

Чланови Катедре конкурисали су на два позива Фонда за 
науку, који је основан 2019. године. Током 2019. године по-
слате су две пријаве у оквиру Програма за изврсне пројекте 
младих истраживача (ПРОМИС). Један пројекат ушао је у по-
следњу фазу евалуације, али није одобрен за финансирање. 
Такође, послата је једна пријава на позив Доказ концепта 
који је расписао Фонд за иновациону делатност са циљем 
развоја иновативног концепта за пројектовање армирано-
бетонских конструкција са изолованим зидовима испуне. У 
припреми пројеката, поред чланова Катедре, интензивирала 
се сарадња са Катедром за материјале и конструкције – чла-
новима кабинета за дрвене и зидане конструкције.

Током 2020. године послате су три пријаве у оквиру 
програма ИДЕЈЕ Фонда за науку. Поред чланова Катедре, 
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у припреми пројеката учествовали су чланови Катедре за 
материјале и конструкције, Катедре за грађевинску геотех-
нику, Катедре за управљање пројектима у грађевинарству, 
као и колеге са других високошколских институција – Грађе-
винско-архитектонског факултета Универзитета у Нишу, По- 
литехничког универзитета у Милану, Математичког институт 
САНУ и University of British Columbia (Ванкувер, Канада). У 
току 2021. године очекују се резултати евалуације пројеката.

Поред конкурисања за пројекте Фонда за науку, током 
2021. године очекује се конкурисање у средствима Фонда за 
иновациону делатност, као и учешће у најпрестижнијем по-
зиву Европске комисије под називом Horizon Europe.

У оквиру плана развоја, предвиђено је унапређење сара-
дње са истраживачима са иностраних универзитета кроз 
конкурисање за пројекте у вези са сарадњом са дијаспором 
које финансира Фонд за науку, али и кроз продубљивање 
постојеће сарадње коју су чланови Катедре остварили у прет-
ходном периоду кроз учешће у међународним SEEFORM и 
DYNET пројектима.

Планирана научна истраживања на Катедри за технич-
ку механику и теорију конструкција оствариће се кроз 

следеће научноистраживачке теме: гранично стање упо-
требљивости таваница од унакрсно ламелираног дрвета 
(CLT), нумеричка анализа граничне носивости композит-
них носача применом МКЕ, развој софтверског пакета за 
статичку анализу челичних јарбола применом МКЕ, развој 
система за мерење вибрација на бази Arduino хардвера и 
софтвера отвореног кода, развој Python библиотеке за ана-
лизу динамичке интеракције тла и темеља, развој инте-
рактивног окружења за микрорејонизацију грађевинских 
површина – SoilVib, утицај ветра на конструкције, стабил-
ност конструкција, енергетска ефикасност зграда, спрегну- 
те конструкције од челика и бетона, нелинеарна анализа 
оквирних конструкција, сеизмичка анализа армиранобе- 
тонских оквира са зиданом испуном, анализа понашања 
конструктивних и неконструктивних елемената у инду-
стријским објектима при дејству земљотресног оптерећења 
и изогеометријски приступ у формулацији криволиниј- 
ских греда у геометријски нелинеарним условима. Наведе-
не теме део су Програма научноистраживачког рада Гра-
ђевинског факултета, за период 2021–2026, који је усвојен у 
фебруару 2021. године.
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ZA GRA\EVINSKU GEOTEHNIKU

ИсторИјскИ развој геотехнИке 
у вИсокошколској наставИ до 1996. годИне

Период до оснивања Факултета 1948. године
Посебан значај за школовање инжењерског кадра y Срби-
ји имало je доношење закона Устројеније Српског Лицеја 
1853. године пo којем ce Лицеј састоји из три одељења на-
ука, од којих je један Јестествено-технички и на којем ce, 
поред општих и одређених инжењерских предмета (Гра-
ђанска архитектура), први пут предаје Минералогија са гео- 
гнозијом, што представља претечу данашњих дисциплина 
о изучавању тла y ширем смислу.
Школовање инжењерског кадра унапређено је формирањем 
Велике школе са три факултета, од којих je један Технички 
факултет. Реформом 1863. године уводи се нови предмет y 
наставу – Наука о грађевини на суву u на води y оквиру кога 
су, између осталих предмета, изучавани тунели u земљорад, 
aли и даље остаје Геологија са геогнозијом. Сви ови предмети 
су ce налазили на једној катедри.
Новом реформом 1873. године извршено je груписање пред- 
мета пo сродности на факултетима, где ce појављује Мине-
ралогија са геологијом са осталим предметима на Техничком 
факултету.
Године 1905. Велика школа претвара ce y Универзитет са 
пет факултета, међу којима je и Технички факултет са три 
одсека: Одсеком за грађевинске инжењере, Одсеком за ар-
хитекте и Одсеком за машинске инжењере. Стварање Одсе-
ка за грађевинске инжењере је од великог значаја јер су та-
да y разрушеној Србији били најпотребнији грађевински 
инжењери. Наведеном уредбом даје се могућност увођења 
нових предмета, a први пут ce помињу и докторати. На-
става на Факултету je прекидана током балканских рато-
ва 1912. и 1913. године, a за време Првог светског рата од 
1914. до 1918. године није ни одржавана на читавом Уни-
верзитету.

Уредбом 1935. године на Техничком факултету установље-
но je 20 завода и шест лабораторија, као и 32 катедре, од 
којих je једна Катедра за техничку геологију и минералогију 
са петрографијом, претеча данашње Катедре за грађевинску 
геотехнику. Први пут ce тада помиње Фундирање y оквиру 
Катедре за грађевинске и инжењерске конструкције. То-
ком даљег развоја, упоредо са развојем појединих подручја 
грађевинарства, долази до диференцирања предмета, уво-
ђења нових и стварања катедара. Ово долази до изражаја 
нарочито после Другог светског рата, пa и касније.

Период до 1996. године
Значајне промене y организацији и раду после Другог свет-
ског рата настају доношењем Уредбе о издвајању Техничког 
факултета из Универзитета 1948. године и претварањем y 
Техничку велику школу y Београду, када одсеци на школи 
постају факултети y саставу Техничке велике школе. Наста-
ва ce допуњује новим предметима. Између осталих, први 
пут ce јавља Механика тла, када су ce стекли и услови за 
формирање нове катедре која би покривала сродне дисци-
плине-предмете. Међутим, до њеног формирања долази знат-
но касније, тек 1987. године. Сродни предмети, који су ушли 
y састав ове катедре, налазили су ce до тада y саставу других 
катедара. Као обавезни предмети на дипломским студијама 
y надлежности новоосноване Катедре за грађевинску гео-
технику према тадашњем наставном плану били су: Ме-
ханика тла (K, X, ПиЖ), Фундирање (К, ПиЖ), Геотехнич-
ки радови (X), Инжењерска Геологија (K, X, ПиЖ), Доњи 
строј саобраћајница (ПиЖ), Основи геотехнике (ПиЖ), 
Саобраћајни тунели (ПиЖ), Основи геологије (K, X, ПиЖ), 
Подземне конструкције (К). Поред обавезних, студенти су мо- 
гли да изаберу и неке од изборних предмета: Механика тла 
2, Механика стена, Инжењерска геологија са сеизмологијом.
Настава из предмета коју су покривали чланови катедре од-
ржавала се на одсецима за Конструкције, Хидротехнику и 
Путеве и железнице.
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Чланови Катедре за грађевинску геотехнику су пре њеног 
оснивања углавном били чланови Катедре за путеве и же-
лезнице и Катедре за материјале и конструкције. У састав 
новоосноване катедре ушли су следећи наставници и сарад-
ници: редовни професори др Стеван Стевановић и др Здрав-
ко Јоксић, ванредни професори др Милан Максимовић, др 
Чедомир Вујичић, др Милош Влаховић и др Сава Вукелић, 
научни саветник др Милена Цветковић, асистент мр Ми-
лош Лазовић, асистенти-приправници Владимир Јовановић, 
Зоран Радић, Мирјана Вукићевић, Стојанка Мишић, Ми-
лош Вујичић и Стеван Видић, виши стручни сарадник Гојко 
Шкара.
Према наставном плану из школске 1996/1997. године, на 
последипломским студијама основан је Одсек за грађевинску 
геотехнику. Број уписаних студената је варирао од три до 
дванаест. Овакав облик последипломских студија трајао је 
до 2008. године, након чега се прелази на докторске студије 
према наставним плановима из 2005. године, кад се одсеци 
укидају. Од оснивања Катедре њени чланови били су мен-
тори или чланови комисија за рад и одбрану магистарских 
теза и доктората из области Геотехника. Ha Катедри je, од 
њеног оснивања 1987. до 1996. године, магистрирало десет 
кандидата и одбрањена je једна докторска дисертација. 
Кадровско стање на Катедри стално се мењало. Од 1987. до 
1996. године изабрана су два редовна професора, два ре-
довна професора и један ванредни професор отишли су y 
пензију, a један ванредни професор je преминуо. Један аси-
стент je унапређен y доцента, a шест асистената приправ-
ника изабрано je за асистенте са магистратуром. Изабрана 
су и два асистента приправника и један инжењер-сарадник 
(млади таленти). Један научни саветник и један виши струч-
ни сарадник отишли су y пензију. 
У периоду од оснивања Катедре па до краја 90-их година 
поједини чланови катедре били су, због недостатка соп-
ственог наставног кадра, ангажовани као стручна помоћ и 
на другим факултетима основаним после Другог светског 
рата (Ниш, Суботица, Нови Сад, Приштина, Подгори-
ца). У настави на другим факултетима учествовали су: Р. 
Стојадиновић, М. Цветковић, М. Аћимовић, С. Стевановић, 
М. Максимовић, М. Влаховић, 3. Радић и П. Анагности.
Током 90-их година, грађанског рата и распада бивше СФР 
Југославије седам млађих сарадника напустило је Факултет 
да би своје успешне академске и инжењерске каријере на-
ставило у иностранству: С. Видић у САД, М. Вујичић и С. 
Мишић у Канади, Л. Здравковић, В. Јовичић, Ж. Чабаркапа у 
Енглеској и Ц. Чекеревац у Швајцарској. Катедра је у том пе-
риоду значајно ослабљена и последице тог дисконтинуитета 
се, нажалост, осећају и данас. Катедра је у наредном перио-
ду остала без четири радна места, тако да сада броји десет 
чланова: редовни професор др Мирјана Вукићевић, ванред-
ни професор др Дејан Дивац, доценти др Селимир Леловић, 

др Снежана Мараш Драгојевић, др Сања Јоцковић, др Урош 
Ђурић и др Милош Марјановић, асистенти Вељко Пујевић, 
Никола Обрадовић и Стефан Митровић.
Од школске 2005/2006. године настава на Факултету изводи 
се по новом наставном плану и програму на тростепеним 
академским студијама: основним (четири године), диплом-
ским (једна година) и докторским (три године). На основ-
ним и дипломским студијама до 2014. године број пред-
мета из области грађевинске геотехнике није се битније 
променио. Уочавајући потребу за образовањем посебног 
профила грађевинских инжењера из области геотехнике, 
према наставном плану од 2014/2015. године формира се на 
једногодишњим дипломским студијама модул Грађевинска 
геотехника, који садржи седам нових предмета из области 
грађевинске геотехнике. Школске 2020/2021. године на овај 
модул уписана је прва генерација студената. Према најновијој 
акредитацији студијског програма од 2020/2021. године, 
увођењем формата трогодишњих основних и двогодишњих 
дипломских студија, модул Грађевинска геотехника добија 
већу тежину и отвара могућност образовања савремених 
грађевинских инжењера геотехнике, оспособљених за при-
мену нових материјала и технологија у извођењу, као и но-
вих метода у пројектовању геотехничких конструкција, уз 
разумевање сложене интеракције конструкције и тла.
Значајна промена настала је и у режиму последипломских 
студија преласком на докторске студије, где постоји један 
програм за област грађевинарства, а различита усмерења 
се остварују преко већег броја изборних предмета. Нажа-
лост, ниједан предмет из области грађевинске геотехни-
ке није постојао на докторским студијама све до најновије 
акредитације студијског програма 2020/2021. године. 
У периоду од 1996. године из области грађевинске геотехни-
ке урађен је велики број дипломских радова, девет магистар-
ских теза и дванаест докторских дисертација.
Први шеф Катедре био је проф. др Стеван Стевановић, који 
има највише заслуга за оснивање Катедре за грађевинску гео-
технику. На челу Катедре је био до 1992. године, када одлази у 
пензију. Од тада, на функцији шефа Катедре били су: проф. др 
Петар Анагности (1992–1996), проф. др Милан Максимовић 
(1996–2006), проф. др Милош Лазовић (2006–2015), доц. др 
Селимир Леловић (вршилац дужности 2015–2016), проф. др 
Мирјана Вукићевић (од 2016. године).

наставна делатност катедре

уводне напомене
Наставна делатност Катедре за грађевинску геотехнику об-
ухвата извођење наставе на свим нивоима студија и за све 
одсеке/модуле. Предмети који се предају припадају групама 
теоријско-методолошких, научно-стручних и стручно-апли-
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кативних. Од 2002. године установљене су уже научне обла-
сти за избор наставника и сарадника на Катедри: Механика 
тла, Фундирање, Геотехника саобраћајница, Инжењерска 
геологија, Основе геологије, Механика стена, Тунели, Подзем- 
не конструкције и Геотехничка екологија.

наставни програми 
пре увођења двостепених академских студија
Дипломске основне студије у периоду од 1996. до 2005. годи-
не и преласка на систем студирања у складу са Болоњском 
декларацијом биле су организоване као петогодишње сту- 
дије. Настава је трајала девет семестара, а 10. семестар је био 
резервисан за израду дипломског рада. Након заједничке 
прве две године, студенти су се опредељивали за један од 
четири одсека. Наставници ангажовани при Катедри за 
грађевинску геотехнику изводили су наставу на свим одсе-
цима који су постојали на Грађевинском факултету, укљу-
чујући и геодезију.
Наставу на геотехничким предметима у периоду од 1996. 
до 2005. године изводе следећи наставници и сарадници:
Наставу из групе геолошких предмета до одласка у пензију 
1998. године држи проф. др Милош Влаховић. Предмет 
Основе геологије у оквиру кога студенти стичу основна 
знања из опште геологије, петрографије, тектонике, хидро-
геологије, инжењерске геологије и сеизмологије слушају сви 
студенти у другом семестру заједничких студија Одсека 
за грађевинарство, као и студенти на Одсеку за геодезију. 
Предмет Инжењерска геологија у оквиру кога студенти сти- 
чу основна знања о инжењерско-геолошким процесима и 
појавама при изградњи хидротехничких објеката, саобра-
ћајница и других линијских грађевинских објеката, метода-
ма истраживања терена и инжењерско-геолошким условима 
њихове изградње слушају студенти треће године на Одсеку 
за хидротехнику, као и на Одсеку за путеве, железнице и ае-
родроме. Након одласка Милоша Влаховића у пензију, на-
ставу на групацији геолошких предмета преузима проф. др 
Љубомир Рокић у својству хонорарног наставника све до 
краја 1999. године и његовог повратка на матични Универ-
зитет у Сарајеву. У периоду од 2000. до 2008. године, наставу 
на групацији геолошких предмета изводи проф. др Душко 
Сунарић са Рударско-геолошког факултета Универзитета у 
Београду, који је ангажован у својству хонорарног наставни-
ка. У периоду од 1996. до 2008. године вежбе на групацији 
геолошких предмета изводи асистент мр Зоран Радић, уз по- 
времени ангажман хонорарних сарадника са Рударско-гео-
лошког факултета.
Наставу из Механике тла у периоду од 1996. до 2005. године 
држи проф. др Милан Максимовић. Вежбе изводе: Жељко Ча-
баркапа (до 1997. године), Цане Чекеревац (до 1999. године), 
Игор Јокановић (до 2000. године), Светлана Мелентијевић 

(у периоду 1998–2000. године), Снежана Мараш Драгојевић 
(од 2000. године) и Сања Јоцковић (од 2003. године). Пред-
мет слушају студенти на свим смеровима студијског про-
грама Грађевинарство у петом семестру. Вежбе се изводе у 
лабораторији за механику тла, уз демонстрацију извођења 
опита за одређивање физичко-механичких карактеристика 
тла. Студенти стичу основна знања о природи, врстама и фи-
зичко-механичком понашању тла као материјала на коме се 
гради и од кога се гради, о основним геостатичким прора- 
чунима (слегање, носивост, земљани притисци, стабилност 
косина), уз разумевање конститутивног понашања тла у на-
понско-деформацијској анализи.
Предмет Геотехника саобраћајница, у оквиру кога студенти 
стичу основна знања о пројектовању и изградњи објеката 
доњег строја саобраћајница, слушају студенти треће године 
основних академских студија на модулу Путеви, железнице 
и аеродроми. Наставу на предмету до одласка у пензију 2000. 
године држао је проф. др Петар Анагности, а након 2000. годи-
не наставу преузима проф. др Слободан Ћорић са Рударско- 
-геолошког факултета Универзитета у Београду у својству 
хонорарног наставника.
Предмет Саобраћајни тунели на Одсеку за путеве и желез-
нице студенти слушају у трећој години студија. Студенти се 
упознају са основама механике стена као фундаменталном 
дисциплином за анализу конструкција које се граде у стена-
ма, са пројектовањем и технологијама изградње саобраћајних 
тунела, као и са методама за напонско-деформацијску ана-
лизу тунелских конструкција. Предмет је предавао проф. др 
Петар Анагности до одласка у пензију 2000. године, после 
чега предмет преузима др Дејан Дивац. Вежбе држи асистент 
Владимир Јовановић до одласка са Факултета 2014. године.
Предмет Фундирање слушају сви студенти на студијском 
програму Грађевинарство као обавезни предмет. Програм 
предмета је најобимнији на Одсеку за конструкције, где се 
предмет слуша у осмом и деветом семестру, док је пред-
мет једносеместрални на осталим одсецима. У оквиру овог 
предмета студенти се упознају са основним принципима и 
елементима пројектовања темеља зграда и других објеката, 
као и заштитом темељних јама и применом прописа у 
пројектовању темељних конструкција.
Предмет Специјалне конструкције у геотехници слуша 
се као изборни предмет у деветом семестру на Одсеку за 
конструкције. У оквиру овог предмета изучавају се начини и 
елементи фундирања нестандардних објеката, као и методе 
за прорачун сложених просторних конструкцијских систе-
ма које обухватају интеракцију са тлом. Ову групу предме-
та предавао је Милош Лазовић, а вежбе су држали Мирјана 
Вукићевић, Лидија Здравковић до 1999. године и Селимир 
Леловић.
Предмет Механика стена и подземне конструкције на Одсе-
ку за конструкције студенти слушају у петој години студија. 
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Кроз њега стичу знања о основама механике стена као фу-
ндаменталној дисциплини за анализу конструкција које се 
граде у стенама, о пројектовању и технологијама изградње 
тунела и других подземних конструкција, као и о методама 
за спровођење напонско-деформацијских анализа објеката у 
интеракцији са стенском масом. Предмет је предавао проф. 
др Петар Анагности до одласка у пензију 2000. године, а од 
2001. године предмет преузима в. проф. др Дејан Дивац. Веж-
бе држи асистент Владимир Јовановић до одласка са Факул-
тета 2014. године.
Према наставном плану из школске 1996/1997. године, на по-
следипломским студијама је основан Одсек за грађевинску 
геотехнику. Број уписаних студената је варирао од три до 
дванаест. Овакав облик последипломских студија је трајао 
до 2008. године, након чега се прелази на докторске студије 
према наставним плановима из 2005. године, када се одсе-
ци укидају. Наставу на последипомским студијама на Одсе-
ку за грађевинску геотехнику у наведеном периоду изводе 
следећи наставници и сарадници:
Наставу из предмета Теоријска механика тла на последи-
пломским студијама држи проф. др Милан Максимовић 
до одласка у пензију 2006. године. Предмет преузима проф. 
др Слободан Ћорић са Рударско-геолошког факултета Уни-
верзитета у Београду, који је ангажован у својству хоно-
рарног наставника. Настава се држи до школске 2007/2008. 
године. Предмет представља напредни курс из механике 
тла и обрађује области везане за механичко понашање тла, 
са детаљном анализом напонско-деформацијског стања 
тла при различитим условима испитивања. Разматрају се 
засићене и незасићене средине, као и концепт критичног 
стања тла.
Предмет Насуте конструкције и стабилност косина, у ок-
виру кога студенти стичу основна знања о механизмима 
нестабилности земљаних маса, методама прорачуна ста-
билности косина, методама за стабилизацију косина као 
и пројектовању и изградњи насутих конструкција, слу-
шали су студенти на последипломским студијама на сме-
ру Грађевинска геотехника. Наставу на предмету држао је 
проф. др Милан Максимовић.
Предмети Савремени проблеми фундирања и Одабрана по- 
главља из фундирања на последипломским студијама обра-
ђују специфичне проблеме фундирања и специфичне начине 
и елементе фундирања нестандардних објеката. Предмете 
држи проф. др Милош Лазовић.
Предмет Механика стена обрађује основне принципе меха-
нике стена, пројектовања подземних конструкција, анали-
зе оптерећења, начина прорачуна конструкција и њиховог 
извођења. Предмет држи проф. др Петар Анагности.
Предмет Инжењерска геологија и инжењерска сеизмологи-
ја слушали су студенти на последипломским студијама, у 
оквиру кога су стицали сазнања о инжењерско-геолошким 

условима изградње свих грађевинских објеката, као и ос-
новна сазнања из сеизмологије за потребе дефинисања 
услова и специфичности изградње у сеизмички активним 
подручјима. Наставу на предмету одржавао је проф. др Ду-
шко Сунарић са Рударско-геолошког факултета Универзи-
тета у Београду, у својству хонорарног наставника.

наставни програми после 2005. године
Након доношења Закона о високом образовању из 2005. го-
дине долази до реформе високог образовања, у складу са 
Болоњским процесом. Увођење новог наставног плана до-
вело је до знатних измена на предметима у надлежности Ка-
тедре. Према наставном плану из 2005/2006. године, смањен 
је фонд часова на већини предмета, а неки предмети су пре-
бачени на ниже године. Предмети Инжењерска геологија и 
Подземне конструкције на модулу Хидротехнику и водно- 
-еколошко инжењерство изостављени су из новог настав-
ног плана, као и предмет Основе геологије на студијском 
програму Геодезија и геоинформатика. На дипломским 
академским студијама на модулу Конструкције предмети 
Катедре мењају имена: предмет Подземне конструкције у 
Механика стена и подземне конструкције, а предмет Спе-
цијалне конструкције у геотехници у Специјални проблеми 
фундирања.
Предмет Основе геологије је заједнички за све студенте сту-
дијског програма Грађевинарство, а предмет Инжењерска 
геологија слушају студенти модула Путеви, железнице и аеро-
дроми. Реакредитацијом наставног плана 2008. године пред-
мет Основе геологије мења назив у Инжењерска геологија 1, 
а Инжењерска геологија у Инжењерска геологија 2. Наставу 
на геолошким предметима до 2008. године изводи Душко 
Сунарић са Рударско-геолошког факултета Универзитета у 
Београду у својству хонорарног наставника, а Зоран Радић 
од 2009. године до одласка у пензију 2020. године. Од 2021. 
године наставу држи Урош Ђурић. Вежбе на групацији гео-
лошких предмета изводе Зоран Радић до 2008. године и Урош 
Ђурић од 2014. до 2020. године, уз повремени ангажман хоно-
рарних сарадника са Рударско-геолошког факул-тета.
Предмет Механика тла се новом акредитацијом слуша у 
четвртом семестру на свим модулима грађевинарства. На-
ставу држе Милан Максимовић до одласка у пензију 2006. 
године, Милош Лазовић 2007. године, Мирјана Вукићевић 
од 2008. године, Снежана Мараш Драгојевић од 2013. годи-
не и Сања Јоцковић од 2020. године. Вежбе изводе Снежана 
Мараш Драгојевић до 2012. године, Сања Јоцковић до 2019. 
године и Милош Марјановић од 2011. године.
Предмет Геотехника саобраћајница слушају студенти моду-
ла Путеви, железнице и аеродроми као обавезан предмет у 
петом семестру. Наставу држе Слободан Ћорић са Рудар-
ско-геолошког факултета до 2012. године, а Снежана Мараш 
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Драгојевић од 2013. године. Вежбе изводе Снежана Мараш 
Драгојевић до 2012. године и Сања Јоцковић од 2013. године.
Предмет Фундирање се слуша на Модулу за конструкције 
у шестом семестру. На осталим модулима грађевинарства 
слуша се у петом семестру, а реакредитацијом из 2008. годи-
не у шестом семестру, када мења назив у Основе фундирања. 
Специјални проблеми фундирања је изборни предмет на 
дипломским академским студијама модула Конструкције, а 
од 2008. године изборни предмет у осмом семестру основ-
них студија модула Конструкције. Од 2014. године поно-
во се изучава на дипломским академским студијама. Због 
смањења фонда часова за предмете из ове групације на 
Одсеку за конструкције, неке наставне јединице (пре свега 
оне које се односе на прорачун темеља на деформабилној 
подлози) пребачене су из Фундирања у Специјалне про-
блеме фундирања. Наставу на овој групацији држе Ми-
лош Лазовић до одласка у пензију 2014. године и Селимир 
Леловић од 2015. године. Вежбе на предметима Фундирање 
и Основе фундирања изводе Мирјана Вукићевић до 2008. 
године, Селимир Леловић до 2014. године, Вељко Пујевић 
од 2012. године и Никола Обрадовић од 2016. године. Веж-
бе из предмета Специјални проблеми фундирања изво-
де Мирјана Вукићевић до 2011. године, Селимир Леловић 
до 2014. године, Вељко Пујевић од 2012. године и Никола 
Обрадовић од 2016. године.
Предмет Саобраћајни тунели слушају студенти модула Пу-
теви, железнице и аеродроми у шестом семестру основних 
академских студија, а предмет Механика стена и подземне 
конструкције студенти модула Конструкције на дипломским 
академским студијама (као обавезан предмет до 2014. го-
дине, а потом изборни). Наставу на ова два предмета држи 
Дејан Дивац. Вежбе изводе Владимир Јовановић до одласка 
са Факултета 2014. године, Јелена Нинић током школске 
2008/2009, Слободан Радовановић од 2014. године и Стефан 
Митровић од 2021. године.
Акредитацијом из 2014. године уводе се дипломске академ-
ске студије из грађевинске геотехнике са новим обавезним 
предметима (Потпорне конструкције, Насуте конструкције 
и стабилност косина, Нумеричке методе у геотехници, Гео-
техничка теренска и лабораторијска испитивања и Мето-
де побољшања тла) и изборним предметима (Геоеколо- 
шко инжењерство, Геотехничко земљотресно инжењерство 
и Специјална поглавља из инжењерске геологије). Школ-
ске 2020/2021. године је први пут држана настава на мо-
дулу Грађевинска геотехника на дипломским академским 
студијама. Истом акредитацијом уведени су нови изборни 
предмети на дипломским академским студијама на моду- 
лу Путеви, железнице и аеродроми (Потпорне констру-
кције саобраћајница и Одабрана поглавља геотехнике сао-
браћајница) и на модулу Хидротехнику и водно-еколошко 
инжењерство (Насуте конструкције и стабилност косина и 

Геоеколошко инжењерство). 
На предмету Потпорне конструкције и Потпорне констру-
кције саобраћајница изучавају се врсте, методе прорачуна и 
извођења потпорних и заштитних конструкција за објекте 
високоградње, индустријe, хидротехничке и саобраћајне 
инфраструктуре. Школске 2020/2021. године је први пут др- 
жана настава из овог предмета. Наставу држи Мирјана Ву-
кићевић, а вежбе изводи Никола Обрадовић. 
На предмету Насуте конструкције и стабилност косина изу- 
чавају се механизми нестабилности земљаних маса, ме- 
тоде прорачуна и стабилизације косина, као и основе про- 
јектовања и изградње насутих конструкција. Наставу држи 
Снежана Мараш Драгојевић, а вежбе изводи Милош Марја-
новић.
На предмету Нумеричке методе у геотехници студенти се 
упознају са могућностима коришћења савремених нуме-
ричких метода и рачунарских програма за решавање гео-
техничких проблема. Наставу изводи Милош Марјановић 
од 2020. године.
На предмету Геотехничка теренска и лабораторијска ис-
питивања студенти се упознају са методама планирања 
и извођења теренских и лабораторијских геотехничких ис- 
питивања, начином интерпретације добијених резултата 
и дефинисањем пројектних параметара тла. Наставу држи 
Сања Јоцковић од 2020. године.
На предмету Методе побољшања тла студенти се упознају 
са принципима различитих метода побољшања тла и при-
меном тих метода за решавање практичних проблема. На-
ставу од 2020. године држе Мирјана Вукићевић, Снежана 
Мараш Драгојевић и Милош Марјановић.
На предмету Геоеколошко инжењерство студенти се упознају 
са основним концептима геоеколошког инжењерства, ос-
новним законитостима кретања подземних вода и транс-
порта загађујућих материја у подземљу, као и са геотехнич-
ким аспектима пројектовања депонија и применом техника 
третмана загађења. Наставу држе Ненад Јаћимовић и Сања 
Јоцковић.
На предмету Геотехничко земљотресно инжењерство изу-
чавају се основе динамике тла са акцентом на понашање 
тла под сеизмичким оптерећењем, на утицаје површинске 
геологије на карактеристике сеизмичких таласа, појаву ли-
квефакције и понашање косина под дејством земљотреса. 
За наставу на предмету задужена је Сања Јоцковић.
На предмету Одабрана поглавља из инжењерске геологије 
студенти се упознају са специфичним инжењерско-геоло-
шким процесима и појавама при изградњи објеката и сав-
ременим методама истраживања терена и инжењерским 
условима изградње грађевинских објеката. За наставу на 
предмету задужен је Зоран Радић.
На предмету Одабрана поглавља геотехнике саобраћајни-
ца изучавају се напредније методе анализе стабилности 
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земљаних маса у подручју саобраћајница, методе за стаби- 
лизацију косина, напредни поступци пројектовања и из-
градње насипа, као и методе побољшања тла. Наставу држи 
Снежана Мараш Драгојевић од 2018. године.

наставнИцИ на катедрИ 
у ПерИоду од 1996. годИне

уводне напомене
У периоду од 1996. године до данас у раду Катедре учество-
вало је 24 наставника и сарадника.

списак активних наставника
Списак наставника који су на Катедри са звањима у месецу 
јуну 2021. године, са датумом запослења на Факултету и да-
тумом избора у звање.

редовни професори
◆  др Мирјана Вукићевић, од 1983, изабрана 2019.

ванредни професори
◆  др Дејан Дивац, од 2001, изабран 2014.

доценти
◆  др Селимир Леловић, од 1989, изабран 2014.
◆  др Снежана Мараш Драгојевић, од 2000, изабрана 2013.
◆  др Сања Јоцковић, од 2003, изабрана 2018.
◆  др Урош Ђурић, од 2014, изабран 2021.
◆  др Милош Марјановић, од 2011, изабран 2021.

асистенти
◆  Никола Обрадовић, од 2016, изабран 2016.
◆  Стефан Митровић, од 2021, изабран 2021.

Истраживачи сарадници
◆  Вељко Пујевић, од 2011, изабран 2020.
◆  др Слободан Радовановић, од 2014, изабран 2020.

списак ранијих наставника
У периоду од средине 1996. на Катедри су радили и следећи 
наставници који су отишли у пензију или су прешли на 
други универзитет. Уз свако име даје се период њиховог 
ангажовања на Факултету, као и звање у ком су напустили 
Факултет.

редовни професори
◆  др Петар Анагности, од 1993, пензионисан 2001.
◆  др Милан Максимовић, од 1979, пензионисан 2006, пре-

минуо 2014. 

◆  др Милош Влаховић, од 1982, пензионисан 1997, преми-
нуо 2020.

ванредни професори
◆  др Милош Лазовић, од 1976, пензионисан 2015.
◆  др Зоран Радић, од 1981, пензионисан 2020.

асистенти
◆  Владимир Јовановић, од 1979, напустио ГФ 2014.
◆  Лидија Здравковић, од 1988, отишла 1996. године на док-

торске студије на Imperial College, UK. 
◆  Војкан Јовичић, од 1989, отишао 1997. године на доктор-

ске студије на City University, UK.
◆  Жељко Чабаркапа, од 1991, отишао 2001. године на док-

торске студије на London South Bank University, UK.
◆  Цане Чекеревац, од 1995, отишао 2001. године на док-

торске студије на École polytechnique fédérale de Lausanne 
(EPFL), Switzerland.

◆  Игор Јокановић, од 1995, напустио ГФ 2003.
◆  Светлана Мелентијевић, од 1999, отишла 2001. године 

на докторске студије на Universidad Politécnica de Madrid, 
ETSI Caminos Canales y Puertos, Spain.

гостујући професори
Као гостујући професор, у периоду 2007–2009. године на 
Катедри је био ангажован проф. др Борис Јеремић са UC 
Davis, University of California. Од 2021. ангажована је проф. 
др Лидија Здравковић са Imperial College, UK.

Биографије наставника и сарадника
У наставку се дају кратке биографије за све наставнике и 
сараднике који су били на Катедри од 1996. године.

Проф. др 
ПЕТАР В. АНАГНОСТИ 

дипл. грађ. инж.
Рођен је 1934. године у Ђаковици. У 
Београду је завршио основну шко- 
лу, гимназију и дипломирао на Гра-
ђевинском факултету 1957. годи-
не. Докторирао је на Грађевинском 
факултету у Београду 1962. године. 
У току студија добио је награду 
Београдског универзитета за сту-
дентски темат. 

По дипломирању запослио се у фирми Енергопројект-
Хидроинжењеринг. На Грађевински факултет Универзитета 
у Београду прелази 1992. године избором у звање редовног 
професора за област Геотехничких предмета. До одласка у 
пензију 2000. године држи наставу из предмета Геотехника 
саобраћајница, Подземне грађевине и Саобраћајни тунели 
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и последипломску наставу за стране студенте из предмета 
Механика стена и Подземне конструкције. 

Академску каријеру је започео избором за насловног 
доцента на Грађевинском факултету Свеучилишта у За-
гребу 1969. године за извођење последипломске наставе 
све до 1990. године. На Рударско-геолошком факултету у 
Београду изабран је 1979. године у звање ванредног профе-
сора, а 1985. године у звање редовног професора за пред-
мет Геотехничке мелиорације терена, на којем је обављао 
наставу до 1989. годинe. Од 1992. године изводи наставу 
на Грађевинском факултету Универзитета у Подгорици на 
предметима Механика тла и Подземне конструкције и на 
Архитектонско-грађевинском факултету у Бањој Луци на 
предмету Земљани радови и тунели.

Био је ментор на више одбрањених магистарских и 
докторских теза на Грађевинском факултету у Београду, 
Грађевинском факултету у Загребу и Рударско-геолошком 
факултету у Београду.

На Институту за водопривреду Јарослав Черни био је 
предавач на међународном летњем курсу за предмет Про-
јектовање и извођење насутих брана и насипа, а на Инсти-
туту за путеве предавач на међународном летњем курсу за 
предмет Дренирање коловоза и доњег строја.

Публиковао је осам поглавља у Грађевинском календа-
ру и монографију Геотехника саобраћајница (са др Д. Лу-
кићем).

У току рада у фирми Енергопројект добио је овлашћење 
за пројектовање 1962. године. Био је руководилац Бироа за 
геотехнику и насуте бране до 1973. године када се ангажује 
на дужности директора радова на изградњи брана Бајано 
и Вјехо Педро и аеродрома Токумен у Панами. Враћа се у 
земљу 1976. године на положај техничког саветника, а за-
тим главног инжењера ЕП Хидроинжењеринга за област 
геотехнике, до преласка на дужност помоћника директо-
ра. Као одговорни пројектант био је ангажован на бројним 
бранама у земљи и иностранству, на пројектовању и гра-
ђењу саобраћајница, подземних објеката и на сложеним 
темељењима објеката нискоградње и високоградње. 

Домаће и иностране фирме, Светска банка, ФАО-Рим 
ангажовали су га као експерта за геотехничку проблемати-
ку изградње брана, путева и подземних објеката.

Влада руским (матерњи) и енглеским језиком, а служи се 
француским и шпанским језиком.

Више пута је биран у Управни одбор Југословенског 
друштва за механику тла и фундирање и на дужност председ-
ника од 1987. до 1991. године. У Управни одбор Међународног 
друштва за Механику тла и фундирање био је изабран за пе-
риод 1985–1989. годинe.

На већем броју међународних конгреса и симпозијума 
учествовао је у својству генералног известиоца, уводног 
предавача и члана панела и то са 11 генералних извештаја 

и уводних излагања, преко 30 публикованих саопштења на 
међународним скуповима у иностранству, преко 40 саоп-
штења на скуповима у земљи, и преко 20 публикованих ра-
дова у стручним часописима.

Носилац је Ордена рада са сребрним венцем и плакета 
заслужног члана Друштва инжењера и техничара Србије и 
Југословенског комитета за високе бране.

Проф. др 
МИЛОШ Л. ВЛАХОВИЋ 

дипл. инж. геол.
Рођен je 1932. године y Пироту. Ос-
новну школу завршио je y Нишу, a 
гимназију y Београду. Дипломирао 
je 1959. године, магистрирао 1973, a 
докторирао 1977. године на Рудар- 
ско-геолошком факултету Универ-
зитета y Београду.
Током студија запослио се у пре-
дузећу Mашинокомерц у Београ-
ду на месту референта за бушаћу опрему, а од 1960. године 
радио је у предузећу Косовопројект из Београда као водећи 
инжењер, а затим шеф Одсека за геотехнику примењену на 
саобраћајницама. Од 1969. године радио је у Институту за 
путеве у Београду као самостални истраживач. Руководио 
је геотехничким истраживањима за потребе пројектовања 
и изградње саобраћајница, мостова, тунела, брана, објека-
та високоградње, као и санацију клизишта. Важнији обј-
екти на којима је радио јесу: аутопут Бенгази–Триполи 
(1967) и железничка пруга Хиша–Сирт у Либији (2000), 
саобраћајнице на територији Ел Мулак (1968) у Египту, 
као и низ саобраћајница на територији СФР Југославије. 
На основу Уговора са EAR од 2006. године, а преко фран-
цуске фирме ВСЕОМ из Париза, у звању експерта обављао 
је стручне контроле геотехничких подлога за изградњу мо-
стова, надвожњака, тунела и косина на усецима, засецима и 
насипима дуж трасе Коридора 10 у Србији.

Ha Грађевинском факултету и Институту за грађеви-
нарство y Суботици био je ангажован као асистент на пред-
метима Инжењерска геологија и Механика тла, a потом 
и као доцент на предмету Инжењерска геологија до 1982. 
године. Ha Грађевинском факултету Универзитета у Бео-
граду y својству хонорарног наставника радио је од 1981. 
године, док је у стални радни однос примљен 1982. године. 
На Грађевинском факултету је одржавао наставу на групи 
предмета из уже научне области Инжењерска геологија 
као доцент до 1988. године, када je изабран за ванредног 
професора, a 1996. године изабран је за редовног про-
фесора. Између 1978. и 1990. године држао je наставу на 
Факултету техничких наука y Новом Саду и Грађевинско-
архитектонском факултету Универзитета y Приштини. 
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Аутор je два уџбеника из области геологије и инжењерске 
геологије. На иностраним и домаћим стручним скуповима, 
конгресним публикацијама и у часописима објавио је више 
од 50 радова из области инжењерске геологије и механике 
тла.
Пензионисан је 1998. године, а 2020. године преминуо је у 
Београду у 88. години живота.

Проф. др 
МИЛАН М. МАКСИМОВИЋ 

дипл. грађ. инж.
Рођен је 1941. године y Младенову 
код Бачке Паланке. Основну школу 
и гимназију завршио je y Новом Са-
ду, a дипломирао je на Грађевинском 
факултету y Београду на Одсеку за 
теорију конструкција 1965. године. 
Исте године запослио ce y предузећу 
Енергопројект-Хидроинжињеринг 
y Бироу за геотехнику. 

Специјализирао je Инжењерску сеизмологију и сеизмич-
ко инжењерство на Политехници y Милану и 1968. године 
y Институту за моделска испитивања (ИСМЕС) y Бергаму y 
Италији. Магистрирао je на Универзитету y Лондону (Impe-
rial College) 1971. године, a добија Фулбрајтову стипендију и 
специјализира нумеричке методе y геотехници на Државном 
универзитету y Охају y Колумбусу (САД) 1974/1975. године. 
Докторирао je на Факултету грађевинских знаности y Загре-
бу 1978. године. 

Учествовао je на већем броју пројеката y земљи и ино-
странству (Либија, Египат, Јордан, Гвајана, Габон, Ирак, Зам- 
бија, Зимбабве, Танзанија, Турска, Перу). Бавио сe различи-
тим проблемима геотехнике, пројектовањем насутих бра-
на, пројектима геотехничких истраживања, фундирањима 
инжењерских објеката, санацијама клизишта и нумеричким 
методама y геотехници. 

Ha Грађевински факултет Универзитета y Београду до-
лази 1979. године, где je изабран за асистента и држи наста-
ву из предмета Механика тла. За доцента je изабран 1981. 
године, за ванредног професора 1990. године, а за редовног 
професора 2000. године. У периоду 2000–2006. године био 
је шеф Катедре за грађевинску геотехнику на Грађевинском 
факултету Универзитета у Београду. Држао je наставу на 
Грађевинском факултету у Суботици из предмета Механи-
ка тла и Основe фундирања и на Грађевинском факултету y 
Подгорици из предмета Механика тла. 

У научноистраживачком раду je, највећим делом, био 
оријентисан на критеријуме лома тла и стабилност земљаних 
маса. Аутор je низа радова објављених y земљи и иностран-
ству, a радови су му цитирани y већем броју значајних ча-
сописа и књига објављених y иностранству. Био је члан уре-

ђивачких одбора и рецензент у међународним часописима 
из области геотехнике. Аутор је више програмских пакета са 
широком применом у области геотехничког инжењерства. 
Објавио je књигу под насловом Механика тла.

Био је дугогодишњи председник Српског друштва за ме-
ханику тла и геотехничко инжењерство.

Пензионисан је 2006. године, а преминуо 2014. године. 

В. проф. др 
МИЛОШ В. ЛАЗОВИЋ 

дипл. грађ. инж.
Рођен је 1950. године у Крагујевцу, 
где је завршио основну и средњу 
школу. Дипломирао је на Грађе-
винском факултету Универзитета 
у Београду 1974. године и исте го-
дине се уписао на последипломске 
студије. Магистарски рад одбра- 
нио је 1981. године, а докторску 
дисертацију 1988. године на Грађе-
винском факултету Универзитета у Београду. 

За асистента приправника за предмет Фундирање иза-
бран је 1976. године, за асистента за групу предмета Фунди-
рање 1982, за доцента 1989, а за ванредног професора 1998. 
године за исту групу предмета. 

Од 2003. до 2007. године био је први председник Инже-
њерске коморе Србије. Од 2010. године до 2014. године био 
је председник Друштва грађевинских конструктера Србије. 
Неколико пута биран је за шефа Катедре за грађевинску 
геотехнику. 

Тежиште научноистраживачког и стручног рада су 
интеракција конструкције, темеља и тла, примена нуме-
ричких метода у геотехници, конститутивни модели тла, 
темељи на шиповима, комбиновано фундирање на шипо-
вима и темељним плочама, заштита темељне јаме и сусед-
них објеката око дубоких ископа у урбаним срединама, 
санација клизишта. Поред тога, успешно се бави пробле-
матиком пројектовања стубова и темеља мостова, о чему 
сведочи већи број освојених награда на домаћим и ино-
страним конкурсима. Веома успешно се бави и директним 
руковођењем извођења радова при реализацији пројеката 
заштите темељних јама и подземних делова конструкција 
објеката. Посебно треба истаћи објекте који се граде по ме-
тоди top down градње.

Као аутор или коаутор објавио је више од 60 научних и 
стручних радова. Такође, учествовао је као руководилац, 
одговорни пројектант или пројектант у више од 300 струч-
них студија, ревизија, стручних мишљења и пројеката. Ау-
тор је Збирке задатака из фундирања и књиге под насловом 
Конститутивни модели тла – први део: еластични модели 
тла. Такође, аутор је два патента регистрованих у Заводу за 
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интелектуалну својину Републике Србије. Члан је Друштва 
грађевинских конструктера Србије и Српског друштва за 
механику тла и геотехничко инжењерство. 
Од 2015. године је у пензији.

Асис. мр 
ВЛАДИМИР П. ЈОВАНОВИЋ 

дипл. грађ. инж.
Рођен je 1952. године у Београду. 
Дипломирао је 1977. на Грађевин-
ском факултету у Београду, где је 
магистрирао 1991. године.

Одмах по дипломирању запо-
слио се у фирми Гоша Београд, а 
од краја 1979. до краја 2014. годи-
не радио је на Грађевинском фа-
култету као асистент-приправник и асистент на предмети-
ма Саобраћајни тунели и Подземне конструкције. Држао је 
вежбе и на предметима Основи геотехнике и Геотехничке 
конструкције – Тунели. 

Области његовог рада и интересовања јесу механика сте- 
на и реолошко понашање стена као средине у којој се изводе 
подземне кострукције. 

Члан је међународног удружења за Механику стена (Inter-
national Society for Rock Mechanics – ISRM), Српског друштва 
за тунеле и подземне конструкције – ИТА Србија и Српског 
друштва за механику стена. Такође, члан је Инжењерске ко-
море Србије и има пројектантску лиценцу.

Проф. др 
ЛИДИЈА ЗДРАВКОВИЋ 

дипл. грађ. инж.
Рођена је у Београду 1964. године. 
Дипломирала 1988. на Грађевин-
ском факултету у Београду на Од-
секу за конструкције као најбољи 
дипломирани студент генераци-
је 1987/1988. и добитник награ-
де Проф. Илија Стојадиновић за 
најбољи дипломски рад из предме-
та Бетонски мостови. Одбранила je магистарску дисертацију 
1993. године на истом факултету у области грађевинске гео-
технике и докторирала 1996. године на Imperial College-у у 
Лондону, такође на смеру за геотехнику.

Одмах по дипломирању запослила се на Грађевинском 
факултету у Београду као асистент-приправник на пред-
мету Фундирање, где ради до одласка на докторске студије 
1992. године. У том периоду држи наставу, завршава ма-
гистарске студије, полаже стручни испит и учествује у не-
колико инжењерских пројеката. Каријеру на Department of 
Civil Engineering (Грађевински факултет) на Imperial College-у 

наставља прво као постдокторанд у периоду 1996–1999. го-
дине, а 1999. године се запошљава као доцент (Lecturer), бива 
промовисана у ванредног професора (Reader) 2007. године, 
а у редовног професора 2013. године. Држи предавања и 
вежбе на редовним и последипломским студијама на пред-
метима Нумеричка анализа и конститутивно моделирање, 
Проширена механика тла, Механика тла и инжењерска 
геологија, Фундирање, Земљани насипи и бране. Од 2014. 
године је шеф Катедре за геотехнику (Head of Geotechnics).

Њен научноистраживачки рад и интересовања су у области 
нумеричких симулација понашања геотехничких конструк- 
ција и у области карактеризације термо-хидро-механичког 
понашања тла путем експерименталних истраживања. Допри- 
носи у области нумерике огледају се у развоју: термо-хидро-
механичке формулације водећих једначина методе коначних 
елемената за симулацију понашања засићеног и незасићеног 
тла, услед статичког и динамичког оптерећења; конститутив-
них модела по принципима механике критичног стања тла 
(critical state soil mechanics), кинематичког ојачања/омекшања 
тла и крутости тла при малим деформацијама; граничних ус-
лова за софистицирану симулацију процеса изградње и екс- 
плоатације геотехничких објеката. Доприноси у области екс- 
перименталних лабораторијских истраживања тла се сумирају 
у развоју опреме, контролних система и система аквизиције 
података за hollow cylinder апарат којим се испитује анизо-
тропија тла. Истраживачке методе из наведених области успе-
шно су развијене кроз менторство и рад на 30 докторских 
дисертација на Imperial College-у, а примењене су у широком 
спектру практичних техничких решења за тунеле, дубоке 
ископе, фундирање, насипе, косине, али и за експлоатацију 
обновљиве енергије попут геотермалне и енергије ветра, као и 
за развој дугорочних решења за одлагање нуклеарног отпада у 
геолошки компетентним формацијама. Аутор је преко 90 на-
учних радова у међународним часописима и преко 100 радо-
ва на међународним конференцијама, као и две монографије 
на тему теорије и примене методе коначних елемената у гео-
техници. За високи квалитет научних радова награђивана је 
од стране Institution of Civil Engineers, UK (Teleford Gold Medal, 
2002) и од British Geotechnical Association (BGA Medal, 2008, 
2010, 2012). Као члан истраживачког тима PISA пројекта (Pile-
Soil Analysis) добитник је награде BGA Fleming Award 2017, за 
иновацију у дизајну геотехничких конструкција. Награђена је 
2019. године Медаљом председника Империјал колеџа (Impe-
rial College) за изузетан допринос у образовању студената, у 
категорији ментора докторских истраживања (President’s Medal 
for Excellence in Education, category: outstanding Excellence in Res-
earch Supervision).

Представник је Велике Британије и члан управе Технич-
ког комитета 103 за нумеричку анализу од 2010. године (TC 
103 Numerical Analysis), као и Техничког комитета 221 за 
бране одлагалишта јаловине од 2019. године (TC 221 Tailings 

https://www.isrm.net/
https://www.isrm.net/
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and Mine Wastes), при Међународном удружењу за механику 
тла и геотехничко инжењерство (International Society for Soil 
Mechanics and Geotechnical Engineering). Била је члан едитор-
ских одбора међународних часописа Geotechnique (2003–2006, 
2014–2017) и Computers and Geotechnics (2010–2018). Редован 
је рецензент публикација неколико међународних часописа.

В. проф. др 
ВОЈКАН ЈОВИЧИЋ 

дипл. грађ. инж.
Рођен је 1963. године у Београду. 
По завршеној Математичкој гим-
назији уписује Грађевински факул-
тет у Београду, на ком је дипло-
мирао 1989. и магистрирао 1993. 
године. Године 1990. запослио се 
на Грађевинском факултету у Бео-
граду на месту асистента за пред-
мет Механика тла, а затим 1993. године на месту асистента 
истраживача на City University, Лондон, Велика Британија. 
Докторат из геотехничког инжењерства одбранио је 1997. 
године на City University на тему: Мерење и интерпретација 
крутости тла при малим деформацијама.

У Великој Британији остаје до 2001. године, где ради као 
геотехнички инжењер у Ove Arup and Partners и постаје члан 
Британске коморе грађевинских инжењера. По пресељењу 
у Словенију изабран је за доцента на Природно-технич-
ком факултету у Љубљани, где 2005. године преузима пре-
давања и вежбе на предмету Геомеханика, које изводи и 
данас. Истовремено добија стално запослење на Институту 
за рударство, геотехнологију и животну средину, где се ин-
тензивно бави пројектовањем аутопутних тунела. Од 2005. 
године, када је постао директор предузећа IRGO Consulting, 
до данас јавља се у улози одговорног пројектанта и руково-
диоца пројекта на преко 30 аутопутних и железничких ту-
нела у региону (Словенија, Босна и Херцеговина, Црна Гора 
и Италија), који су били изведени у укупној дужини од 55 
км. Године 2020. постаје директор Института за рударство, 
геотехнологију и животну средину у Љубљани.

У оквиру научноистраживачког рада водио је истражи-
вачке пројекте и објављивао научне радове у међународним 
часописима на подручју мерења малих деформација у тлу, 
структуре тла, интеракције конструкције и тла, механич-
ког понашања песка при високим притисцима, конститу-
тивног моделирања преконсолидованих глина, као и више 
научних и стручних чланака на тему изградње тунела. 
Објавио је укупно 21 чланак у међународним часописима 
са рецензијом и представио преко 30 радова на међунаро-
дним конференцијама. У оквиру педагошког рада био је из-
абран на Грађевинском факултету у Љубљани у звање до-
цента 2009. и ванредног професора 2014. године, где предаје 

предмет Механика стена и подземне конструкције. Био је 
ментор за четири докторске дисертације и три магистарске 
дисертације из области геотехнике, као и руководилац ви-
ше истраживачких пројеката са међународним учесници- 
ма. У периоду од 2015. до 2018. године био је члан уређива-
чког одбора часописа Geotechnique. У току своје каријере 
био је рецензент преко 110 чланака у међународним часо-
писима Tunelling and Underground Space technology, Canadian 
Geotechnical Journal, Acta Geotechnica, MDPI (Infrastructres, 
GeoSciencies, Energies, Applied Sciencies, Sustainability), RMZ, 
Technopress, BOEG и других.

Члан је више домаћих и међународних професионал-
них организација. Од 2001. године члан је Словеначке ин-
жењерске коморе. У периоду од 2003. до 2007. године био је 
генерални секретар Словеначког друштва за подземне кон-
струкције, а у периоду од 2012. до 2016. године председник 
Словеначког геотехничког друштва – SLOGeD, чији је редов-
ни члан од 2001. године. Године 2019. изабран је за потпред- 
седника Међународног друштва за механику стена (Interna-
tional Society for Rock Mechanics and Rock Engineering – ISRM).

Проф. др 
ЖЕЉКО Љ. ЧАБАРКАПА 

дипл. грађ. инж.
Рођен је у Београду 1964. године. 
Дипломирао је на Грађевинском 
факултету Универзитета у Бео-
граду 1988. године на Одсеку за 
конструкције, а 1996. године на 
истом факултету одбранио је и 
магистарску тезу из области Ме-
ханика тла. Године 1996. добио је 
стипендију за докторске студије, које је завршио 2000. го-
дине на London South Bank University у Великој Британији.

По завршетку докторских студија запослио се у Geotechni-
cal Consulting Group LLP (GCG) у Лондону која је водећа ме- 
ђународна геотехничка консултантска кућа, где је партнер 
и члан одбора. Квалификовани је инжењер, овлашћени ин-
жењер Института грађевинских инжењера у Лондону, члан 
Геолошког друштва и гостујући професор на City University 
у Лондону. Има преко 30 година искуства у инжењерингу и 
грађевинским пројектима у Великој Британији, Европи, на 
Блиском истоку, на Далеком истоку, у Северној Африци, Ју- 
жној Америци, Средњој Америци, Аустралији и Каспијској 
регији. То искуство укључује пројектовање, изградњу, испи-
тивање темеља, надзор, комерцијално управљање и управља- 
ње пројектима, пословно планирање и прегледе главних 
пројеката у секторима некретнина, логистике, лука, брана и 
инфраструктуре. Поседује практичну стручност у геотехни- 
чком инжењерству, техничкој провери, концептуалном стру- 
ктурирању пројеката, развоју и извршењу пројеката, упра-
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вљању ризицима, анализи ланца добављача, управљању уго-
ворима, те развоју и извршавању иницијатива за побољша-
ње изградње. 

Саветовао је велике банке попут Merrill Lynch, EFG bank, 
Bank of America и многе друге о инжењерским опцијама 
за фундирање објеката и геотехничким ризицима на раз-
личитим светским пројектима. Ради за Владу Сингапурске 
инвестицијске корпорације (GIC). Више пута је именован за 
геотехничког стручњака и сведочио је на разним правосуд-
ним форумима, укључујући ICC арбитраже, посредовања, 
пресуде у Енглеском суду за технологију и градњу (TCC).
Његове публикације покривају понашање незасићеног тла, 
интеракцију тла и конструкција, понашање и анализу пот-
порних конструкција и косина. Рецензент је у часопису 
Geotechnique и ангажован је као испитивач за докторате на 
Imperial College-у у Лондону.

Др ЦАНЕ М. ЧЕКЕРЕВАЦ 
дипл. грађ. инж.

Рођен је 1969. године у Ивањици. 
Дипломирао је на Грађевинском 
факултету Универзитета у Београ-
ду, Одсек за конструкције, 1995. 
године као један од најбољих сту-
дената из своје генерације. Ди-
пломски рад награђен је наградом 
Професор Милутин Максимовић 
као најбољи дипломски рад на 
Грађевинском факултету школске 1994/1995. године. Након 
дипломирања добија место асистента на Катедри за Грађе-
винску геотехнику, где, упоредо са радом у настави, отпочи-
ње магистарске студије. Након магистарских студија, 1999. 
године добија стипендију председника Швајцарског феде-
ралног института у Лозани, једне од две високонаучне уста-
нове у Швајцарској, где је 2003. године одбранио докторску 
дисертацију Експериментална и нумеричка анализа утицаја 
повишене температуре на механичко понашање тла. Доктор-
ска дисертација се односи на складиштења нуклеарног отпа-
да, али има и друге практичне примене. Награђен је од стране 
Универзитетског удружења грађевинских инжењера у Фран-
цуској, наградом René Houpert за 2002/2003. годину, која се 
додељује за најбољи докторски рад у области грађевинарства.

Након завршетка докторске дисертације наставио је ис-
траживање у истој области. Аутор је преко 20 научних радо-
ва у водећим међународним часописима, едитованим збор- 
ницима научних радова и међународним стручним конфе-
ренцијама. Ревидент је по позиву у више међународних часо-
писа из области геомеханике и механике стена. Од 2004. го- 
дине запослен је у консултантској компанији Stucky из Лозане, 
Швајцарска, која се бави пројектовањем хидроенергетских 
и инфраструктурних објеката. Био је шеф пројекта за бројне 

пројекте изградње брана у свету, па је тако учествовао и на ре-
хабилитацији неколико значајних брана у региону (ХЕ Више-
град, ХЕ Грабовица, ХЕ Салаковић, ХЕ Рама, ХЕ Бочац). Тре-
нутно је укључен у изградњу ХЕ Улог у Босни и Херцеговини, 
али и у изградњи насуте бране Рогун у Таџикистану која ће би-
ти висока 335 м и након изградње највиша брана на свету. Тре-
нутно је на позицији једног од менаџера у Stucky и руководи 
огранком Stucky Balkans, основаном 2010. године у Београду. 
Живи и ради у Лозани и користи француски и енглески језик. 

В. проф. др 
ИГОР ЈОКАНОВИЋ 

дипл. грађ. инж.
Рођен је 5. 1. 1969. у Београду. Ди- 
пломирао је 1993. године на Грађе-
винском факултету у Београду, где 
је и магистрирао 2000. године Док- 
торирао је 2009. године на Архи- 
тектонско-грађевинском факултету 
у Бањој Луци. Током образовања, 
добио је награду Института за сао- 
браћајнице и геотехнику Грађевинског факултета за најбо-
љи општи успех и награде Привредне коморе града Београ-
да и Друштва за путеве Србије (Фонд Радојица Јауковић) за 
најбољи дипломски рад. 

По дипломирању се запослио у Дирекцији за путеве Ср- 
бије, а у периоду од 1995. до 2000. године ради на Грађевин- 
ском факултету у Београду као асистент-приправник за 
групу геотехничких предмета. У току 2000. године запош-
љава се у Републичкој дирекцији за путеве у Бањој Луци, 
односно ЈП Путеви Републике Српске, а од 2007. године ру-
ководи предузећем за консалтинг и услуге у области грађе-
винског инжењерства Инфра д.о.о. Бања Лука. За доцента на 
Архитектонско-грађевинском факултету у Бањој Луци иза-
бран је 2010. године, за ужу научну област Саобраћајнице. На 
Грађевинском факултету у Суботици је 2011. године биран 
за доцента, а за ванредног професора 2017. године, за ужу 
научну област Саобраћајнице. Држи предавања и вежбе на 
основним и мастер студијама на Грађевинском факултету у 
Суботици и на Архитектонско-грађевинско-геодетском фа- 
култету у Бањој Луци и то из области планирања, пројектова-
ња, изградње и одржавања путева и железничких пруга. Био 
је члан Струковног већа техничких наука Универзитета у Ба-
њој Луци у периоду 2010–2012. године и обављао дужност 
руководиоца студијског програма Грађевинарство у периоду 
2010–2013. године на Архитектонско-грађевинском факул-
тету у Бањој Луци.

Област његовог стручног интересовања и рада обухвата 
планирање и развој саобраћаја и саобраћајних мрежа, одржа-
вање и управљање саобраћајницама, заштиту и управљање за-
штитом животне средине и друштвено-економским аспекти-
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ма, примену геотехнике у области саобраћајница, управљање 
пројектима, институционално јачање и набавке радова, роба и 
услуга. Из наведених области поседује преко 170 референци 
у припреми и контроли студија, техничке и планске докумен-
тације и регулативе, преко 140 референци у набавкама, као и у 
вођењу и учествовању у преко 70 пројеката у Србији, Босни и 
Херцеговини, Северној Македонији, Црној Гори, Азербејџану, 
Јемену, Ираку, Молдавији, Албанији, Авганистану, Јордану и 
Пакистану. До сада је публиковао један практикум, осам ра-
дова у међународним часописима и 49 у домаћим, 43 рада на 
међународним конференцијама и 39 на домаћим. Учествовао 
је на 13 скупова са позивним предавањима и држао стручну 
обуку и семинаре за различите институције и организације у 
Србији и иностранству (Босна и Херцеговина, Северна Ма-
кедонија, Азербејџан, Молдавија, Ирак, Црна Гора).

Члан је Међународног удружења за механику тла и гео- 
техничко инжењерство (International Society for Soil Mecha-
nics and Geotechnical Engineering), Америчког друштва гра-
ђевинских инжењера (American Society of Civil Engineers) и 
Светског друштва за путеве (World Road Association). Уред-
ник је у часописима Пут и саобраћај, Регионални алманах 
нискоградње ПУТ плус и АГГ+, рецензент радова у неколико 
међународних часописа и за два универзитетска уџбеника.

В. проф. др 
ЗОРАН Б. РАДИЋ 

дипл. инж. геол.
Рођен је 1955. године у Београду, 
где је завршио основну и средњу 
школу. Дипломирао је на Рударско- 
-геолошком факултету Универзи- 
тета у Београду 1980. године на 
Одсеку за геотехнику. Године 1980. 
засновао је радни однос у Инсти- 
туту за путеве, Заводу за истражи- 
вања и испитивања Београд, као инжењер-сарадник на изуча- 
вању геотехничких услова изградње путева и изради инже- 
њерско-геолошких подлога за различите објекте. На Грађе-
винском факултету у Београду запослен је од 1981. године, где 
је радио у звању асистента приправника, а након одбране ма- 
гистарске тезе 1991. године биран је у звање асистента. У пери-
оду од 1987. до 1990. године ангажован је и у настави на Техни-
чком факултету у Приштини, Грађевински одсек. Докторску 
дисертацију из области инжењерско-геолошког и геотехнич-
ког моделовања тере-на применом пробабилистичких метода, 
одбранио је 2007. године, а у звање доцента је изабран 2008. го-
дине. У периоду 2012–2018. године био је управник Института 
за саобра-ћајнице и геотехнику Грађевинског факултета у Бе-
ограду. У звање ванредног професора изабран је 2019. године.

Био је члан Комисије за издавање извођачких лиценци 
ИКС 491 од 2004. до 2012. године. Члан је Републичке реви-

зионе комисије – известилац стручне контроле техничке до-
кументације од 2014. Био је члан међународне федерације 
геологa Europiean Federation of Geologists EFG до 2019. године. 
Председник је Секције за инжењерску геологију у саставу 
Српског геолошког друштва од 2013 до 2021. године. Члан 
је експертског тима Владине Канцеларије за управљање ја-
вним улагањима од 2015. до 2020. године

Његов научноистраживачки, стручни и педагошки рад 
усмерен је на област инжењерско-геолошких и геотехни- 
чких истраживања терена и дефинисање геотехничких усло-
ва изградње различитих објеката високоградње, нискогра-
дње или хидротехнике. Учествовао у реализацији осам на-
учноистраживачких пројеката. Публиковао је, као аутор или 
коаутор, укупно 53 рада који су објављени у међународним 
или домаћим часописима, зборницима међународних или 
националних научних скупова. Коаутор је једног уџбеника, 
члан је комисије за одбрану 50 мастер радова, 36 дипломских 
и 12 синтезних радова, три магистарске тезе и две доктор-
ске дисертације. Као аутор, или са сарадницима, урадио је 
преко 300 стручних радова (студије и пројекти, детаљна ис-
траживања терена, геолошко-геотехнички елаборати, струч-
на мишљења, експертизе, техничке контроле).

Проф. др 
МИРЈАНА Ж. ВУКИЋЕВИЋ 

дипл. грађ. инж.
Рођена 16. 4. 1956. године у Крагу-
јевцу. Дипломирала је 1981. године 
на Грађевинском факултету у Бео-
граду на Одсеку за конструкције. 
Магистрирала је 1991. године и 
докторирала 2007. године из обла-
сти грађевинске геотехнике.
По завршетку студија запослила 
се у фирми Геосонда у сектору за геомеханику. Радни однос 
на Грађевинском факултету засновала је 1984. године у 
звању асистента приправника на предмету Фундирање, а 
за асистента са магистратуром изабрана је 1991. године. За 
доцента је изабрана 2008, за ванредног професора 2016, а 
2019. године за редовног професора, за уже научне области 
Механика тла и Фундирање. Држи предавања на предме-
тима Механика тла на основним, Потпорне конструкције 
на мастер и Конститутивни модели за тло на докторским 
студијама. Формирала је наставни програм и држала на-
ставу у току 2010–2012. године на предмету Механика тла, 
фундирање и подземне конструкције на Грађевинском фа-
култету у Подгорици. 
На Факултету је обављала следеће функције: управник Ин-
ститута за саобраћајнице и геотехнику (2009–2012), шеф Ка-
тедре за грађевинску геотехнику (од 2016. године), технички 
руководилац Лабораторије за механику тла (од 2006. годи-
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не). Председник је комисије Института за стандардизацију 
Србије за област геотехнике од 2014. године.

Области њеног научноистраживачког рада јесу примена 
нумеричких метода у решавању геотехничких проблема, на-
рочито у области конститутивног моделирања тла и приме-
ни модела за тло у методи коначних елемената, истраживања 
могућности коришћења пепела за стабилизацију тла и као 
материјала за насипе у реконструкцији и изградњи саобра- 
ћајница, базирана на резултатима великог броја лаборато-
ријских испитивања спроведених у Лабораторији за механи-
ку тла Грађевинског факултета.

Теме из области научноистраживачког рада су реализо-
ване преко учешћа у домаћим и међународним пројектима 
(руководилац је у једном и учесник у пет домаћих пројеката, 
а подруководилац у једном међународном пројeкту). До сада 
је публиковала једну монографију националног значаја, једно 
поглавље у монографији националног значаја, два уџбеника, 
збирку задатака, преко 70 радова у међународним и домаћим 
часописима и на међународним и домаћим конференцијама.

Поред научних публикација, аутор је и три стручне сту-
дијe, пет националних и међународних техничких решења. 
Рецензент је бројних радова у међународним часописима. 

Била је ментор пет докторских дисертација, члан коми-
сије за оцену и одбрану десет докторских дисертација, као 
и комисије за одбрану преко 100 дипломских, синтезних и 
мастер радова.

Подручје стручног рада јесте израда пројеката, ревизија, 
студија и стручних мишљења у вези са проблемима гео-
технике као што су: пројекти темељних конструкција, ди-
намички оптерећених темеља, потпорних конструкција, са-
нације објеката, санације клизишта, геотехнички елаборати 
(преко 130 стручних радова).

Члан је међународног друштва за механику тла и геотех-
ничко инжењерство (ISSMGE), Српског друштва за меха-
нику тла и геотехничко инжењерство, чији је председник од 
2021. године, такође и Друштва грађевинских конструктера 
Србије. Члан је Европског регионалног техничког комите-
тета ISSMGE – ERTC10 од 2019.

В. проф. др 
ДЕЈАН Љ. ДИВАЦ 

дипл. грађ. инж.
Рођен је 1961. године у Београду, 
где је завршио основну и средњу 
школу. Дипломирао је на Грађе-
винском факултету Универзитета 
у Београду 1985. године на Одсеку 
за конструкције. На Грађевинском 
факултету у Београду магистрирао 
је 1992. године, а 2000. године од-
бранио докторску дисертацију. На-

кон завршетка студија, запослио се у Институту Јарослав Чер-
ни где ради и данас. Од 2001. године па до данас, паралелно са 
радом у Институту, води наставу на Грађевинском факулте-
ту Универзитета у Београду на предметима Механика стена 
и подземне конструкције и Саобраћајни тунели. Године 2014. 
изабран је у звање ванредног професора на Грађевинском 
факултету, а 2013. и у звање научног саветника.

Његов научноистраживачки, стручни и педагошки рад 
усмерен је на пројектовање бетонских и насутих брана, хи-
дроелектрана и пратећих објеката, пројектовање тунела и 
подземних објеката различите намене, развој инжењерског 
софтвера и информационих система за управљање водним 
ресурсима.

Био је руководилац у три научна пројекта Министарства 
науке: Оптимално коришћење хидропотенцијала слива ре-
ке Дрине, Развој и примена хидроинформационих система у 
циљу повећања енергетске ефикасности у управљању хидро- 
потенцијалом у Републици Србији и Развој система за под–
ршку оптималном одржавању високих брана у Србији. Био 
је учесник на шест међународних научних пројеката од 
2001. до 2009. године. 

Објавио је више од 130 научних и стручних радова у до- 
маћим и страним часописима и зборницима домаћих и 
међународних конференција. Такође, аутор је и ученик у 
реализацији великог броја пројеката, студија, експертиза и 
анализа из области хидротехничких конструкција, подзем-
них конструкција, тунела и геотехничког пројектовања.

Члан је неколико стручних удружења: International Comi-
ttee on Large Dams (ICOLD), International Society for Rock Mec-
hanics (ISRM), Internatioal Tunneling Association (ITA), а од 
2010. године је председник Српског друштва за тунеле и под-
земне грађевине.

Доц. др 
СЕЛИМИР В. ЛЕЛОВИЋ 

дипл. грађ. инж.
Рођен је у Краљеву 1961. године. 
Основну школу и гимназију завр- 
шио је у истом месту. По заврше-
ној служби у војсци уписао се, на 
Грађевински факултет Универзи- 
тета у Београду, школске 1981/1982. 
године. Дипломирао је на Грађе-
винском факултету Универзитета 
у Београду 1986. године на Одсеку за конструкције. У новем-
бру 1986. године уписао је последипломске студије на Гра-
ђевинском факултету у Београду, смер Конструкције, Одсек 
за техничку механику и теорију конструкција. Магистарску 
тезу одбранио је у фебруару 1991. године, а докторску ди-
сертацију 2012. године на Грађевинском факултету Универ-
зитета у Београду.
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Од 26. 10. 1986. до 2. 2. 1987. године радио је у РО Из-
градња, а од 2. 2. 1987. до 15. 1. 1989. године у РО Енергода-
та, СОУР Енергопројект. На Грађевински факултет Уни- 
верзитета у Београду прелази 1989. године у звању аси-
стента приправника на предмету Фундирање. У јуну 1991. 
године изабран је за асистента на предмету Фундирање. У 
звање доцента за ужу научну област Фундирање изабран 
је 2014. године.

Од избора у звање асистента приправника учествовао 
је у реализацији програма вежбања из предмета Фунди-
рање на Грађевинском факултету у Београду на Одсеку 
за конструкције, путеве и железнице, Одсеку за хидро-
технику и Одсеку за менаџмент и технологију градње. 
Од 2014. године као доцент држи наставу на предметима 
Фундирање и Основе фундирања на основним академ-
ским студијама и Спе-цијални проблеми фундирања на 
мастер академским студијама. Руководио је израдом и био 
члан комисије за преглед и оцену великог броја диплом-
ских и мастер радова.

Његов научноистраживачки, стручни и педагошки рад 
усмерен је на проблеме интеракције темеља и конструкције у 
условима плитког и дубоког фундирања, заштите темељних 
јама и суседних објеката око дубоких ископа у урбаним сре-
динама и санације темеља и клизишта.

Објавио је више од десет научних и стручних радова у 
домаћим и страним часописима и зборницима домаћих и 
међународних конференција. Такође, учествовао је у изра- 
ди преко 150 стручних пројеката и студија из области фун-
дирања.

Доц. др 
СНЕЖАНА А. МАРАШ 

ДРАГОЈЕВИЋ 
дипл. грађ. инж.

Рођена је у Подгорици 1965. годи- 
не. Дипломирала је на Грађевин-
ском факултету Универзитета Црне 
Горе у Подгорици 1989. године на 
Одсеку за конструкције. Последи- 
пломске студије завршила је на Гра- 
ђевинском факултету Универзите-
та у Београду на смеру Грађевинска геотехника и одбранила 
магистарску тезу 1997. године. Докторску дисертацију од-
бранила је 2012. године на Грађевинском факултету у Бео-
граду. 

Након дипломирања, запослила се на Грађевинском фа-
култету у Подгорици 1990. године. Од 2000. године запосле-
на на Катедри за грађевинску геотехнику Грађевинског фа-
култета Универзитета у Београду. Од 2000. до 2013. године 
радила је као асистент на предмету Механика тла, а од 2005. 
до 2013. године и на предмету Геотехника саобраћајница. 

Изабрана је у звање доцента на Грађевинском факултету 
Универзитета у Београду 2013. године. Од 2013. ради као 
наставник на предметима Механика тла и Геотехника сао-
браћајница. На модулу Грађевинска геотехника (мастер сту- 
дије) наставник је на предметима Насуте конструкције и 
стабилност косина и Методе побољшања тла. 

Подручје њеног научноистраживачког рада јесте приме-
на нумеричких метода у решавању геотехничких проблема 
и нарочито моделирање изградње тунела у мекој средини. 
Учествовала је у изради студије из области примене летећег 
пепела термоелектрана за стабилизацију тла и у два науч-
ноистраживачка пројекта. Објавила је више радова у часо-
писима и на међународним и домаћим научностручним 
скуповима. Рецензент је у међународним часописима са SCI 
листе Građevinar и Proceedings of the Institution of Civil Engineers 
– Geotechnical Engineering.

У оквиру стручне делатности у области геотехнике уче-
ствовала у изради пројеката и ревизија пројеката тунела, као 
и у изради великог броја геотехничких елабората. Поседује 
лиценце 316 и 310 Инжењерске коморе Србије.

Члан је Српског друштва за механику тла и геотехничко 
инжењерство, Међународног друштва за механику тла и гео-
технику (ISSMGE – International Society for Soil Mechanics and 
Geotehnical Engineering), Српског друштва за тунеле и под-
земне конструкције и Друштва грађевинских конструктера 
Србије.

Доц. др 
САЊА Д. ЈОЦКОВИЋ 

дипл. грађ. инж.
Рођена је у Краљеву 1978. године. 
Основну школу и гимназију завр-
шила је у Смедеревској Паланци. 
Дипломирала је на Грађевинском 
факултету Универзитета у Београ- 
ду 2003. године на Одсеку за кон- 
струкције. Докторску дисертацију 
одбранила је на Грађевинском фа-
култету у Београду 2017. године. Више пута је награђивана 
за изузетан успех током студирања.

Од 2003. године запослена је на Катедри за грађевинску 
геотехнику Грађевинског факултета у Београду на предме-
тима Механика тла и Геотехника саобраћајница. У звање до- 
цента изабрана је 2018. године. На модулу Грађевинска гео-
техника (мастер студије) је наставник на предметима Гео- 
техничка теренска и лабораторијска испитивања тла и Гео-
еколошко инжењерство.

Подручје њеног научноистраживачког рада јесте тео-
ријска механика тла, испитивање физичких и механичких 
карактеристика тла, конститутивно моделирање тла, као 
и примена нумеричких метода у решавању геотехничких 
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проблема. Аутор је оригиналног еластопластичног консти-
тутивног модела за тло. Коаутор је једног техничког решења 
на међународном нивоу и два техничка решења на нацио-
налном нивоу. Коаутор је једне монографије националног 
значаја. Учествовала је у изради научних студија из области 
стабилизације тла применом индустријских нуспродуката, 
као и у два домаћа научна пројекта. У лабораторији за меха-
нику тла од 2007. године обавља функцију лица одговорног 
за квалитет. Објавила је више научних радова у домаћим 
и страним часописима и на домаћим и међународним кон-
ференцијама. 

Поред рада у настави и на научним пројектима, уче-
ствовала је у изради великог броја геотехничких елабора-
та са условима фундирања објеката, пројеката темељних 
конструкција и пројеката санације темељних конструкција.

Члан је Српског и Међународног друштва (ISSMGE) за 
механику тла и геотехничко инжењерство. 

Доц. др 
УРОШ М. ЂУРИЋ 

дипл. инж. геол. 
Рођен је у Београду 1985. године. 
Дипломирао је на Рударско-геоло-
шком факултету Универзитета у 
Београду (смер Геотехника) 2011. 
године. На истом факултету од-
бранио је докторску дисертацију 
у септембру 2020. године.

Био је запослен на Рударско-гео- 
лошком факултету као стручни сарадник и истраживач у 
периоду од 2011. до 2014. године. Од 2014. године запо-
слен је на Грађевинском факултету Универзитета у Бео- 
граду у звању асистента студента докторских студија, где 
је одржавао вежбе из предмета Инжењерска геологија 1 и 
2. Од 2018. године обавља и функцију заменика управни-
ка Института за саобраћајнице и геотехнику. У звање до- 
цента изабран је 2021. године за ужу научну област Ин-
жењерска геологија.

Као аутор и коаутор објавио више од 60 научних, струч-
них радова у међународним и домаћим часописима, као и 
поглавља у монографијама, од чега су четири рада у часо-
писима са SCI листе. Излагао је на бројним међународним, 
регионалним и националним научним и стручним скупо-
вима и конференцијама, а као члан организационог или 
научног одбора учествовао је у организацији више науч-
них и стручних конференција у земљи и иностранству. 
Усавршавао се и похађао стручне радионице, летње шко-
ле и семинаре на универзитетима у Аустрији, Италији, 
Бугарској и Пољској. 

Активан је и у стручној примени стеченог знања и то 
кроз учествовање на десетинама међународних и наци-

оналних научних и стручних пројеката, студија и елабо- 
рата.

Члан је више националних и међународних научних и 
стручних удружења. Обављао је функцију секретара Ср-
пског геолошког друштва од 2016. до 2020. године, и тех-
нички је уредник часописа Геолошки анали Балканскога 
полуострва. Самостално или као члан тима добитник је не-
колико признања, захвалница и грантова. Говори и пише 
енглески и руски језик. 

Доц. др 
МИЛОШ С. МАРЈАНОВИЋ 

маст. инж. грађ.
Рођен је у Ужицу 1986. године, где 
је завршио основну школу и ги-
мназију. На Грађевинском факул-
тету у Београду завршио је основ-
не академске студије 2009. године 
и мастер академске студије 2010. 
године, на модулу Конструкције. 
Учествовао је у међународном про-
граму усавршавања студената докторских студија SEEFORM, 
у оквиру кога је боравио на једногодишњем студијском бо-
равку на Грађевинском факултету Рур универзитета у Бо-
хуму, на Катедри за фундирање, механику тла и механику 
стена. Докторску дисертацију одбранио је на Грађевинском 
факултету у Београду 2020. године. 

Од 2011. године запослен је на Катедри за грађевинску ге-
отехнику Грађевинског факултета у Београду на предметима 
Механика тла и Геотехника саобраћајница. У звање доцента 
за уже научне области Механика тла и Фундирање изабран 
је 2021. године. Његов научноистраживачки и стручни рад 
усмерен је на анализу савремених темељних конструкција 
на шиповима применом методе коначних елемената. Тако-
ђе, бави се испитивањем стабилизације тла применом ин-
дустријских нуспродуката и хидрауличних везива, као и про-
блематиком динамичких карактеристика тла. Учествовао је у 
једном домаћем и два међународна научна пројекта. Објавио 
је више научних радова у домаћим и страним часописима и 
на домаћим и међународним конференцијама. Рецензент је у 
међународним часописима Buildings и Мinerals.

Поред рада у настави и на научним пројектима, активан 
је и у стручној примени стеченог знања. Радио је на изради 
бројних геотехничких елабората са условима фундирања 
сложених инфраструктурних објеката, контролних геотех- 
ничких испитивања, идејних решења, идејних и главних 
пројеката темеља, пројеката санације темеља, стручних ми-
шљења и научних студија.

Говори и пише енглески и немачки језик и служи се ру-
ским језиком.
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ВЕЉКО Б. ПУЈЕВИЋ 
дипл. грађ. инж.

Рођен 1985. године у Београду, где 
је завршио основну школу и ги-
мназију. Дипломске академске сту-
дије завршио је на Грађевинском 
факултету у Београду, Одсек за кон- 
струкције, 2011. године. Недуго за-
тим уписује докторске студије на 
Грађевинском факултету Универ-
зитета у Београду.

Од јануара 2012. године запослен је на Грађевинском 
факултету Универзитета у Београду у звању асистента сту-
дента докторских студија за ужу научну област Фундирање. 
Од избора у звање асистента студента докторских студија 
одржава вежбе на предметима Фундирање на свим модули-
ма студијског програма Грађевинарство и Специјални про-
блеми фундирања на модулу Конструкције. Такође активно 
учествује у консултацијама при изради синтезних и мастер 
пројеката из области фундирања и геотехнике.

Поље његовог ужег научног рада у вези је са нумеричком 
анализом проблема интеракције конструкција – тло. У ок-
виру докторске дисертације бавио се нумеричком анализом 
утицаја сложене интеракције тло–вегетација–атмосфера на 
понашање земљаних конструкција, посебно инфраструк-
турних насипа. Друга важна област његовог научног рада 
обухвата истраживање стабилизације тла коришћењем ин-
дустријских нуспроизвода и хидрауличних везива.

Аутор је и коаутор бројних публикација: три рада у ме-
ђународним часописима са SCI листе, преко 20 радова обја-
вљених у зборницима националних и међународних кон- 
ференција и једног националног техничког решења. 

НИКОЛА Д. ОБРАДОВИЋ 
маст. инж. грађ. 

Рођен је 1991. године у Ваљеву. Ос- 
новну школу завршио је у Лајковцу, 
а гимназију у Лазаревцу. На Грађе-
винском факултету у Београду за-
вршио je основне академске студи-
је 2014. године и мастер академске 
студије 2015. године на студијском 
програму Грађевинарство, модул 
Конструкције. Добитник је награде 
Фонда Института за саобраћајнице и геотехнику за најбо-
љи мастер рад из области геотехнике одбрањен у школској 
2014/2015. години. Докторске студије на Грађевинском фа-
култету у Београду, модул Грађевинарство, уписао је школ-
ске 2015/2016. године. Изабран је у звање асистента студента 
докторских студија у фебруару 2016. године за ужу научну 
област Фундирање. 

Његов научноистраживачки, стручни и педагошки рад 
усмерен је на фундирање, потпорне конструкције, геотех-
ничко земљотресно инжењерство и конститутивно моде-
лирање тла. Члан је Српског друштва за механику тла и 
геотехничко инжењерство, као и Међународног друштва 
за механику тла и геотехничко инжењерство. Објавио је 
више научних и стручних радова у домаћим и страним 
часописима или у зборницима домаћих и међународних 
конференција. 

СТЕФАН М. MИТРОВИЋ 
маст. инж. грађ.

Рођен је 1994. године у Београду. Ос-
новну школу и гимназију, природ-
но-математички смер, завршио је у 
Београду. На Грађевинском факул-
тету Универзитета у Београду завр-
шио je основне академске студије 
2018. године и мастер академске 
студије 2019. године на студијском 
програму Грађевинарство, модул 
Конструкције. Докторске студије на Грађевинском факулте-
ту Универзитета у Београду, модул Грађевинарство, уписао 
је школске 2020/2021. године. Изабран је у звање асистента 
студента докторских студија у априлу 2021. године за уже 
научне области Механика стена, Подземне конструкције и 
Тунели. 

Његов научноистраживачки, стручни и педагошки рад 
усмерен је на механику стена, подземне конструкције, сао-
браћајне и друге тунеле. Објавио је више научних и струч-
них радова у домаћим часописима и у зборницима дома-
ћих и међународних конференција. 

научноИстражИвачкИ рад

уводне напомене
Научноистраживачки рад на Катедри одвијао се кроз на-
учне активности у оквиру образовног процеса, пре свега 
магистарских и докторских студија. Такође, наставници 
и сарадници Катедре учествују у бројним националним и 
међународним научним пројектима, а резултате публикују 
у монографијама, уџбеницима, међународним и национал-
ним часописима, у зборницима међународних и национал-
них научних скупова, студијама и стручним пројектима 
којима имплементирају своја истраживања у привреду. 
Од 2000. до данас, чланови Катедре објавили су 16 радова 
у међународним часописима са SCI листе и три техничка 
решења. Значајан део истраживачког рада остварује се у 
Лабораторији за механику тла. Резултати научноистражи-
вачког рада имплементирају се у наставни процес.
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магистратуре и докторати
На Катедри за грађевинску геотехнику у периоду од поло-
вине 1996. године па до данас одбрањено је девет магистар-
ских радова и дванаест докторских дисертација. 

Теме магистарских радова углавном су се односиле на 
разматрање проблема носивости тла, изградње подземних 
конструкција, употребе геосинтетичких материјала у гео-
техничком инжењерству, као и геотехничким аспектима 
изградње депонија чврстог отпада.

Као приказ научноистраживачке делатности Катедре, у 
наставку текста даје се списак свих докторских дисертација 
које су одбрањене на Катедри за грађевинску геотехнику у 
периоду од 1996. до 2021. године.

1998.
Александар Спасојевић: Анализа стационарног ширења 
сферних и цилиндричних шупљина у крупнозрном тлу 
(Analysis of stationary expansion of spherical and cylindrical ca- 
vities in coarse – grained soils), ментор: проф. др Милан Ма-
ксимовић.

Драган Лукић: Прилог методама дефинисања напонског 
стања око шупљине облика обртног елипсоида применом 
елиптичних координата (Contribution to methods for defining 
the stress state around a cavity of the shape of a rotating ellipsoid 
using elliptical coordinates), ментор: проф. др Петар Анагности.

1999.
Петар Сантрач: Анализа понашања тракастог темеља на пе-
ску (Analysis of the behavior of strip foundations on sand), мен-
тор: проф. др Милан Максимовић.

2000.
Дејан Дивац: Прилог методама дефинисања параметара кон-
ститутивних модела за испуцале стенске масе (Contribution 
to the methods of defining the parameters of constitutive models 
for cracked rock masses), ментор: проф. др Петар Анагности.

2006.
Мирјана Вукићевић: Примена еластопластичних модела за 
тло у прорачуну флексибилних потпорних конструкци-ја 
(Application of elastoplastic soil models for analysis of flexible 
supporting structures), ментор: проф. др Милош Лазовић.

2012.
Селимир Леловић: Конститутивне једначине за песак и њи-
хова примена у нумеричкој анализи понашања тракастог 
темеља (Constitutive equations for sand and their application in 
numerical analysis of strip foundations), ментор: проф. др Ми-
лош Лазовић.

Снежана Мараш Драгојевић: Слегање површине терена 
услед изградње тунела (Ground surface settlement induced by 
tunnelling), ментори: проф. др Милош Лазовић и проф. др 
Мирјана Вукићевић.

2017.
Сања Јоцковић: Формулација и имплементација конститу-
тивног модела за преконсолидоване глине (Formulation and 
Implentation of Constitutive Model for Overconsolidated Clays), 
ментори: проф. др Мирјана Вукићевић и проф. др Миро-
слав Живковић (Универзитет у Крагујевцу).

2020.
Милош Марјановић: Анализа интеракције шипова у групи 
оптерећеној хоризонталним оптерећењем произвољног 
правца (Аnalysis of Interaction Inside the Pile Group Subjected 
to Arbitrary Horizontal Loading), ментори проф. др Мирјана 
Вукићевић и др Diethard König (Рур универзитет у Бохуму, 
Немачка)

Слободан Радовановић: Утицај ефекта размере на пара-
метре модела механичког понашања стенске масе (The In- 
fluence of Scale Effect Upon Model Parameters of Rock Mass 
Mechanical Behaviour), ментор: проф. др Дејан Дивац.

2021.
Ирена Басарић Икодиновић: Формулација конститутивног 
модела за комунални отпад и имплементација у методи кона-
чних елемената (Formulation of constitutive model for municipal 
solid waste and implementation in finite element method), менто-
ри: проф. др Мирјана Вукићевић и в. проф. др Драгослав Ра-
кић (Универзитет у Београду – Рударско-геолошки факултет).

Вељко Пујевић: Нумеричко моделирање утицаја вегета-
ције и атмосфере на понашање насипа грађевинске инфра- 
структуре (Numerical modeling of the vegetation and atmosphe-
re effect on the behavior of civil infrastructure embankments), 
ментори: проф. др Мирјана Вукићевић и проф. др Миро-
слав Живковић (Универзитет у Крагујевцу).

Научноистраживачка делатност у оквиру докторских 
дисертација у периоду од 2000. до 2021. године подељена 

Предавање по позиву, проф. Tom Schanz, 2017.
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је у четири главна правца. Узимајући у обзир да поуздано-
ст анализа геотехничких проблема нумеричким методама 
(као што су метода коначних елемената или метода конач-
них разлика) у великој мери зависи од могућности консти-
тутивног модела да адекватно опише механичко понашање 
тла или стене, велики број истраживача на Катедри бавио 
се развојем материјалних модела. Тако је настало неколико 
оригиналних, напредних, али, са друге стране, за употребу 
довољно једноставних модела за тло и отпад. Модели су им-
плементирани у комерцијалне софтверске пакете као што су 
Abaqus и Plaxis. Истовремено се разматрају конститутивни 
модели за испуцале стенске масе, као и утицај ефекта раз-
мере на параметре конститутивног модела за стене. Посе-
бан проблем у имплементацији еластопластичних модела 
за тло у прорачуну геотехничких конструкција представља 
интеграција конститутивних релација модела. Део истра-
живача на Катедри успешно се бави и формулацијом ну-
меричке процедуре за интеграцију напона. Трећи правац 
представља нумеричко моделирање које треба да обезбеди 
да се што реалније репрезентују процеси који се дешавају у 
конструкцији и околном тлу – значајно место у научноистра-
живачком раду Катедре заузима нумеричка анализа под-
земних конструкција (тунели), темељних конструкција, као 
и насутих конструкција са посебном проблематиком дели-
мично засићених средина.

Четврти аспект представља развој методологије за ана-
лизу геотехничких конструкција применом вишеструких 
симулација, метамодела и анализа осетљивости нумерич-
ких модела. 

монографије
Као резултат истраживања у области конститутивних мо-
делирања тла, у претходном периоду објављене су две мо-
нографије. 

Године 1998. објављена је монографија Конститутивни 
модели тла – I део (еластични модели тла), аутора др Ми-
лоша Лазовића и др Мирјане Вукићевић. Представља прву 
литературу на српском језику која се бави увек актуелном 
темом конститутивног моделирања тла и детаљно матема-
тички описује еластичне моделе. 

Монографија Конститутивни модели за тло II, еласто- 
пластични модели са имплементацијом у нумеричкој ана-
лизи, аутора др Мирјане Вукићевић и др Сање Јоцковић 
обухвата све аспекте савремене, врло комплексне области 
математичког моделирања тла. Захваљујући развоју нуме-
ричких метода, у пракси се све више примењују еласто-
пластични модели који су имплементирани у комерцијалне 
софтверске пакете. Већина комерцијалних софтвера има у 
понуди неке од више или мање сложених конститутивних 
модела. Постоји потреба да се домаћа стручна јавност боље 
упозна са теоријским основама конститутивног моделирања 
тла, врстама еластопластичних модела и њиховом импле-
ментацијом. Ова монографија представља логички наставак 
претходне и намењена је, како студентима мастер и доктор-
ских студија, тако и грађевинским инжењерима који се баве 
решавањем геотехничких проблема применом нумеричких 
метода и значајно доприноси бољем разумевању комплексне 
области напонско-деформацијског понашања тла.

техничка решења
Као резултат научноистраживачког рада настала су два тех-
ничка решења примењена на националном нивоу и једно 
техничко решење примењено на међународном нивоу.

алгоритам за нумеричку интеграцију 
конститутивних релација за HASP конститутивни модел
Да би се нелинеарни материјални модел користио у ана-
лизи контурних проблема, потребна је имплементација 
модела у софтверски пакет. Имплементација подразумева 
формулацију нумеричке процедуре за интеграцију напо-
на за дати инкремент деформације. Применом алгоритма 
може се формирати потпрограм за сваки софтверски па-
кет за анализу геотехничких проблема методом коначних 
елемената. Алгоритам омогућава примену еластопластич-
ног HASP модела за преконсолидоване глине у анализи 
интеракције конструкције и тла. 

оригинални конститутивни модел 
за преконсолидоване глине – HASP модел
Основни задаци у геотехничком инжењерству јесу адек-
ватно предвиђање померања у тлу, прорачун носивости 
тла и стабилности геотехничких конструкција. Развијени 
конститутивни модел омогућава да се адекватно опише 
еластопластично понашање преконсолидованих глина од 
раних стадијума оптерећивања па све до лома, у дренира-

Нумеричко моделирање ископа тунела
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ним и недренираним условима, користећи само параметре 
са јасним физичким значењем. Модел је имплементиран у 
програм Abaqus. Налази се у библиотеци стандардних мо-
дела програма Plaxis.

методологија за формирање 
и развој базе података о потпорним конструкцијама
Систематизоване информације о потпорним конструкци-
јама дуж саобраћајница омогућују рационално и ефикас-
но одржавање, благовремене реакције које ће смањити ри-
зик од хаварије објеката и повећати безбедност саобраћаја. 
Осим тога, такав приступ доприноси оптимизацији издва-
јања буџетских средстава за ту намену и рационалном 
коришћењу расположивих техничких ресурса. Управљање 
процесом одржавања потпорних конструкција захтевало је 
дефинисање методологије за формирање јединствене базе 
података која ће евидентирати све потпорне конструкције 
које испуњавају прописани критеријум за евидентирање и 
систематизовано пратити њихово стање кроз време.

међународни научни пројекти
Чланови Катедре за грађевинску геотехнику учествовали су 
у реализацији више међународних научноистраживачких 
пројеката. На два међународна пројекта је један од носила-
ца био Грађевински факултет. 

START – Danube Region Project Fund, 01_PA1a-C2, Research 
of River-Port Sediment and its Potential use in Civil Engineering 
(CLEAR BASIN) 2015–2016
У пројекту су истражени седименти речне луке посебне на-
мене због потенцијалне употребе као материјал за изградњу 
путева. Резултати истраживања указују на то да постоји 
потреба за систематским праћењем квалитета и количине 
наноса у наменским речним лукама слива реке Дунав како 
би се одржала његова покретљивост и спречило плављење. 
Основне инжењерске карактеристике потврђују да речни 
седименти лука представљају добар потенцијал за употребу 
у изградњи путева.

SEEFORM
Међународни програм докторских студија SEEFORM за- 
мишљен је као наставак пројекта DYNET, са циљем пру- 
жања подршке студентима докторских студија из земаља 
Југоисточне Европе у истраживањима у области грађеви-
нарства, њихове интеграције у истраживачке мреже, као 
и у успостављању будуће сарадње између научноистра- 
живачких институција у земљама у развоју. Студентима 
су омогућени студијски боравци на немачким универзите-
тима, коменторство при изради докторских дисертација, 
као и радионице и семинари. Немачка служба за академску 
размену (DAAD) препознала је значај овог пројекта и фи-

нансирала га са 1,6 милиона евра. Дугогодишња сарадња 
немачких универзитета са Грађевинским факултетом Уни-
верзитета у Београду је кроз овај пројекат настављена и 
ојачана. У оквиру овог пројекта, доц. др Милош Марјановић 
је као стипендиста боравио на једногодишњем студијском 
боравку на Рур универзитету у Бохуму и урадио докторску 
дисертацију.

У наставку је дат опис међународних пројеката који су 
се реализовали преко других високошколских институција, 
као што је Рударско-геолошки факултет Универзитета у 
Београду, Рур универзитет у Бохуму и Империал колеџ у 
Лондону, а чланови Катедре су узели активно учешће као 
сарадници или гостујући истраживачи. 

SFB 837 – Interaction modeling in mechanized tunneling
Toком 2018, доц. др Милош Марјановић учествовао је 
као гостујући истраживач-стипендиста у међународном 
пројекту SFB 837 – Interaction modeling in mechanized tunne-
ling (потпројекти А5, C2). Пројекти типа SFB су интердис-
циплинарни, здружени истраживачки пројекти, финанси-
рани од стране Немачког фонда за науку (DFG), са фокусом 
на актуелне проблеме у пракси. У оквиру свог пројекта, 
доц. др Милош Марјановић учествовао је у развоју софтве-
ра за аутоматизацију нумеричких симулација. Пројекат 
SFB 837 бави се проучавањем и моделирањем савремених 
технологија и процеса изградње тунела у урбаним среди-
нама и сложеним геотехничким условима. Као највећа ис-
траживачка група у овој области на свету, и са годишњим 
буџетом од око три милиона евра, SFB 837 окупља истра-
живаче из различитих области из великог броја земаља.

Stability of infrastructure embankments 
under soil-atmosphere interaction
Током 2015. године Вељко Пујевић је боравио као гостујући 
истраживач-стипендиста на вишемесечном студијском уса-
вршавању на Империјал колеџу у Лондону (Imperial Colle-
ge, London) на Катедри за геотехнику (Department of Civil 
and Environmental Engineering). У склопу свог боравка Ве- 
љко Пујевић је био прикључен нумеричкој групи под вођ-
ством проф. D. Potts и проф. Л. Здравковић, са задатком 
извршавања и интерпретације нумеричких симулација у 
оквиру пројекта – Stability of infrastructure embankments un-
der soil-atmosphere interaction. У питању је дугогодишњи 
пројекат започет још почетком миленијума, који је проис-
текао из потребе за бољим разумевањем утицаја климе и 
вегетације на понашање железничких инфраструктурних 
насипа и косина. Као резултат овог истрaживачког боравка 
дефинисана је тема докторске дисертације Вељка Пујевића, 
чији је основни циљ било проширење поменутог про- 
блема на област Механика незасићених материјала и ева- 
луација разматраних конститутивних модела за незаси-
ћено тло.



186   ◆   175 година Грађевинског факултета Универзитета у Београду (1846–2021)

II

Ка
те

др
е

ГГ
Т

IPL 181 Study of slow moving landslide Umka near Belgrade, Serbia
Пројекат је одобрен од стране Међународног конзорцијума 
за клизиште (ICL) и његовог програма за клизишта (IPL) 
2012. године. Циљ овог истраживачког пројекта јесте при-
мена различитих геотехничких и геодетских метода мони-
торинга клизишта Умка код Београда. Резултати пројекта 
треба да помогну пројектантима приликом избора санаци-
оних мера. Пројекат је мултидисциплинараног карактера и 
у њему, поред доц. др Уроша Ђурића, учествују и колеге са 
Катедре за геодезију и геоинформатику Грађевинског фа-
култета у Београду, као и наставници и истраживачи са Ка-
тедре за геотехнику са Рударско-геолошког факултета Уни-
верзитета у Београду (руководилац и носилац пројекта је 
проф. др Биљана Аболмасов). Као један од резултата јесте и 
остварена међународна сарадња са истраживачком групом 
Универзитета у Кјотоу (коју предводи проф. др Kyoji Sassa), 
чији су чланови одржали више предавања у Београду у ок-
виру поменуте сарадње. 

IPL 210 Massive landsliding 
in Serbia following Cyclone Tamara in May 2014.
Пројекат је одобрен од стране Међународног конзорцијума 
за клизиште (ICL) и његовог програма за клизишта (IPL) 
2016. године. Пројекат има за циљ да прикупи и анализи-
ра податке о условима и узроцима масовног активирања 
клизишта након маја 2014. године у Србији. Овим истра-
живачким пројектом предвиђено је прикупљање свих ре-
левантних података који укључују историјске и скорашње 
податке о падавинском режиму, основне податке о кли-
зиштима (историјске и из маја 2014. године), извештаје о 
насталим штетама, као и остале неопходне податке. Након 
прикупљања података, циљ пројекта јесте да се дефини-
шу критичне суме падавина које доводе до реактивирања/
активирања клизишта на истраженом простору. Поред доц. 
др Уроша Ђурића, у пројекту су наставници и истраживачи 
са Катедре за геотехнику са Рударско-геолошког факултета 
Универзитета у Београду (руководилац и носилац пројекта 
је проф. др Биљана Аболмасов).

IPL 248 Innovation in slow-moving landslide risk assessment 
of roads and urban sites by combining multi-sensor multi-source 
monitoring data
Пројекат је одобрен од стране Међународног конзорцију-
ма за клизиште (ICL) и његовог програма за клизишта (IPL) 
2019. године. Циљ овог пројекта јесте развој и тестирање 
одговарајућих процедура за примену иновативних вишев-
ременских и вишесензорских техника мониторинга методом 
даљинске детекције у комбинацији са теренским подацима 
за потребе дефинисања хазарда од клизишта, рањивости 
и процене ризика од великих спорих клизишта у одабра-
ним подручјима Италије и Србије. Предложене процедуре 

биће двоструко тестиране од стране чланова истраживач-
ких тимова у различитим геопросторним окружењима уз 
уважавање претходних и тренутно активних студија у обе 
државе. Учесници на пројекту, поред доц. др Уроша Ђурића, 
јесу наставници и истраживачи са Универзитета у Салерну 
(Италија), Института за електромагнетна осматрања живот-
не средине из Италије (CNR-IREA) и Рударско-геолошког 
факултета Универзитета у Београду. Руководилац и носи-
лац пројекта је проф. др Dario Peduto. Као један од резултата 
пројекта јесте остварена међународна сарадња Универзитета 
у Београду и Универзитета у Салерну у оквиру Еразмус+ по-
зива у оквиру које ће студенти Грађевинског факултета има-
ти прилику да остваре студијски боравак на Универзитету у 
Салерну, док се очекује и долазак наставника и истраживача 
из Италије на Универзитет у Београду.

домаћи научни пројекти
У периоду од 1996. до 2019. године чланови Катедре за гра-
ђевинску геотехнику учествовали су у реализацији више 
националних научноистраживачких пројеката, финансира-
них од стране ресорног министарства. 

увођење еврокод-а и освајање нових метода пројектовања 
производа и технологије у грађевинском конструктерству 
србије, 1996–1999.
Основни циљеви пројекта били су: превођење Еврокодова и 
упознавање стручне јавности са новим европским стандар-
дима из области грађевинарства, као и формирање збирки 
тада важећих правилника и стандарда за различите области. 
Део који су покривали истраживачи из области геотехнике 
односио се на превод Еврокода 7 и формирање збирке пра-
вилника и стандарда Збирка југословенских правилника и 
стандарда за грађевинске конструкције, Књига 6 – Геотехни-
ка и фундирање. Руководилац пројекта је проф. др Петар 
Анагности.

конститутивно моделирање комплекса београдских глина 
са имплементацијом у инжењерској пракси, 2001–2004.
Tежиште пројекта било је конститутивно моделирање ком-
плекса београдских глина са аспекта одређивања параметара 
за одговарајуће постојеће еластопластичне моделе импле-
ментиране у комерцијалне софтверске пакете за прорачун 
конструкција. Резултати омогућују поузданије коришћење 
модела за тло јер пројектантима дају препоруке око избора 
модела и величина улазних параметара за тло које је било 
предмет предложеног истраживања. Део пројекта је био на-
ставак истраживања у имплементацији еластопластичних 
модела за тло у МКЕ и развој домаћег софтвера за решавање 
геотехничких проблема. Руководилац пројекта је проф. др 
Мирјана Вукићевић.
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развој и унапређење метода за анализу 
интеракције конструкције и тла на основу теоријских 
и експерименталних истраживања, 2011–2019.
Циљ пројекта био је да се унапреди моделирање тла у 
софтверима за интегрални прорачун интеракције конструк- 
ција–тло неким од напреднијих модела тла. Резултат про-
јекта било је унапређење домаћег софтвера у домену им-
плементације еластопластичних конститутивних модела 
за тло. У програм ГЕО-ПАК (део програмског пакета ПАК 
за статичку и динамичку анализу конструкција МКЕ, Ла-
бораторије за инжењерски софтвер Машинског факулте-
та у Крагујевцу) имплементирани су Mодел са граничном 
површи за циклична оптерећења и Drucker Prager модел са 
капом. Руководилац пројекта је проф. др Верка Проловић 
(Грађевинско-архитектонски факултет, Универзитет у Нишу).

Истраживање утицаја вибрација од саобраћаја на зграде 
и људе у циљу одрживог развоја градова, 2011–2019.
Циљ истраживања био је да се проуче постојећи међунаро-
дни стандарди и да се на основу тога дају одговарајуће пре-
поруке за мерење и анализу вибрација од саобраћаја, као 
и да се развију сопствене емпиријске и нумеричке методе 
за предвиђање вибрација у зградама. У оквиру пројекта, 
као један од најважнијих резултата пројекта, 2017. године 
издата је монографија Вибрације од саобраћаја: настанак, 
мерење, предвиђање и процена њиховог дејства на објекте и 
људе, чији је уредник проф. др Мира Петронијевић. Руково-
дилац пројекта је проф. др Мира Петронијевић

Примена GNSS и LIDAR технологије у мониторингу стабилно-
сти инфраструктурних објеката и терена, 2011–2019.
Руководилац пројекта је проф. др Биљана Аболмасов. Дeфор-
мациони мониторинг инфраструктурних објеката и терена 
представља неопходну компоненту у ефикасном праћењу и 
одржавању њихове стабилности. Развојем технологије за пра-
ћење померања објекaта и терена, створени су основни пред-
услови за постизање тог циља. LIDAR технологија, у односу 
на конвенционалне мерне технике, омогућује да се објекат 
снимања дискретизује великим бројем тачака, те је интерпре-
тација детаља неупоредиво побољшана. Такође, могуће је гене- 
рисати различите деривате модела објекта и терена, попут 
попречних профила, различитих пресека, погледа, изохипси 
и сл. Циљ предложеног пројекта јесте да установи и реализује 
примену одговарајућег система деформационог мониторин- 
га на карактеристичним локацијама. Употребом геодетских 
инструмената, LIDAR технологије и геотехничких сензора у 
интерактивном режиму рада, уз дефинисање одго-варајућих 
улазних и излазних величина, софтверске и хардверске архи-
тектуре, модела комуникације, анализе и презен-тације по-
датака, планира се сагледавање функционалних веза између 
елемената система и тестирање система у реалним условима.

Пројекат МЕЂА: одрживост природних феномена 
у условима климатских промена, 2016–2017.
Доц. др Урош Ђурић је заједно са в. проф. др Марком Пејићем 
са Катедре за геодезију и геоинформатику и још троје колега 
са Рударско-геолошког факултета (са Катедре за геотехнику 
и геофизику) формирао неформалну истраживачку групу 
која је 2015. године започела са публиковањем заједничких 
радова и презентацијом резултата истраживања и тиме и 
ширењем свести о неопходности интердисциплинарности 
и мултидисциплинарности приликом истраживања. Не- 
формална група је добила грант фондације Покрени се за 
науку за пројекат МЕЂА у конкуренцији са више од 70 пре-
длога пројеката. Пројекат је био мултидисциплинарног ка-
рактера и обухватао је следеће научне области: геолошко 
инжењерство, геонауке и геодетско инжењерство.

Истраживање се односило на неинвазивно праћење и 
анализу еродивних појава у једном од најзначајнијих при-
родних феномена у Србији – Ђавољој вароши, применом 
метода даљинске детекције и геодетског мониторинга, са 
циљем одрживости природних феномена у условима кли-
матских промена. Руководилац пројекта је био в. проф. др 
Милош Марјановић са Рударско-геолошког факултета Уни-
верзитета у Београду.

Истраживачки рад у лабораторији за механику тла
Значајан део истраживачког рада одвијао се у Лабораторији 
за механику тла. Основне делатности Лабораторије за меха- 
нику тла усмерене су у два правца: наставна делатност, чи- 
ји је главни циљ обука студената на дипломској и после-
дипломској настави у оквиру рада Грађевинског факултета, 
и научноистраживачка и стручна делатност у сарадњи са 
надлежним државним институцијама, другим научноистра-
живачким организацијама и привредним субјектима. У об-

Примена методе даљинске детекције, Ђавоља варош
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ласти научноистраживачког рада Лабораторија за механи- 
ку тла је својом активношћу стекла велики ауторитет и зна-
чајно место у ширем региону. У овој Лабораторији су поред 
великог броја стручних испитивања обављена и бројна науч-
на истраживања чији су резултати публиковани и запажени 
у земљи и иностранству.

У периоду од 2011. до 2015. године интензивно су врше-
на истраживања могућности коришћења нуспродуката из 
термоелектрана (пепела и шљаке) за стабилизацију тла и 
као материјала за израду насипа. Такође, вршена су испи-
тивања хемијских додатака за стабилизацију тла. Урађене су 
четири студије које представљају значајан корак ка сагле-
давању могућности примене нуспродуката у изградњи и 
реконструкцији саобраћајне инфраструктуре, као и сагле-
давању могућих економских ефеката. 

студија употреба летећег пепела термоелектрана 
за стабилизацију тла, самозбијајући и ваљани бетон (RCC) 
са освртом на трајност цементних малтера 
и ситнозрних бетона (2014)
Да би се пепео из домаћих термоелектрана увео у прак-
тичну употребу у грађевинској индустрији, неопходна су 
претходна истраживања којима би се испитали сви аспек-
те његове употребе. Циљ истраживања јесте да се испитају 
могућности употребе летећег пепела за стабилизацију тла 
уместо класичних материјала (цемента и креча) и као до-
датка у мешавини за справљање самозбијајућих бетона. 
Резултати испитивања су почетни кораци ка отварању но-
ве области примене летећег пепела у грађевинарству код 
нас. Тиме ће се у будућности, с једне стране, смањити ко-
личине пепела на депонијама, а са друге смањити финални 
трошкови изградње путева, односно цена самозбијајућег и 
ваљаног бетона. Извршено је око 460 лабораторијских опи-
та у Лабораторији за механику тла.

студија коришћење летећег пепела и шљаке 
произведених у те јП еПс за потребе железнице (2015)
Циљ студије био је да се на бази најважнијих карактеристи-
ка (хемијског и минералног састава) пепела и шљаке из Ко- 
лубарског и Костолачког угљеног басена ураде лаборато-
ријска испитивања физичких и механичких својстава. На 
основу испитивања дефинисан је начин брзе и технолош-
ки једноставне стабилизације додавањем базичних компо-
ненти (креч, цемент и др.) како би пепео и шљака уграђени 
у конструкцију доњег строја железничке пруге, односно 
чврсту колосечну подлогу имали одговарајућу стабилност 
и носивост. За овако дефинисан циљ, студија је обухватила 
истраживање могућности примене пепела и шљаке из сило-
са, односно директно из производње, као и депоноване ме-
шавине пепела и шљаке за добијање материјала погодних за 
грађење појединих елемената конструкције железничке ин-

фраструктуре. Извршено је око 470 лабораторијских опи- 
та у Лабораторији за механику тла.

студија коришћење пепела произведених у те јП еПс 
за изградњу и реконструкцију хидротехничких објеката (2016)
Испитана је мешавина пепела и шљаке са депоније ТЕ Мо-
рава без додатка везива (креч) с њим. Извршено је око 50 
лабораторијских опита у Лабораторији за механику тла у 
циљу одређивања физичких и механичких карактеристика 
пепела и шљаке.

На основу опсежног лабораторијског испитивања у прет-
ходне три студије изведени су генерални закључци да би 
масовна примена нуспродуката из домаћих термоелектрана 
имала велики еколошки, економски и практичан значај. Пе-
пео и шљака представљају погодан грађевински материјал за 
примену у изградњи саобраћајне инфраструктуре. Смањује 
се количина депонованог материјала и при томе долази до 
смањења загађења ваздуха, воде, тла и биљног покривача. 
Коришћењем пепела и шљаке штеде се природни ресур-
си камених материјала чије су резерве ограничене. Осим 
тога, постоји уштеда енергије за експлоатацију, дробљење и 
млевење камених материјала стандардног квалитета.

студија стабилизација високопластичне глине 
применом течног хемијског адитива Полибонд (2015)
Испитане су могућности стабилизације глине високе плас-
тичности применом течног хемијског адитива Полибонд, 
као и стабилизације тла комбинацијом летећег пепела из ТЕ 
Костолац и Полибонда. У циљу утврђивања ефеката ста- 
билизације спроведена су опсежна лабораторијска испити-
вања физичко-механичких карактеристика стабилизованог 
тла. Резултати истраживања јасно указују на позитивне ефе-
кте стабилизације глине Полибондом и потврђују ставове 
да се он може успешно применити као стабилизатор гли-
новитих врста тла у различитим практичним применама 
као што су: стабилизација слабоносивог тла, изградња на-
сипа и геотехничких конструкција мале водопропусности, 
побољшање механичких особина горњих слојева доњег стро- 
ја саобраћајница.

ПравцИ развоја катедре
Решавање геотехничких проблема, у различитој мери и об-
лицима, готово је неизбежно у пројектовању и грађењу свих 
врста грађевина, било да се ради о бетонској било челичној 
конструкцији, хидротехничком објекту или саобраћајници. 
Историјски гледано, геотехника се као посебна област гра-
ђевинарства успоставља у првој половини 20. века. Први 
међународни конгрес за механику тла и фундирање одржан 
је 1936. године. Оснивање Катедре за грађевинску геотехни-
ку на Грађевинском факултету 1987. године представља, са 
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извесним закашњењем, корак у правом правцу, у складу 
са организацијом катедара на већини грађевинских фа-
култета у развијеном свету. Формирање посебног модула 
Грађевинска геотехника на студијском програму Грађе-
винарство логичан је наставак овог процеса, чиме се иде у 
корак са савременим студијским програмима у свету, као 
и са инжењерском праксом, где је јасно одвојена улога 
грађевинског инжењера специјалисте геотехнике. Тренд 
изузетно брзог развоја различитих дисциплина геотехни-
ке у последњим деценијама сигурно ће се наставити, што 
пред Катедру ставља низ великих изазова у годинама које 
следе. Правци развоја појединих области на Катедри имају 
различите материјалне и кадровске захтеве и проблеме.

Експеримент је неизоставни део развоја свих научних 
дисциплина. Сходно томе, први корак у свакој геотехничкој 
анализи јесте теренско и лабораторијско истраживање тла 
и стене. Механика тла, као фундаментална дисциплина гео-
технике, изузетно напредује у погледу савремених експери-
менталних метода испитивања понашања тла у сложеним 
условима напрезања (динамичко оптерећење, делимично 
засићено тло итд.). Опрема Лабораторије за механику тла 
адекватна је потребама извођења практичне наставе на 
основним и мастер академским студијама. Студенти су у 
могућности да се директно упознају са стандардним мето-
дама геомеханичких испитивања, чиме се олакшава њихово 
укључивање у инжењерску праксу одмах по дипломирању. 
Међутим, у погледу опреме за научноистраживачки рад, 
ситуација је лошија и такве опреме у Лабораторији прак-
тично и нема. Материјални услови на Факултету, као и 
историјске околности, нису могли да испрате брзи тренд 
светског развоја савремене експерименталне опреме за гео-
техничка испитивања. Стога је од прворазредног значаја до- 
датно опремање Лабораторије за механику тла развојном 
опремом за научноистраживачки рад, чиме би се отворио 
простор за нове научне пројекте и стручна достигнућа. Ка-
тедра је у претходној деценији у области експериментал-
них научних истраживања, и поред слабе опремљености 
Лабораторије, ипак остварила запажене резултате у доме- 
ну метода побољшања слабоносивих тла применом инду-
стријских нуспродуката, а будући инфраструктурни про-
јекти и све строжи захтеви одрживе изградње отварају 
могућности за даљи развој у овој области. 

Услед недостатка специјалне лабораторијске опреме за 
потребе научноистраживачког рада, оријентација научнои-
страживачког рада на Катедри у последњих двадесет година 
била је усмерена у развојно-истраживачком и теоријском 
правцу, првенствено ка унапређењу метода нумеричке 
геотехничке анализе. Развој напредних, али за употребу 
довољно једноставних конститутивних модела за тло неоп-
ходан је услов за рационално пројектовање геотехничких 
конструкција. До сада су на Катедри у овој области постиг-

нути значајни резултати, у виду два оригинална консти-
тутивна модела за описивање механичког понашања песка 
и механичког понашања преконсолидованих глина. Пара-
лелно са истраживањем на развоју нових конститутивних 
модела за тло, на Катедри су урађена значајна истраживања 
у области развоја нових метода за нумеричку интеграцију 
конститутивних модела. Наведени конститутивни моде-
ли за тло развијани су у оквиру класичне еластопластичне 
теорије. Планира се унапређење и развој модела у оквиру 
теорије хипопластичности. Такође се планира проширење 
развијених модела релацијама за предвиђање механичког 
понашања тла при цикличном оптерећењу, као и у услови-
ма делимичног засићења водом. Са унапређењем конститу-
тивног моделирања делимично засићених глина, планира 
се даље унапређење нумеричких модела за анализу утицаја 
климе и вегетације на поље порних притисака унутар ин-
фраструктурних насипа од високопластичних глина, као и 
даљи развој метода нумеричке интеграције.

Велики број чланова Катедре је, у оквиру својих истражи-
вања, развио сопствене рачунарске програме и алате и ов-
ладао савременим софтверским пакетима за пројектовање 
конструкција. Тиме је направљена добра основа за годи-не 
које следе, у којима ће се додатно интензивирати диги-
тализација у грађевинарству. Планира се интензивирање 
научноистраживачког рада у имплементацији информаци-
оних (BIM) технологија у геотехници, као подршке одржи-
вом развоју и управљању одржавањем инфраструктурних 
објеката. Концепт интегрисаних BIM и МКЕ модела разли-
читог нивоа детаљности је савремен проблем и већ је познат 
у научној заједници. Применом модела одговарајућег нивоа 
детаљности у одговарајућој фази пројектовања значајно се 
смањује укупно време пројектовања. Истраживања у обла- 
сти нумеричког моделирања изградње тунела већ се спрово-
де на Катедри, при чему се планира наставак истраживања 
у овој области уз укључивање интеракције тунела и посто-
јећих надземних и подземних конструкција (као што су 
зграде, шипови, постојећи тунели), као и укључивање 
комплекснијих конститутивних модела тла (што мора бити 
праћено одговарајућим лабораторијским и теренским истра-
живањима ради обезбеђивања параметара модела). Плани-
рана истраживања у овој области обухватају унапређење и 
оптимизацију већ развијених нумеричких модела темељних 
конструкција на шиповима, као и даље кораке у домену 
аутоматизације нумеричких симулација. С обзиром на то 
да се очекује почетак изградње београдског метроа у скорој 
будућности, резултати планираних истраживања могу има-
ти велику примену у пракси.

Учесталост појава и све веће материјалне штете од кли-
зишта и њима сродних појава нестабилности довеле су до 
повећаног интересовања за процену хазарда и ризика од 
клизишта у Србији. Унапређењем и надоградњом савреме-
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них технологија, поступака и метода инжењерско-геолошког 
и геотехничког моделовања и мониторинга добијени су зна-
чајни подаци за реализацију истраживачких активности. Но- 
ва сазнања о инжењерско-геолошком, геотехничком и гео-
динамичком моделу понашања клизишта омогућила би да 
се у будућности за потребе различитих нивоа пројектовања 
објеката или урбанистичког планирања умање могуће еко-
номске последице на становништво, материјална добра, као 
и на инфраструктурне објекте. На Катедри су планирана 
даља истраживања у овој области, првенствено у правцу 
унапређења мониторинга клизишта применом метода да-
љинске детекције.

Укључивање млађих сарадника у научноистраживачки 
рад и развој научног подмлатка је стални задатак Катедре. 
Велики број наставника и сарадника на Катедри боравио је 
на истраживачким боравцима на престижним европским 
универзитетима. Јачање међународне сарадње препознато 
је као један од најзначајнијих циљева Катедре у годинама 
које следе. На овај начин не само да се олакшава праћење на-
учних и стручних трендова, већ се и обезбеђује континуитет 
научноистраживачког рада, кроз припрему и конкурисање 
на међународним научним позивима. Први корак у правцу 
даљег јачања међународне сарадње јесте ангажовање ре-
номираних гостујућих професора на Катедри. Катедра за 
грађевинску геотехнику одржава контакте и са сродним ка-
тедрама у Србији и земљама региона. Готово сваке године се 
на Грађевинском факултету, под покровитељством Катедре, 
одржавају предавања истакнутих стручњака и професора 
из области геотехнике. У плану је наставак и проширење 
међукатедарске сарадње кроз организацију заједничких 
семинара како би се још више олакшао и унапредио рад у 
овој изазовној области грађевинског инжењерства и убрзао 
проток нових сазнања.

Чланови Катедре за грађевинску геотехнику су кроз 
историју увек били носиоци друштвеног развоја кроз рад 
на изради домаће техничке регулативе. Овај принцип се 
мора задржати и у будућности, кроз различите активности. 
Поред учешћа у националним телима за стандардизацију, 
програме континуиране едукације на Грађевинском фа-
култету и активно учешће у струковним удружењима, Ка-
тедра ради на увођењу савремених прописа пројектовања 
у наставни процес на свим нивоима студија. Уз едукацију 
будућих генерација студената, Катедра мора бити организа-

тор тематских стручних семинара о актуелним проблеми-
ма у геотехничкој пракси. Овим ће се заокружити процес 
хармонизације домаћих и европских прописа и сасвим си-
гурно повећати конкурентност домаћег грађевинарства на 
светском тржишту.

Савремена инжењерска пракса, техничка регулатива, 
као и наставни програми на престижним светским уни-
верзитетима у последњим деценијама сведоче о неопход-
ности формалне специјализације грађевинских инжењера 
из области грађевинске геотехнике. Катедра за грађевинску 
геотехнику је правовремено препознала овај тренд. Поред 
великог броја дипломских радова који се на Катедри већ 
традиционално раде у области фундирања, настава на ма-
стер академским студијама у наредном периоду одвијаће се 
и на посебном модулу – Грађевинској геотехници. Очекује 
се још веће интересовање студената за ову изузетно инте-
ресантну и изазовну област грађевинског инжењерства. 
Досадашњи резултати, тренутна опремљеност и кадров-
ски потенцијал представљају добру основу за будући рад. 
Међутим, за успешну реализацију нових наставних про-
грама, увођење нових научних области у програм Катедре и 
формирање уџбеничке литературе, неопходно је и кадров-
ско проширење Катедре. Тренутни кадровски потенцијал, 
иако наизглед довољан, врло је осетљив и на минималне 
флуктуације броја чланова (одласци у пензију, студијски 
боравци и усавршавања, привремена одсуства и сл.). 

Посматрајући историјски развој научних области у ок-
виру Катедре за грађевинску геотехнику, као и остварене 
резултате у настави, научноистраживачком и стручном 
раду, може се закључити да је Катедра до данас успешно 
пратила актуелне правце развоја геотехнике у земљи и све-
ту. Може се очекивати да ће Катедра у будућности успешно 
одговорити на све изазове: савремено образовање буду-
ћих грађевинских инжењера, научноистраживачки рад и 
учешће у решавању врло широког спектра сложених про-
блема у пракси. Успех ће, пре свега, зависити од погледа и 
далековидости чланова Катедре, који имају професиона-
лни и шири друштвени задатак да буду достојни својих 
претходника и развој грађевинске геотехнике у Србији во- 
де у корак са савременим научним и стручним достигнући-
ма. Наравно, интензитет даљег развоја Катедре зависиће и 
од подршке Факултета, као и државе, и делити судбину на-
шег грађевинарства и друштва у целини.
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ИсторИјскИ развој вИсокошколске наставе 
Из оБластИ Путева И железнИца до 1996. годИне

Период до оснивања Факултета 1948. године
Од самог почетка функционисања Србије као самосталне 
државе осећала се потреба за инжењерима, посебно грађе-
винским и архитектама1. Чак и пре оснивања Велике шко-
ле, у оквиру предавања из предмета Грађанска архитектура 
на Лицеју, професор Емилијан Јосимовић је обухватао и 
одређена поглавља из области грађења путева. 

Почеци Катедре за железнице и путеве на Техничком фа-
култету Велике школе везују се за 1870. годину када је проф. 
Петковић отпочео своја предавања из предмета Грађевине 
на суву и на води, с обзиром на то да је настава из грађења 
железница (гвоздених путева) била окосница тог предмета. 
У то време (1881. године) почиње се са градњом прве желез-
ничке пруге у Србији (Београд–Ниш), а уџбеници које је из-
радио проф. Петковић значајно су допринели формирању 
инжењерског кадра, посебно из области пројектовања и 
грађења железница и путева.

Током даљег развоја Велике школе дошло је до дифе-
ренцирања предмета и стварања нових катедара и сваким 
новим законом или уредбом ова Катедра је само добијала 
на својој снази и повећању броја предмета. Избором проф. 
Миливоја Јосимовића за професора Науке о грађењу же-
лезница, путова и тунела, ова катедра добија своју јасну 
профилацију коју ће задржати кроз дуги период свог по-
стојања – више од једног века.

Највећи и најзначајнији преокрет и реформу доживео је 
Технички факултет који је подељен на три одсека према Уред-
би из 1897. године. На Грађевинско-инжењерском одсеку, за 

1   У монографији Грађевинског факултета из 1996. године о настави из 
области путева и железница детаљније је писао професор Војо Анђус. 
Овде се због целовитости даје сажетак чињеница које су од значаја за 
сагледавање генезе и развоја наставе из путева и железница.

који се опредељивало највише студената, било је одређено да 
се изучавају Основи трасирања и грађења обичних путова 
(друмова), Грађење железница, са пројектовањем и Грађење 
тунела. Наведене предмете од 1893. године предаје инж. 
Јефта Т. Стефановић, професор Велике школе, који је на Ка-
тедри за железнице и путове наследио проф. М. Јосимовића. 

Са мањим изменама у погледу назива предмета, овако 
конципирана настава одвијала се све до оснивања Универ-
зитета, 1905. године.

На Техничком факултету, који је ушао у састав Уни-
верзитета, одржавала се настава из 67 наука и вештина на 
три одсека: Одсеку за грађевинске инжењере, Одсеку за 
архитекте и Одсеку за машинске инжењере. Група предме-
та која је била неопходна за стицање титуле грађевинског 
инжењера обухватала је и предмете: Путови, Грађење же-
лезница и Земљани радови и тунели, а дипломски рад је 
било могуће радити из три групе наука, од којих је једна 
била Путови, железнице, мостови и гвоздене конструкције, 
посебно и комбиновано, а друге две су се односиле на Хи-
дротехнику и Геодезију. Овакво стање је практично зад-
ржано до почетка балканских ратова 1912. године када је 
објављена мобилизација студената и професора.

Међу првим професорима који су изабрани на новоос-
нованом Универзитету био је и дотадашњи редовни про-
фесор Велике школе за Науку о грађењу путова, железни-
ца и тунела инж. Јефта Т. Стефановић, који је постављен 
за редовног професора 11. марта 1905. године за предмете 
Грађење железница и путова, Земљани радови и Тунели. Он 
је наведене предмете предавао све до избијања Првог свет-
ског рата и неколико година после његовог завршетка, када 
је услед недостатка наставничког кадра држао ове предмете 
до 1922. године.

Период од завршетка Првог светског рата до почетка 
Другог светског рата (1919–1945) карактерише нагли развој 
наставе из области железница, али и осетно запостављање 
наставе из области путева. То је период у којем је на Технич-
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ком факултету настава из области железница развијена до 
завидних висина, за шта највећу заслугу има професор Ки-
рило Савић, који је био шеф Катедре за железнице и путо-
ве. Он се 1922. године вратио из Русије и био постављен за 
редовног професора Техничког факултета. Тиме започиње 
нагли развој наставе из области железница. Он прво пре-
узима један део наставе из предмета Железнице и Земљани 
радови и тунели, а по одласку проф. Стефановића у пензију, 
и наставу из Путева.

У школској 1922/1923. години била су ангажована три 
наставника за путеве и железнице и то: редовни проф. К. 
Савић, који је држао наставу из предмета Железнице 1 (Же-
лезнице и путеви) и Земљани радови и тунели, хонорарни 
професор др П. Ришков, који је држао наставу из Железни-
ца 2 (Железничке станице и сигнализација) и Горњег строја 
железница, и хонорарни професор др В. Шчегловитов, који 
је држао наставу из Експлоатације железница. 

Већ 1925/1926. године из области железница уводи се 
нови предмет – Железничка возна средства, а настава се по-
верава проф. В. Фармаковском и проф. К. Савићу. Исте годи-
не раздваја се предмет Железнице 1 на Путеве и Железнице 
1, а наставу је и даље држао проф. К. Савић из оба пред-
мета. Исте године уводи се и предмет Практична примена 
теорије трасирања, који је више био посвећен трасирању 
железничких пруга, а предавао га је инж. З. Васковић.

По позиву проф. К. Савића, 1930. године долази за аси-
стента волонтера на предмету Железнице инж. Д. Дими-
тријевић, који је од 1932. године, када је изабран за приват-
ног доцента, до почетка Другог светског рата држао наставу 
из предмета Железнице, а од 1938. године и из предмета 
Одржавање железница. Након Другог светског рата држао 
је наставу из предмета Тунели.

Године 1933. из области саобраћајница био је само један 
стални асистент, инж. С. Ракочевић. Наредне године на пре-
дметима железничке групе изабран је за асистента инж. М. 
Јаковљевић.

У периоду између два светска рата проф. К. Савић је ин-
тензивно радио на свом капиталном делу Грађење желез-
ница. Прва књига, у којој су обрађени технички услови за 
пројектовање железница, објављена је 1934. године, а друга, 
у којој су обрађена питања и проблеми железничке полити-
ке и економије, издата је 1939. године. Трећа књига, која је 
посвећена познавању геолошких и физичких својстава сре-
дине у којој се планира израда трупа пруге, издата је 1948. 
године, а четврта књига, која обрађује преостале целине у об-
ласти грађења железница, укључујући и проблеме пројекта, 
конструкције и стабилности земљаног трупа и вештачких 
објеката у трупу и на прузи, као и проблеме заштите пруге 
од снежних сметова, усова и ветра, објављена је 1949. године.

Почев од 1932/1933. године предмет Путеви предавао је 
проф. В. Шчегловитов, који је тиме испунио услов за избор 

у редовног професора. Крајем 1933. године за асистента за 
предмет Путеви постављен је инж. Е. Брадна, који настоји 
да се теорија пројектовања путева заснује на захтевима и 
потребама моторног саобраћаја. У ту сврху, он 1933. године 
издаје књигу Друмови – пројектовање, а 1935. године и дру-
ги део књиге – Друмови – грађење. Обе ове књиге значајно 
су унапредиле технику пројектовања и грађења путева. Го-
дине 1934. уважена је оставка инж. Е. Брадне.

Позитиван корак учињен је и у области коловозних кон- 
струкција увођењем теорије о појединим угљоводоничним 
и силикатним конструкцијама у програм тадашње наставе. 
То су били скромни зачеци ове области, без лабораториј-
ских пропратних истраживања и вежбања и без ширег тео-
ријског и практичног искуства. Ова искуства стицана су 
постепено на градилиштима тога времена и споро су про-
дирала у програм наставе.

Године 1938. Југославија закључује тзв. „милијардерски 
зајам” намењен развоју саобраћајне гране привреде, из кога 
је 578 милиона динара било намењено за модернизацију 
путне мреже и њено оспособљавање за моторни саобраћај. 
Ова сума била је довољна да се изгради и модернизује око 
500 км путева. Овај први већи захват у путној привреди 
земље имао је свој утицај у многим другим гранама јавне 
делатности, па и у програмима факултетске наставе.

Исте године Министарство грађевина шаље четворицу 
млађих инжењера у Немачку, ради специјализације у об-
ласти пројектовања и грађења савремених путева и у об-
ласти механике тла. Из Србије су у тој групи били инж. М. 
Марковић и инж. Н. Најдановић.

У вежбањима из области путева и железница, непосред-
но пред Други светски рат, сарађивали су: инж. М. Марко-
вић, хонорарни асистент за предмет Путеви, и инжењери В. 
Лапко, М. Стајић и В. Крстић на железничкој групи пред-
мета. 

Школске 1937/1938. године инж. С. Ракочевић је уна-
пређен у звање доцента и преузима наставу из предмета 
Земљани радови и Познавање и употреба возног парка са 
теоријом вуче. 

После прекида због Другог светског рата, настава је на 
Техничком факултету у Београду обновљена 1945. године и 
одвијала се паралелно по два наставна плана, предратном и 
послератном. Студије су трајале десет семестара и делиле су 
се на припремни део, у трајању од три године, и стручни део, 
који је трајао годину и по. Десети семестар је био предвиђен 
за израду дипломског рада. Усмерења у трећој години била 
су на Конструктивни, Хидротехнички и Саобраћајни смер.

У годинама после Другог светског рата предмет Пројек-
товање и грађење путева и улица преузео је проф. М. Мар-
ковић. На предметима у оквиру железничке групе изабрани 
су у звању ванредног професора инж. В. Стехлик и инж. В. 
Лапко, за предмет Железничке станице и сигнализација, и у 
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звању доцента инж. Б. Манојловић, за предмет Железнице. За 
хонорарног сарадника из предмета Пројектовање и грађење 
железница постављен је инж. Д. Бајић, који је касније биран 
у звање предавача и вишег предавача.

Настава на Саобраћајном одсеку употпуњује се новим 
предметима: Специјални системи железница, из кога је на-
ставу преузео инж. В. Стехлик, и Уређење градова, за који је 
ангажован хонорарни доцент арх. М. Радовановић са Архи-
тектонског факултета у Београду.

Период од 1948. до 1996. године
У периоду од оснивања Грађевинског факултета 1948. године 
до укидања Техничке велике школе 1954. године, због проши-
рених наставних планова и програма, бирају се нови настав-
ници: инж. М. Јаковљевић у звању ванредног професора за 
предмете Пројектовање железница и Саобраћајна економија, 
инж. Д. Петровић у звању доцента за предмет Одржавање 
железница, инж. Г. Симић у звању доцента за предмет Желез-
нице и инж. Ж. Ђукић у звању доцента за предмет Грађење 
путева, као и већи број асистената за предмете Пројектовање 
путева, Грађење путева, Основи железница и Горњи строј и 
станице. Међутим, због недовољног броја асистената, а на-
рочито због природе стручних предмета, у овом периоду 
ангажовани су афирмисани инжењери из државне управе, 
еминентних института и великих предузећа за пројектовање 
и грађење железница, путева и аеродрома у својству спољних 
стручних сарадника за стручне предмете, што је било више-
струко корисно и допринело бољем сагледавању проблема 
из праксе и преношењу стечених практичних искустава. У 
том периоду оснивају се и две лабораторије – Лабораторија 
за механику тла (1953) и Лабораторија за путеве (1960).

У периоду од 1952. до 1966. године било је више проме-
на наставних планова као резултат усклађивања са закони-
ма о универзитету, што је доводило и до промене дужине 
студирања, привременог укидања одсека, као и увођења 
степенасте наставе. Додатни проблем био је недостатак 
наставног особља, што је било посебно изражено на гру-
пи железничких предмета, где је велики број наставника 
пензионисан или је преминуо. Године 1965. проф. С. Јањић 
прелази са Саобраћајног факултета као ванредни професор 
на Грађевински факултет и преузима наставу из предмета 
Железничке станице и Горњи строј железница. 

Средином шездесетих година на Катедри су на групи 
предмета Железнице били ангажовани: Б. Манојловић, ре-
довни професор и ванредни професори др С. Јањић и М. 
Аћимовић, један хонорарни виши предавач (Д. Бајић) и је-
дан асистент (Д. Игњатић). На групи предмета Путеви била 
су два редовна професора (М. Марковић и Ж. Ђукић) и три 
асистента (инж. М. Обрадовић, инж. Ј. Kатанић и инж. Д. Ра-
досављевић).

Наставним планом из 1966. године поново је уведена кон-
тинуална настава у трајању од пет година. Наставни план 
предвиђа заједничку наставу у трајању од четири семестра, а 
од петог семестра поделу на три одсека: Конструктивни, Хи-
дротехнички и Путеви и железнице.

Крајем шездесетих и током седамдесетих година прошлог 
века долази до значајне обнове кадра на Катедри. Године 
1969. изабран је у звање асистента на предмету Коловозне 
конструкције инж. А. Цветановић, који је 1988. изабран 
за редовног професора за Основе саобраћајница и Путеве 
на Конструктивном, Хидро и Геодетском одсеку. За групу 
предмета Путеви је 1972. године изабран у звање асистента 
инж. М. Малетин, који је 1992. године изабран у звање ре-
довног професора за предмет Градске саобраћајнице. Године 
1974. је изабран у звање асистента инж. Д. Божовић за пред-
мет Железничке станице, а у звање доцента за исти предмет 
изабран је 1987. године, када је преузео наставу по одласку 
проф. С. Јањића у пензију. У периоду од 1974. до 1992. године 
наставу из предмета Горњи строј железница држао је проф. 
С. Ранковић, који је био привремено прешао са Катедре 
ТМТК. Године 1975. је за асистента на групи предмета Путе-
ви изабран инж. В. Анђус, који је 1994. године изабран за ре-
довног професора за предмет Пројектовање путева. Године 
1976. је постављен за стручног сарадника из групе железнич-
ких предмета инж. М. Јокановић, а 1977. године је изабра-
на у звање асистента приправника за предмет Горњи строј 
железница инж. М. Томичић Торлаковић, која је касније за 
исти предмет изабрана у звање редовног професора. У звање 
асистента за групу предмета Путеви изабрани су инж. М. 
Вељковић 1979. године и инж. Д. Николић 1981. године.

Увођење усмереног образовања налагало је и Факул-
тету ревизију наставних планова и реформу наставе. У 
реформисаној настави на Одсеку за путеве и железнице 
предвиђено је изучавање само оних научних и стручних дис-
циплина које се тематски доводе у везу са пројектовањем и 
грађењем објеката саобраћајне инфраструктуре. На трећој 
години су били концентрисани предмети стручно-теориј-
ског карактера, у четвртој години се вршило надограђивање 
знања из области пројектовања објеката нискоградње, да би 
се у завршном, деветом семестру, кроз изборне предмете, 
извршило даље специјалистичко усавршавање на Путеве и 
Железнице. 

У току осамдесетих година наставу из предмета Желез-
нице прво је држао проф. др Б. Милошевић са Саобраћајног 
факултета у Београду, а затим у периоду од 1985. до 1993. го-
дине проф. др Б. Вељковић са Универзитета у Сарајеву. На-
кон 1993. године настава је поверена доц. др Д. Божовићу. 

У току 1987. године за асистенте приправнике изабра-
ни су инж. З. Поповић за предмет Железничке станице (од 
2015. године у звању редовног професора за групу предмета 
Железнице) и инж. Д. Гавран за групу предмета Путеви (од 



194   ◆   175 година Грађевинског факултета Универзитета у Београду (1846–2021)

II

Ка
те

др
е

П
Ж

А

2015. године у звању ванредног професора). Крајем 1988. го- 
дине за асистента приправника за групу предмета Коловоз-
не конструкције изабран је инж. Г. Младеновић (од 2014. 
године у звању ванредног професора).

Период од 1996. до 2021. године
Следећи модерне европске тенденције, Грађевински факул-
тет Универзитета у Београду уписао је школске 2005/2006. 
године прву генерацију студената по новом наставном пла-
ну и програму, у складу са Законом о високом образовању 
из 2005. године и Болоњском декларацијом. По новим про-
писима, Грађевински факултет има тростепене академске 
студије: основне, мастер и докторске. Ова промена је зна-
чајно унапредила ефикасност студија, како на основним и 
мастер, тако и на докторским студијама.

У овом периоду дошло је до смене генерација на Кате-
дри ПЖА. У пензију су отишли проф. М. Малетин (2006), 
проф. А. Цветановић (2009), проф. В. Анђус (2011), в. проф. 
Д. Мићевић (2011), проф. М. Томичић Торлаковић (2014) и 
доц. Д. Божовић (2014).

За асистенте су изабрани инж. Л. Пузавац 2005. године 
на групи предмета Железнице (напустила Грађевински фа-
култет 2013. године), инж. С. Фриц 2008. године на групи 
предмета Путеви (у звање доцента изабрана 2014. године), 
инж. Л. Лазаревић 2010. године на групи предмета Желез-
нице (у звање доцента изабран 2016. године), инж. В. Илић 
2011. године на групи предмета Путеви (у звање доцента 
изабран 2019. године) и инж. М. Орешковић 2012. на гру-
пи предмета Коловозне конструкције (у звање доцента из-
абран 2021. године).

У периоду од 1996. до 2021. године, Катедром ПЖА ру-
ководили су професори А. Цветановић (1996–2000), М. Ма-
летин (2000–2006), М. Томичић Торлаковић (2006–2012), З. 
Поповић (2012–2018) и Г. Младеновић (2018–2021).

наставна делатност катедре 

Промена организационих облика и имена катедре
Организација наставног процеса и истраживачког рада у 
области саобраћајне инфраструктуре мењала се током вре-
мена. 

У периоду између два рата, на Факултету су постојали 
следећи кабинети, односно заводи у Саобраћајној групи 
Грађевинског одсека: Кабинет (завод) за железнице и путо-
ве, Завод за земљане радове и тунеле, Завод за пројектовање 
и грађење путева и Завод за експлоатацију железница.

На Грађевинском факултету се 1948. године оснива трина-
ест катедри, од којих три на Саобраћајном одсеку: Катедра за 
пројектовање и грађење железница, Катедра за експлоатацију 

и одржавање железница и Катедра за пројектовање и грађење 
путева2.

Године 1978. оснивају се заводи и институти на Грађе-
винском факултету, у којима се обједињују рад у настави, у 
науци и сарадња са привредом. Тако је формиран Завод за 
саобраћајнице и геотехнику, који касније мења име у Инсти-
тут за саобраћајнице и геотехнику (1985), обједињујући све 
наставне, научне и стручне активности из области путева, 
железница и геотехнике. Научно-наставно веће Завода пре-
узима улогу бивших катедри. Први председник Наставно-
научног већа Завода био је проф. др С. Јањић, а по његовом 
одласку у пензију ту дужност је преузео проф. др З. Јоксић.

Почетком 1988. године, по новом Статуту, укида се На-
учно-наставно веће Института за саобраћајнице и геотех-
нику и оснивају се: Катедра за путеве и аеродроме, Катедра 
за железнице и Катедра за грађевинску геотехнику. Катедра 
за путеве и аеродроме и Катедра за железнице од поновног 
успостављања настављају да раде као обједињене катедре 
под називом Катедре за путеве и аеродроме и за железнице.

На основу Статута Грађевинског факултета из 2002. го-
дине, формирана је јединствена Катедра за путеве, аеродро-
ме и железнице, да би у складу са Статутом Грађевинског 
факултета из 2018. године име Катедре било промењено у 
Катедра за путеве, железнице и аеродроме.

наставни програми од 1948. до 1996. године
Према наставном плану из 1948/1949. године, на Саобраћај-
ном одсеку Грађевинског факултета настава из дисциплина 
Путева и Железница била је заступљена у оквиру следећих 
предмета: Уређење градова, Пројектовање путева и улица, 
Грађење путева и улица, Пројектовање и грађење железница, 
Горњи строј железница, Станице и станична постројења, При-
мена рачуна вуче на железницама, Техничка експлоатација 
и одржавање железница, Саобраћајна економија и Специ-
јални системи железница.

На одсецима за Конструкције (К) и Хидротехнику (Х) 
предавани су предмети Основи пројектовања и грађења пу-
тева и Основи железница. На Одсеку за геодезију (Г) пре-
давања су извођена у оквиру предмета Грађење комуника-
ција.

Према наставном плану из 1952/1953. године три одсека 
(Конструктивни, Хидротехнички и Саобраћајни) сједињени 
су у један одсек за грађевинске инжењере опште спреме са 
усмерењем у деветом семестру. У надлежности катедара за 
путеве и железнице према овом наставном плану били су 
предмети: Пројектовање путева, Градске саобраћајнице и 
2   Предмети Механика тла, Тунели, Земљани радови, Инжењерска гео-

логија и сл. били су у саставу катедара за путеве и железнице до 1988. 
године када је основана посебна Катедра за грађевинску геотехнику. 
Стога је развој наставе из ових предмета у периоду после Другог свет-
ског рата обрађен у оквиру Катедре за грађевинску геотехнику.
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улице, Грађење путева, улица и аеродрома, из области Пу-
теви, улице и саобраћајнице; Вуча, Пројектовање и грађење 
железница и Саобраћајна економика и политика из обла-
сти Железнице 1; и Горњи строј, Станице, Експлоатација и 
одржавање железница и Жичаре из области Железнице 2.

У периоду између 1955. и 1966. године дошло је до више 
измена наставних планова који су важили само за по не-
колико генерација студената, што је било узроковано из-
менама закона, привременим увођењем степенасте наставе, 
као и недостатком кадра, поготово на групацији железнич-
ких предмета. Из тог разлога су се неки предмети морали 
угасити, као Одржавање железница, Специјални системи 
железница и Експлоатација железница, а предмети Возна 
средства и Саобраћајна економија укључени су у предмет 
Железнице 1.

Према наставном плану из 1966. године, предмети у над-
лежности Катедре за путеве и железнице били су: Путеви и 
аеродроми, Градске саобраћајнице, Коловозне конструкције, 
Железнице, Железничке станице, Горњи строј железница и 
Економика саобраћаја. На одсецима за Конструкције и Хи-
дротехнику изводи се настава из предмета: Путеви и улице 
и Железнице, а на Одсеку за геодезију из предмета Основе 
саобраћајница.

Почев од 1972. године, у наставним плановима уведена 
је подела на полусеместре, а на Одсеку за путеве и желез-
нице уведени су нови предмети: Програмирање рада елек-
тронских рачунара и Математичка статистика. 

Према наставном плану из 1973/74. године, предме-
ти у надлежности Катедре за путеве и железнице били су: 
Горњи строј железница, Путеви и аеродроми, Коловозне 
конструкције, Железнице, Железничке станице и Градске 
саобраћајнице. На одсецима за Конструкције и Хидротех-
нику изводи се настава из предмета Путеви и улице, одно-
сно Путеви, са истим фондом часова.

У складу са реформом наставе која је изведена почев од 
1977/78. године, предмети у надлежности Катедре за Путе-
ве и железнице су били: Возна динамика, Путеви и аеро-
дроми, Железнице, Коловозне конструкције, Горњи строј 
железница, Градске саобраћајнице и Железничке станице, 
уз два изборна предмета: Одржавање железничких пруга и 
Планирање путног саобраћаја.

У току 1987. године долази до комплетне ревизије настав-
них планова и програма. Према наставном плану из 1988. 
године, чланови катедара за путеве и аеродроме и за желез-
нице држали су наставу из следећих предмета: Планирање 
простора и саобраћаја, Пројектовање путева, Железнице, 
Коловозне конструкције, Горњи строј железница, Железнич-
ке станице и Аеродроми.

Поред ових предмета, наставним планом из 1988. године 
предвиђени су и изборни предмети у IX семестру, и то Осно-
ве урбанизма (наставу је држао проф. Д. Младеновић са Ар-

хитектонског факултета), Одржавање путева, Одржавање 
железница и Заштита животне средине, од којих су студен-
ти били дужни да положе најмање два испита. 

Осим наведених предмета на Одсеку за путеве и желез-
нице, чланови катедара изводе наставу из предмета Основе 
саобраћајница у V семестру на Конструктивном, Хидротех-
ничком и Геодетском одсеку.

наставни програм од 1996. до 2005. године
Дипломске основне студије, у периоду од 1996. до 2005. го-
дине и преласка на систем студирања у складу са Болоњском 
декларацијом, биле су организоване као петогодишње сту- 
дије. Настава је трајала девет семестара, а десети семе-
стар је био резервисан за израду дипломског рада. Након 
заједничке прве две године, студенти су се опредељивали 
за један од четири одсека, у складу са наставним планом из 
1988. године.

Последипломска настава
Последипломске студије организовале су се у периоду до 
2007. године. Трајале су две године, а наставу су држали нају- 
гледнији и најискуснији професори. Предмети су били 
подељени у три групе: математичко-механички, теоријско-
технички и стручни. Наставним програмом било је пред-
виђено пет обавезних предмета и четири изборна предмета 
за усмерења Путеви, Аеродроми и Железнице. Предмети у 
надлежности Катедре за путеве и аеродроме и Катедре за 
железнице били су: Методологија истраживања, Динамика 
вожње, Вредновање варијантних решења, Саобраћајнице и 
животна средина, Одабрана поглавља пројектовања путе-
ва, Одабрана поглавља коловозних конструкција, Одабрана 
поглавља аеродрома, Одабрана поглавља железница, Ода-
брана поглавља железничких станица и чворови, Одабрана 
поглавља горњег строја железница и Град и саобраћај.

Након полагања свих испита студенти су, под вођством 
ментора, приступали изради магистарске тезе. Последи-
пломске студије завршавале су се јавном одбраном маги-
старске тезе пред компетентном комисијом. 

У периоду од 1996. године на Одсеку за путеве, желез-
нице и аеродроме одбрањено је осам магистарских радова. 

наставни програми после 2005. године
Од 2005. године наставни план и програм Грађевинског 
факултета значајно се мења и прилагођава принципима 
дефинисаним у Болоњској декларацији, који су уграђени и 
у нови Закон о високом образовању: петогодишње студије 
подељене су на основне академске студије (четири године) 
и дипломске (касније мастер) академске студије (једна го-
дина), укинуте су последипломске студије, а уведене док-
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торске академске студије у трајању од три године. Студен-
ти се на одређени модул (раније одсек) усмеравају током 
основних студија, после трећег семестра. Значајне новине 
су: увођење већег броја изборних предмета, увођење си-
стема бодовања сваког предмета у зависности од времена 
које је потребно за његово савладавање и увођење обавезе 
да сви предмети буду једносеместрални, што је довело до 
повећања броја предмета, пошто су двосеместрални пред-
мети подељени на два дела. Одсек за путеве и железнице је 
променио назив у модул Путеви, аеродроми и железнице.

У складу са новим тенденцијама и све већом применом 
информационих и рачунарских технологија, као и географ-
ских информационих система, уведена су два нова пред-
мета: Географски информациони системи из којег наставу 
држи проф. Б. Бајат и CAD у пројектовању саобраћајница 
из којег наставу држи в. проф. Д. Гавран. У наставни про-
грам је враћен предмет Механика вожње, а наставу до од-
ласка у пензију 2011. године држи в. проф. Д. Мићевић, а 
након тога проф. М. Демић са Машинског факултета у Кра-
гујевцу. Предмет Основе урбанизма постао је обавезан, а 
наставу држи проф. В. Ђокић са Архитектонског факулте-
та у Београду. Предмети Одржавање путева и Одржавање 
железничких пруга такође су постaли обавезни, а наставу 
држе в. проф. Г. Младеновић из Одржавања путева и проф. 
З. Поповић из Одржавања железничких пруга. Предмети 
CAD у пројектовању саобраћајница, Основе урбанизма, 
Одржавање путева и Одржавање железничких пруга су из-
менама из 2008. године поново постали изборни.

Предмети Пројектовање путева и Железнице, које су сту-
денти раније слушали са фондом од десет часова, подељени 
су на по два предмета: Планирање и пројектовање путева 1 
и 2 и Планирање и пројектовање железница 1 и 2.

Предмет Планирање простора и саобраћаја прешао је у 
изборну групу предмета, пре свега због превеликог опте-
рећења наставног кадра. У групи изборних предмета зад-
ржан је предмет Саобраћајнице и животна средина који је 
предавао доц. Д. Божовић до одласка у пензију, а касније 
је наставу преузео доц. Л. Лазаревић. Предмет Управљање 
одржавањем саобраћајница уведен је као изборни са циљем 
да се студенти упознају са принципима и елементима си-
стема за управљање саобраћајницама на стратешком нивоу, 
као и на нивоу пројекта. Наставу из овог предмета држи в. 
проф. Г. Младеновић.

Предмет Основе саобраћајница који се држи на другим 
модулима променио је име у Саобраћајни инфраструктур-
ни системи, са идејом да се обухвате и други саобраћајни 
инфраструктурни системи поред друмских саобраћајни-
ца. Наставу до свог одласка у пензију држи проф. А. Цве-
тановић, а затим је преузима в. проф. Д. Гавран, в. проф. И. 
Јокановић са Грађевинског факултета у Суботици, па доц. 
С. Фриц. Вежбе из овог предмета су у почетку држали сви 

асистенти са групација Путеви и Железница, али су почев 
од 2015. године на вежбама ангажовани искључиво аси-
стенти са групације Путеви.

На мастер студијама су се изучавали предмети који су 
претходно били заступљени на V години. Ту спадају Град-
ске саобраћајнице, из којег наставу држи проф. М. Малетин 
до одласка у пензију, а затим в. проф. Д. Гавран, и од 2019. 
године доц. В. Илић; Аеродроми, из којег наставу држи в. 
проф. Д. Гавран; и Железничке станице, који предаје доц. 
Д. Божовић до одласка у пензију, а затим предмет преузима 
проф. З. Поповић. 

У другом циклусу акредитације студијских програма, 
која је спроведена током 2013. године (прва генерација сту-
дената по том програму уписана је школске 2014/2015. го-
дине), модул је променио име у модул Путеви, железнице 
и аеродроми.

Изборни предмет Саобраћајнице и животна средина је са 
мастер студија пребачен на основне, а предмет Управљање 
одржавањем саобраћајница са основних на мастер. 

настава на докторским студијама
Настава на докторским студијама почиње од 2007. године, 
чиме се гасе последипломске студије према ранијим зако-
нима. Овај тренутак означава почетак систематског рада 
са докторским кандидатима кроз избор предмета у складу 
са њиховим изабраним областима из којих ће радити док-
торске дисертације, уз континуалну сарадњу са менторима. 
Докторске студије трају три године у оквиру заједничког 
студијског програма Грађевинарство. Настава је органи-
зована у прва три семестра где студенти бирају осам пред-
мета, из четири изборна блока од којих први блок садржи 
математичке, информатичке и општетеоријске предмете, а 
друга три блока садрже научне и научностручне предмете, 
специфичне за уже научне области. Остале обавезе односе 
се на објављивање радова у научним часописима и на науч-
ним скуповима и припрему за израду дисертације. 

У првој акредитацији докторских студија из 2008. годи-
не била су заступљена три предмета из области путева и 
железница.

Предмет Одабрана поглавља пројектовања путева преда-
вао је проф. В. Анђус до одласка у пензију, а у другом циклу-
су акредитације предмет је преузео в. проф. Д. Гавран. Циљ 
предмета било је сагледавање опште и посебне методологије 
истраживања у области планирања и пројектовања путева.

У оквиру предмета Одабрана поглавља горњег строја же-
лезница, који је предавала проф. М. Томичић Торлаковић до 
одласка у пензију 2015. године, изучавају се савремене кон-
струкције горњег строја и скретница, као и тенденције њиховог 
развоја. По одласку проф. Томичић Торлаковић у пензију, на-
ставу из овог предмета преузела је проф. З. Поповић.
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Предмет Одабрана поглавља механике вожње предавао 
је проф. М. Демић са Машинског факултета у Крагујевцу. 
Циљ предмета био је да се студенти упознају са основним 
функционалним проблемима који карактеришу функцио-
нисање система возач–возило–окружење како би могли 
самостално да моделирају систем, планирају и спроводе 
експериментална истраживања и врше оптималан избор 
параметара путева. У оквиру другог циклуса акредитације 
из 2013. године овај предмет је преузео проф. С. Брчић са 
Катедре за техничку механику и теорију конструкција.

Током првог циклуса акредитације извршена је допу-
на курикулума са још четири предмета који су примарно 
били оријентисани на материјале и карактеристике коло-
возних конструкција, као и на управљање одржавањем и 
финансирање путне инфраструктуре.

Циљ предмета Реологија битумена и асфалтних меша-
вина јесте упознавање са реолошким карактеристикама 
битумена и асфалтних мешавина, као и са савременим по-
ступцима њиховог испитивања. У оквиру предмета Одабра-
на поглавља пројектовања коловозних конструкција тежи 
се ка овладавању савременим аналитичким поступцима за 
прорачун стања напона и деформација у коловозним кон-
струкцијама, узимајући у обзир фундаменталне механичке 
карактеристике примењених материјала. Предавања из ова 
два предмета држи в. проф. Г. Младеновић.

У оквиру Одабраних поглавља система за управљање 
одржавањем путева студенти се упознају са концептима и са- 
временим поступцима за управљање одржавањем инфра-
структурних система, а примарно путне мреже, на нивоу про- 
јекта и на нивоу мреже. Кроз предмет Одабрана поглавља 
јавно-приватног партнерства у саобраћајној инфраструктури 
студенти се упознају са концептом и основним фазама у по-
ступку имплементације пројеката јавно-приватног партнер-
ства у саобраћајној инфраструктури (примарно укључујући 
путеве и железнице, али и луке и аеродроме). У првом циклусу 
акредитације наставу из ова два предмета је држао гостујући 
професор Универзитета у Београду dr Cesar V. Queiroz. Касније 
је наставу из ових предмета преузео в. проф. Г. Младеновић.

У другом циклусу акредитације докторских студија 
2014. године, курикулум докторских студија је проширен 
и за предмет Одабрана поглавља железница, у оквиру кога 
се студенти упознају са одабраним поглављима планирања, 
пројектовања, грађења и одржавања железница, која су од 
значаја за унапређење знања и способност истраживања у 
овим областима. Наставу из овог предмета држала је проф. 
З. Поповић, а у новом циклусу акредитације, почев од 2021. 
године, наставу ће преузети доц. Л. Лазаревић.

У последњем циклусу акредитације докторских студија 
2021. године извршено је значајно проширење курикулума 
докторских студија са предметима из области путева, же-
лезница и аеродрома.

У оквиру предмета Град и саобраћај студенти се упознају 
са најзначајнијим проблемима у вези са развојем градова и 
саобраћаја и подручјима истраживања из области планира-
ња и пројектовања градских саобраћајних система. Предмет 
Одабрана поглавља аеродромског инжењерства бави се до-
стигнућима, савременим пројектним решењима и актуел-
ном светском регулативом из области развоја, пројектовања 
и градње аеродрома. Наставу из ова два предмета држаће в. 
проф. Д. Гавран.

Поред тога, уместо предмета Одабрана поглавља про-
јектовања путева уведени су предмети Пројектовање путева 
осетљиво на контекст и Провера сигурности пута. У оквиру 
првог предмета студенти се упознају са појмом и значајем 
Пројектовања путева осетљивог на контекст, уважавајући 
све принципе одрживог развоја путне инфраструктуре, а 
наставу ће држати доц. В. Илић. Циљ другог предмета јесте 
упознавање са методологијом и техникама које се користе 
приликом израде извештаја о провери сигурности пута, а 
наставу ће држати доц. С. Фриц.

У области железница уведен је и предмет Управљање ква-
литетом геометрије колосека који држи доц. Л. Лазаревић. 
Циљ предмета јесте да се студенти оспособе да прате и 
примењују савремена знања из области управљања квалите-
том геометрије колосека.

наставнИцИ на катедрИ 
у ПерИоду од 1996. годИне

списак активних наставника
Списак наставника који су на Катедри ПЖА са звањима у 
месецу јуну 2021, датумом запослења на Факултету и дату-
мом последњег избора:

редовни професор
◆  др Зденка Поповић, од 1987, изабрана 2015.

ванредни професори:
◆  др Дејан Гавран, од 1987, изабран 2015.
◆  др Горан Младеновић, од 1989, изабран 2014.

доценти
◆  др Сања Фриц, од 2008, изабрана 2014.
◆  др Лука Лазаревић, од 2010, изабран 2016.
◆  др Владан Илић, од 2011, изабран 2019.
◆  др Марко Орешковић, од 2012, изабран 2021.

асистенти
◆  Филип Трпчевски, од 2014. 
◆  Милица Мићић, од 2014. 
◆  Стефан Врањевац, од 2015.
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◆  Никола Мирковић, од 2017.
◆  Милош Лукић, од 2018.

списак ранијих наставника
У периоду од средине 1996. на Катедри ПЖА радили су и 
следећи наставници и асистенти који су отишли у пензију, 
прешли на други универзитет или свој рад наставили у при-
вреди. Уз свако име даје се година од када до када су радили 
на Факултету, као и звање у ком су напустили Факултет.

редовни професори
◆  др Алекандар Цветановић, од 1969, пензионисан 2009.
◆  др Михаило Малетин, од 1972, пензионисан 2006.
◆  др Војо Анђус, од 1975, пензионисан 2011.
◆  др Мирјана Томичић Торлаковић, од 1977, пензионисана 

2014.

ванредни професори
◆  др Душан Мићевић, од 1979, пензионисан 2011.

доценти
◆  др Драган Божовић, од 1974, пензионисан 2014.

гостујући професори
У периоду од 2007. до 2014. године на Катедри је био анга-
жован гостујући професор:
◆  Prof. dr Cesar Queiroz, Minerva Program 

George Washington University, USA

списак ранијих асистената и сарадника у настави
На Катедри су, поред наставника, у извођењу и организа-
цији вежби биле укључене и младе колеге које су ту запо-
челе или и завршиле последипломске студије, а своју про-
фесионалну каријеру наставиле ван Факултета. 

асистенти:
◆  мр Милан Вељковић, од 1979, преминуо 2006.
◆  мр Душан Николић, од 1981, отишао 2013.
◆  мр Лидија Пашалић Вељковић, од 1991, отишла 2004.
◆  др Станислав Јовановић, од 1992, отишао 1999.
◆  мр Лепосава Милосављевић, од 2005, отишла 2013.

Виши стручни сарадници Мирко Јокановић и Радивоје 
Љубичић су, такође, били укључени у извођење и органи- 
зацију наставе. Њихове биографије су дате у делу моногра-
фије посвећеном раду Института за саобраћајнице и гео-
технику.

Биографије наставника
У наставку се дају кратке биографије за све наставнике ко-
ји су били на Катедри од 1996. године.

Проф. др  
АЛЕКСАНДАР Б. 

ЦВЕТАНОВИЋ 
дипл. грађ. инж.

Рођен је 1944. године у Нишу, а од 
1946. године живи у Земуну, где је 
завршио основну и средњу школу. 
Дипломирао је на Одсеку за путе-
ве и железнице Грађевинског фа-
култета Универзитета у Београду 
1967. године, где је завршио и по-
следипломске студије 1971. године, а докторску дисертацију 
одбранио 1976. године.

По завршетку студија запослио се у ГРО Ратко Ми-
тровић, а хонорарно је био ангажован на Грађевинском и 
Саобраћајном факултету до избора у звање асистента на 
групи предмета Путеви на Грађевинском факултету 1969. 
године. За доцента је изабран 1977. године, за ванредног 
професора 1983, а за редовног професора 1988. године.

На редовним студијама држао је предавања из Основа 
саобраћајница, Путева и улица, Аеродрома, Коловозних 
конструкција и Одржавања путева. На последипломским 
студијама држао је наставу из предмета Одабрана поглавља 
коловозних конструкција на Одсеку за путеве, аеродроме и 
железнице. Држао је наставу на Саобраћајном факултету у 
Београду, грађевинским факултетима у Суботици, Новом 
Саду и Подгорици, као и на Војној академији.

Поред наставних активности, био је проректор Универ-
зитета у Београду (2004–2006) и декан Грађевинског факул-
тета Универзитета у Београду (2002–2004). Био је државни 
секретар у Министарству инфраструктуре (2008–2009), по- 
моћник министра за саобраћај и везе Републике Србије 
(1998–1999) и посебни саветник у Министарству саобраћаја 
(2013–2014). Као консултант био је ангажован у ЈП Путеви 
Србије (2009–2014) и као шеф консултантског тима на аеро-
дрому Београд (1995–2001).

Био је члан домаћих и међународних удружења из обла-
сти грађевинарства (Друштва за путеве Југославије и Србије 
– од 1968. године, American Society of Civil Engineering – oд 
1975. године, Transportation Research Board – од 1975. године). 

Учествовао је у изради пројеката геометријских елемена-
та саобраћајних површина и коловозних конструкција на де- 
вет војних аеродрома на Блиском истоку и у Северној Африци, 
као и у пројектовању коловозних конструкција на више аеро- 
дрома, аутопутева и осталих путева у Србији и иностранству 
(преко 30 пројеката). Израдио је пројекте анализе носивости 
и рехабилитације коловоза на скоро 20 цивилних и војних ае-
родрома у Србији и иностранству, као и 19 пројеката дениве-
лисаних раскрсница и 37 раскрсница у нивоу. У оквиру рада 
Лабораторије за коловозне конструкције, учествовао је у изра-
ди многобројних пројеката асфалтних мешавина.
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Објавио је 16 књига из области пројектовања геоме- 
тријских елемената саобраћајница, коловозних конструк-
ција и одржавања путева, 11 приручника из области при-
мене рачунара у пројектовању путева, 40 радова у домаћим 
и међународним часописима и 27 радова на домаћим и ме-
ђународним скуповима.

Пензионисан је 2009. године.

Проф. др 
МИХАИЛО Д. МАЛЕТИН 

дипл. грађ. инж. 
Рођен је 1940. године у Чачку. По 
завршеној Класичној гимназији у 
Београду уписао се 1959. године 
на Грађевински факултет Универ-
зитета у Београду, где је дипломи-
рао 1965. године на Одсеку за пу-
теве и железнице. По завршетку 
студија запослио се у Урбанистич-
ком заводу града Београда, где 
је радио на низу урбанистичко-
саобраћајних пројеката од којих 
је најзначајнији пројекат деонице аутопута кроз Београд 
(1966–1967). После усавршавања из области планирања 
саобраћаја у САД, при Бироу за јавне путеве (1969) радио 
је као водећи планер за саобраћајне системе на Генералном 
урбанистичком плану Београд 2000.

За асистента на групи предмета из области путева на 
Грађевинском факултету изабран је 1972. године. Магистар-
ску тезу одбранио је 1979. године, а докторску дисертацију 
1982. године на Грађевинском факултету Универзитета у Бео-
граду. У децембру 1992. године изабран је за редовног профе-
сора Универзитета у Београду. Током рада на Грађевинском 
факултету држао је наставу на редовним и последипломским 
студијама са основним научним и стручним опредељењем 
за планирање и пројектовање саобраћајница у градовима. 
Обављао је дужност продекана за наставу у једном мандату, 
био је управник Института за саобраћајнице и геотехнику и 
шеф Катедре за путеве, железнице и аеродроме Грађевинског 
факултета Универзитета у Београду у више мандата. Пензио-
нисан је у октобру 2006. године.

Аутор је или коаутор 64 научна и стручна рада публико-
вана у домаћим и страним часописима или публикацијама 
међународних и домаћих конгреса и саветовања. Поред то- 
га, аутор је битних поглавља у 16 монографија. Радио је на 
свим научноистраживачким пројектима из области саобра-
ћајница финансираним од стране државе, а у периоду 1995–
2000. године био је руководилац пројекта Истраживања у 
области саобраћајница. Радио је или руководио израдом 
34 студије и 17 пројеката. Посебно, био је члан руководећег 
четворочланог синтезног тима одговоран за планерско- 

-економске поставке Студије техничко-економске подоб-
ности брзог јавног градског саобраћаја за ,Београд 2000. 
(1972–1981), односно, студије и идејног решења прве етапе 
градског метроа у Београду.

Аутор је или коаутор 11 књига и уџбеника за све нивое 
стручног образовања, од средње техничке школе до уни-
верзитетског нивоа, од којих се нарочито истичу уџбеници 
Планирање саобраћаја и простора (2004) и Планирање и 
пројектовање саобраћајница у градовима (2005). Посебну 
групу чине две књиге из области методологије пројектовања 
нових и реконструкције постојећих путева које данас ши-
роко користе инвеститори, планери и пројектанти.

Водећи је аутор Техничких упутстава за функционалну 
класификацију путева (ПП-М), усвојених у марту 2008. годи-
не, и коаутор на документима Критеријуми за категоризацију 
путне мреже Србије и Техничка упутства за пројектовање 
путева (ПП-Т, ПП-Р) за потребе ЈП Путеви Србије. Такође 
је водећи аутор Техничких упутстава за планирање и пројек-
товање саобраћајница у градским насељима. Техничка упут- 
ства се састоје од шест посебних докумената: упутства за 
планирање и пројектовање градске путне мреже (ПГС-М), за 
пројектовање деоница примарне мреже (ПГС-ПМ), за повр-
шинске (ПГС-ПР) и денивелисане раскрснице (ПГС-ДР), за 
локалну путну мрежу (ПГС-ЛМ) и паркирање (ПГС-П). У 
периоду 1996–1999. године био је члан Централне комисије 
за ревизију пројеката од значаја за Републику Србију, а од 
2001. до 2005 године члан Стручног савета Дирекције за пу-
теве Републике Србије. Члан је Друштва за путеве Србије и 
уређивачког одбора часописа Модул. 

Проф. др 
ВОЈО С. АНЂУС 
дипл. грађ. инж.

Рођен је 1946. године у Ђенашима, 
Будва. Грађевинску техничку шко- 
лу завршио је у Београду 1964. го- 
дине. Дипломирао је на Грађевин-
ском факултету у Београду 1971. 
године. Последипломске студије 
завршио је на истом факултету 
у Београду 1978. године, а доктор-
ску дисертацију одбранио 1983. године. На усавршавању из 
области методологије и технологије пројектовања путева бо- 
равио је на универзитетима у Немачкој 1979. године, Швајцар-
ској 1981. и Холандији 1987. године, као и у Националној 
управи за путеве у Шведској 1984. године. 

По дипломирању радио је у предузећу Косовопројект од 
1971. до 1975. године. За асистента приправника на Грађевин-
ском факултету Универзитета у Београду изабран је 1975. 
године на предмету Путеви и аеродроми. За асистента је 
изабран 1979. године, а 1984. године за доцента на предме-
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ту Путеви и аеродроми на Одсеку за путеве и железнице. За 
ванредног професора изабран је 1988. године, а за редовног 
професора 1994. године за предмет Пројектовање путева. 
Одржавао је наставу и на последипломским студијама из 
предмета Методологија истраживања и Одабрана поглавља 
пројектовања путева.

Основно подручје његове научне и стручне активности 
у вези је са методологијом и технологијом пројектовања 
путева. Објавио је у домаћим и иностраним часописи-
ма преко 100 значајних радова. Као аутор или коаутор 
објавио је више уџбеника и монографија из области пут-
ног инжењерства – Пројектовање путева, пре свега. Уче- 
ствовао је са рефератима и на већем броју домаћих и ино-
страних научних и стручних скупова из наведених обла-
сти. Радио је на великом броју пројеката и студија из об-
ласти путева, аеродрома и градских саобраћајница. Бавио 
се и историјом инжењерства, посебно грађевинарства, пу- 
бликујући више радова из те области. Активно је радио 
на унапређењу образовања младих инжењера, посебно на 
Катедри за путеве, железнице и аеродроме. Током рада на 
Грађевинском факултету био је ментор на више од 90 ди-
пломских и мастер радова, 10 магистарских теза и две док- 
торске дисертације. Такође, учествовао је у бројним ко-
мисијама за одбрану дипломских и мастер радова, као и 
магистарских теза и докторских дисертација. Био је и члан 
истакнутих међународних професионалних удружења у 
области путоградње (AIPCR, FGSV).

У периоду 1987–1989. године био је продекан за наставу 
Грађевинског факултета Универзитета у Београду, а од 1992. 
до 1996. године шеф Катедре за путеве и аеродроме и Ка-
тедре за Железнице и председник Већа Одсека за путеве и 
железнице Грађевинског факултета Универзитета у Бео-
граду. Од 1998. до 2004. године био је шеф Већа за после-
дипломске студије на Грађевинском факултету Универзи-
тета у Београду. Од 2001. до 2005. године био је председник 
Стручног већа за архитектуру, урбанизам, грађевинарство, 
геодезију, просторно планирање и географију Универзите-
та у Београду, а од 2002. до 2008. године члан Савета Уни-
верзитета у Београду. 

У периоду 1992–1995. године био је члан Ревизионе ко- 
мисије Републичке дирекције за путеве за студијску и 
пројектну документацију ванградских путева. Од 1996. до 
1998. године био је члан Централне ревизионе комисије Ре-
публике Србије за грађевинске пројекте од посебног инте-
реса за државу. У периоду 2000–2003. године био је експерт 
Савезног министарства за науку и технологију за област 
путног инжењерства, а од 2001. до 2004. године члан Струч-
ног савета Републичке дирекције за путеве.

Пензионисан је 2011. године. 

Проф. др 
МИРЈАНА 3. ТОМИЧИЋ 

ТОРЛАКОВИЋ 
дипл. грађ. инж. 

Рођена је 1950. године у Руми. Ди-
пломирала је на Грађевинском фа-
култету Универзитета у Београду 
1975. године из области бетонских 
конструкција и запослила се у ГП 
Рад – Београд (од 1975. до 1977. го-
дине). 

За асистента приправника на предмету Горњи строј же-
лезница изабрана је 1977. године. Магистарски рад са темом 
Стабилност колосека у прелазним кривинама одбранила је 
1983. године, када је и изабрана за асистента за исти пред-
мет. Докторску дисертацију Стање напона и деформација 
у елементима скретнице одбранила је 1991. године и за до- 
цента изабрана 1992. године. Године 1997. унапређена је у 
звање ванредног професора, а 2003. године у звање редо- 
вног за ужу научну област Конструкција, грађење и одржа-
вање железница. Одржавала је и редовну наставу из пред-
мета Железничке пруге и станице (део Горњи строј желез-
ница) на Грађевинском факултету у Подгорици.

Шеф Катедре за путеве, аеродроме и железнице била је у 
два мандата у периоду од 2006. до 2012. године.

У својој наставничкој каријери била је ментор две маги-
старске тезе, преко сто дипломских и мастер радова, вели-
ког броја семинарских радова на основним и докторским 
студијама.

Објавила је 95 радова у научним часописима и на науч-
ним скуповима међународног и националног значаја из об-
ласти Примењене механике и Горњег строја железница. 

Аутор је збирке задатака и коаутор са Славком Ранкови- 
ћем уџбеника Горњи строј железница објављеног 1996. годи- 
не. Аутор је уџбеника Одржавање железничких пруга обја-
вљеног 1998. године.

Објавила је монографију међународног значаја Stability 
of continuously welded track 2001. године, као и монографију 
националног значаја Стабилност колосека са дугим трако-
вима шина 2002. године. Књигу Конструкције горњег строја 
пруга за лаке шинске системе у градовима са коаутором мр 
Владаном Бранковићем објавила је 2016. године.

Аутор или коаутор је око педесет стручних пројеката, 
студија и истраживачких пројеката.

Пензионисана је на лични захтев 2014. године.

Проф. др 
ЗДЕНКА Ј. ПОПОВИЋ 

дипл. грађ. инж.
Рођена 7. 9. 1961. године у Белој Цркви у Војводини. Дипло-
мирала на Грађевинском факултету Универзитета у Београ-
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ду 1986. године. Магистрирала 1994. године и докторирала 
2001. године на Грађевинском факултету у Београду. 

Године 1987. запослила се на Грађевинском факултету у 
Београду као асистент-приправник на предмету Железнич-
ке станице.

Током последипломских студија добила је иностране 
стипендије: 1991. године стипендија владе Аустрије и 1997. 
године стипендија немачке фондације DAAD (Deutscher Aka-
demischer Austauschdienst) за израду докторске дисертације 
(Institut für Straßen- und Eisenbahnwesen, Karlsruhe).

На Грађевинском факултету Универзитета у Београду, иза- 
брана је у звање доцента 2001. године, у звање ванредног 
професора 2007. године, а у звање редовног професора 2015. 
године за уже научне области Планирање и пројектовање 
железница и Конструкција, грађење и одржавање железница.

Држала је наставу из области железница на Грађевинским 
факултетима у Београду, Подгорици и Бањој Луци, као и на 
Високој железничкој школи у Београду. У оквиру пројекта 
размене (Erasmus+ staff mobility for teaching and training) држа-
ла је наставу на докторским, мастер и основним студијама 
(2017–2019. године) у Чешкој (University of Pardubice, Faculty of 
Transport Engineering).

Од 2013. до 2018. године била је шeф Кaтeдрe зa путeвe, жe-
лeзницe и aeрoдрoмe Грaђeвинскoг фaкултeтa у Бeoгрaду. Од 
2016. до 2018. године била је члaн Вeћa Групaциje тeхничкo- 
-тeхнoлoшких нaукa на Универзитету у Београду. Од 2017. до 
2020. године била је прeдсeдник Кoмисиje зa oбeзбeђeњe и унa-
прeђeњe квaлитeтa нa Грaђeвинскoм фaкултeту у Београду. Од 
2018. године члан је Савета Грађевинског факултета у Београду.

Године 2018. била је на усавршавању у Пекингу на про-
граму „One Belt, One Road”, Beijing Jiaotong University, Seminar 
on Belgrade–Budapest railway project for Serbia.

Била је ментор две магистарске тезе на Грађевинском фа-
култету у Београду и једне на Грађевинском факултету Уни-
верзитета Црне Горе. Била је члан комисија за оцену и од-
брану магистарских теза на Универзитету у Београду. Била 
је ментор три докторске дисертације на Грађевинском фа-
култету у Београду и члан више комисија за оцену и одбра-
ну докторских дисертација на универзитетима у Београду 
и Крагујевцу. Била је ментор специјалистичких радова на 
Високој железничкој школи у Београду.

Објавила је 11 радова у међународним часописима (Cla-
rivate Analytics) и преко 60 радова на међународним конгре-
сима. Била је уредник зборника са међународних конгреса 
у Русији који су објављени у часопису Advances in Intelligent 
Systems and Computing из Scopus базе. Била је рецензент ра-
дова у међународним и домаћим часописима, универзитет-
ских уџбеника, билатералних и технолошких пројеката Ми-
нистарства за науку и технолошки развој Републике Србије.

Учествовала је на међународним и домаћим истражи-
вачким и стручним пројектима.

Аутор је уџбеника из планирања и пројектовања желез-
ница, практикума за железничке станице и практикума за 
горњи строј железница. Аутор је монографије националног 
значаја за конструкције колосека на чврстој подлози. Коа-
утор је два поглавља монографије међународног значаја о 
реконструкцији железничке инфраструктуре.

Поседује лиценцу 315 – одговорни пројектант саобра-
ћајница. Према одлукама Министарства грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре обављала је стручну контро-
лу пројектне документације за железничку инфраструктуру 
на Коридору 10 кроз Републику Србију и метро у Београду.

В. проф. др 
ДУШАН МИЋЕВИЋ 

дипл. маш. инж.
Рођен је 1946. године у Борачком језеру. Машинску технич-
ку школу завршио је 1965. године у Коњицу. На Машинском 
факултету Универзитета у Београду дипломирао је 1970. 
године, а на истом факултету ја завршио последипломске 
студије и одбранио докторску дисертацију 1978. године. На 
стручном усавршавању боравио је на Варшавској политех-
ници (1976) и на МТТИ, Мади у Москви (1980).

Од 1970. до 1978. године био је асистент из предмета Ме-
ханика на Машинском факултету у Београду. За доцента из 
предмета Возна динамика на Одсеку за путеве и железнице 
Грађевинског факултета у Београду изабран је 1978. године. 
Одржавао је и наставу на последипломским студијама из 
предмета Возна динамика. Објавио је већи број радова из 
области механике и возне динамике.

Напустио је Факултет 1993. године. Након тога поново је 
радио на Грађевинском факултету у Београду у два наврата, 
од 1998. до 2004. године и од 2007. године, када је изабран за 
ванредног професора, до 2011. године, када је пензионисан.

В. проф. др 
ГАВРАН М. ДЕЈАН 

дипл. грађ. инж. 
Рођен је 1961. године у Београду, 
где је завршио основну школу и 
гимназију. Дипломирао је на Гра-
ђевинском факултету Универзи-
тета у Београду 1986. године, на 
Одсеку за путеве и железнице. На 
Грађевинском факултету у Београ- 
ду запослен је од 1987. године, где 
је прво радио у звању асистента приправника, а након од-
бране магистарске тезе, 1992. године, биран је у звање аси-
стента. Докторску дисертацију из области развоја софтвера 
за тродимензионално пројектовање аеродрома одбранио 
је 1996. године, а у звање доцента изабран је 1997. године. 
Резултат докторске дисертације био је програмски пакет за 
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просторно пројектовање путева, аеродрома и других обје- 
ката нискоградње. Данас се овај софтвер, са око 600 инста-
лација, јавља као основни софтвер за пројектовање у око 
180 пројектних бироа и институција у Србији и у још пет- 
наест других земаља. У наредним годинама промовисао је 
методологију и технологију развијену током рада на дисер-
тацији, ангажујући се лично на пројектима путева и ауто-
путних објеката (тунела, галерија и мостова) у Аустрији, 
тунела у Швајцарској, ауто-путева у Словенији, аеродро-
ма у Русији, као и на низу пројеката нискоградње у реги-
ону и на Блиском истоку. Тренутно је стручно ангажован 
на планирању и пројектовању нових ауто-путних кори-
дора Републике Србије и у тиму је задуженом за развој, 
планирање и пројектовање највећег аеродрома у Русији.

Његов научноистраживачки, стручни и педагошки рад 
усмерен је на планирање и пројектовање путева, аеродро-
ма и градских саобраћајница, као и на развој и примену со-
фтвера на тим пољима. Држао је предавања и вежбе на свим 
предметима научних области Планирање и пројектовање 
путева и аеродрома и Планирање и пројектовање градских 
саобраћајница. Био је ментор 116 мастер радова и завршних 
дипломских радова по старим наставним програмима.

Објавио је више од 40 научних и стручних радова у до-
маћим и страним часописима и зборницима домаћих и међу- 
народних конференција. Члан је уређивачког одбора на-
ционалног часописа из области путева, а учествовао је и у 
организацији више научних и стручних скупова. Учество-
вао је у изради 44 пројекта путева, ауто-путева, аеродрома, 
хелипорта, мостова, тунела и железница, махом у иностран-
ству. Такође, учествовао је у изради 13 студија, укључујући и 
мастер планове великих аеродрома. 

В. проф. др 
ГОРАН М. МЛАДЕНОВИЋ 

дипл. грађ. инж.
Рођен је 1961. године у Београду. Ди- 
пломирао је 1986. на Грађевинском 
факултету у Београду, где је маги-
стрирао 1996. и докторирао 2009. 
године. У периоду од 2000. до 2004. 
године радио је у компанији ERES 
Consultants у Сједињеним Америч-
ким Државама. 

Изабран је на Грађевинском факултету Универзитета у 
Београду у звање доцента 2009. године, а у звање ванредног 
професора 2014. године.

Тежиште његовог научноистраживачког, стручног и педа-
гошког рада у вези је са облашћу коловозних конструкција 
и обухвата материјале који се користе за изградњу путева, 
пројектовање коловозних конструкција, системе за управља- 
ње одржавањем путева, као и финансирање путне инфра-

структуре. У протеклом периоду држао је наставу из пред-
мета Коловозне конструкције, Одржавање путева и Упра- 
вљање одржавањем саобраћајница на основним и мастер 
студијама на Грађевинском факултету, а у периоду од 2010. 
до 2018. године држао је наставу из предмета Основе друм-
ских саобраћајница на Саобраћајном факултету. Предавао 
је и предмете Реологија битумена и асфалтних мешавина, 
Одабрана поглавља пројектовања коловозних конструкција, 
Одабрана поглавља система за управљање одржавањем пу-
тева и Одабрана поглавља јавно-приватног партнерства у 
саобраћајној инфраструктури на докторским студијама. Био 
је ментор или коментор осам докторских дисертација и пре-
ко 200 мастер и дипломских радова.

Као аутор или коаутор објавио је више од 150 научних 
радова објављених у домаћим и страним часописима или 
саопштених на домаћим, односно међународним конферен-
цијама. Такође, учествовао је у више међународних научно- 
истраживачких пројеката (у оквиру програма Horizon 2020, 
CEDR, COST). Био је пројектант више од 80 пројеката ко-
ловозних конструкција на путевима и аеродромима, а уче-
ствовао је и на имплементацијама система за управљање 
одржавањем путева на путевима и аеродромима и у изради 
више од 20 стручних студија.

Члан је PIARC (World Road Association) комитета за Asset 
Management, а био је члан комитета TRB-a (Transportation Re-
search Board) за путеве са малим оптерећењем (Low Volume 
Roads) и системе за управљање одржавањем путева (Pavement 
Management Systems), домен комитета COST за саобраћај и 
грађевинарство, као и комитета PIARC за површинске карак-
теристике коловоза. Од 2011. године председава Комисијом 
У227 Института за стандардизацију за материјале за путеве. 
Поред тога, члан је Друштва за путеве Србије, Америчког 
удружења грађевинских инжењера (American Society of Civil 
Engineers), Академије за коловозне конструкције (Academy of 
Pavement Science and Engineering) и више других међунаро-
дних научних и стручних организација.

Од 2004. године руководи радом Лабораторије за коло-
возне конструкције. Од 2012. до 2015. године био је проде-
кан за науку Грађевинског факултета, а од 2018. године је 
шеф Катедре за путеве, железнице и аеродроме.

В. проф. др 
СТАНИСЛАВ Б.  ЈОВАНОВИЋ 

дипл. грађ. инж.
Рoђeн је 1965. гoдинe у Бeoгрaду. На 
Грађевински факултет Универзите- 
та у Београду уписао се 1984. годи- 
не.Диплoмирao je 1991. године из 
oблaсти путева на димензиониса-
њу коловозних конструкција. Ма- 
гистарски рад одбранио је 1997. го-
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дине, а докторску дисертацију 2011. године на Грађевинском 
факултету Универзитета у Београду.

У својству асистента приправника радио је на Грађевин-
ском факултету у Београду у периоду од 1992. до 1997. годи-
не, а 1997. године изабран је у звање асистента. У настави је 
био ангажован на извођењу вежби из предмета: Жeлeзницe, 
Жeлeзничкe стaницe и Гoрњи стрoj жeлeзница до 1999. годи-
не. Објавио је више радова у међународним и домаћим часо-
писима, као и на домаћим и међународним конференцијама.

Напустио је Грађевински факултет 1999. године. Изабран 
је у звање ванредног професора на Факултету техничких на-
ука у Новом Саду.

Доц. др 
ДРАГАН Н. БОЖОВИЋ 

дипл. грађ. инж.
Рођен је 1949. године у Загребу. На 
Грађевинском факултету Универзи-
тета у Београду дипломирао је 1973. 
године. Последипломске студије за-
вршио је на Грађевинском факул-
тету Универзитета у Београду, а 
1987. године одбранио је докторску 
дисертацију на истом факултету.

По завршетку редовних студија, изабран је за асистен-
та приправника за предмет Железничке станице на Грађе-
винском факултету у Београду 1974. године. За асистента је 
изабран 1982. године, а за доцента на предмету Железничке 
станице 1987. године. Од 1988. до 1992. године држао је на-
ставу на Грађевинском факултету у Подгорици из предмета 
Железничке пруге и станице.

Публиковао је већи број радова из области железница, 
а учествовао је на значајним студијама и пројектима из об-
ласти железница у нашој земљи.

Пензионисан је 2014. године, а преминуо је у Београду 
2015. године.

Доц. др 
САЊА М. ФРИЦ 
дипл. грађ. инж.

Рођена је 1983. године у Мостару, 
где је започела основно образова- 
ње. У Београду је завршила основну 
школу и гимназију. Дипломирала 
је на Грађевинском факултету Уни-
верзитета у Београду 2007. године 
на Одсеку за путеве, железнице и 
аеродроме. За свој дипломски рад 
награђена је из фонда Друштва за путеве Србије, Привредне 
коморе Београда и Института за саобраћајнице и геотехнику 

Грађевинског факултета Универзитета у Београду. Докторску 
дисертацију из области пројектовања путева одбранила је 
2014. године.

У звање асистента на Грађевинском факултету Универ-
зитета у Београду изабрана је први пут 2008. године, а у зва-
ње доцента први пут 2014. године.

Тежиште њеног научноистраживачког, стручног и педа-
гошког рада јесте планирање и пројектовање путева и аеро-
дрома, планирање и пројектовање градских саобраћајница, 
као и област провере сигурности пута. Ангажована је као 
предавач на предметима Саобраћајни инфраструктурни си-
стеми, Планирање и пројектовање путева 2 и Методологија 
пројектовања на основним и мастер студијама. У истом пе-
риоду ангажована је и на извођењу наставе на Саобраћајном 
факултету Универзитета у Београду, где држи предавања на 
предмету Основе друмских саобраћајница.

Као аутор или коаутор објавила је више од 30 научних ра-
дова објављених у домаћим и страним часописима или саоп-
штених на домаћим, односно међународним конференцијама. 
Као члан научног одбора учествовала је у припреми научно-
стручних скупова из области путоградње, како у земљи, тако и 
у иностранству. Такође, учествовала је као руководилац, врши-
лац техничке контроле, одговорни пројектант или пројектант 
у више од 50 пројеката, стручних мишљења, студија и техни-
чких контрола. Члан је Инжењерске коморе Србије и Управ-
ног одбора Српског друштва за путеве Виа–Вита.

Од 2018. године управник је Института за саобраћајни-
це и геотехнику.

Говори и пише енглески и италијански језик.

Доц. др 
ЛУКА М. ЛАЗАРЕВИЋ 

маст. инж. грађ.
Рођен је у Ваљеву 1986. године. Ос-
новне студије на Грађевинском фа-
култету Универзитета у Београду 
завршио је 2009. године на Одсеку 
за путеве, железнице и аеродроме. 
Мастер студије на истом факулте-
ту и одсеку завршио је 2010. годи-
не. Докторску дисертацију одбра-
нио је на Грађевинском факултету Универзитета у Београду 
2016. године, где је исте године изабран у звање доцента.

Од 2010. до 2016. године ради на Катедри за путеве, же-
лезнице и аеродроме Грађевинског факултета у Београду на 
предметима Планирање и пројектовање железница 1, Пла- 
нирање и пројектовање железница 2, Горњи строј железни-
ца и Железничке станице. У периоду од 2010. до 2013. го- 
дине учествовао је у настави на предметима Саобраћајни 
инфраструктурни системи на Одсеку за конструкције и на 
Одсеку за менаџмент, технологију и информатику у грађе-
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винарству. Од 2016. године ради као наставник на предме-
тима Планирање и пројектовање железница 1, Планирање и 
пројектовање железница 2 и Саобраћајнице и животна сре-
дина.

Поред наставе на Грађевинском факултету у Београду, 
одржао је предавања на мастер и докторским студијама на 
University of Pardubice, Faculty of Transport Engineering у Чеш-
кој у оквиру програма Erasmus+ staff mobility for teaching and 
training (2017–2019).

Поред рада у настави и учешћу на домаћим и међунаро-
дним научним пројектима, као и пројектима међународне 
сарадње, активан је и у стручној примени стеченог знања. 
Члан је Комисије П256 – Примене на железници на Инсти-
туту за стандардизацију Србије. Учествовао је у изради две 
студије. Развио је софтверско решење за вредновање нивоа 
квалитета геометрије колосека.

Објавио је преко 100 научних радова у домаћим и стра-
ним часописима и на домаћим, односно међународним кон-
ференцијама. Поред тога, рецензент је у три међународна 
часописа: Journal of Rail and Rapid Transit, Construction and 
Building Materials и Тransportation Safety and Environment. Го-
вори и пише енглески и француски језик.

Доц. др 
ВЛАДАН Н. ИЛИЋ 

маст. инж. грађ.
Рођен је 23. 7. 1986. године у Бања-
луци. На Грађевинском факултету 
Универзитета у Београду завршио 
је 2009. године основне академске 
студије на Одсеку за путеве, желе- 
знице и аеродроме, а 2010. годи- 
не на истом одсеку завршио је и 
мастер академске студије. За по-
стигнут успех на основним и мастер студијама додељено 
му је више студентских стипендија и признања јавних ин-
ституција, од чега се посебно истиче награда за студента 
генерације 2005/2010. године Грађевинског факултета. Док-
торску дисертацију одбранио је на Грађевинском факулте-
ту у Београду 2019. године, а крајем исте године, такође на 
Грађевинском факултету Универзитета у Београду, изабран 
је у звање доцента.

Од 2011. до 2017. године ради на Катедри за путеве, же-
лезнице и аеродроме Грађевинског факултета у Београду 
као асистент – студент докторских студија на предметима 
Саобраћајни инфраструктурни системи, Планирање и про-
јектовање путева 1 и 2, Градске саобраћајнице и Аеродроми. 
На истој катедри 2017. године изабран је у звање истражи-
вач-сарадник у којем остаје до избора у доцентско звање. Од 
2020. године постаје наставник на предмету Планирање и 

пројектовање путева 1 на основним и Градске саобраћајни-
це на мастер академским студијама.

Од 2011. године ангажован је на домаћем научном про-
јекту подржаном од стране Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Србије. Током докторских студија по-
хађао је више стручних семинара и курсева из области пла- 
нирања и пројектовања путева, а 2011. године боравио је на 
додатном стручном усавршавању у компанији PTV Vision у 
Карлсруеу у Немачкој.

Поред рада у настави и на научним пројектима, као ин-
жењер и члан Института за саобраћајнице и геотехнику Гра- 
ђевинског факултета Београду, радио је на изради једног 
главног пројекта приступне саобраћајнице и три генерална 
пројекта државних путева.

Објавио је преко 40 научних радова у домаћим и стра- 
ним часописима и на домаћим, односно међународним кон-
ференцијама. Такође, током 2018. и 2019. године, био је ан-
гажован као рецензент по позиву у међународном часопису 
Accident Analysis and Prevention. Члан је Српског друштва за 
путеве Виа–Вита.

Говори и пише енглески и немачки језик.

Доц. др 
МАРКО Д. ОРЕШКОВИЋ 

маст. инж. грађ.
Рођен је 1988. године у Панчеву. 
Основне акадeмске студије завр-
шио је 2011. године, а мастер ака-
демске студије 2012. године на Од- 
секу за путеве, железнице и аеро- 
дроме. Докторску дисертацију из 
области грађења и одржавања пу- 
тева и аеродрома одбранио је 2021. 
године. 

На Грађевинском факултету запослен је од 2012. годи-
не, најпре као асистент – студент докторских студија из об-
ласти Грађење и одржавање путева и аеродрома, а затим и 
као истраживач-сарадник. У звање доцента изабран је 2021. 
године.

До сада је учествовао у више међународних истражи-
вачких пројеката. Активни је члан неколико техничких ко- 
митета RILEM-a везаних за битумен и употребу алтерна-
тивних материјала у асфалтним мешавинама. Објавио је 
28 научних радова у домаћим и страним часописима и на 
домаћим, односно међународним конференцијама, од чега 
пет радова у часописима индексираним на SCI листи. Био 
је члан комитета неколико међународних конференција из 
области саобраћајне инфраструктуре, а рецензент је у ви-
ше међународних научних и стручних часописа.

Учествује у раду Лабораторије за коловозне конструк-
ције Грађевинског факултета, а учествовао је и у изради 
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идејних пројеката и пројеката за грађевинску дозволу 
коловозних конструкција на државним путевима првог 
реда. 

Асистент мр 
МИЛАН И.ВЕЉКОВИЋ  

дипл. грађ. инж.
Рођен је 1953. године у Трстени- 
ку. Дипломирао је на Грађевинском 
факултету 1978. године на Одсеку 
за путеве и железнице, као први у 
 генерацији. За дипломски рад, ко- 
јим су започета истраживања ути- 
цаја пута на животну средину, на-
грађен је Октобарском наградом 
града Београда за 1979. годину. Након завршетка студија 
запослио се у предузећу Ауто-пут, на изградњи ауто-пута 
Београд–Ниш. На Грађевинском факултету Универзитета у 
Београду изабран је за асистента приправника 1979. године, 
а након завршених последипломских студија и одбрањене 
магистарске тезе изабран је 1988. године за асистента за гру-
пу наставних предмета Путеви, у ком звању остаје до своје 
преране смрти 2006. године. Одговорно и предано изводио 
је вежбања на свим одсецима Грађевинског факултета у Бео-
граду. Био је ангажован и у настави на Факултету техничких 
наука у Новом Саду и Грађевинском факултету у Подгори-
ци. Учествовао је у настави на изборном предмету Заштита 
животне средине, што је била и његова основна професио-
нална преокупација.

Аутор је бројних стручних и научних радова (чла- 
нака, реферата, монографија и сл.) из области заштите 
животне средине и пројектовања путева, који су били 
пионирски у области путног инжењерства и заштите жи- 
вотне средине, и као такви представљају незаобилаз-
ну стручну литературу. Значајна је његова активност у 
формирању стручних тимова и организовању специја- 
лизованих семинара и конгреса о утицају пута и пут-
ног саобраћаја на животну средину. Аутор и коаутор је 
многобројних студија и пројеката из области заштите 
животне средине за све врсте саобраћаја, као и великог 
броја креативних решења генералних, идејних и глав-
них пројеката саобраћајних инфраструктурних система 
и објеката, у земљи и иностранству, од којих је значајан 
број реализован. 

Прерана смрт 2006. године прекинула је његово изузет-
но успешно, креативно и плодно стваралаштво и предан 
педагошки рад. Колеге и многобројни студенти упамтили 
су га као изузетног стручњака и педагога.

Асистент мр 
ДУШАН С. НИКОЛИЋ 

дипл. грађ. инж.
Рођен је 1953. године у Београду. 
Дипломирао је на Грађевинском 
факултету 1979. године, на Oдсеку 
за путеве и железнице, а диплом-
ски рад је награђен годишњом на-
градом Друштва за путеве Србије 
из фонда Р. Јауковића за 1979. го-
дину. По дипломирању био је за-
послен у радној организацији Хидропројект – ООУР Биро 
за студије и пројектовање саобраћајница, а 1981. године 
изабран је за асистента приправника на Грађевинском фа-
култету Универзитета у Београду. Последипломске студије 
на Грађевинском факултету у Београду, Одсек за путеве и 
железнице, уписао је 1980. године, а 1989. године одбранио 
је магистраски рад. За асистента на групацији предмета 
Путеви изабран је 1990. године. Обављао је континуално 
вежбања на свим предметима групације предмета Путеви, 
као и вежбања на одређени временски период на сродним 
предметима грађевинских факултета у Нишу и Подгорици, 
Рударском факултету у Београду, и Војно-техничкој акаде-
мији Војске Југославије. 

Његов научноистраживачки, стручни и педагошки рад 
био је усмерен на планирање и пројектовање путева, аеро-
дрома и градских саобраћајница. Учествовао је у изради 
и публиковању више научних и стручних радова, практи-
кума, самостално, као коаутор и сарадник. Учествовао је у 
изради више од 90 пројеката као пројектант и одговорни 
пројектант, техничкој контроли 97 пројеката, и стручној 
контроли за потребе Министарства грађевинарства 41 про-
јекта. Члан је Инжењерске коморе Србије (ИКС) од њеног 
оснивања и лиценцирани инжењер од 2003. године. Био је 
члан Комисије за стручне испите ИКС током 10 година (до 
2018. године), као и члан Државне ревизионе комисије од 
2004. до 2014. године, од чега шест мандата на месту пред-
седника Комисије.

Напустио је Грађевински факултет 2013. године.

Асистент мр 
ЛИДИЈА З.  

ПАШАЛИЋ ВЕЉКОВИЋ 
дипл. грађ. инж.

Рођена је 1965. године у Београду, 
где је завршила основну и средњу 
Грађевинско-техничку школу. Но-
силац је дипломе Вук Караџић. Ди-
пломирала је на Грађевинском фа-
култету Универзитета у Београду 
1990. године на Одсеку за путеве и 
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железнице, као прва у генерацији. Награђена је за по-
стигнут изузетан успех током студија. Од 1991. године за- 
послена је на Грађевинском факултету Универзитета у Бео-
граду као асистент-приправник на групи предмета Путе-
ви. Магистарску тезу из области вредновања варијантних 
решења ванградских путева одбранила је 1995. године на Гра- 
ђевинском факултету Универзитета у Београду, након чега 
је 1996. године изабрана за асистента на групи предмета 
Путеви. Савесно и предано изводила је вежбања на већини 
предмета из групације Путеви на готово свим одсецима 
Грађевинског факултета. Поред свог ангажовања у настави, 
објављивала је радове у часопису Пут и саобраћај, као и на 
конгресима.

Напустила је Грађевински факултет 2004. године.

Асистент мр 
ЛЕПОСАВА С.  

МИЛОСАВЉЕВИЋ 
дипл. грађ. инж.

Рођена је 1977. године у Београду. 
Грађевински факултет Универзи-
тета у Београду уписала je 1996. го-
дине и дипломирала на Одсеку за 
путеве и железнице 2002. године. 
По завршетку факултета запосли-
ла се у предузећу Енергопројект – 
Нискоградња, где је радила до краја 2005. године.

Последипломске студије на Грађевинском факултету Уни-
верзитета у Београду уписала je 2005. године, где се запо-
слила у звању асистента приправника 2006. године. У звање 
асистента за уже научне области Планирање и пројектовање 
железница и Конструкција, грађење и одржавање железница 
изабрана је 2010. године.

Магистарску тезу одбранила je 2009. године на Грађевин-
ском факултету Универзитета у Београду. Објавила је више 
радова у међународним и домаћим часописима, као и на 
домаћим и међународним конференцијама.

Напустила је Грађевински факултет 2013. године. 

Асистент 
ФИЛИП А. ТРПЧЕВСКИ 

маст. инж. грађ.
Рођен је 1989. године у Београду, 
где је завршио основну школу и 
гимназију. На Грађевинском фа-
култету у Београду завршио je ос-
новне академске студије 2012. го-
дине и мастер академске студије 
2013. године на студијском про- 
граму Грађевинарство, модул Пу- 
теви, аеродроми и железнице. До- 

битник је награде Фонда инжењера Благоја Јеврића као 
најбољи студент на основним академским студијама. Док-
торске студије на Грађевинском факултету у Београду упи-
сао је школске 2013. године. Изабран је у звање асистента 
студента докторских студија у фебруару 2014. године за 
уже научне области Планирање и пројектовање путева и 
аеродрома и Планирање и пројектовање градских саобра-
ћајница.

Његов научноистраживачки, стручни и педагошки рад 
усмерен је на градске саобраћајнице и ванградске путеве. 
Објавио је више научних и стручних радова у домаћим и стра-
ним часописима и у зборницима домаћих и међународних 
конференција. 

У свом раду на Грађевинском факултету активно je уче-
ствовао у раду како Института за саобраћајнице и геотехни-
ку, тако и других института унутар Факултета. По положе-
ном стручном испиту 2016. године и стицању лиценце (315, 
316 и 415), део својих активности преусмерио је на директне 
контакте са привредом, који су резултовали чињеницом да 
је у том периоду био одговорно лице на више различитих 
пројеката.

Асистент 
МИЛИЦА С.МИЋИЋ 

маст. инж. грађ.
Рођена је 1986. године у Ужицу, где 
је завршила основну школу и гим-
назију. На Грађевинском факулте-
ту у Београду завршила je основне 
академске студије 2009. године и 
мастер академске студије 2011. го- 
дине на Одсеку за путеве, желе-
знице и аеродроме. Била је стипен-
диста града Ужица, Министарства просвете и Саобраћајног 
института ЦИП. Обављала је стручну праксу у Дирекцији 
за грађевинско земљиште и изградњу Београда. У периоду 
2011–2014. године била је запослена у Градској управи гра-
да Београда. Докторске студије на Грађевинском факулте- 
ту у Београду уписала је 2012. године. У зимском семестру 
школске 2014/2015. године ангажована је као студент–демон-
стратор. Изабрана је у звање асистента студента докторских 
студија на Грађевинском факултету у децембру 2014. године 
за уже научне области Планирање и пројектовање железница 
и Конструкција, грађење и одржавање железница. Учествује 
на Технолошком пројекту Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја.

Објавила је 29 научних радова, од којих два припадају 
категоријама М21а и М23. 
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Асистент 
СТЕФАН M. ВРАЊЕВАЦ 

маст. инж. грађ. 
Рођен 18. 8. 1991. године у Ужицу. 
Након завршене основне школе и 
Гимназије „Свети Сава” у Пожеги, 
2010. године уписао Грађевински 
факултет Универзитета у Београ-
ду. На Грађевинском факултету 
дипломирао 9. 10. 2014. године. До- 
био је награду друштва за путеве 
Виа–Вита за најбољи дипломски рад на модулу Путеви, ае-
родроми и железнице одбрањен у школској 2013/2014. го-
дини. Исте године уписао мастер студије на Грађевинском 
факултету Универзитета у Београду, које је завршио 28. 
9. 2015. године. Добио је награду Фонда Института за 
саобраћајнице и геотехнику за најбољи мастер рад на мо-
дулу Путеви, аеродроми и железнице одбрањен у школској 
2014/2015. години. Докторске студије на Грађевинском фа-
култету у Београду уписаo је 2015. године. 

Изабран је у звање асистента студента докторских студија 
у децембру 2015. године за уже научне области Планирање 
и пројектовање путева и аеродрома и Планирање и проје-
ктовање градских саобраћајница.

Као аутор или коаутор објавио је више од 15 научних и 
стручних радова у домаћим и страним часописима или у 
зборницима домаћих и међународних конференција.

Поред рада у настави и на научним пројектима, као про-
јектант учествовао је у изради више од 15 пројеката држав-
них путева, градских саобраћајница и аеродрома. 

Асистент 
НИКОЛА Б. МИРКОВИЋ 

маст. инж. грађ.
Рођен је 1989. године у Лазаревцу. 
Завршио је основну школу у месту 
Барошевац и гимназију у Лазаре-
вцу. На Грађевинском факултету 
у Београду завршио je основне 
академске студије 2013. године и 
мастер академске студије 2014. го-
дине на студијском програму Гра- 
ђевинарство, модул Конструкције. Добитник је награде 
Фонда академика проф. Ђорђа Лазаревића за најбољи ма-
стер рад из области бетонских конструкција у школској 
2013/2014. години. Докторске студије на Грађевинском фа-
култету у Београду, модул Грађевинарство, уписао је школ-
ске 2015/2016. године. Изабран је у звање асистента студента 
докторских студија у фебруару 2017. године за ужу научну 
област Конструкција, грађење и одржавање железница. 

Његов научноистраживачки и стручни рад усмерен је 
на горњи строј железница, управљање подужним напони-
ма у континуално завареним шинама у колосеку, као и на 
интеракцију колосек–мост. Објавио је преко 30 научних ра-
дова у домаћим и страним часописима и на домаћим, одно-
сно међународним конференцијама. 

Асистент 
МИЛОШ Ђ. ЛУКИЋ 

маст. инж. грађ.
Рођен је 1993. године у Холандији. 
У Београду је завршио основну 
школу и гимназију. На Грађевин-
ском факултету у Београду завр-
шио je основне академске студије 
2016. године и мастер академске 
студије 2017. године на студијском 
програму Грађевинарство, модул 
Путеви, железнице и аеродроми. Добитник је награде Ин-
ститута за саобраћајнице и геотехнику за најбољу одбрање-
ну мастер тезу на модулу Путеви, железнице и аеродроми у 
школској 2016/2017. години. Након завршених студија за-
послио се у мултинационалној компанији WSP, где је радио 
на пројектима путева и градских саобраћајница за регион 
Стокхолма, Шведска. Докторске студије на Грађевинском 
факултету у Београду, модул Грађевинарство, уписао је 
школске 2017/2018. године. Изабран је у звање асистента 
студента докторских студија у јулу 2018. године за уже на-
учне области Планирање и пројектовање путева и аеродро-
ма и Планирање и пројектовање градских саобраћајница. 

Његов научноистраживачки, стручни и педагошки рад 
усмерен је на планирање и пројектовање аеродрома, модели-
рање буке услед ваздушног и друмског саобраћаја и примену 
техника вештачке интелигенције у ваздухопловству. Обја- 
вио је више научних и стручних радова у зборницима дома-
ћих и међународних конференција. 

научноИстражИвачкИ рад

уводне напомене
Научноистраживачки развој у области путева, железница 
и аеродрома је, поред наставне делатности, важан део ак-
тивности Катедре. Током последњих 25 година Катедра је 
активно учествовала у низу домаћих и међународних науч-
них пројеката. Кроз докторске студије рађено је на развоју 
научног подмлатка, уз истовремено повезивање и размену 
наших истраживача са светски признатим научним цен-
трима.
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докторати 
одбрањени на катедри
У периоду од 1996. до 2021. године на Катедри је одбрање-
но 11 доктората. У наставку се даје списак доктората, као 
ефектан приказ правца научноистраживачког развоја. По- 
ред назива теме на српском и на енглеском, даје се и име 
ментора.

1996.
Дејан Гавран: Развој методологије и технолошких поступа-
ка за просторно пројектовање аеродрома (Development of 
Three-Dimensional Airport Design Methodology and Technology), 
ментор: проф. др Војо Анђус.

1998.
Владо Капор: Истраживање могућности примјене локалних 
материјала за израду коловозних конструкција на путевима 
у Црној Гори (Research of the possibility of using local materials 
for road construction in Montenegro), ментор: проф. др Алек-
сандар Цветановић.

2001.
Зденка Поповић: Оптимизација ранжирно-отпремног дела 
гравитационе ранжирне станице, коментор: проф. др Саво 
Јањић.

2009.
Горан Младеновић: Оптимизација одржавања коловозних 
конструкција (Optimization of Pavement Maintenance), мен-
тор: проф. др Александар Цветановић.

2011.
Станислав Јовановић: Прилог оптимизацији система за упра- 
вљање одржавањем железничких пруга, ментор: проф. др 
Мирјана Томичић Торлаковић.

2014.
Сања Фриц: Теоријско и експериментално истраживање 
граничних трајекторија вожње у ванградским путним кри-
винама (Theoretical and experimental research of the boundary 
vehicle paths in rural road curves), ментор: в. проф. др Горан 
Младеновић.

2016.
Лука Лазаревић: Одређивање квалитета геометрије колосе-
ка применом фракталне анализе мерних података (Assess-
ment of track geometry quality using fractal analysis of measured 
data), ментор: проф. др Зденка Поповић.

Невена Вајдић: Стохастички модел за утврђивање опти-
малне путарине (Stochastic model for the assessment of acceptable 
toll rates), ментор: в. проф. др Горан Младеновић.

2017.
Јелена Ћириловић: Интегрисани модел управљања одрж-
авањем флексибилних коловоза на нивоу мреже (An Inte-
grated Network-Level Management Model for Maintenance of 
Flexible Pavements), ментор: в. проф. др Горан Младеновић.

2019.
Владан Илић: Аналитичка метода за контролу проходно-
сти и прорачун елемената ситуационог плана површинских 
раскрсница (Analytical Method for Critical Vehicle Swept Path 
Testing and Intersection Layout Elements Calculation), ментор: 
в. проф. др Горан Младеновић.

2021.
Марко Орешковић: Методологија пројектовања врућих ас-
фалтних мешавина са високим садржајем струганог асфал-
та (Mix design methodology of hot mix asphalt with high content 
of reclaimed asphalt pavement), ментор: в. проф. др Горан Мла- 
деновић.

Милица Мићић: Управљање неравнинама малих тала-
сних дужина на глави шине (Мanagement of short wave 
unevenness of the rail head surface), ментор: проф. др Зденка 
Поповић.

научни пројекти
Схвативши значај развоја научне компоненте у образов-
ном процесу, пре свега наставног кадра на Факултету, Ка-
тедра је интензивно радила на успостављању мреже са 
истраживачима из међународно признатих центара у об-
ласти саобраћајне инфраструктуре, што је резултовало ни-
зом пројеката из програма Horizon, COST, CEDR (ERANET 
Road), као и билатералних пројеката са водећим научнои-
страживачким организацијама у Европи и свету. 

Поред међународних пројеката, Катедра је учествовала у 
бројним домаћим, националним научним пројектима које је 
финансирало Министарство науке, из групације пројеката 
технолошког развојног програма (2002–2004), технолошко 
развојних пројеката (2008–2009) и пројеката технолошког 
развоја (2011–2019). Захваљујући тим пројектима, омогућена 
је и набавка нове истраживачке опреме, рачунарске технике, 
као и учествовање на бројним међународним састанцима и 
конференцијама.

Horizon пројекат Benefit
Основни циљ пројекта BENEFIT (Business Models for Enhancing 
Funding and Enabling Financing for Infrastructure in Transport) 
(2014–2016) био је да се истраже модели финансирања 
пројеката саобраћајне инфраструктуре и одговарајући по-
словни модели, посебно у контексту глобалне финансијске 
кризе и касније кризе јавног дуга. У пројекту је учествова-
ло 13 универзитета и научних институција из 11 европских 

http://www.benefit4transport.eu/index.php/9-uncategorised/71-abstract
http://www.benefit4transport.eu/index.php/9-uncategorised/71-abstract
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земаља. У оквиру пројекта је формирана значајна база про-
јеката саобраћајне инфраструктуре, развијен је сет индика-
тора и модел за оцену пројеката, као и препоруке за њихову 
имплементацију.

COST акције
Европска COST платформа основана је 1971. године са циљем 
да омогући повезивање истраживача и координацију наци-
оналних истраживања у оквиру одређених истраживачких 
тема, односно акција, прво у европским земљама, а касније 
и шире. У претходном периоду Катедра је учествовала у три 
COST акције: COST 351 – WATMOVE – Water Movements in 
Pavements (2004–2008), чији је циљ био да се истражи утицај 
воде и повећаног нивоа влажности на физичко-механичке 
карактеристике материјала у подлози и постељици и на 
понашање коловозних конструкција у експлоатацији, као 
и да се идентификују потенцијални контаминанти који се 
преносе путем воде са површине коловоза и из трупа пута 
у околно тло; COST 354 – Key Performance Indicators of Road 
Pavement (2004–2008), која се бавила дефинисањем инди-
катора стања коловозних конструкција и одговарајућих 
индекса, који би био применљив у европским земљама, 
примарно у оквиру имплементације система за управљање 
одржавањем путева; и COST TU1001 – P3T3 – Public Private 
Partnerships in Transport: Trends and Theory (2010–2014), која 
се бавила развојем теоретске основе на бази искустава у 
примени модела јавно-приватног финансирања саобраћајне 
инфраструктуре и дефинисањем сета индикатора и модела 
на основу формиране базе података. У акцији су учествова-
ли представници из 25 научноистраживачких организација 
из европских земаља, као и из Аустралије, Сједињених Аме-
ричких Држава и Светске банке.

ERANET-ROAD и CEDR пројекти
Tранснационални истраживачки програм конференције ди- 
ректора европских путних управа CEDR (Conference of Euro-
pean Directors of Roads) настао је 2008. године као ERANET-
ROAD, а од 2011. је у надлежности CEDR-a. Европске пут-
не управе дефинишу истраживачке теме како би решиле 
одређене проблеме са циљем да се оствари безбедан, одржив 
и ефикасан путни саобраћај у оквиру Европе. У оквиру овог 
програма Катедра је учествовала на четири пројекта у прет-
ходном периоду. Пројекат EVITA – Environmental Indicators for 
the Total Road Infrastructure Assets (2010–2012) бавио се инди-
каторима утицаја на околину (бука, загађење ваздуха и воде, 
потрошња природних ресурса, емисија гасова стаклене баш-
те) у системима за управљање одржавањем путева. Пројекат 
InteMat4PMS-Integration of material-science based performance 
models into life-cycle-analysis processed in the frame of pavement 
management systems (2011–2013) бавио се методологијом за 
примену резултата испитивања фундаменталних карактери-
стика материјала у коловозним конструкцијама у системима 
за управљање одржавањем путева, док се пројекат x-ARA - 
Cross Asset Risk Assessment (2014–2016) бавио развојем свео-
бухватног оквира за оцену ризика, укључујући смернице и 
софтвер за анализу ризика и утицаја на нивоу мреже. Основ-
ни циљ пројекта ISABELA – Integration of Social Aspects and 
Benefits into Life-Cycle Asset management (2015–2017) био је да 
се укључе друштвени аспекти и сагледавање одговарајућих 
користи у поступак доношења одлука у системима за упра-
вљање одржавањем путева, на нивоу путне мреже.

Билатерални пројекти
Катедра је у оквиру међународне сарадње учествовала и у 
низу билатералних пројеката са угледним универзитетима 
у Европи.

Пројекат Reconstruction and revitalization of railway infra-
structure in accordance with regional development (2012–2013) 
изведен је у оквиру програма технолошке сарадње између 
Словачке и Србије и у оквиру њега је израђена међународна 
монографија чији су аутори истраживачи са Универзитета у 
Жилини и Универзитета у Београду, као и заједнички истра-
живачки радови.

Пројекат E-ASPHALT – Fatigue and Self-healing Properties of 
Bitumen and Asphalt Mixtures (2016–2017) спроведен је са Тех-
ничким универзитетом у Брауншвајгу, Немачка, и у оквиру 
њега су истражене карактеристике новог и екстрахованог 
битумена, као и асфалтних мешавина са новим и рецикли-
раним агрегатом.

Пројекат Research Challenges in Implementing and Operating 
High Speed Railways in Central and East Europe: Transfer of 
Knowledge from China and its Adjustment to European Rail 
Market (2017–2019) изведен је у оквиру програма билатерал-
не сарадње између НР Кине и Србије. Резултати обухватају Одређивање комбинованих индикатора стања
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заједнички рад истраживача из Србије на анализи искуста-
ва Кине у области железничких пруга за велике брзине са 
аспекта: 1) примене савремених метода за планирање токо-
ва путника и робе и израде редова вожње; 2) пројектовања 
железничких пруга и станица, планирања одржавања, као и 
анализе ризика и безбедности у железничком саобраћају; 
3) закона и прописа који регулишу процедуре и смернице 
за планирање, изградњу, управљање и одржавање на же-
лезници.

Пројекат HARAC – Hot Mix Asphalt with High Reclaimed As-
phalt Concrete (2019–2021) спроводи се са Универзитетом у 
Пизи, Италија (Department of Civil and Industrial Engineering), 
са циљем да се истраже карактеристике асфалтних мешави-
на са великим процентом рециклираног агрегата.

домаћи научни пројекти
У периоду од 1996. до 2000. године чланови Катедре ПЖА 
учествовали су у пројекту 11М07CB1 – Истраживање метода, 
технологија и производа за унапређење система саобраћаја 
и веза и коришћење природних потенцијала у Републици Ср-
бији, који је финансирало Министарство науке Србије.

У периоду од 2008. до 2010. године наставници и сарад-
ници са Катедре ПЖА били су укључени у реализацију два 

пројекта технолошког развоја Министарства науке: пројекат 
16014 – Развој и примена бетона побољшаних перформанси 
справљених на бази неорганских и органских везива у циљу 
техничко-технолошког унапређења домаћег грађевинског 
констуктерства и пројекат 16032 – Оптимизација управља-
ња одржавањем магистралних саобраћајница. 

У периоду од 2011. до 2019. године чланови Катедре ПЖА 
учествовали су у три пројекта: пројекту 37002 – Планира-
ње и управљање саобраћајем и комуникацијама применом 
метода рачунарске интелигенције; пројекту 36012 – Истра-
живање техничко-технолошке, кадровске и организационе 
оспособљености Железница Србије са аспекта садашњих и 
будућих захтева Европске уније; и пројекту 36017 – Истражи-
вање могућности примене отпадних и рециклираних ма- 
теријала у бетонским композитима, са оценом утицаја на 
животну средину, у циљу промоције одрживог грађевинар-
ства у Србији.

организације међународних и домаћих конгреса
Значајан део размене знања и презентација резултата истра- 
живања, као и међусобно лично упознавање са светски при-
знатим научницима и стручњацима одвија се кроз међу-

Утицај старења на карактеристике битумена
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народне и домаће конгресе и саветовања. Поред учество- 
вања на бројним светским и националним научним скупо-
вима, Катедра је у име Грађевинског факултета била суор-
ганизатор са Српским друштвом за путеве Виа–Вита и са 
Саобраћајним факултетом три Српска конгреса о путеви-
ма, као и научних скупова Пут и животна средина. 

Катедра је 2006. године у сарадњи са Светском банком 
организовала на Грађевинском факултету изузетно успеш-
ну радионицу о пројектима јавно-приватног партнерства у 
саобраћајној инфраструктури. 

ПравцИ развоја катедре

настава
Према новој акредитацији основних и мастер студија у 2021. 
години, петогодишње студије су подељене на основне опште 
академске студије у трајању од три године и мастер студије 
у трајању од две године које су подељене по усмерењима, од 
којих је једно за путеве, железнице и аеродроме.

Оваква концепција студија у складу је са програмима 
највећег броја универзитета у Европи и свету, чиме ће изме-
ђу осталог бити олакшана и мобилност студената током 
студија.

У оквиру основних академских студија предвиђено је да 
предмети Планирање простора и саобраћаја 1, који има че-
тири ЕСПБ кредита и слуша се у II семестру, и Путна инфра-
структура, који има шест ЕСПБ кредита и слуша се у IV семе-
стру, буду обавезни за све студенте модула Грађевинарство. 
Предмет Планирање простора и саобраћаја 1 треба да омо-
гући стицање општих знања о позитивним и негативним 
ефектима развоја саобраћајне инфраструктуре на савреме-
но друштво у целини, као и упознавање са методологијом 
формирања планских докумената и њиховом хијерархијом, 
са основним законитостима коришћења јавног простора и 
развоја саобраћајне инфраструктуре и са појмом саобраћајне 
понуде и потражње у сврху рационалног планирања свих ви-
дова саобраћајне инфраструктуре. У оквиру предмета Путна 
инфраструктура студенти ће се упознавати са фундаментал-
ним ставовима и принципима планирања и пројектовања 
ванградских путева, градских саобраћајница и аеродрома, 
као и са њиховим основним елементима.

У складу са концепцијом основних студија да се у VI 
семестру врши благо усмерење ка мастер студијама, али и 
да се омогући стицање основних знања студентима који 
тиме завршавају своје школовање, предвиђено је да област 
саобраћајне инфраструктуре буде заступљена кроз три 
предмета: Железничка инфраструктура, Рачунарски под-
ржано пројектовање саобраћајница и Грађење путева и ае-
родрома. Прва два предмета имају по шест, а трећи четири 
кредита.

У оквиру предмета Железничка инфраструктура студен-
ти ће се упознати са основама железничког система, елемен-
тима конструкције горњег строја железница и интеракци-
јом колосек–возило, као и са развојем железничке мреже и 
планирањем инфраструктуре и биће у могућности да усвоје 
основне принципе пројектовања, грађења и одржавања же-
лезничке ифраструктуре.

Циљ предмета Рачунарски подржано пројектовање сао-
браћајница јесте да се студенти упознају са методама и техни-
кама аутоматизованог пројектовања линијских саобраћајних 
објеката.

У оквиру предмета Грађење путева и аеродрома студенти 
ће се упознати са основним карактеристикама материјала 
у трупу пута и коловозним конструкцијама путева и ае-
родрома, као и са технологијама грађења флексибилних и 
крутих коловозних конструкција.

Мастер студије на модулу Путеви, железнице и аеродро-
ми у потпуности су профилисане и посвећене образовању 
инжењера који ће се бавити саобраћајном инфраструкту-
ром. Доминантно место у курикулуму студија заузимају 
предмети који су до сада изучавани на IV години основних и 
на постојећим мастер студијама, укључујући: Конструкцију 
горњег строја железница, Коловозне конструкције, Плани- 
рање и пројектовање путева, Планирање простора и саобра-
ћаја 2, Градске саобраћајнице, Планирање и пројектовање 
железница, Железничке станице и чворове и Аеродроме.

Значајно унапређење чини увођење седам изборних група 
које ће омогућити студентима да се фокусирају на одређене 
видове саобраћајне инфраструктуре, али и да стекну неоп-
ходна знања из других области, попут комуналне инфра-
структуре или одводњавања саобраћајница.

наука
Катедра ПЖА и у наредном периоду планира активно анга-
жовање на домаћим и међународним научним пројектима, 
уз укључивање млађих кадрова, посебно кроз израду док-
торских дисертација и размену са светским универзитет-
ским центрима.

Средином 2020. године почео је нови циклус научних про- 
јеката које је иницирао Фонд за науку. У програму ИДЕЈЕ, 
конкурисала je група истраживача са катедара МКОН и 
ПЖА са темом: RCASINK – Recycled Concrete Aggre-gates аs 
Carbon Sinks – A Cost-Efficient Path Towards the United Nations 
Framework оn Climate Change 2050 Targets. Основни циљ 
пројекта јесте оптимизација реапсорпције угљен-диоксида 
(CO2) на крају животног циклусa бетонских конструкци- 
ја, кроз адекватан третман бетонског отпада у фазама ру-
шења и депоновања. Оптимизација се заснива на повећању 
изложености рециклираног агрегата. 
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У области планирања и пројектовања путева фокус ис-
траживања биће на идентификацији геометријских пара-
метара BIM модела пута неопходних за развој система ау-
тономног управљања возилима, оптимизацији пројектних 
елемената кружних раскрсница типа „турборотор”, развоју 
алата за моделирање саобраћајне буке (ваздухопловне и 
друмске) и методологији пројектовања „зелених мостова”.

У области грађења и одржавања путева и аеродрома, фо-
кус истраживања биће усмерен на примену рециклираних и 
алтернативних материјала за модификацију карактеристи-

ка битумена и асфалтних мешавина, као и на примену Life 
Cycle Assesment методологије за анализу утицаја радова на 
изградњи путева и аеродрома на околину.

У области железница, истраживања ће бити усмерена 
на управљање напонима у континуално завареним шинама 
у колосеку под саобраћајем и на испитивање утицаја стања 
доњег и горњег строја железничке пруге на крутост колосеч-
не подлоге и појаву шинских дефеката типа squat на возној 
површи главе шине.
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KATEDRA

ZA HIDROTEHNIKU
I VODNO EKOLO[KO IN@EWERSTVO

ИсторИјскИ развој хИдротехнИке 
у вИсокошколској наставИ до 1996. годИне

Период до оснивања Факултета 1948. године 
Степен развоја Србије утицао je на садржај високошкол-
ске наставе.1 Законом из 1863. о устројству Велике шко-
ле на Техничком факултету уведен је и предмет Наука о 
грађевини на суву и на води. Настава почиње 1870. године 
и тај предмет предаје проф. Михаило Петковић, тадашњи 
декан Техничког факултета. Након поделе Техничког факул-
тета на три дела (1897), на Грађевинско-инжењерски одсек, 
за који се опредељивало највише студената, уводи се пред-
мет Хидротехника. Предаје га проф. Никола Стаменковић 
(1858–1910), утемељивач савремене хидротехнике у Србији, 
који је дипломирао и на Техничком факултету Велике шко-
ле и на тада најпознатијој Политехници у Минхену. Период 
његовог наставног и стручног рада се с правом може на-
звати „Стаменковићево време”. Његовим залагањем уско-
ро се уводи и предмет Бране и грађевине за добивање и 
спровођење воде, а предавао је и предмете Регулација река, 
Каналисање река, Снабдевање вароши водом, Наводњавање 
или заливање земљишта водом, Исушивање баровитог и 
мочварног земљишта, Канализација вароши и Хидротехнич-
ке грађевине. Проф. Стаменковић је превео и приредио за 
штампу (1900) тада познати светски уџбеник Основи хидро-
технике немачког професора Г. Толкмита, што је била важ-
на прекретница у хидротехничком образовању инжењера 
у Србији. Проф. Стаменковић је оснивач и уредник (1890–
1900) Српског техничког листа, гласила Удружења српских 
инжењера и архитеката, које је одиграло веома важну улогу 

1   У монографији Грађевинског факултета из 1996. године о настави хи-
дротехнике детаљније су писали професори Георгије Хајдин и Драгу-
тин Мушкатировић. Овде се због целовитости даје сажетак чињеница 
које су од значаја за сагледавање генезе и развоја наставе из хидротех-
нике и еколошког инжењерства.

у јачању српског инжењерства. Објављивао је бројне члан-
ке, па је пионир и хидротехничке публицистике у Србији. 
Значајна је његова монографија Грађа за проучавање Мораве 
из 1896. године. Био је пионир и у формирању сектора вода 
у државној управи, па је у складу са Законом о водама из 
1905, а на његову иницијативу, исте године у Министарству 
народне привреде образовано Хидротехничко одељење, са 
великим ингеренцијама. Одељење је имало и Управу вода, 
на чијем челу је у почетку био Никола Стаменковић. Године 
1894, када је изабран за декана Техничког факултета Велике 
школе, основао је Завод за хидротехнику, што је био пионир-
ски корак у развоју хидротехнике. Имао је изванредан углед, 
па је у два мандата, што је тада било неуобичајено, 1898–1899. 
и 1899–1900. Године, биран за ректора Велике школе. Остаће 
упамћен као први професор и стручњак који је у најбољем 
правцу усмерио студије хидротехнике на Грађевинском 
факултету у Београду, али и развој читавог сектора вода 
у Србији. 

Године 1905. оснива се Универзитет у Београду и Тех-
нички факултет улази у његов састав. Расте број студената 
(годишње око стотину) и највећи број се уписује на Гра-
ђевински одсек. Након смрти проф. Стаменковића (1910) 
наставу преузима проф. Владимир Митровић (1871–1941). 
Након Првог светског рата предаје предмете Водовод и 
канализација, Коришћење водних снага, Хидротехника 1 и 
2. Написао је први домаћи уџбеник из хидротехнике – Хи-
драулика. Кадровски јача наставу хидротехнике и доводи 
асистенте Богића Кнежевића (1922) и Слободана Петровића 
(1923), касније познате професоре на предметима Хидрау-
лика и Комунална хидротехника. На Факултет 1924. године 
долази и в. проф. Милан Нешић, који преузима наставу на 
предметима Регулисање реке и дивљих потока, Грађење при-
станишта и Техничке мелиорације. 
Све веће активности у различитим областима грађевинар-
ства утицале су да је уредбом из 1935. године Грађевински 
одсек подељен на четири групе: Геодетску, Саобраћајно-
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инжењерску, Статичко-конструктивну и Хидротехничку. У 
периоду до почетка Другог светског рата граде се све већи 
хидротехнички објекти: водоводи, проширују се мелиораци-
они системи у Војводини, уређују пловни путеви и приста-
ништа, граде мање хидроелектране, прави брана Грошница 
(пројектант Слободан Петровић) и лучна брана Матка на 
реци Треска у Северној Македонији (пројектант Миладин 
Пећинар). Академик Миладин Пећинар, члан САНУ, био је 
после Другог светског рата и професор на предметима Бране 
и Хидротехничке конструкције. У том периоду се унапређује 
хидрометеоролошка служба и раде се пројекти бројних обје-
ката и система, који ће бити драгоцени након рата за брз по-
четак изградње.

Период до 1948. до 1996. године
Одмах након Другог светског рата, током обнове и почетка 
интензивне изградње земље, нагло расте потреба за добро 
школованим грађевинском инжењерима. Технички факул-
тет у тешким кадровским и материјалним условима обнавља 
ратом прекинуту наставу. Пројектују се и почињу да граде и 
најсложенији објекти, чак и за садашње време (системи хи-
дроелектрана Власина, Зворник, Маврово, Јабланица итд.), 
што поставља изазове и у настави хидротехнике. Поред пред-
ратних наставника на Хидротехничкој групи, проф. Богића 
Кнежевића, в. проф. Слободана Петровића, асистената Реље 
Поповића и Војислава Младеновића, на Факултет долазе и 
други наставници. Вујица Јевђевић, који је хидротехничке 
студије завршио у Београду (1936) и у Греноблу (1938) пре-
узима предмете Хидрологија и Коришћење водних снага, 
Миладин Пећинар преузима предмет Бране, Живко Вла-
дисављевић предмете Хидротехничке мелиорације, Пловни 
путеви и Организација грађевинских радова. На предмете 
из области комуналне хидротехнике Снабдевање водом и 
Каналисање насеља долази као асистент Милоје Милојевић, 
касније познати професор тих дисциплина и пројектант 
бројних водовода у Србији, а на предмет Хидротехничке 
конструкције Душан Миловановић, касније један од позна-
тих пројектаната брана. Изградња врло сложених објеката 
захтева научно и стручно ангажовање наставника, па сви 
они, поред наставе, преузимају и веома одговорне задатке на 
реализацији конкретних хидротехничких пројеката, али и на 
новој научној и стручној организацији читавог сектора вода. 
Проф. Вујица Јевђевић ради на великим хидроенергетским 
пројектима у земљи, а проф. Миладин Пећинар са више дру-
гих професора Факултета, поред рада на бројним пројекти-
ма, ради и на организацији пројектних предузећа из којих 
су касније, кроз више реорганизација, израсле најугледније 
пројектантске организације са међународном репутацијом 
(Енергопројект, Хидропројект, Иван Милутиновић – ПИМ, 
Машинопројект и др.). 

Интензивна изградња земље захтевала је нову органи-
зацију наставе, па је 1948. године Грађевински одсек Тех-
ничког факултета прерастао y Грађевински факултет, a Хи-
дротехничка група y Хидротехнички одсек, са посебном 
наставом почевши од треће године. У једном краћем пери-
оду није било поделе на одсеке. Свега четири генерације је 
завршило школовање пo таквом наставном плану (уписане 
од 1952. до 1955. године), а настава је потом враћена на по-
делу по одсецима. Катедра се кадровски значајно ојачава и 
на њу долазе, одмах након студија или из праксе, касније 
најугледнији професори: Младен Борели, Георгије Хајдин, 
Милан Верчон, Бата Геза, Славољуб Јовановић, Драгутин 
Мушкатировић и Стеван Брук.

Хидротехнички развој Србије и Југославије складно је 
пратио и развој науке, неопходних лабораторија и њихове 
технолошке опремљености. Инж. Вујица Јевђевић је 1947. 
године испунио постављен задатак када је формирана Хи-
драуличка лабораторија под Авалом, која је убрзо прерасла 
у једну од најбољих европских хидрауличких лабораторија 
у то време и функционисала у саставу Института за во-
допривреду Јарослав Черни (основаног 1953. године). Та 
лабораторија је својим физичким моделима подржавала 
пројектовање свих хидротехничких објеката у држави, 
тако да су научни кадрови из Србије веома активно уче-
ствовали у реализацији и свих других хидротехничких 
објеката у Југославији. Веома успешно су се развијале све 
пратеће науке, тако да се ускоро са високим уважавањем у 
свету говорило о „Београдској школи Хидраулике” (профе-
сори доајени: Богић Кнежевић, Младен Борели, Бата Геза, 
Стеван Брук, Георгије Хајдин), „Београдској школи Меха-
нике стена” (проф. Бранислав Кујунџић са сарадницима), 
„Југословенској школи Хидрологије” (професори Вујица 
Јевђевић, Славољуб Јовановић и други) итд. Грађевински 
факултет у Београду је у то време сврставан у најелитније 
грађевинске факултете у свету чије су дипломе признава-
не у свим земљама. О изванредном квалитету школовања 
на Факултету можда најречитије говори чињеница да је 
инжењерима који су дипломирали у Београду одмах након 
дипломирања поверавано руковођење изградњом изузетно 
сложених објеката: Божидар Јовановић пројектује објекте 
Власинског система и касније руководи изградњом хидрое-
лектрана Врла 1–4, Вукадин Ђорђевић руководи изградњом 
важних објеката Ратне морнарице и касније преузима про-
јектовање ХЕ Ђердап 1, Михајло Серафимовски руково-
ди изградњом ХЕ Вруток у систему Маврово, Александар 
Божовић води пројекат ХЕ Бајина Башта итд. Оснивају се 
грађевински факултети у Скопљу и Сарајеву и наставни-
ци и бивши студенти из Београда веома активно помажу у 
развоју студија хидротехнике на тим факултетима. 

Након шездесетих година, у време најинтензивније хи-
дротехничке изградње, у време док је шеф Катедре за хи-
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дротехнику био проф. Георгије Хајдин, долази до видног 
кадровског јачања Катедре. Област комуналне хидротехни-
ке се проширује примањем дипл. инж. технологије Снежане 
Даковић (Хемија, Квалитет вода, 1962), прво као асистен-
та, а касније и стручног сарадника. На Факултет долазе као 
асистенти, а касније постају угледни професори: Божидар 
Батинић (Хидраулика, Основе хидротехнике, 1960), Воји-слав 
Вукмировић (Основе хидротехнике, Стохастичка хидро- 
логија, 1965), Бранислав Ђорђевић (Коришћење водних снага, 
1971), Чедо Максимовић (Механика флуида, Мерења у хид- 
ротехници, 1971), Миодраг Радојковић (Хидраулика, 1971), 
Димитрије Авакумовић (Хидротехничке мелиорације, 1973), 
Миодраг Јовановић (Регулација река, Пловни путеви и при-
станишта, 1975), Марко Иветић (Механика флуида, Хидрау- 
лика, 1975), Зоран Радић (Хидрологија, 1977), Joван Деспо-
товић (Хидротехника, Основи хидротехнике, 1978), Дејан 
Љубисављевић (предмети Комуналне хидротехнике, 1978), 
Анита Стојимировић Шпољарић (Механика флуида, 1980), 
Дубравка Покрајац (Хидраулика, 1985). Са развојем наставе 
и научноистраживачког рада на Катедри за хидротехнику 
у мултидисциплинарном правцу придружују јој се и проф. 
Серафим Оприцовић, дипл. инж. електротехнике (Опти-
мизација система, 1982). Године 1987. наставу из Хидротех-
ничких конструкција преузима проф. Петар Петровић. 

Са почетком интензивнијег коришћења рачунара у на-
стави и пракси раних шездесетих година XX века јављају 
се нове могућности унапређења инжењерске струке, па 
тиме и хидротехнике. Ту прилику искористили су у ра-
ним седамдесетим годинама Миодраг Радојковић и Чедо 
Максимовић, а касније и Марко Иветић. Они су увели у 
праксу примену рачунара у нумеричкој анализи хидротех-
ничких система (М. Радојковић, М. Иветић) и у подршци 
лабораторијским експериментима и теренским истражива-
њима (Ч. Максимовић). Из те области објављују прве књи- 
ге: Примена рачунара у хидраулици (М. Радојовић, Н. Клем, 
1989), Рачунари у комуналној хидротехници, анализа, про- 
јектовање, мерење и управљање (М. Радојковић, Д. Обра-
довић, Ч. Максимовић, 1989), Рачунска хидраулика – те-
чење у цевима (М. Иветић, 1996.) и књиге са радовима са 
међународних конференција (Hydrosoft/Hydrocomp), које у 
каснијим годинама прерастају у међународно прихваћену 
дисциплину „Хидроинформатика”. Основни циљ био је да 
се, не занемарујући препознатљиве и признате аналитичке 
методе, користећи могућности рачунарске технологије по-
степено замењују до тада устаљене емпиријске методе у ана-
лизама и пројектовању хидротехничких објеката и система 
методама које се базирају на коришћењу нумерике и фунда-
менталних принципа механике флуида: одржања масе, ко-
личине кретања и енегрије (тзв. моделирања на физичким 
основама, physically based modelling). Најзначајнији допри-
нос начињен је у области одводњавања градских површина 

и заштите градова од поплава изазваних јаким пљусковима 
(урбана дренажа), где је направљен препознатљив утицај у 
свету пионирским радом: формирањем сопственог експе-
рименталног слива Миљаковац у Београду, прикупљањем 
података са експерименталних сливова у свету (прва свет-
ска база података UDM Data Base), развојем сопственог мо- 
дела БЕМУС (Београдски Модел Урбаних Сливова) и ње-
гове едукационе верзије еБЕМУС и организацијом прве из 
серије међународних конференција о моделирању (са „фи-
зичким основама”) отицања са урбаних сливова (UDM – 
Urban Drainage Modelling). Овај истраживачко-развојни рад 
препознат је у свету и кроз подршку UNESCO-a формирању 
Међународног центра за урбано одводњаване (IRTCUD – 
International Research and Training Centre for Urban Draina-
ge) на Грађевинском факултету у Београду. Након преране 
смрти проф. Миодрага Радојковића (1989) координацију 
рада у овој области наставио је Чедо Максимовић, уз укљу-
чивање и значајну подршку и улогу млађих колега и сарад-
ника.

наставна делатност катедре

Промена организационих облика и имена катедре
Организација наставног процеса и истраживачког рада у об-
ласти хидротехнике мењала се током времена. Године 1935. 
на Техничком факултету постојале су 32 катедре, од којих 
је једна била Катедра за водоградњу са хидрауликом. Након 
формирања Грађевинског факултета, наставом на одсецима 
најпре су руководили скупови одсека на челу са старешина-
ма одсека, a убрзо се прешло на организацију по катедрама. 
Први старешина одсека, a потом шеф Катедре за хидротех-
нику до 1965. године био је проф. Слободан Петровић. На-
кон њега шефови Катедре били су професори Милан Вер-
чон (1965–1969) и Георгије Хајдин (1969–1977). Делатност 
Факултета, осим рада при катедрама, тада ce одвијала и кроз 
лабораторије, заводе и институте. У области хидротехнике 
то су биле: Хидрауличка лабораторија и Лабораторија за са-
нитарну технику. Године 1977. укинуте су катедре, a на Одсе-
ку за хидротехнику створена je јединствена радна јединица – 
Завод за хидротехнику, који је обухватио и обе лабораторије. 
Процес наставе и научноистраживачког рада организује На-
ставно-научно веће, за чијег првог председника je 1977. годи-
не изабран професор Георгије Хајдин, који је на тој функцији 
остао до септембра 1979. године. После њега, овим телом су 
председавали: професор Славољуб Јовановић (1979–1981), 
професор Младен Борели (1981–1983), професор Милоје 
Милојевић (1983–1985) и професор Бранислав Ђорђевић 
(1985–1987). 

Године 1988. поново се формирају катедре на Грађевин-
ском факултету како би ce и формално доказивала матичност 
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Факултета y одређеним областима науке и струке. Тада су на 
Одсеку за хидротехнику формиране две катедре: Катедра за 
механику флуида, хидраулику и хидрологију (теоријске хи-
дротехничке дисциплине) и Катедра за коришћење, уређење 
и заштиту вода, водопривредне системе и хидротехничке 
конструкције (примењене дисциплине). У складу са законом 
и Статутом Факултета катедре су одлучиле да раде заједно, у 
оквиру Већа катедара за хидротехничке дисциплине. Пред-
седници Већа били су професори Славољуб Јовановић 
(1988–1989), Драгутин Мушкатировић (1989–1996), Бранис-
лав Ђорђевић (1996–2001). 

Наставним и научним активностима Катедра је стално 
пратила актуелне токове науке и смер технолошког разво-
ја. Пошто је складно уклапање хидротехничких објеката и 
система у еколошко окружење постао један од важних за-
датака при пројектовању сложених водопривредних систе-
ма, током измена Статута Факултета 2002. године спојене 
су две катедре у једну и проширен је њен назив на Катедра 
за хидротехнику и водно еколошко инжењерство (ХВЕИ). 
Промена назива није формална јер је дошло и до промена 
у садржају наставе. У предмету Водопривредни системи ве-
лику тежину добијају еколошки процеси у хидротехничким 
системима, а уводе се и други предмети који прате тај смер 
развоја – Еколошко инжењерство, касније и Управљање 
чврстим отпадом. У том периоду, шефови Катедре ХВЕИ 
били су професори Миодраг Јовановић (2001–2003), Марко 
Иветић (2003–2009), Миодраг Јовановић (2009–2012), Мар-
ко Иветић (2012–2015) и Душан Продановић (2015–2021). 

наставни програми од 1948. до 1996. године
Од оснивања Грађевинског факултета као самосталне висо-
кошколске установе у оквиру Техничке велике школе настав-
ни планови и програми на Одсеку за хидротехнику пратили 
су развој науке и потребе друштва. Према првом наставном 
плану из 1948/1949. године студенти су се усмеравали по-
сле друге године студија. На Одсеку за хидротехнику у ок-
виру пет семестара студенти су слушали 28 предмета (од 
једносеместралних до тросеместралних). Предмети спец-
ифични за хидротехничко усмерење формирани су тако да 
се у оквиру њих изучавају све најважније области хидротех-
нике: Хемија, Хидромеханика, Хидраулика, Основи сани-
тарне технике, Хидрологија и хидрометрија, Хидротехнич-
ке конструкције, Коришћење водних снага, Мелиорација 
земљишта, Регулација река, Снабдевање насеља водом, Ка- 
налисање насеља, Хидрауличке машине, Пловни путеви и 
пристаништа. У тим првим годинама измене планова и про-
грама биле су честе. 

У периоду од 1952. до 1958. године студије су биле за-
једничке за све студенте. Предмети Хемија, Основи сани-
тарне технике, Хидромеханика и Хидрауличке машине су 

избачени, а преосталих девет хидротехничких дисциплина 
предавано је кроз шест предмета од чега су се три предме-
та састојала од по две области: Хидраулика и хидрологија, 
Снабдевање насеља водом и каналисање насеља, Регулација 
потока и бујица и пловни канали и пристаништа. Планом из 
1958/1959. године уводи се степенаста настава са два степе-
на у трајању од по две године, а студенти су се усмеравали 
од прве године. Та реформа се није показала успешном, па 
су променама Статута и наставних планова 1966/1967. го-
дине поново уведене петогодишње студије, са усмеравањем 
после друге године. Уводи се предмет Механика флуида као 
обавезан предмет за све студенте и враћа се предмет Хемија. 
Планом из 1977/1978. године уводи се нови предмет – Водо-
привредни системи, као део напора да се на принципима 
техничке кибернетике и операционих истраживања све хи-
дротехничке дисциплине системски сагледавају, моделирају 
и управљачки оптимизирају у оквиру интегралних више-
наменских водопривредних система, складно уклопљених у 
еколошко, социјално и друго окружење. 

Значајније измене плана и програма на Одсеку за хидро-
технику извршене су планом из 1987/1988. године. Уместо 
предмета Хемија уводи се Квалитет воде, Хидраулика је 
подељена на два предмета – Хидраулика 1 и 2, Снабдевавање 
водом и каналисање насеља је подељено на Комуналну хи-
дротехнику 1 и 2. Наставне активности пратиле су актуелне 
захтеве струке. Да би будући инжењери могли успешно да 
одговоре захтевима које пред њих постављају све сложенији 
хидротехнички проблеми, уводе се нови предмети, најпре 
као изборни, а касније они постају део обавезног настав-
ног плана: Мерења у хидротехници, Оптимизација система 
и Стохастичка хидрологија. У наредним изменама планова 
и програма није било значајнијих промена у погледу пред-
мета који се баве облашћу хидротехнике. Наставни план и 
програм који је донет 1993/1994. године остао је на снази 
до 2005. године и преласка на систем студирања у складу 
са Болоњском декларацијом. Значајнија измена плана и 
програма у том периоду јесте увођење предмета Еколошки 
инжењеринг (1998) у групу изборних предмета. 

Последња деценија XX века била је веома тежак период 
за читаву земљу, па и за Грађевински факултет. Због рата и 
деловања неправедно наметнутих санкција тада је Факултет 
напустио известан број младих, веома перспективних на-
ставника, тако да су са Катедре за хидротехнику у иностран-
ство отишли сарадници: доц. Анита Шпољарић, асистент 
Данило Хајдуковић, проф. Чедо Максимовић, асистент Ана 
Делетић, доц. Дубравка Покрајац, асистент Душан Радојевић, 
доц. Слободан Ђорђевић и доц. Дејан Коматина. Неки од 
њих су остали у чврстим радним контактима са Факулте-
том и, упркос препрекама, наставили сарадњу кроз помоћ 
у организацијама конференција, заједничке међународне 
пројекте и заједничке научне радове.
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наставни програм од 1996. до 2005. године
Дипломске основне студије у периоду од 1996. до 2005. годи-
не и преласка на систем студирања у складу са Болоњском 
декларацијом биле су организоване као петогодишње сту-
дије. Настава је трајала девет семестара, а X семестар је био 
резервисан за израду дипломског рада. Након заједничке 
прве две године, студенти су се опредељивали за један од 
четири одсека. Хидротехнички одсек је дуго био добро 
попуњен студентима, бројчано одмах након Одсека за кон-
струкције.

Наставу из предмета Механика флуида, у оквиру кога 
студенти стичу основна знања из течења са слободном повр-
шином, течења под притиском и подземног струјања воде, 
слушају сви студенти у четвртом семестру. Након одласка 
Чеде Максимовића у иностранство (на Империјал Колеџ, 
Лондон, 1996. године) наставу на овом предмету преузима 
проф. Марко Иветић. У вежбама учествују асистенти Душан 
Продановић и Слободан Ђорђевић, а од 2002. године и Не-
мања Бранисављевић. Од избора у звање доцента 2000. годи-
не наставу на Механици флуида, као и на изборном предме-
ту Мерења у хидротехници, преузима Душан Продановић. 

Предмет Хидрологија, који покрива веома важну област 
на чијим се резултатима заснивају све даље анализе у хи-
дротехници, предавао је доц. Зоран Радић, са асистентима 
Јасном Плавшић и Драгутином Павловићем. Исти настав-
ник и асистенти предавали су изборни предмет Стохастич-
ка хидрологија. 

Предмет Хидраулика 1 предавао је проф. Божидар Бати-
нић до одласка у пензију 2001. године. Након тога тај предмет 
преузима проф. Радомир Капор, који на Факултет долази из 
Института за водопривреду Јарослав Черни. Хидраулику 2 
предавао је проф. Марко Иветић. Асистенти на овим пред-
метима били су Дубравка Покрајац, која је 1997. године из-
абрана за доцента (али већ 1998. године одлази на Универзи-
тет у Абердину, Шкотска), Слободан Ђорђевић (који након 
избора у звање доцента 2001. године одлази на Универзитет у 
Ексетеру, Велика Британија, 2002. године), Биљана Трајковић 
(која 2005. године напушта Факултет) и Ненад Јаћимовић.

Наставу на групацији предмета из Комуналне хидро-
технике (Комунална хидротехника 1 и 2 и Квалитета вода) 
држи проф. Дејан Љубисављевић са асистентима Бранисла-
вом Бабићем и Александром Ђукићем, а од 1998. године и 
Браниславом Лекић. На предмету Квалитет вода у практич-
ну наставу укључена је Снежана Даковић, технолог, до од-
ласка у пензију (2003). Од 2004. године у наставу се укључује 
Владана Рајаковић Огњановић, дипл. инж. техн. 

Предмете Регулација река и Пловни путеви и при-
станишта држе професори Драгутин Мушкатировић (до 
одласка у пензију 1997. године) и Миодраг Јовановић, а у 
извођењу наставе помажу асистенти Дејан Коматина (који 

је 2000. године изабран у звање доцента, а 2006. године од-
лази са Факултета) и Дејана Ђорђевић.

Предмет Хидротехничке мелиорације предавао је проф. 
Димитрије Авакумовић до одласка у пензију 2000. године. 
Вежбе је држао асистент Милош Станић, који је након из-
бора у звање доцента 2000. године преузео наставу из тог 
предмета.

Наставу на предметима Коришћење водних снага и Во-
допривредни системи држи проф. Бранислав Ђорђевић до 
одласка у пензију 2003. године, а у вежбама помаже асистент 
Тина Дашић, која је 2003. године изабрана у звање доцента и 
преузела одржавање наставе на оба предмета. 

За изборни предмет Оптимизација система (предмет су 
слушали и студенти других одсека) био је ангажован проф. 
Серафим Оприцовић. На предмету Водопривредни системи 
 помагао је на одржавању неких нумеричких вежби опти- 
мизације система. 

Предмете Хидротехничке грађевине (Одсек за хидротех- 
нику) и Хидротехничке конструкције (Одсек за конструк-
ције) предавао је проф. Петар Петровић до одласка у пензију 
2000. године. Од 2001. године на Факултет долази Љубодраг 
Савић који држи наставу из тих предмета. У вежбама на 
овом предмету помажу асистенти Владан Кузмановић, Ду-
шан Радојевић (који након одбране докторске дисертације 
1999. године одлази у иностранство), а од 2000. године и 
Бојан Миловановић.

Еколошки инжењеринг је уведен као изборни пред-
мет на ПГН одсеку 1998. године и предавали су професори 
Ђорђевић и Љубисављевић. Предмет је 2002. године преузео 
Марко Иветић, променио му концепт и понудио га студен-
тима хидротехнике као изборни. На вежбама су учествовали 
Владана Рајаковић Огњановић, Александар Ђукић, Слободан 
Ђорђевић. Иновирани концепт је био добро прихваћен, па је 
предмет са таквом тематиком касније постављен на првој го-
дину студија као обавезан (Основе еколошког инжењерства).

Предмет Основе хидротехнике, који слушају студен-
ти свих других одсека (осим Хидротехничког), предавао је 
проф. Војислав Вукмировић до одласка у пензију 1999. годи-
не. На вежбама су били ангажовани Јован Деспотовић (из-
абран за доцента 1997. године) и Драгутин Павловић.

Искуство показује да је тај наставни програм петогоди-
шње наставе био веома успешан јер су се инжењери школо-
вани по том програму веома добро и брзо афирмисали као 
одлично образовани стручњаци, који су за кратко време пре-
узимали и најсложеније задатке у пројектовању и изградњи 
хидротехничких објеката широм света. Нажалост, многи од 
њих су имали прилику да се стручно доказују искључиво у 
иностранству јер су због кризе која је наступила као после-
дица неправедно уведених економских санкција и застоја у 
хидротехничком градитељству напустили Србију, најчешће 
одлазећи у Канаду, Аустралију, али и бројне друге земље света. 
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 Последипломска настава
Последипломске студије организовале су се у периоду до 
2007. године. Трајале су две године, а наставу су држали нају- 
гледнији и најискуснији професори. У зависности од афини-
тета и даљег професионалног усавршавања студенти после-
дипломских студија на Одсеку за хидротехнику могли су да 
изаберу једно од три усмерења: Механика флуида, хидраули-
ка и хидрологија, Коришћење, уређење и заштита вода и во-
дотока и Водопривреда и водопривредни системи. Настава је 
трајала три семестра у којима су се слушала по три предмета. 
Наставним програмом била су предвиђена четири обавезна 
предмета и пет изборних предмета, од чега су два морала 
бити из групе математичких предмета (Нумеричка анали-
за, Случајни процеси, Методе математичке физике), које су 
предавали наставници са Катедре за математику, физику и 
нацртну геометрију и наставници са Природно-математич-
ког факултета. 

Обавезна четири предмета за сва усмерења представљала 
су надоградњу знања из фундаменталних области за област 
хидротехнике: Механика флуида (Г. Хајдин), Водопривреда и 
водопривредни системи (Б. Ђорђевић), Рачунска хидраулика 
(М. Иветић и М. Јовановић) и Параметарска хидрологија (З. 
Радић).

Након полагања свих испита студенти су, под вођством 
ментора, приступали изради магистарске тезе. Последи-
пломске студије завршавале су се јавном одбраном магистар-
ске тезе пред компетентном комисијом. У периоду од 1996. 
године на Одсеку за хидротехнику Грађевинског факултета 
одбрањено је 28 магистарских теза.

наставни програми после 2005. године
Од 2005. године наставни план и програм Грађевинског фа-
култета значајно се мења и прилагођава принципима де-
финисаним у Болоњској декларацији, који су уграђени и 
у нови Закон о високом образовању: петогодишње студије 
подељене су на основне академске студије (четири године) 
и дипломске (касније мастер) академске студије (једна годи-
на), укинуте су последипломске студије, а уведене докторске 
академске студије у трајању од три године. Студенти се на 
одређени модул (раније одсек) усмеравају током основних 
студија, после трећег семестра. Значајне новине су: увођење 
већег броја изборних предмета, увођење система бодовања 
сваког предмета у зависности од времена које је потребно за 
његово савладавање и увођење обавезе да сви предмети буду 
једносеместрални, што је довело до повећања број предмета 
пошто су двосеместрални предмети подељени на два дела. У 
складу са новим тенденцијама и све већим значајем анализе 
утицаја објеката на еколошко окружење уводе се нови пред-
мети који се баве проблематиком еколошког инжењеринга, а 
садржаји појединих предмета проширују се тим областима. 

Одсек за хидротехнику мења назив у модул Хидротехника и 
водно еколошко инжењерство. 

Приликом израде првог плана и програма заснованог на 
принципима Болоњске декларације, који је важио од школ-
ске 2005/2006. године, увиђа се значај изучавања анализе 
утицаја грађевинских објеката на еколошко окружење и за 
студенте других усмерења, па се изборни предмет Еколош-
ки инжењеринг проширује, мења назив у Основе еколошког 
инжењерства и постаје обавезан предмет за све студенте 
(слуша се у другом семестру). Наставу држе Марко Иветић 
и делом Ненад Јаћимовић, а на вежбама су ангажовани 
Владана Рајаковић Огњановић, Александар Ђукић, Бра-
нислава Лекић, Душан Костић, Ања Ранђеловић и студенти 
демонстратори. Да би се ојачали кадровски капацитети из 
области еколошког инжењерства, 2009. године на Факул-
тет у звању доцента долази Зорана Науновић, дипломира-
ни инжењер технологије из области инжењерства заштите 
животне средине. Од 2016. године на вежбама учествују и 
Дамјан Иветић, Роберт Љубичић и Милош Милашиновић, 
а од 2018. године и Огњен Говедарица. 

Предмет Механика флуида остаје у групи предмета које 
слушају сви студенти (у трећем семестру). Наставу држе 
Душан Продановић и Ненад Јаћимовић (од 2008. године), а 
на вежбама су ангажовани Будо Зиндовић, Ања Ранђеловић 
(од 2008. године), Дамјан Иветић (од 2012. године), Милош 
Милашиновић и Роберт Љубичић (од 2016. године). 

Предмет Хидрологија, који су студенти раније слушали са 
фондом од десет часова подељен је на два предмета са мањим 
бројем часова: Хидрологија, у оквиру којег се изучавају ос-
новне области хидрологије и обраде хидролошких података, 
и Инжењерска хидрологија, у којем се изучавају хидролошки 
прорачуни и модели и сагледава њихов значај за примењене 
хидротехничке дисциплине. Наставу на овој групацији пред-
мета држе Зоран Радић (до одласка у пензију 2016. године) и 
Јасна Плавшић, а на вежбама учествују Драгутин Павловић и 
Андријана Тодоровић (од 2008. године) и Огњен Говедарица 
(од 2018. године). 

Предмет Хидротехничке мелиорације, у оквиру кога су 
изучаване две кључне области мелиорација, одводњавање 
и наводњавање, подељен је на два предмета: Дренажни си-
стеми, у оквиру кога се студенти упознају са елементима, 
диспозицијом и начином прорачуна хоризонталних и вер-
тикалних дренажних система, и Наводњавање, у оквиру кога 
се изучавају различити типови система за наводњавање. 
Наставу држи Милош Станић, а вежбе Жељко Василић (од 
2010. године). 

Предмет Хидротехничке грађевине подељен је на Хидро-
техничке грађевине 1, у коме се сагледавају различити типови 
брана и њихове специфичности, и Хидротехничке грађевине 
2, који се предаје на дипломским (након акредитације уве-
ден је назив „мастер”) студијама, а у оквиру кога се детаљно 
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разматрају објекти за евакуацију вода. Наставу држи Љубо-
драг Савић, а вежбе Бојан Миловановић.

Предмет Мерење у хидротехници, који је био изборни 
предмет, постаје обавезан. Наставу држи Душан Продано-
вић, а вежбе Немања Бранисављевић и Ана Мијић, а од 2012. 
године Дамјан Иветић и од 2016. године Милош Милаши-
новић.

Као обавезан предмет на основним студијама од 2008. го-
дине уводи се нови предмет – Експлоатација и заштита под-
земних вода, који се бави законитостима кретања подземних 
вода и принципима њихове експлоатације. Наставу држи 
Ненад Јаћимовић, а на вежбама помаже Ања Ранђеловић.

Планови и програми осталих предмета претрпели су 
одговарајуће измене како би се уклопили у нови систем 
студирања. Због већег броја предмета, фонд часова на свим 
предметима је више или мање скраћен, па самим тим и 
садржаји предмета. Наставу из предмета Хидраулика 1 држи 
Радомир Капор до одласка у пензију 2018. године, а након 
тога Будо Зиндовић. Наставу из предмета Хидраулика 2 води 
Марко Иветић до одласка у пензију 2017. године, а затим Не-
над Јаћимовић. На вежбама из ове групе предмета помажу 
Милош Милашиновић и Роберт Љубичић (од 2016. године), 
као и колеге са сродних предмета.

Наставу из предмета Комунална хидротехника 1 и 2 држао 
је Дејан Љубисављевић до одласка у пензију 2015. године, на-
кон чега је преузимају Бранислава Лекић и Бранислав Бабић, 
а од 2017. године и Александар Ђукић. На вежбама из ове 
групације предмета од 2018. године ангажован је и Огњен Го-
ведарица. Наставу на предмету Квалитет вода држи Владана 
Рајаковић Огњановић.

Наставу на предметима Пловни путеви и пристаниш-
та и Регулација река држи Миодраг Јовановић до одласка у 
пензију (2013), а затим Дејана Ђорђевић. На вежбама је од 
2008. године ангажован Никола Росић. На овој групацији 
предмета био је ангажован и Дејан Коматина до 2006. годи-
не, када одлази на место извршног секретара Међународне 
комисије за слив реке Саве у Загреб.

Предмете Коришћење водних снага и Водопривредни си-
стеми држи Тина Дашић, а на вежбама од 2008. године по-
маже и Никола Росић.

Обавезан предмет на основним академским студијама, 
на свим модулима (осим на модулу Хидротехника и водно 
еколошко инжењерство) јесте предмет Хидротехника, кога 
држи Јован Даспотовић до одласка у пензију 2017. године, а 
затим Драгутин Павловић.

На дипломским академским студијама (касније мастер 
академским студијама) модула Хидротехника и водно еко-
лошко инжењерство била су обавезна само два предмета: 
Хидротехничке грађевине 2 и Нумеричке методе у хидротех-
ници (примена различитих нумеричких метода и готових со-
фтверских решења за решавање практичних проблема у хи-

дротехници). Наставу из Нумеричке методе у хидротехници 
држао је Миодраг Јовановић, а на вежбама је помагао Будо 
Зиндовић. Након одласка у пензију проф. Јовановића 2013. 
године наставу држи Марко Иветић, до 2017. године (када 
одлази у пензију), а затим наставу преузимају Будо Зиндовић 
и Никола Росић. 

Преостала четири предмета бирала су се из групе од де-
сет изборних предмета. У тој групи налазили су се предме-
ти који су се држали у претходном периоду. То су предмет 
Оптимизација система, кога предаје Серафим Оприцовић 
(предмет могу да похађају и студенти са модула Путеви, 
железнице и аеродроми), и Стохастичка хидрологија, кога 
предају Зоран Радић (до одласка у пензију 2016. године) и 
Јасна Плавшић, а на вежбама помаже Андријана Тодоровић. 

Кроз изборне предмете, у наставу се уводе савремене об-
ласти, оне које су све значајније и присутније у пракси. У ок-
виру предмета Хидроинформатика (кога је у наставу увео М. 
Станић) студенти се упознају са ГИС окружењем, базама по-
датака и алгоритмима за претраживање графова и њиховом 
применом у хидротехници. Проблематика заштите живот- 
не средине и безбедног одлагања чврстог отпада анализира 
се у оквиру предмета Управљање чврстим отпадом (пред-
мет формира М. Иветић а у наставу уводе З. Науновић и Н. 
Јаћимовић). Актуелна проблематика појаве све чешћих и ра- 
зорнијих поплавних таласа, која се уочава како на већим, 
тако и на мањим водотоцима, иницирала је увођење пред-
мета Одбрана од поплава (формирао га и предавао Миодраг 
Јовановић), у оквиру кога се студенти упознају са савреме-
ним софтверским алатима за моделирање појаве великих 
вода, као и мерама заштите од њиховог штетног дејства. Са 
специфичностима различитих фаза изградње хидротехнич-
ких инфраструктурних објеката студенти се упознају кроз 
предмет Изградња објеката хидротехничке инфраструктуре, 
кога уводе професори Радомир Капор и Јован Деспотовић, а 
затим се у наставу укључује и Александар Ђукић. То постаје 
изборни предмет и на модулу Менаџмент, информатика и 
технологија у грађевинарству. Настава из изборних предме-
та Анализа ризика и поузданости у грађевинарству, Транс-
портни процеси у хидротехници и екологији и Интегрално 
управљање градским водама, иако акредитована, није се 
држала у оквиру дипломских студија јер су од 2007. године ти 
предмети ушли у план и програм докторских студија.

На дипломским академским студијама модула Конструк-
ције обавезан предмет јесте Хидротехничке конструкције, 
кога предаје Владан Кузмановић, а вежбе држи Бојан Ми-
ловановић. Поједине изборне предмете могли су да бирају 
и студенти других модула. 

Према плану и програму из 2005. године уписане су 
само четири генерације студената. Током 2008. и 2009. годи-
не спроведена је прва акредитација студијских програма на 
Грађевинском факултету, којом су се настојали отклонити 
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уочени недостаци и проблеми. Један од главних проблема на 
модулу Хидротехника и водно еколошко инжењерство била 
је велика оптерећеност студената на основним студијама. 
Због тога је неколико обавезних предмета (Експлоатација 
и заштита подземних вода, Пловни путеви и пристаништа, 
Коришћење водних снага и Мерења у хидротехници) преба-
чено са основних на мастер студије. На основним студијама 
се уводи већи број изборних предмета, што је било неопход-
но према условима акредитације. Са мастер студија на ос-
новне студије пребачени су изборни предмети Управљање 
чврстим отпадом и Изградња објеката хидротехничке ин-
фраструктуре, који мења име у Пројектовање и изградња 
објеката хидротехничке инфраструктуре. 

Проблеми све чешћих поплава у градовима и урбаним 
срединама иницирали су формирање новог предмета – Ур-
бана хидрологија, у оквиру кога би се студенти упознали са 
градским хидролошким циклусима и ефектима које кишне 
воде узрокују у градовима. Овај предмет оформила је гру-
па наставника: Јасна Плавшић, Милош Станић и Ненад 
Јаћимовић, а поред студената модула Хидротехника и водно 
еколошко инжењерство, могли су да га бирају и студенти мо-
дула Путеви, железнице и аеродроми. На вежбама је ангажо-
ван Жељко Василић. Прва генерација студената по акреди-
тованом студијском програму на основне академске студије 
уписана је школске 2009/2010. године. 

На модулу Конструкције уводи се изборни предмет Хи-
дротехнички инфраструктурни системи, кога предаје Дејан 
Љубисављевић до одласка у пензију 2015. године. У наредној 
акредитацији (по којој се студенти уписују од школске 
2014/2015. године) овај предмет мења име у Хидротехника 2, 
а предаје га Немања Бранисављевић. 

Мастер академске студије такође су значајно измењене 
у односу на план и програм из 2005. године. Обавезни 
предмети који су пребачени са основних студија остају 
као обавезни и на мастер студијама, а предмети који су 
били обавезни према претходном плану (Хидротехничке 
грађевине 2 и Нумеричке методе у хидротехници) пре-
лазе у изборне предмете. Група изборних предмета се 
значајно смањује и у њој се, поред наведена два предме-
та, налазе и Одбрана од поплава и Хидроинформатика. 
Направљена је још једна значајна измена – на групацији 
предмета комуналне хидротехнике уводи се предмет Ко-
мунална хидротехника 3, као изборни предмет на мастер 
академским студијама. Овај предмет бави се различитим 
аспектима проблематике пречишћавања отпадних вода, 
од административних и техничких мера заштите водото-
ка од загађења до хидрауличког димензионисања објеката, 
третмана и одлагања муља. Предмет је увела и води га Бра-
нислава Лекић. Одређени број изборних предмета, преви-
ше напредних за ниво мастер академских студија, преба-
чен је на докторске студије.

У другом циклусу акредитације студијских програма, која 
је спроведена током 2013. године (прва генерација студена-
та по том програму уписана је школске 2014/2015. године), 
није било значајнијих измена планова и програма. На мо-
дулу Хидротехника и водно еколошко инжењерство пред-
мет Коришћење водних снага је са мастер студија пребачен 
на основне, а предмет Водопривредни системи са основних 
на мастер. Поред тога, растерећен је први семестар мастер 
студија пребацивањем два предмета из првог у други семе-
стар: Мерења у хидротехници и Нумеричке методе у хидро-
техници, који постаје обавезан предмет.

настава на докторским студијама
Настава на докторским студијама почиње од 2007. године, 
чиме се гасе последипломске студије према ранијим зако-
нима. Овај тренутак означава почетак систематског рада са 
докторским кандидатима кроз избор предмета у складу са 
њиховим изабраним областима из којих ће радити докторске 
дисертације уз континуалну сарадњу са менторима. Доктор-
ске студије трају три године у оквиру заједничког студијског 
програма Грађевинарство. Настава је организована у прва 
три семестра где студенти бирају осам предмета. Сви пред-
мети су изборни, груписани у две групе, па студенти, заједно 
са ментором, бирају одређени број предмета из сваке групе, 
зависно од области која их интересује и из које планирају да 
раде дисертацију. Остале обавезе односе се на објављивање 
радова у научним часописима и на научним скуповима и 
припрему за израду дисертације. 

Знања из области струјања нестишљивих флуида, као 
и познавање и примена различитих нумеричких метода 
представљају базна знања за све студенте хидротехничког 
усмерења, која су неопходна за њихов даљи научни рад. Ове 
области изучавају се на вишем научном нивоу, у оквиру пред-
мета Механика флуида – напредни курс (Душан Продановић) 
и Нумеричке методе у хидротехници – напредни курс (Радо-
мир Капор до 2020. године и Марко Иветић до 2019. годи-
не, а од њиховог одласка у пензију Ненад Јаћимовић). Пре-
порука је да та два предмета похађају сви студенти модула 
Хидротехника и водно еколошко инжењерство. Друга базна 
област – хидрологија, изучава се кроз два предмета: Детер-
министички хидролошки модели (Јасна Плавшић и Ми-
лош Станић) и Стохастичка хидрологија (Јасна Плавшић и 
Драгутин Павловић). У оквиру ових предмета студенти се 
оспособљавају за критичко сагледавање постојећих хидро-
лошких модела, као и за избор, примену и развој тих модела. 

Актуелна проблематика све чешћих и разорнијих ек-
стремних догађаја изучава се кроз предмет Анализа ризика 
и поузданости у грађевинарству (Јасна Плавшић), док се ути-
цај екстремних великих вода и мере заштите анализирају у 
оквиру предмета Заштита од поплава (Миодраг Јовановић до 
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2015, а од његовог одласка у пензију Дејана Ђорђевић, касније 
и Никола Росић, од 2018. године). Са продубљивањем про-
блема у области вода, који се односе на све неравномерније 
водне режиме и све оскудније квалитетне водне ресурсе, 
последњих година постају све значајније и све присутније 
у инжењерској пракси области које се изучавају кроз пред-
мете: Методе оптимизације (Милош Станић и Тина Дашић), 
Хидроинформатика (Милош Станић), Управљање хидротех-
ничким објектима (Тина Дашић) и Хидраулика хидротех-
ничких објеката (Љубодраг Савић).

У оквиру докторских студија посебна пажња посвећена је 
области заштите животне средине. У оквиру предмета Ква-
литет вода – напредни курс (Владана Рајаковић Огњановић) 
изучавају се концепт и методологија анализе, контроле и 
праћења квалитета воде, док се у оквиру предмета Управљање 
чврстим отпадом – напредни курс (Марко Иветић до одласка 
у пензију 2019. године и Зорана Науновић), поред концепције 
и методологије, разматра и интеракција са осталим комунал-
ним системима. Аспект заштите животне средине уско је 
повезан са комуналним хидротехничким системима и ана-
лизира се у оквиру предмета: Технологије пречишћавања 
отпадних вода (Јован Деспотовић до 2019. године и Бранис-
лава Лекић), Технологије пречишћавања воде за пиће (Јован 
Деспотовић до 2019. године и Бранислава Лекић), као и Инте-
грално управљање градским водама (Марко Иветић до 2019. 
године и Душан Продановић), у оквиру кога се савладавају 
основе интегралног, холистичког приступа управљања во-
дама у градским срединама и интеракција комуналних 
хидротехничких система са екосистемом. Процеси транс-
порта загађења, топлоте и других скаларних величина у 
природним водотоцима, као и математички модели којима 
се ти процеси моделирају изучавају се у оквиру предмета 
Транспортни процеси у хидротехници и екологији (Марко 
Иветић до 2019. године и Дејана Ђорђевић), док се у пред-
мету Струјање воде у порозној средини (Ненад Јаћимовић) 
студенти оспособљавају за самосталан развој нумеричких 
модела за симулацију једнофазног или двофазног струјања 
флуида у порозној средини.

специјалистичке студије

EDUCATE!
Академске специјалистичке студије EDUCATE! Postgradua- 
te Programme in Water Resources and Environmental Manageme- 
nt изводиле су се од 2007. до 2015. године у сарадњи Грађевин-
ског факултета Универзитета у Београду и три универзитета 
из Грчке, Румуније и Словеније: Национални технички уни-
верзитет у Атини (Грађевински факултет), Технички грађе-
вин-ски универзитет у Букурешту (Хидротехнички факул-
тет) и Универзитет у Љубљани (Геодетски и грађевински 
факултет).

Студије EDUCATE! представљале су наставак академ-
ских мастер студија током којих је студент добио специфич-
на научна и професионална знања у области водопривреде 
и заштите животне средине. Саме студије инициране су и 
подржане од стране UNESCO програма за реконструкцију 
научне сарадње у Југоисточној Европи са циљем јачања ин-
ституционалних капацитета како би се створили услови 
за реализацију активности у циљу побољшања ситуације 
која је резултат притисака којима су земље на Балкану биле 
изложене годинама. Додатно, ове студије су представљале 
међукорак до највишег степена академских студија – док-
торских студија.

EDUCATE! специјалистичке студије биле су организова-
не као студије на даљину, одвијале су се на енглеском језику 
и трајале су две године (четири семестра). Области из којих 
су студенати стицали знања јесу: градски водоводни и кана-
лизациони системи (анализа, пројектовање, моделирање и 
управљање свим аспектима система), управљање површин-
ским и подземним водама на сливовима (анализа, моделирање 
помоћу различитих хидроинформатичких алата, интегрално 
управљање кључним аспектима слива), законодавство у об-
ласти вода и заштите животне средине (законодавство ЕУ 
и Директиве о водама), креирање смерница и социјалних 
процеса и улога јавног мњења у процесу доношења одлука. 
Након успешног завршетка специјалистичких академских 
студија студенти су стицали звање дипломирани инжењер 
заштите животне средине – специјалиста (Academic Specialist 
in Environmental Engineering).

грађевинарство – модул: 
хидротехника и водно еколошко инжењерство
На модулу Хидротехника и водно еколошко инжењерство 
од школске 2017/2018. године одржавају се специјалистичке 
академске студије у трајању од годину дана. Разлог за уво-
ђење овог облика наставе јесте све израженија потреба да 
се тим додатним образовањем инжењери оспособе за што 
успешније решавање задатака из стручних области за које 
су се определили и у којима већ раде. У свим областима хи-
дротехнике брзо се развијају нове технологије, али и нове 
методе планирања система, грађења и управљања. То наме-
ће потреба да инжењери кроз специјалистичке студије до-
пуне и иновирају своје образовање у бројним новим науч-
ностручним областима, често на спојевима више наука. Све 
важније постају разне методе моделирања и оптимизације 
система, анализе поузданости и ризика у пројектовању и 
експлоатацији система, хидроинформатика као неопходна 
подршка пословима при пројектовању и грађењу система, а 
посебно при њиховој експлоатацији итд.

Програм специјалистичких студија је тако осмишљен да 
се омогући студентима усавршавање у ужој области која је од 
интереса за њихов даљи рад. На почетку студија студентима 



222   ◆   175 година Грађевинског факултета Универзитета у Београду (1846–2021)

II

Ка
те

др
е

ХВ
ЕИ

се додељује ментор који прати рад студента и помаже му у из-
бору предмета. Настава се одржава у оба семестра. Студенти 
бирају шест предмета (четири у првом семестру и два у дру-
гом), а сви предмети су изборни, како би студенти, уз помоћ 
ментора, могли изабрати оне предмете који су од највећег 
интереса за њихов даљи рад и усавршавање. Студије се за-
вршавају израдом и одбраном специјалистичког рада, који 
 би требало да буде ослоњен на практичну примена у пракси.

курсеви едукације
Поред формалног образовања, пратећи потребе привреде и 
праксе, Катедра редовно одржава курсеве едукације и ино-
вације знања. У последњих 25 година одржан је низ обука 
корисника из области примењене хидроинформатике (при-
мена јавно доступних програма за моделирање водоводних 
мрежа и канализационих система за одвођење кишних вода, 
коришћење сопственог софтверског окружења 3Dnet), кур-
севи основа нумеричког моделирања течења у отвореним 
токовима, системима под притиском и хидраулике објеката, 
курсеви из урбане хидрологије и хидрологије неизучених 
сливова као и анализе јаких краткотрајних киша, курсеви из 
области мерења у хидротехници и посебно смањења губита-
ка у водоводима.

Са Удружењем за технологију воде и санитарно инже-
њерство публикована је монографија и одржана серија 
курсева: Управљање одржавањем канализационих система 
(2007–2009). У оквиру DAAD пројекта са Техничким Уни-
верзитетом Хамбург формирана је платформа за Е-учење 
Flood-Management и одржани су курсеви (2004–2006). Такође, 
за програм континуираног професионалног усавршавања 
чланова Инжењерске коморе Србије, у периоду 2006–2018 
године, припремљени су и одржани курсеви у седиштима 
различитих секција коморе: из области картирања ризика 
од поплава, пројектовања система за одводњавање саобра-
ћајница и заштиту вода и тла од загађења, подаци о кишама 
за пројектовање и анализу система кишне канализације, 
дренажни системи у фази изградње објеката, евакуациони 
објекти (хидрауличка анализа, димензионисање, моделира-
ње), пројектовање бунара са извођењем пробног црпљења, 
губици воде у водоводним системима (IWA методологија, 
мониторинг и управљање), савремене методе мерења прото-
ка (поузданост, тачност, пројектовање), примени HEC-HMS 
програма за анализу неизучених сливова и пројектовање си-
стема за наводњавање у складу са моделима за дистрибуцију 
воде и методама заливања.

Тренутно су активна два курса која су објављена на сајту 
Факултета: „Математичко моделирање канализационих си-
стема применом програмског пакета SWMM – Основе”, и 
„Математичко моделирање водоводних система применом 
програмског пакета EPANET – Основе”.

наставнИцИ на катедрИ 
у ПерИоду од 1996. годИне

списак активних наставника
Списак наставника и асистената који су на Катедри са зва-
њима у месецу јуну 2021, са датумом запослења на Факултету 
и датумом избора у звање:

редовни професори
◆  др Љубодраг Савић, од 2001, изабран 2012.
◆  др Душан Продановић, од 1986, изабран 2013.
◆  др Владан Кузмановић, од 1993, изабран 2018.
◆  др Јасна Плавшић, од 1988, изабрана 2020.

ванредни професори
◆  др Милош Станић, од 1989, изабран 2014.
◆  др Тина Дашић, од 1995, изабрана 2014.
◆  др Ненад Јаћимовић, од 1997, изабран 2016.
◆  др Зорана Науновић, од 2009, изабрана 2014.
◆  др Владана Рајаковић Огњановић, од 2004, изабрана 2017.
◆  др Дејана Ђорђевић, од 1992, изабрана 2021.

доценти
◆  др Бранислава Лекић, од 1998, изабрана 2012.
◆  др Бранислав Бабић, од 1989, изабран 2014.
◆  др Драгутин Павловић, од 1992, изабран 2014.
◆  др Немања Бранисављевић, од 2002, изабран 2014.
◆  др Ања Ранђеловић, од 2008, изабрана 2016.
◆  др Андријана Тодоровић, од 2009, изабрана 2016.
◆  др Никола Росић, од 2009, изабран 2017.
◆  др Александар Ђукић, од 1993, изабран 2017.
◆  др Бојан Миловановић, од 2000, изабран 2018.
◆  др Будо Зиндовић, од 2005, изабран 2018.
◆  др Жељко Василић, од 2011, изабран 2019.
◆  др Дамјан Иветић, од 2013, изабран 2020. 
◆  др Милош Милашиновић, од 2016, изабран 2021.

асистенти
◆  Роберт Љубичић, од 2016.
◆  Огњен Говедарица, од 2018.

гостујући професори
Поред наставника који су редовно ангажовани у настави и 
научноистраживачком раду, на Катедри су ангажовани и 
следећи гостујући професори, еминентни истраживачи и 
наставници са светских универзитета:
◆  Проф. др Радисав Видић, University of Pittsburgh, USA
◆  Проф. др Слободан Симоновић, University of Western 

Ontario, Canada
◆  Проф. др Дубравка Покрајац, University of Aberdeen, UK
◆  Проф. др Слободан Ђорђевић, University of Exeter, UK
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списак ранијих наставника
У периоду од средине 1996. на Катедри су радили и следећи 
наставници и асистенти који су отишли у пензију, прешли 
на други универзитет или привреду. Уз свако име даје се го-
дина од када до када су радили на Факултету, као и звање у 
коме су напустили Факултет.

редовни професори
◆  др Драгутин Мушкатировић, од 1958, пензионисан 1997.
◆  др Божидар Батинић, од 1960, пензионисан 2001.
◆  др Војислав Вукмировић, од 1965, пензионисан 1999.
◆  др Бранислав Ђорђевић, од 1971, пензионисан 2003.
◆  др Димитрије Авакумовић, од 1973, пензионисан 2000.
◆  др Петар Петровић, од 1987, пензионисан 2000.
◆  др Серафим Оприцовић, од 1982, пензионисан 2008.
◆  др Миодраг Јовановић, од 1975, пензионисан 2013.
◆  др Дејан Љубисављевић, од 1978, пензионисан 2015.
◆  др Јован Деспотовић, од 1978, пензионисан 2017.
◆  др Марко Иветић, од 1975, пензионисан 2017.
◆  др Радомир Капор, од 2001, пензионисан 2018.
◆  др Чедо Максимовић, од 1971, од 1996. и на Imperial 

College, UK.
◆  др Дубравка Покрајац, од 1982, отишла 1998. године са 

Факултета као доцент на University of Aberdeen, UK
◆  др Слободан Ђорђевић, од 1991, отишао 2002. године са 

Факултета као доцент на University of Exeter, UK

доценти
◆  др Зоран Радић, од 1977, пензионисан 2016.
◆  др Дејан Коматина, од 1989, отишао 2006. са Факултета

гостујући професори
У претходном периоду на Катедри су били ангажовани и 
следећи гостујући професори са светских универзитета:
◆  Проф. др Драган Савић, University of Exeter, UK и дирек-

тор KWR Water Research Institute, The Netherlands.
◆  В. проф. др Зоран Војиновић, IHE Delft, The Netherlands.
◆  Проф. др Takashi Hosoda, Kyoto University, Japan.

списак ранијих асистената и сарадника у настави
На Катедри су, поред наставника, у извођењу и организаци-
ји вежби биле укључене и младе колеге које су започеле или 
и завршиле последипломске студије и израду доктората, а 
своју професионалну каријеру наставиле ван Факултета. 
За те колеге се не дају пуне биографије у овој монографији, 
већ се у наставку текста, поред њихових имена, дају само 
основни подаци о њиховом ангажовању на Факултету, као 
и о каснијим професионалним активностима.
◆  Мр Биљана Трајковић – пре Факултета радила је у Енерго-

пројекту, а од 1992. године је на Факултету. Завршила је 

последипломске студије, била је ангажована на групацији 
предмета Механика флуида и Хидраулика. Током рада на 
Факултету, боравила је две године на University of Aberdeen, 
UK. Отишла је 2005. године у фирму ИК Консалт, па фир-
му Stucky-Balkans, а последњих шест година је у фирми 
SMTG Consultancy (раније EC Harris).

◆  Др Душан Радојевић је одмах по завршетку факултета 
1989. године почео да ради у Енергопројекту, а од 1993. го-
дине је на Факултету асистент на предмету Хидротехнич-
ке конструкције, где је магистрирао и докторирао 1999. 
године. Од 1999. године ради у Канади, у фирми Buckland 
& Taylor Ltd. (касније фирма COWI) кao пројектант мо-
стова и касније технички директор, а од 2020. године је у 
фирми T. Y. Lin International регионални директор.

◆  Војислав Маринковић је од 1994. године асистент-приправ-
ник на предметима Механика флуида и Основи хидротех-
нике. Године 1997. прешао је у Институт Јарослав Черни, 
2001. године у Енергопројект – Хидроинжењеринг, потом 
2005. године у фирму ЕХТИНГ и 2011. године у фирму SETEC 
где ради на припреми и вођењу тендерских докумената за 
велике системе водоснабдевања и одвођења отпадних вода.

◆  Др Александар Шотић је пре Факултета радио у Саобра-
ћајном институту ЦИП, а од 1995. године је на Факултету 
инжењер-сарадник на предметима Механика флуида и 
Основи хидротехнике. Од 1998. године је запослен је у ЈКП 
Београдски водовод и канализација на пословима развоја 
изворишта, затим управљања инфраструктурним сред-
ствима и анализе ризика. Магистарску тезу брани 2008. 
године, а докторску 2016. на Грађевинском факултету Уни-
верзитета у Београду. Од 2017. године професор је струков-
них студија и руководилац Центра за целоживотно учење 
на Академији техничких струковних студија Београд, Од-
сек за саобраћај, машинство и инжењерство заштите.

◆  Зоран Габуровић је од 1995. године асистент-приправник 
на предметима Комунална хидротехника 1 и 2. Од 1998. 
године је у фирми Енергопројект – Нискоградња, где води 
изградњу значајних хидротехничких објеката у регио-
ну и свету. Године 2010. прелази у фирму iC consulenten 
ZT GmbH, 2011. у LAD Group, па у COWI, фирму Danieli 
Group, а од 2017. године је у фирми Eptisa.

◆  Ненад Стефановић је од 1998. године асистент-приправ-
ник на предметима Хидраулика 1 и 2, као и на Механици 
флуида. Са Факултета је отишао 2004. године у Новосадски 
водовод и канализацију, где је руководилац ГИС одељења.

◆  Проф. др Ана Мијић је пре Факултета радила као Junior 
Sanitary Engineer за фирму Geing Krebs und Kiefer International 
and others Ltd. у Скопљу, а од 2001. године је асистент на 
Факултету, на предметима Механика флуида и Мерења у 
хидротехници. Са Факултета је отишла 2007. године на 
Imperial College, UK, где је завршила магистарске студије 
2009. године и докторске 2013. године. Тренутно је ванред-
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ни професор у области Water Systems Integration и истовре-
мено помоћник директора у Centre for Systems Engineering 
and Innovation, на Imperial College.

◆  Душан Костић је од 2007. до 2015. године асистент на Кате-
дри за хидротехнику и водно еколошко инжењерство. Од 
2013. до 2015. године био је секретар Катедре за наставна 
питања. Од 2015. запослен је у Институту за водопривре-
ду Јарослав Черни, где се бави пројектима заштите живо-
тне средине, акватичне екологије и примењене хидраули-
ке у секторима водопривреде, енергетике, нафтне/гасне 
индустрије и рударства.

Биографије наставника
У наставку се дају кратке биографије за све наставнике који 
су били на Катедри од 1996. године. Биографије су груписане 
у четири уже научне области које су дефинисане изменама 
Статута Факултета од 2021. године. Пре тих измена, уже на-
учне области су биле веома уситњене. Било је укупно 11 об-
ласти (Механика нестишљивих флуида и хидраулика, Транс-
портни процеси у хидротехници, Експлоатација и заштита 
подземних вода, Хидрологија, Водопривредни и хидроенер-
гетски системи, Уређење водотока и пловна инфраструктура, 
Хидротехничке мелиорације и уређење сливова, Хидроин-
форматика, Хидротехничке конструкције и објекти, Кому-
нално и санитарно инжењерство, Еколошко инжењерство), 
што је правило проблеме приликом избора наставника.

хидрологија, механика флуида 
и хидраулика (Hydrology, Fluid Mechanics and Hydraulics)
Ужа научна област обухвата старе области: Механика не-
стишљивих флуида и хидраулика, Транспортни процеси у 
хидротехници, Експлоатација и заштита подземних вода и 
Хидрологија.

Проф. др 
БОЖИДАР Б. БАТИНИЋ 

дипл. грађ. инж.
Рођен je 17. 12. 1935. године y Бео-
граду. Дипломирао je на Грађеви-
нском факултету y Београду 1960. 
године. Пре уписа на Грађевински 
факултет радио je две године као 
техничар y Институту Јарослав Чер- 
ни. Од 1960. до 1977. године ради 
на Факултету као асистент из пре-
дмета Хидраулика, односно Хидраулика са хидрологијом. 
Магистарски рад одбранио je 1968. године, a докторску 
дисертацију 1976. године, на Грађевинском факултету y 
Београду. За доцента из предмета Хидраулика и Основи хи-
дротехнике (Геодетски одсек) изабран je 1977. године, a за 

ванредног професора на истим предметима 1984. године. 
Изабран je за редовног професора 1990. године за предмете 
Хидраулика 1 и Хидраулика 2. 

На новосадском Пољопривредном факултету држао пред-
мет Уређење водних токова. У Бањалуци на Архитектон-ско-
грађевинско-геодетском факултету држао предмет Хидро-
логија. На Војној академији у Београду држао је предмете 
Основи хидротехнике и Геодетска мерења у хидротехници.

У периоду од 1980. до 1983. године био je управник Инсти-
тута за хидротехнику Грађевинског факултета, a од 1985. до 
1987. године продекан Грађевинског факултета за финансиј-
ска питања. Ha последипломским студијама je пре-давao 
предмет Хидраулика хидротехничких објеката. 

Аутор je више збирки задатака из предмета Хидраули-
ка и Основи хидротехнике, a такође и књиге Хидраулика 
(1994) и монографије Неколико примера објеката за локал-
не промене y водним токовима наметнуте изградњом сао-
браћајница (1984). Поседује изванредан осећај за хидра-
улику и хидрауличке проблеме, што je обилато користиo y 
настави и y решавању различитих хидрауличких задатака, 
било y својству аутора пројектанта, било као члан бројних 
ревизионих комисија при ревидовању пројеката наших нај-
значајнијих хидротехничких објеката. 

Најзначајнији радови су: Анализа утицаја филтра у скло-
пу обалоутврде на промене у залеђу, Неке могућности зашти-
те подземних вода у приобаљу при ванредним загађењима во-
дотока, Мостовска сужења и њихов утицај на пропагацију 
поплавних таласа, Мерни објекат за контролу захтеваног 
минималног протока на Кривељској реци.

Проф. др 
ВОЈИСЛАВ Д. ВУКМИРОВИЋ 

дипл. грађ. инж.
Рођен je 19. 8. 1933. године y Ве-
ликом Гају код Вршца. Грађевин-
ски факултет je завршио y Београ-
ду 1958. године, магистарски рад 
Проучавање кретања вученог на-
носа помоћу радиоактивних обе-
леживача одбранио je 1967. године, 
a докторску дисертацију Анали-
за кретања вученог наноса помоћу случајних процеса 1975. 
године на Грађевинском факултету y Београду. Од 1958. до 
1965. године ради y Институту за водопривреду Јарослав 
Черни на идејним решењима водопривредних система и на 
студијама из области хидрологије. Од 1965. године je асистент 
Грађевинског факултета y Београду, доцент од 1976. године, 
ванредни професор од 1979. године, a редовни професор за 
предмете Основе хидротехнике и Стохастичка хидрологија 
од 1990. године. Ha последипломским студијама предавао je 
предмете Кретање наноса (са Д. Мушкатировићем) и Сто-
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хастичка хидрологија (са 3. Радићем). Бавио се педагошким, 
научноистраживачким и стручним радом. Допринео је ра-
звоју стохастичке хидрологије (анализа појаве екстремних 
величина), параметарске хидрологије (регионална анализа 
хидролошких појава) и области изучавања речног наноса. 
Године 1999. одлази у заслужену пензију.

Руководио је пројектима Application of Radioactive Tracers 
in the Study of Sand Movements in Rivers (1964–1967) и Study 
of the Dispersion on Rivers by Nuclear Techniques (1969–1970) 
под окриљем Међународне агенције за атомску енергију из 
Беча. Kao експерт исте агенције борави више пута у Бразилу 
(1971–1976), где реализује истраживачки пројект Use of the 
Tracers in the Sedimentologie. Учествовао је y реализацији више 
научноистраживачких пројеката из области хидрологије, во-
допривреде и заштите вода. Руководио је израдом Катастра 
отпадних вода Србије (1985–1989). Од 1994. године био је 
одговорни истраживач пројекта стратешког технолошког 
развоја Србије Заштита површинских и подземних вода 
y Републици, у којем је учествовало седам научноистражи-
вачких организација. Био је национални координатор Ме-
ђународног хидролошког програма FRIEND под окриљем 
UNESCO за област Мале воде (од 1993). 

Објавио је велики број научних радова, око 120, од тога 
53 у иностранству. Значајне су монографије које је написао 
самостално – Анализа вероватноће појаве хидролошких ве-
личина (1990) или као водећи аутор – Хидролошке величине и 
вероватноће појава (2018), као и два издања збирке задатака 
Примењена хидрологија – збирка задатака (2005, 2018).

Од 1976. до 1980. године био је први управник тек основа-
ног Завода за хидротехнику (при Грађевинском факултету у 
Београду), који је убрзо прерастао у Институт. Исту дужност 
је обављао и од 1989. до 1998. године. Од 1994. до 1996. године 
био је председник Југословенског друштва за заштиту вода. 
У дужим раздобљима био је члан руководстава Хидролош-
ког друштва Југославије, Друштва грађевинских инжењера и 
техничара, као и члан редакционог одбора публикације Гра- 
ђевински календар. Био је редовни члан Инжењерске ака-
демије Југославије (касније Академије инжењерских наука 
Србије).

Преминуо је 8. јануара 2017. године

Проф. др 
ЧЕДО Т. МАКСИМОВИЋ 

дипл. грађ. инж. 
Рођен је 28. 2. 1947. године у Гламо-
чанима, Србац, РС, БиХ. Дипло-
мирао је, магистрирао и доктор-
ирао на Грађевинском факултету 
Универзитета у Београду, на Од-
секу за хидротехнику. На Факул-
тету је радио од 1971. до 1996. го-

дине, као асистент, доцент, ванредни и редовни професор 
(изабран 1999. године). У по два мандата био је управник 
Института за хидротехнику и продекан. Године 1987, под 
покровитељством UNESCO, основао је IRTCUD (Interna- 
tional Research and Training Centre for Urban Drainage), чији је 
био руководилац до 2006. године.

Област изучавања на Факултету била је примена фун- 
даменталних принципа механике флуида, хидраулике и 
хидрометрије у унапређењу инфраструктурних система 
урбаних вода. Предавао је предмете Механика флуида и 
Мерења у хидротехници, који је и основао. У том перио-
ду је објавио два уџбеника и две збирке задатака и био 
је ментор четири докторске и пет магистарских теза. Са 
проф. Радојковићем је иницирао серију међународних 
конференција Urban Drainage Modelling (UDM), организа-
цијом прве 1986. у Дубровнику. Са колегама из Европе 
иницирао је и организовао прву и другу конференцију Hy-
droinformatics. 

Од краја 1996. године радио је као професор на уни-
верзитету Империјал Колеџ Лондон (ICL), држао наставу, 
истраживaо и био ментор 147 магистарских и 19 доктор-
ских дисертација. Награду UNESCO/IAHR Lecturer of the 
year добио је 2001. године. На ICL-у је основао и водио 
Истраживачку групу за урбане воде и покренуо издавање 
међународног часописа Urban Water Journal и серију књига 
Urban Water Book Series (издавач Taylor & Francis), у којима је 
још увек главни уредник. Допринeo је да Урбане воде поста-
ну нова научностручна дисциплина у свету. У звање еме-
ритус професора ICL универзитета изабран је 2018. године, 
а награду председника универзитета добио је 2019. године. 
Био је координатор и иницијатор неколико ЕУ пројеката, 
на пример Плаво-зелени сан (BGD), у ком су развијени 
иновативно/системско урбано планирање и плаво-зелена 
решења.

Као аутор или коаутор објавио је 13 књига, а у 28 књига 
је био аутор поглавља. Као едитор или коедитор објавио је 
28 књига или зборника радова међународних скупова, које је 
организовао, са темама из области сопствених истраживања. 
Објавио је 76 радова у међународним и домаћим часописима 
са рецензијом, 151 на међународним и 85 на домаћим ску-
повима. Био је позвани или кључни говорник на 78 скупо-
ва у свету. За публиковани рад у часопису ICE Journal Civil 
Engineering добитник је Telford златне медаље за најбољи чла-
нак објављен у 2009. години. 

Поред наставних и научних активности, активно ради 
и на стручним пројектима. Неки значајнији, од преко 150 
стручних пројеката, јесу: ХЕ Ђердап (ерозија корита Ду-
нава низводно од слапишта, 1972), Систем Радоњић за во-
доснабдевање Метохије (са М. Радојковићем), Мастер план 
заштите Сао Паола (Бразил) од поплава, студије за про- 
јекат Порто Монтенегро у Тивту (ЦГ) и текући пројекат 
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(2020/2021) еколошке заштите дистрикта Green Heart у гра-
ду Тонгџоу (нови управни центар Пекинга, Кина). У Лон-
дону је добио награде Зелени бизнис (2016) и Одрживи гра-
дови (2018).

Био је председник Европске секције Међународног друш- 
тва за хидрауличка истраживања (IAHR). Почасни је члан 
(FICE) Институције грађевинских инжењера (ICE). Фран-
цуски универзитет ENPC Paris Tech му је 17. 10. 2017. године 
у Паризу доделио титулу почасног доктора (Docteur Honoris 
Causa de l’Ecole Nationale des Pontes et Chausses).

Доц. др 
ЗОРАН М. РАДИЋ 

дипл. грађ. инж.
Рођен је у Београду 4. 10. 1949. го-
дине. На Грађевинском факулте-
ту у Београду дипломирао је 1974. 
године, магистрирао 1983. године 
и докторирао 1988. године. Доби-
тник је награде за најбољи маги-
старски рад и најбољи докторски 
рад. У периоду 1974–1977. године 
радио је у Енергопројекту, а од 1978. године па до пензио-
нисања 2016. године на Грађевинском факултету у Бео-
граду, као асистент и од 1990. године као доцент у области 
хидрологије. Продекан за науку ГФ био је од 2001. до 2004. 
године.

Усавршавао се у водећим институцијама Велике Брита-
није, Француске, Мађарске и Немачке. Предавао је пет пред- 
мета на редовним и последипломским студијама и држао 
предавања на међународним курсевима WMO, UNESCO, 
UNDP/FAO, DAAD. Учествовао је у реализацији 22 нацио-
нална и седам међународних научних пројеката, 45 струч-
них пројеката у земљи и 10 у иностранству. Остварио је 
пионирске кораке у областима моделирања хидролошких 
процеса, развоју урбане хидрологије, анализи суша, одбра-
ни од поплава, регионалним хидролошким анализама, уво- 
ђењу GIS технологије и примену сателитских снимака за 
хидролошке анализе, увођењу хидролошких и водопри-
вредних информационих система, као и објективном при-
ступу анализи утицаја глобалних климатских промена на 
водне ресурсе. Са проф. E. Pasche (TUHH, Hamburg) је раз-
радио E-learning system Hydrology of Floods (2004–2006).

Био је национални кореспондент зa Хидрологију при 
IUGG, IAHS, BIOPOLITICAL Int. Org, члан међународног ко-
митета UNESCO-IHP пројекта FRIEND-AMHY (1991–2006) 
и експерт WMO у пројекту MED-HYCOS (1995–2002) Свет-
ске банке. Такође, био је члан два национална комитета 
(UNESCO-IHP и IUGG), четири стручна удружења (члан 
председништва ЈДХ од 1989. године и председник 1994–

1998), као и у уредништву три национална часописа и кое-
дитор пет UNESCO публикација. Уредио је 15 публикација 
ЈДХ и НК-МХП, од којих су прве три Хидролошки инфор-
мациони системи (1988), Нагле поплаве – узроци и последице 
(1989) и Географски информациони системи у хидрологији и 
водопривреди (1995), док су осталих 12 посвећени темама УН 
за обележавања Светског дана вода (22. март). Са проф. С. 
Јовановићем је као коаутор израдио поглавље Хидролошки 
режим у оквиру четворојезичне монографије Хидрологија 
реке Дунав (1988), за шта је добио и награду због дугогоди-
шње сарадње подунавских земаља.

Током периода међународних санкција УН, личним за-
лагањем је постигао равноправно и активно учешће Југо-
славије у два водећа светска пројекта: Регионалне анализе 
режима отицаја (UNESCO IHP-P1.1.-FRIEND) и Прва фаза 
развоја Светског Хидролошког Осматрачког Информаци-
оног Система (WMO-MED-HYCOS). У истом периоду је, 
организујући годишње националне скупове, успео да обе-
збеди континуитет активности ЈДХ и НК-МХП, чиме је ис-
пунио дуг према свом професору Славољубу Јовановићу и 
омогућио опстанак високог реномеа Београдске хидролошке 
школе на националном и међународном плану.

Преминуо је 19. септембра 2021. године.

Проф. др 
JOВАН Ж. ДЕСПОТОВИЋ 

дипл. грађ. инж.
Рођен је 25. 8. 1952. године у Кра-
гујевцу. Дипломирао је, магистри-
рао и докторирао на Грађевинском 
факултету Универзитета у Београ-
ду, на Одсеку за хидротехнику. На 
Факултету ради од 1978. године 
као асистент, доцент (1997), ван-
редни професор (2011) и редовни 
професор (2016) на предметима Хидротехника и Основе хи-
дротехнике, Хидрологија и више предмета на докторским 
студијама. Био је на усавршавању на Универзитету у Отави 
(1986/1987). 

Области истраживања су мерење, као и стохастичко мо-
делирање процеса падавина и отицаја у градским средина-
ма (докторат), у канализационим системима и лабораторији. 
Бавио се и истраживањима употребе пепела у више области 
у грађевинарству за потребе ЈП ЕПС, 2012–2016. године.

Аутор је књиге Каналисање кишних вода (2009). Објавио 
је више од 210 научних и стручних радова на међународним 
скуповима, као и у домаћим и међународним часописима. 
Руководио је и учествовао у међународним (Сава КАРДС, 
2007; DSPF, 2017/18) и националним научним пројектима. 
Био је рецензент у часописима Строитељство, Wat. Science 
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and Technology, Urban Waters, J. of Environmental Management. 
Током Од 2001. до 2004. године био је саветник у Влади 
Србије, Републици Српској, националном парку Дурми-
тор, стручном савету ЕПС-а, у кoмпанији Енергопројект и 
члан Управног одбора у Институту за мултидисциплинарна 
истраживања. Члан је комисије за UNESCO и председник Ко-
митета за међународни хидролошки програм (IHP) Републи-
ке Србије од 2010. до 2021. године, потпредседник UNESCO 
IHP Бироа/Савета и представник централне Азије, земаља 
СССР-а, централне Европе и Балкана у периоду од 2010. до 
2014. године. Председник је одбора IRTCUD UNESCO центра 
од 2020. до 2021. године.

Радио је стручне пројекте у области каналисања, ре-
тензирања и пречишћавања кишних вода за: градове (Ма-
рибор, Подгорица, Београд-Кумодраж, Краљево, Рума и др.), 
аеродроме (Београд – Никола Тесла, Подгорица, Поникве, 
Буфарик – Алжир, Ирак, Батајница), ауто-путеве (Помур-
је–Марибор, Е 75, Е 70, Коридори 10 и 11, обилазница код 
Београда), мостове (Газела, Остружница, пет на Јужној Мо-
рави, Болечици), одводе свих вода са Кумодрашког слива 
(1999), одводњавање и пречишћавање отицаја са моста Га-
зела (2011) и одводњавање и пречишћавање воде са моста 
у Остружници (2018). Учествовао је у изградњи водовода 
Макиш–Младеновац, систем дренаже обилазнице код Бео-
града, већег броја канализационих система, регулације и реч-
ним објектима на Великој Морави. Председник је Комисије 
за полагање стручних испита грађевинаца хидро струке у 
Инжењерској комори Србије, 2012–2021. године. У пензији 
је од 2017. године, када се запослио у предузећу ЦЕКИБЕО 
д.о.о, Београд.

Проф. др 
МАРКО В. ИВЕТИЋ 

дипл. грађ. инж. 
Рођен је 29. августа 1952. године у 
Крупњу. На Грађевинском факул-
тету у Београду дипломирао је на 
Одсеку за хидротехнику (1975), а 
магистрирао 1979. године. На Им-
перијалном универзитету у Кјо-
тоу, у Лабораторији за речну хи-
драулику, као стипендиста владе 
Јапана, одбранио је 1989. године докторску дисертацију под 
називом Numerical Simulation of Turbulent Flow in Shallow 
Flow Domains by SubGrid Scale (SGS) Modelling, примењујући 
први пут раздвајања турбулентног струјања на „мале и ве- 
лике вртлоге” и на језера.

На Грађевинском факултету ради од 1975. године, као 
инжењер, а прошао је сва звања од асистента-приправни-
ка (1976), до редовног професора (2003). Биран је за науч-

ну област Механика флуида и хидраулика. Прихватио је 
нови предмет, Хидраулику 2 (рачунска хидраулика), који је 
развијао наредних 28 година. У том предмету је помирио 
приступе професора Г. Хајдина и М. Борелија, визију пио-
нира рачунске хидраулике М. Радојковића и своје велико 
искуство из практичне хидраулике. Предавао је и Нумерич-
ке методе у хидротехници, Еколошко инжењерство, Транс-
портне процесе, Интегрално управљање градским водама 
итд. Био је два пута шеф Катедре, 2003–2009. и 2012–2015. 
године. Члан Сената Универзитета у Београду (2006–2009) 
је био као председник Већа групације техничких факултета, 
а од 2009. до 2012. године је био проректор за науку. Члан 
Савета Универзитета био је од 2012. до 2015. године. Од 
2010. године био је председник, а сада је члан УО Фондације 
за станове младих научника Универзитета. У пензију је от-
ишао 2017. године. 

Од 1989. године укључен је у рад UNESCO центра IRTCUD. 
Основао је 2012. године UNESCO катедру за воде (UNESCO 
Chair in Water for Ecologically Sustainable Development), чији је 
и координатор. Држао је наставу и на последипломским и 
докторским студијама у Белгији (VUB), Холандији (UNESCO 
IHE), Јапану (Kyoto University) и у Италији (University of Ca-
labria). Школску 2001/2002. годину провео на University of 
Exeter (UK) као Leverhulme Trust Fellow. Био је ангажован на 
АГФ у Бањој Луци, од оснивања (1996) до 2008. године, где 
је предавао, а и радио на пројектима обнове комуналне хи-
дротехничке инфраструктуре и ревитализацији осетљивих 
екосистема. 

Учествовао је у истраживачким пројектима Министар-
ства за науку, био члан Научног одбора националног про-
грама за водопривреду и председник Матичног научног 
одбора за уређење, заштиту и коришћење вода, земљишта 
и ваздуха. Учествовао је на пројектима за UN, UNESCO, 
UNDP, UNOPS, Светску банку, у COST акцијама, програ-
мима LIFE, TEMPUS и Horizon 2020. Члан је IAHR (Int. 
Assoc. for Hydr. Res.), IWA (Int. Water Assoc.), УТВСИ (Техн. 
воде и санитарно инж.), СДХИ (Српско друштво за хидра-
уличка истраживања, чији је председник од 2002. године) и 
уређивачких одбора домаћих и страних часописа (Вода и 
санитарна техника, Hydroinformatics, Urban Water, European 
Water, Приволжский научный журнал, Известия вузов: Ст-
роителъство). 

Као консултант, бавио се хидрауликом, еколошким инже-
њерством, ризиком и безбедношћу хидротехничких систе-
ма. Посебно се истичу пројекти заштите од хидрауличког 
удара (цевовод Макиш–Младеновац; Acquedotto Abatemarco, 
Италија; Great ManMade River Project, Либија; Al Jubail MSF 
Desalination Plant, KSA; PSHPP Avče, Словенија итд.), пројекти 
водоводних и канализационих система (Београд, Шабац, 
Зрењанин, Суботица, Лозница, Рума, Панчево, Бањалука, 
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Абу Даби), заштите подземних и површинских вода (ТЕНТ 
А и Б, ТЕ Колубара А, ТЕ Пљевља), санације и надвишења 
брана на флотацијским јаловиштима (Велики Кривељ, Ваља 
Фундата, Шашки Поток) и заштите од поплава (Сремска Ми-
тровица, Београд, Требиње, слив Колубаре).

Проф. др 
ДУБРАВКА Н. ПОКРАЈАЦ 

дипл. грађ. инж.
Рођена је 2. 3. 1958. године у Бео-
граду. Дипломирала је 1982. годи-
не на Грађевинском факултету у 
Београду, где је магистрирала 1987. 
године и докторирала 1997. годи-
не. За успех на студијама награђена 
је Наградом фонда Јарослав Черни, 
а за магистарску тезу Наградом 
Привредне коморе Београда. Након дипломирања ради-
ла је као инжењер у Институту за хидротехнику Грађевин- 
ског Факултета до 1985. године, када је изабрана за асистента 
на предмету Хидротехничке мелиорације, од 1989. године на 
групи предмета Хидраулика, а од 1997. године је изабрана за 
доцента на истим предметима.

На Грађевинском факултету се поред наставе бавила и 
истраживањима у области хидраулике подземних вода. 
Иницирала је развој софтверског пакета за симулацију 
струјања подземне воде GROW, који су финансирали Ин-
ститут Јарослав Черни и Заједница за науку. GROW је потом 
коришћен у низу студија и инжењерских пројеката у вези 
са управљањем и заштитом подземних вода. 

Од 1998. године ради на Универзитету у Абердину у 
Шкотској, где је 2014. године изабрана за редовног профе-
сора. Била је члан Сената Универзитета и директор истра-
живања. Поред наставе, бави се истраживањима из обла-
сти струјања у порозним срединама и међусобног дејства 
слободног струјања у близини порозног зида и струјања 
унутар зида. Као један од чланова међународне групе за 
примену методе двоструког осредњавања у хидраулици ак-
тивно је учествовала у развоју ове методе. Сарађивала је са 
колегама из низа земаља (Бразил, Израел, Италија, Канада, 
Кина, Немачка, Португалија, Русија, САД, Швајцарска) на 
многобројним научним пројектима. Објавила је преко 80 ра-
дова у међународним часописима и била ментор за 20 док-
тората. Уредник јe у часописима Water Resources Research и 
Hydrological Processes и редовно рецензира радове за преко 15 
часописа.

Са колегама из Србије сарађивала је на пројектима Towards 
Sustainable Groundwater Management, међу којима је GROW 
даље развијен и примењен на градске воде, и DoubleVeg, који 
се бави применом методе двоструког осредњавања на отво-
рене токове са вегетацијом. 

Проф. др 
ДУШАН М. ПРОДАНОВИЋ 

дипл. грађ. инж. 
Рођен 31. 7. 1960. године у Зени-
ци. Дипломирао је 1985. године на 
Грађевинском факултету у Београ-
ду, где је магистрирао 1991. године 
и докторирао 1999. године. Током 
образовања добио је две Октобар-
ске награде и награду Коморе Бео-
града за најбољу дисертацију. 

Одмах по дипломирању запослио се у фирми Хидроза- 
вод – ДТД Нови Сад, а од краја 1986. године ради на Грађе-
винском факултету као асистент-приправник на предмету 
Механика флуида. За доцента је изабран 2000. године, за ван-
редног професора 2008. године, а 2013. године за редовног 
професора, за ужу научну област Механика флуида и хидра-
улика. Држи предавања и вежбе на свим нивоима наставе на 
предметима Механика флуида и Мерења у хидротехници у 
Београду и на факултету у Бањој Луци. Током 2002. и 2003. 
године држао је наставу на Алтернативној академској обра- 
зовној мрежи (ААОМ) – Интегрално управљање градским 
водама, а исти предмет држи и на докторском курсу на 
Грађевинском факултету у Београду. Био је управник Ин-
ститута за хидротехнику у периоду 2002–2015. године, а од 
2015. године je шеф Kатедре за хидротехнику и водно еко-
лошко инжењерство. Био је члан Савета факултета, пред-
седник Већа научних области грађевинско-урбанистичких 
наука и члан Већа научних области биотехничких на-
ука, члан је и потпредседник Матичног научног одбора 
за уређење, заштиту и коришћење вода, земљишта и ваз-
дух и председник Скупштине Института за водопривреду 
Јарослав Черни АД из Београда. 

Области рада и интересовања јесу мерења у хидротехни-
ци и уклапање мерења и нумеричких модела (развој нових 
метода и опреме, обрада података и валидација, проблема-
тика асимилације симулационих модела и мерених података, 
теренска мерења протока у сложеним и нестандардним усло-
вима, примена просторних модела кретања флуида у анали-
зи мерења, комбиновање више мерних техника у одређива-
њу протока, прелазне појаве у дистрибутивним системима, 
губици и управљање водоводним системима, проблематика 
мерења протока ради наплате) и примена GIS-а (Geographic 
Information Systems) у хидротехници повезивањем са хидро-
лошким моделима (развој алата за аутоматско повезивање 
различитих извора података и различитих модела, методо-
логија комбиновања података различитих резолуција и тач-
ности, анализе површинских токова и аутоматско генери-
сање рачунске мреже, делинеација сливова). Из наведених 
области успешно примењује развијене методе у домаћим и 
међународним научним пројектима (водио три и учество-
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вао у седам домаћих и пет међународних пројеката). До сада 
је публиковао девет поглавља у међународним монографи-
јама, две домаће монографије и седам поглавља у домаћим 
монографијама, три уџбеника у више издања, 28 радова у 
међународним часописима и 55 у домаћим, 132 рада на ме-
ђународним конференцијама и 127 на домаћим. Поред на-
учних публикација, аутор је и девет стручних студија, 13 на-
ционалних и међународних техничких решења и преко 70 
стручних радова и пројеката. 

Био је ментор и учествовао у изради 12 доктората на више 
универзитета. Члан је међународног удружења за хидраулич-
ка истраживања (International Association for Hydro-Environ-
ment Engineering and Research), Српског друштва за хидрау-
личка истраживања и Српског друштва за хидрологију, чији 
је председник од 2012. године. Такође, члан је Инжењерске 
коморе Србије и има пројектантску лиценцу. Едитор је у ча-
сописима Urban Water Journal (Taylor&Francis) и Water Supply 
(IWAPublishing) и рецензент бројних радова у међународним 
часописима. 

Проф. др 
ЈАСНА Д. ПЛАВШИЋ 

дипл. грађ. инж.
Јасна Плавшић (дев. презиме Пет-
ровић) рођена је 1963. године у 
Београду. На Грађевинском факул-
тету у Београду дипломирала је 
1987. године на Одсеку за хидро-
технику, магистрирала 1996. годи-
не, а докторирала 2005. године са 
дисертацијом под називом Анали-
за ризика од поплава помоћу прекидних случајних процеса, 
из области стохастичке хидрологије. За ову дисертацију на-
грађена је из Фонда проф. Вујице Јевђевића, родоначелника 
стохастичке хидрологије, као први добитник ове награде.

На Грађевинском факултету ради од 1988. године, и то 
најпре као инжењер-сарадник у оквиру Међународног цен-
тра за обуку и истраживања у области кишних вода у урба-
ним срединама (IRTCUD), а затим као асистент-приправ-
ник и асистент за групу предмета из области хидрологије. У 
звање доцента за ужу научну област Хидрологија изабрана је 
2005. године, ванредног професора 2015. године, и редовног 
професора 2020. године, а предмете из ове области предаје 
на свим нивоима студија. Као хонорарни наставник преда-
вала је на Архитектонско-грађевинском факултету Универ-
зитета у Бањој Луци (2005–2014) и на Грађевинском факул-
тету у Суботици Универзитета у Новом Саду (2005–2012). 
У периоду 2007–2009. године била је продекан за наставу 
Грађевинског факултета Универзитета у Београду и актив-
но учестовала у процесу прве акредитације Грађевинског 
факултета и његових студијских програма. Била је члан Са-

вета Грађевинског факултета (2002–2004) и заменик управ-
ника Института за хидротехнику (2000–2002). 

Главна област интересовања јесте хидрологија и њена 
примена у хидротехници и водопривреди, укључујући и 
хидролошке моделе, анализу падавина и отицаја, примену 
статистичких метода и случајних процеса у хидрологији, 
проблеме ризика и неизвесности у хидрологији и водопри-
вреди, анализу утицаја климатских промена на водне ресур-
се и друге сродне области. Своју експертизу примењивала 
је на проблеме урбане хидрологије, заштите од великих 
вода, управљања акумулацијама и интегралног управљања 
сливовима.

Објавила је преко 200 радова у научним и стручним ча-
сописима и на конференцијама, и аутор је уџбеника Инже-
њерска хидрологија. Учествује у организацији значајних до- 
маћих и међународних скупова, и као рецензент у више 
водећих међународних часописа. У више наврата била је и 
предавач на курсевима за усавршавање инжењера у пракси. 
Као истраживач учествовала је у свим циклусима научнои-
страживачких пројеката од почетка рада на Факултету, као 
и у изради неколико десетина студија и пројеката. Тренут-
но активно учествује у пројекту RECONECT из програма 
Horizon 2020, у коме руководи једним радним пакетом.

Члан је Међународне асоцијације за хидролошке науке, 
Српског друштва за хидрауличка истраживања и Српског 
друштва за хидрологију, чији је председник од 2012. го-
дине. Такође, члан је Инжењерске коморе Србије и има 
пројектантску лиценцу.

Проф. др 
СЛОБОДАН Д. ЂОРЂЕВИЋ 

дипл. грађ. инж. 
Рођен 30. 7. 1959. године у Београ-
ду. Дипломирао је 1984. године на 
Грађевинском факултету у Београ-
ду, где је магистрирао 1988. и док-
торирао 2001. године. Добио је на- 
граду Фонда Јарослав Черни. За 
асистента је изабран 1991. године, 
а за доцента 2001. године. Држао је 
вежбе из предмета Механика флуида, Хидраулика, Мерења 
у хидротехници и Водоснабдевање и каналисање насеља. 
Kао доцент предавао је предмете Хидраулика 2 и Еколошки 
инжењеринг. Био је секретар Већа катедара за хидротехнику.

На редовним и последипломским студијама имао је за 
ментора професора Миодрага Радојковића, од кога је учио 
принципе и методе нумеричког моделирања у хидраули-
ци и о доследности у истраживачком раду. Пре избора за 
асистента био је на стручној пракси на Техничком уни-
верзитету у Делфту (TUD) и на стручном усавршавању на 
Државном универзитету Флориде (FSU), где је радио на 
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проблемима транспортних процеса у отвореним токови-
ма, што му је био и предмет магистарске тезе. 

Док је био запослен на Грађевинском факултету, поред 
наставе, највише се бавио развојем и применом софтвера за 
анализу и пројектовање канализационих система. У тој об-
ласти је и докторирао. Активно је учествовао у припреми и 
организацији пет међународних научних конференција од-
ржаних у Порторожу и Дубровнику. У улози пројектанта, 
ревидента или консултанта радио је на више студија одво-
дњавања у бившој Југославији. 

Од 2002. године ради на Универзитету у Ексетеру у Ве-
ликој Британији, где је 2012. године изабран за редовног 
професора. Руководио је наставом на техничким наукама, 
био члан Сената универзитета и продекан за међународну 
сарадњу. Био је гостујући професор на Универзитету Анти-
ла у Барбадосу (UWE) и Техничком универзитету у Минхену 
(TUM). Радио је широм света на научним студијама из обла-
сти управљања ризиком од поплава и пројектима из других 
грана хидротехнике. Коаутор је 10 поглавља у монографијама 
и 80 публикација у часописима, а његови радови из области 
моделирања утицаја од поплава су међу највише цитираним 
радовима из те области. Био је ментор за 20 доктората. Глав-
ни је и одговорни уредник часописа Water Supply. Копредсе-
давао је научним скуповима ICFR2013 и CCWI2019. 

Сарадњу са колегама из Србије одржао је кроз заједни-
чке публикације, пројекте RAMB, RECONECT и др.

Доц. др 
ДРАГУТИН Ж. ПАВЛОВИћ 

дипл. грађ. инж.
Рођен 13. 7. 1966. године у Београ-
ду. На Грађевинском факултету 
Универзитета у Београду, на Одсе-
ку за хидротехнику, дипломирао 
је 1992. године, магистрирао са те-
мом Регионална статистичка ана- 
лиза минималних протицаја (1997) 
и докторирао дисертацијом Моде- 
лирање стохастичке структуре карактеристика великих во-
да добијених из серија пикова изнад прага (2013). Током шко- 
ловања добио је Вукове дипломе (основна и средња школа), 
награду Фонда Јарослав Черни за успех на III години студија 
и награду Факултета 1993. године из фонда Института за 
хидротехнику.

Запослен је на Грађевинском факултету Универзитета у 
Београду од 1992. године. Од 2014. године је у звању доцента. 
Учествује у настави на предметима: Хидротехника и Основе 
хидротехнике, Хидрологија, Инжењерска хидрологија, Сто-
хастичка хидрологија, Урбана хидрометеорологија. На Архи-
тектонско-грађевинском факултету у Бањој Луци асистирао 

је на предметима Хидрологија (1998–2001) и Инжењерска хи- 
дрологија (2013).

Основне области хидротехнике којима се бави јесу хид-
рологија и мерења у хидротехници. Као аутор или коаутор 
објавио је шест радова у међународним часописима и бројне 
радове у домаћим часописима и на конференцијама. Коау-
тор је два издања збирке задатака Примењена хидрологија 
(2005. и 2018. године) и монографије Хидролошке величине 
и вероватноће појава (2020). 

Учествовао је у изради више студија, пројекта и ревизија, 
у укупно осам научноистраживачких и пројеката техноло-
шког развоја. Учествовао је у формирању и раду Лабораторије 
за мерење запремине течности. Има положен стручни испит, 
члан је Српског друштва за хидрологију, Српског друштва за 
заштиту вода и Друштва метролога Србије. Овлашћени je 
судски вештак за област грађевинарство – хидротехника од 
2014. године.

В. проф. др 
НЕНАД М. ЈАЋИМОВИЋ 

дипл. грађ. инж.
Рођен је 1973. године у Меткови- 
ћу. Дипломирао је на Грађевин- 
ском факултету Универзитета у Бе-
ограду 1997. године и магистрирао 
2003. године. За изузетан успех у 
току последипломских студија, до-
био је награду Амбасаде Аустрије у 
Београду, а за магистарски рад, на 
тему моделирања транспорта нафтног загађења у порозној 
средини, награду Привредне коморе града Београда (2003). 
После магистратуре, добио је стипендију владе Јапана за док-
торске студије на Кјото универзитету, где је докторирао 2007. 
године. Изабран је на Грађевинском факултету Универзитета 
у Београду у звање доцента 2008. године и у звање ванредног 
професора 2016. године.

Тежиште стручног и педагошког рада је механика флу-
ида и хидраулика са применом у области подземних вода, 
отворених токова и течења под притиском. Установио је 
нови предмет под називом Експлоатација и заштита подзем-
них вода. Поред предмета Механика флуида и Хидраулика 
2 на основним студијама, предавао је и Нумеричке мето-
де у хидротехници, Транспортне процесе у хидротехници 
и хидрологији, као и Струјање воде у порозној средини на 
докторским студијама. У истом периоду ангажован је и на 
извођењу наставе на АГГ факултету Универзитета у Бањој 
Луци, где је држао предавања на предметима Механика флу-
ида, Рачунска хидраулика и Хидраулика подземних вода.

Као аутор или коаутор објавио је више од 100 научних 
радова објављених у домаћим и страним часописима или 
саопштених на домаћим, односно међународним конфе-
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ренцијама. Такође, учествовао је као руководилац, одго- 
ворни пројектант или пројектант у више од 130 стручних 
студија и пројеката. Члан је Друштва за хидрауличка ис-
траживања Србије, члан Јапанског удружења грађевинских 
инжењера (Japan Society of Civil Engineers) и међународног 
удружења за хидрауличка истраживања (International Asso-
ciation for Hydro-Environment Engineering and Research). Од 
2016. године управник је Института за хидротехнку и во-
дно еколошко инжењерство.

Проф. др 
РАДОМИР С. КАПОР 

дипл. грађ. инж.
Рођен је 1953. године у Београду. 
Дипломирао је на Грађевинском 
факултету Универзитета у Београ-
ду 1977. и магистрирао 1988. го- 
дине. За дипломски и магистар-
ски рад добио је награде Фонда 
Јарослав Черни. Докторирао је на 
Грађевинском факултету Универ-
зитета у Београду 1998. године. Од 1977. до 2001. године 
ради у Заводу за хидраулику Института Јарослав Черни у 
Београду, на радним местима од асистента до саветника. 
Бавио се нумеричким методама у хидраулици отворених 
токова, мерењима на изграђеним хидротехничким објекти-
ма и хидрауликом објеката на хидрауличким моделима у 
лабораторији. У периоду 1988–1990. године, на основу сти- 
пендије јапанске владе, боравио је на Грађевинском факул-
тету Универзитета у Кјоту. 

Од 2001. године изабран је за доцента на Грађевинском 
факултету Универзитета у Београду, од 2008. године за ван-
редног професора и од 2017. године за редовног професора. 
Предавао је Хидраулику 1, Нумеричке методе у хидротехни-
ци, као и Хидраулику на Одсеку за менаџмент, технологију 
и информатику у грађевинарству. Oд 2016. године држао је 
предавања на предметима Нумеричке методе у хидротехни-
ци и Хидраулика хидротехничких конструкција на доктор-
ским студијама. У периоду од 2008. до 2016. године ангажо-
ван је и на извођењу наставе на АГГ факултету Универзитета 
у Бањој Луци, где је држао предавања на предмету Хидраули-
ка. Своја предавања из предмета Хидраулика 1 објавио је у 
књизи Хидраулика, која је доживела три издања (2015).

Научним и стручним радом показује подједнако интере- 
совање за испитивања на хидрауличким моделима и кори-
шћење нумеричких модела у хидраулици, са посебним ак-
центом на међусобни утицај ова два приступа. Као аутор, или 
коаутор, објавио је више од 130 научних и стручних радова 
објављених у домаћим и страним часописима или саопште-
них на домаћим, односно међународним конференцијама. 
Такође, учествовао је у више од 90 стручних студија и про-

јеката. Члан је Друштва за хидрауличка истраживања Срби-
је и Међународног удружења за хидрауличка истраживања 
(International Association for Hydro-Environment Engineering 
and Research). 

Од октобра 2018. године је у пензији.

Доц. др 
БУДО Р. ЗИНДОВИЋ 

дипл. грађ. инж.
Рођен је 27. 9. 1981. године у Београ-
ду. Грађевински факултет Универ-
зитета у Београду завршава 2005. 
године на Одсеку за хидротехнику 
и водно еколошко инжењерство 
као студент генерације. За оства-
рен успех добио је стипендију Кра-
љевине Норвешке (2004), а за ди-
пломски рад Анализа струјног поља у Чукаричком рукавцу 
применом модела раванског течења награду Привредне ко-
море града Београда. Докторску дисертацију Струјање у сте-
пенастом брзотоку са постепеним смањењем ширине кори-
та одбранио је 2018. године.

Од 2005. године ангажован је на Грађевинском факулте-
ту као асистент, а од 2018. године у звању доцента на групи 
предмета Механика флуида и Хидраулика. Ангажован је на 
предметима Хидраулика 1, Хидраулика 2 и Нумеричке ме-
тоде у хидротехници, а помаже и на предметима Механика 
флуида, Хидрологија и Регулација река. Од 2009. године уче-
ствовао је у настави на међународним специјалистичким 
академским студијама EDUCATE! из области хидротехнике 
и водно еколошког инжењерства.

Поље научноистраживачког рада обухвата симулирање 
речних токова и струјања у зони хидротехничких објеката, 
на физичким и нумеричким моделима. Као аутор или коау-
тор објавио је преко 40 научних радова у домаћим или стра-
ним часописима и саопштењима на конференцијама. Члан 
је Српског друштва за хидрауличка истраживања (СДХИ) 
и Међународног удружења за хидрауличка истраживања 
(IAHR). Учествовао је у изради четири научна пројекта и 
више студија и привредних пројеката.

Доц. др 
АНДРИЈАНА Ђ. ТОДОРОВИЋ 

дипл. грађ. инж.
Рођена је 1983. године у Београду. 
На одсеку за Хидротехнику и во-
дно еколошко инжењерство Грађе-
винског факултета у Београду ди-
пломирала је 2008. године, а њен 
дипломски рад Картирање ризи-
ка од поплава у долини Топчидер-
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ске реке награђен је од стране Привредне коморе Београда. 
Докторску дисертацију под насловом Impact of the Calibration 
Period on Parameter Estimates in the Conceptual Hydrologic Mo-
dels of Various Structures одбранила је 2015. године.

Од 2009. године ради на Грађевинском факултету у Бео-
граду, као асистент – студент докторских студија за групу 
предмета из области Хидрологије и Хидроехничких ме-
лиорација и уређења сливова. У звање доцента изабрана 
је 2016. године. Учествује у настави на неколико предмета 
на свим нивоима студија. Крајем 2020. године одлази на је-
дногодишње постдокторске студије на Универзитет у Упса-
ли у Шведској. 

Истраживања у области хидрологије превасходно су 
усмерена на развој и унапређење модела падавине–отицај, 
са посебним освртом на примену у условима промене кли-
ме, као и у екстремним хидролошким условима поплава и 
суше. Аутор је преко 50 научних радова објављених у на-
учним часописима и на научним и стручним скуповима. 
Рецензент је у неколико водећих међународних часопи-
са. Члан је Међународне асоцијације за хидролошке науке 
(IAHS) и Српског друштва за хидрологију (СДХ). Учество-
вала је у организацији неколико националних научних ску-
пова. Учествовала је у три научноистраживачка пројекта и 
у изради бројних студија и пројеката. Ангажована је и као 
предавач на курсевима намењеним усавршавању инжењера 
који раде у области хидротехнике. 

Доц. др 
АЊА Б. РАНЂЕЛОВИЋ 

дипл. грађ. инж.
Рођена је 1983. године у Београду. 
Основну школу и гимназију по-
хађала је у Србији, Перуу и Сје- 
дињеним Америчким Државама. 
Дипломирала је на Грађевинском 
факултету Универзитета у Београ-
ду (2007) као студент генерације. 
Током 2012. и 2013. године ради  
део докторских истраживања на Универзитету Monash, у Мел- 
бурну, у центру Water Sensitive Cities, а докторску тезу под на-
зивом Моделирање транспорта микрополутаната у био-
филтерским системима за третман кишних вода брани на 
Грађевинском факултету Универзитета у Београду 2016. го-
дине.

Током 2006/2007. године стажирала је на више проје- 
ката Агенције за заштиту животне средине на Универзи- 
тету у Хјустону (Тексас), као и на више пројеката и студија 
у Институту за водопривреду Јарослав Черни. Године 2008. 
запошљава се на Грађевинском факултету као асистент – 
студент докторских студија, а од 2016. године је доцент на 
групи предмета из области: Механика нестишљивих флуида 

и хидраулика, Еколошки инжењеринг, Експлоатација и за-
штита подземних вода и Транспортни процеси у хидротех-
ници. Учествовала је и у извођењу наставе на међународним 
специјалистичким академским студијама EDUCATE!.

У области професионалног интересовања и рада спадају: 
еко-хидраулика, хидрауличка моделска испитивања, као и 
развој и примена нових природом инспирисаних решења 
за смањење штетних ефеката хидрометеоролошких хазар-
да и побољшања квалитета живота у градовима. Тренутно 
активно учествује у пројектима из програма Horizon 2020: 
RECONECT и euPOLIS (руководи радним пакетом). 

Учествовала је у организацији више домаћих и међу-
народних научних конференција и рецензент је у научним 
часописима.

Доц. др 
ДАМЈАН М. ИВЕТИЋ 

маст. инж. грађ.
Рођен је у Београду 24. 3. 1988. Ос- 
новне академске студије је завршио 
2011. године на Одсеку за хидро- 
технику и водно еколошко инже-
њерство, након чега је боравио на 
стручној пракси у хидрауличкој ла- 
бораторији Queen’s University у Бел-
фасту. Мастер академске студије 
завршио је 2012. године. Био је стипендиста Фонда за развој 
научног и уметничког подмлатка и Фонда за младе таленте 
Министарства просвете Републике Србије. Докторску ди-
сертацију је одбранио 2019. године.

На Грађевинском факултету Универзитета у Београду ра- 
ди од 2013. године. Ангажован је у настави на предметима 
Механика флуида, Основе еколошког инжењерства и Мере-
ња у хидротехници. Учествовао је као члан стручног жирија у 
европском финалу такмичења студената технике ЕБЕЦ (2016) 
у организацији међународног студентског удружења БЕСТ. У 
звање доцента изабран је 2020. године за уже научне области 
Механика нестишљивих флуида и хидраулика и Еколошко 
инжењерство. Од 2021. године је ангажован је као хонорарни 
наставник на АГГ факултету Универзитета у Бањој Луци. 

Области интересовања су метрологија у хидротехници, са 
посебним фокусом на мерења протока и анализу мерне неси-
гурности, рачунска хидраулика, нумеричке симулације про-
сторног турбулентног течења, као и анализа и оптимизација 
хидротехничких инфраструктурних система. Објавио је пре-
ко 10 научних радова у домаћим и страним часописима и 
20 саопштења на домаћим и међународним конференција-
ма. Учествовао је у више научноистраживачких и стручних 
пројеката из различитих области хидротехнике. Тренутно 
учествује у научном пројекту DyRes_System (Dynamics re-
silience as a measure for risk assessment of the complex water, 
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infrastructure and ecological systems: Making a context) из про-
грама ПРОМИС Фонда за науку Републике Србије.

Доц. др 
МИЛОШ Р. МИЛАШИНОВИЋ 

маст. инж. грађ.
Рођен је 1991. године у Смедерев-
ској Паланци. На Грађевинском фа-
култету Универзитета у Београду 
завршио је основне студије 2014. 
године и мастер 2015. године. За 
изузетан успех на студијима добио 
је награду Фонда предузећа ЕХ-
ТИНГ 2014. године и награду Фон-
да професора Вујице Јевђевића 2015. године. Након заврше- 
тка мастер студија запослио се у Јавном предузећу Србијаво- 
де на месту сарадника у сектору за одбрану од поплава. Од 
2016. године започео је радни однос на Грађевинском факул-
тету као асистент – студент докторских студија. Докторску 
дисертацију Методологија за брзу асимилацију података у 
моделима отворених токова одбранио је 2021. године, када је 
и изабран у звање доцента.

Тежиште научноистраживачког рада је развој и примена 
ефикасних рачунарских метода као помоћ при доношењу 
одлука у управљању хидротехничким системима и водним 
ресурсима. Од запослења је у настави на предметима са Кате-
дре за хидротехнику и водно еколошко инжењерство на ос-
новним и мастер студијама: Основе еколошког инжењерства, 
Механика флуида, Хидротехника, Хидраулика 1, Хидраули-
ка 2 и Мерења у хидротехници. 

Као аутор или коаутор објавио је 20 научних радова који 
су објављени у домаћим и страним часописима или саоп-
штени на домаћим и међународним конференцијама. 

водопривреда и хидроинформатика 
(Water Resources and Hydroinformatics)
Ужа научна област обухвата старе области: Водопривредни 
и хидроенергетски системи, Уређење водотока и пловна ин-
фраструктура, Хидротехничке мелиорације и уређење сли-
вова и Хидроинформатика.

Проф. др 
ДРАГУТИН Д. 

МУШКАТИРОВИЋ 
дипл. грађ. инж. 

Рођен је 1932. године y Бихаћу. Ди- 
пломирао 1955. године на Грађе-
винском факултету Универзитета 
y Београду – Одсек за хидротехнику. 
Докторирао је 1965. године из об-
ласти неустаљеног струјања y при-

родним токовима. У звању млађег грађевинског инжењера 
прво je годину дана био ангажован при Хидрауличкој ла-
бораторији Факултета. Године 1958. изабран je за асистента 
на Грађевинском факултету на предметима Регулација река 
и Хидротехничке мелиорације. Исте године, y Институту за 
водопривреду CP Србије (касније Институту за водопривре-
ду Јарослав Черни), ангажован je y звању хонорарног сарад-
ника, све до 1975. године. За доцента је изабран 1967. године, 
ванредног професора 1975, a за редовног професора 1980. 
године, на предметима Регулација река и Пловни путеви и 
пристаништа. Био je продекан за финансије (1973–1975), 
управник Института за хидротехнику (1979–1981), декан 
Грађевинског факултета (1983–1985), председник Савета Фа-
култета (1988–1990), члан Савета Универзитета, председник 
Стручне комисије Универзитета и председник Већа катедара 
за хидротехнику у периоду 1990–1996. године.

Осим на матичном факултету, држао je наставу на 
Грађевинском факултету y Нишу, Саобраћајном факул- 
тету y Београду, Архитектонско-грађевинском факултету y 
Приштини и на Војној академији копнене војске ЈНА. Ha 
последипломским студијама матичног факултета држао je 
наставу из предмета Неустаљено струјање y отвореним то-
ковима, Речна хидраулика, Регулација река и Пловни путеви 
и пристаништа, a из предмета Неустаљено струјање y отво-
реним токовима и на Грађевинском факултету y Сарајеву. 
Ha Међународном курсу из водопривредног инжењерства 
држао je предавања из области речне хидраулике у перио-
ду 1981–1991. године. Објавио je уџбенике Регулација река 
и Унутрашњи пловни путеви u пристаништа. За Школу 
за бродарство, бродоградњу и хидротехнику – смер ни- 
скоградња, написао je уџбеник Основи хидротехнике (коау-
тор М. Јовановић). Ментор је више магистарских и доктор-
ских теза. Био је председник Комисије за полагање стручних 
испита у области хидротехнике при Друштву инжењера и 
техничара Србије. 

Аутор је преко 90 радова објављених у домаћим науч-
ним и стручним часописима и на домаћим и међународним 
конгресима. Био је представник државе на конгресима 
Међународне асоцијације за пловидбу (PIANC, 1971–1993). 
За свој рад одликован je Орденом рада са златним венцем 
(1986). 

Руководио je или је био коаутор многих стратешких 
пројеката, студија, научних и стручних пројеката из области 
речне хидраулике, уређења речних токова, заштите од по-
плава, пловних путева и пристаништа. Најважније студије и 
пројекти односе се на Велику Мораву, Дрину, Саву и Дунав. 
Био је председник или члан бројних државних комисија за 
пријем објеката и ревизију пројеката. По одласку у пензију 
1997. године био је ангажован на реализацији више проје-
ката из области хидротехнике. 

Преминуо је 2021. године у Београду.
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Проф. др 
БРАНИСЛАВ В. ЂОРЂЕВИЋ 

дипл. грађ. инж. 
Рођен 11. 5. 1938. године у Скопљу. 
Дипломирао је 1961. године на Гра-
ђевинском факултету у Београду, 
где је магистрирао 1967. године и 
докторирао 1974. године. Од 1962. 
године био је шеф Одсека за хи-
дроенергетику у Институту за во-
допривреду Јарослав Черни, а 1971. 
године прешао је на Грађевински факултет у Београду. За до-
цента је изабран 1975. године, за ванредног професора 1979. 
године, а за редовног професора 1984. године за групу пред-
мета Коришћење водних снага и Водопривредни системи. 
Формирао је и предавао и предмет Еколошки инжењеринг. 
Био је шеф Kатедре за хидротехнику више пута, продекан и 
члан Савета Универзитета. Редовни је члан Академије ин-
жењерских наука Србије и члан Научног друштва Србије 
од 1999, а потпредседник од 2015. године. Сенат Универзи-
тета Св. Кирил и Методије у Скопљу доделио му је звање 
Professor honoris causa као једином професору у области гра-
ђевинарства. Као утемељивач Теорије водопривредних си-
стема и први наставник предмета Водопривредни системи, 
предавао је на последипломским студијама на свим универ-
зитетима у СФРЈ. Био је ментор за 30 магистарских теза и 14 
доктората на више универзитета. 

Као водећи стручњак у области водопривреде и хидрое-
нергетике био је експерт у Комитету за воде УН у Женеви, 
члан Комитета за водопривредне системе при Међунаро-
дној асоцијацији за хидролошке науке и председник Одбора 
за утицај брана и акумулација на околину Српског друшт-
ва за велике бране. Председавао је Комисијом за праћење 
понашања објеката ХЕПС Ђердап. Главни је уредник часопи-
са Водопривреда и почасни члан Друштва за заштиту вода. 
Аутор је око 380 библиографских јединица, од тога девет 
књига као једини аутор и девет књига као први аутор, те 
студије о хидроенергетским потенцијалима СФРЈ која је 
била основа за сва планирања у области енергетике (Хид-
роенергетски потенцијали Југославије и њихово адекватно 
вредновање и заштита, 1986). Његова књига Cybernetics in 
Water Resources Management (Fort Collins, 1993) цитирана је у 
свету као базна монографија из те области. Бавио се разво- 
јем нових метода планирања и оптимизације водопривре-
дних и хидроенергетских система, операционим истражива-
њима у управљању водама, коришћењем хидроенергетских 
потенцијала, планирањем хидроелектрана, анализом поуз-
даности сложених система, уклапањем хидротехничких си-
стема у еколошко окружење, израдом стратешких планских 
докумената водопривреде и хидроенергетике. Учествовао је 
у планирању и реализацији свих великих хидроенергетских 

објеката и водопривредних система: ХЕ Ђердап, Хидросисте-
ма ДТД, каскада ХЕ на Неретви, РХЕ Бајина Башта, ХЕ Ви-
шеград, ХЕ Козјак, ХС Северна Бачка и система у сливовима 
Мораве, Вардара, Врбаса, Саве и Дунава, те више великих си-
стема у иностранству. Руководио је националним пројектима 
у области водопривреде и хидроенергетике и учествовао у 
изради стратешких планских докумената: Водопривредне 
основе Србије и других република СФРЈ, као и студија иско-
ристивих потенцијала великих сливова. Обрађивач је делова 
Просторног плана Србије који се односе на воде и водну ин-
фраструктуру, као и Стратегије управљања водама Рапубли-
ке Српске. Добитник је Октобарске награде града Београда 
1984. године за науку и Орденa рада са златним венцем 1986. 
године.

Проф. др 
ДИМИТРИЈЕ Л. 
АВАКУМОВИЋ 
дипл. грађ. инж.

Рођен је 4. 10. 1933. године у Дазда-
реву код Бијељине. Дипломирао је 
на општем смеру Грађевинског фа- 
култета у Београду 1960. године. У 
периоду од 1960. до 1973. године ра- 
дио је на пројектовању и реализа-
цији хидрограђевинских објеката: 
ХЕ Бајина Башта, ХЕПС Ђердап (шеф градилишта, добио је 
румунско и југословенско одликовање), ХЕ Мратиње (глав-
ни инжењер) и насуте бране Батлава код Приштине. У тој 
области је био један од водећих југословенских стручњака.

На Грађевинском факултету у Београду почео је да ради 
1973. године, где је магистрирао 1974. и докторирао 1982. го- 
дине. За доцента је изабран 1983. године, за ванредног про-
фесора 1988. године и за редовног професора 1994. године. 
Предавао је на основним студијама Хидротехничке мелио-
рације, а на последипломским Водопривреду и Наводњава- 
ње и одводњавање на грађевинским факултетима у Београду 
и Нишу, на АГФ у Бањој Луци Ријечну хидротехнику и мелио-
рације и Коришћење водних снага, а на Пољопривредном 
факултету у Земуну Пројектовање хидромелиорационих си-
стема.

Области научноистраживачког, стручног и педагошког ра-
да су биле: наводњавање, одводњавање, речна хидротехника, 
коришћење водних снага, проблеми хидрауличког удара у сло-
женим хидротехничким системима, планирање, пројектовање 
и организација грађења сложених хидротехничких система 
(бране, хидроелектране, хидромелиорациони системи, водо-
вод, канализација и сл.), теорија водопривредних система, 
анализа утицаја водопривредних и хидроенергетских решења 
на окружење. Радио је на планирању и пројектовању великих 
хидротехничких система: водопривредна основа (ВО) Црно-
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морског слива Црне Горе, генерални пројекат наводњавања 
Стига, идејни и главни пројекат наводњавања Радини у Истри, 
главни пројекти одводњавања и наводњавања Неготинске ни-
зије, генерално решење (ГР) хидросистема снабдевања водом 
Мачве, ГР система за снабдевање водом Срема, ВО Србије, ВО 
Црне Горе. Један је од пројектаната студије и главног проје- 
кта велике пумпне станице Бени Амране за снабдевање водом 
града Алжира. Руководио је, учествовао у изради и био кон-
султант многобројних научноистраживачких пројеката, сту- 
дија и експертиза, објавио је велики број научних радова. На-
писао је 10 уџбеника и монографија, од тога шест књига као 
први и једини аутор. Најзначајније књиге су Хидротехничке 
мелиорације – Одводњавање (1991), Хидротехничке мелиора- 
ције – Наводњавање (1994), Елементи наводњавања и одвод-
њавања (2005), Наводњавање (2005) и Одводњавање (2005).

Био је истакнути члан међународних професионалних 
организација: International Association for Hydrological Sciences, 
International Water Resources Association, као и домаћих профе- 
сионалних организација: Југословенског друштва за хидроло- 
гију, Југословенског друштва за хидраулику, Југословенског 
друштва за одводњавање и наводњавање, Југословенског дру- 
штва за високе бране (YUCOLD), те члан редакције часо-
писа Водопривреда. Био је и члан Главног одбора Савеза 
грађевинских инжењера и техничара Југославије. Октобар-
ску награду за најбоље дело у области математи-чкотехнич-
ких наука добио је 1994. године. Био је редовни члан Ин-
жењерске академије Србије од 2004. године. 

У пензију је отишао 2000. године. Преминуо је 2019. годи- 
не у Београду.

Проф. др 
МИОДРАГ Б. ЈОВАНОВИЋ 

дипл. грађ. инж.
Рођен је 13. 6. 1948. године у Бео-
граду. Дипломирао је, магистри-
рао и докторирао на Грађевинском 
факултету Универзитета у Београ-
ду, на Одсеку за хидротехнику. На 
Факултету је провео цео радни век, 
као асистент (1975) и наставник, 
у звању доцента (1980), ванредног 
професора (1987) и редовног професора (2001). У перио-
ду 1990–1992. године обављао је дужност управника Ин-
ститута за хидротехнику, а у периоду од 2000. до одласка 
у пензију 2013. године био је у два мандата шеф Катедре за 
хидротехнику и водно еколошко инжењерство.

Основна област изучавања јесте речна хидраулика и 
морфологија, математичко моделирање отворених токова и 
регулација река. На редовним и докторским студијама пре-
давао је предмете Регулација река, Пловни путеви и при-
станишта, Нумеричке методе у хидротехници и Заштита од 

поплава. Годинама је предавао предмет Пловни путеви и 
пристаништа на Саобраћајном факултету у Београду. Руко-
водио је израдом више десетина дипломских радова, девет 
магистарских теза и шест докторских дисертација. Аутор 
је две књиге у издању Грађевинског факултета у Београ-
ду: Регулација река: речна хидраулика и морфологија (2002, 
2008) и Основе нумеричког моделирања раванских отворених 
токова (1998), као и предавања и практикума из предмета 
Регулација река и Пловни путеви и пристаништа. Аутор је 
и поглавља у међународној монографији Advances in Urban 
Flood Management, Taylor&Francis, London (2007).

У оквиру научноистраживачког рада у области речне хи-
драулике и регулације река објавио је 24 рада на енглеском 
језику, од којих је 15 у референтним међународним часопи-
сима и зборницима са конгреса (Париз, Лион, Будимпешта, 
Брисел, Фиренца, Чикаго, Рио де Жанеиро итд.). Аутор је ви-
ше десетина радова саопштених на домаћим научним ску-
повима. Учествовао је у реализацији националних научних 
пројеката, у три као руководилац. 

Инжењерско-стручна делатност је у вези са регулацијом 
река, заштитом од поплава, хидрауличким последицама ру-
шења брана и хидрауликом објеката. Учествовао је у вели-
ком броју експертиза и ревизија пројеката. Његови стручни 
доприноси односе се на области методологије прорачуна 
хидрауличких последица рушења брана на депонијама јало-
вине и пепела, анализе режима великих вода наших вели-
ких водотока (Дунав, Сава, Тиса, Тамиш, В. Морава, Нишава, 
Дрина), пројектовања речних регулационих грађевина, као 
и на методологију пројектовања пловне инфраструктуре 
(хидраулика бродских преводница, отпори у пловним кана- 
лима). 

Остварио је интензивну сарадњу са иностраним науч-
ноистраживачким институцијама (Delft Technical University, 
Universitat Fridericiana Karlsruhe, Lund Institute of Science and 
Technology, Chalmers University of Technology Göteburg, Labora- 
toire National d’Hydraulique, EDF, Chatou-Paris, Technische Uni-
versitat Hamburg-Harburg). Учествовао је у два међународна 
научна пројекта. Стални је рецензент у три међународна и 
два домаћа часописа. Дугогодишњи је члан Међународног 
друштва за хидрауличка истраживања (IAHR) и више наци-
оналних научних и стручних удружења као што су: Друштво 
за хидрауличка истраживања и Инжењерска комора Срби-
је. Био је члан Савета и председник Већа научних области 
грађевинско-урбанистичких наука Универзитета у Београду 
и члан Комисије за полагање стручних испита. Учествовао 
је у изради Српске енциклопедије (САНУ), као члан редак-
ционог одбора и аутор више одредница из области хидро-
технике. Члан је редакције стручног часописа Водопривреда 
за област Регулација река. Редовни је члан Академије инже-
њерских наука Србије (АИНС). 
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Проф. др 
СЕРАФИМ Ц. ОПРИЦОВИЋ 

дипл. инж. елек.
Рођен је 1943. године у Ковило-
ву. Дипломирао је 1967. године 
на Електротехничком факултету 
у Београду, Одсек техничка физи-
ка, где је и магистрирао 1974. годи-
не. Докторску дисертацију Прилог 
методама за вишекритеријумску 
оптимизацију са применом на во- 
допривредне системе одбранио је 1979. године на Електро-
техничком факултету у Београду. Од 1968. до 1982. годи-
не радио је у Рачунском центру Математичког института 
Српске академије наука и уметности на развоју алгоритама и 
програмирању. Учествовао је у првим применама рачунара 
у разним областима. Од 1972. до 1982. године радио је и као 
спољни сарадник са трећином радног времена у Институту 
за водопривреду Јарослав Черни. Школске 1977/1978. (шест 
месеци) био је на специјализацији на Универзитету Аризоне 
– Tucson, САД. 

На Грађевинском факултету у Београду ради од 1982. го-
дине. За научног сарадника изабран је 1982. године, за вишег 
научног сарадника 1987, за ванредног професора 1988. и за 
редовног професора 1998. године за предмет Оптимизација 
система. У пензији је од октобра 2008. године.

Од 1982. до 1991. године држао је вежбе из предмета Во-
допривредни системи. Истовремено је развијао поступке 
за оптимизацију инфраструктурних система. Од школске 
1991/1992. године изводио је комплетну наставу (предава-
ња и вежбе) из предмета Оптимизација система на свим 
нивоима. Припремио је уџбеник Оптимизација система 
(1992) за основне студије и Вишекритеријумска оптими-
зација система у грађевинарству (1998) за мастер и доктор-
ске студије.

Као гостујући професор држао је наставу на Државном 
Универзитету Флориде у Талахасију 1994. и 1995. године. Био 
је гостујући професор у два периода, 1999–2000. и 2001–2002. 
године, на National Chiao Tung University, Hsinchu, Taiwan, 
радећи на научним пројектима уз финансијску помоћ Na-
tional Science Council of Taiwan.

Објавио је научне и стручне радове у 142 публикаци- 
је, од тога су четири књиге и 32 рада у престижним ме-
ђународним и националним часописима. Развио је ориги-
налну методу ВИКОР (ВИшеКритеријумска Оптимизација 
и компромисно Решење), засновану на компромису у ви- 
шекритеријумском одлучивању. Рад у часопису Water Resour-
ces Research: Multiobjective Optimization in River Basin Deve-
lopment (1980) један је од првих радова у свету из области 
примењене вишекритеријумске оптимизације, методе која 

је призната у свету и има велику цитираност. Монографија 
Вишекритеријумска оптимизација из 1986. године је на-
грађена Октобарском наградом града Београда за 1987. го-
дину. У раду са светски признатим научницима, методу је 
даље прилагођавао различитим областима водопривреде: 
Compromise solution by MCDM methods: a comparative analysis 
of VIKOR and TOPSIS (публиковано у European Journal of 
Operational Research), Fuzzy VIKOR with an application to water 
resources planning (у Expert Systems with Applications, 2011) и 
Multicriteria selection of municipal waste treatment system using 
VIKOR method (у Int. J. of Environment and Waste Management, 
2016).

В. проф. 
МИЛОШ П. СТАНИЋ 

дипл. грађ. инж.
Рођен је 1964. године у Београду. 
Дипломирао је на Грађевинском 
факултету Универзитета у Бео-
граду 1988. године на Одсеку за 
хидротехнику, где је магистрирао 
1993. године и одбранио доктор-
ску дисертацију 1999. године из 
области оптимизације дистрибу- 
тивних мрежа. На Грађевинском факултету у Београду за-
послен је од 1989. године, а у звање доцента изабран 2000. 
године. Током 2001. године боравио је у Азијском институту 
за технологију у Банкоку, где је изабран у звање гостујућег 
професора (Visiting Assistant Professor in Water Engineering & 
Management). У периоду 2002–2004. године био је продекан 
за финансије Грађевинског факултета у Београду. Изабран је 
у звање истраживача 2005. године на Универзитету у Аберди-
ну (Research fellow, University of Aberdeen, Scotland) у оквиру ис- 
траживачког пројекта Towards Sustainable Groundwater Mana- 
gement који је финансиран од стране UNESCO. У периоду 
од 2003. до 2013. године, ангажован је на извођењу наставе 
на Грађевинском факултету Универзитета у Подгорици. У 
звање ванредног професора изабран је 2014. године.

Научноистраживачки, стручни и педагошки рад је ус-
мерен на дренажне системе, наводњавање, као и проблеме 
урбаног одоводњавања. Последњих година претежно се 
бави проблемима из домена хидроинформатике. У оквиру 
тог ангажовања радио је на развијању софтвера 3Dnet-a као 
универзалног GIS окружења за решавање проблема из до-
мена хидротехнике. Као резултат тог рада, заједно са другим 
ауторима, развио је софтверске алатe који се тренутно ко-
ристе у оквиру домаћих и међународних научних пројеката, 
у хидротехничкој пракси као и у оквиру извођења наставе 
на предмету Хидроинформатика. Учествовао je у три ме-
ђународна и осам домаћих научних пројеката. Руководио је 
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научним пројектом Развој нових хидроинформатчких си-
стема за заштиту и управљање водним ресурсима (2008–
2010). Објавио је више од 100 научних и стручних радова 
у домаћим и страним часописима и зборницима домаћих 
и међународних конференција. Аутор је више поглавља у 
домаћим и страним монографијама. Такође, учествовао је у 
изради преко 150 стручних студија и пројеката из области 
хидротехнике. 

Доц. др 
ДЕЈАН М. КОМАТИНА 

дипл. грађ. инж.
Рођен је 14. 12. 1964. године у Бе-
ограду. На Грађевинском факул-
тету у Београду дипломирао 1989. 
године, магистрирао 1993. године 
и докторирао 1999. године. За аси- 
стента на предметима Регулација 
река и Пловни путеви и приста-
ништа изабран је 1989. године, а за 
доцента 2000. године. Поред поменутих предмета, учество-
вао je и у одржавању наставе из предмета Хидрологија, Ме- 
ханика флуида, Увод у примену рачунара и Урбана хидро-
логија и метеорологија. Од 2002. до 2004. године био је про-
декан за наставу Грађевинског факултета. Поред наставе на 
матичном факултету, учествовао је и у одржавању наставе на 
Саобраћајном факултету у Београду (предмет Водни путеви 
и пристаништа) и предавао на Архитектонско-грађевинском 
факултету Универзитета у Бањој Луци (предмет Речна хи-
дротехника и мелиорације). 

Током рада на Грађевинском факултету у Београду, до 
2006. године, његов научноистраживачки и стручни рад 
био је усмерен на токове густих мешавина (токови воде са 
високом концентрацијом чврсте фазе), натурално уређење 
река, транспорт наноса и заштиту од великих вода. У том 
периоду објавио је две монографије и био аутор или коау-
тор више од 40 научних радова. Учествовао je у реализацији 
11 истраживачких пројеката и преко 30 стручних студија и 
пројеката. У оквиру учешћа у међународним истраживач-
ким пројектима боравио је на техничким универзитетима у 
Делфту (1992) и Хамбургу (2001–2005, са прекидима). 

Од 2006. до 2017. године радио je у Међународној ко-
мисији за слив реке Саве (Загреб), као први извршни се-
кретар организације од њеног оснивања. Од 2017. годи- 
не ради на руководећим позицијама у Регионалном цен-
тру за животну средину за Централну и Источну Европу 
(Сентандреја). Објавио је седам радова, аутор је поглавља 
у две међународне монографије и уредио je једну међун-
ародну монографију.

В. проф. др 
ДЕЈАНА М. ЂОРЂЕВИЋ 

дипл. грађ. инж.
Рођена је 1968. године у Београду. 
Дипломирала је на Грађевинском 
факултету Универзитета у Београ-
ду 1992. године и за постигнут ус-
пех на студијама добила награде 
фондова Института Јарослав Чер-
ни и Института за хидротехнику. 
Магистрирала је на истом факул-
тету 1998. године и докторирала 2011. године. Учествовала je 
2002. године на међународном мајсторском курсу из области 
моделирања токова изазваних рушењем брана и насипа, на 
Католичком универзитету у Луван-ла-Нову (Белгија).

На Грађевинском факултету ради од 1992. године на 
групи предмета Регулација река, Пловни путеви и приста-
ништа и Хидрологија. Осим тога, учествовала је и у настави 
на предметима Механика флуида и Хидраулика 1. Од 2011. 
године је доцент, а од 2021. ванредни професор за ужу науч-
ну област Уређење водотока и пловна инфраструктура. На-
ставу држи на сва три нивоа студија. Значајно унапређује 
програм на предмету Заштита од поплава на мастер и док-
торским академским студијама. Од 2013. године ради као 
хонорарни наставник на Саобраћајном факултету Универ-
зитета у Београду.

Главна област интересовања јесте речна хидраулика. Ау-
тор је преко 50 радова у научним и стручним часописима 
и на конференцијама, као и две монографије: Моделирање 
нагло променљивих отворених токова и двојезична: Про-
сторно течење на речним ушћима – утицајни чиниоци. Уна- 
пређује постојеће и развија нове методе за поузданију про-
цену опасности и ризика од поплава уз анализу ефеката 
природних решења у заштити од поплава.

Члан је Међунарoдног удружења за хидрауличка ис-
траживања (IAHR), Српког друштва за хидрауличка ис-
траживања, Европског удружења за геофизику (EGU) и 
комисије Института за стандардизацију Србије за област 
Хидрометрија. Рецензент је у водећим међународним ча-
сописима, а учествовала је и у организацији међународ-
них конференција и једне специјалне сесије на годишњој 
скупштини EGU-a. Учествује у научноистраживачким про-
јекима, као и у изради студија и пројеката, и у међунаро-
дним арбитражама/вештачењима о последицама поплава. 
Тренутно је руководилац на пројекту сарадње српске на-
уке са дијаспором DoubleVeg, а у оквиру програма Erasmus+ 
обезбедила је мобилност студената са Факултетом наука о 
води у Баји, Мађарска.
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В. проф. др 
ТИНА П. ДАШИЋ 

дипл. грађ. инж.
Рођена је 1970. године у Дубровни- 
ку. Основну и средњу школу завр- 
шила је у Требињу, након чега упи- 
сује Грађевински факултет Универ- 
зитета у Београду. Дипломирала је 
1994. године на Одсеку за хидро-
технику, а за дипломски рад доби-
ја награду Фондације Милутина Ј. 
Максимовића, коју додељују Савез грађевинских инжењера 
и техничара и Грађевински факултет. Последипломске сту- 
дије завршила је на истом факултету 1998, а докторску ди-
сертацију одбранила је 2003. године. По дипломирању запо-
слила се на Грађевинском факултету Универзитета у Београ-
ду као асистент на предметима Коришћење водних снага и 
Водопривредни системи. У звање доцента изабрана је 2003. 
године, а у звање ванредног професора 2014. године. На док-
торским студијама држи наставу из предмета Управљање 
хидротехничким објектима и Оптимизација система. Била је 
ангажована на Грађевинском факултету Универзитета Црне 
Горе, где је држала наставу из предмета Коришћење водних 
снага, а на АГГ факултету Универзитета у Бањој Луци држи 
наставу из предмета Коришћење водних снага и Интеграл-
но управљање водним ресурсима на мастер академским 
студијама. Од 2012. до 2015. године обављала је дужност про-
декана за наставу. 

Тежиште научноистраживачког, стручног и педагош- 
ког рада јесте хидроенергетско искоришћење водног потен-
цијала, управљање сложеним водопривредним системима, 
анализа поузданости система и утицај водопривредних 
система на окружење. Публиковала је више од 100 науч-
них радова. Као aутор или коаутор објавила је три књиге: 
Квалитет воде у акумулацијама – моделирање, оцењивање, 
праћење (1999), Хидроенергетика – кроз решавање конкре-
тних проблема (2008) и Екологија водопривредних система 
(2019), као и два поглавља у монографијама у издању Српске 
и Црногорске академије наука и уметности. Учествовала је 
у изради великог броја научноистраживачких и стручних 
пројеката и студија из области водопривредних и хидрое-
нергетских система. Заменик је главног и одговорног уред-
ника часописа Водопривреда и рецензент више домаћих и 
међународних научних часописа.

Доц. др 
НЕМАЊА П. 

БРАНИСАВЉЕВИЋ 
дипл. грађ. инж.

Рођен је у Београду 1975. године. 
Дипломирао је на Грађевинском 
факултету Универзитета у Београ-
ду 2002. године на Одсеку за хидро-
технику, а 2008. године на истом 
факултету одбранио је магистар-
ску тезу и докторску дисертацију 
2012. године, након чега привремено одлази на постдоктор-
ске студије на Универзитет у Екситеру у Великој Британији. 
У звање доцента изабран је 2014. године. Од 2002. до 2014. 
године ради на Катедри за хидротехнику и водно еколошко 
инжењерство Грађевинског факултета у Београду на пред-
метима Механика флуида и Мерења у хидротехници. Од 
2015. године води предмет Хидротехнички инфраструктур-
ни системи (Хидротехника 2), а 2016. године покреће нови 
предмет – Одржавање и управљање системима комуналне 
инфраструктуре, на четвртој години хидротехничког смера. 
Поред наставе на Грађевинском факултету у Београду, држао 
је вежбе на предмету Хидротехника на Грађевинском факул-
тету у Подгорици, као гостујући наставник, а од 2017. године 
до данас ради као гостујући наставник на АГГ факултету у 
Бањој Луци, где држи предавања на предметима Планирање, 
грађење и одржавање хидротехничке инфраструктуре и Ко-
мунална хидротехника на четвртој години основних студија, 
на Одсеку за грађевинарство. 

Поред рада у настави и на научним пројектима, активан 
је и у стручној примени стеченог знања. Радио је на изра-
ди бројних студија, као и на развоју бројних софтверских 
решења која се и данас активно користе у пракси. Објавио 
је преко 60 научних радова у домаћим и страним часописи-
ма и на домаћим, односно међународним конференцијама. 
Такође, рецензент је у три међународна часописа: Journal 
of Hydroinformatics, Journal of Water Science and Technology и 
Journal of Environmental Modelling & Software.

Доц. др 
НИКОЛА М. РОСИЋ 

дипл. грађ. инж.
Рођен је 1983. године у Земуну. На 
Грађевинском факултету у Београ-
ду – модул Хидротехника и водно 
еколошко инжењерство, дипломи-
рао је 2008. године са радом из пред 
мета Регулација река. Носилац је 
награде Катедре за хидротехнику 
и водно еколошко инжењерство за 
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најбољи дипломски рад у школској 2007/2008. години. Док-
торску дисертацију под насловом Нумеричко моделирање 
отворених токова засновано на праћењу флуидних делића 
одбранио је 2016. године. 

На Грађевинском факултету запослен је од 2009. годи-
не. Ангажован је за уже научне области Уређење водотока 
и пловна инфраструктура и Водопривредни и хидроенер-
гетски системи. У извођењу наставе учествовао је, најпре 
као асистент, а затим од 2017. године у звању доцента, на 
више предмета у оквиру програма основних и дипломских 
академских студија. Тренутно је као наставник ангажован 
на предметима: Регулација река, Нумеричке методе у хи-
дротехници, Пловни путеви и пристаништа, Коришћење 
водних снага и Водопривредни системи. Учествовао је и у 
настави на међународним специјалистичким академским 
студијама EDUCATE!.

Његов научноистраживачки и стручни рад усмерен је на 
нумеричко моделирање речних токова. У оквиру свог рада 
развија софтвер за симулирање транспортних процеса у от-
вореним токовима. Као аутор или коаутор објавио је више 
научних радова у домаћим и страним часописима, одно-
сно на домаћим и међународним конференцијама. Члан је 
Српског друштва за хидрауличка истраживања (СДХИ). 
Као члан стручних тимова учествовао је у изради више 
пројеката из области уређења водотока, заштите од попла-
ва и управљања водопривредним системима.

Доц. др 
ЖЕЉКО А. ВАСИЛИЋ 

маст. инж. грађ.
Рођен је у Ужицу 1986. године. 
Основну школу и гимназију завр-
шава у Београду. Грађевински фа-
култет Универзитета у Београду 
завршава 2009. године на Одсеку 
за хидротехнику и водно еколо- 
шко инжењерство. За одбрањени 
дипломски рад добио је награду 
Привредне коморе града Београда. Дипломске академске – 
мастер студије на Грађевинском факултету завршава 2010. 
године. Током школовања био је стипендиста Министар-
ства просвете Републике Србије и града Београда. Доктор-
ску дисертацију из уже научне области Хидроинформатика 
успешно је одбранио 2018. године, чиме је стекао звање док-
тора техничких наука. 

У континуитету је запослен на Грађевинском факул-
тету Универзитета у Београду од 2011. године, најпре у 
звању асистента, а од 2019. у звању доцента. Од заснивања 
радног односа константно је ангажован у реализацији на-
ставе на предметима Дренажни систем, Наводњавање и 
Урбана хидрологија на основним академским студијама 

и предмету Хидроинформатика на дипломским академ-
ским студијама. 

Поред обавеза у настави, активно учествује и на изради 
техничке документације разних пројеката, студија и експер-
тиза из области хидротехнике, које Грађевински факултет 
реализује преко Института за хидротехнику и водно еколо-
шко инжењерство. Аутор је и коаутор преко 40 радова у воде-
ћим међународним и домаћим часописима, на међународним 
и домаћим научним и стручним скуповима. Најзначајнији ра- 
дови су из области хидроинформатике код водоводних си- 
стема (проблематика секторизације мрежа и брзог прорачу-
на) и урбане хидрологије (физички базирани модели).

хидротехничке конструкције и објекти (Hydraulic structures)
Проф. др 

ПЕТАР С. ПЕТРОВИЋ 
дипл. грађ. инж.

Рођен je 1934. године y Крагујевцу. 
Гимназију je завршио y Београду 
1953. године, a затим ce уписао на 
Грађевински факултет Универзи-
тета y Београду, који je завршио 
1958. године. Магистарски рад je 
одбранио 1969. године, a доктор-
ску дисертацију 1985. године на 
Грађевинском факултету y Београду. Од 1958. до 1978. го-
дине радио је y предузећу Енергопројект (Београд). Затим 
прелази за директора ООУР Хидроинжењеринг предузећа 
Косовопројект (Београд). 

Од 1982. године je на Грађевинском факултету y Суботи-
ци, где je 1985. године биран y звање ванредног, a 1986. го-
дине y звање редовног професора за предмет Теорија повр-
шинских носача. Предавао je: Хидротехничке конструкције, 
Теорију конструкција 1, Теорију конструкција 2 и Теорију по-
вршинских носача, као стално или хонорарно запослен. Ha 
Грађевинском факултету y Београду je од 1987. године y зва-
њу ванредног професора, a од 1992. године y звању редовног 
професора за групу предмета Хидротехничке конструкци- 
је. На Одсеку за хидротехнику предавао је предмете Хидро-
техничке конструкције и Хидротехничке грађевине, a на Од-
секу за конструкције: Основе хидротехничких конструкција, 
Хидротехничке конструкције 1 и 2 и Бетонске бране. Ha 
последипломској настави предавао је Бетонске бране, Лучне 
бране и Подземне хидротехничке конструкције.

Бавио се стручним и научним радом y области теорије 
еластичности и хидротехничких конструкција, посебно бра-
на. Дао je низ значајних остварења, нека од њих пo први пут y 
нашој земљи. Један je од најбољих познавалаца пројектовања 
и грађења бетонских брана y нашој земљи.

Аутор je идејних решења за 63 објекта y оквиру 19 ком-
плексних хидротехничких система, 52 идејна пројекта хи-
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дротехничких објеката и 94 главна и детаљна пројекта y 
оквиру 27 хидротехничких система, од којих су 63 објекта 
реализована. Осим пројектовања, за већину тих објеката 
урадио је све хидрауличке, статичке и динамичке прорачуне. 
Искуство je стицао y надзору и на извођењу y земљи и ино-
странству. Од реализованих објеката најзначајнији су: гра-
витациона преливна бетонска брана Ђердап I и лучна брана 
Пива (идејни пројекат) ‒ највиша југословенска хидротех-
ничка грађевина (220 м). 

Аутор je већег броја радова објављених y стручним и на-
учним часописима, као и прве књиге-уџбеника из области 
хидротехничких конструкција на српском језику, објављене 
1992. године, под насловом Хидротехничке конструкције 1. 
Осим тога, објавио је још пет уџбеника и збирки задатака 
из области хидротехничких конструкција. 

У пензији је од 2000. године.

Проф. др 
ВЛАДАН М. КУЗМАНОВИЋ 

дипл. грађ. инж.
Рођен је 10. 6. 1966. године у По-
жаревцу. Дипломирао је на Грађе-
винском факултету Универзитета 
у Београду 1993. године. Дипло-
мски рад на тему Пројекат хидро- 
техничког тунела „Орјен” награ-
ђен је као најбољи дипломски рад 
у школској 1992/1993. години. То-
ком студија био је председник Савеза студената (1988/1989) 
и студент продекан (1989/1990). Учесник је првог конгреса 
Међународног удружења студената грађевине (IACES) у 
Стокхолму, оснивач и први председник Локалног комитета 
IACES у Београду. Mагистарску тезу на тему Методе про-
рачуна лучних брана одбранио је 1998. године, a докторску 
дисертацију под називом Прилог термичком прорачуну гра-
витационих брана од ваљаног бетона 2007. године, обе на 
Грађевинском факултету у Београду. Од 1993. године запо-
слен је као инжењер-сарадник, 1994. године изабран је за аси-
стента, а 1998. године за асистента на предметима Хидротех-
ничке конструкције и Хидротехничке грађевине. За доцента 
за ужу научну област Хидротехничке конструкције и објекти 
изабран је 2008. године, за ванредног професора 2013, а за ре-
довног 2018. године. Oд 2009. до 2012. године био је продекан 
за наставу, а 2018. године изабран је за декана Грађевинског 
факултета. У периоду од 2015. до 2017. године предавао је на 
Грађевинском факултету у Подгорици. 

Од почетка инжењерске и академске каријере бави се ра-
зличитим аспектима пројектовања, прорачуна, изградње и 
санације хидротехничких конструкција. Објављени радови 
проистекли су како из научноистраживачких интересовања, 
тако и из плодне инжењерске активности. Као аутор или 

коаутор објавио је четири уџбеника и више од 60 науч-
них и стручних радова, који су публиковани у научним 
часописима или саопштени на домаћим и међународним 
конференцијама. 

Учествовао је у већем броју научноистраживачких про- 
јеката и пројеката технолошког развоја, као што су: Побољ-
шање перформанси рада хидроенергетских и термоенергет-
ских постројења, Поступак и софтвер за прорачун брана од 
ваљаног бетона, Софтвер за димензионисање и обликовање 
хидротехничких грађевина и др.

Коаутор је три патента – грађевинска ауторска дела на 
националном нивоу. Од 1997. године, када је постао овла-
шћени пројектант грађевинских конструкција, учествовао 
је у изради великог броја пројеката и студија. У њима су 
решавани различити проблеми из области хидротехнич-
ких конструкција. Као одговорни ревидент учествовао у 
стручној и техничкој контроли више од 250 пројеката и 
техничким прегледима више од 80 објеката од националног 
значаја за које грађевинску дозволу издаје Министарство 
грађевинарства. Од 1998. године је стални судски вештак 
Министарства правде и за то време обавио је велики број 
експертиза и вештачења у којима су анализирани различити 
аспекти пројектовања и изградње грађевинских објеката.

Од 2007. године члан је Републичке ревизионе комисије 
за стручну контролу техничке документације за објекте од 
значаја за Републику Србију. Члан је Управног одбора Инже-
њерске коморе Србије. Као експерт-известилац по позиву, 
члан је Стручног савета Електропривреде Србије и Елек-
тропривреде Републике Српске. Члан је Српског друштва за 
велике бране, Друштва грађевинских конструктера Србије 
и Међународног друштва за велике бране.

Проф. др 
ЉУБОДРАГ М. САВИЋ 

дипл. грађ. инж.
Рођен је 1960. године у Београду. 
Дипломирао је на Грађевинском 
факултету Универзитета у Београ-
ду 1983. године, а магистрирао 1988. 
године. За успехе у току студија 
више пута је награђиван (награде 
Фонда Института Јарослав Черни и 
награда Привредне коморе Србије 
за најбољи дипломски рад). По завршетку студија запошља-
ва се у фирми Енергопројект – Хидроинжењеринг (Београд), 
где ради на пројектовању хидротехничких објеката и хидро-
електрана, као и на развоју и примени рачунарске технике 
у тим областима. Током 1985/1986. године радио је паралел-
но и на Грађевинском факултету у Београду, као хонорарни 
асистент на предметима Коришћење водних снага и Хи-
дротехничке конструкције. У периоду од 1986/1987. године 
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учествује као асистент предавача на UNESCO курсевима из 
хидротехнике (Short Courses for Water Resources Engineers, Ин-
ститут Јарослав Черни Београд). 

Докторирао је на Универзитету Ајова, САД, 1991. годи-
не, са дисертацијом Прорачун отворених токова са дискон-
тинуитетима коришћењем модификоване методе Годуно- 
ва. Период од 1992. до 1993. године проводи на специјали-
зацији у нумеричком моделирању транспортних процеса 
у отвореним токовима, на Универзитету Ајова у САД, где 
ради на неколико пројеката транспорта наноса и загађива-
ча и заштите животне средине. Од 1996. до 2001. године пре- 
даје на Грађевинском факултету у Суботици. 

На Грађевинском факултету у Београду запошљава се 
2001. године као доцент на предметима Хидротехничке 
конструкције и Хидротехничке грађевине. У звање ванред-
ног професора унапређен је 2003. године, а редовног про-
фесора 2012. године. Поред предмета на основним и мастер 
студијама, предаје и предмет Хидраулика хидротехничких 
објеката на докторским студијама.

Од почетка каријере се бави хидротехничким грађеви-
нама, с тим да се тежиште научноистраживачког рада поме-
рало од нумеричких ка екперименталним методама. Написао 
је књигу Увод у хидротехничке грађевине. Као аутор или ко-
аутор објавио је четири монографије и више од 100 научних 
радова у домаћим и страним часописима или саопштењима 
са домаћих и међународних конференција. Учествовао је у 
већем броју научних и стручних пројеката.

Доц. др 
БОЈАН Д. МИЛОВАНОВИЋ 

дипл. грађ. инж.
Рођен је 1970. године у Параћину, 
где је завршио основну и средњу 
школу. Дипломирао је на Грађевин-
ском факултету Универзитета у 
Београду 2000. године, магистрирао 
2011, а докторирао 2018. године. 

На Грађевинском факултету 
Универзитета у Београду изабран 
је у звање доцента 2018. године.

Тежиште његовог научноистраживачког, стручног и пе-
дагошког рада јесу хидротехничке конструкције и објекти, 
као и хидродинамичка оптерећења на њих. Поред предмета 
Хидротехничке грађевине 1 на основним студијама, у про-
теклом периоду учествовао је и у настави на предметима 
Хидротехничке грађевине 2 и Хидротехничке конструкције 
на мастер академским студијама.

Као аутор или коаутор објавио је 40 научних радова у 
домаћим и страним часописима и саопштених на домаћим, 
односно међународним конференцијама. Такође, учествовао 
је као сарадник у више од 10 стручних студија и пројеката. 

Члан је Друштва за хидрауличка истраживања Србије и 
Српског друштва за високе бране (СДВБ).

Асистент 
РОБЕРТ Д. ЉУБИЧИЋ 

маст. инж. грађ.
Рођен је 1991. године у Убу. Основ-
не академске студије на Грађевин-
ском факултету у Београду уписао 
је 2010. године, а завршио 2014. го-
дине са највећим просеком оцена 
на модулу ХВЕ у својој генерацији. 
Исте године уписао је мастер ака-
демске студије на Грађевинском 
факултету Универзитета у Београду, које завршава 2015. 
године. По завршетку мастер студија уписао је докторске 
студије на Грађевинском факултету Универзитета у Београ-
ду. Након семестра у статусу демонстратора на предмету Хи-
драулика 2, од фебруара 2016. године је у радном односу на 
Факултету у звању асистент – студент докторских студија.

Као истраживач посвећен је најпре експерименталном 
испитивању хидрауличких објеката – прелива, брзотока и 
умирујућих базена уз примену савремених бесконтактних 
метода мерења, али и развоју нових рачунарских технологија 
у вези са мерењима у хидраулици. Од запослења ангажован 
је у настави на предметима Катедре за хидротехнику и во-
дно еколошко инжењерство на основним студијама: Основе 
еколошког инжењерства, Механика флуида, Хидротехника, 
Хидраулика 1, Хидраулика 2 и Управљање чврстим отпадом. 
Као аутор или коаутор објавио је 12 научних радова који су 
публиковани у домаћим и страним часописима или су саоп-
штени на домаћим и међународним конференцијама. 

водоснабдевање, санитарно инжењерство 
и инжењерство заштите животне средине 
(Water Supply, Sanitary and Environmental Engineering)
Ужа научна област обухвата старе области: Комунално и са-
нитарно инжењерство и Еколошко инжењерство.

Проф. др 
ДЕЈАН С. ЉУБИСАВЉЕВИЋ 

дипл. грађ. инж.
Рођен је 6. 1. 1950. године у Београ-
ду. На Грађевинском факултету у 
Београду дипломирао је 1974. го-
дине и магистрирао 1979. године. 
Докторирао је на Грађевинском 
факултету у Загребу 1988. године. 
Од 1974. године био је запослен 
као асистент у Институту за водо-
привреду Јарослав Черни, а 1978. 
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године прешао је на Грађевински факултет у Београду. Током 
1980. године провео је годину дана на ИХЕ Делфт, Холанди-
ја, на специјализацији из области санитарне хидротехнике. 
За доцента је изабран 1988. године, за ванредног професора 
1996, а 2002. године за редовног професора за ужу научну об-
ласт комунално и санитарно инжењерство. 

Током своје дугогодишње каријере на Грађевинском 
факултету у Београду предавао је предмете Комуналана 
хидротехника 1 и 2 и Квалитет вода на одсеку/модулу Хи-
дротехника и водно еколошко инжењерство и Комунални 
инфраструктурни системи на одсеку/модулу Конструкције. 
Дуже од једне деценије, све до смрти, предавао је предмете 
Комунална хидротехника и Квалитет вода на АГГ факулте-
ту Универзитета у Бањој Луци. Био је ментор бројним ди- 
пломским и магистарским радовима, као и докторским ди- 
сертацијама. У периоду од 1981. до 1991. године држао је 
наставу из предмета у вези са снабдевањем водом, кана-
лисањем и третманом вода на Међународном курсу из во-
допривреде у Институту за водопривреду Јарослав Черни, 
под покровитељством холандске владе и Унескa. 

У свом научноистраживачком и стручном раду био је 
посвећен снабдевању насеља водом, одвођењу отпадних 
вода и заштити вода од загађења. Објавио је више од 80 
научних и стручних радова на домаћим и међународним 
конференцијама. Кроз научноистраживачку каријеру дао 
је значајан допринос примени научних сазнања у привреди 
Учествовао је као сарадник или главни пројектант у про-
јектовању бројних објеката за снабдевање водом, каналиса-
ње насеља, припрему воде за пиће и пречишћавање от-
падних вода. Био је активан члан Инжењерске коморе 
Србије, Српског друштва за заштиту вода и Удружења за 
технологију воде и санитарно инжењерство. 

Са професором Милојем Милојевићем написао је две Зби- 
рке решених испитних задатака из Снабдевања водом и ка-
налисања насеља. Издао је монографију Пречишћавање от–
падних вода (са сарадницима А. Ђукићем и Б. Бабићем) 1995. 
године, која је једна од првих монографија у нашој земљи која 
целовито обрађује наведену материју. Издао је са сарадници-
ма и књигу Комунална хидротехника – примери из теорије 
ираксе, у којој су бројни практични примери решавани уз да-
вање потребних теоријских објашњења.

Пензионисан је 2015. године, а 
2016. године је у Бањој Луци пре-
минуо након кратке и тешке боле-
сти.

Доц. др 
БРАНИСЛАВ Б. БАБИЋ 

дипл. грађ. инж.
Рођен 1962. године у Београду. На 
Грађевинском факултету у Београ- 
ду дипломирао је 1987. године, ма- 

гистрирао 1997. године и докторирао 2014. године. За нај-
бољи магистарски рад добио је награду Привредне комо-
ре града Београда. Од фебруара 1988. године запослен је у 
фирми Енергопројект – Хидроинжењеринг. Од 1989. године 
је асистент на Грађевинском факултету у Београду на пред-
мету Снабдевање водом и каналисање насеља, који прелази 
у предмете Комунална хидротехника 1, 2 и 3. За доцента је 
изабран 2014. године, за ужу научну област Комунално и са-
нитарно инжењерство и Еколошко инжењерство.

Од школске 2016/2017. године држи наставу из предмета 
Комунална хидротехника 1 и 2 на модулу Хидротехника и 
водно еколошко инжењерство. У истом периоду ангажован 
је и на извођењу наставе на АГГ факултету Универзитета у 
Бањој Луци, где је држао предавања из предмета Комунална 
хидротехника. Био је ментор бројним дипломским и мастер 
радовима. Такође, био је члан комисија за оцену и одбрану 
докторских дисертација.

Научноистраживачки и стручни рад је посвећен пробле-
матици снабдевања водом, каналисања насеља, третману во- 
да и заштити вода од загађења. Учествовао је у реализацији 
шест научноистраживачких пројеката. Објавио је више од 
60 научних и стручних радова у домаћим и међународним 
часописима или зборницима конференција. Коаутор је мо- 
нографије Пречишћавање отпадних вода (са Д. Љубиса-
вљевићем и А. Ђукићем) и књиге Комунална хидротехни-
ка – примери из теорије и праксе (са Д. Љубисављевићем, А. 
Ђукићем и Б. Лекић), које се користе и као уџбеничка литера-
тура. Члан је Инжењерске коморе Србије и Српског друштва 
за заштиту вода. Од 2008. године члан је и известилац Репу-
бличке ревизионе комисије за стручну контролу техничке 
документације за објекте од значаја за Републику при Мини-
старству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре РС.

Доц. др 
АЛЕКСАНДАР Р. ЂУКИЋ 

дипл. грађ. инж.
Рођен је 1965. године у Београду. 
Дипломирао је на Грађевинском 
факултету Универзитета у Београ-
ду 1990. године на Одсеку за хи-
дротехнику, где брани магистар-
ску тезу 1997. године и докторску 
дисертацију на тему моделирања 
емисије загађења кишног отицаја 
2016. године. Од 1991. до 1993. године ради у Институту 
за водопривреду Јарослав Черни у звању истраживача. На 
Грађевински факултет у Београду прелази 1993. године као 
асистент на предметима Комунална хидротехника 1 и 2 и 
Еколошки инжењеринг. Од 2000. до 2004. године додатно 
је ангажован као стручњак Уједињених нација на пројекту 
санације еколошке штете од бомбардовања 1999. године. У 
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Институту за водопривреду Јарослав Черни ради од 2013. 
године на месту шефа Групе за водоснабдевање. Од 2017. 
године ради на Грађевинском факултету у Београду, где је 
биран за доцента за уже научне области Комунално и са-
нитарно инжењерство и Еколошко инжењерство. Од 2018. 
године je продекан Грађевинског факултета за материјално-
финансијско пословање.

Научноистраживачки, стручни и педагошки рад усме-
рен је на снабдевање водом, каналисање, припрему воде за 
пиће, пречишћавање отпадних вода и управљање водама. 
Изводио је наставу из предмета Комунална хидротехни-
ка  1, 2 и  3 и Пројектовање и грађење објеката хидротех-
ничке инфраструктуре. Објавио је више од 70 научних и 
стручних радова у домаћим и страним часописима или у 
зборницима домаћих и међународних конференција. Аутор 
је два факултетска уџбеника и више поглавља у домаћим и 
страним монографијама. Радио је на изради Водопривред-
не основе Србије (усвојена 2002. године) и Просторног 
плана Републике Србије од 2021. до 2035. године. Такође, 
учествовао је као руководилац, одговорни пројектант или 
пројектант у великом броју стручних студија и пројеката 
водоснабдевања, каналисања и третмана вода. Члан је Ин-
жењерске коморе Србије и дугогодишњи секретар Српског 
друштва за заштиту вода. Од 2019. године је директор цен-
тра друге категорије под покровитељством Унеска IRTCUD 
(International Research and Training Centre on Urban Drainage), 
који ради при Грађевинском факултету. 

Доц. др 
БРАНИСЛАВA M. ЛЕКИЋ 

дипл. грађ. инж.
Рођена је 1973. године у Панчеву. 
На Грађевинском факултету у Бео-
граду дипломирала је 1998. године, 
магистрирала 2003. и докторира-
ла 2011. године. За истраживања 
у оквиру свог магистарског рада 
била је награђена међународном 
наградом Mondialogo Engineering 
Award коју додељује UNESCO у оквиру програма подршке 
пројектима међудржавне сарадње међу младим инжењери-
ма истраживачима. Од 1998. године ради на Грађевинском 
факултету у Београду као стипендиста Завода за тржиште 
рада, а од 2000. године као асистент. У звање доцента из-
абрана је 2012. године, за уже научне области Комунално 
и санитарно инжењерство и Еколошко инжењерство. У 
звању асистента држала је наставу на предметима: Кому-
нална хидротехника (1/2/3), Еколошки инжењеринг и Ос-
нове еколошког инжењерства. Од избора у звање доцента 
држи наставу и на докторским студијама, на предметима: 
Технологија пречишћавања отпадних вода и Технологија 

пречишћавања воде за пиће. Учествовала је у извођењу на-
ставе на међународним специјалистичким академским сту- 
дијама EDUCATE! (International e-learning Postgraduate Progra-
mme in Water Resources and Environmental Management). Поред 
наставних активности на Факултету, учествовала је у посло-
вима у вези са акредитацијом студијских програма и другим 
административним пословима Kатедре. 

У области професионалног интересовања и рада спадају: 
водоснабдевање и припрема воде за пиће, каналисање насеља 
и пречишћавање отпадних вода, заштита вода од загађења, 
заштита животне средине. У наведеним областима бави 
се научноистраживачким радом у оквиру међународних 
и националних пројеката, али и практичном применом 
истраживања у оквиру стручних студија и инжењерских 
пројеката. Коаутор је књиге Комунална хидротехника – при-
мери из теорије и праксе (са Д. Љубисављевић, Б. Бабић и А. 
Ђукић), која се користи као уџбеник на основним и мастер 
академским студијама на Грађевинском факултету у Београ-
ду. Члан је Инжењерске коморе Србије и Српског друштва за 
заштиту вода.

В. проф. др 
ВЛАДАНА Н. РАЈАКОВИЋ 

ОГЊАНОВИЋ 
дипл. инж. технол.

Рођена 18. 10. 1975. године у Београ-
ду. Дипломирала је на Технолошко-
металуршком факултету (ТМФ) 
Универзитета у Београду на Одсе- 
ку за органску хемијску техноло-
гију и полимерно инжењерство 
1999. године. Током студија, бора-
вила је на стручној пракси на Институту за храну Матфорск, 
у Норвешкој, где је радила на развоју и примени инструмен-
та који има уграђен низ гасних сензора. Магистарски рад 
са темом Пречишћавање зауљених вода – дестабилизовање 
емулзија замрзавањем и микроталасним загревањем одбра-
нила је 2004. године на Технолошко-металуршком факулте-
ту у Београду, где је одбранила и докторску дисертацију под 
насловом Утицај квалитета воде на корозију челика 2011. 
године.

Од 2000. до 2004. године радила је на Електротехничком 
институту Никола Тесла, као истраживач-сарадник у Лабо-
раторији за испитивање електроизолационих материјала. 
У периоду од септембра 2001. године до децембра 2002. го-
дине боравила је на Универзитету Лудвиг-Максимилијан у 
Минхену, где се бавила истраживањима из области нано-
технологија. Од јуна 2004. године налази се у звању аси-
стента приправника на Грађевинском факултету. Активно 
учествује у извођењу наставе на III години редовних студија 
на предмету Квалитет воде. У звање ванредног професора 
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на Грађевинском факултету Универзитета у Београду, за 
уже научне области Комунално и санитарно инжењерство 
и Еколошко инжењерство изабрана је 2017. године.

Аутор је или коаутор већег броја публикованих радова, 
саопштења и монографија. Аутор је 26 радова објављених у 
међународним часописима са SCI листе. Члан је Инжењер-
ске коморе Србије и има лиценцу одговорног пројектанта 
технолошких процеса.

В. проф. др  
ЗОРАНА З. НАУНОВИЋ 

дипл. инж. технол.
Рођена 19. 1. 1976. године у Бео-
граду. Дипломирала је на Техноло- 
шко-металуршком факултету Уни- 
верзитета у Београду на Одсеку 
инжењерства заштите животне 
средине 2000. године. Дипломске 
академске студије похађала је на 
Грађевинском факултету Универ- 
зитета Пердју у Вест Лафајету, држави Индијана, САД. Ма-
стер академске студије завршила је 2002. године, а 2006. 
године одбранила је докторску дисертацију под називом 
Моделирање и пројектовање система за дезинфекцију воде 
ултраљубичастим зрачењем за дуготрајне свемирске мисије. 
Награду Марта Дикс Стивенс Универзитета Пердју, која се 
додељује за најбољи истраживачки рад из области третмана 
вода, примила је 2004. године.

Након завршетка докторских студија била је запослена 
као инжењер у водећој међународној компанији CDM Smith, 
која се бави планирањем, пројектовањем и извођењем ра-
дова из области инжењерства заштите животне средине у 
Бостону, Масачусетс, САД. Од 2009. године запослена на 
Грађевинском факултету Универзитета у Београду као до-
цент, а од 2014. године као ванредни професор за ужу научну 
област Еколошко инжењерство. Предаје на основним, ма-
стер, специјалистичким и докторским студијима предмете 
Основе еколошког инжењерства и Управљање чврстим от-
падом. Аутор је уџбеника Основе еколошког инжењерства.

Била је руководилац међународних академских специ-
јалистичких студија Postgraduate programme in Water Resour-
ces and Environmental Management – EDUCATE! од 2009. до 
2015. године, у оквиру којих је предавала на предмету Еко-
логија, хемија и микробиологија.

Поред ауторства научних радова из области заштите жи- 
вотне средине, аутор је и патента Dyed microspheres for cha-
racterization of photochemical reactor behavior регистрованог 
у САД (United States Patent and Trademark Office, Patent No. 
7842512) и софтвера за израчунавање поља интензитета 
радијације око лампи које емитују ултраљубичасто зраче-

ње Surface Power Apportionment for Cylindrical Excimer Lamps 
(SPACE) Model.

Асистент 
ОГЊЕН Р. ГОВЕДАРИЦА 

маст. инж. грађ.
Рођен је 1994. године у Београду. 
На Грађевинском факултету у Бе-
ограду завршио je основне акаде- 
мске студије 2017. године и мастер 
академске студије 2018. године на 
студијском програму Грађевинар-
ство, модул Хидротехника и водно 
еколошко инжењерство. Добитник 
је награде Фонда Вујице Јевђевића као најбољи студент на 
модулу Хидротехника и водно еколошко инжењерство који 
је завршио. Докторске студије на Грађевинском факулте-
ту у Београду, модул Грађевинарство, уписао је школске 
2018/2019. године. Изабран је у звање асистента студента 
докторских студија у децембру 2018. године за уже научне 
области Комунално и санитарно инжењерство, Еколошко 
инжењерство и Хидрологија. 

Његов научноистраживачки, стручни и педагошки рад 
усмерен је на снабдевање водом, каналисање, припрему 
воде за пиће, пречишћавање отпадних вода, управљање во-
дама и еколошко инжењерство. Објавио је више научних и 
стручних радова у домаћим и страним часописима или у 
зборницима домаћих и међународних конференција. 

научноИстражИвачкИ рад

уводне напомене
Научноистраживачки развој у области хидротехнике је, 
поред наставне делатности, важан део активности Катедре. 
Током последњих 25 година Катедра је активно учествовала 
у низу домаћих научних пројеката, водила и учествовала у 
многим међународним пројектима и организовала велике 
светске конференције. Кроз докторске студије рађено је на 
развоју научног подмлатка, уз истовремено повезивање и 
размену наших истраживача са светским признатим науч-
ним центрима.

докторати 
одбрањени на катедри
У периоду од 1996. до 2021. године на Катедри је одбрањен 
41 докторат. У наставку се даје списак доктората, као ефе-
ктан приказ правца научноистраживачког развоја. Поред 
назива теме на српском и на енглеском, даје се и име мен-
тора.
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1996.
Јован Деспотовић: Анализа јаких киша као узрочника по-
плава помоћу случајних процеса (Random processes in rain 
analysis as the cause of floods), ментор: проф. др Војислав Вук-
мировић.

1997.
Дубравка Покрајац: Транспорт загађења подземном водом 
(Transport of pollutants by groundwater), ментор: проф. др 
Бошко Батинић.

Радомир Капор: Математички модел течења воде у пли- 
тким областима струјања са основним једначинама осре-
дњеним по простору (Mathematical model of flow in shallow 
flow domains with space averaged basic equations), ментор: проф. 
др Чедо Максимовић.

1999.
Душко Ђурић: Смањење неодређености параметара моде-
ла и карактеристика урбаних хидротехничких система (Re-
duction of uncertainties of model parameters and urban water 
systems’ characteristics), ментор: проф. др Чедо Максимовић.

Дејан Коматина: Физички процеси и моделирање токова 
нењутновских флуида са слободном површином (Physical 
processes and modelling of non-Newtonian free-surface flows), 
ментор: проф. др Миодраг Јовановић.

Душан Продановић: Унапређење метода примене хи-
дроинформатике у анализи отицања са урбаних сливова 
(Improvements of hydroinformatic methods in analysis of flow 
from urban catchments), ментор: проф. др Чедо Максимовић.

Душан Радојевић: Нумеричко решење проблема фил-
трације у анизотропним срединама испод бетонских брана 
методом интегралних једначина (Numerical solution of fil-
tration problems in anizotrophic areas under the concrete dams 
using integral equations method), ментор: проф. др Петар Пе-
тровић.

Милош Станић: Оптимизација дистрибутивних мрежа 
у системима за наводњавање (Optimization of irrigation distri-
bution networks), ментор: проф. др Димитрије Авакумовић.

2000.
Слободан Ђорђевић: Математички модел отицања са урба-
них сливова интерактивним течењем по површини и кроз 
мрежу подземних колектора (A mathematical model of the 
interaction between surface and buried pipe flow in urban runoff 
and drainage), ментор: проф. др Чедо Максимовић.

2002.
Горан Секулић: Примена црпних станица за успутно пове-
ћање притиска у водоводним системима (Pump station for 
pressure rise applied in the water supply systems), ментор: проф. 
др Дејан Љубисављевић.

2003.
Тина Дашић: Развој модела за планирање поузданости сло-
жених водопривредних система (Reliability as tool for planning 
complex water resources systems), ментор: проф. др Бранислав 
Ђорђевић.

2004.
Јасна Плавшић: Анализа ризика од поплава помоћу пре-
кидних случајних процеса (Flood frequency analysis based on 
discrete random processes), ментор: проф. др Бранислав Ђор-
ђевић.

Сретен Томовић: Прилог оптимизацији водоводних си- 
стема у условима изузетних сезонских неравномерности у 
потрошњи воде (Optimization of water supply systems under 
the high seasonal variability of consumption), ментор: проф. др 
Серафим Оприцовић.

2005.
Марина Бабић Младеновић: Утицај акумулација на режим 
наноса алувијалних водотока – пример ђердапске акуму-
лације (The effect of reservoirs on sediment regime of alluvial 
rivers – case study of the Iron Gate reservoir), ментор: проф. др 
Миодраг Јовановић.

Милан Димкић: Могућности примене површинске ве-
штачке инфилтрације у процесу припреме воде за пиће 
(Application of forced infiltration in the process of drinking water 
treatment), ментор: проф. др Марко Иветић.

2007.
Владан Кузмановић: Прилог термичком прорачуну грави-
тационих брана од ваљаног бетона (Thermal-stress analysis 
of roller compacted concrete dams), ментор: проф. др Петар 
Петровић.

Жељка Остојић: Стохастичка анализа потреба за водом 
у комуналној хидротехници и пољопривреди (Water demand 
stochastic analysis in communal hydrotechnic and agriculture), 
ментор: проф. др Дејан Љубисављевић.

2011.
Дејана Ђорђевић: Хидрауличка анализа речних ушћа приме-
ном нумеричких модела, докторска дисертација (Numerical 
investigation of river confluence hydrodynamics), ментор: проф. 
др Миодраг Јовановић.

Весна Ђукић: Хидрауличко-хидролошки модел генезе и 
транспорта наноса у сливу (The hydraulic-hydrological model 
of erosion and sediment transport in watersheds), ментор: доц. 
др Зоран Радић

Бранислава Лекић: Развој метода и поступака за уклањање 
арсена из воде за пиће (Development of methods and procedures 
for arsenic removal from drinking water), ментори: проф. др 
Дејан Љубисављевић и проф. др Љубинка Рајаковић (Техно-
лошко-металуршки факултет).



246   ◆   175 година Грађевинског факултета Универзитета у Београду (1846–2021)

II

Ка
те

др
е

ХВ
ЕИ

2012.
Немања Бранисављевић: Методологија за вредновање по-
датака добијених мерењем хидротехничких величина (Me-
thodology for data validation of hydraulic and hydrologic mea-
surements), ментор: проф. др Душан Продановић.

Владислава Михаиловић: Сложена анализа хидролош-
ких временских серија за потребе моделирања екстремних 
догађаја (Complex analysis of hydrological time series for mo-
delling extreme events), ментор: доц. др Зоран Радић.

2013.
Миланко Љујић: Интегрални концепт заштите слива и хи- 
дрографске мреже у циљу претварања ретензија у акуму-
лације за водоснабдевање (An integrated concept of the ri-
ver basin and hydrographic network protection in the process of 
transformation the retentions in reservoirs for water supply), мен-
тор: проф. др Јован Деспотовић.

Драгутин Павловић: Моделирање стохастичке струк-
туре карактеристика великих вода добијених из серија пи- 
кова изнад прага (Modelling of stochastic structure of flood cha-
racteristics derived from peaks over threshold series), ментор: 
проф. др Јасна Плавшић.

2014.
Бранислав Бабић: Унапређење методологије за вредновање 
и побољшање перформанси водоводних система (Advan-
ces in methodology for evaluation and improvement of the water 
distribution system performance), ментор: проф. др Душан 
Продановић.

2015.
Милена Коларевић (Лучић): Бурно течење у кривинама ева-
куационих објеката (Supercritical flow in spillway conduit ben-
ds), ментор: проф. др Љубодраг Савић.

Милан Стојковић: Дугорочне промене у стохастичкој 
структури хидролошких временских серија (Hydrologic pro-
jections under climate change based on time series models), мен-
тор: проф. др Јасна Плавшић.

Андријана Тодоровић: Утицај периода калибрације на 
оцене параметара концептуалних хидролошких модела раз-
личитих структура (Impact of calibration period on parameter 
estimates in the conceptual hydrologic models of various structures), 
ментор: проф. др Јасна Плавшић.

Ивана Ћипранић: Методологија избора оптималне ве-
личине основне зоне билансирања (ОЗБ) у водоводним си-
стемима (Methodology for the selection of optimum size of district 
metered areas (DMA) in water distribution systems), ментор: 
проф. др Марко Иветић.

2016.
Миле Божић: Процене учинка и показатељи ефикасности 
дренажних система за управљање режимом подземних во- 

да на пољопривредним подручјима (Performance evaluation 
and indicators of the efficiency of drainage systems for manageme-
nt of the groundwater regime on agricultural land), ментор: 
проф. др Марко Иветић.

Александар Ђукић: Моделирање емисије загађења киш-
ног отицаја са урбаних сливова (Modelling of urban runoff 
pollution emission), ментор: доц. др Бранислава Лекић и проф. 
др Душан Продановић.

Ања Ранђеловић: Моделирање транспорта микропо-
лутаната у биофилтерским системима за третман кишних 
вода (Model for MicroPollutants In RaingardEns (MPiRe)), мен-
тори: в. проф. др Ненад Јаћимовић и проф. др Ана Делетић 
(Monash Uni, AU).

Ђурица Марковић: Непараметарско генерисање стоха-
стичких хидролошких временских серија (Non-parametric 
stochastic generation of hydrologic series), ментор: проф. др Ја-
сна Плавшић.

Никола Росић: Нумеричко моделирање отворених токо-
ва засновано на праћењу флуидних делића (SPH – Smoothed 
Particle Hydrodynamics), ментор: проф. др Љубодраг Савић. 

Александар Шотић: Методологија анализе ризика при 
управљању инфраструктурним средствима водоводних си-
стема (Risk analysis methodology in water infrastructure asset ma-
nagement), ментор: проф. др Марко Иветић.

2017.
Будо Зиндовић: Струјање у степенастом брзотоку са по-
степеним смањењем ширине корита (Flow in the gradually 
converging stepped spillway), ментор: проф. др Радомир Ка-
пор.

2018.
Жељко Василић: Алгоритми за подршку одлучивању при 
секторизацији мрежа под притиском (Decision support algo-
rithms for sectorization of water distribution networks), ментор: 
в. проф. др Милош Станић.

Бојан Миловановић: Хидродинамички утицаји на еваку-
ационе објекте хидротехничких грађевина (Hydrodynamic 
loads on stepped spillway and stilling basin), ментор: проф. др 
Владан Кузмановић.

2019.
Дамјан Иветић: Одређивање протока течности у сложе-
ним условима струјања применом равних електромагнет-
них сензора (Assessment of the liquid flow rate in complex flow 
conditions with flat electromagnetic sensors), ментор: проф. др 
Душан Продановић.

2020.
Жана Топаловић: Робусна евалуација и калибрација би-
лансних хидролошких модела у промјенљивим климатским 
условима (Robust evaluation and calibration of monthly water 
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balance models in changing climate conditions), ментор: проф. 
др Јасна Плавшић.

2021.
Милош Милашиновић: Методологија за брзу асимилацију 
података у моделима отворених токова (Methodology for fast 
data assimilation in open channel flow models), ментор: проф. 
др Душан Продановић.

научни пројекти
Схвативши значај развоја научне компоненте у образовном 
процесу, пре свега наставног кадра на Факултету, Катедра је 
интензивно радила на успостављању мреже са истражива-
чима из међународно признатих центара у области хидро- 
тех-нике. Неки од пројеката су: Clean up of environmental hot- 
spots in FR Yugoslavia, UNEP/UNOPS (2000–2004); Urban ground 
water management modeling, UNESCO (2002–2005); Improve-
ment of science and research in Serbia and Montenegro in the fields 
of hydraulic engineering and water management, DAAD пројекат 
са Техничким универзитетом Хамбург (2003–2005); Adaptable 
urban drainage addressing climate change in intensity, occurence and 
uncertainty of stormwater, EPSRC пројекат са Ексетер универ-
зитетом (2003–2004); учешће у Flood risk management research 
consortium EPSRC Infrastructure and Environment Programme, 
пројекат са Ексетер универзитетом (2004–2006); UNESCO In- 
ternational Hydrological Programme VI (2004–2007); пилот-план 
управљања сливом реке Саве, регионални CARDS пројекат 
за примену Оквирне директиве ЕУ о водама, са SAFEGE и 
UNESCO-IHE (2005–2007); Risk assessment of masonry bridges 
under flood conditions: hydrodynamic effects of debris blockage and 
scour, EPSRC пројекат са Ексетер универзитетом (2015–2018); 
International postgraduate course on flood management, Danube 
Strategic Project Fund са Факултетом за водне науке у Баји у Ма- 
ђарској, у оквиру којег је успостављен курикулум за експерт-
ски курс из области поплава (InterFloodCourse, 2018–2019).

Поред међународних пројеката, Катедра је водила и уче- 
ствовала у бројним домаћим, националним научним проје-
ктима, које је финансирало Министарство науке, из група-
ције пројеката Технолошког развојног програма (2002–2004), 
Националног програма: уређење, заштита и коришћење во- 
да у Србији (2004–2007), Основних истраживања (2007–
2009), Технолошко-развојних пројеката (2008–2009) и Про-
јеката технолошког развоја (2011–2019). Захваљујући тим 
пројектима, омогућена је и набавка нове истраживачке опре-
ме, рачунарске технике, као и учествовање на бројним ме-
ђународним састанцима и конференцијама.

COST акције
Европска COST акција од 1971. године представља изврсну 
платформу за повезивање научника и заједнички рад на по-
јединим истраживачким темама, односно акцијама. COST 

финансира организацију конференција, краткотрајну раз-
мену научника, као и штампање радова и књига. Катедра је 
била активно укључена у неколико ранијих акција: Perfor-
mance assessement of urban infrastructure services: the case of wa- 
ter supply, wastewater and solid waste (C18, 2003–2006); Proacti- 
ve crisis management of urban infrastructure (C19, 2004–2008); 
Urban Flood Management (C22, 2005–2007).

Од 2017. године је у току акција C16219 HARMONIOUS, 
која се бави хармонизацијом техника у примени беспилот-
них летелица у мониторингу процеса и екосистема у приро-
ди. С обзиром на то да традиционалне методе мерења, као 
и сателитске методе даљинске детекције имају ограничења у 
погледу временске и просторне резолуције, мале беспилотне 
летелице (дронови) имају значајан потенцијал да те недостат-
ке отклоне. Њихова примена у научним и стручним кругови-
ма убрзано расте у различитим областима. Оне потенцијал-
но могу да допринесу у осматрању хидролошких процеса на 
сливу и мониторингу пољопривредне производње и животне 
средине уз импресиван степен детаљности. Процеси који се 
најчешће прате на овај начин јесу садржај влаге у земљишту, 
стање вегетације, еволуција речне морфологије и прото-
ци у рекама. Акција се бави координацијом истраживача и 
стручњака различитих профила у циљу хармонизације по-
ступака у мерењу и обради података добијених беспилотним 
летелицама ради промовисања најбољих техника и даљег ра-
звоја у овој области. 

Horizon пројекти
WatQual
Основни мотив за реализацију WAT-QUAL (Water Quality in 
Drinking Water Distribution Systems) пројекта (2018–2020) јесте 
очување и унапређење квалитета воде у водоводним ди- 
стрибутивним системима засновано на резултатима намен-
ских научних истраживања. У том смислу, у оквиру пројекта 
разматрано је неколико аспеката одржавања водоводних си- 
стема који имају значајан утицај на квалитет воде у цевима: 
процедура испирања цевовода, хлорисање воде, као и по-
правке, односно интервенције на деловима водоводних си-
стема. Мултидисциплинарни WAT-QUAL конзорцијум чини 
10 европских научних институција и пет европских пре-
дузећа за управљање и одржавање водоводних система (три 
из Холандије и по једна из Србије и Шпаније). Поред тога, 
подршка пројекту пружена је и од стране неколико научних 
организација ван Европе, углавном из САД.

У оквиру пројекта спроведена су истраживања и анали-
зе у циљу бољег разумевање утицаја различитих поступа-
ка испирања, хлорисања и поправки цевовода на квалитет 
воде у водоводној мрежи кроз директну сарадњу научних 
установа и предузећа која се баве одржавањем водоводних 
система, кроз размену и имплементацију знања. Пројекат је 
обухватио и обуку стручњака у системима водоснабдевања, 
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промоцију повезивања науке и струке, као и међународне 
сарадње стручњака из области водоснабдевања и израду 
Best Practice водича и софтверских алата које би користила 
предузећа која се баве одржавањем и управљањем водово-
дних система.

RECONECT
Пројекат RECONECT (2018–2023) бави се демонстрацијом 
ефеката природом инспирисаних решења за смањење хи-
дрометеоролошких ризика и могућностима за њихову ширу 
примену у руралним и ненасељеним подручјима. У данашње 
време, када је природни капитал под све већим притиском, 
RECONECT жели да подстакне нову праксу „заједничког 
стварања” у планирању коришћења простора која повезује 
смањење хидрометеоролошких ризика са локалним и ре-
гионалним развојним циљевима на одржив и финансијски 
могућ начин. 

Природом инспирисана решења потенцијално могу бити 
ефикаснији и флексибилнији одговор на хидрометеоролош-
ке ризике и истовремено корисна за биодиверзитет и добро-
бит људи. Ако се пође од премисе да таква решења треба да 
буду интегрална и одржива, избор одговарајућих мера ће у 
великој мери зависити од локалних услова, како у технич-
ком, тако и у социо-економском погледу. Користи од при-
родом инспирисаних решења на већим системима до сада 
су показане на релативно малом броју примера у Европи и 
свету, али су те користи очигледне у свим аспектима: како 
у заштити од ризика као што су поплаве и суше, тако и у 
повољном утицају на животну средину и на здравље и добро-
бит људи. Да би се природом инспирисана решења за већа 
подручја даље промовисала и како би се обезбедила њихова 
репликација, RECONECT се ослања на мрежу пажљиво ода-
браних огледних примера која служи за систематизацију ис-
кустава и стварање оквира за ефикасан пренос тих искустава 
на друга подручја који би узео у обзир све локалне специфич-
ности, од техничких и социоекономских до правних и стра-
тешких аката у појединим државама.

Грађевински факултет у пројекту учествује са два при-
мера сливова у Србији (сливови Тамнаве и Јадра), који су 
доказано изложени штетном дејству великих вода (речне 
поплаве, бујичне поплаве, ерозија и клизишта), а на којима 
ће истражити адекватна природом инспирисана решења за 
заштиту од ових типова ризика. Поступак за избор решења 
базира се на проценама релевантних ризика кроз процес 
картирања угрожености од плављења и ерозије и процену 
штета и губитака за разноврсне категорије рецептора ри-
зика (људи, материјална добра, привредни сектори, живот-
на средина, функције екосистема) за постојеће стање и за 
различите сценарије предложених решења. Адекватна при-
родна решења бирају се кроз сложену вишекритеријумску 
анализу користи од тих решења, уз значајно учешће свих 

заинтересованих страна у том процесу. Кроз овај процес 
идентификују се све препреке, као и сви „агенти” који могу 
да помогну да се природом инспирисана решења промови-
шу за одрживу заштиту од хидрометеоролошких ризика.

eUPOLIS
Пун назив пројекта гласи: Integrated NBS-based Urban Pla-
nning Methodology for Enhancing the Health and Well-being of 
Citizens: the euPOLIS Approach (2020–2023). Пројекат euPOLIS 
истражује комбиновање инжењерских и социолошких, али 
и економских и медицинских приступа да би из постојећих и 
нових, инжењерских и природом инспирисаних, хидротех- 
ничких и технолошких система извукао скривене потенци-
јале како би се уз мању цену постигли већи ефекти на 
побољшање квалитета живота у градовима. Оваквим при-
ступом планирању мења се конвенционални приступ који 
је углавном базиран на критеријуму остварења максимал-
ног профита, при чему потребе локалних заједница често 
нису препознате или су у потпуности занемарене, па скупе 
инвестиције не буду прихваћене од стране саме заједнице и 
бивају неодрживе.

Решења euPOLIS-а биће успостављена и праћена у че-
тири европска града током периода реализације пројекта: 
Београд (Србија), Лођ (Пољска), Пиреј (Грчка) и Гладсаксе 
(Данска), где ће бити саграђени експериментални полиго-
ни са модерним решењима праћења кључних индикатора 
квалитета јавног здравља, благостања и квалитета живо-
тне средине. Поред четири показна града, у пројекту ће 
учествовати и четири града-ученика: Богота (Колумбија), 
Палермо (Италија), Лимасол (Кипар) и Требиње (Босна и 
Херцеговина). У пројекту учествује укупно 28 партнера. 

Катедра има двоструку улогу у пројекту: са градовима 
демонстраторима и осталим техничким партнерима разви-
ја и спроводи природом инспирисана решења, тј. Интер- 
венције, и са медицинским тимом Универзитета у Београ-
ду развија индикаторе којима се може оценити допринос 
спроведених интервенција на јавно здравље и благостање. 
Поред Катедре, у тиму учествују и други инжењери, као и 
лекари, социолози, психолози, еколози, урбанисти и мно-
ги други.

Праћење ефеката природом инспирисаних решења на 
јавно здравље и благостање изазов је који обухвата мони-
торинг физиолошких параметара стања човековог орга-
низма помоћу паметних наруквица, психосоматских па- 
раметара кроз различите врсте упитника, али исто тако 
и социолошких, економских и еколошких аспеката бла-
гостања. Посебан допринос тим Грађевинског факултета 
даје у оквиру праћења ефеката животне средине на јавно 
здравље и благостање комбиновањем мреже сензора и си- 
мулационих модела, чиме се оптимизује овај ресурсно за-
хтеван процес. 
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организације међународних и домаћих конгреса
Значајан део размене знања и презентација резултата ис-
траживања, као и међусобно лично упознавање са свет-
ски признатим научницима и стручњацима одвија се кроз 
међународне и домаће конгресе и саветовања. Поред уче-
ствовања на бројним светским конгресима, Катедра је ор-
ганизовала и три значајне међународне конференција у 
Београду: Regional Rainfall (2005), Regional Rainfall (2010) и 
Urban Drainage Modelling (UDM, 2012) која је девета по реду 
у серији конференција успостављених од стране IRTCUD 
центра 1986. године.

Од 1954. године започето је редовно одржавање савето-
вања у организацији Југословенског друштва за хидраулич-
ка истраживања, односно Српског друштва за хидрауличка 
истраживања од 2006. године, чији су водећи чланови са 
наше Катедре. Од 2012. године скупу се, након 18 година, 
прикључује и Српско друштво за хидрологију. У последњих 
25 година одржана су следећа саветовања: 1998–Суботица, 
2002–Сокобања, 2006 – Фрушка гора, 2009 – Бабе на Кос-
мају, 2012 – Доњи Милановац, 2015–Вршац, 2018–Ниш и 
2021–Београд.

Поред организације конгреса, Катедра је била и суорга-
низатор више конгреса са различитим националним удру-
жењима: Савезом инжењера Србије (годишњи конгрес Во-
довод и канализација), Српског друштва за заштититу вода 
(годишња конференција Вода), Удружењем за технологију 
воде и санитарно инжењерство (годишња конференција Во-
доводни и канализациони системи, на Јахорини), Друштвом 
метролога (Метрологија) итд.

UNESCO центар друге категорије 
– International Research and Training Centre (IRTCUD)
Међународни центар за истраживање и обуку у урбаном 
одводњавању (International Research and Training Centre on 
Urban Drainage – IRTCUD) основан је 1987. године као са-
ставни део Института за хидротехнику на Грађевинском 
факултету. Формирање Центра потврђено је усвајањем ре-
золуције на 24. заседању Генералне конференције Унеска 
у Паризу, а 11. 10. 1989. године потписан је уговор између 
Владе Југославије и Унеска о успостављању Центра друге 
категорије. Иницијатор оснивања IRTCUD-а био је проф. 
Чедо Максимовић, који је обављао дужност директора 
Центра од оснивања до 2010. године, уз велику помоћ проф. 
Јасне Плавшић и Зорице Тодоровић. У периоду 2010–2019. 
године Центром је руководио проф. Јован Деспотовић, а од 
2019. године доц. Александар Ђукић, уз техничку подршку 
Љиљане Јанковић.

Природом инспирисана решења за квалитетнији живот
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Центар је формиран да подстакне и унапреди истражи-
вања и обуку у области урбаног одводњавања и заштите 
градова од („плувијалног”) плављења изазваних локалним 
пљусковима и његову имплементацију на глобалном нивоу, 
пре свега кроз Унесков међудржавни хидролошки програм 
(Intergovernmental national Hydrological Programme – IHP). 
Центар је своје активности спроводио у сарадњи са Унеском 
и осталим UN организацијама (UNEP, UNDP, UNIDO), 
стручним институцијама (IAHR, IAWPRC сада IWA, IAHS), 
светском метеоролошком организацијом (WMO), универ-
зитетима и истраживачким институцијама широм света. 

Центар је постепено проширио активности од урбаног 
одводњавања на интегрално управљање градским водама. 
Ове активности су реализоване кроз IRTCUD мрежу реги-
оналних центара и мрежу центара за градске воде CUWs 
(Centres for Urban Water). Развој мреже центара омогућио је 
истраживачима и стручњацима из различитих земаља да 
планирају и координирају истраживачке активности у ци-
љу унапређења постојећих знања, кроз курсеве, обуку пре- 
давача (Training of Trainers) и др.

Главне активности мреже IRTCUD/CUW јесу развој и 
примена напредних методологија за интегрално управља-
ње водама у градским, приградским и руралним срединама 
и њихова интеракција са другим градским подсистемима. 
Центар и његови партнери развили су неколико иноватив-
них, међународно признатих методологија за истраживање, 
моделирање и одрживо побољшање градских водних систе-
ма, као што су моделирање урбаног одводњавања базирано 
на ГИС-у, прогноза и управљање поплавама, управљање 
квалитетом воде, примена SUDs (Sustainable Urban Drainage) 
система и др. 

Пионирска активност пре формирања и у раној фази ра-
да IRTCUD-а била је прикупљање података, информација и 
знања, као и њихова систематизација, са урбаних експеримен-
талних сливова из целог света. Тиме је формирана и публи-
кована међународна база података о падавинама и отицању 
неопходних за моделирање урбаног одводњавања (Urban 
Drainage Modelling – UDM) (Ч. Максимовић, М. Радојковић, 
1986), као и развијен иновативни модел, базиран на физич-
ким – хидродинамичким основама, БЕМУС (БЕоградски Мо- 
дел Урбаних Сливова, М. Радојковић). Исти истраживачки 
тим иницирао је и организовао серију међународних UDM 
конференција – прва је одржана у Дубровнику 1986. годи-
не, Београд је био домаћин 9. конференције 2012. године, а 
последња, 11. конференција, одржана је 2018. године у Палер-
му, Италија. На свим одржаним конференцијама су IRTCUD, 
наставници и истраживачи Грађевинског факултета имали 
значајне или водеће улоге. 

IRTUD је у оквиру Програма градских вода UNESCO-
IHP-V иницирао и координирао пројектом о урбаном од-
водњавању у специфичним климатима (хладни, тропски и 

суптропски, суви и полусуви). Један од резултата пројекта 
јесте серија Унескових монографија Urban Drainage in Specific 
Climates (уредник публикација је Ч. Максимовић). Програм 
је 2001. године окончан конференцијом у Марсеју, Марсеј-
ском декларацијом и објављивањем монографије Frontiers in 
Urban Water Management – Deadlock or Hope? (уредници Ч. 
Максимовић и A. Tejada-Guibert), преведене на француски, 
јапански и кинески језик.

У наредном шестогодишњем програму UNESCO-IHP-
VI, IRTCUD je иницирао и Ч. Максимовић је у својству спе- 
цијалног саветника (Special UNESCO Advisor for Urban water 
Management) водио пројекат Integrated Urban Water Manage-
ment – Major UNESCO IHP-VI project). У оквиру пројекта ре-
ализован је импозантан истраживачки програм, покренута 
оригинална серија књига (Urban Water Book Series, издавач 
Taylor&Francis) и објављено шест књига (главни уредник Ч. 
Максимовић). Главни допринос (аутори кључних поглавља 
и уредници за три од шест књига) дали су чланови IRTCUD-а: 
Дубравка Покрајац, Душан Продановић, Милош Станић и 
Ана Делетић. Овај програм је, заједно са осталим активно-
стима Ч. Максимовића (на пример покретање међународног 
часописа са тим именом, као и других истраживачких про-
јеката), дао значајан допринос успостављању интегрисане 
области Градске воде (Urban water) као нове научне и стручне 
дисциплине на глобалној сцени.

Истраживања у области урбаних вода довела су до раз- 
воја иновативних модела падавине–отицај–квалитет вода за 
системе одводњавање градских вода (А. Делетић, Ч. Макси-
мовић, М. Иветић, 1997), укључујући и процедуре модело-
вања „дистрибуираног дуалног градског одводњавања” (про- 
грам SIPSON С. Ђорђевића и интеграција са програмом БЕ-
МУС) и плављења базираног на ГИС-у (Д. Продановић, С. 
Ђорђевић, Ч. Максимовић, 1999) и контроли отицаја (А. Ichi-
kawa, Ч. Максимовић, 1988). Такође, развијен је програмски 
пакет 3DNet-UGROW, интегрални систем за моделирање и 
управљање режимом/интеракцијама површинских и подзе-
мних вода и инфраструктурних система у урбаним средина-
ма (М. Станић, Д. Покрајац), као и иновационе методе ме-
рења (дијагностике система) и обраде података за системе 
урбаних вода (Д. Продановић).

IRTCUD је учествовао у организацији Међународних 
конферeнција: Regionall Rainfall, 2005. и 2010. године у Бе-
ограду, CATEF, 2013. и 2014. у Бакуу (Азарбејџан), а наши 
стручњаци су учествовали у одборима и као коаутори више 
публикација и прилога у публикацијама.

Један од резултата плодоносне сарадње са светским уни-
верзитетима јесте пројекат EDUCATE! – специјалистичке 
академске студије (Postgraduate Programme in Water Resources 
and Environmental Management), који је реализован са уни-
верзитетима из Грчке (National Technical University of Athens), 
Словеније (University of Ljubljana) и Румуније (Technical Uni-
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versity of Civil Engineering Bucharest). Студијски програм 
EDUCATE!, акредитован је на Универзитету у Београду као 
први међууниверзитетски студијски програм учења на да-
љину (руководилац програма М. Иветић).

У складу са новим захтевима, IRTCUD је 2019. године ре-
гистрован као независно правно лице чији је оснивач Гра-
ђевински факултет Универзитета у Београду. Након успеш-
не евалуације рада IRTCUD-а од стране Унеска, Центар је 
продужио статус Унеско центра друге категорије, за период 
од 2020. до 2026. године, о чему је потписан одговарајући 
споразум између Владе Р. Србије и Унеска. 

Фокус рада Центра и у наредном периоду остаје унапре-
ђење знања и увођење иновација у праксу урбаног одвод-
њавања и управљања водама у насељима, како у земљи и 
региону, тако и у свету. Са новом огранизацијом и тради- 
ционалним ослањањем на истраживачки потенцијал Фа- 
култета и колега и институција у свету, IRTCUD је оспосо-
бљен за јачање утицаја на праксу. Методе рада Центра ће 
и даље бити истраживања (уз сарадњу са академским ин- 
ституцијама, надлежним органима, стручним и невлади-
ним организацијама), образовање (јачање капацитета за 
управљање градским водама на свим нивоима) и дисеми-
нација (кроз израде публикација, организације научно-
стручних скупова и развој веб-платформи).

сарадња са UNESCO IHP програмом
Сарадња Републике Србије са UNESCO Међудржавним хи- 
дролошким програмом – МХП (Intergovernmental Hydrolo-
gical Programme – IHP) започета је још 1983. године, где је 
први председник комисије за сарадњу био професор Гра-
ђевинског факултета Славољуб Јовановић. Одлуком Владе 
Србије, професор Јован Деспотовић од 2009. године руко-
вoди у оквиру Комисије за Унеско сарадњом са МХП.

Професор Деспотовић је изабран 2010. године и за 
представника II групе Унеска, чиме постаје потпредсед-

ник Бироа и Савета МХП, где представља земље бившег 
СССР-а, Централне Европе и Балкана. Руководи 4. темом о 
Урбанизованим агломерацијама на регионалним Унеско-
вим конференцијама (Најроби, Мексико Сити, Париз, Бу-
димпешта). Успоставља се сарадња са националним МХП 
Мађарске, Пољске, Словеније, Азербејџана, Казахстана и 
Руске Федерације, и кроз МХП се припрема и помаже осни-
вање неколико Унеско центара друге категорије и катедара 
широм света (Уругвај, Кореја, Шведска, Словенија...), а по-
себно центра у Солуну на Аристотеловом универзитету, 
центра Вода за одрживи развој и адаптацију на климатске 
промене – WSDAC (Water for sustainable development and ada- 
ptation to climate change) у Институту Јарослав Черни и Ка-
тедре за воду за еколошки одржив развој (Chair in water for 
ecologically sustainable development) на Грађевинском факул-
тету Универзитета у Београду. Национални Комитет МХП 
је издао 2012. и 2016. године брошуре са кратким прегледом 
активности и резултата до 2020. године. 

Регионална сарадња националних МХП са слива Дуна-
ва има посебно место у активностима стручњака са Грађе-
винског факултета, имала је два домена: хидролошке анали-
зе и прогнозе, формирање и издавање монографија. Укупно 
19 земаља сарађује у оквиру Дунавског слива, одржано је 28 
регионалних конференција, од којих су оне из 1969, 1986. 
и 2006. године биле у Београду, а следећа ће бити на јесен 
2021. у Брну, Чешка Република. На свим скуповима изузе-
тан допринос су давали стручнаци Грађевинског факулте-
та. Управо кроз сарадњу Комитета МХП објављене су: 
Hydrological Processes of the Danube River Basin – Perspecti- 
ves from the Danubian Countries, уредник М. Brilly, Springer 
2010, и веома значајна монографија Режим великих вода 
на рекама на сливу Дунава (Flood regime of rivers in the 
Danube Basin), урађена под руководством словачког МХП 
2019. године.

Током 2019. и 2020. на састанцима групе подунавских 
МХП закључено је да треба основати Секретаријат нацио- 
налних комитета МХП Унеска, по угледу на сличан секрета-
ријат који постоји за слив реке Рајне. Предлог је да седиште 
секретаријата буде на Грађевинском факултету у Београду, 
од 2021. године. У току је реорганизација Комитета МХП Ср-
бије, усаглашавање са надлежним институцијама, припрема 
одлука и документације за оснивање Секретаријата нацио-
налних МХП Унеско комитета на сливу Дунава, SIHPДD.

UNESCO катедра
UNESCO катедра за воду за еколошки одрживи развој 
(UNESCO Chair in Water for Ecologically Sustainable Developme-
nt) основана је 2012. године на Универзитету у Београду, а ра-
дила је практично при Грађевинском факултету, где су Мар-
ко Иветић (Chair) и Јован Деспотовић (од 2015, Co-Chair) 
били запослени, као и Јасна Плавшић, Душан Продановић, 
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Ненад Јаћимовић, Александар Ђукић, Александар Шотић, 
Ања Ранђеловић, Дамјан Иветић, Огњен Говедарица и дру-
ги. Ангажовани су и истакнути професори и истраживачи 
са осталих чланица Универзитета, а као гостујући профе-
сори (по одлукама Сената Универзитета) и Такаши Хосода, 
(Kyoto University), Драган Савић (University of Exeter), Мла-
ден Тодоровић (IAM, Bari), Зоран Војиновић (UNESCO IHE, 
Delft) и Радисав Видић (University of Pittsburg). 

Основни задаци Катедре су да подстиче академску мо-
билност и да успостави јединствен (интегрисан) систем 
истраживања, образовања, промоције и примене хидроин-
форматике и екохидрологије у одрживом управљању во-
дама, за очекиване (суштинске) промене у систему високог 
образовања. Један од разлога био је и успех студијског про-
грама EDUCATE!, који је нашао своје место у образовним 
системима Србије и Грчке. Катедра је основана у сарадњи 
и са подршком МХП, BSUN (Black Sea and Caspian Sea 
University Network) и UNAI (United Nations Academic Impact 
Initiative). UNAI je иницијативa која је покренута 2010. го-
дине, на највишем нивоу УН, да промовише активну улогу 
високог образовања у постизању Миленијумских и одржи-
вих развојних циљева УН (MDGs, од 2016. SDG).

Остварена је сарадња са великим бројем универзитета, 
института из BSUN, као и UNESCO катедара и центара, а по-
себно са IHE Deft (Холандија), European Regional Center for 
Ecohydrology, Lodz (Пољска), СИБСТРИН Новосибирск (РФ), 
Baku State University (Азербејџан), Kazakh State University of 
Almaty (Казахстан), Georgian Technical University (Грузија) и 

другим. Резултат активности Катедре јесте и неколико успе-
шних апликација за пројекте, укључујући и RECONECT и 
Wat-Qual из програма Horizon 2020, летње школе, нови кур-
севи итд.

После неуспелог покушаја формирања заједничких сту- 
дијских програма (Београд, Баку, Тбилиси, Алмати) по мо-
делу EDUCATE!, због некомпатибилних (ригидних) обра-
зовних система, са УНЕСКО катедром универзитета СИБ-
СТРИН успостављена је успешна сарадња у организацији 
конференција, летњих школа у РФ и Србији, са учешћем 
студената и наставника и са других универзитета из РФ, 
Немачке, Казахстана, Турске, Јерменије, Јужне Кореје, окру-
глих столова о актуелним темама итд. Вредна помена јесте 
и сарадња Катедре са Удружењем за технологију воде и са- 
нитарно инжењерство (УТВСИ) у организацији међунаро-
дних конференција, Форума и Сајма вода, најважније ре-
гионалне манифестације у области вода, курсева иновација 
знања итд.

ПравцИ развоја катедре

настава
Правац даљег развоја Катедре за хидротехнику и водно 
еколошко инжењерство условљен је глобалним процеси-
ма који се дешавају у свету, као и акредитацијом наставе 
на Факултету која је спроведена током 2020. године, а којом 
су потпуно реформисани студијски програми. Од школске 
2021/2022. године основне академске студије се скраћују 
на три године и постају заједничке за све студенте уз „бла-
го” усмеравање преко изборних предмета, док се студенти 
усмеравају на мастер академским студијима које трају две 
године. На основним студијима (први ниво студија) баз-
не предмете из области хидротехнике и водног еколошког 
инжењерства (Механика флуида, Хидротехника и Осно-
ве инжењерства заштите животне средине) слушају сви 
студенти. Изборни предмети на основним студијима су 
Хидрологија, Хидраулика система под притиском и Ква-
литет вода и они се препоручују студентима који ће се на 
другом нивоу студирања (мастеру) определити за овај мо-
дул. Остале базне и примењене хидротехничке дисциплине 
изучавају се на мастер студијама. 

На структуру студијског програма, планове и програ-
ме појединих предмета, као и на смер даљег развоја хидро-
техничке науке и праксе утичу и глобални процеси који се 
одигравају у природном окружењу. Све већи притисци на 
животну средину, посебно на водене екосистеме и значај 
очувања тих екосистема иницирали су увођење новог избор-
ног предмета – Екохидраулика, као и проширење предмета 
Пречишћавање отпадних вода детаљнијим сагледавањем 
проблематике заштите воде од загађења. Глобалне климат-

Заменик генералног секретара УН (UN Under-Secretary-General) 
Кијотака Акасака уручује Повељу УН за заслуге Универзитета у Београду 

у испуњењу MDG М. Иветићу, шефу Катедре, 
уједно и проректору Универзитета
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ске промене, које се на најнеповољнији начин одражавају 
управо у области вода кроз погоршање водних режима 
(све неповољнијих киша великих интензитета, повећање 
брзине концентрације и величине таласа великих вода, сма-
њење и продужавање трајања малих вода и др.), иницира-
ле су увођење изборних предмета Основе хидролошког 
моделирања, Урбано одводњавање и Заштита од поплава.

Наведени процеси имају велики утицај и на смер развоја 
свих других хидротехничких дисциплина. Уведен је нови 
предмет – Управљање хидротехничком инфраструктуром, 
који се бави оптималним газдовањем водама и управљањем 
све сложенијим водопривредним системима. Уведена је 
промена и у настави која се бави течењем у отвореним то-
ковима, која се сада изучава кроз предмет Хидраулика от-
ворених токова, док се нумерички аспекти (као и течења 
под притиском) изучавају у оквиру предмета Рачунска хи- 
драулика и Нумеричке методе и програмирање у хидротех-
ници. Најважнији аспекти примене течења под притиском 
предају се у оквиру предмета Водоводни дистрибутивни 
системи, а уведен је и нови предмет – Моделирање ди- 
стрибутивних система под притиском, где се студенти обу-
чавају да примењују стандардне програмске пакете. Посеб-
на пажња дата је и проблему интеракције воде са геотех-
ничким радовима кроз нови предмет Насуте конструкције 
и стабилност косина.

Досадашње искуство из наставе на специјалистичким 
студијама, које су акредитоване 2017/2018. године, показује 
сву неопходност постојања курсева за свршене инжењере, 
који су прилагођени практичним проблемима и прате сав-
ремени развој струке, а посебно нумеричке и информа-
тичке подршке. Формат специјалистичких студија је добро 
прилагођен обавезама студената у њиховим редовним ак-
тивностима у фирмама где су запослени, а интеракција у 
доношењу практичних проблема и њиховом заједничком 
решавању кроз семинарске радове и завршни рад даје по-
себну вредност курсу.

наука
Катедра ХВЕИ и у наредном периоду планира активно 
ангажовање на домаћим и међународним научним проје-
ктима, уз укључивање млађих кадрова, посебно кроз изра-
ду докторских дисертација и размену са светским универ-
зитетским центрима.

Средином 2020. године почео је нови циклус научних 
пројеката које је иницирао Фонд за науку. У програмској 
групи ПРОМИС, истраживачи са ХВЕИ су партнери Инсти-
туту Јарослав Черни на двогодишњем пројекту: Динамичка 
резилијентност као мера за процену ризика комплексних 
водопривредних, инфраструктурних и еколошких система 
(Dynamics resilience as a measure for risk assessment of the complex 

water, infrastructure and ecological systems: Making a context). 
Циљ истраживања јесте да се развије и предложи оквир за 
моделирање динамичке резилијентности система за подршку 
доношењу инвестиционих одлука, за адаптацију различитих 
сектора система у неизвесним и променљивим климатским 
условима. Применом динамичке резилијентности омогућава 
се динамичка анализа перформанси система, заснована на 
карактеристикама и адаптивном капацитету система, у ус-
ловима суперпозиције различитих неповољних догађаја. Као 
пример изабран је Хидроенергетски систем Пирот, комплек-
сан, вишенаменски водопривредни систем, чије су примарне 
намене производња електричне енергије и заштита од попла-
ва низводног подручја, град Пирот и критична путна инфра-
структура, источни крак Коридора 10.

У току је и национални конкурс Фонда за науку кроз 
програм ИДЕЈЕ, на који је конкурисала група истраживача 
са темом Концепт „нула отпада” за смањење ризика од плу-
вијалних поплава у урбаним срединама (Zero-waste concept for 
flood resilient cities). Услед ограничења постојећих канализа-
ционих система, повећано је интересовање за „зелену ин-
фраструктуру” којом се ублажују ефекти урбаних поплава. 
Поплочавањем урбаних површина галантеријом од полу-
пропусних материјала (ПеПав) смањује се површински оти-
цај уз побољшање квалитета воде. Циљ пројекта јесте да ва-
лоризује отпадни и рециклирани материјал за производњу 
ПеПав, применом савремене науке о структури материјала, 
а на бази принципа циркуларне економије и заштите жи-
вотне средине. Пројекат предвиђа израду прототипа ПеПав, 
идентификовање спорних питања, анализу тржишта и при-
прему материјала за израду смерница и регулативе у вези са 
применом зелене инфраструктуре.

Теме и правци будућих истраживања обухватају и: при-
родом инспирисана решења за заштиту од хидрометео-
ролошких ризика (користи оваквих решења су очигледне 
и доказане на малим пилот-системима, али да би се таква 
решења промовисала и обезбедила њихова репликација за 
већа подручја, неопходно је да се систематизују досадашња 
искуства и да се створи оквир за ефикасан пренос тих ис-
кустава на друга подручја, узимајући у обзир све локалне 
специфичности, од техничких и социоекономских до прав-
них и стратешких аката у појединим државама); примену 
методологије двоструког осредњавања у процени ефеката 
природом инспирисаних решења за потребе заштите од 
поплава (да би природом инспирисана решења или зеле-
на инфраструктура били дугорочно одрживи, мора бити 
пажљиво планирана и прилагођена локалним условима на 
разматраном сливу и водотоку, а то зависи од способности 
расположивих математичких модела да са задовољавају-
ћом тачношћу моделирају просторно хетерогено струјање 
које се јавља током поплава – методологија двоструког ос-
редњавања има велики потенцијал у моделирању течења у 
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кориту за велику воду и односа између броја потопљених 
и непотопљених биљних заједница на плавним површина-
ма, њиховог распореда на плавној површини и величине 
тих заједница које ће подстаћи таложење наноса и даљи 
раст и ширење вегетације); методологију планирања ур-
баних средина са природом инспирисаним системима за 
унапређење јавног здравља и благостања грађана (наставак 
рада на euPOLIS H2020 пројекту, праћење кључних инди-
катора квалитета јавног здравља, благостања и квалитета 
животне средине, са развојем потребних методологија, те-
хнологија потребних за интегрисано праћење индикатора 
и методологије планирања и пројектовања природом ин-
спирисаних решења); експериментално истраживање про-
цеса у кишном отицају са урбаних површина и одређивање 
оптерећења загађењем урбаног отицаја применом геоин-
форматичких алата; развој методологије и хидролошко-хи- 

драуличких алата за билансирање и управљање водама у 
условима карста; избор адекватне методе пречишћавања 
отпадне воде из индустријског погона за обраду метала; ра-
звој нових и унапређење постојећих метода за мерење бр- 
зине и протока воде у сложеним условима течења; испи-
тивање хидрауличких услова на евакуационим објектима 
применом класичних и неинвазивних метода мерења; уна- 
пређење система за ране најаве и упозорења за поплаве 
кроз развој јефтиних система за даљински мониторинг 
хидролошких и хидрауличких параметара; управљање ко-
муналним инфраструктурним системима уз помоћ IoT 
технологија и вештачке интелигенције; примену вештачке 
интелигенције за унапређење управљања водопривредним 
системима и озбиљне игре (Serious gaming) као подршку 
управљању водним ресурсима и/или едукативно средство 
за XXI век.
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ИсторИјскИ развој менаџмента, технологИје 
И ИнформатИке У вИсокошколској наставИ 
до 1996. годИне

Период од оснивања факултета до 1941. године
Предмети који припадају области организације (менаџмен-
та) и технологије грађења нису постојали као посебни пре-
дмети y наставним плановима Техничког факултета Велике 
школе све до 1897.1 Уредбом Техничког факултета од 6. ја-
нуара 1897. године уведени су, поред осталих, и предмети ко-
ји представљају претече данашњих предмета из области ме- 
наџмента (организације) и технологије грађења:
1.  Грађење предмера и предрачуна за инжењерске грађевине 

са вежбањем;
2.  Грађење предрачуна за зграде са вежбањем;
3.  Техничка администрација.

Новом Уредбом Техничког факултета Велике школе од 
30. септембра 1900. године y наставном плану предвиђени 
су следећи предмети:
1.  Састављање предрачуна за инжењерске грађевине, руко-

вођење грађењем и прописи грађевинских закона са веж-
бањем;

2.  Састављање предрачуна за зграде и руковођење грађењем 
са вежбањем;

3.  Грађевинске машине;
4.  Основе државне администрације.

Наставним планом су y 1907/1908. години били предви-
ђени и предмети Техничка администрација и Народна еко-
номија, али настава није одржана због недостатка наста-
вника.
1   У монографији Грађевинског факултета из 1996. године о настави ме- 

наџмента и технологије грађења детаљније је писао професор др Жи-
војин Прашчевић. Овде се због целовитости даје сажетак чињеница 
које су од значаја за сагледавање генезе и развоја наставе из менаџмента 
и технологије грађења.

Према Општој уредби Универзитета, која je прописана 
на основу Закона о универзитетима 11. децембра 1931. го-
дине, било je предвиђено да се на техничким факултетима 
формира Катедра за израду предмера и предрачуна, упра-
вљање грађењем и техничку администрацију. Касније je но- 
вом Уредбом техничких факултета y Београду, Загребу и 
Љубљани од 17. априла 1935. прописано да y састав ове Ка-
тедре уђу следећи предмети:
1.  Научна организација рада;
2.  Израда предмера и предрачуна;
3.  Руковођење грађењем.

Међутим, због недостатка сталног наставног особља, ова 
Катедра није формирана.

У наставном плану из школске 1933/1934. године посто-
ји предмет Организација радова y VII и VIII семестру са је-
дним часом предавања, који je предавао инжењер Милан 
Јовановић. Осим овог предмета, постојао je и предмет Енци- 
клопедија машинства, који je y V семестру предавао ма-
шински инжењер Алексије Лебедев, контрактуални про-
фесор.

Од школске 1936/1937. до 1940/1941. године предмет На-
учна организација рада предаје инжењер Милосав Васи-
љевић, приватни доцент, y VII и VIII семестру са по два часа 
предавања недељно. Школске 1939/1940. године y VIII семе-
стру овај наставник је предавао и предмете Израда пред-
мера и предрачуна и Руковођење грађењем са једним часом 
предавања недељно.

Предмет Грађевинске машине предаје се од школске 
1902/1903. године на Одсеку за грађевинске инжењере и 
Одсеку за машинске инжењере. Први наставник за овај пре- 
дмет био је машински инжењер Јован Станковић, хоно-
рарни професор, који je радио y Дирекцији српских држа-
вних железница.

После реорганизације Велике школе 1897. године, y 
наставном плану, који je садржан y Уредби Техничког фа-
култета од 30. септембра 1900. године, налази се и предмет 
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Политичка економија. Факултетски савет, који су чинили 
редовни и ванредни професори, могао je, поред законом 
одређених наука и вештина y наставном плану, решити да 
се по потреби предају још неке науке и вештине. Од 1897. до 
1914. године предавања из Народне економије и Финансија 
држао je, са неколико прекида, Милић Радовановић, про- 
фесор Правног факултета. Народна економија je била y на- 
ставном плану на Одсеку за грађевинске инжењере угла-
вном y VII семестру са три часа предавања, док су Финансије, 
као факултативни предмет, предаване y VIII семестру са је-
дним часом предавања.

Период од 1946. до 1996. године
У току Другог светског рата, односно од априла 1941. до 1945. 
године настава на факултетима Универзитета y Београду 
није одржавана. Настава je настављена школске 1945/1946. 
године за студенте који су уписали студије пре рата. Исте 
године je уписана и прва послератна генерација. У настав-
ни план je укључен предмет Организација грађевинских 
радова, који je од 1946/1947. до 1949/1950. године предавао 
инжењер Живко Владисављевић, доцент Техничког факул-
тета.

На основу Уредбе Владе HP Србије од 21. јуна 1948, 
дотадашњи Грађевински одсек Техничког факултета пре-
творен je y Грађевински факултет Техничке велике школе. 
Донет je нови наставни план, који je важио од почетка школ-
ске 1948/1949. године. У том наставном плану je предмет 
Организација грађевинских радова био предвиђен за сва 
три одсека: Конструктивни, Хидротехнички и Саобраћајни 
y VIII и IX семестру.

Према наставном плану из 1954/1955. године, предмет 
Организација грађевинских радова предаван је y VIII семе-
стру. У току 1958. године извршена je реформа наставних 
планова и програма и уведена четворогодишња настава, 
тако да je према наставном плану, који je важио од школ-
ске 1958/1959. године, предмет Организација грађевинских 
радова предаван y VII и y VIII семестру. После две године 
извршена је коренита промена наставних планова и про-
грама и уведена двостепена настава. Према наставном пла- 
ну који je важио за студенте који су се уписали школске 
1960/1961. године, y другој години били су предвиђени 
предмети Организовање извођења грађевинских радова и 
Грађевинске машине. Предмет Грађевинске машине преда-
ван је y III семестру, a Организовање извођења грађевин-
ских радова y III и y IV семестру. Ha крају III семестра 
студенти су стицали право да полажу први део испита из 
Грађевинских машина, a на крају IV семестра други део из 
Организовања извођења грађевинских радова.

Школске 1966/1967. године напуштена je двостепена и 
поново уведена континуална настава за образовање ди-

пломираних грађевинских инжењера y трајању од десет се-
местара, од којих je девет било предвиђено за предавања и 
вежбања, a десети за израду дипломског рада. Према овом 
наставном плану, уведен je предмет Грађевинске машине 
y V семестру. Организација грађевинских радова била je 
предвиђена y VIII семестру са два часа предавања и два часа 
вежбања и y IX семестру са три часа предавања и два часа 
вежбања. Hacтава по овом наставном плану одржавана je из 
Грађевинских машина од школске 1969/1970. до закључно 
1974/1975. године, a из Организације грађевинских радова 
до закључно 1976/1977. године.

Од школске 1973/1974. године настава je одржавана по 
новом наставном плану y који су уведене значајне измене. 
Семестри су подељени y полусеместре, укупан број часова 
предавања и вежбања из области Организације грађевинских 
радова и Грађевинских машина смањен je са 120+75 на 70+56 
или за 45 процената. Ово je била највећа редукција часова y 
делу стручних предмета, иако ce велики број грађевинских 
инжењера y пракси највише бави проблемима организације 
и технологије грађења. Предмет Грађевинске машине укинут 
је као посебан предмет, a наставни садржај из овог предме-
та, y обиму од 15 часова, укључен je y предмет Организација 
грађевинских радова. Наставни план из 1973/1974. године 
претрпео je измене 1977. године, тако да ce од почетка школ-
ске 1977/1978. године настава одржавала по новом настав-
ном плану од прве године студија. У овом наставном плану 
je за предмет Организација и технологија грађења задржан 
укупан фонд часова 76+50 y VIII и IX семестру.

Због повећања обавеза y настави, које су проистекле из 
нових наставних планова и програма, потребе за развојем 
ове катедре, као и повећања обима и садржаја стручних 
послова y области менаџмента и технологије грађења y са-
радњи Грађевинског факултета са привредним организаци-
јама на реализацији великих инвестиционих пројеката y 
нашој земљи и иностранству, било je неопходно ангажова-
ти сараднике y наставном и стручном раду. 

Катедра je школске 1988/1989. године имала y свом ка-
дровском саставу два ванредна професора, два доцента, два 
асистента и два асистента приправника.

Од школске 1987/1988. године примењује ce нови настав-
ни план, према којем ce настава из предмета Организација 
и технологија грађења одржава y VII и VIII семестру, a из из-
борних предмета y IX семестру Управљање пројектима за све 
грађевинске одсеке и Специјални проблеми организације 
грађења на Одсеку за конструкције y IX семестру. Настава 
из Организације и технологије грађења одржава се по овом 
наставном плану од школске 1990/1991. године. 

У фебруару 1993. године Савет Грађевинског факулте-
та донео је нови Статут Факултета и извршене су и изме-
не y наставним плановима и програмима, a предмет Орга- 
низација и технологија грађења добио je нови назив – Ме-
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наџмент и технологија грађења са истим фондом часова y 
VII и VIII семестру. Фонд часова из изборних предмета Спе- 
цијални проблеми менаџмента и технологије грађења и 
Управљања пројектима y IX семестру смањен je на по два 
часа предавања и два часа вежбања. 

У наставном плану на Одсеку за планирање и изградњу 
насеља од школске 1995/1996. године ce од предмета налазе 
обавезни предмети са Катедре за менаџмент, технологију и 
информатику у грађевинарству:
1.  Менаџмент и технологија грађења y VII и y VIII семестру;
2.  Управљање пројектима y IX семестру;
3.  Комунална економија y V семестру;
4.  Информациони системи y V семестру.

Предмети из области Економије укључени су y ову ка-
тедру приликом њеног оснивања. У наставним плановима 
из послератног периода до 1960. године постоји предмет са 
називом Основи друштвених наука или Основи науке о 
друштву. У наставном плану из 1956/1957. уведен jе пред-
мет Основи економских наука, који je био предвиђен y III 
семестру са два часа предавања.

У наставном плану за степенасту наставу, који je важио 
од школске 1960/1961. године, уведен je предмет Основи на-
уке о друштву и економије y II семестру. 

У наставном плану за континуалну наставу за образо-
вање дипломираних грађевинских инжењера, који je важио 
од школске 1966/1967. године, уведен je предмет Еконо-
мика грађевинарства y V семестру, док je предмет Основи 
науке о друштву и политичке економије био предвиђен y 
II семестру. Ови предмети су ce налазили на Катедри за 
организацију и економику грађења до 1974. године, када je 
формирана Катедра за друштвене науке. У наставном пла-
ну, који je важио од школске 1973/1974. године, уведен je 
предмет Друштвено-економски систем y V семестру, док 
je Економика грађевинарства била предвиђена y IX семе-
стру. У следећем наставном плану, који je важио од школске 
1976/1977. године, укинута je Економика грађевинарства и 
уместо ње уведен предмет Основи политичке економије y 
V семестру.

У наставни план који je важио од почетка школске 
1987/1988. године уведен je предмет Основи политичке еко-
номије и економика грађевинарства y I семестру, који je 
укључен y Катедру за организацију и технологију грађења. 
Ha Одсеку за геодезију задржан je y I семестру предмет Ос-
нови политичке економије.

У 1990. години извршене су извесне измене y наставним 
плановима и уместо предмета Основи политичке еконо-
мије уведен je предмет Економика грађевинарства, за сту-
денте грађевинарства, и Принципи економије, за студенте 
геодезије. Економика грађевинарства je била предвиђена 
y I семестру, a Принципи економије y II семестру. У новом 
наставном плану, који важи од почетка школске 1993/1994. 

године, ови предмети су замењени предметом Основи еко-
номије који ce предаје заједно за студенте грађевинарства и 
геодезије y II семестру.

Предмет Програмирање и рачунске машине уведен је y 
наставни план, који je важио од школске 1973/1974. године, 
y V семестар за све одсеке.

Према наставном плану, који je важио од школске 
1976/1977. године, овај предмет ce предаје под називом Про- 
грамирање рада електронских рачунара y V семестру. Шко- 
лске 1977/1978. године овај предмет под називом Програ-
мирање и рачунске методе укључује ce y Катедру за орга-
низацију и технологију грађења. Предмет ce изучава y IV 
семестру на свим одсецима. Од почетка школске 1993/1994. 
године примењује ce нови наставни план, према којем je, 
поред Програмирања и рачунарских метода, уведен нови 
предмет Увод y примену рачунара y III семестру, док je 
предмет Програмирање и рачунарске методе задржан y IV 
семестру.

наставна делатност катедре

Промена организационих облика и имена катедре
Школске 1966/1967. године основана je самостална Катедра 
за организацију грађевинских радова и економику. У састав 
ове Катедре ушли су предмети:
1.  Организација грађевинских радова;
2.  Грађевинске машине;
3.  Економика грађевинских радова;
4.  Основи науке о друштву и политичке економије.

Прва седница Катедре одржана је 12. децембра 1966. го-
дине и за шефа Катедре изабран професор др Трајко Конев-
ски, a за секретара асистент Алексеј Постников. 

У јануару 1974. године Катедра мења назив y Катедра 
за организацију грађевинских радова. У састав Катедре, y 
складу са новим наставним планом, ушао je предмет Орга-
низација грађевинских радова, док су предмети Економика 
грађевинарства, Политичка економија и Друштвено-поли-
тички систем укључени y новоосновану Катедру за друшт-
вене науке.

Крајем 1977. године укинуте су катедре на Факултету, a 
њихову функцију преузела су научно-наставна већа рад-
них јединица. Предмет Организација грађевинских радо-
ва укључен je y Инжењерски рачунски центар, тако да je 
дотадашње функције ове катедре преузело Научно-настав-
но веће Инжењерског рачунског центра y чијем ce саставу 
налазио Кабинет за организацију грађевинских радова.

Године 1988. поново су уведене катедре уместо дотада-
шњих научно-наставних већа радних јединица. Обновљен 
je рад Катедре за организацију и технологију грађења, пре-
дмет Организација грађевинских радова добио je назив 
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Организација и технологија грађења и уведена су још два 
изборна предмета y IX семестру: Специјални проблеми ор-
ганизације грађења и Управљање пројектима. За шефа Ка-
тедре изабран је др Живојин Прашчевић.

У фебруару 1993. године Савет Грађевинског факулте-
та донео је нови Статут Факултета, према којем je Катедра 
за организацију и технологију грађења добила нови на-
зив – Катедра за менаџмент, технологије и информатику у 
грађевинарству. 

Уважавајући захтеве праксе, великим ангажовањем Ка-
тедре и разумевањем управе Факултета, школске 1995/1996. 
године основан je на Грађевинском факултету Одсек за 
планирање и грађење насеља и уписана je прва генерација 
студената. Одсек је прерастао 2003. године у Одсек за мена-
џмент, технологију и информатику у грађевинарству који је 
довео до даљег значајног развоја Катедре. 

Године 2014. Катедра добија нови назив – Катедра за упра- 
вљање пројектима у грађевинарству.

шефови катедре
Школске 1966/1967. године основана je самостална Катедра. 
Шефови Катедре у претходном периоду су:
1.  др Трајко Коневски, од 1966. до 1972;
2.  др Богдан Трбојевић, од 1972. до 1977;
3.  Научно-наставно веће ИРЦ, од 1977. до 1988;
4.  др Живојин Прашчевић, од 1988. до 2006;
5.  др Бранислав Ивковић, од 2006. до 2012;
6.  др Милош Ковачевић, од 2012. до 2014;
7.  др Бранислав Ивковић, од 2014. до 2017;
8.  др Ненад Иванишевић, од 2017.

секретари катедре
Секретари Катедре у претходном периоду су:
1.  Дејан Маринковић, од 1996. до 2006;
2.  Предраг Петронијевић, од 2006. до 2017;
3.  Марија Петровић, од 2017. до 2019;
4.  Невена Симић, од 2019.

наставни програми од 1948. до 1996. године
Организација грађевинских радова и Грађевинске машине 
непрекидно су укључени y наставне планове као један, a 
y неким периодима и као два предмета. Док су y периоду 
до рата предмете из ове области предавали хонорарни на-
ставници, после рата наставу одржавају наставници који 
су стално запослени на Факултету. После рата извршене 
су измене и y називу предмета и y наставним садржајима. 
Ранији предмети Научна организација рада, Израда пред-
мера и предрачуна и Руковођење грађењем укључени сy у 
један предмет – Организација грађевинских радова.

Програм наставе из предмета Организација грађевин-
ских радова, који je предавао професор Антон Хуибнер, до 
школске 1966/1967. године обухватао je следеће наставне 
садржаје: Основни принципи научне организације рада; Гу-
бици y производњи; Рационализација производње и упра-
вљања; Економика производње; Планирање произво-дње; 
Евиденција; Контрола y производњи; Продуктивност и рен-
табилност; Управљање и руковођење; Предмер и предрачун 
радова; Анализе цена; Лицитације и уговарање послова; 
Организација градилишта. Значајна осавремењавања на-
ставног програма из Организације грађевинских радова 
извршио je професор Богдан Трбојевић. Он je употпунио 
садржај методских јединица које су ce раније предавале, 
увео нове наставне садржаје и формулисао нови наставни 
програм.

Током 1970. и 1971. године на Катедри су, под руковод-
ством професора Богдана Трбојевића, сачињени наставни 
планови и програми за нови Одсек за технологију грађења 
на основним студијама. То je требало да буде четврти од-
сек на студијама грађевинарства. Према наставном плану 
било је предвиђено да ce на трећој, четвртој и петој годи-
ни организују посебне студије из области организације и 
технологије грађења. Од укупно 23 предмета, 13 предмета би 
били посебни предмети за овај одсек, док би ce из преоста-
лих 10 предмета настава заједнички организовала са оста-
лим одсецима. Изборни предмети из области организације 
и технологије грађења биће уведени 11 година касније, при-
ликом израде наставних планова и програма 1987. године.

У новом Статуту Грађевинског факултета, који je донет 
1988. године, обновљен је рад Катедре за организацију и тех- 
нологију грађења и у њен састав ушли су предмети:
1.  Организација и технологија грађења;
2.  Специјални проблеми организације грађења;
3.  Управљање пројектима;
4.  Политичка економија и економика грађевинарства;
5.  Програмирање и нумеричке методе.

Од школске 1991/1992. године предају ce као изборни но- 
ви предмети Специјални проблеми менаџмента и техно-
логије грађења и Управљање пројектима.

У послератном периоду, y оквиру вежбања, студенти 
раде целовит пројекат организације и технологије грађења 
за неки објекат y зависности од одсека који студирају. Из 
изборних предмета раде ce семинарски радови.

Из групе предмета Организација и технологија грађења 
раде ce дипломски радови. Први дипломски радови од-
брањени су 1952. године (Зоран и Олга Дицков). Од тада je 
из ових предмета одбрањено више од 500 дипломских ра-
дова. Интересовање за израду дипломских радова порас-
ло је од 1975. године и кулминирало школске 1992/1993. и 
1993/1994. године.
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Наставни садржаји из области економије били су y по-
слератном периоду, како je већ речено, укључени y неко-
лико предмета: Основи економских наука, Основи науке о 
друштву и економије, Основи политичке економије, Поли-
тичка економија и економика грађевинарства, Економика 
грађевинарства, Принципи економије и Основи економије. 
Предмети Основи економије и Основи политичке економије 
све до 1989. године конципирани су и изучавани на основу 
Марксове економске теорије. После измена, које су изврше-
не y наставном плану 1990. године, искључени су наставни 
садржаји из политичке економије и формиран нов програм за 
предмет Принципи економије и економика грађевинарства. 
Оријентација на тржишно привређивање и промене које су 
ce десиле y нашој земљи и свету тих година наметнуле су 
потребу за другачијим третирањем економије y односу на 
дотадашњу праксу.

Наставни програм из Увода y примену рачунара, који je 
уведен y наставни план од 1994. године, обухвата основне 
појмове о рачунарском хардверу и софтверу, наредбе MS-
DOS-a и WINDOWS-a, обраду текста и основе програма 
Word for Windows, рад са табелама и основе програма Excel, 
компјутерску графику и основе програма Corel DRAW и Auto 
CAD. Предмет Програмирање и рачунарске методе изучава 
ce после Увода y примену рачунара и састоји ce из два дела. 
У првом делу, који ce односи на рачунарско програмирање, 
обрађују ce основни појмови о програмским језицима, ти-
повима података и алгоритмима.

наставни програм од 1996. до 2005. године
Дипломске основне студије у периоду од 1996. до 2005. го-
дине и преласка на систем студирања у складу са Болоњском 
декларацијом биле су организоване као петогодишње сту- 
дије. Предавања су трајала девет семестара, а X семестар 
је био предвиђен за израду дипломског рада. Након заје-
дничке прве две године, студенти су се опредељивали за 
један од четири одсека (школске 1996/1997. године уписан 
је први студент на Одсек за планирање и грађење насеља).

Наставу из предмета Основе економије слушају сви сту-
денти у II семестру. За предавања на овом предмету био је 
ангажован проф. Миомир Јакшић са Економског факултета 
у Београду.

Предмете Увод у примену рачунара и Програмирање и 
рачунарске методе слушали су у III и IV семестру сви студен-
ти грађевинарста и геодезије. Предавања из предмета Увод у 
примену рачунара држао је проф. Никола Клем, а из предме-
та Програмирање и рачунарске методе проф. Никола Клем 
и доц. Љубомир Савић. Вежбе из ових предмета држали су 
Никола Перин, Наташа Прашчевић и Милош Ковачевић.

Предмете Менаџмент и технологија грађења на Одсеку 
за конструкције и Одсеку за планирање и грађења насеља 

предавао је проф. Живојин Прашчевић, а од 1999. године до 
2004. године. Део предавања је држао доц. Зоран Ђорђевић. 
Предмете Менаџмент и технологија грађевиснких радова 
(Oдсек за хидротехнику) и Менаџмент и технологија грађења 
(Одсек за путеве и железнице) држали су проф. Бранислав 
Ивковић и доц. Зоран Ђорђевић (од 1999. до 2004. године, 
када одлази са Факултета). Ови предмети су били двосеме-
стрални и студенти су их слушали у четвртој години.

Предмет Управљање пројектима био је обавезнипредмет 
за студенте IX семсетра на Одсеку за планирање и грађење 
насеља, а за остале одсеке је био изборни. Предмет је држао 
проф. Бранислав Ивковић, а део предавања је држао доц. 
Зоран Ђорђевић (од 1999. до 2004. године). 

Вежбе из предмета Менаџмент и технологија грађења на 
свим одсецима и вежбе из предмета Управљање пројектима 
држали су Зоран Ђорђевић (до 1999. године, када је изабран 
у звање доцента), Ненад Иванишевић, Дејан Маринковић, 
Зоран Стојадиновић и Радослав Ђорђевић (до 1999. године, 
када напушта Факултет и одлази у Канаду).

Предмет Специјалне технологије грађења био је изборни 
предмет за студенте IX семестра на Одсеку за конструкције. 
Предавања је држао проф. Живојин Прашчевић.

Предмет Право у комуналној области (обавезни пред-
мет у V семестру Одсека за планирање и грађење насеља) 
предавао је проф. Миодраг Панић.

Предмет Информациони системи био је обавезан пред-
мет у V семестру Одсека за планирање и грађење насеља, 
односно, од 2004. године, Одсека за менаџмент, технологију 
и информатику у грађевинарству. Предавања је држао проф. 
Никола Клем, а вежбе Наташа Прашчевић.

Материја из области операционих истраживања се као 
посебан обавезан предмет уводи од 2004. године у VI се-
местар Одсека за менаџмент, технологију и информатику у 
грађевинарству. Наставу из овог предмета држао је проф. 
Живојин Прашчевић до одласка у пензију 2006. године, на-
кон чега је држи доц. Наташа Прашчевић.

Наставу из предмета Економија у комуналној области 
слушали су студенти Одсека за планирање и грађење насеља 
као обавезни предмет у IX семестру, а предавања је држао 
проф. Гаврило Михаљевић.

Последипломска настава
Последипломске студије организовале су се у периоду до 
2007. године и трајале су две године (три семестра предавања 
и четврти за израду магистарског рада). На Одсеку за 
менаџмент и технологију грађења наставним програмом 
било је предвиђено шест обавезних и три изборна предмета. 
Обавезни предмети су били: Вероватноћа и статистика (В. 
Јевремовић), Операциона истраживања у грађевинарству 1 
(Ж. Прашчевић), Операциона истраживања у грађевинар-
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ству 2 (Ж. Прашчевић), Управљање инвестиционим проје-
ктима (Б. Ивковић), Информациони системи (Н. Клем и М. 
Кукрика) и Савремене методе планирања.

Од више понуђених изборних предмета (Економика гра-
ђевинарства, Специјални проблеми технологије грађења, Тео-
рија менаџмента и доношења одлука, Грађевинско уговорно 
право, Инвестициона и пословна политика, Специјални про- 
блеми технологије бетона, Вишекритеријумска оптимизаци-
ја) студенти су бирали три испита.

Након полагања свих испита студенти су, под вођством 
ментора, приступали изради магистарске тезе. Последи-
пломске студије завршавале су се јавном одбраном маги-
старске тезе пред комисијама које именује Научно-настав-
но веће Факултета. У периоду од 1996. године на Одсеку за 
менаџмент и технологију грађења Грађевинског факултета 
одбрањено је 27 магистарских теза.

наставни програми после 2005. године
Од 2005. године наставни план и програм, као и организа-
ција студија на Грађевинском факултету значајно се мења. 
Петогодишње студије подељене су на основне академске 
студије, које трају четири године, и једногодишње диплом-
ске академске студије (од 2007. године мастер академске 
студије). Укинуте су последипломске студије, а уведене су 
докторске академске студије у трајању од три године. Сту-
денти се на одређени модул (раније одсек) усмеравају то-
ком основних студија, после трећег семестра. Значајне но-
вине jeсу: увођење већег броја изборних предмета, увођење 
система бодовања сваког предмета и увођење обавезе да 
сви предмети буду једносеместрални. Године 2003. године 
Одсек за планирање и грађење насеља прераста у модул 
Менаџмент, технологија и информатика у грађевинарству. 
Наставни планови се значајно мењају уз увођење већег 
броја нових предмета и иновирање постојећих предмета. 

На Катедри су уведене четири уже научне области: 
Менаџмент и технологија грађења, Управљање пројектима 
и системом квалитета, Операциона истраживања у грађе-
винарсту и Информационе технологије у грађевинарству 
и геодезији. Изменама Статута Факултета од 2021. године 
извршена је реорганизација и концентрација у две уже на-
учне области. Прва је Менаџмент, технологије грађења и уп-
рављање пројектима у грађевинарству (Management, Tech-
nologies and Project Managemеnt in Construction) – која обухва-
та три старе уже научне области: Менаџмент и технологија 
грађења, Управљање пројектима и системом квалитета и 
Операциона истраживања у грађевинарству. Друга: Инфор-
мационе технологије у грађевинарству и геодезији (Infor- 
mation Technologies in Construction and Geodesy) остаје непро-
мењена и након измена Статута 2021. године.

Уместо предмета Увод у примену рачунара, који се слу-
шао у III семестру, наставним планом из 2005. године уводи 

се предмет Информатика 1 у I семестру, док предмет Про-
грамирање и рачунске методе бива замењен предметом Ин-
форматика 2 у II семестру. Предавања из предмета Инфор-
матика 1 држао је проф. Никола Клем, а вежбе Никола Пе-
рин, док су предавања из предмета Информатика 2 држали 
проф. Никола Клем и Љубомир Савић, а вежбе Никола Пе-
рин, Наташа Прашчевић и Милош Ковачевић. 

Наставним планом из 2005. године уводи се у II семе-
стар нови обавезни предмет – Пословне комуникације и 
презентације. Наставу је држао проф. Никола Клем.

Акредитацијом из 2008, односно 2014. године предме-
ти из области информационих технологија постају из-
борни предмети у I и II семестру. По наставном плану из 
2008. године студенти су бирали три изборна предмета од 
следећих: Рачунарско цртање у грађевинарству (предавања 
је држао проф. Никола Клем, а вежбе Ђорђе Недељковић и 
Марија Петронијевић), Основе програмирања (предавања 
је држао проф. Никола Клем, а вежбе Никола Перин, На-
таша Прашчевић и Милош Ковачевић), Увод у примену ра-
чунара (предавања је држао Никола Клем, а вежбе Никола 
Перин), Пословне комуникације и презентације (наставу 
је држао проф. Никола Клем) и Интернет и електронско 
пословање (наставу је држао Милош Ковачевић). 

Акредитацијом из 2014. године уместо предмета Увод у 
примену рачунара и Основе програмирања уведени су из-
борни предмети Основе програмирања у MatLab-у (пре-
давања је држао Никола Клем до 2012. године, након чега 
држи Наташа Прашчевић, а вежбе Никола Перин, до од-
ласка са Факултета 2014. године, Ђорђе Недељковић до 
2016. године, Марија Петронијевић и Душан Исаиловић), 
Основе програмирања у Visual Basic-у, (предавања је држао 
Никола Клем до 2012. године, након чега предмет држи 
Милош Ковачевић, а вежбе Никола Перин, до одласка са 
Факултета 2014. године, а потом Ђорђе Недељковић), Ос-
нове програмирања у Пајтону (предавања држи проф. Ми-
лош Ковачевић, а вежбе Ђорђе Недељковић, Марија Пе-
тронијевић и Душан Исаиловић).

Предмети Правна реулатива у грађевинарству и Инже-
њерска економија припадају групи обавезних предмета 
које слушају студенти друге године на свим модулима. Пре-
давања из предмета Правна регулатива у грађевинарству 
држи Ненад Иванишевић од 2008. године. Предавања из 
предмета Инжењерска економија држи проф. Бранислав 
Ивковић до одласка у пензију 2017. године, а након њега 
Дејан Маринковић.

Предмет Менаџмент и технологија грађења на модулу 
(раније одсек) Конструкције држи проф. Живојин Прашче-
вић до одласка у пензију 2006. године. Након тога предавања 
преузима проф. Бранислав Ивковић и држи их до одласка 
у пензију 2017. године. Предмет Менаџмент и технологија 
грађења у хидротехници држи проф. Бранислав Ивковић 
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до одласка у пензију 2017. године. На оба премета у перио-
ду до 2017. године у настави су такође учествовали Зоран 
Стојадиновић (од 2008. године), Предраг Петронијевић (од 
2011. године) и Дејан Маринковић (од 2015. године). После 
2017. године наставу на овим предметима држе Предраг 
Петронијевић и Дејан Маринковић, а од 2020. године и Зо-
рана Петојевић. Вежбе из ових предмета држали су: Ненад 
Иванишевић до избора у звање доцента 2008. године, Пред-
раг Петронијевић до избора у звање доцента 2011. године, 
Зоран Стојадиновић до 2017. године, Дејан Маринковић 
2015. и 2016. године, Миљан Микић од 2009. до 2015 године 
и 2018/2019, Зорана Петојевић у периоду од 2008. до 2019. го-
дине и од 2020. године, Невена Симић од 2015. године, Абел 
Дуран од 2019. године, Ана Надажди (дев. Николић) од 2014. 
године и Александар Сенић од 2010. године до 2013. године и 
школске 2016/2017. година.

Наставу из предмета Менаџмент и технологија грађења 
1 на модулу Путеви, аеродроми и железнице држи Ненад 
Иванишевић до 2011. године, а затим Предраг Петронијевић 
(након избора у звање доцента).

Наставу из предмета Менаџмент и технологија грађења 2 
на модулу Путеви, аеродроми и железнице држи проф. Не-
над Иванишевић. На вежбама из овог предмета били су ан-
гажовани Ненад Иванишевић, Зорана Петојевић, Ана На-
дажди (дев. Николић), Невена Симић и Марија Петровић.

Предмети Управљање пројектима у грађевинарству на 
модулу Конструкције и Управљање пројектима на модулу 
Хидротехника и водно еколошко инжењерство и модулу 
Путеви, железнице и аеродроми су изборни предмети, док 
је предмет Управљање инвестиционим пројектима у гра-
ђевинарству обавезан на модулу Менаџмент, технологије и 
информатика у грађевинарству. Наставу на овим предме-
тима држи проф. Бранислав Ивковић до одласка у пензију 
2017. године, а након тога проф. Зоран Стојадиновић. На 
вежбама из ових предмета били су ангажовани: Зоран 
Стојадиновић, Миљан Микић, Зорана Петојевић, Алексан-
дар Сенић, Ана Надажди и Абел Дуран. 

Предмет Менаџмент грађевинских предузећа је избор-
ни предмет на модулу Менаџмент, технологије и инфор-
матика у грађевинарству и на модулу Путеви, железнице 
и аеродроми. Наставу на овом предмету држи доц. Драган 
Аризановић до одласка у пензију 2018. године, а након тога 
доц. Предраг Петронијевић.

Предмет Планирање и контрола трошкова у грађевинар-
ству је изборни предмет на модулу Хидротехника и водно 
еколошко инжењерство и држе га проф. Ненад Иванишевић 
и в. проф. Дејан Маринковић од 2017. године. На вежбама је 
ангажована Невена Симић.

Предмет Механизација и аутоматизација се на акреди-
тацији из 2008. године иновира и мења назив у Грађевинска 
механизација. Предавања држи доц. др Драган Аризановић 

до 2011. године, а затим Предраг Петронијевић који држи и 
вежбе на овом предмету. 

Предмет Мерење и вредновање радова и објеката у 
грађевинарству држи Ненад Иванишевић, а вежбе Дејан 
Маринковић. Приликом реорганизације 2005. године, овај 
предмет се дели на два предмета: Мерење и вредновање ра-
дова у грађевинарству на основним студијама и Вредновање 
грађевинских објеката на мастер студијама. Предавања из 
предмета Мерење и вредновање радова у грађевинарству 
држи Ненад Иванишевић до 2013. године, а затим Дејан 
Маринковић који држи и вежбе на овом предмету до 2013. 
године. Вежбе држе Миљан Микић од 2008. до 2015 године, 
Марија Петровић од 2015. године и Невена Симић од 2015. 
године.

Предмет Уговарање у грађевинарству од 2005. године 
држи проф. Бранислав Ивковић, а од 2008. године Ненад 
Иванишевић.

Наставу из предмета Планирање и пројектовање ор-
ганизације грађења предаје доц. Драган Аризановић, а ве-
жбе држи Дејан Маринковић. На основу акредитације из 
2008. године овај предмет се дели на два предмета: Методе 
планирања у грађевинарству и Пројектовање организације 
грађења. Предмет Методе планирања у грађевинарству др-
жи Драган Аризановић до 2013. године, а након тога Дејан 
Маринковић. На вежбама из овог предмета учествовали 
су: Дејан Маринковић (до 2013. године), Зорана Петојевић 
(од 2008. године), Петровић (од 2015. године) и Абел Дуран 
од 2019. године. Наставу из предмета Пројектовање орга-
низације грађења држи Драган Аризановић до одласка у 
пензију 2018. године, а након тога Предраг Петронијевић. 
Вежбе су држали Драган Аризановић, Предраг Петроније-
вић и Марија Петровић (од 2016. до 2019. године).

Предмет Технологија грађења и управљање квалитетом 
по наставном плану из 2005. године држали су Драган Ари-
зановић и Зоран Стојадиновић.

Наставу из предмета Грађевинска економија држи проф. 
Бранислав Ивковић до 2013. године, а након тога Дејан Ма-
ринковић. Вежбе су држали Дејан Маринковић до 2013. 
године, Миљан Микић од 2008. до 2015. године и Невена 
Симић од 2015. године.

Наставу из предмета Теорија менаџмента и управљање 
људским ресурсима (обавезни предмет по наставном плану 
из 2005. године) држао је Зоран Стојадиновић. По акреди-
тацији из 2008. године овај предмет је замењен изборним 
предметом Управљање људским ресурсима у грађевинар-
ству. Предавања из овог предмета држи Зоран Стојадино-
вић који држи и вежбе из овог предмета до 2018. године. 
Вежбе су држали и Ана Надажди и Абел Дуран од 2019. го-
дине.

Предмет Менаџмент одржавања објеката уведен је 2005, 
а променио је назив у Одржавање објеката 2008. године. 
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Овај предмет је изборни на модулу Менаџмент, технологије 
и информатика у грађевинарству од 2005. године Наставу 
из овог предмета држи проф. Бранислав Ивковић до одла-
ска у пензију 2017. године, а након тога проф. Раде Хајдин. 
Од 2020. године у наставу је укључена Зорана Петојевић. У 
држању вежби на овом предмету учествовали су: Зорана 
Петојевић од 2008. године, Ана Надажди од 2018. године и 
Абел Дуран од 2019. године.

Настава из предмета Технологија грађења уведена је 
2005. године, а по акредитацији из 2008. године овај предмет 
је подељен на предмет Технологија грађења 1 и Технологија 
грађења 2. Наставу је држао Драган Аризановић до одласка 
у пензију 2018. године, а након тога Предраг Петронијевић. 
Вежбе на оба предмета држала је Марија Петровић (од 2015. 
године до 2019. године), а након тога Предраг Петронијевић.

Од акредитације из 2008. године предмет Операциона 
истраживања се слуша у IV семестру Одсека за менаџмент, 
технологију и информатику у грађевинарству. Наставу држи 
проф. Наташа Прашчевић.

Наставним планом из 2005. године у V семестар Одсека 
за менаџмент, технологију и информатику у грађевинар-
ству се као обавезан уводи предмет Системи база података, 
касније, од 2008. године Базе података у грађевинарству. На-
ставу држи проф. Наташа Прашчевић. По истом наставним 
плану у VI семестру се, као обавезан предмет, слушао пред-
мет Информациони системи. Предавања је држала проф. 
Наташа Прашчевић, а вежбе Никола Перин. Акредитацијом 
из 2008. године ово је постао изборни предмет поред пред-
мета Претраживање података и закључивање који је држао 
проф. Милош Ковачевић.

Од 2008. године као обавезан предмет у V семестру Од-
сека за менаџмент, технологију и информатику у грађеви- 
нарству уведен је предмет Објектно оријентисано програ-
мирање. Предавања држи проф. Милош Ковачевић, а веж-
бе Ђорђе Недељковић.

Предмети Базе података у грађевинарству (наставу држи 
проф. Наташа Прашчевић) и Објектно оријентисано про-
грамирање (предавања држи проф. Милош Ковачевић, а 
вежбе Ђорђе Недељковић) се од акредитације из 2008. годи-
не држе као изборни предмети на модулу Хидротехника и 
водно еколошко инжењерство.

Предмет Основе пројектовања применом BIM техноло-
гије је као изборни предмет Одсека за менаџмент, техно-
логију и информатику у грађевинарству уведен настав-
ним планом из 2014. године. Предавања држи доц. Ђорђе 
Недељковић, до 2021. године, након чега га преузима доц. 
Душан Исаиловић, а вежбе Марија Петроинијевић.

Наставним планом из 2005. године на Одсеку за геодезију 
на основним академским студијама уместо обавезних пред-
мета Увод у примену рачунара и Програмирање и рачу-
нарске методе уводе се три обавезна предмета: Објектно 

оријентисано програмирање (предавања држи проф. Нико-
ла Клем, а вежбе Никола Перин и Милош Ковачевић), Ос-
нове програмирања (предавања држи проф. Никола Клем, 
а вежбе Никола Перин) и Базе података (наставу држи доц. 
Наташа Прашчевић).

Акредитацијом из 2008. године предмет Базе подата-
ка преименован је у Информатика у геодезији, а касније, 
акредитацијом из 2014. године, у Основе информатике. 
Наставу држи проф. Наташа Прашчевић. Предмет Осно-
ве програмирања остао је као обавезан предмет и акре-
дитацијама из 2008. и 2014. године. Предавања је држао 
проф. Никола Клем, до 2012. године, затим проф. Наташа 
Прашчевић, до 2018. године када га преузима проф. Милош 
Ковачевић. Вежбе је држао Никола Перин, до 2014. године и 
одласка са Факултета, а затим Ђорђе Недељковић и Душан 
Исаиловић. Предмет Објектно оријентисано програмира-
ње је акредитацијом из 2008. године пребачен на дипломске 
академске студије као обавезан предмет на модулу Геоин-
форматика, односно изборни предмет на модулу Геодезија. 
Наставу држи проф. Милош Ковачевић.

Наставу из предмета Основе стварног и управног права 
на основним академским студијама Геодезија и геоинфор-
матика држи Ненад Иванишевић од 2015. године.

На дипломским академским студијама на модулу Гео-
иформатика акредитацијом из 2008. године уведени су 
предмети Web програмирање (наставу држи проф. Милош 
Ковачевић) и Пројектовање информационих система (на-
ставу држи проф. Наташа Прашчевић до 2014. године). 
Акредитацијом из 2014. године на модулу Геоинформати-
ка уведени су изборни предмети Базе података – напредни 
курс и Програмирање у PL/SQL-у. Из оба предмета наставу 
држи проф. Наташа Прашчевић.

На дипломским академским студијама (касније мастер 
академске студије) модула Менаџмент, технологија и ин-
форматика у грађевинарству сви предмети су били избор-
ни. Студенти су бирали шест предмета од 14 понуђених. 
У оквиру понуђенх предмета седам предмета се односи-
ло на проучавање проблематике у вези са менаџментом и 
технологијом грађења, један на операциона истраживања 
и четири на информационе технологије у грађевинарству. 
Преостала два предмета држали су наставници са Кате-
дре за материјале и конструкције (Савремени материјали 
у грађевинарству) и Катедре за хидротехнику и водно еко-
лошко инжењерство (Изградња објеката хидротехничке 
инфраструктуре).

Наставу (предавања и вежбе) из предмета Вредновање 
грађевинских објеката, који је настао 2005. године раздваја-
њем предмета Мерење и вредновање радова и објеката, 
држи Ненад Иванишевић. Наставу из предмета Специјалне 
технологије грађења од 2005. године, односно исти пред-
мет под називом Технологија грађења 3 по акредитацији из 
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2014. године, држи Драган Аризановић, а од 2020. године 
Ненад Иванишевић. Наставу из предмета Управљање ква-
литетом у грађевинарству држи Зоран Стојадиновић, а из 
предмета Управљање ризиком и вредносно инжењерство 
Зоран Стојадиновић и Миљан Микић (од 2015. године до 
одласка са Факултета 2019. године) Предмет Међународни 
грађевински пројекти од 2005. године држао је Бранислав 
Ивковић, а у делу наставе учествовао је Миљан Микић током 
2019. године. На вежбама из овог предмета учествовали су 
Марија Петровић, Невена Симић и Миљан Микић до 2019. 
године. Предмет Специјалне технологије грађења, односно 
Технологија грађења 3 држао је Драган Аризановић до 2020. 
године, а након тога Ненад Иванишевић. Вежбе из овог пред-
мета држала је Марија Петровић од 2015. године.

На одсеку (касније модулу) Путеви, железнице и аеро-
дроми, према наставном плану из 2005. године, држана је 
настава из предмета Инжењерска економија (Бранислав 
Ивковић). Студентима овог модула као изборни предме-
ти понуђени су: Управљање квалитетом у грађевинарству, 
Управљање пројектима, Управљање ризиком и вредносно 
инжењерство и Међународни грађевински пројекти.

Према плану и програму из 2005. године уписане су само 
четири генерације студената. Током 2008. године спрове- 
дена је прва акредитација студијских програма на Грађе-
винском факултету по Болоњској декларацији. На модулу 
Менаџмент, технологије и информатика у грађевинарству 
одређени предмети су због свог значаја за праксу и вели-
ког обима раздвојени на два предмета. Планирање и про-
јектовање организације грађења подељено је на Методе 
планирања у грађевинарству и Пројектовање организације 
грађења. Оба предмета су обавезна и налазе се у оквиру ос-
новних академских студија. Извршено је иновирање и уна-
пређење наставних планова, у складу са потребама праксе и 
развојем научних области. Код појединих предмета изврше-
не су корекције назива у складу са изменама наставних пла-
нова. 

Акредитацијом основних академских студија из 2014. 
године препознат је значај примене БИМ-а у грађевинар-
ству и у том смислу уведен је нови изборни предмет под на-
зивом Основе пројектовања применом БИМ технологија. 
На модулу Хидротехника и водно еколошко инжењерство 
уведен је нови изборни предмет под називом Планирање и 
контрола трошкова у грађевинарству.

Акредитацијом мастер академских студија из 2014. годи-
не студентима модула Менаџмент, технологије и информа-
тика у грађевинарству понуђени су нови изборни предмети: 
Примена информационих технологија у планирању, Сав-
ремене методе планирања и Примена БИМ-а у управљању 
пројектима. 

Истом акредитацијом, студентима мастер студија мо-
дула Путеви, железнице и аеродроми понуђени су избор-

ни предмети: Међународни грађевински пројекти и Пла-
нирање и контрола трошкова у грађевинарству.

настава на докторским студијама
Настава на докторским академским студијама почиње од 
2007. године. Дотадашње последипломске студије се гасе. 
Докторске студије трају три године у оквиру заједничког 
студијског програма Грађевинарство. Сви предмети су из-
борни, груписани у две групе, па студенти бирају одређени 
број предмета из сваке групе, зависно од области која их 
интересује и из које планирају да раде дисертацију. Студенти 
заједно са својим тутором бирају осам предмета. Остале оба-
везе односе се на објављивање радова у научним часописима 
и на научним скуповима и припрему за израду дисертације. 

Професори са Катедре за управљање пројектима у гра-
ђевинарству држе наставу на више предмета на докторским 
академским студијама из области које представљају кључна 
знања за оспособљавање студената за научни рад из области 
управљања пројектима у грађевинарству, као и изради док-
торске дисертације. Ове области изучавају се на вишем на-
учном нивоу, у оквиру предмета подељених на две засебне 
логичне целине, менаџмент и технологија грађења и инфор-
матика у грађевинарству. Области менаџмента и технологије 
грађења које се изучавају на докторским студијама на првој 
години обухватају следеће предмете: Економија грађевинских 
машина (Предраг Петронијевић) и Међународне тендерске 
процедуре у грађевинарству (Ненад Иванишевић). У оквиру 
предмета Економија грађевинских машина изучавају се еко-
номски параметри ангажовања грађевинске механизације, 
технике оптимизације избора машина и начин формирање 
флоте машина на пројекту. На предмету Међународне тен-
дерске процедуре у грађевинарству изучавају се међународне 
тендерске процедуре које примењују Светска банка, EBRD, 
EIB и Европска унија на пројектима које они финансирају. 
На другој години докторских студија изучавају се предме-
ти из области информатике у грађевинарству и то: Опера-
циона истраживања – напредни курс (Наташа Прашчевић) 
и Технике машинског учења (Милош Ковачевић). На пред-
мету Операциона истраживања – напредни курс детаљно се 
изучавају линеарно и нелинеарно програмирање, одрживост 
система, одржива решења, поузданост система, редови че-
кања, случајни процеси и ланци Маркова. Такође, изучава- 
ју се још и управљање залихама, теорија игара, матричне 
игре нулте суме, биматричне и кооперативне игре. У окви-
ру предмета Технике машинског учења изучавају се класи-
фикационе, регресионе и методе груписања попут стабала 
одлучивања, логистичке регресије, неуронских мрежа и дру-
гих. Овај предмет, који држи Милош Ковачевић, изучава се 
и на докторским академским студијама на студијском про-
граму Геодезија.
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Предмете Савремене методе планирања и Теорија ме-
наџмента и доношење одлука предавао је проф. Живојин 
Прашчевић до 2008. године.

специјалистичке студије

енергетска ефикасност, одржавање 
и процена вредности објеката у високоградњи
Студијски програм специјалистичких академских студија 
Енергетска ефикасност, одржавање и процена вредности 
објеката у високоградњи изводи се од 2014. године у са-
радњи са Катедром за техничку механику и теорију кон-
струкција и Катедром за математику, физику и нацртну 
геометрију. 

Ове специјалистичке студије настале су као потреба из-
градње капацитета инжењера у домену анализе енергетске 
ефикасности зграда, као и њиховог одржавања и процене 
вредности, а која се појавила након усклађивања домаћих 
стандарда из области енергетске ефикасности са регулати-
вом ЕУ.

Катедра за управљање пројектима у грађевинарству у ок-
виру ових студија реализује наставу из области одржавања 
зграда и вредновања објекта кроз наставне предмете: Од-
ржавање зграда (Бранислав Ивковић до 2019. године и Зо- 
рана Петојевић), Енергетски менаџмент (Бранислав Ивко-
вић до 2019. године и Зорана Петојевић) и Вредновање гра-
ђевинских објеката у високоградњи (Ненад Иванишевић).

Кроз реализацију наведених предмета студенти се оспо-
собљавају да врше оптимизацију избора енергетски ефи-
касних мера сагледавајући истовремено и финансијске, 
економске и еколошке аспекте предложених мера, а са ци-
љем постизања енергетске одрживости објекта. У оквиру 
предмета Одржавање зграда студенти се оспособљавају да 
разумеју карактеристике квалитетног одржавања зграда, 
утицај одржавања на укупне трошкове објекта у фази 
експлоатације, на његову функционалност и трајност. Кроз 
наставу на предмету Вредновање грађевинских објеката 
у високоградњи студенти се упознају са сврхама и мето-
дама процене тржишне вредности грађевинских објеката 
и оспособљавају да самостално врше процене вредности 
грађевинских објеката.

Управљање инвестиционим пројектима у грађевинарству
Студијски програм специјалистичких академских студија 
Управљање инвестиционим пројектима у грађевинарству 
изводи се од школске 2017/2018. године.

У структури предмета заступљене су специфичне об-
ласти грађевинарства, које не представљају свакодневну 
инжењерску праксу већ комплексне обасти које захтевају 
додатна знања и способости за њихово сагледавање и ре-
шавање.

Специјалистичке студије обухватају шест обавезних пре-
дмета, два изборна предмета (од шест понуђених), као и из-
раду специјалистичког рада. 

Обавезни предмети: Управљање у почетним фазама ин-
вестиционих пројеката (З. Стојадиновић), Тендери и уговори 
на инвестиционим пројектима (Н. Иванишевић), Управља-
ње инвестиционим пројектима у фази грађења (Д. Маринко-
вић), Ризици и одрживост у грађевинарству (М. Микић), 
Информационе технологије у грађевинарству (М. Ковачевић 
и Н. Прашчевић), Примена информационих технологија у 
планирању (П. Петронијевић).

Изборни предмети: Међународни пројекти и пословање 
(Б. Ивковић), Управљање људима и процесима на бази пер-
форманси (З. Стојадиновић), Прединвестициона фаза ка-
питалних пројеката (Н. Иванишевић), Јавне набавке и тех-
но-економске студије (Н. Иванишевић), Префабрикација и 
монтажа (Д. Аризановић), Безбедност и заштита радника 
на градилишту (Д. Аризановић).

Специјалистичке студије Управљање инвестиционим 
пројектима у грађевинарству нуде надоградњу основних 
знања из области управљања пројектима и примене инфор- 
матичких метода у грађевинарству, чиме дају студентима 
компетенције за учествовање у реализацији инвестицио-
них грађевинских пројеката и широку основу за истражи-
вања у бројним областима које налазе своју примену у гра-
ђевинарству. Идеја настанка овог програма проистекла је из 
вишегодишње сарадње Катедре са привредним субјектима, 
бројним грађевинским предузећима у земљи и иностран-
ству и институцијама у домену управљања пројектима у 
грађевинартву.

Намењене су инежењерима грађевинске и сродних струка 
који су ангажовани на пословима управљања пројектима, са 
циљем стицања релевантних знања и вештина применљи-
вих у пословању. Циљна група будућих полазника предста- 
вља виши и средњи менаџмент грађевинских фирми, јавних 
предузећа и државних институција у Републици Србији, 
Црној Гори, Републици Српској и дијаспори, као и свршене 
мастер студенте који желе даљу специјализацију из наведене 
области.

курсеви едукације
Поред формалног образовања, пратећи потребе привреде 
и праксе, Катедра редовно одржава курсеве едукације и 
иновације знања. У последњих 25 година одржан је низ кур-
сева из области Управљање инвестиционим пројектима у 
грађевинарству, покривајући све области знања: Управљање 
обимом, трошковима, временом и људским ресурсима на 
инвестиционим пројектима, као и Управљање квалитетом, 
Управљање набавкама и Управљање ризицима на пројекту. 
Поред наведених области, Катедра реализује курсеве из об-
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ласти Оперативног планирања, Вредносног инжењерства и 
Управљања уговором и одштетним захтевима, као и обуке 
из области Уговора о грађењу у савременој инжењерској 
пракси – FIDIC, обуке за Израду студија оправданости и 
пројетковање организације грађења. Поред свега наведеног, 
Катедра перманентно реализује обуке корисника за рад у 
програму MS Project.

наставнИцИ на катедрИ 
У ПерИодУ од 1996. годИне

списак активних наставника
Списак наставника и асистената који су на Катедри са зва-
њима у месецу јуну 2021, са датумом запослења на Факул-
тету и датумом избора у звање:

редовни професори
◆  др Ненад Иванишевић, од 1989, изабран 2019.
◆  др Милош Ковачевић, од 1995, изабран 2018.
◆  др Раде Хајдин, од 2010, изабран 2016.

ванредни професори
◆  др Зоран Стојадиновић, од 1993, изабран 2016.
◆  др Дејан Маринковић, од 1992, изабран 2020.
◆  др Наташа Прашчевић, од 1993, изабрана 2018.

доценти
◆  др Предраг Петронијевић, од 1995, изабран 2011.
◆  др Зорана Петојевић, од 2008, изабрана 2019.
◆  др Ђорђе Недељковић, од 2010, изабран 2018.
◆  др Душан Исаиловић, од 2016, изабран 2020.

асистенти
◆  Александар Сенић, од 2010.
◆  Марија Петронијевић, од 2013.
◆  Ана Надажди, од 2014.
◆  Марија Петровић, од 2015.
◆  Невена Симић, од 2015.
◆  Абел Дуран, од 2019.

списак ранијих наставника
У периоду од средине 1996. године на Катедри су радили и 
следећи наставници и асистенти који су отишли у пензију, 
прешли на други универзитет или привреду. Уз свако име 
даје се година од када до када су радили на Факултету, као и 
звање у ком су напустили Факултет.

редовни професори
◆  др Живојин Прашчевић, од 1971, пензионисан 2006.
◆  др Бранислав Ивковић, од 1981, пензионисан 2017.

◆  др Никола Клем, од 1972, преминуо 2012.
◆  др Миодраг Панић, од 1976, пензионисан 2015.

доценти
◆  др Драган Аризановић, од 1986, пензионисан 2018.
◆  др Зоран Ђорђевић, од 1989. до 2004. године
◆  др Миљан Микић, од 2008. до 2019. године

списак ранијих асистената 
и сарадника у настави
На Катедри су, поред наставника, у извођењу и организаци-
ји вежби биле укључене и колеге које су започеле или и за-
вршиле последипломске студије и израду доктората, а сво-
ју професионалну каријеру наставиле ван Факултета.
◆  Радослав Ђорђевић, био је запослен на Факултету од 1992. 

године до 1999. године када је отишао са Факултета и пре-
селио се у Канаду где завршава MBA студије 2001. године 
и започиње професионални рад у банкарству и risk ma-
nagement-у.

◆  Никола Перин, радио је на Факултету у периоду од 1991. 
до 2014. године када одлази са Факултета и прелази у Mi-
crosoft Development Center Serbia.

Биографије наставника
У наставку се дају кратке биографије за све наставнике и 
асистенте који су били ангажовани у настави на Катедри од 
1996. године. 

Проф. др 
ЖИВОЈИН Б. ПРАШЧЕВИЋ 

дипл. грађ. инж.
Рођен је 1940. године у Слатини, 
Даниловград, Црна Гора. Грађевин-
ски факултет Универзитета у Бео-
граду (ГФУБ) завршио је 1965. го-
дине на Одсеку за конструкције. 
Магистарске студије завршио је 
1973. године, a докторску дисер-
тацију одбранио 1979. године. За 
магистарску тезу добио је Октобарску награду Привредне 
коморе Београда 1973. године.

После завршене средње техничке школе и у току студија 
радио је две године као техничар на градилиштима у Под-
горици и Београду и у Војно-техничком институту у Бео-
граду. Од 1966. до 1970. године био је професор Грађевинске 
средње техничке школе у Београду. Године 1970. изабран је 
за асистента на Саобраћајном факултету УБ. На ГФУБ за-
послио се као асистент на Катедри за организацију и техно-
логију грађења. На овој Катедри биран је за доцента 1980. 
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године, за ванредног професора 1987. и редовног професо-
ра 1994. године. Од 1987. до 2006. године био је шеф ове Ка- 
тедре. Био је продекан ГФУБ од 1983. до 1987. године и де-
кан од 1998. до 2000. године. Био је на студијском боравку 
у Британској асоцијацији за цемент и бетон и више пута 
је боравио на Империјал колеџу Универзитета у Лондону. 
Пензионисан је 2006. године.

За дописног члана Академије инжењерских наука Ср-
бије (АИНС) изабран је 1999. године, а за редовног 2004. 
године. Од 2003. до 2019. био је секретар Одељења за гра-
ђевинарство. 

Заслужни је члан Друштва грађевинских инжењера и 
грађевинских конструктера и члан је уређивачког и редак-
ционог одбора часописа Изградња. Био је придружени члан 
Комисије за стабилност Европског комитета за бетон. 

Поред наставе на ГФУБ, држао је предавања на већини 
грађевинских факултета бивше Југославије и био члан ко-
мисија за одбрану дипломских и магистарских радова и док-
торских дисертација. Био је ментор за израду 30 магистар-
ских теза и 19 докторских дисертација. Под његовим руко-
водством урађено је и одбрањено, на факултетима на којима 
је предавао, више од 700 дипломских радова. Његова на-
ставничка, научна и стручна активност припада менаџменту 
и технологији грађења, операционим истраживањима и 
теорији бетонских и висећих конструкција. Из ових обла-
сти је објавио 128 радова који су публиковани у домаћим 
и интернационалним часописима и зборницима радова са 
међународних и домаћих скупова. Коаутор је два универ-
зитетска уџбеника, једне монографије и три средњошколска 
уџбеника. Многе од ових публикација цитирали су како до-
маћи, тако и страни аутори. Руководио је израдом више на-
учноистраживачких пројеката и потпројеката.

Руководио је и учествовао у изради студија конструк-
цијских анализа и пројеката организације и технологије 
грађења за више од 40 објеката. Неки од објеката, као што 
су хангар за авионе у Сурчину, пливачки базени у Спли- 
ту, спортска дворана у Чаковецу, индустријске хале у Ужи-
цу, стамбено-пословни комплекс у Сочију (Русија) и други 
спадају у велике капиталне објекте. Развио је више рачуна-
рских програма. Са својим сарадницима организовао је и 
држао предавања на семинарима за иновацију знања стру-
чњака из праксе. Био је вишедеценијски члан и председник 
републичких комисија за полагање стручних испита. Наро-
чито велики допринос дао је у развоју и унапређењу наставе 
и заједно са својим сарадницима допринео оснивању Одсека 
за менаџмент, техологије и информатику у грађевинарству 
на ГФУБ.

Проф. др 
БРАНИСЛАВ Н. ИВКОВИЋ 

дипл. грађ. инж.
Рођен је 1952. године у Бијељи- 
ни, од оца Небојше и мајке Дра-
гиње, рођене Владић. У Лозници 
је 1967. године завршио Основну 
школу „Јован Цвијић”, а 1971. го- 
дине гимназију у Бијељини. Ди- 
пломирао је 1979. године на Грађе-
винском факултету Универзитета 
у Београду, магистрирао 1983. године, а докторску тезу Оп- 
тимизација поузданости производних система у грађеви-
нарству одбранио 1988. године на матичном факултету.

Након дипломирања радио је у грађевинском предузећу 
Напред у Београду до новембра 1981. године на изградњи 
стамбених објеката. На Грађевинском факултету Универ-
зитета у Београду стално је запослен од избора у звање 
асистента (1981. године) и касније доцента (1989. године) 
за групу предмета Управљање пројектима и технологија 
грађења. Ванредни професор је постао 1994. године, а ре-
довни је професор од 1999. године. Од 2012. године је допи-
сни члан Академије инжењерских наука Србије (АИНС).

Био је на студијском боравку на Империјал колеџу у Лон-
дону, 1985. и 1989. године. Поред наставних обавеза, обављао 
је функцију продекана Грађевинског факултета (1991–1995), 
шефа Катедре за управљање пројектима у грађевинарству 
(2006–2012. и 2014–2017), члана Савета Факултета и више 
комисија Факултета. Два пута је био министар у Влади Ре-
публике Србије: министар за грађевинарство и урбанизам 
(1994–1998) и министар за науку и технологију (1998–2000). 
Посланик у Народној скупштини Републике Србије био је у 
сазиву 2000–2004. године.

Аутор је или коаутор великог броја стручних радова који 
су презентовани на међународним научним конференција-
ма и симпозијумима или штампани у научним часописима. 
Учествовао је у изради многобројних студија, експертиза 
и пројеката. Као министар за грађевинарство и урбани-
зам иницирао је израду првог Просторног плана Републи-
ке Србије, који је усвојен у јануару 1996. године у Народној 
скупштини Републике Србије. За свој инжењерски рад и рад 
на изради Просторног плана добио је 1996. године од Савеза 
инжењера и техничара Србије повељу инжењера године.

Међу седам штампаних уџбеника и монографија посеб-
но се истиче монографија Управљање пројектима у грађеви-
нарству (са Ж. Поповићем), која је утемељила ову област у 
научном и стручном смислу и постала фундаментални из-
вор сазнања из ове области на више факултета у региону.

Поред научног рада на Грађевинском факултету, током 
целе радне каријере активно је учествовао у реализацији 
великих инвестиционих пројеката, држећи се становиш-
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та да грађевински инжењер мора стално бити присутан у 
пракси. Међу посебно значајним инжењерским послови-
ма и остварењима спада руковођење радним тимовима на 
управљању и планирању изградње пет великих комплекса 
металне, дрвне, аутомобилске и нафтне индустрије, аеро-
дромских зграда, банака, туристичких, научних, здравстве-
них, пословних, стамбених и других објеката у Русији у пе-
риоду од 1988. до 2010. године. Био је руководилац тима за 
подршку управљање изградњом петрохемијског комплекса 
у Киришију, Руска Федерација (2007–2009), шеф надзора на 
пројекту реконструкције нове топионице и доградње фа-
брике сумпорне киселине у РТБ Бор у Бору (2013–2015). 
Радио је као консултант компаније Ежис, која је пружала 
техничку подршку компанији Коридори Србије на пројекту 
изградње Коридора 10.

Активно је учествовао у креирању наставних планова и 
програма за предмете на Катедри за менаџмент, технологију 
и информатику у грађевинарству и дао, као наставник а ка-
сније и шеф ове Катедре, велики допринос и залагање при 
оснивању и раду новог Одсека за менаџмент, технологију и 
информатику у грађевинарству и унапређењу наставе. За- 
хваљујући великом искуству, теоријском и практичном 
знању и познавању ових области, као и својој елоквентно-
сти, комуникативности и педагошким способностима по- 
будио је велико интересовање код студената за предмете 
у вези са управљањем пројектима у грађевинарству. Докто- 
ранди, магистранди, као и велики број дипломаца, којима 
је био ментор, данас са успехом руководе изградњом нај-
комплекснијих инжењерских објеката широм света.

Оснивач је и директор компаније CPM Consulting.

Проф. др 
НЕНАД Б. ИВАНИШЕВИЋ 

дипл. инж. грађ, дипл. правник
Рођен је 1960. године у Мостару, 
Босна и Херцеговина. Математичку 
гимназију у Београду завршио је 
1979. године (програмерски смер). 
Дипломирао је 1986. године на Гра- 
ђевинском факултету и 1995. го-
дине на Правном факултету Уни-
верзитета у Београду. Магистар-
ску тезу одбранио је 1999. године, а докторску дисертацију 
2007. године. Запослен је на Грађевинском факултету у Бео-
граду од 1989. године. На почетку каријере ради као струч-
ни сарадник, а 1999. године биран је у звање асистента за 
ужу научну област Менаџмент и технологија грађења. Из 
исте уже научне области 2008. године биран је у звање до-
цента, 2013. године у звање ванредног професора, а у звање 
редовног професора 2019. године. 

У периоду од 2003. до 2012. године био је заменик управ-
ника, а од 2012. до 2017. године управник Института за упра- 
вљање пројектима у грађевинарству. Од 2017. године шеф је 
Катедре за управљање пројектима у грађевинарству.

На Грађевинском факултету у Београду држи предавања 
на свим нивоима наставе на предметима: Менаџмент и тех- 
нологија грађења, Уговарање у грађевинарству, Правна ре-
гулатива у грађевинарству (на основним студијама), Вре- 
дновање грађевинских објеката (на мастер студијама) и 
Међународне тендерске процедуре (на докторским студи-
јама). Од 2008. године ангажован је као ментор за израду 
више десетина синтезних радова и мастер радова на Грађе-
винском факултету Универзитета у Београду. Ментор је не-
колико докторских дисертација. Учествовао је у комисијама 
за одбрану више докторских дисертација на Универзитету 
у Београду, ФТН у Новом Саду и Универзитету Црне Горе.

У међународној сарадњи гостујући је професор на Уни-
верзитету Црне Горе, на Грађевинском факултету у Подго-
рици, Црна Гора (од школске 2009/2010. године) и преда-
вач на последипломским студијама MBA in Construction на 
Грађевинском факултету Свеучилишта у Загребу, Хрватска 
(од 2009. године).

У научноистраживачкој делатности бави се проблемима 
управљања пројектима у грађевинарству. Коаутор је међу-
народне монографије Special Purpose Entities in Megaprojects, 
настале као резултат истраживања на Међународном нау-
чноистраживачком пројекту COST финансираном од стра-
не Европске комисије. Публиковао је и неколико поглавља 
у међународним монографијама. Коаутор је више књига у 
вези са управљањем инфраструктурним пројектима, коау-
тор је и више радова објављених у научним часописима на 
SCI листи, а више десетина његових радова изложених на 
међународним научностручним конференцијама штампано 
је у целини.

У инжењерско-стручном раду био је ангажован као воде-
ћи планер на пројекту П-1100 у Ираку (вредност 1100 мил. $), 
пројекту ЗСМК у Сибиру (Русија) (вредност преко 250 мил. 
ДЕМ). Учествовао је у оснивању предузећа Коридор 10 (сада 
Коридори Србије) и оперативно руководио предузећем и про-
цесом обезбеђивања зајмова од међународних финансијских 
институција за реализацију завршетка ауто-путева на Ко-
ридору 10 (преко милијарду евра). Руководио је извођењем 
радова на згради Југословенске кинотеке у Узун Мирковој 
улици и изградњом новог депоа филмова у Кошутњаку. На 
Стоматолошком факултету у Ранкеовој улици руководио је 
изградњом зграде читаонице и нових ординација, изградњом 
зграде новог малог амфитеатра и зграде новог импланто-
лошког центра. Руководио је изградњом читавог низа ин-
фраструктурних пројеката по Србији као шеф јединице за 
управљање пројектима из „Зајма за општинску и регионалну 
инфраструктуру” (вредност 150 мил. евра). 
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Консултант је за питања уговарања и одштетних захтева 
на саобраћајним инфраструктурним пројектима у земљи и 
региону (ауто-путеви Сурчин–Обреновац, Обреновац–Љиг, 
Кузмин–Рача; ауто-пут од Подгорице до Матешева у Цр-
ној Гори вредности 809 мил. евра; железничким станицама 
ТПС Земун и станици Београд Центар у Прокопу), ФИДИК 
инжењер на пројекту изградње ветропарка у Али Бунару, ар-
битар на пројекту рехабилитације путева у Србији (вредност 
400 мил. евра).

Стални је судски вештак за област грађевинарство, по-
седује лиценцу Министарства финансија за вршење проце-
не вредности непокретности и лиценцу Инжењерске комо-
ре Србије (лиценца 310). Био је члан Државне комисије за 
стручну контролу (ревизију) пројеката од значаја за Репу-
блику Србију (од 2007. до 2014. године), а након тог периода 
известилац је за комисију за више десетина пројеката.

У организационом раду вршио је функцију заменика ту-
жиоца Суда части Инжењерске коморе Србије (од оснивања 
Суда 2005. године до 2013. године) и био члан Надзорног 
одбора Инжењерске коморе Србије у периоду 2013–2014. 
године. У периоду 2008–2014. године био је ангажован као 
посебни саветник министра за Национални инвестициони 
план, саветник потпредседника Владе за економију и реги-
онални развој и посебни саветник министра за регионални 
развој и локалну самоуправу.

Проф. др 
НИКОЛА КЛЕМ 

дипл. ел. инж.
Рођен је 1948. године у Ивањици, 
а премунио 2012. године у Бео- 
граду. Дипломирао је 1972. го- 
дине на Електротехничком фа-
култету у Београду, где је маги-
стрирао 1979. и докторирао 1990. 
године. Током 1986. године бора-
вио је на научном усавршавању 
на Purdue University и University of Tennessee, USA, а 1991. го- 
дине на научностручном усавршавању на University of Wa-
terloo, Canada. По дипломирању се запослио као програмер, 
а од 1978. године као систем-инжењер у Инжењерском ра-
чунском центру Грађевинског факултета (ИРЦ). Године 1980. 
биран је у звање асистента на предметима Програмирање, 
Основи програмирања и Програмирање и нумеричке ме-
тоде на Грађевинском факултету у Београду. За доцента из 
предмета Програмирање изабран је 1991. године, а за ван-
редног професора за ужу научну област Примене рачуна-
ра у грађевинарству и геодезији 1995. године. У звање ре-
довног професора из исте научне области изабран је 2001. 
године. Оформио је и увео у редовну наставу предмете 
Увод у примену рачунара (1994), Информациони системи 

(1996), а 2008. године предмете Пословне комуникације и 
презентације и Рачунарско цртање. У својој богатој радној 
биографији више пута је обављао битне функције на Фа-
култету, као што су заменик управника ИРЦ-а од 1978. до 
1991. године, управник ИРЦ-а од 1996. године, управник 
Института за управљање пројектима у грађевинарству у 
периоду од 2003. до 2012. године. Функцију продекана за 
финансије обављао је у периодима од 1991. до 1996. и од 
1998. до 2000. године.

У својим научним радовима бавио се проблемима опти-
малног коришћења рачунара за решавање математичких и 
техничких проблема. Посебно, у својој научностручној де-
латности бавио се проблемима пројектовања помоћу рачу-
нара у свим областима грађевинарства и геодезије. Такође, 
бавио се проблемима нумеричког рачунања. Од 1995. годи-
не бавио се и проблемима у образовању у вези са приме-
ном рачунара, као и применом савремених информатичких 
технологија у образовању.

Публиковао је две монографије, коедитор је шест збор- 
ника радова, аутор је четири поглавља у монографијама, 
публиковао је 50 радова у научним часописима и конфе- 
ренцијским зборницима и био члан програмског одбора 
већег броја међународних конференција. Учествовао је у 
девет научно-истраживачких пројеката. За монографију 
Примена рачунара у хидраулици, заједно са М. Радојкови- 
ћем, добио је признање Фонда Јарослав Черни у мају 1990. 
године. Написао је 10 уџбеника за факултет, 43 издања 
средњошколских уџбеника (укључујући и преводе и поно-
вљена издања) и четири издања уџбеника за основну шко-
лу. Био је члан научностручног удружења ACM (Association 
for Computing Machinery) у Њујорку.

Проф. др 
МИЛОШ А. КОВАЧЕВИЋ 

дипл. ел. инж.
Рођен је 1968. године у Београ-
ду. Дипломирао је 1995. године 
на Електротехничком факултету 
у Београду, где је магистрирао 
2001. и докторирао 2007. године. 
Крајем 2001. и током 2002. годи-
не боравио је на научностру-
чном усавршавању на Универзи- 
тету у Сиени, Италија, а током 2005. и 2006. на Универзи-
тету у Монтреалу, Канада. По дипломирању се запослио 
као инжењер-сарадник у рачунском центру Грађевинског 
факултета (тадашњи ИРЦ). Од 1999. године до средине 
2003. године обавља послове систем-инжењера. Тада је први 
пут биран у звање асисте-нта за ужу научну област Ин-
формационе технологије у грађевинарству и геодезији, а 
2008. године у звање доцента из исте уже научне области. 
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У звање ванредног професора изабран је 2012. године, а у 
звање редовног професора 2018. године. Држи предавања и 
вежбе на свим нивоима наставе на предметима: Интернет и 
електронско пословање, Основе програмирања у Пајтону, 
Објектно оријентисано програмирање, Веб програмирање 
и Технике машинског учења. Од 2012. до 2014. године био 
је шеф Катедре за менаџмент, технологију и информатику у 
грађевинарству (садашња Катедра за управљање пројектима 
у грађевинарству). Тренутно је члан Комисије за докторске 
студије на Грађевинском факултету. 

Бави се применама метода машинског учења и вештач-
ке интелигенције у областима попут инжењерске геологије, 
педологије, грађевинарства и геоинформатике: анализа и про- 
цена типова клизишта на основу релевантних геолошких 
података, генерисање карте геолошких класа на основу об-
раде сателитских податакa, предикција физичких каракте-
ристика тла на основу хемијских својстава, генерисање карте 
атмосферских падавина, ефикасно аутоматско прикупља-
ње, класификација и анализа грађевинских информација 
са веб-а, дизајн и евалуација наменског веб-претраживача 
за грађевинарство и геостатистику, предикција обима же-
лезничког саобраћаја на основу макроекономских параме-
тара, симулација промене намене градског грађевинског 
земљишта, предикција успешности грађевинских пројека-
та на бази пројектних карактеристика и параметара окру-
жења, предикција тржишне вредности грађевинске ме- 
ханизације, предикција категорије оштећења куће након 
земљотреса и процена цене санације на нивоу града. У об-
ласти проналажења, издвајања и обраде информација са 
веб-а у општем случају, бави се аутоматским прикупљањем 
и класификацијом веб-страница, препознавањем информа-
тивних целина и дефинисаних ентитета на страници, те ана-
лизом веб-графа у домену од интереса. У области откривања 
знања из неструктуираног текста, бави се откривањем ста-
тистички релевантних фраза и креирањем семантичких 
мрежа, као и презентовањем екстрахованих информација у 
графовским базама података. Из наведених области успеш-
но примењује развијене методе у домаћим и међународним 
научним пројектима: водио је један и учествовао у четири 
домаћа и три међународна пројеката. Тренутно води домаћи 
пројекат из области примене вештачке интелигенције у гео-
наукама.

До сада је публиковао неколико поглавља у међунаро-
дним и домаћим монографијама, један уџбеник и једну 
збирку задатака, више радова у међународним часописима 
са SCI листе и неколико радова у домаћим часописима, те 
већи број радова на међународним конференцијама. Био је 
ментор и учествовао у комисијама за одбране доктората на 
Грађевинском и Електротехничком факултету у Београду. 
Рецензент је бројних радова у међународним часописима.

Течно говори, чита и пише на енглеском језику. 

Проф. др 
РАДЕ Н. хАЈДИН 

дипл. грађ. инж.
Рођен је 1961. године у Београду. 
Дипломирао је 1984. године на Гра- 
ђевинском факултету у Београду, и 
добио Октобарску награду за нај- 
бољи дипломски рад.

Исте године је изабран за аси-
стента на Високој техничкој шко-
ли у Цириху (ЕТН), где је док-
торирао 1990. године. Те године је, као спољни сарадник, 
предавао Теорију пластичности на Грађевинском факулте- 
ту у Београду. Од 1991. до 1993. године радио је као пројек-
тант инфраструктурних објекта у фирми Emch+Berger AG. 
Од 1993. до 2001. године у фирми Dr. Josef Grob & Partner AG 
радио је као пројектант, углавном мостова, и као консул-
тант у тада потпуно новој области управљања (менаџмента) 
мостова.

Од 1997. До 2001. године био је виши научни сарадник 
(fonctionnaire scientifique) Високе техничке школе у Лозани 
(EPFL), где је руководио истраживачким пројектима и мен- 
торски водио израде докторских дисертација из области 
управљања мостовима. Од 2001. до 2003. године био је го-
стујући професор на Универзитету Пенсилваније у области 
управљања инфраструктуром. Од 2003. године до данас ра- 
ди као оснивач и власник саветодавне фирме Infrastructure 
Mаnagement Consultants GmbH. Од 2010. године је ванредни 
професор Грађевинског факултета у Београду, a 2016. годи-
не је изабран за редовног професора.

У периоду од 1991. године до данас интензивно се бави, 
како теоретски тако и практично, облашћу управљања, у по- 
четку мостова, а касније и целокупне грађевинске инфра-
структуре. Један је од пионира ове области и његова дости-
гнућа налазе практичну примену како у Швајцарској, тако 
и на интернационалном плану.

Из области управљања инфраструктуром урадио је, сам 
или са својим сарадницима као руководилац, око 25 развој-
них и око 20 истраживачких пројеката за Швајцарску кон-
федерацију, Швајцарски научни национални фонд (SNF), 
Европску комисију (Horizon 2020), Европску конференцију 
директора путева (CEDR), Аустријско удружење за финан-
сирање истраживања (FFG), Немачки институт за путеве 
(BAST), Министарство науке и технолошког развоја Србије 
итд. Публиковао је преко 140 чланака у часописима са SCI 
листе и неколико чланака у домаћим часописима. Поред на-
учних публикација, аутор је и преко 30 стручних студија и 10 
међународних и домаћих техничких решења. 

Био је ментор или учествовао у изради 16 доктората на 
више универзитета. Председник је Комисије 5 за постојеће 



270   ◆   175 година Грађевинског факултета Универзитета у Београду (1846–2021)

II

Ка
те

др
е

УП
Г

конструкције међународног удружења за мостове и висо-
коградњу (International Association for Bridge and Strictural 
Engineering), председник комисије за грађевинску геотех-
нику Швајцарског друштва путних професионалаца (VSS), 
члан управног одбора (ExCom) удружења Eurostruct итд. 
Стални је рецензент бројних међународних часописа.

Проф. др 
МИОДРАГ Љ. ПАНИЋ 

дипл. прав.
Рођен је 1950. године у Београду. 
Дипломирао је на Правном фа-
култету у Београду 1972. године. 
На истом факултету, 1976. године, 
постаје магистар правно-економ-
ских наука (теза: Теоријске основе 
и битне компоненте размештаја 
савремене индустрије). На Прав-
ном факултету Универзитета у Београду постаје доктор 
правно-економских наука 1979. године (дисертација: Радна 
снага и запосленост у Југославији).

Од 1974. до 1976. године, ради као новинар у НИП При-
вредни преглед. На Грађевинском факултету Универзитета 
у Београду стално је запослен од 1. 10. 1976. године, где про-
лази кроз звања асистента, доцента и ванредног професора. 
За редовног професора изабран је 2003. године, за ужу на-
учну област Право.

Бави се правом у области грађевинарства и геодезије, 
пословним и управним правом и уговорима у грађевинар-
ству.

Био је професор на предметима: Увод у стварно и управ-
но право, Правни прописи у грађевинарству и геодезији, 
Основи економије и Социологија. Такође, био је профе-
сор по позиву на Саобраћајном факултету Универзитета 
у Београду, за предмете Право у поштанском саобраћају и 
Пословно право. Био је радно ангажован као професор и 
на Вишој геодетској школи у Београду, Високој струковној 
школи за информационе и комуникационе технологије у 
Београду, Високој пословно-техничкој школи у Ужицу и 
Правном факултету за привреду и правосуђе у Новом Саду. 
Био је члан неколико комисија за одбрану докторских и ма-
гистарских дисертација на Правном и Грађевинском фа-
култету Универзитета у Београду. Био је управник Инсти-
тута за математику, физику и друштвене науке, у периоду 
од 2009. до 2015. године. 

Отишао је у пензију као редовни професор на Катедри за 
управљање пројектима у грађевинарству. Објавио је више 
уџбеника, скрипта и радова у области права, социологије и 
економије, 

В. проф. др 
ЗОРАН И. СТОЈАДИНОВИЋ 

дипл. грађ. инж.
Рођен је 1966. године у Београду. 
Основну и средњу школу завр-
шио је у Београду са одличним 
успехом. Уписао је Грађевински 
факултет у Београду 1985. године. 
Дипломирао је на Одсеку за хи- 
дротехнику 1993. године. Маги-
старску тезу под насловом Упра-
вљање квалитетом на грађевинским пројектима одбранио 
је 2000. године и тиме стекао звање магистра техничких на-
ука. Докторску дисертацију под називом Систем управља-
ња пројектима изградње стамбено-пословних објеката на 
бази интеграције процеса пројектовања и грађења одбра-
нио је 2007. године и тиме стекао звање доктора техничких 
наука – област Грађевинарство. 

Запослен је на Грађевинском факултету од 1993. годи-
не, прво у звању асистента приправника, а од 2000. годи-
не као асистент. За доцента је изабран 2008. године, а у 
звање ванредног професора 2016. године. Током свог рада 
на Грађевинском факултету учествовао је у планирању и 
организацији већег броја пројеката у земљи и иностранству. 
У раду на планирању реализације инвестиционих пројеката 
користио је програмске пакете Primavera и MS Project. За по-
менуте програмске пакете учествовао је у вођењу курсева 
за стручњаке из праксе. Поседује практично искуство у из-
ради идејних архитектонских решења за стамбено-послов-
не објекте, примењујући програмски пакет ArhiCAD, као и 
практично искуство у изради прединвестиционих анализа 
и студија вредносног инжењерства за пројекте изградње 
стамбено-пословних објеката, користећи притом сопстве-
ни софтверски пакет RED-PRA, који је самостално израдио. 
Поседује практично искуство у изради студија оправдано-
сти за инвестиционе пројекте у Србији. Учествовао је на 
пројектима као консултант из области управљања уговори-
ма и одштетним захтевима. Као предавач, учествовао је на 
семинарима из области управљања пројектима, планирања, 
студија оправданости, вредносног инжењерства, одштет-
них захтева, управљања трошковима, управљања квалите-
том и управљања људским ресурсима. 

Самостално или као коаутор публиковао је до сада већи 
број радова и саопштења. Учествовао је на више домаћих 
и међународних научних и стручних скупова, са радовима 
који су публиковани у зборницима са тих скупова. Учество-
вао је на више научноистраживачких пројеката.

Предметни је наставник на предметима: Управљање про- 
јектима у грађевинарству, Управљање људским ресурсима, 
Управљање квалитетом у грађевинарству.
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В. проф. др 
НАТАША Ж. ПРАШЧЕВИЋ 

дипл. грађ. инж.
Рођена је 1968. године у Београду, 
где је завршила основну школу 
и гимназију. Дипломирала је на 
Грађевинском факултету Универ-
зитета у Београду 1993. године на 
Одсеку за конструкције. За пока-
зане резултате током студирања 
добила је диплому Универзитета 
у Београду као најбољи студент генерације, као и награду 
Фонда Професор Владимир Королија. На Грађевинском фа-
култету у Београду запослена је од 1993. године као истра- 
живач-сарадник, а затим у звању асистента приправника. 
Магистарску тезу одбранила је 1998. године, након чега је 
бирана у звање асистента. Од 1998. до 2001. године била је 
ангажована као асистент на више предмета на Војно-тех-
ничкој академији Војске Југославије. Докторску дисертацију 
из области примене информационих технологија у грађеви-
нарству одбранила је 2004. године. У звање доцента изабрана 
је 2005. године, док је у звање ванредног професора изабрана 
2018. године. Била је члан Савета Грађевинског факултета. У 
периоду од 2015. до 2018. године била је продекан за наставу 
Грађевинског факултета. 

У свом научноистраживачком и стручном раду бави се 
применом информационих технологија у грађевинарству, 
као и применом операционих истраживања у грађевинар-
ству. Аутор је информационог система Грађевинског фа-
култета који подржава рад Студентске службе и Кадровске 
службе Грађевинског факултета. Аутор је и коаутор већег 
броја универзитетских уџбеника, збирки задатака и прак-
тикума који се користе приликом реализације наставе. Ко-
аутор је и два средњошколска уџбеника.

Објавила је више од 50 научних и стручних радова у до- 
маћим и страним часописима и зборницима домаћих и ме-
ђународних конференција. Учествовала је у два домаћа нау-
чноистраживачка пројекта.

В. проф. др 
ДЕЈАН М. МАРИНКОВИЋ 

дипл. грађ. инж. 
Рођен је 1965. године у Шапцу. Ос-
новну школу је завршио у Липо-
листу, а средњу школу математич-
ко-техничке струке у Шапцу. Ди-
пломирао је на Грађевинском фа-
култету Универзитета у Београду 
1992. године на Одсеку за кон-
струкције. На Грађевинском фа- 

култету у Београду запослен је од 1992. године, најпре као 
млади таленат финансиран преко Републичке заједнице за 
тржиште рада, а затим, од 1994. године, као асистент-при-
правник на Катедри за менаџмент и технологију грађења. 
Након одбрањене магистарске тезе 1999. године изабран је 
у звање асистента. Докторску дисертацију из уже науче об-
ласти Менаџмент и технологија грађења одбранио је 2008. 
године, а у звање доцента изабран је 2013. године. У периоду 
од 1994. године до 2009. године обављао је дужност секрета-
ра Катедре. У звање ванредног професора изабран је 2020. 
године. У настави је ангажован на више предмета из обла-
сти менаџмента у грађевинарству, мерења и вредновања ра-
дова, економике грађевинарства и метода планирања.

Његов научноистраживачки, стручни и педагошки рад 
усмерен је пре свега на управљање пројектима, планира-
ње и контролу реализације пројеката, процену трошко-
ва, мерење и контролу продуктивности и економичности 
грађевинске производње, оцену и контролу успешности 
пословања грађевинских фирми и управљање људским ре-
сурсима. Учествовао је у реализацији три домаћа и једног 
међународног научноистраживачког пројекта.

Објавио је већи број научних радова у домаћим и стра-
ним часописима и зборницима са домаћих и међународних 
конференција. Учествовао је као предавач у одржавању ви-
ше курсева за стручњаке из праксе из области управљања 
пројектима, управљања трошковима и примене програм-
ских пакета за планирање и калкулације у грађевинарству. 
У периоду од 1992. године учествовао је на више пројеката у 
земљи и иностранству на пословима у вези са планирањем 
и контролом реализације пројеката, мерењем и контролом 
ефикасности грађевинске производње и унапређењем по-
словних процеса у грађевинским фирмама.

Доц. др 
ДРАГАН Б. АРИЗАНОВИЋ 

дипл. грађ. инж.
Рођен је 1953. године у Оџацима. 
После завршене IX београдске ги- 
мназије уписао се 1972. године 
на Грађевински факултет Универ- 
зитета у Београду, где је дипло-
мирао 1978. године на Одсеку за 
конструкције (смер Бетонске кон- 
струкције). После дипломирања за- 
послио се у предузећу Енергопројект 1978. године, чији је 
био стипендиста. Као инжењер-приправник ангажован је 
на пројектима и извођењу термотехничких и помоћних 
објеката у склопу великих комплекса. Године 1980. прешао 
је у предузеће Косовопројект, где је радио на пројектима 
хидротехничких објеката система Метохија 2. Од средине 
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1981 године радио је као самостални пројектант у бироу 
Индустријског инжењеринга Београд на пројектовању и 
извођењу објеката. 

Mагистарску тезу под насловома Примена теорије поуз-
даности у пројектовању конструкцијских система одбра-
нио 12. 5. 1986. године. Исте године изабран је за асистента 
за Организацију и технологију грађења на Грађевинском 
факултету у Београду. У току 1988. године био је на краћем 
студијском боравку на Империјал Колеџу у Лондону. Док-
торску дисертацију Оптимизација технологије извођења 
бетонских радова на ниским и високим температурама од-
бранио је 19. 11. 1993. године. За доцента за групу предмета 
Менаџмент и технологија грађења изабран је 1994. године.

Почетком 1999. године прешао је у Институт ИМС у 
Београду, где је у почетку радио на месту директора Цен-
тра за науку, истраживање и развој. На предлог Колегијума 
Института ИМС изабран је за в. д. директора, а касније, на 
основу јавног конкурса, за директора Института ИМС. 

Период 2004–2006. године проводи у Грађевинској ди-
рекцији Србије на месту помоћника директора за техничка 
питања и саветника директора. 

Након повратка на Грађевински факултет 2006. године 
своје деловање подређује развоју и осавремењавању наста-
ве. Поред тога, у сарадњи са колегама са Катедре, ради на из-
ради техничке документације и пројектима организације и 
технологије грађења у земљи и иностранству. У протеклом 
периоду вршио је и стручни надзор над радовима на јав-
ним објектима. Као судски вештак сарађује на разрешава-
њу бројних спорова, а за потребе матичног министарства 
врши ревизије пројеката. У пензију одлази 2017. године

Говори, чита и пише на руском и енглеском језику.

Доц. др 
ПРЕДРАГ С. ПЕТРОНИЈЕВИЋ 

дипл. грађ. инж.
Рођен је у Смедереву 1967. године. 
У родном месту завршио је Ос-
новну школу „Јован Цвијић” 1982. 
године, а 1986. године Гимназију 
„Јован Јанићијевић”. Дипломирао 
је на Грађевинском факултету Уни-
верзитета у Београду 1995. године 
на Одсеку за конструкције, а 2003. 
године на истом факултету одбранио је и магистарску тезу. 
У звање асистента биран је 2003. године. Докторску дисерта-
цију под називом Оптимизација избора грађевинских маши- 
на одбранио је на Грађевинском факултету у Београду 2011. 
године. У звање доцента на Грађевинском факултету Универ-
зитета у Београду изабран је 2011. године.

Од 2003. године учествује у извођењу наставе на пред-
метима у склопу Катедре за менаџмент, технологију и ин-

форматику у грађевинарству, као и у реализацији три већа 
научноистраживачка пројекта.

Поред рада у настави и на научним пројектима, активан 
је и у стручној примени стеченог знања. Радио је на изра-
ди бројних студија, као и на развоју бројних софтверских 
решења која се и данас активно користе у пракси.

Члан је Инжењерске коморе Србије и поседује лиценцу 
одговорног пројектанта грађевинских конструкција обје-
ката високоградње, нискоградње и хидроградње.

Учествовао је и учествује у планирању и контроли реа- 
лизације великог броја грађевинских пројеката, као и у про-
ценама вредности великог броја свих врста грађевинских 
објеката. Током 1997. године провео је шест месеци на кон-
троли реализације пројекта Нова опера у Москви.

Учествовао је у већем броју комисија Грађевинског фа-
култета у вештачењима судских спорова у вези са грађе-
винарством, као и на многим консултантским пословима. 
Овлашћени је судски вештак за област Грађевинарство од 
јуна 2006. године.

Учествовао је на више домаћих и међународних науч-
них и стручних скупова, са радовима који су публиковани 
у зборницима радова са тих скупова. Такође, рецензент је у 
једном међународном часопису.

Од страних језика говори, чита и пише на енглеском 
језику.

Доц. др 
ЗОРАНА М. ПЕТОЈЕВИЋ 

дипл. грађ. инж.
Рођена је у Прибоју 1979. године. 
Дипломирала је на Грађевинском 
факултету Универзитета у Бео-
граду 2005. године на Одсеку за 
конструкције. По завршетку сту-
дија, у периоду од 2006. до 2008. 
године, била је ангажована на ме- 
ђународним пројектима у Катару 
и Русији, након чега се као асистент запошљава на Грађе-
винском факултету у Београду и уписује докторске студије. 
Докторску дисертацију из научне области Енергетска ефи-
касност и грађевинска физика и области Менаџмент и 
технологија грађења одбранила је на Грађевинском факул-
тету у Београду 2018. године. У оквиру рада на докторској 
дисертацији боравила је на стручном усавршавању у ок-
виру докторске школе, Urban Physics Winter School, у орга-
низацији Swiss Federal Institute of Technology Zurich (ETH 
Zurich) у Швајцарској.

Од 2008. ангажована је прво као асистент на Катедри за 
управљање пројектима на Грађевинском факултету у Бео-
граду, а од 2019. године изабрана је у звање доцента на истој 
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Катедри. Од 2014. године ангажована је у реализацији на- 
ставе на специјалистичким студијама Енергетска ефика- 
сност, одржавање и процена вредности објеката у високо-
градњи на предметима Одржавање зграда и Енергетски 
менаџмент.

Поред рада у настави и бављења научно-истраживачким 
радом, активно je укљученa у сарадњу са привредним секто-
ром као саветник за реализацију инвестиционих пројеката, 
пружајући широк спектар консултантских услуга у области 
управљања инвестиционим пројектима, као и реализацији 
практичних обука из управљања пројектима за предузећа.

Објавила је већи број научних радова на домаћим и ме-
ђународним конференцијама и у страним часописима. Ко-
аутор је техничког решења Софтверско-хардверско решење 
за естимацију термалног импулсног одзива вишеслојног рав-
ног зида. Коаутор је књиге Управљање инфраструктурним 
пројектима. Такође, рецензент је у међународном часопису 
Applied Energy. 

Говори и пише на енглеском, немачком и руском језику. 

Доц. др 
ЂОРЂЕ Љ. НЕДЕЉКОВИЋ 

дипл. грађ. инж.
Рођен је у Сремској Митровици 
1984. године. Дипломирао је на 
Грађевинском факултету Универ-
зитета у Београду 2009. године, на 
Одсеку за конструкције, чиме је 
стекао звање дипломирани грађе-
вински инжењер. Докторску ди-
сертацију из уже научне области 
Информационе технологије у грађевинарству и геодезији 
успешно је одбранио 2018. године, чиме је стекао звање док-
тора техничких наука.

У континуитету је запослен на Грађевинском факултету 
Универзитета у Београду од 2010. године. Најпре у звању 
асистента студента докторских студија (2010–2016), по-
том у звању истраживача сарадника (2016–2018) и од 2018. 
у звању доцента. Од заснивања радног односа константно 
је ангажован у реализацији наставе на предметима: Рачу-
нарско цртање у грађевинарству, Основе програмирања у 
Пајтону, Основе програмирања у Visual Basic-у и Пословне 
комуникације и презентације – на основним академским 
студијама.

Поред рада у настави и на научним пројектима, активан 
је и у стручној примени стеченог знања. Радио је на развоју 
бројних софтверских решења и информационих система 
који се активно користе у грађевинској индустрији.

Аутор је и коаутор више радова у међународним и до-
маћим часописима, на међународним и домаћим научним и 

стручним скуповима, од којих су најзначајнији они из обла-
сти издвајања информација из неструктуираних извора на 
инвестиционим пројектима: Building a Construction Project 
Key-Phrase Network from Unstructured Text Documents (2017), 
Journal of Computingin Civil Engineering.

Доц. др 
ДУШАН М. ИСАИЛОВИЋ 

маст. инж. грађ.
Рођен је у Крагујевцу 1989. годи- 
не. Дипломирао је на Грађевин-
ском факултету Универзитета у 
Београду 2013. године на Одсеку 
за конструкције, а 2015. године на 
истом одсеку одбранио је и мастер 
тезу. У току мастер студија, као 
инжењер-приправник у предузе- 
ћу Танкмонт д.о.о, радио је на изградњи челичних наф-
тних резервоара у Сибиру. Од 2015. до 2016. године био је 
пројектант бетонских конструкција у предузећу Центро-
пројект д.о.о. Докторске студије на Грађевинском факул-
тету Универзитета у Београду уписује 2015. године. Док-
торску дисертацију из уже научне области Информационе 
технологије у грађевинарству и геодезији на тему информа-
ционог моделирања оштећења армиранобетонских мосто-
ва одбранио је 2020. године.

Од 2016. до 2020. године ради као асистент – студент 
докторских студија, а од 2021. као доцент на Катедри за 
управљање пројектима у грађевинарству на Грађевинском 
факултету у Београду. Ангажован је на вежбама из Рачунар-
ског цртања и неколико предмета из основа програмирања 
(Matlab, Python, Visual Basic). Од 2017. године ангажован је 
на новом предмету – Основе пројектовања применом BIM 
технологије. 

Учествовао је у COST акцији TU1406, под називом 
Спецификације квалитета за друмске мостове, стандар-
дизација на европском нивоу. Oд 2018. године учествује у 
научном и технолошком пројекту, финансираном од стране 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја Репу-
блике Србије TR-36038, под називом Рaзвoj мeтoдe изрaдe 
прojeктнe и извoђaчкe дoкумeнтaциje инстaлaциoних мрe-
жa у згрaдaмa кoмпaтибилнe сa BIM прoцeсoм и рeлeвaн-
тним стaндaрдимa. Од 2019. године део је истраживачког 
тима међународног научног пројекта AMSFree. Члан је на-
ционалне комисије за доношење стандарда под именом Ин-
формационо моделирање објеката – BIM.

Објавио је неколико научних радова на домаћим и ме-
ђународим конференцијама и један у часопису на SCI ли-
сти. Рецензент је у два међународна научна часописа.

Говори и пише енглески језик.
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АЛЕКСАНДАР С. СЕНИЋ 
дипл. грађ. инж. 

Рођен је 1978. године у Смедерев-
ској Паланци. Основну школу за- 
вршио у Рачи, а гимназију у Смеде-
ревској Паланци. У току основног 
и средњег образовања био је доби-
тник дипломе Вук Караџић и по-
себних диплома за постигнуте ре- 
зултате из математике и хемије. 
Грађевински факултет у Београду 
уписао је 1997. године, а дипломирао 2002. године, на Одсе-
ку за хидротехнику, са највишом просечном оценом у гене-
рацији. Тренутно је докторанд на Грађевинском факултету 
у Београду, на Одсеку за менаџмент, технологију и инфор-
матику у грађевинарству, просечна оцена 10,00. Изабран је 
2010. године за асистента на Катедри за управљање пројек-
тима у грађевинарству.

Објавио је више научних и стручних радова у домаћим 
и страним часописима и у зборницима домаћих и међуна-
родних конференција.

Стални је судски вештак у области грађевинарства. Ли-
ценцирани је дипломирани грађевински инжењер, као од-
говорни пројектант и одговорни извођач радова, члан је 
Инжењерске коморе Србије.

Народни посланик био је у два мандата (2012. и 2014. го-
дине) и делегат у Парламентарној скупштини Савета Евро-
пе (2014–2016).

Од 2017. године на функцији је директора Сектора за 
управљање изградњом у Коридорима Србије. Управљао је 
реализацијом пројекта Коридор 10 кроз Србију, као и из-
градњом ауто-пута Милош Велики. Руководи изградњом 
Моравског коридора, Фрушкогорског коридора, ауто-пута 
Рума–Шабац–Лозница, ауто-пута Београд – Зрењанин – Но- 
ви Сад и ауто-пута Ниш–Мердаре.

МАРИЈА М. ПЕТРOНИЈЕВИЋ 
маст. инж. грађ.

Рођена је 1988. године у Аранђе-
ловцу, где је завршила основну 
школу и гимназију. Грађевински 
факултет Универзитета у Београду 
уписала је 2007. године, а основне 
и мастер академске студије завр-
шила је 2012. године на студијском 
програму Грађевинарство, модул 
Конструкције. Докторске студије 
на Грађевинском факултету Универзитета у Београду, мо-
дул Грађевинарство, уписала је школске 2012/2013. године. 
У звање асистента студента докторских студија изабрана 

је 2013. године за ужу научну област Информационе тех- 
нологије у грађевинарству и геодезији на Катедри за упра-
вљање пројектима у грађевинарству Грађевинског факултета 
Универзитета у Београду. У звање истраживач-сарадник из-
абрана је 2020. године.

Учествовала је као истраживач на пројекту Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја Републике Срби- 
је ТР 36038 Развој методе израде пројектне и извођачке до-
кументације инсталационих мрежа у зградама компати-
билне са BIM процесом и релевантним стандардима. Члан 
је BIM Dictionary тима за српско говорно подручје, у оквиру 
иницијативе BIMе. Члан је поткомисије за стандарде и срод-
не документе КS U442, Информационо моделовње објека- 
та – BIM, у оквиру Института за стандардизацију Србије.

Њен научноистраживачки, стручни и педагошки рад ус- 
мерен је на поље информационог моделовња објеката у гра-
ђевинарству – BIM. На Катедри за управљање пројектима у 
грађевинарству учестовала је у настави на предмету Основе 
пројектовања применом БИМ технологија.

АНА Ј. НАДАЖДИ 
дипл. грађ. инж.

Рођена је 1984. године у Крушев- 
цу. Дипломирала је на Грађевин- 
ском факултету у Београду 2010. 
године на програму Грађевинар-
ство, модул Менаџмент, техноло- 
гије и информатика у грађеви-
нарству. Исте године је добила 
награду Института за менаџмент, 
технологију и информатику у гра-
ђевинарству за најбољи дипломски рад. Докторске студије 
на Грађевинском факултету у Београду уписала је школске 
2010/2011. године. У звање асистента студента докторских 
студија изабрана је у септембру 2014. године за ужу научну 
област Менаџмент и технологија грађења. 

Има десетогодишње искуство као консултант за упра-
вљање уговорима у грађевинарству. У овом својству била је 
ангажована током изградње великих инвестиционих про- 
јеката у Србији. Њен педагошки рад усмерен је на управља-
ње грађењем, управљање пројектима и људским ресурсима 
у грађевинарству. У научноистраживачком раду посебно је 
интересују прединвестиционе и постинвестиционе анализе 
грађевинских пројеката. Докторска дисертација се односи 
на примену принципа циркуларне економије и формирање 
модела за процену одрживости у управљању отпадом од 
грађења и рушења у Србији. Објавила је више научних и 
стручних радова у страним часописима и у зборницима до-
маћих и међународних конференција.
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МАРИЈА З. ПЕТРОВИЋ 
маст. инж. грађ.

Рођена је 1990. године у Ваљеву, 
где је завршила основну школу и 
гимназију. На Грађевинском фа-
култету у Београду завршила je ос-
новне академске студије 2013. го-
дине и мастер академске студије 
2014. године на студијском про- 
граму Грађевинарство, модул Ме-
наџмент, технологије и информа-
тика у грађевинарству. Докторске студије на Грађевинском 
факултету у Београду, модул Грађевинарство, уписала је 
школске 2014/2015. године. У периоду од 2014. до 2015. го-
дине била је ангажована као инжењер-сарадник Развојног 
центра Грађевинског факултета. Изабрана је у звање аси-
стента студента докторских студија у септембру 2015. го- 
дине за ужу научну област Менаџмент и технологија гра-
ђења. 

Њен научноистраживачки, стручни и педагошки рад 
усмерен је на технике планирања и контроле реализације 
пројекта, анализу ризика на пројекту и организацију гра-
ђења. Објавила је више научних и стручних радова.

НЕВЕНА Р. СИМИЋ 
маст. инж. грађ.

Рођена је 1990. године у Ваљеву. 
Основну школу и гимназију завр-
шила је у Убу. На Грађевинском 
факултету у Београду заврши-
ла је основне академске студије 
2013. и мастер академске студије 
2014. године на студијском про-
граму Грађевинарство, модул Ме- 
наџмент, технологије и информа- 
тика у грађевинарству. Добитник је признања Грађевинског 
факултета за изузетне резултате постигнуте у току студи-
рања. Докторске академске студије на Грађевинском факул-
тету у Београду, модул Грађевинарство, уписала је школске 
2014/2015. године. У Развојном центру Грађевинског факул-
тета у Београду запослена је од новембра 2014. године као 
инжењер-сарадник. У звање асистента студента доктор-
ских студија на Грађевинском факултету изабрана је у сеп-
тембру 2015. године за ужу научну област Менаџмент и 
технологија грађења. 

Њен научноистраживачки и стручни рад усмерен је на 
планирање и контролу трошкова у грађевинарству. Обја-
вила је више научних и стручних радова у зборницима 
домаћих и међународних конференција и учесник је на два 
научна пројекта.

АБЕЛ Б. ДУРАН 
маст. инж. грађ.

Рођен је 1994. године у Пријепо-
љу, где је завршио основну школу 
и гимназију. Основне академске 
студије на Грађевинском факул-
тету у Београду завршио je 2017. 
године као студент генерације са 
просечном оценом 9,61. Мастер 
академске студије на истом фа-
култету завршио је 2018. године 
са просечном оценом 10,0. Добитник је награде за најбољи 
дипломски и мастер рад одбрањен на Катедри за управља-
ње пројектима у грађевинарству. Као студент мастер ака-
демских студија освојио је прво место на Националном и 
Интернационалном такмичењу у управљању пројектима, 
за шта добија награду за изузетан допринос у промоцији 
институције Грађевинског факултета Универзитета у Бео-
граду. Добитник је повеље општине Пријепоље за изузетне 
резултате постигнуте у области образовања у 2017. години. 
Докторске академске студије на Грађевинском факултету 
у Београду уписао је 2018. године као први на ранг-листи. 
Изабран је у звање асистента студента докторских студија 
у јануару 2019. године за ужу научну област Менаџмент и 
технологија грађења. 

Његов научноистраживачки и стручни рад усмерен је 
на област уговарања у грађевинарству (FIDIC, AIA, JCT и 
NEC модели уговора), грађевинске спорове и арбитражне 
поступке на великим инвестиционим пројектима. Објавио 
је више научних и стручних радова у зборницима домаћих 
и међународних конференција.

Поред матерњег српског језика, течно говори, чита и пи-
ше енглески језик.

Доц. др 
ЗОРАН Б. ЂОРЂЕВИЋ 

дипл. грађ. инж.
Рођен је у Београду 1960. године. 
Дипломирао је на Грађевинском 
факултету Универзитета у Београ- 
ду 1984. године на Одсеку за кон-
струкције, а 1992. године на истом 
факултету одбранио је и магистар-
ску тезу на Одсеку за менаџмент и 
информационе технологије. Док-
торску дисертацију је одбранио на Грађевинском факулте- 
ту у Београду 1998. године. Изабран на Грађевинском факул-
тету Универзитета у Београду у звање доцента 1999. године.

Од 1989. до 1999. године ради на Катедри за менаџмент 
и информационе технологије Грађевинског факултета у Бе-



276   ◆   175 година Грађевинског факултета Универзитета у Београду (1846–2021)

II

Ка
те

др
е

УП
Г

ограду, прво као асистент-приправник, а од 1992. године 
као асистент на предметима Организација грађевинских ра-
дова и Управљање пројектима. Од 1999. године постаје на-
ставник на наведеним предметима.

Од 2004. године престаје са радом на Грађевинском фа-
култета у Београду и у потпуности се посвећује консултант-
ском послу.

Поред рада у настави и на научним пројектима, активан 
је и у стручној примени стеченог знања. Радио је на изра-
ди бројних студија, као и на развоју бројних софтверских 
решења која се и данас активно користе у пракси. 

Говори и пише енглески језик. 

Доц. др 
МИЉАН С. МИКИЋ 

дипл. грађ. инж.
Рођен је у Ћуприји 1982. године. 
Дипломирао је на Грађевинском 
факултету Универзитета у Београ-
ду 2007. године на Одсеку за пла-
нирање и грађење насеља. Док- 
торску дисертацију је одбранио 
на Грађевинском факултету у Бе-
ограду 2015. године из области 
управљања ризицима на капиталним инфраструктурним 
пројектима.

У периоду 2009–2015. године радио је као асистент на 
Катедри за управљање пројектима у грађевинарству, а у 
периоду 2015–2019. године као доцент на истој катедри и 
држао наставу из предмета Управљање пројектима у грађе-
винарству на основним и Управљање ризицима на мастер 
студијама.

Од 2017. године у звању доцента предаје Инжењерски 
менаџмент на Универзитету у Лидсу (Велика Британија).

Био је гостујући предавач на Егејском универзитету у 
Атини. 

Као консултант у области управљања пројектима је 
од 2008. године ангажован на развоју и изградњи више 
инфраструктурних, индустријских и туристичких проје-
ката у Србији, Црној Гори, Русији и Грузији. Оснивач je и 
директор дигиталне платформе и компаније Орук (Orook.
net). Члан је надзорног одбора удружења БИМ Србија, као 
и више комитета научноистраживачких пројекта Европ-
ске уније.

Објавио је неколико радова у међународним часописима 
са impact фактором и више радова у домаћим часописима и 
на научним скуповима.

РАДОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ 
дипл. грађ. инж, MBA

Дипломирао је на Грађевинском 
факултету у Београду, Одсек за 
хидротехнику, 1992. године. До-
битник је награде Примавера за 
најбољи дипломски рад на Кате-
дри за организацију и технологију 
грађења.

За време свог рада на Грађевин-
ском факултету, од 1992. до 1999. 
године, учествовао је у планирању и праћењу изградње про-
јеката у земљи и иностранству. На McGill универзитету у 
Монтреалу завршава MBA студије 2001. године и започиње 
професионални рад у банкарству и risk management-у.

Мр НИКОЛА Ђ. ПЕРИН 
магистар рачунарства

Рођен је 1966. године у Новом Саду. 
Основну школу и гимназију завр-
шио у Београду. На Математичком 
факултету у Београду завршио je 
основне академске студије 1988. 
године и магистрирао 1998. годи-
не на Одсеку за рачунарство и ин-
форматику. Изабран је у звање аси-
стента 1991. године на Грађевин-
ском факултету у Београду. Године 2014. прелази у Micro- 
soft Development Center Serbia.

Његов научноистраживачки и стручни рад усмерен је на 
примене нумеричких метода у проблемима грађевинарства 
и геодезије, као и на развој информационих система. Обја-
вио је више научних и стручних радова у домаћим и стра-
ним часописима и у зборницима домаћих и међународних 
конференција.

наУчноИстражИвачкИ рад
Научноистраживачки развој у области менаџмента и упра- 
вљања пројектима у грађевинарству и у области инфор-
мационих технологија у грађевинарству и геодезији је по-
ред наставне делатности, посебно важан део активности 
Катедре. Током последњих 25 година, Катедра је активно 
учествовала у низу домаћих и међународних научних про-
јеката. Кроз научно-истраживачки рад и нарочито кроз ак-
тивности везане за докторске студије рађено је на развоју 
научног подмлатка.

докторати одбрањени на катедри
У периоду од 1996. до 2021. године на Катедри је одбрањено 
20 докторатa. У наставку се даје списак доктората, као ефек-
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назива теме на српском и на енглеском, даје се и име мен-
тора.

1998.
Зоран Ђорђевић: Управљање пројектима у грађевинарству 
коришћењем рачунарских комуникација (Computer Commu- 
nications in Construction Project Management), ментор: проф. 
др Живојин Прашчевић.

2002.
Жељко Поповић: Модел управљања грађевинским проје-
ктима у специфичним климатским и тржишним условима 
(Construction project management model in specific climatic and 
market conditions), ментор: проф. др Живојин Прашчевић.

2003.
Предраг Борота: Оцена и управљање ризиком од непого- 
да – објекти и осигурање (Assessment and Management of Bad 
Weather Risks – Objects and Insurance), ментор: проф. др Жи-
војин Прашчевић.

2004.
Наташа Прашчевић: Информациони систем за планирање 
и праћење реализације пројекта у грађевинарству (Informa-
tion system for planning and control of project realization in con-
struction), ментори: проф. др Никола Клем и проф. др Бра-
нислав Ивковић.

Зоран Цекић: Стратегијско управљање грађевинским 
предузећима на међународном тржишту (Strategic mana-
gement of construction companies in the international market), 
ментор: проф. др Живојин Прашчевић.
Милош Кнежевић: Управљање ризиком при реализацији 
грађевинских пројеката (Risk management during realization 
of the Civil Engineering Projects of construction projects), ментор: 
проф. др Живојин Прашчевић.

2007.
Ненад Иванишевић: Управљање процесом избора уговорне 
стратегије у грађевинарству уз примену теорије фази (рас-
плинутих) скупова (Management of Construction Contract 
Strategy Selection by Applying the Theory of Fuzzy Sets), ментор: 
проф. др Живојин Прашчевић.

Зоран Стојадиновић: Систем управљања пројектима 
изградње стамбено-пословних објеката на бази интеграције 
процеса пројектовања и грађења (Design and construction 
processes integration based project management system for hou-
sing projects), ментор: проф. др Бранислав Ивковић.

Коса Голић: Планирање ресурса у грађевинарству при-
меном вештачких неуронских мрежа и интегрисаних фази 
неуронских система (Resource planning in construction using 

artificial neural networks and integrated fuzzy neural systems), 
ментор: проф. др Живојин Прашчевић.

2008.
Дејан Маринковић: Модел за оцену и контролу успешности 
пословања малих и средњих грађевинских предузећа (Per-
formance evaluation and control model for small and medium 
sized construction companies), ментори: проф. др Живојин 
Прашчевић и проф. др Бранислав Ивковић.

Љубо Марковић: Унапређење процеса реализације ин-
вестиционог пројекта са анализом трошкова и ризика (Im-
proving the investment project implementation process with cost 
and risk analysis), ментор: проф. др Живојин Прашчевић.

2011.
Предраг Петронијевић: Оптимизација избора грађевин-
ских машина (Construction equpment selection optimization), 
ментори: проф. др Живојин Прашчевић и проф. др Бранис-
лав Ивковић.

2012.
Симо Суђић: Оптимални модели за планирање и управља-
ње трошковима реализације грађевинских пројеката (Opti-
mal models for planning and managing expences of construction 
project realisation), ментор: проф. др Бранислав Ивковић.

2015.
Миљан Микић: Управљање ризицима при изградњи ка-
питалних инфраструктурних објеката у циљу побољшања 
њихове одрживости (Risk management during planning and 
construction of large infrastructure projects for improving project 
sustainability), ментор: в. проф. др Зорана Науновић.

2018.
Ђорђе Недељковић: Издвајање и визуелизација знања из 
текстуалних извора за потребе управљања инвестицио-
ним пројектима у грађевинарству (Knowledge Extraction and 
Visualization from Textual Sources Intended for Construction 
Project Management), ментор: проф. др Милош Ковачевић.

Милан Мирковић: Оптимизација расположивости си-
стема за производњу и уграђивање битуменом везаних 
материјала (System avalibility optimization for production and 
embeding of bitumen bounded materials), ментор: проф. др 
Бранислав Ивковић.

Зорана Петојевић: Оптимизација грађевинских мера у 
циљу смањења потребне енергије за грејање у стамбеним 
зградама (Optimization of Construction Measures for Reducing 
Heating Energy Demand in Residential Buildings), ментор: в. 
проф. др Горан Тодоровић.

Миљан Ковачевић: Модел за прогнозу и процену трош-
кова изградње армиранобетонских друмских мостова (Mo- 
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del for Forecasting and Assessment of Construction Cost of Rein- 
forced-Concrete Bridges), ментор: проф. др Ненад Ивани-
шевић.

2020.
Душан Исаиловић: Дигитални приказ оштећених армира-
нобетонских мостова (Digital representation of as-damaged 
reinforced concrete bridges), ментор: проф. др Раде Хајдин.

Игор Милошевић: Одређивање резидуалне вредности 
грађевинске механизације применом метода машинског 
учења (Estimating residual value of heavy construction equip-
ment using machine learning methods), ментор: проф. др Ми-
лош Ковачевић.

научни пројекти
Истраживачи са Катедре били су ангажовани у различи-
тим међународним и домаћим научним пројектима и дру-
гим облицима научне сарадње. Од пројеката издвајамо сле-
деће:

TР – 16011: Управљање великим инвестиционим проје-
ктима у грађевинарству – домаћи, национални научни про- 
јекат који је финансирало Министартво науке и технолошког 
развоја, из групације пројеката Технолошког развојног про-
грама (пројектни циклус 2008–2010), руководилац проје-
кта проф. др Бранислав Ивковић.

ТР – 13020: Интелигентни веб-претраживач за потребе 
грађевинске индустрије Србије, у периоду од 2008. до 2009. 
године, руководилац пројекта Милош Ковачевић,

Стратегија развоја грађевинарства у Црној Гори до 
2020. године (међународни тим експерата, Универзитет Св. 
Кирил и Методије, Грађевински факултет, Скопље, Ма-
кедонија), октобар 2008 – март 2009. Пројекат финансиран 
од стране Владе Црне Горе, Министарства за економски 
развој.

Технолошки пројекат ТР 16025 Пилот-пројекат: При-
мена IFC (ISO/PAS 16739:2005) стандарда у систему суве 
градње, 2008–2011, руководилац др Игор Светел, Иноваци-
они центар Машинског факултета у Београду д.о.о.

Европски FP7 пројекат ARTreat – Multi-level patient-
specific artery and atherogenesis model for outcome prediction, 
decision support treatment, and virtual hand-on training, Grant 
agreement no.: FP7 – 224297. Истаживач са наше Катедре ба-
вио се, у периоду од 2009. до 2011. године, применом класи-
фикационих метода машинског учења за предвиђање скло-
ности ка срчаним обољењима на основу релевантне генске 
секвенце.

Технолошки пројекат ТР 36038: Развој методе израде 
пројектне и извођачке документације инсталационих мре-
жа у зградама компатибилне са БИМ процесом и релевант–
ним стандардима, од 2011. године, руководилац др Игор 

Светел, Иновациони центар Машинског факултета у Бео-
граду д.о.о.

Улога и имплементација државног просторног плана и 
регионалних развојних докумената у обнови стратешког 
истраживања, мишљења и управљања у Србији, III 47014. 
Пројекат је трајао од 2011. до 2019. године. 

Истраживање стања и метода унапређења грађевинских 
конструкција са аспекта употребљивости, носивости, еко- 
номичности и одржавања, ТР 36048. Пројекат траје од 2011. 
године.

Европска COST акција: COST Action TU1003, MEGAPRO-
JECT: The Effective Design and Delivery of Megaprojects in the 
European Union (руководилац пројекта проф. др Наоми 
Брукс, Универзитет у Лидсу (University of Leeds), Вели-
ка Британија. Истраживачи са наше Катедре учествовали 
су, у периоду од 2013. до 2015. године, у анализи фактора 
ризика који доводе до кашњења и буџетског прекорачења 
приликом извођења најкрупнијих грађевинских пројеката. 
У овом процесу прикупљени су подаци о приближно пе-
десет европских мегапројеката, па је потом креиран модел 
машинског учења који, на основу четири групе бинарних 
атрибута, предвиђа догађаје кашњења и буџетског преко-
рачења. Посебан изазов представљало је учење из малог 
броја података јер су мегапројекти, по својој природи, вео-
ма ретки грађевински подухвати.

ERASMUS+ Programme: WIFI Academy for Facility Mana-
gement (WIFI – FMA) (2014–2017).

У периоду од 2015. до 2018. године наши истраживачи 
учествовали су у билатералном пројекту са Швајцарском 
по имену Resilient Kraljevo: Management Reconstruction Effort 
SCOPES. У сарадњи са реномираним универзитетом ETH 
Zurich из Цириха, развијани су модели машинског учења 
за брзу предикцију штете на породичним кућама након 
земљотреса. Показано је да се само на основу конструк-
тивног система, старости, спратности, површине основе и 
геолокације куће могу предвидети класе оштећења. Овом 
приликом развијени су методи за селекцију репрезента-
тивног узорка кућа пре појаве земљотреса. Предложен је 
и систем који се заснива на локалним проценитељима ко-
ји би, непосредно након земљотреса, обишли репрезен-
тативни узорак и пружили потребне информације пре-
дикционом моделу. Истраживачи из области управљања 
пројектима предложили су пробабилистички метод за 
процену очекиваних трошкова санације кућа који се ба-
зира на моделу за класификацију оштећења. Пројекат је 
изузетно значајан јер је показао на примеру земљотреса 
у Краљеву из 2010. године да је могуће предвидети штете 
без експлицитних информација о кретању тла у тренутку 
земљотреса, те да је модел универзалан јер се не заснива 
на аналитичким релацијама које се везују за посебне ти-
пове кућа.
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Међународни Хоризон 2020 научноистраживачки про-
јекат финансиран од стране Европске комисије: Business 
Models for Enhancing Funding and Enabling Financing for Infra-
structure in Transport (BENEFIT) (руководилац пројекта prof. 
dr Athena Roumboutsos, University of the Aegean, Greece, од 
2014. године.

Европска COST акција: COST Action CA16114: RESTORE 
– REthinking Sustainability TOwards a Regenerative Economy 
(2017–2021) која се бавила питањима у вези са енергетском 
ефикасношћу и одрживим развојем

Чланови Катедре учествују у научном пројекту Cash Flow 
Based Change Management Software, Доказ концепта, фина-
сиран од стране Фонда за иновациону делатност Републике 
Србије (2020–2021).

ПравцИ развоја катедре

настава
У домену информационих технологија у грађевинарству 
и геодезији, а у оквиру акредитције из 2021. године, пре- 
позната је потреба да се у оквиру основних грађевинских 
студија иновирају постојећи курсеви из Основа програ-
мирања у Матлабу и Пајтону, те да се уведе нови курс из 
области Информационог моделирања грађевинских об-
јеката (БИМ) који је предвиђен у V семестру. На основ-
ним студијама из геодезије уводе се курсеви који се ба- 
ве анализом и креирањем предикционих модела из по-
датака – Анализа података у Пајтону и Матлабу. У окви-
ру мастер академских студија, на модулу Организација, 
технологија и информатику у грађевинарству, уводе се 
курсеви који имају за циљ да унапреде знања из области 
БИМ технологија, управљања информацијама у грађеви-
нарству и анализе података у грађевинарству. Наставни-
ци Катедре активно су учествовали у формирању настав-
них планова и програма за новопредложени студијски 
програм из геоинформатике и учествоваће у извођењу на-
ставе на појединим курсевима.

По новој акредитацији која креће од школске 2021/2022. 
године предвиђене су обједињене трогодишње основне 
студије. Осим изборних предмета Правна регулатива у 
грађевинарству и Економија у грађевинарству у III семе-
стру (студенти бирају један од два предмета), у V и VI се-
местру ће наставници са Катедре за управљање пројекти-
ма држати предавања из предмета Основи организације и 
технологије грађења (обавезни предмет) и Основе упра-
вљања пројектима, односно Планирање и контрола трош-
кова у грађевинарству (изборни предмети где студенти 
бирају један од два наведена предмета).

Акредитацијом из 2021. године предвиђене су двогоди-
шње мастер студије на модулу Организација, технологије 

и информатика у грађевинарству. Предавања на овом мо-
дулу ће у највећем делу држати наставници са Катедре за 
управљање пројектима у грађевинарству. Осим постојећих 
предмета, акценат се ставља на управљање пројектима, 
пројектовању организације грађења, савременим метода-
ма планирања, грађевинској механизацији, правној про-
блематици у вези са уговарањем и реализацијом уговора 
о грађењу, планирање и контролу трошкова грађења, при-
мену БИМ технологија. На модулу је предвиђено значајно 
повећање у изучавању технологија грађења не само бетон-
ских и челичних објеката високоградње, већ и путева и же-
лезница, хидротехничких објеката и конструкција, како би 
се будући мастер грађевински инжењери који заврше овај 
модул што шире оспособили за потребе савремене гра-
ђевинске праксе.

У наредном периоду планиране су измене специјали-
стичких студија Управљање инвестиционим пројектима у 
грађевинарству, где би се омогућило не само грађевинским 
инжењерима већ и другим учесницима у реализацији инве-
стиционих пројеката (техничких струка: архитектама, еле- 
ктроинжењерима, машинским инжењерима, али и еконо-
мистима и др.) да сагледају различите аспекте управљања 
инвестиционим пројектима у грађевинарству.

наука
Катедра планира активно ангажовање на домаћим и међу-
народним научним пројектима и у наредном периоду. Даљи 
развој сарадње са светским универзитетским центрима уз 
активније укључивање млађих кадрова посебно у вези са 
израдом докторских дисертација и програмима размене 
наставника и сарадника.

У домену управљања инвестиционим пројектима и ин-
формационих технологија, Катедра ће се бавити истра-
живањима из области БИМ технологија и њиховом при-
меном у пракси, посебно у вези са 4д и 5д (време и новац) 
планирањем и контролом реализације, применом машин-
ског учења и метода вештачке интелигенције у процесу 
управљања пројектима, могућношћу коришћења дронова и 
видео-камера за надгледање процеса рада на градилишти-
ма, као и употребом технологија попут виртуелне и проши-
рене реалности. У домену геоинформатике, истраживачи 
ће се бавити анализом сателитских и радарских осматрања 
за потребе креирања предиктивних модела и карти разли-
читих просторних феномена, попут приноса житарица, ко-
личине органског угљеника у тлу, клизишта, дневних тем-
пература и падавина и осталих.

Катедра поред досадашњих области истраживања пла-
нира развој истраживања у вези са одрживим развојем, 
одржавањем објеката, циркуларном економијом и енергет-
ском ефикасношћу.
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Крајем 2020. године, Грађевински и Математички фа-
култет добили су престижни пројекат Фонда за науку Ре- 
публике Србије из области примене вештачке интели-
генције у техничким наукама. Пројекат ЦЕРЕС (EO-based 
information for “smarter” agriculture and carbon farming), 
чији је руководилац професор са Катедре, бавиће се у на-
редне две године применом машинског учења, а нарочи-
то дубоког учења (Deep Learning), за потребе предвиђања 
пољопривредних приноса, раног откривања болести жита-
рица, те детекцијом нивоа органског угљеника, све из ра-
дарских и оптичких сателитских података.

У току је и национални конкурс Фонда за науку кроз 
програм ИДЕЈЕ, на који је конкурисала група истраживача 
са темом RELA.RS – Towards resilience: Rapid Earthquake Loss 
Assessment Frameworkand Recovery Strategies. Циљ пројекта 

јесте да се, уз помоћ техника машинског учења, а на осно-
ву прикупљених података о штетама на зградама након 
земљотреса, из погодно изабраног репрезентативног узор-
ка, креира предикциони модел за класе оштећења, као и да 
се предвиде трошкови поправке зграда. Тема представља 
наставак успешно завршеног пројекта Resilient Kraljevo: Ma-
nagement Reconstruction Effort и бавиће се, поред предикцио-
них модела штете и коштања, могућношћу снимања штете 
посредством дронова, те квантификацијом оштећења пу-
тем метода Computer Vision. Поред наведеног, RELA.RS ће 
разматрати различите сценарије поправке штете и опорав-
ка погођене заједнице, узимајући у обзир локалне услове 
на грађевинском тржишту и макроекономске параметре 
окружења.
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ИсторИјскИ развој геодезИје И геоИнформатИке 
У вИсокошколској наставИ до 1996. годИне

Период до оснивања факултета 1948. године
Грађевински факултет Универзитета у Београду је најстари- 
ја и највећа високошколска и научна установа из области 
грађевинарства и геодезије у Србији. Почетак наставе и 
образовања на високошколском нивоу у Србији везује се 
за октобар 1838. године када је основан Лицеум Књажества 
сербског. У јуну 1834. године кнез Милош је саопштио свом 
попечитељу за просвету: ,,[…] да је намеран гимназију Кра-
гујевачку (формирана 1833. године) узвисити на Лицеј” и за- 
поведио му да нађе два професора од којих ће један од њих 
инжењер по струци бити. У Крагујевцу је у октобру 1838. 
године основан Лицеум Књажества сербског (Лицеј) на ко-
ме је школовање трајало две године. За ректора и профе-
сора Лицеја постављен је Атанасије Николић (1803–1882), 
,,потврђени инџинир земљомерник” (звање добијено на Уни- 
верзитету у Пешти 1829. године) из Сомбора. Атанасије Ни-
колић је био и оснивач и идејни творац Инџинерске школе, а 
касније и покретач Српске академије.

Важно је нагласити да је у читавом овом временском пе-
риоду, од 1839. године па све до данас, дакле пуних 180 го-
дина, геодезија била присутна у настави високошколских 
установа Србије, без обзира на називе школа – Лицеј, Велика 
школа или Геодетски одсек Техничког, односно Грађевинског 
факултета.

Као последица нових околности, 1846. године основана 
је ,,Инџинирска школа” по захтеву ,,попечитељства внутре-
них дела”, са Илијом Гарашанином на њеном челу. У вези 
са оснивањем ове школе, Србске новине 1846. године пишу: 
,,Ако је које заведеније земљи нашој потребитачно, то је заис-
та ова инџинирска школа, зашто званичнике ни за коју стру-
ку данас није тако тешко наћи као за струку инџинирску, а 
особито у нашој земљи […]”.

Доласком на престо кнеза Михаила 1860. године, посеб-
на пажња посвећена је реформи Лицеја, тако да већ 1863. го-
дине Лицеј прераста у Велику школу (Академију). Нови за-
кон којим је основана Велика школа уз мање измене остао је 
на снази све до 1905. године. Велика школа је имала три фа-
култета: Филозофски, Технички и Правни. Настава на Тех- 
ничком факултету трајала је четири године, а геодезија је 
изучавана у оквиру предмета дескриптивна геометрија.

Академијски савет Велике школе 8. јануара 1875. године 
подноси министру просвете и црквених дела Предлог Зако-
на о уређењу Велике школе (Академије). Овај предлог Закона 
за геодете има посебан значај јер је управо њиме у чл. 47. 
предвиђено оснивање Геодетског кабинета.

Геодезија се као научнотехничка дисциплина равнопра-
вно третира са осталим техничким дисциплинама у оквиру 
Велике школе. Од тада се на Техничком факултету настава 
изводи из више дисциплина, укључујући и предмете Виша 
геодезија и Нижа геодезија с топографским цртањем.

Крајем XIX века, школске 1888/1889. године, Технички ф- 
акултет добија већу самосталност, а за првог старешину по-
стављен је Милан Андоновић, професор геодезије.

Касније, 1908. године, основана је приватна школа – Ака-
демија проф. Милана Андоновића.

У периоду од 1908. до 1912. године у обе школе дипло-
мирало је укупно 200 геометара. Ово су били први геодет-
ски стручњаци са средњом стручном спремом образовани 
у ондашњој Србији. Од тада непрекидно траје образова-
ње геодетских стручњака са средњом стручном спремом у 
Србији.

Најзначајнија реформа на Техничком факултету спрове-
дена је 1897. године, када је он подељен на три посебна од-
сека: Грађевинско-инжењерски, Архитектонски и Машин- 
ско-технички одсек. Од тада почиње веће присуство гео-
дезије у високошколској настави.

Историјску прекретницу у развоју високог школства у 
Србији представља Закон о универзитету, донет 1905. годи-
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не, по ком се Велика школа у Београду проглашава за Уни-
верзитет. Универзитет је у свом саставу имао пет факулте-
та: Богословски, Филозофски, Правнички, Медицински и 
Технички.

Технички факултет се 1906. године дели на три одсека: 
Одсек за грађевинске инжењере, Одсек за архитекте и Одсек 
за машинске инжењере. У оквиру Техничког факултета пре-
давано је 67 научних дисциплина и вештина. Међу њима, по-
ред осталог, предавани су Геодезија и Топографско цртање. 
Одмах по отварању Универзитета, за наставнике Техничког 
факултета изабрани су: проф. Милан Андоновић – Геодезија, 
хонорарни проф. Јосиф Ковачевић – Техничко и топограф-
ско цртање и доц. инж. Драгомир Андоновић – Геодетска 
вежбања.

Научни приступ у образовању кадрова са високом спре-
мом почиње тек 1935. године, када се уредбом о Техничким 
факултетима у Београду, Загребу и Љубљани децидно ис-
тиче да је задатак изучавања техничких дисциплина ,,[…] 
спремање научних и стручних кадрова за све гране техни-
ке”. Ова година (1935) посебно је важна за геодетску струку 
јер те године управо почиње образовање геодетских кадро-
ва са високом стручном спремом, на Грађевинском одсеку 
Техничког факултета Универзитета у Београду.

На Техничком факултету у Београду, поред осталих науч-
них завода (института, лабораторија, кабинета, музеја, семи-
нара и др.), постојали су Геодетски завод и Кабинет за вишу 
геодезију.

Рат који је избио 1941. године и окупација која је затим 
уследила довели су до прекида рада Универзитета у Бео-
граду.

Редовна настава на Геодетском одсеку Техничког факул-
тета у Београду почела је школске 1947/1948. године. У прву 
годину студија уписано је 140 студената.

Влада Народне Републике Србије је 1948. године доне- 
ла Уредбу о издвајању Техничког факултета из састава Уни-
верзитета у самосталну Техничку велику школу у Београду. 
Овом уредбом се одсеци: Грађевински, Архитектонски, Ма- 
шински, Електротехнички, Технолошки и Рударски претва-
рају у факултете, у саставу Техничке велике школе. Геодетски 
одсек улази у састав Грађевинског факултета. Када је донета 
Уредба о издвајању Техничког факултета из састава Универ-
зитета 1948. године, Геодетски одсек је иза себе имао тек једну 
годину искуства и недовољан број наставника и асистената 
за успешно извођење наставе. То је свакако био главни раз-
лог што једино Геодетски одсек од свих одсека на Техничком 
факултету није проглашен за факултет.

Период од 1948. до 1996. године 
Настава на основним студијама одвијала се у континуите-
ту до 1958. године у трајању од пет година, од 1958. до 1960. 

у трајању од четири године, уз сталне реформе наставних 
програма и планова. У периоду од 1960. до 1966. године на-
става се одвијала у оквиру двостепених студија. Статутом 
из 1966. године поново се уводи континуирана настава, а 
студије се продужавају на пет година.

Наставни планови који су почели да се примењују од 
школске 1977/1978. године задржавају организациону стру-
ктуру Грађевинског факултета са три грађевинска и једним 
самосталним геодетским одсеком. Геодетски одсек у IX се-
местру уводи пет усмерења. По овом наставном плану упи-
сано је десет генерација студената.

Наставним планом из 1987/1988. године урађене су од-
ређене измене у вези са бројем часова и положајем предме-
та у наставном плану. Укинута је полусеместрална настава 
и поново је успостављен класични облик по семестрима 
(Библиографија у Грађевински факултет Универзитета у 
Београду 1846–1996, књига 1, издање 1996). Геодетски од-
сек је имао Научно-наставно веће Института све до 1990. 
године, када је преименовано у Научно-наставно веће Од- 
сека, да би нешто касније постало Веће Катедре за геоде-
тске дисциплине. У 1987. години, заједно са припремом но- 
вог наставног плана и програма, одвијaла се активност 
на уређивању матичности научних области и подручја на 
Универзитету. Геодетској науци у списку техничких наука 
додељена је матичност 20900. Према новој систематизацији, 
уводе се научне области, које обухватају научна подручја, 
а ова научне дисциплине. Научна област геодезије, чија је 
матичност у надлежности Грађевинског факултета, обухва- 
тила је следећа научна подручја: 1) Премер и уређење зе-
мљишне територије; 2) Основни геодетски радови; 3) Тео- 
ријска геодезија; 4) Фотограметрија; 5) Картографија. Свако 
научно подручје садржало је од три до пет научних дис-
циплина. Подела наука на научне области условљавала је 
рад на докторској тези, а подела на научна подручја рад на 
магистарској тези. Правилником о дипломском раду ре-
гулисана су подручја њихових избора. На Геодетском од-
секу постојале су четири катедре: 1) Катедра за геодезију; 
2) Катедра за инжењерску геодезију; 3) Катедра за вишу 
геодезију; 4) Катедра за фотограметрију и картографију.

Закон о Универзитету из 1990. године унео је нове про- 
мене у наставне планове Факултета. За разлику од грађевин- 
ских одсека, на Геодетском одсеку су учињене нешто значај-
није измене наставног плана (Библиографија у Грађевински 
факултет Универзитета у Београду 1846–1996, књига 1, из- 
дање 1996). Новим Статутом Факултета из 1990. године, Ка- 
тедре се оснивају за један или више сродних предмета. По- 
ред претходно наведених катедара, као пета формирана је 
и Катедра за премер и уређење земљишне територије.

Распад СФРЈ 1991. године значајно је утицао на даљи рад 
Факултета. Школске 1991/1992. године Грађевински факул-
тет уписује 120 студената из Хрватске и 127 студената из 
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Босне и Херцеговине. У 1992/1993. тај број је мањи и износи 
18 и 57 студената, респективно, а у 1993/1994. број студена-
та из Хрватске износио је 31, а из Босне и Херцеговине 29. 
Овај период карактеришу веома тешки услови рада, у усло-
вима санкција међународне заједнице и бројних етничких 
сукоба на територији бивше СФРЈ.

Новим Законом о универзитету из 1992. године и измена-
ма Закона из 1993. године креирани су услови за израду нових 
наставних планова и програма, који су ступили на снагу већ 
школске 1993/1994. године. Предмет Општенародна одбра-
на после више од 40 година постојања је укинут, Математика 
1 је подељена на два предмета, а уведено је и неколико но-
вих предмета, као на пример, Увод у грађевинарство и гео-
дезију (факултативно, али је након две године, због малог 
интересовања студената укинут), Увод у примену рачунара, 
а учињене су и мање измене у садржајима појединих, већ 
постојећих предмета.

Статутом Факултета из 1993. године задржане су исте 
катедре на Одсеку. Катедре су дефинисане као основне на-
учно-наставне јединице Факултета, док су Институти де-
финисани као радне јединице. Катедре су имале Веће којим 
је руководио шеф Већа кога су бирале катедре, а именовало 
Наставно-научно веће Факултета. 

Статутом Факултета из 1994. године задржана је иста 
структура катедара, али су учињене мање измене настав-
ног плана и значајније иновације наставних програма. На 
ставни планови прелазе са Већа катедара у надлежност На-
ставно-научног већа Факултета, а одобрава их Наставно- 
-научно веће Универзитета.

Школске 1994/1995. године Влада Републике Србије про-
ширује квоте за упис студената прве године (за 50 буџетских 
и 30 самофинансирајућих). Уводи се четврти грађевински 
одсек – Одсек за планирање и грађење насеља. Геодетски 
одсек је и тада био пети и самостални. Прва година студија 
на свих пет одсека била је заједничка. 

Последипломске студије за стицање академског степе-
на магистра техничких наука на Геодетском одсеку запо-
челе су школске 1967/1968. године. Први наставни плано-
ви и правилници о последипломским студијама донети 
су 1963. године. Настава за звање магистра организована 
је сваке друге године и трајала је три семестра, а четврти 
је био предвиђен за израду магистарског рада. За звање 
специјалисте геодетске струке настава је трајала два семе-
стра, а трећи је био намењен изради специјалистичког рада. 
Дужина последипломских студија није се мењала, али су се 
програми мењали. На почетку, фонд наставе за магистра 
износио је 900 часова (11–15 испита), а за специјалисту 600 
часова (7–8 испита). У току 1970. године формиран је први 
заједнички Правилник о последипломским студијама за све 
одсеке. Према новом Правилнику, предмети су подељени у 
три групе: 1) математички; 2) теоријско-технички; 3) струч-

ни. Укупан број часова наставе смањен је у односу на почет-
ни и износио је 450 часова за степен магистра и 300 часова 
за степен специјалисте.

Нова промена наставног плана учињена је 1972. године 
и по њему се одвијала настава све до следеће промене, 1978. 
године. Од школске 1978/1979. године улогу Већа после-
дипломских студија преузима Наставно-научно веће Гра- 
ђевинског факултета, а формирана је и Комисија за после-
дипломске студије. Остала је подела предмета у три групе, 
али је промењена структура предмета. Сви предмети су 
били једносеместрални са фондом од 30 часова предавања, 
а уведена је и обавеза израде семинарског рада из једног до 
два предмета.

У току 1982. године започета је израда новог Правилни- 
ка о последипломским студијама и новог наставног плана 
који је ступио на снагу од 1982/1983. године. Новина овог 
наставног плана огледа се у увођењу обавезних предмета 
по раније формираним групама предмета. Повећава се број 
смерова и број предмета. На Одсеку за геодезију, постојала 
су три смера: 1) Основни геодетски радови; 2) Геодезија и 
инжењерска геодезија; 3) Картографија и фотограметрија. 

Године 1988/1989. дошло је до нове промене наставног 
плана која је уследила као последица усклађивања са но-
вим Законом о усмереном образовању и васпитању. Тада 
је, академски степен магистра изједначен са VII-2 степеном 
стручне спреме, а уведени су и образовни профили. У об-
ласти геодезије уведени су следећи образовни профили: 1) 
Премер и уређење земљишне територије; 2) Основни гео-
детски радови; 3) Теоријска геодезија; 4) Фотограметрија; 
5) Картографија. Предмети су и даље били подељени у три 
групе и обима од 30 часова. Обавезно је било положити де-
вет предмета, односно 270 часова наставе, при чему је за 
сваки образовни профил био дефинисан број обавезних и 
изборних предмета.

Школске 1990/1991. године Факултет је организовао по-
следипломске студије и на енглеском језику, за стране сту-
денте. Мали број студената и тешке друштвене околности, 
које су у то време задесиле земљу, имале су за последицу 
смањен број студената и оријентацију на менторски рад.

Нова реформа наставног плана реализована је 1995/1996. 
године. Одлуком Наставно-научног већа Факултета настава 
је организована сваке године. У области геодезије настава 
је организована у следећим ужим научним областима (сме-
рови или усмерења): 1) Фотограметрија и картографија; 2) 
Референтне геодетске мреже; 3) Геодезија у инжењерству; 4) 
Геоинформациони системи у катастру и уређењу земљишне 
територије. Укупан обавезан број предмета који су студен-
ти морали да положе износио је и даље девет, од чега шест 
обавезних и три изборна. У периоду до 1996. године на про-
граму научне области Геодезије одбрањено је 60 магистар-
ских теза и три специјалистичка рада.
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наставна делатност катедре

Промена организационих облика и имена катедре
Развој геодезије као научне дисциплине и организација на-
ставног процеса везана је за иновације и реформе настав-
них планова у Србији. 

Прва Катедра за геодезију формирана је 1935. године 
на геодетској групи Грађевинског одсека Техничког факул-
тета Универзитета у Београду. Школске 1947/1948. године 
почела је редовна настава на Геодетском одсеку Техничког 
факултета. Уредбом о издвајању Техничког факултета из 
састава Универзитета 1948. године, Геодетски одсек улази у 
састав Грађевинског факултета.

Статутом Грађевинског факултета од 1956. године на Гео-
детском одсеку постојале су три катедре: Катедра за геоде-
зију, Катедра за вишу геодезију и Катедра за фотограметрију. 
За извођење наставног и научног рада на Геодетском одсеку 
постојао је Институт за геодезију. У овом периоду шефо-
ви Геодетског одсека били су проф. Драгомир Андоновић 
(1947–1951) и проф. Милан Дражић (1951–1956).

Школске 1958/1959. године уводи се нови наставни план 
који дефинише трајање студија од четири године. Следећа ре-
форма доводи до новог наставног плана школске 1960/1961. 
године када се прелази на такозвану степенасту наставу. 
Овакав начин образовања студената на Универзитету у Бео-
граду кратко је трајао – укида се 1966. године. Наставни план 
за образовање геодетског инжењера на студијама у трајању 
од пет година ступа на снагу школске 1967/1968. године. Тада 
су на Геодетском одсеку постојале две катедре: Катедра за 
геодезију и Катедра за вишу геодезију. Геодетским одсеком 
управљају Веће Одсека и шеф Одсека. Шефови Одсека у овом 
периоду били су професори: Милан Дражић (1956–1964), 
Илија Живковић (1964–1969), др Миодраг Јовановић (1969–
1971), др Александар Живковић (1971–1973), др Никола 
Чинкловић (1973–1975) и др Крунислав Михаиловић (1975–
1977).

По ревидираном наставном плану од школске 1977/1978. 
године, Геодетски одсек је имао Наставно-научно веће Ин-
ститута и председника Научно-наставног већа Института 
све до 1990. године. Надаље је Научно-наставно веће прешло 
у Научно-наставно веће Одсека, да би најзад прешло у Веће 
Катедре за геодетске дисциплине.

Заједно са припремом новог настaвног плана и про-
грама из 1987. године одвијала се активност на уређивању 
матичности научних области и подручја на Универзитету. 
Године 1988. године формиране су четири катедре на 
Геодетском одсеку: Катедра за геодезију, Катедра за вишу 
геодезију, Катедра за инжењерску геодезију, Катедра за 
фотограметрију и картографију. У том периоду председ-
ник Већа Одсека за геодезију била је професорка Наталија 
Братуљевић (1988–1990).

Статутом из 1990. године унутрашњом организацијом 
Факултета катедре се оснивају за један или више сродних 
предмета. Поред претходно наведене четири катедре, фор-
мирана је пета катедра – Катедра за премер и уређење земљи-
шне територије. Године 1994. Статутом Факултета наставни 
планови прелазе са Већа катедара у надлежност Наставно-
научног већа Факултета, а задржана је иста структура кате- 
дара. Шефови Већа катедара за геодетске дисциплине били 
су професори: Александар Живковић (1990–1992), Владета 
Миловановић (1992–1994), Душан Јоксић (1994–1996), Ната-
лија Братуљевић (1996–2000), Радован Мркић (2000–2001), 
Манојло Миладиновић (2001–2004) и Драган Михајловић 
(2004–2006).

Реформом високог образовања у периоду од 2005. до 2008. 
године долази до значајних промена у организационом об-
лику Геодетског одсека. Статутом из 2006. године на Грађе-
винском факултету Геодетски одсек мења назив у Одсек за 
геодезију и геоинформатику и има једну катедру – Катедра за 
геодезију и геоинформатику. Шефови Катедре за геодезију 
и геоинформатику од 2006. године до данас били су профе-
сори: Манојло Миладиновић (2006–2011), Бранко Божић 
(2011–2012), Иван Алексић (2012–2015), Бранислав Бајат 
(2015–2018) и Иван Алексић (2018–2021).

наставни програми 
пре увођења двостепених академских студија 
Реформа наставног плана из 1995/1996. године реализована 
је према одлуци Наставно-научног већа Факултета у пери-
оду од десет година, тј. све до увођења акредитације према 
Болоњском процесу 2005. године. Перманентне реформе на- 
ставе и креирање нових наставних програма вршене су у 
различитим циклусима акредитација: 2005, 2008, 2014. и 
2021. године.

наставни програми после 2005. године 
Период од 2005. до 2008. године карактеришу најзначајније 
реформе високог образовања, у складу са Болоњским про-
цесом, озакоњеним Законом о високом образовању из 2005. 
године. Студије се деле на основне академске студије у тра-
јању од три године (шест семестара) и дипломске – мастер 
студије које трају две године (четири семестра). Завршетком 
основних студија, студенти стичу звање: инжењер геодезије, 
а завршетком дипломских – мастер студија звање: дипло-
мирани инжењер геодезије – мастер. Уведен је европски си-
стем преноса бодова (ЕСПБ), којим је сваки предмет вред-
нован одговарајућим бројем бодова, а завршетком основних 
студија студент стиче 180 ЕСПБ и још 120 ЕСПБ завршетком 
мастер студија.

Од 2006. године на Факултету се изводе академске студије 
по новим студијским програмима. Конкурс за упис студе-
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ната у прву годину основних академских студија распису- 
је Универзитет, у два конкурсна рока: јунском и септембар-
ском. Број расположивих места за упис одређује се за сваку 
школску годину, у складу са друштвеним потребама и ин-
тересима струке. Предлог броја места за студенте који се 
финансирају из буџета Републике Србије и броја места за 
студенте који сами финансирају школовање утврђује Наста-
вно-научно веће Грађевинског факултета, а одобрава Влада 
Републике Србије. За упис у прву годину основних академ-
ских студија могу да конкуришу кандидати са завршеном 
четворогодишњом средњом школом, гимназијом или сред-
њом школом техничког смера. Академски студијски програм 
оспособљава студенте за развој и примену научних и струч-
них достигнућа. Академске студије на Одсеку за геодезију и 
геоинформатику изводе се као:

–  основне академске студије које трају три године; 
–  дипломске академске студије (мастер) које трају две го- 

дине; 
–  докторске академске студије које трају три године. 
Поред усклађивања са Болоњским процесом, најзначајни-

је измене које су извршене 2005. године односе се на увође-
ње читавог низа потпуно нових предмета који су имали за 
циљ изучавање геоинформатике и повезаних дисциплина у 
оквиру процеса образовања геодетских стручњака. Неки од 
тих предмета су: Геоинформатика 1 и 2, Дигитална обрада 
слике, Дигитално моделирање терена, Географски инфор- 
мациони системи, Пројектовање информационих система, 
ГИС програмирање, Информационе технологије у картогра-
фији, Дигитална фотограметрија, Информациони систем 
инжењерских објеката, Објектно оријентисано програми-
рање, Геостатистика, Веб програмирање, Веб ГИС, Веб кар- 
тографија, Локацијски базирани сервиси, Моделирање обје-
ката у 3Д простору и други.

Период после 2008. године јесте период акредитације 
студијских програма, у складу са Законом о високом обра-
зовању и усвојеним стандардима.

На Одсеку за геодезију и геоинформатику, акредитова-
ни су студијски програм основних академских студија Гео-
дезија са 180 ЕСПБ и студијски програм мастер академских 
студија Геодезија са 120 ЕСПБ, који је подељен на три мо-
дула: Геодезија, Геоинформатика и Управљање непокретно-
стима.

У овом циклусу акредитације иновиране су постојеће 
основне академске студије Геодезије. Модул Геоинформати-
ка, који је уведен наставним планом из 2005. године, дода-
тно је унапређен током акредитације у 2008. години. Такође, 
уведен је и нови модул на мастер академским студијама – Уп- 
рављање непокретностима.

Увођење новог модула – Управљање непокретностима на 
мастер студијама програма Геодезија представља крупан 
корак у систему образовања геодетског кадра у Републици 

Србији. Модул Управљање непокретностима креиран је у 
оквиру TEMPUS пројекта под називом Master study program 
in Land Law and Economy који је реализован у сарадњи са три 
европска универзитета: Royal Institute of Technology – Шве-
дска, Helsinki University of Technology – Финска и University of 
Ljubljana – Словенија. Новина у односу на све дотадашње 
програме геодетског образовања огледала се у томе што се 
по први пут, поред техничког блока предмета који је био 
доминантан у свим ранијим програмима, појављују прав-
ни и економски блокови предмета. Економским блоком 
предмета геодетским инжењерима значајно се проширују 
компетенције и знања у области процене вредности непо-
кретности која у новом Закону о државном премеру и ката-
стру (Глава VIII, СЛ РС, 2009. са изменама Закона из 2010. 
године) добија на значају – укључењем масовне процене не-
покретности у надлежност Републичког геодетског завода. 
У припреми студијског програма, поред седам наставника 
са Одсека за геодезију и геоинформатику, учествовали су и 
изводе наставу наставници са Факултета организационих 
наука, Правног факултета и Архитектонског факултета, сви 
са Универзитета у Београду.

Према наставном плану основних академских студија 
за студијски програм Геодезија, оцењивање студената врши 
се непрекидним праћењем рада студената и на основу поена 
стечених у испуњавању предиспитних обавеза и полагањем 
испита. Услови и начин полагања испита ближе су уређени 
Правилником о полагању испита и оцењивању на испиту. На 
крају основних академских студија на Одсеку за геодезију и 
геоинформатику израђује се синтезни рад. Академски назив 
који се стиче по завршетку овог студијског програма јесте 
инжењер геодезије. Инжењер геодезије има компетенције 
за: извођење геодетских мерења; успостављање референт-
них геодетских мрежа и геодетских површи; формирање и 
одржавање дигиталних база геопросторних података; израду 
геодетских планова на основу података геодетских снимања; 
геодетско-техничке радове у поступку уређења земљишне 
територије комасацијом и експропријацијом; радове на из-
ради и одржавању, катастра непокретности и катастра во-
дова; картографске радове на изради топографских карата 
и карата посебне намене; радове у инжењерско-техничким 
областима; радове на прикупљању геопросторних података 
применом различитих метода геодетског снимања; израду 
техничке документације.

Студијски програм дипломских академских студија Гео-
дезија траје четири семестра, вреди 120 ЕСПБ и састоји се 
од три изборна подручја (модула):

–  Геодезија;
–  Геоинформатика;
–  Управљање непокретностима.
Модул Геодезија садржи предмете из три области геоде-

зије: Теоријска геодезија, Геодетски премер и Инжењерска 
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геодезија. У оквиру Теоријске геодезије изучавају се: теори-
ја сателитског позиционирања, физичка геодезија, геодет-
ске референтне мреже, геодетска астрономија, сателитска и 
инерцијална навигација, обезбеђење квалитета геодетских 
мерења, геодетски референтни системи, нумеричке методе 
физичке геодезије и геодетска геодинамика. У оквиру Гео-
детског премера изучавају се: оптимизација у геодетском 
премеру, критеријуми квалитета геодетских мрежа, методе 
претходне анализе и оптимизације и пројектовање у гео-
детском премеру. У оквиру Инжењерске геодезије изучавају 
се: деформациона анализа инжењерских објеката, пројекто-
вање геодетских радова у инжењерству, геодезија у индустри-
ји, информациони систем инжењерских објеката и даљинска 
детекција. За све три наведене области геодезије, изучавају 
се неопходне општеобразовне теоријске основе: дигитална 
обрада сигнала, електроника у геодезији, техничка механи-
ка, објектно оријентисано програмирање и рачун изравна-
ња. Као основе за пројектовање изучавају се: методологија 
пројектовања у геодезији и управљање пројектима у геодези-
ји. Посебна пажња посвећује се практичној настави из геоде-
зије, стручној пракси и изради пројеката из све три области.

У оквиру модула Геоинформатика студенти стичу знања 
неопходна за пројектовање и управљање пројектима у гео-
дезији, за коришћење напредне технике и технологије за 
прикупљање и обраду масовне количине геопросторних 
података, за изградњу и одржавање просторних база по-
датака и за извођење просторних анализа и презентације 
резултата тих анализа. Студенти продубљују знања стече-
на у оквиру основних академских студија из: електронике 
и дигиталне обраде сигнала, рачуна изравнања, позицио-
нирања, пројектовања и управљања пројектима, програ-
мирања, пројектовања и развоја информационих система, 
фотограметрије и даљинске детекције, географских ин- 
формационих система, картографије, уређења земљишне 
територије, катастра непокретности и управљања непо- 
кретностима. Студентима је омогућено да кроз велики број 
предмета изаберу уже области интересовања. Садржај пре- 
дмета је савремен и омогућава студентима овладавање нај- 
новијим технологијама. Посебна пажња је посвећена стицању 
практичних искустава, где студенти кроз реализацију прак-
тичних задатака проверавају и утврђују стечена знања и 
стичу вештине у раду са стандардном опремом и софтвер-
ским алатима.

Модул Управљање непокретностима садржи три бло-
ка предмета: правни, економски и технички. У правном 
блоку изучавају се стварно право и право у просторном 
планирању и заштити животне средине. У економском бло-
ку изучавају се тржиште непокретности, анализа улагања 
у непокретности и процена вредности непокретности. 
Технички блок садржи 16 предмета, од којих је 11 обавез-
них, а остали предмети су изборни. На свим модулима на-

става се изводи кроз предавања и вежбе. Посебна пажња је 
усмерена на самосталан и истраживачки рад студената где 
се студенти навикавају на активно учешће у наставном про-
цесу. Вежбе су аудиторне, рачунарске или рачунске. Вежбе 
се изводе и кроз теренску практичну наставу и боравак у 
геодетским организацијама и државним институцијама.

Дипломске академске студије завршавају се полагањем 
свих предвиђених испита и испуњавањем осталих студијс-
ких обавеза, израдом завршног рада и његовом јавном од-
браном, у складу са студијским програмом. Академски назив 
који се стиче по завршетку дипломских академских студија 
јесте мастер инжењер геодезије.

Мастер инжењер геодезије је оспособљен за пројектова-
ње, организацију и надзор над извођењем: геодетских радова 
на успостављању референтних геодетских мрежа; геодетских 
радова на успостављању референтних геодетских површи; 
геодетских метролошких радова и њихове стандардизације; 
геодинамичких радова и одређивању просторног померања 
Земљине коре; фотограметријских радова на снимању те-
рена из ваздуха и терестричких фотограметријских радова 
у снимању фасада објеката, археолошких и геолошких иско-
пина, индустрији, рударству и заштити споменика културе; 
радова на формирању и одржавању дигиталних база геопро-
сторних података; државног премера, оснивања и одржава- 
ња катастра непокретности и катастра водова; геодетско-тех-
ничких радова у поступку уређења земљишне територије 
комасацијом и радова у области експропријације; картогра-
фских радова на изради топографских карата и карата по-
себне намене; радова у инжењерско-техничким областима 
(грађевинарство, архитектура, урбанизам, индустрија, по-
љопривреда, шумарство и друго).

На студијске програме докторских академских студи- 
ја Грађевинског факултета Универзитета у Београду, у скла- 
ду са одредбом Закона о високом образовању, могу се упи-
сати:

– лица која су стекла VII-1 степен стручне спреме на 
Грађевинском факултету Универзитета у Београду или дру-
гом сродном техничком факултету, чије су студије трајале 5 
(пет) година, односно 10 (десет) семестара, уколико су завр-
шили основне студије са просечном оценом 8 (осам) или 
већом;

– лица која имају завршене дипломске академске сту-
дије, 300 ЕСПБ бодова и општом просечном оценом од нај-
мање осам на основним академским и дипломским академ-
ским студијама;

– лица која су стекла академски назив магистра наука, 
ако не пријаве докторску дисертацију.

Докторске студије завршавају се полагањем свих предви-
ђених испита, израдом и јавном одбраном докторске дисер-
тације, а по њиховом завршетку стиче се назив доктора тех-
ничких наука.
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У акредитационом циклусу студијских програма из 2014. 
године, у складу са Законом о високом образовању, посебна 
пажња посвећена је подизању нивоа стандарда студија. На 
Одсеку за геодезију и геоинформатику реакредитовани су 
студијски програм основних академских студија Геодезија 
са 180 ЕСПБ и студијски програм мастер академских студија 
Геодезија са 120 ЕСПБ, са већ постојећа три модула: Геодезија, 
Геоинформатика и Управљање непокретностима.

У овом акредитационом циклусу највеће реформе уве-
дене су у студијском програму докторских студија Геодезија 
и геоинформатика где је значајно повећан број предмета и 
где су јасно дефинисани критеријуми бодовања радова сту-
дената докторских студија. Програм има назив и циљеве, 
транспарентан је, односно дефинисан кроз јасно формули-
сане исходе процеса учења, има дефинисане услове за упис, 
листу предмета, са њиховим оквирним садржајем, начин 
извођења студија, као и вредност студија исказану кроз 
укупно 180 ЕСПБ. Студијски програм докторских студија 
Геодезија и геоинформатика чини интегрални део мреже 
докторских студијских програма који чине школу доктор-
ских студија Универзитета у Београду. Академске докторске 
студије на Грађевинском факултету у оквиру студијског про-
грама Геодезија и геоинформатика организују се и изводе за 
стицање научног назива доктора наука – област геодетско 
инжењерство. Основни циљ јесте даље научно усавршавање 
кандидата спровођењем научног истраживања из уже научне 
области. Овим студијама студент стиче врхунско образова-
ње засновано на научним истраживањима из одговарајуће 
научне области. Уз наставне обавезе, студент се оспособља-
ва да самостално организује и руководи научноистражива-
чким процесом.

Унапређење наставе кроз међународне пројекте 
У складу са примарним циљем Болоњске декларације, у про-
теклих петнаест година Катедра за геодезију и геоинформа-
тику интензивирала је међународну сарадњу и мобилност 
наставника и студената, што је, између осталог, резултирало 
пројектима у оквиру којих је извршено унапређење наставе.

У оквиру немачко-српског пројекта Land Management/
Cadastre in Serbia (LAMCAD) 2008. године обављена је стру- 
чна студијска посета немачком образовном сектору и то сле-
дећим институцијама: Високој струковној школи у Штутгар-
ту, Покрајинском геодетском заводу Baden-Württemberg 
и општинском ГИС града Штутгарта, Високој струковној 
школи у Карлсруеу и Техничком универзитету у Минхену. 
Исход пројекта јесте упознавање с концептима геодетског 
образовања на високошколским установама у Немачкој и 
размена и стицање нових искустава у хармонизацији об-
разовних система земаља Европске уније, као примарног 
циља Болоњске декларације. Са циљем да се унапреди про-

цес образовања геодетске струке у Србији, након посете не-
мачком образовном сектору одржана је follow-up радионица 
свих учесника стручне посете на којој су представљена ис-
куства и размишљања стечена након студијског путовања. 
На пројекту је учествовало осам наставника и сарадника са 
Катедре за геодезију и геоинформатику. Стечена искуства су 
почела да се примењују, посебно са становишта унапређења 
наставе, а нека од њих су: припремљена упутства за вежбе 
(чиме се поспешује веће интересовање студената за наставу 
и обезбеђује квалитетнији рад), тимски рад (већи број сту-
дената ради на заједничким пројектима и на тај начин сту-
денти стичу одговарајућу одговорност свог дела посла), soft 
skills (презентација добијених резултата), унапређење сту-
дентске праксе, подршка студентском удруживању (помоћ 
и подршка студентима у остваривању својих циљева: сту-
дентске новине, практична настава, размена студената итд.). 
Презентована искуства и сазнања са ових студијских путо-
вања представљају добру основу за сагледавање достигнутог 
нивоа имплементације и примене новог система високог 
образовања у области геодезије.

У оквиру програма ERASMUS+ (раније TEMPUS) на Од-
секу за геодезију и геоинформатику у периоду од 2009. годи-
не до данас (2021) реализована су или су у фази реализације 
три програма Европске уније, сва три у области унапређења 
наставе или метода учења, и то: 1) Мастер програм Право 
и економија у катастру непокретности (Master programme in 
Land Law and Economy); 2) Модернизација геодетског обра- 
зовања у земљама Западног Балкана са фокусом на компе-
тенције и исходе учења (Modernizing geodesy education in 
Western Balkan with focus on competences and learning outco-
mes); 3) Пословно оријентисано и проблемски засновано 
учење за академску изврсност у геоинформатици (Business 
driven problem-based learning for academic excellence in geoin- 
formatics / GEOBIZ). На сва три наведена пројекта са Кате-
дре за геодезију и геоинформатику учествовало је више од 
15 наставника и сарадника, а локални коориданор пројека-
та јесте проф. др Б. Божић.

TEMPUS пројекат Master programme in Land Law and Economy
Пројекат под називом Master programme in Land Law and Eco-
nomy реализован је у оквиру TEMPUS III програма који је 
финансирала Европска комисија у периоду од 2007. до 2009. 
године. Пројекат је реализован уз лидерску улогу Краљев-
ског технолошког института у Стокхолму (КТХ) уз одобре-
на средства у вредности од око 300.000,00 евра. Пројекат 
је трајао две године и у њему су у име Европске уније уче-
ствовала три европска универзитета: Краљевски технолош-
ки институт из Стокхолма, носилац пројекта, Технолошки 
универзитет из Хелсинкија и Љубљански универзитет и две 
српске установе – Универзитет у Београду и Републички гео-
детски завод Србије. Општи циљ пројекта био је да обезбе-
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ди адекватан број квалитетних стручњака у области ката- 
стра непокретности са посебним знањима из права и еко-
номије како би се на организован и систематски начин 
убрзао процес достизања европских стандарда у овој обла-
сти. Посебни циљеви пројекта су били: 1) израда новог про-
грама мастер студија, нових курсева (предмета) и стручне 
литературе; 2) успостављање Центра за Land Management 
(Центар за перманентно образовање и иновацију знања); 3) 
увођење нових ИТ методологија учења; 4) тренинг наставни-
ка и студената.

Као што је претходно наведено, у оквиру овог пројекта 
креиран је и нови модул на мастер академским студијама – 
Управљање непокретностима. Кроз пројекат су припремље-
на три нова наставна тематска блока са 12 нових предмета, и 
то: правни блок са два предмета, економски блок са три и тех-
нички блок са седам нових предмета. Поред 12 предмета који 
су припремљени у оквиру TEMPUS пројекта, мастер програм 
садржи неколико већ постојећих, раније припремљених пред-
мета, стручну праксу и дипломски рад (мастер тезу). У при-
преми новог програма студија учествовали су наставници 
са четири факултета – Правног, Архитектонског, Факултета 
организационих наука и Грађевинског. Кроз пројекат, за 
све нове предмете, израђена је неопходна литература која 
је штампана на српском или енглеском језику. Поред нових 
предмета и литературе, кроз пројекат је обезбеђена неопход-
на рачунарска опрема за уређење једне рачунарске учионице 
на Грађевинском факултету са 25 PC рачунара и једна посеб-
на јединица – Центар за Land Management као засебна целина 
која ће наставити рад на даљем развоју нових технологија и 
метода учења промовишући нови профил геодетске стру-
ке и себе као будућег центра за перманентно образовање и 
иновацију знања.

ERASMUS пројекат Master programme in Land Law and Economy 
ERASMUS+ K2 пројекат Modernizing geodesy education in 
Western Balkan with focus on competences and learning outcomes
Пројекат Модернизација геодетског образовања у земљама 
Западног Балкана са фокусом на компетенције и исходе уче-
ња (Modernizing geodesy education in Western Balkan with focus 
on competences and learning outcomes) реализован је у оквиру 
ERASMUSс+ К2 позива у периоду од 2015. до 2018. године под 
лидерством Краљевског технолошког института у Стокхолму 
(КТХ). Поред КТХ у име Европске уније, на пројекту су уче-
ствовале још две реномиране међународне образовне уста-
нове – Vienna University of Technology – Department of Geodesy 
and Geoinformation (TUW, Vienna, Austria) и University of Leon 
(ULE, Leon, Spain) У оквиру партнерских земаља, на пројекту 
су учествовали Универзитет у Београду, Грађевински фа-
култет (Oдсек за геодезију и геоинформатику), Универзитет 
у Новом Саду, два универзитета из Албаније (University of 
Tirana, Department of Geography и UT and Polytechnic University 

of Tirana, Department of Geodesy – UPT) и пет партнера из 
Босне и Херцеговине (University of Sarajevo, Department of Geo-
desy – UNSA, University of Mostar, Faculty of Civil Engineering 
– UNMO and University of Tuzla – Department of Geography – 
UNTZ, Institute of Development Planning – IDPSA, и BNPro d. o. o. 
– приватна компанија).

Резултати Пројекта су били следећи: 1) повећање ефи-
касности регионалне сарадње; 2) нови наставни планови и 
модернизација постојећих; 3) седам нових геодетских лабо-
раторија са неопходном опремом; 4) тренинг наставног осо- 
бља на ЕУ партнерским универзитетима; 5) увођење кон-
цепта учења заснованог на решавању проблема (ПБЛ); 6) 
увођење веб оријентисаног е-учења на партнерским универ-
зитетима; 7) обезбеђење система квалитета у геодетском 
образовању; 8) развој нових материјала за учење. Укупан 
буџет пројекта: 968.563,00 еврa, од чега је Грађевинском фа- 
култету припало 86.412,00 еврa од чега за набавку нове 
опреме 40.612,00 еврa. У оквиру овог пројекта на Одсеку 
за геодезију и геоинформатику развијена су четири нова 
предмета (Глобални геопотенцијални модели, Прецизно 
ГНСС апсолутно позиционирање, Ласерско скенирање и 
Геовизуелизација), уведен је ПБЛ модел учења у више пред-
мета области геоинформатике, набављена су два ГНСС при- 
јемника, летелица са допунском опремом за снимање из ваз- 
духа (UAV), као и неколико рачунара и програмских пакета 
у области инжењерске геодезије.

ERASMUS пројекат Business driven problem-based learning 
for academic excellence in geoinformatics / GEOBIZ
Пројекат Пословно оријентисано и проблемски засновано 
учење за академску изврсност у геоинформатици (Business 
driven problem-based learning for academic excellence in geoin- 
formatics / GEOBIZ) је у току и реализује се у оквиру Ера-
смус+ КА2 програма, у периоду од 2019. до 2022. године. 
Главни циљ пројекта јесте јачање капацитета академских 
институција за бољом и ефикаснијом сарадњом са тржиш-
тем задовољавајући све његове потребе, пре свега у области 
геоинформатике. Пројектом управља Геодетски факултет 
Загребачког универзитета, а наш Универзитет по први пут 
припада делу програмских земаља од којих су, поред поме-
нутих, и Универзитет из Бохума (University of Applied Sciences 
Bochum), Католички универзитет из Лувена, Универзитет 
из Сплита и Универзитет у Новом Саду. Од партнерских 
универзитета укључена су два универзитета из Албаније 
(Polytechnic University Tirana и University of Tirana) два универ-
зитета са Косова и Метохије (University of Pristina и Universi-
ty for Business and Technology Pristina), два универзитета из 
Молдавије (Technical University Moldova и State University 
Tiraspol) и по један из Сарајева (University of Sarajevo), Бања 
Луке (University of Banja Luka) и Никшића (University of 
Montenegro). Поред образовних институција на пројекту су 



Катедра за геодезију и геоинформатику (ГЕГИ)   ◆   289     

II

ГЕ
ГИ

Ка
те

др
е

и три приватне фирме из области геоинформатике (Gilab 
Ltd из Србије, Gauss Ltd из БиХ и Land & Co Ltd из Албаније), 
као и јавне државне агенције из области катастра из Црне 
Горе, Молдавије, Албаније, Босне и Херцеговине и Косова 
и Метохије. Основни циљеви пројекта су: 1) успостављање 
платформе за сарадњу бизнис и академског сектора; 2) 
развој иновативних прогама образовања, развој нових као 
и модернизација постојећих геоинфроматичких предме-
та применом ПБЛ учења; 3) имплементација савремених 
технологија у настави геоинформатике. Укупан фонд који је 
припао Универзитету у Београду износи око 36.000,00 еврa 
што је значајно мање него у ранијим временима будући да је 
Србија, као програмска земља, изузета из набавке опреме. 
У оквиру овог Пројекта, наш Факултет је носилац процеса 
имплементације нових наставних садржаја на партнерским 
универзитетима, укључујући пилотирање и валоризацију 
успешности реализације процеса учења, посебно имајући у 
виду ПБЛ педагошки приступ, као и ефекте сарадње обра-
зовних институција и тржишта.

курсеви едукације 
У периоду од 2005. до 2020. године катедра за Геодезију и 
геоинформатику посебно је била активна у области орга-
низовања домаћих и међународних радионица и курсева са 
еминентним предавачима из иностранства, чији је циљ био 
успостављање сарадње са другим институцијама у земљи и 
иностранству и изградња стручних и научних капацитета 
не само у оквиру геодетске струке. Фокус курсева и радио-
ница био је на анализи просторно-временских података и 
њиховом моделирању користећи најсавременије алгори-
тме из поља геостатистике и машинског учења.

Организоване су радионице и курсеви.
- Домаће радионице:

1.  Анализа просторно-временских података: R + SAGA+Google 
Earth, 16–19. децембар 2008, Грађевински факултет, Уни- 
верзитет у Београду;

2.  Просторне анализе у open source ГИС окружењу: R+SAGA, 
4–8. фебруар 2013, Грађевински факултет, Универзитет у 
Београду.
- Meђународне радионице:

1.  Geostat 2011: R + OSGeo in higher education, 18–24 Sep 2011 
Belgrade;

2.  Spatial and spatio-temporal modelling of meteorological and 
climatic variables using Open Source software (R + OSGeo), 23–
25 June 2014, Belgrade, у оквиру међународне конференци-
је DailyMeteo.org/2014 Conference 26–27 June, Belgrade;

3.  Geostatistics and Machine Learning Applications in Climate 
and Environmental Sciences, 21–22 June 2016, у оквиру ме- 
ђународне конференције GeoMLA 2016, 23–24 June, Bel-
grade.

наставнИцИ на катедрИ 
У ПерИодУ од 1996. годИне

списак активних наставника
Списак наставника који су на Катедри са звањима у месе-
цу јуну 2021, датумом запослења на Факултету и датумом 
првог избора у текуће звање:

редовни професори
◆  др Иван Алексић, од 1982, изабран 2012.
◆  др Бранко Божић, од 2002, изабран 2013.
◆  др Драган Благојевић, од 1987, изабран 2014.
◆  др Бранислав Бајат, од 1989, изабран 2016.

ванредни професори
◆  др Драган Михајловић, од 1981, изабран 2001.
◆  др Иван Несторов, од 1982, изабран 2008.
◆  др Загорка Госпавић, од 1988, изабрана 2012.
◆  др Олег Одаловић, од 1995, изабран 2012.
◆  др Жељко Цвијетиновић, од 1989, изабран 2018.
◆  др Рајица Михајловић, од 1984, изабран 2018.
◆  др Бранко Миловановић, од 1992, изабран 2018.
◆  др Марко Пејић, од 2007, изабран 2018.
◆  др Милан Килибарда, од 2008, изабран 2019.
◆  др Стеван Марошан, од 1983, изабран 2019.

доценти
◆  др Драгутин Протић, од 2003, изабран 2014.
◆  др Сања Грекуловић, од 2008, изабрана 2014.
◆  др Младен Шошкић, од 2003, изабран 2016.
◆  др Јован Поповић, од 1988, изабран 2016.
◆  др Милутин Пејовић, од 2010, изабран 2017.
◆  др Миљана Тодоровић Дракул, од 2009, изабрана 2017.
◆  др Виолета Василић, од 1995, изабрана 2017.
◆  др Милева Самарџић Петровић, од 2008, изабрана 2017.
◆  др Ненад Вишњевац, од 2013, изабран 2019.
◆  др Александар Секулић, од 2014, изабран 2021.

асистенти
◆  Ненад Бродић, од 2013.
◆  Јован Ковачевић, од 2017.
◆  Никола Станчић, од 2018.
◆  Огњен Антонијевић, од 2018.
◆  Душан Петковић, од 2019.
◆  Петар Бурсаћ, од 2019.

списак ранијих наставника
У периоду од средине 1996. на Катедри су радили и следећи 
наставници који су отишли у пензију или су прешли на дру-
ги универзитет. Уз свако име даје се година од када до када 
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су радили на Факултету, као и звање у ком су напустили 
Факултет.

редовни професори
◆  др Душан Јоксић, од 1966, пензионисан 2005.
◆  др Наталија Братуљевић Машановић, од 1961, пензиони-

сана 2001.
◆  др Глигорије Перовић, од 1971, пензионисан 2006.
◆  др Крста Врачарић, од 1971 пензионисан 2014.

ванредни професори
◆  др Војислав Миловановић, од 1970, пензионисан 2006.
◆  др Радован Мркић, од 1974, пензионисан 2001.
◆  др Слободан Ашанин, од 1970, пензионисан 2009.
◆  др Дејан Ковачевић, од 1980, отишао 2003.
◆  др Синиша Делчев, од 1983, отишао 2017.
◆  др Јелена Гучевић, од 1995, отишла 2017.
◆  др Вукан Огризовић, од 1997, отишао 2017.

асистенти
◆  мр Владимир Раичковић, од 1973, преминуо 2008.
◆  мр Владимир Васиљев, од 1984, отишао 2002.
◆  мр Милош Војиновић, од 1993, отишао 2014.
◆  Момир Митровић, од 2000, отишао 2016.
◆  Зоран Недељковић, од 2005, отишао 2016.
◆  др Милутин Миленковић, од 2008, отишао 2010.
◆  Стеван Милић, од 2014, отишао 2017.

хонорарни наставници
◆  Марко Гостовић, од 1987, преминуо 2003.

Биографије наставника
У наставку се дају кратке биографије за све наставнике који 
су били ангажовани на Катедри од 1996. године.

Проф. др 
ДУШАН С. ЈОКСИЋ 

дипл. инж. геод.
Рођен је 1939. године у Ужицу. 
Завршио је Геодетску техничку 
школу у Београду. Дипломирао 
је 1964. године на Одсеку за гео-
дезију Грађевинског факултета у 
Београду. Последипломске студије 
завршио је 1974. године, а доктор-
ску дисертацију одбранио 1978. 
године на истом факултету. Стручно се усавршавао на уни-
верзитетима и институтима у Немачкој (TU Muenchen), 
Холандији (University of Twente Enschede) и Аустрији (TU 
Graz). За асистента на Грађевинском факултету у Београду 
изабран је 1966. године, у звање доцента за групу предме-

та Фотограметрија 1979. године, а у звање ванредног про- 
фесора 1984. године. У звање редовног професора изабран 
је 1992. године. Предавао је у редовној настави предме-
те Фотограметрија 1, 2 и 3, Геодезија у саобраћајницама и 
Геодезија за студенте грађевинарства, а на последипломској 
настави предмете Фотограметрија и Даљинска детекција. 
Био је гостујући професор на Грађевинским факултетима 
у Скопљу и Подгорици и на Архитектонско-грађевинском 
факултету у Бањој Луци. Држао је предавања по позиву на 
Техничком универзитету у Хановеру (TU Hannover – Institut 
fuer Photogrammetrie und Ingenieurvermessungen) и Техничком 
универзитету у Бечу (TU Wien – Institut fuer Photogrammetrie 
und Fernerkundung).

Од 1977. до 1979. године био је продекан Грађевинског 
факултета, управник Института за геодезију од 1985. до 1987. 
године и декан Грађевинског факултета од 1987. до 1991. го-
дине. У периоду од 1994. до 2001. године био је директор 
Републичког геодетског завода. Члан је Интернационалног 
друштва за фотограметрију и даљинску детекцију (ISPRS) 
од 1975. године и кореспондент Комисије III ISPRS, дугого- 
дишњи је председник Југословенског одбора за фотогра-
метрију, као и члан Интернационалног удружења геодета 
(FIG) и кореспондент Комисије 7 FIG (Cadastre and Land Ma-
nagement). Редован је члан Инжењерске академије Србије 
од 2005. године.

Кроз свој научноистраживачки рад иницирао је и зна-
чајно допринео развоју и примени поступака аналитичке 
и дигиталне фотограметрије у Југославији, посебно у обла-
стима премера, катастра и комасације, архитектуре, урба-
низма, грађевинарства и индустрије. Аутор је и коаутор 
више књига из области фотограметрије, студија и великог 
броја научних и стручних радова објављених у домаћим и 
међународним часописима, симпозијумима и конгресима. 
Био је руководилац више научноистраживачких пројека-
та у областима фотограметрије и ГИС-а, чији су резултати 
успешно примењени у пракси.

Био је председник Научног комитета 1. српског геодет-
ског конгреса – Међународне научне конференције одржа-
не 2011. године у Београду.

Значајан део професионалне каријере, поред наставних 
и научноистраживачких активности, чини стручно анга-
жовање и учешће на великим пројектима у земљи и ино-
странству у својству руководиоца, експерта или консултан-
та. Као најзначајнији издвајају се пројекти: хидроенергет-
ски систем Kafue Gorge у Замбији, хидроенергетски систем 
Saddam Dam у Ираку, хидромелиорациони систем Chira 
Piura у Перуу, аеродром Радужни у Сибиру, међународни 
трговински центар МТЦ у Москви, реконструкција моста, 
Мехмед Паша Соколовић у Вишеграду, реконструкција ае-
родрома Никола Тесла у Београду, реконструкција хладне 
ваљаонице лима Сартид у Смедереву, реализација Нацио-
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налне референтне мреже Србије и Црне Горе YUREF 98, 
навигација аеродрома у Србији и Црној Гори у систему 
WGS 84, реконструкција ауто-пута Е-75 (обилазница око 
Београда), пројекат тригонометријске мреже за ауто-пут 
Ниш–Димитровград и пројекат и реализација ГИС-а ком-
паније Тигар у Пироту.

Проф. др 
НАТАЛИЈА В.  

БРАТУЉЕВИЋ МАШАНОВИЋ 
дипл. инж. геод.

Рођена је 1934. године у Крагујевцу 
где је завршила гимназију. Грађе-
вински факултет у Београду упи- 
сала је 1953. године, а дипломи- 
рала 1958. године. По завршетку 
студија, као стипендиста Републи- 
чке геодетске управе Србије, за-
послила се у Секцији за триангулацију. Убрзо после тога, 
на захтев Савезне геодетске управе, радила је на реализаци-
ји полигонометријске мреже Београда.

Године 1961. долази за асистента на Геодетски одсек 
Грађевинског факултета у Београду. Последипломске сту-
дије завршила је 1975. Године, а докторску дисертацију од-
бранила 1978. године. Године 1979. изабрана је у звање до-
цента за предмет Виша геодезија 1, а 1985. године у звање 
ванредног професора за предмете Виша геодезија 1 и 2 и 
Техника рачунања. Године 1998. изабрана је у звање редов-
ног професора, а 2001. године се пензионисала. На после-
дипломским студијама предавала је предмете Одабрана 
поглавља из Више геодезије, Виша геодезија, Савремени мо- 
дели основних геодетских мрежа и на курсу ВГИ-ја пред-
мете Израда савремених терестричких референтних мре- 
жа и Геодезија и геодинамика.

Њена научноистраживачка делатност односила се на 
проблеме из области стварања референтних геодетских 
мрежа и проучавања регионалних и локалних померања 
Земљине коре. Аутор је већег броја стручних и научних ра-
дова који се баве проблемима израде референтних геодет-
ских мрежа, геодетских мрежа специјалне намене, геодет-
ске метрологије, геодинамике. Такође, аутор је монографије 
Тригонометријске и полигонометријске мреже у градовима 
СР Црне Горе (са Р. Мркићем).

Као руководилац или члан научноистраживачког тима 
учествовала је на већем броју пројеката и студија савезног 
или републичког значаја из области основних геодетских 
радова. Такође, била је сарадник у реализацији пројеката 
Астрономске опсерваторије, Сеизмолошког завода и Гео-
физичког института.

У периоду од 1988. до 1989. године била је председник 
Већа Одсека за геодезију, од 1996. до 2000. године шеф Ка- 

тедре за геодезију, а од 1990. до 1991. године управник 
Института за геодезију.

У пензију је отишала 2001. године. Преминула је 2012. 
године у Београду.

Проф. др 
ГЛИГОРИЈЕ Д. ПЕРОВИЋ 

дипл. инж. геод.
Рођен је 9. 11. 1940. године у Зека- 
вицама, Пљевља, Црна Гора. Ди- 
пломирао је 1967. године на Грађе-
винском факултету у Београду, где 
је магистрирао 1978. и доктори-
рао 1980. године. Радио је 13 ме-
сеци као асистент на Техничком 
факултету у Приштини, девет ме-
сеци као асистент на Вишој геодетској школи у Београду, 
а од 1971. до 2006. године радио је у свим звањима на Гра-
ђевинском факултету Универзитета у Београду.

Избори у звања за предмете Рачун изравнања 1, 2 и 3: за 
доцента – 1981, за ванредног професора – 1988, за редовног 
професора – 2001. године.

Наставна делатност: а) на редовним студијама држао 
је наставу на универзитетима: Београд, ФТН Нови Сад, 
Подгорица, Џемал Биједић у Мостару, Бања Лука, на Интер-
националном универзитету у Брчком, на Европском уни-
верзитету KALLOS у Тузли, Интернационалном универ-
зитету у Горажду, на Универзитету у Травнику, на Војној 
академији ВЈ и на ВГИ ВЈ из предмета: Рачун изравнања, 
Сингуларна изравнања, Оптимизација геодетских мрежа, 
Градске и специјалне геодетске мреже, Деформациона ана-
лиза, Прецизна геодетска мерења, Геодетска метрологија, 
Теорија подударности и Геодезија; б) на магистарским  сту-
дијама на Универзитету у Београду и на ВГИ ВЈ – из пред-
мета: Теорија грешака, Сингуларна изравнања и Анализа 
модела и одлука.

Менторство и рецензирање остварио је са два ментор-
ства у докторским дисертацијама, пет менторства у маги-
старским тезама, шест рецензија уџбеника и монографија 
и око 30 рецензија научних радова.

Предавања по позиву oдржао је: на Лајбницовом ин-
ституту у Берлину 2008. године, на Институту МИИГАиК 
у Москви 2009. године и 2004. године у фирми FUGRO у 
Leidschendam-у (Холандија) предавање из снимања FLI-
MAP технологијом за све бизнисмене света.

Научну делатност остварио је кроз 74 научна рада у ча-
сописима и на научним симпозијумима и конгресима, од 
којих 31 – у/на међународним и 43 – у/на домаћим, шест мо- 
нографија на српском, једне монографије на енглеском, че-
тири уџбеника и један приручник. Осим тога аутор је 29 
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домаћих пројеката, једног међународног пројекта, две сту-
дије, девет геодетских мрежа и преко 30 стручних радова.

Изумео је и објавио 36 нових научних метода, из компо-
ненти дисперзија, оптимизације геодетских мрежа, елими-
нације торзије ТК планова и робусног оцењивања.

Поводом његовог укупног рада корифеј геонаука Хел- 
мут Мориц (Helmut Moritz) у свом писму декану Грађевин-
ског факултета у препоруци за избор проф. Перовића у зва-
ње емеритуса професора каже: „[...] учинио је вашу земљу и 
ваш Универзитет познатим широм света као водећа фигура 
у геодезији и премеру”.

Био је члан следећих организација: The Bernoulli Society 
for Mathematical Statistics and Probability – A section of the Inter- 
national Statistical Institute, ДИТ-а Југославије, Друштва за 
мерну технику Србије, Инжењерске коморе Србије од које 
има пројектантску лиценцу. Такође, Управе за некретнине 
Црне Горе има за разне области три пројектантске лиценце 
и три извођачке лиценце.

Друштвене функције на Грађевинском факултету: био 
је члан Наставне комисије, члан Кадровске комисије, пред-
седник Стамбене комисије, члан ННВ у делегатском систе-
му, секретар Института за геодезију и управник Института 
за геодезију.

Проф. др 
КРСТА М. ВРАЧАРИЋ 

дипл. инж. геод.
Рођен 8. 7. 1939. у Бадовинцима, 
СО Ботатић. Основну школу за- 
вршио је у родном месту, два ра-
зреда гимназије у Шапцу а затим 
средњу Геодетску техничку шко-
лу у Београду 1959. године. Радни 
стаж започео је у катастру у Шап-
цу 1959. године који је прекинуо 
1961. године ради одласка на студије Више геодетске шко-
ле. Вишу геодетску школу завршио је у јуну 1963. године 
са просечном оценом 9,56. Исте године наставио је студије 
као студент треће године Одсека за геодезију Грађевинског 
факултета Универзитета у Београду. Дипломирао је у марту 
1966. године са просечном оценом 9,00 и оценом диплом-
ског рада 10,00. На одслужењу војног рока провео је годи-
ну дана, од марта 1966. године до марта 1967. године. По 
одслужењу војног рока, 1967. године, запослио се као ди-
пломирани геодетски инжењер у Заводу за фотограметрију 
у Београду, а затим започиње рад у средњој Геодетској 
техничкој школи као професор стручних предмета. Од 1. 
октобра 1971. године примљен је за асистента на предме-
ту Геодезија на Грађевинском факултету у Београду. Током 
образовања, добио је Октобарску награду за најбољи ди-
пломски рад.

На Грађевинском факултету у Београду магистарску тезу 
одбранио је 10. 7. 1974. године, а докторску дисертацију 21. 
11. 1978. године. Као наставник Грађевинског факултета по-
чео је да ради у звању доцента, а радни стаж завршио је као 
редовни професор на предметима геодезије, а посебно из об-
ласти премера земљишта. Био је шеф Института за геодезију 
у периоду од 1998. до 2000. године.

Као аутор или коаутор написао је већи број уџбеника за 
ученике средњих геодетских школа, средњих грађевинских 
школа и за студенте Грађевинског факултета.

Његова биографија и делатност у кратким цртама при-
казане су у значајним публикацијама – Енциклопедији српс-
ког народа, у издању Завода за уџбенике, и Српског Who Is 
Who, у издању Завода за уџбенике.

У старосну пензију отишао је 1. 10. 2004. године пошто су 
се испунили услови радног стажа и година живота. Као пен-
зионер написао је самостално уџбеник Примењена геодезија 
за ученике средњих геодетских школа, а као коаутор књиге 
Практична геодезија и Геодетски премер која је намењена 
студентима и инжењерима геодетске струке.

Области његовог рада и интересовања јесу геодетска 
мерења и уклапање нумеричких модела ранијих података 
мерења у податке савремених мерења.

Био је ментор и учествовао у изради магистарских радо-
ва и доктората неколико докторанада. Члан је Инжењерске 
коморе Србије и има лиценцу одговорног пројектанта и од-
говорног извођача радова.

Проф. др 
МАНОЈЛО С. 

МИЛАДИНОВИЋ 
дипл. инж. геод. 

Рођен је 17. 6. 1946. године у Но-
вим Козарцима (Кикинда). Дипло-
мирао је 1969. на Грађевинском 
факултету у Београду, где је маги- 
стрирао 1980. године и доктори-
рао 1984. године.

Од 1970. до 1988. године радио 
је у Заводу за фотограметрију у Београду на најсложени- 
јим привредним пословима у области геодезије (основни гео-
детски радови, катастар, комасација, израда државне карте, 
катастар водова, радови у области инжењерске геодезије, 
примена фотограметрије у свим катастарским и другим об-
ластима и др.), као пројектант, руководилац, технички ди-
ректор, а затим и директор (око 280 запослених).

Од 1988. до 2011. године радио је на Грађевинском факул-
тету у Београду на ком је био доцент (1988), ванредни (1998) 
и редовни професор (2005), управник Института за геодези-
ју (1992–1994) и шеф Катедре (2001–2004. и 2006–2011).
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Упоредо са радом на Факултету био је и помоћник ми-
нистра грађевина и директор Републичког завода за про-
сторно планирање и урбанизам Србије од 1995. до 2000. 
године.

Објавио је више десетина научних и стручних радо-
ва у међународним или водећим домаћим часописима са 
рецензијом, више уџбеника и скрипта за студенте геодезије 
на универзитетима у Београду, Бањој Луци и Подгорици, 
као и монографије које су имале утицај на развој научне 
мисли у ужој научној области државног премера и ката-
стра непокретности, комасацији и процени вредности не-
покретности. Пројектовао је и реализовао више десетина 
најсложенијих радова из геодетске делатности. Нарочито 
се истиче његов допринос у увођењу и спровођењу једин-
ственог концепта државног премера и катастра непокрет-
ности, затим увођење процене вредности непокретности у 
Србији, увођење стандарда у поступцима комасације и ка-
тастра непокретности и др.

Руководио је и учествовао у изради низа стратешких 
документа у области државног премера и катастра и неко-
лико десетина прописа у Србији, Црној Гори и Републици 
Српској.

Остварио је резултате у развоју научнонаставног под-
млатка на Катедри за геодезију Грађевинског факултета у 
Београду, Подгорици и Бањој Луци, а посебно кроз ментор-
ство у већем броју докторских дисертација, магистарских 
и дипломских радова, као и учешћа у комисијама за оцену 
или одбрану докторских дисертација и магистарских теза.

Био је експерт Уједињених нација, односно њене орга-
низације ФАО, за израду и реализацију националне стра-
тегије у области комасације у Србији, експерт Светске банке 
за модернизацију државног премера и катастра непокретно-
сти у Србији и Републици Српској и експерт и консултант 
немачке организације Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) за унапређење поступка комасације у 
Србији, измене и израде прописа у тој области.

Проф. др 
МАРКО ГОСТОВИЋ  

дипл. инж. геод.
Рођен je 8. 9. 1936. године у Бачкој Тополи, где је завршио 
и основну школу. Суботичку гимназију завршио је 1955. 
године када се уписао и на Грађевински факултет у Бео-
граду – Одсек за геодезију на којем је дипломирао 1960. 
године. После завршетка студија радио је шест месеци 
у Катастарској управи у Бачкој Тополи, а потом као аси-
стент на Вишој грађевинској школи у Суботици за пред-
мет Геодезија. Oд 1963. до 1972. године радио је у Заводу за 
урбанизам и геодезију у Суботици. Године 1972. изабран 
је за предавача на предмету Геодезија на смеру Мелио-
рације на Пољопривредном факултету у Новом Саду. По-

следипломске студије на Геодетском факултету у Загребу 
уписао је 1972. Године, где је и магистрирао 1974. године, а 
потом и докторирао 1975. године.

Године 1977. изабран је у звање ванредног професора за 
предмет Геодезија на Грађевинском факултету у Суботици, 
а 1982. године и у звање редовног професора за исти пред-
мет. 

Од 1987. до 2003. године био је ангажован као хонора-
рни наставник из предмета Просторно планирање на Од-
секу за геодезију Грађевинског факултета у Београду.

Најзначајније објављене књиге публиковане су из об-
ласти којима се бавио кроз свој рад на Грађевинском фа-
култету у Београду, а то су Уређење сеоске територије и Ка 
новом катастру. Поред тога, аутор је већег броја библи-
ографских јединица из области комасације, просторног 
планирања, урбанистичког и просторног планирања, ката-
стра и инжењерске геодезије.

Преминуо је 2003. године.

Проф. др 
ИВАН Р. АЛЕКСИЋ 

дипл. инж. геод. 
Рођен 30. 8. 1958. у Осечини. Гео- 
детску техничку школу у Београду 
завршио 1977. године. Добитник је 
дипломе Никола Тесла. На Грађе- 
винском факултету Универзитета 
у Београду, Одсек за геодезију, ди- 
пломирао је 1982. године. Доби-
тник је четири награде од стране 
Грађевинског факултета и једне од Института за Геодезију. 
Магистрирао је 1988. и докторирао 1992. године. На Грађе-
винском факултету ради од 1982. године у свим сараднич-
ким звањима. Изабран је у звање доцента на групи предме-
та Геодезија 1993. године, у ванредног професора 2001. го-
дине и у редовног професора 2012. године. Био је управник 
Института за геодезију 1996–1998, 2000–2001. и 2009–2012. 
године. Шеф Катедре за геодезију и геоинформатику био 
је 2013–2015. и 2018–2021. године.

Изводио је наставу хонорарно на: 1. Војнотехничкој ака-
демији Војске Југославије; 2. Грађевинском факултету Уни- 
верзитета Црне Горе; 3. Факултету техничких наука Уни-
верзитета у Новом Саду; 4. Пољопривредном факултету 
Универзитета у Београду. Oбављао је функцију директора 
Републичког геодетског завода у периоду од 2001. до 2007. 
године.

Као аутор или коаутор објавио је 125 научних радо-
ва у домаћим и страним часописима или саопштених на 
домаћим и међународним конференцијама. Као аутор или 
коаутор публиковао је четири националне монографије и 
четири универзитетска уџбеника. Као шеф или истражи-
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вач учествовао је у три национална научноистраживачка 
пројекта основних истраживања, у три технолошког разво-
ја и у седам међународних. Техничка и развојна решења: 
нов метод A new method of optimization and design of geodetic 
networks, Paris (1990), две студије Inspiration – Spatial Data 
Infrastructure – Serbia and Montenegro (2013) и два програм-
ска система NetExpert (DOS) (1998) и NetExpert (WINDOWS 
V.10.0) (2009). Као руководилац, одговорни пројектант или 
пројектант учествовао је у више од 180 стручних пројеката 
или ревизија пројеката од којих је 13 пројеката реализова- 
но у иностранству. Лиценце: лиценца одговорног пројекта-
нта геодетских пројеката, геодетска лиценца првог реда, др-
жавни испит, судски вештак – ужа специјалност Геодезија.

Чланство у националним организацијама: члан Инже-
њерске академије Србије; председник Савеза геодета Ср-
бије; председник Савеза геодета Србије и Црне Горе; члан 
Инжењерске коморе Србије.

Чланство у међународним организацијама: member of 
Commission 1-Professional Standards and Practice – FIG; national 
representative in the International Association of Geodesy; member 
of Steering Committee CELK Center; member of International Advi- 
sory Board Intergeo East.

Чланство у одборима часописа: Геодетска служба; Jour-
nal Geonauka; Journal Geodetski vestnik, Slovenia.

Важнија дела: Концепти мрежа у геодетском премеру, К. 
Михаиловић, И. Алексић; Деформациона анализа геодетских 
мрежа, К. Михаиловић, И. Алексић; Практична геодезија, 
К. Врачарић, И. Алексић; Геодетски премер, К. Врачарић, И. 
Алексић, Ј. Гучевић.

Студијски боравци у иностранству: Универзитет МИИ-
ГАиК – СССР, University of Technology, Israel; Royal Institute 
of Technology, Sweden; University College London, England; Uni-
versity of Karlsruhe, Germany; Lantmäteriet and Swedesurvey, 
Sweden; Norwegian mapping and cadastre authority, Norway; 
State Survey Authority of Baden-Württemberg, Germany; State 
University Stuttgart, Germany; ESRI – Senior executive Seminar, 
USA.

Признања: Повеља Инжењерске коморе Србије и Пла-
кета Републичког геодетског завода.

Говори, чита и пише енглески језик, а служи се немач-
ким и француским језиком.

Проф. др 
БРАНКО C. БОЖИЋ 

дипл. инж. геод.
Рођен је 1959. године у Убу, где је 
завршио основну школу. Војну ги-
мназију завршио је 1978. године, а 
Војну академију – геодетски смер 
1982. године. Грађевински факул-
тет Универзитета у Београду – Од-

сек за геодезију завршио је 1986. године. Магистрирао је на 
истом Факултету 1993, а докторирао 2000. године. Од 1982. 
до 2002. године радио је у Војногеографском институту и 
Војнотехничкој академији – геодетски смер (1994/1995). Од 
2002. године је на Грађевинском факултету Универзитета у 
Београду.

У звање доцента изабран је 2001. године, у звање ван-
редног професора 2008, а у звање редовног професора 2013. 
године. Од 2006. до 2008. године био је управник Института 
за геодезију. У периоду 2011–2012. био је шеф Катедре за 
геодезију и геоинформатику, од 2012. до 2014. године проде-
кан за финансије, а у периоду 2014–2015. вршилац дужности 
декана. Од 2015. до 2018. године био је декан Грађевинског 
факултета.

Геодетски премер, обрада и анализа резултата геодетских 
мерења и оцена њиховог квалитета представљају главне об-
ласти његовог интересовања. Објавио је више десетина радо-
ва у међународним и домаћим научним часописима. Аутор је 
или коаутор четири уџбеника и три скрипта. Био је ментор 
на пет дисертација, члан комисије у три, ментор или комен-
тор на четири магистарска рада и члан комисије на једном и 
ментор на преко 50 синтезних и дипломских радова.

Осим на Грађевинском факултету, изводио је наставу и на 
универзитетима у Бањој Луци и Подгорици, Војној академи-
ји и Високој грађевинско-геодетској школи у Београду. Руко-
водио је Темпус пројектом који је 2008. године резултирао но-
вим мастер програмом – Управљање непокретностима. Био 
је локални координатор на још два Еразмус+ КА2 пројекта.

Реализовао је више стручних пројеката у областима ин- 
жењерске геодезије и геодетског премера. Учествовао је у 
формирању Лабораторије за премер. Био је члан државне 
Ревизионе комисије за стручну контролу техничке докумен-
тације (2015–2018), члан Комисије за пријем лица у органима 
државне управе (2017–2018), члан Савета Грађевинског фа-
култета у два мандата, члан Већа групација техничких фа-
култета (2018–2021), члан Већа Грађевинско-урбанистичких 
наука (2018–2021), председник управног одбора Агенције за 
квалификације (2018–2022), члан Комисије за доделу награде 
за најбоље докторске дисертације у Србији при Привредној 
комори Србије (од 2015) и дописни члан Академије инже-
њерских наука Србије (АИНС) од 
2015. године.

Проф. др 
ДРАГАН М. БЛАГОЈЕВИЋ 

дипл. инж. геод.  
Рођен 26. 1. 1959. године у Вучи-
трну. Дипломирао је 1983. године 
на Грађевинском факултету у Бео- 
граду, Одсек за геодезију, где је 
магистрирао 1993. године и док- 
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торирао 2003. године. Током образовања, више пута је на-
грађиван за успех на студијама.

Одмах по дипломирању запослио се у Геодетској тех-
ничкој школи Народни херој Славко Родић у Београду, а 
од јануара 1987. године ради на Грађевинском факултету 
као асистент-приправник на предметима Виша геодезија и 
Геодетска астрономија. За доцента је изабран 2004. године, за 
ванредног професора 2009, а 2014. године за редовног про-
фесора, за ужу научну област Геодетске референтне мреже. 
Држи предавања на свим нивоима наставе на предметима 
Сателитска геодезија, Теорија сателитског позиционирања, 
Сателитска и инерцијална навигација и Геодетска геодина-
мика у Београду и на факултету у Бањој Луци. Током периода 
2004–2010. године држао је наставу на студијском програму 
Геодезија Грађевинског факултета у Подгорици, а био је ан-
гажован као предавач и на Војнотехничкој академији Војске 
Србије. На докторским студијама Грађевинског факултета 
у Београду држи наставу из предмета Методе прецизног 
сателитског позиционирања и Сателитска навигација. Од 
1996. до 2001. године обављао је дужност директора Се- 
ктора за основне геодетске радове Републичког геодетског 
завода, а у периоду од 2004. до 2006. године дужност про-
декана за науку Грађевинског факултета. Био је члан Савета 
Универзитета и председник Већа научних области грађе-
винско-урбанистичких наука.

Области његовог рада и интересовања јесу глобални на-
вигациони сателитски системи (моделирање и анализа са-
телитских опажања, метролошко обезбеђење сателитских 
пријемника и антена, могућности сателитских метода за реа- 
лизацију геодетских референтних система, прецизно апсо- 
лутно сателитско позиционирање, примена сателитских ме- 
тода у истраживању атмосфере и дисеминацији времена, 
интеграција сателитских орбита, анализа временских сери- 
ја сателитских координата, хибридни навигациони систе-
ми, комбинација сателитских и терестричких мерних ме-
тода, примена сателитских метода у одређивању геоида) и 
геодетска геодинамика (механизми савремених хоризонтал- 
них и вертикалних померања Земљине коре, анализа гео-
детских опажања за потребе моделирања локалних, ре-
гионалних и глобалних деформација, померање полова, 
успорење Земљине ротације, тектоника плоча, временске 
промене гравитационог поља). Из наведених области успе- 
шно примењује развијене методе у домаћим и међународним 
научним пројектима (водио је и учествовао у 11 домаћих и 
два међународна пројекта). До сада је публиковао три по- 
главља у међународним монографијама, два поглавља у до- 
маћим монографијама, 20 радова у часописима међунаро-
дног значаја и 13 у домаћим. Био је члан научног комитета 
две међународне конференције. Аутор је уџбеника Увод у 
Сателитску геодезију. Бавио се преводилачким радом у 
оквиру којег је самостално и као коаутор превео са ен-

глеског језика две монографије из области геодезије и две 
монографије из области геоинформатике које се користе 
у настави. Поред научних публикација, аутор је и преко 20 
стручних радова и пројеката.

Као ментор учествовао је у изради шест доктората. Аутор 
је више одредница Српске енциклопедије у издању САНУ. 
Био је придружени члан Међународне геодетске асоцијаци- 
је (IAG), национални EUREF (European Reference Frame) пред- 
ставник, национални представник у IAG Комисији X, Секци-
ја за позиционирање, и национални представник у европској 
мрежи перманентних станица (EPN). Рецензент је једног уџ- 
беника, једне монографије и једне збирке задатака, као и 
бројних радова у међународним часописима.

Проф. др 
БРАНИСЛАВ Ј. БАЈАТ 

дипл. инж. геод. 
Рођен је 1963. године у Косовској 
Митровици. Основну и средњу 
школу завршио је у Београду. Ди- 
пломирао је 1989. године на Гра-
ђевинском факултету у Београду 
на Одсеку за геодезију, где је маги-
стрирао 1996. и докторирао 2004. 
године. Стручно се усавршавао на 
студијским боравцима 2002. и 2004. године на Technische 
Universität Hamburg (TUHH). Као инжењер-сарадник запо-
слио се 1989. године на Институту за геодезију Грађевинског 
факултета, где је 1990. године биран за асистента приправ-
ника за групу предмета Геодезија (за студенте грађевине), 
а 1997. године у звање асистента. 2005. године изабран је 
за доцента, а 2011. године у звање ванредног професора за 
уже научне области Геодезија у инжењерским областима 
и Моделирање и менаџмент у геодезији. У звање редовног 
професора изабран је 2016. године. У периоду 2012–2015. 
био је управник Института за геодезију и геоинформатику 
Грађевинског факултета, а шеф Катедре за геодезију и гео-
информатику у периоду 2015–2018. године. Од 2020. годи-
не је председник Савета Грађевинског факултета. Члан је 
стручног већа природно-математичких наука Универзитета 
у Београду и матичног одбора за енергетику, рударство и 
енергетску ефикасност Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије. 

Поред Грађевинског факултета ангажован је и као про-
фесор на Географском факултету Универзитета у Београду. 
Као гостујући професор држао је предавања и на Department 
of Geoinformatics, Palacký Unversity у Чешкој и на Department 
of Applied Geoinformatics and Cartography, Charles University у 
Прагу. Активно је учествовао у развоју докторских студија 
на студијском програму Геодезија и геоинформатика, где је 
био ментор на четири одбрањена доктората.
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Члан је редакционих одбора часописа Геодетска служба, 
Грађевински календар и међународних часописа SPATIUM 
и Geodetski vestnik, као и члан Издавачког савета Института 
за архитектуру и урбанизам Србије. Рецензент је у више од 
30 међународних научних часописа.

Главна научноистраживачка подручја којима се бави је- 
су примена нових просторних и просторно-временских 
статистичких метода у геонаукама и наукама о животној 
средини. Посебно поље његовог интересовања јесте рад на 
пројектима који се односе на примену геоинформационих 
технологија у различитим инжењерским областима. До сада 
је објавио више од 90 радова у међународним и домаћим на-
учним часописима, монографијама и конференцијама.

Учествовао је у стручним комисијама за техничку и стру-
чну контролу геодетско-техничке документације у оквиру 
пројекта из области грађевинарства, од којих се велики број 
односи на капиталне објекте од интереса за Србију. Такође, 
члан је комисије при Министарству грађевине и инфрастру- 
ктуре Републике Србије за полагање стручног испита и из-
давање лиценци из области геодетског инжењерства.

В. проф. др 
ВОЈИСЛАВ МИЛОВАНОВИЋ 

 дипл. инж. геод.
Рођен је 23. 4. 1947. године у Апа- 
тину. Грађевински факултет у Бео- 
граду завршио 1970. године. Пост- 
дипломске студије на Грађевин-
ском факултету у Београду завр-
шио 1974. године. Докторат из об- 
ласти техничких наука стекао је 
на Грађевинском факултету Уни-
верзитета у Београду – у јуну 1978. године.

Одмах по дипломирању запослио се на Грађевинском фа-
култету као асистент на предметима Геодезија, Картографија; 
Математичка картографија. Од 1979. до 1985. године био је 
доцент, а од 1985. до 2006. године ванредни професор за ужу 
научну област Картографија. Држао је предавања и вежбе 
на свим нивоима наставе на предметима Картографија; Ма-
тематичка картографија и Тематска картографија у Београду 
и на факултету у Сарајеву и на Геодетској академији Војске 
Југославије. Био је продекан за финансије на Грађевинском 
факултету и члан Савета Факултета. Од 2000. до 2001. године 
био је заменик министра грађевина. Од 2001. до 2004. годи-
не је био министар вера у Влади републике Србије. Од 2006. 
године је у пензији. Од 2006. до 2016. године био је професор 
Високе грађевинско-геодетске школе.

До сада је публиковао два уџбеника, четири рада у међу- 
народним часописима и 22 у домаћим, објавио је два рада на 
међународним конференцијама. Поред наведених публика-
ција, аутор је преко 40 стручних радова. 

Поред учешћа на научним скуповима остварио je и низ 
студијских боравака у иностранству и то:

– у Аустрији и СССР-у;
– у ДР Немачкој (Дрезден, Берлин) у току израде маги-

старског рада;
– у СР Немачкој (Бон, Хановер, Франкфурт, Берлин) у 

току израде дисертације као стипендиста DAAD (Deutscher 
Akademischer Austauschdienst);

– у Холандији у Enschede-у у ITC. У току овог боравка изу-
чавао је организацију наставе, што је имало позитиван одраз 
на његов даљи развој као наставника и унапређење наста- 
ве одговарајућим иновацијама наставних садржаја на редов-
ним и последипломским студијама.

Године 1984. основао је предузеће за пројектовање и 
инжењеринг СТУДИО, у ком је пројектован наставак гра-
дње Храма Светог Саве.

Од 1985. године ангажован је на изградњи Храма Светог 
Саве у Београду у својству саветника, а од 2000. године је 
протонеимар Храма.

За своје заслуге у изградњи Храма Светог Саве одлико-
ван је орденом Светог Саве III реда и орденом Светог Саве 
I реда.

Почасни је доктор на Међународној кадровској акаде-
мији у Кијеву (2002).

Награђен је од стране Инжењерске коморе Србије за из-
узетно достигнуће у струци у 2009. години.

За заслуге за Краљевски дом за народно и опште до-
бро одликован је Орденом Круне у степену Великог крста 
(првом).

В. проф. др 
РАДОВАН С. МРКИЋ  

дипл. инж. геод.
Рођен је 1941. у Сврачку (Косово). 
Два разреда гимназије завршио 
је у Вучитрну, а Геодетску технич-
ку школу у Београду 1961. године. 
Дипломирао је на Геодетском од- 
секу Грађевинског факултета у 
Београду 1966. године. После ди-
пломирања радио је у Комбинату 
Трепча у Косовској Митровици, све до 1974. године када 
је изабран за асистента приправника за предмет Виша 
геодезија на Геодетском одсеку Грађевинског факултета у 
Београду. Магистарски рад одбранио је 1976, а докторску 
дисертацију 1978. године. За доцента за предмет Методе 
прецизних геодетских мерења изабран је 1979. године, а у 
звање ванредног професора за предмете Методе преци-
зних геодетских мерења 1 и 2 изабран је 1985. године. Упра-
вник Института за геодезију био је од 1979. до 1981. године, 
као и од 1988. до 1989. године.
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Био је ангажован за одржавање вежби из предмета Гео-
дезија студентима грађевинских факултета у Београду и 
Новом Саду и Саобраћајног факултета у Београду.

Као стипендиста DAAD-a боравио је десет месеци у 
СР Немачкој на специјализацији из области електронског 
мерења дужина и том приликом одржао два предавања у 
Карлсруеу и једно у Хановеру. 

Из његове стручне активности произашли су бројни ра- 
дови који су излагани на разним стручним скуповима или 
публиковани у стручним часописима. Они су претежно из 
области градских полигонометријских мрежа, метрологије и 
основних геодетских радова. Био је учесник у научноистра-
живачким пројектима републичког значаја из подручја гео-
детске метрологије. Аутор је уџбеника Геодетска метрологија 
и Електронско мерење дужина (са проф. др С. Контићем), као 
и монографија Геодетска метрологи-ја и Тригонометријске и 
полигонске мреже у градовима СР Црне Горе (са проф. др Н. 
Братуљевић).

У пензију је отишао 2001. године а преминуо је октобра 
2021. године.

В. проф. др 
ДЕЈАН М. КОВАЧЕВИЋ 

дипл. инж. геод.
Рођен је 1940. године у Гацку. Ди- 
пломирао је на Одсеку за геодезију 
Грађевинског факултета Универ- 
зитета у Београду 1963. године.

Последипломске студије завр- 
шио је 1976. године на Грађевин-
ском факултету. Докторску дисер-
тацију одбранио је на Техничком 
универзитету у Грацу (Аустрија) 1978. године. За хонорар-
ног доцента за предмет Инжењерско геодетска мерења и 
проблеми њихове обраде и анализе на последипломским 
студијама Геодетског одсека Грађевинског факултета у Бео-
граду изабран је 1980. године. На Harvard Business School, 
USA, 1985. године завршио је специјализацију из области 
сениор менаџмента.

Све време своје професионалне каријере радио је у Енер- 
гопројекту, почев од послова на позицији геодетског инжење-
ра, па до обављања послова шефа Бироа за геодезију у скло-
пу РО Енергопројект – пројектовање на бројним радовима у 
земљи и иностранству (1965–1983). Због изузетних стручних 
и пословних резултата постављен је пре уобичајеног рока на 
функцију директора ООУР Хидроинжењеринг у два мандата 
(1983–1990). У том периоду остварени су изузетни послов-
ни резултати и Хидроинжењеринг је сврстан међу двадесет 
највећих пројектантских компанија у свету. Од 1990. до 2000. 
године био је генерални директор и председник управног 
одбора Енергопројекта Холдинг, када је извршена власничка, 

организациона и технолошка трансформација овог послов-
ног система. У том периоду остварен је изузетан пословни 
добитак са просечном годишњом профитном стопом од 5%. 
То је период и време санкција УН када су многе компаније из 
грађевинске делатности Србије скоро угашене.

Године 1997. године изабран је на Катедри за геодезију 
Грађевинског факултета у звање ванредног професора за 
предмет Менаџмент у геодезији. Креирао је модеран садржај 
тога предмета и несебично пренео дугогодишње искуство 
и знање будућим генерацијама геодета. Аутор је универзи-
тетског уџбеника Менаџмент (прво издање из 1998. и друго, 
допуњено, из 2009. године).

Од 2000. године (до данас) је професор Стратегијског ме-
наџмента на Црногорском универзитету и Универзитету 
Доња Горица у Подгорици.

Члан је Инжењерске академије Србије (академик) од 
1999. године. Такође, члан је Међународне технолошко-ме-
наџерске академије Србије од 2014. године. Написао је 22 
публикована стручна и научна рада.

Тежиште његовог научноистраживачког, стручног и пе- 
дагошког рада на почетку каријере била је инжењерска гео-
дезија и инвестициони пројекти у геодезији и грађевинар-
ству, да би с временом прешло на менаџмент и управљање 
инвестиционим пројектима и великим пословним системи-
ма. Носилац је бројних награда и признања у струци.

В. проф. др 
ДРАГАН М. МИхАЈЛОВИЋ 

дипл. инж. геод. 
Рођен је 1957. године у Пожаре-
вцу. Основну школу завршио је у 
Жабарима, а Геодетску техничку 
школу у Београду. Дипломирао је 
на Грађевинском факултету Уни-
верзитета у Београду 1980. годи-
не. На истом факултету магистри- 
рао је 1985. године, а докторирао 
1991. године. У звање доцента изабран је на Грађевинском 
факултету Универзитета у Београду 1992. године, затим у 
звање ванредног професора 2001. године.

Тежиште његовог научноистраживачког, стручног и 
педагошког рада у вези је са развојем и применом фото-
граметрије и геоинформатике. Током четрдесетогодишњег 
бављења развојем и истраживањима у области фотогра-
метрије, као правци истраживања издвојили су се анали- 
тичка блокаеротриангулација, рачунарски подржана ре-
ституција, блископредметна фотограметрија, коришћење 
аматерских и видео-снимака у мерне сврхе, дигитална 
фотограметрија и ГИС фотограметрија. Последњих три-
десет година бави се истраживањима у области геоинфор-
матике, где су се као области истраживања издвојили: раз-
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вој аутоматизованих метода за прикупљање просторних 
података, моделирање крупноразмерних просторних ин-
формационих система, 3Д моделирање терена, дистрибу-
ција просторних података, развој комуналних информа-
ционих система итд.

Иницијатор је и руководилац развоја и увођења тех-
нологије дигиталног геодетског плана (ДГП) у геодетску 
праксу у Србији и у земљама нашег региона. Развој ДГП-а 
је текао једновремено у четири правца: у правцу развоја 
концепта ДГП-а; у правцу софтверске подршке ДГП-а; у 
правцу стицања практичних искустава у технологији ди-
гиталне израде геодетских планова; у правцу стварања 
техничких норматива, као предуслова организоване при-
мене нове технологије. ДГП је, након вишегодишњег пе-
риода развоја, подржан комплексним софтвером, низом 
правилничких прописа, али и низом конкретних успешно 
завршених пројеката, тако да данас у Србији представља 
општеприхваћену технологију. Коаутор је софтверског си-
стема MapSoft и низа пратећих софтвера који представљају 
софтверску подршку за имплементацију ДГП-а.

Био је иницијатор и руководилац великог броја пројека-
та, од којих су многи били пионирски подухвати у области 
фотограметрије и ГИС-а. Реч је о великим пројектима изра- 
де дигиталног ортофотоа и топографских и катастарских 
база података у Србији и у земљама региона. Током досада-
шњег научноистраживачког и стручног рада објавио је преко 
90 библиографских јединица из области геодезије, фотогра-
метрије, даљинске детекције и ГИС-а. Руководио је или уче-
ствовао у изради преко 100 стручних радова из поменутих 
области.

Пратећи развој фотограметрије и ГИС-а, у свом четрдесе-
тогодишњем педагошком раду више пута је трансформисао 
наставу фотограметрије, почевши од аналогне, преко анали- 
тичке и дигиталне, до ГИС фотограметрије. Од 1993. године 
изводи наставу потпуно новог предмета под називом Про-
сторни информациони системи који представља пионирски 
подухват у увођењу наставе ГИС-а на студијама геодезије. 
Један је од иницијатора за оснивање модула Геоинформати-
ка на мастер академским студијама геодезије, на ком од 2006. 
године изводи наставу на новим предметима Даљинска де-
текција и Методологија пројектовања у геодезији.

Био је ментор четири одбрањене докторске дисертаци-
је, осам одбрањених магистарских теза, више од 50 мастер/
дипломских радова и више од 25 синтезних радова. Аутор 
је и коаутор четири научна рада у међународним часопи-
сима са SCI листе, више од 30 радова на међународним на-
учним скуповима и више од 30 радова у домаћим научним 
часописима и на домаћим научним скуповима. Током рада 
на Грађевинском факултету обављао је разне ваннаставне 
дужности, као што су: продекан за финансије Грађевинског 
факултета у два мандата; управник Института за геодезију; 

заменик управника Института за геодезију; шеф Катедре 
за геодетске дисциплине; шеф Катедре за геодезију и гео-
информатику; секретар Научно-наставног већа Одсека за 
геодезију итд.

В. проф. др 
СЛОБОДАН С. АШАНИН 

дипл. инж. геод.
Рођен је 1944. године у Томашеву 
у Црној Гори. Геодетски одсек Гра-
ђевинске техничке школе завр-
шио је у Титограду 1964. године. 
Исте године уписао је Грађевин-
ски факултет у Београду – Одсек 
за геодезију, на ком је дипломи-
рао 1969. године. Последипломске 
студије завршио је 1977. године, а докторску дисертацију 
одбранио 1986. године на истом факултету. За асистента 
на Одсеку за геодезију изабран је 1970. године, а за доцен-
та 1987. године. У звање ванредног професора на Одсеку 
за геодезију изабран је 2003. године. У периоду од 2004. до 
2006. године био је управник Института за геодезију.

Током своје вишегодишње професорске каријере aктивно 
је учествовао у обликовању студијског програма и предмета 
у вези са инжењерском геодезијом. У том погледу, може се 
издвојити допринос у формирању предмета Пројектовање 
геодетских радова у инжењерству и Деформациона анализа 
инжењерских објеката.

Поред матичног факултета, био је ангажован и на другим 
факултетима у региону, укључујући Факултет техничких на-
ука у Новом Саду – Универзитет у Новом Саду, Војнотехни- 
чку академију у Београду, Универзитет Црне Горе у Подго-
рици, Грађевинско-архитектонски факултет – Универзитет у 
Нишу и Универзитет Св. Кирил и Методиј у Скопљу. 

Аутор је уџбеника Инжењерска геодезија 1, штампаног 
2003. године, и коаутор Збирке решених задатака из Инже-
њерске геодезије, као и уџбеника Примена геодезије у саобра-
ћајницама.

Као аутор или коаутор објавио је бројне научне радо-
ве у домаћим и страним часописима, као и саопштења на 
домаћим, односно међународним конференцијама. Такође, 
као руководилац, одговорни пројектант или пројектант 
учествовао је у више од 300 стручних студија и пројеката 
из области инжењерске геодезије, нарочито у вези са про-
јектовањем и реализацијом геодетских мрежа, геодетском 
контролом геометрије изведених објеката и деформацио-
ном анализом инжењерских објеката.

Члан je Инжењерске коморе Србије, Савеза геодета 
Србије и био је председник Секције за инжењерску гео-
дезију Друштва геодета Београда. Као водећи стручњак у 
области инжењерске геодезије, био је ангажован у комиси-



Катедра за геодезију и геоинформатику (ГЕГИ)   ◆   299     

II

ГЕ
ГИ

Ка
те

др
е

ји Инжењерске коморе Србије за полагање стручних испи- 
та из области Геодезије. 

У пензији је од 2009. године.

В. проф. др 
ИВАН Ђ. НЕСТОРОВ 

дипл. инж. геод.
Рођен је 1956. године у Земуну, где 
је завршио основну школу, док 
је Математичку гимназију завр-
шио у Београду 1975. године. На 
Грађевинском факултету – Одсек 
за геодезију дипломирао је 1980. 
године. Магистарски рад одбра-
нио је 1985. године, а докторску 
дисертацију 1992. године, такође на Грађевинском факул- 
тету у Београду – Одсек за геодезију. За докторску дисер-
тацију добио је награду Привредне коморе Београда. Уса-
вршавао се на специјализацијама у Холандији 1982. године 
у ITC-у (International institute for aerospace survey and earth 
sciences) и 1987. године у САД на Ohio State University.

На Грађевински факултет – Катедри за геодезију запо-
слио се 1982. године као асистент-приправник на предмету 
Геодезија за студенте грађевинског смера и групи предмета 
Картографија. Године 1986. изабран је за асистента на ис-
тим предметима, док је 1990. године изабран за асистента 
на групи предмета Картографија. За доцента на истој групи 
предмета изабран је 1999, док је 2008. године изабран за ван-
редног професора на Грађевинском факултету – Катедра за 
геодезију и геоинформатику, на групи предмета Геодетска 
картографија.

У периоду од 2004. до 2007. године био је ангажован на 
извођењу наставе на Грађевинском факултету Универзите-
та у Подгорици.

Његов научноистраживачки, стручни и педагошки рад 
односи се на области Математичка картографија и Инфор-
мационе технологије у картографској делатности и геоин-
формационим системима. У објављеним научним радо-
вима, као и у монографији Нове оптималне картографске 
пројекције бавио се проблемом оптималних картографских 
пројекција методом решавања обрнутог задатка матема-
тичке картографије и формулацијом критеријума за избор 
и оцену квалитета оптималних пројекција, те је изложио 
теорију, увео математички апарат и развио софтвер у ок-
виру ког је дато нумеричко решење граничног проблема за 
одговарајуће диференцијалне једначине.

Поред тога, бавио се, између осталог, и побољшањем 
вертикалне тачности код LiDAR снимања из хеликоптера, 
побољшањем визуалне интерпретације сателитских сни-
мака, као и проблемом картрирања земљишног покривача 
путем интерпретације сателитских снимака. Резултати су 

дати у прегледним радовима, као и у монографији CORINE 
Land Cover mapping in Serbia.

Учествовао је као истраживач у укупно девет научноис-
траживачких, четири домаћа и пет међународних пројека-
та које је финансирала Европска комисија.

Објавио је 40 научних и стручних радова у домаћим и 
страним часописима и зборницима домаћих и међунаро-
дних конференција. Аутор је и поглавља у домаћим и стра-
ним монографијама. Аутор је и више студија и софтверских 
пакета.

Такође, водио је преко 50 већих стручних пројеката од 
којих су најзначајнији и од националног интереса:

– Картирање земљишног покривача у размери 1:100.000 
за комплетну територију Републике Србије и Републику 
Црну Гору путем интерпретације сателитских снимака;

– Израда дигиталног ортофота и ДМТ-а за подручје Ре-
публике Србије (обрађено преко 41 000 аерофотогра – ме- 
тријских снимака и добијено преко 26 000 ортофото ли-
стова).

В. проф. др 
ЗАГОРКА И. ГОСПАВИЋ 

дипл. инж. геод.
Рођена је 1959. године у Горњем 
Милановцу, где је завршила осно- 
вну школу и гимназију. Дипло-
мирала је на Грађевинском фа-
култету Универзитета у Београду 
1983. године. Радила је као профе-
сор у Геодетској школи у Београду 
и као геодетски инжењер у ГП 
Ауто-пут. За асистента приправника на Грађевинском фа-
култету – Катедри за геодезију изабрана је 1988. године. Ма-
гистрирала је на Грађевинском факултету Универзитета у 
Београду 1995. године, а докторирала на истом факултету 
2002. године. У периоду од 2003. до 2007. године била је за-
меник директора Републичког геодетског завода у Београду.

По повратку, изабрана је на Грађевинском факултету у 
звање доцента 2007. године, у звање ванредног професора 
2012. године, a реизабрана 2017. године.

Тежиште њеног научноистраживачког, стручног и пе-
дагошког рада јесте инжењерска геодезија и менаџмент и 
моделирање у геодезији. Предаје предмете Инжењерска 
геодезија 1 и Основе менаџмента у геодезији на основним 
студијима Геодезија. На мастер студијама предаје предмет 
Управљање пројектима у геодезији, а установила је и посе-
бан предмет на мастер модулу Управљање непокретности-
ма – Тржиште непокретности. На докторским студијама 
предаје предмет Интегрисани геодетски мерни системи у 
инжењерству. У истом периоду ангажована је на извођењу 
наставе на Архитектонско-грађевинско-геодетском факул-
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тету Универзитета у Бањoj Луци, где одржава предавања на 
предметима Инжењерска геодезија 1, Основе организације 
геодетских радова и Геодезија у индустрији. Била је ангажо-
вана на сродним предметима и на Војнотехничкој академији 
војске Србије и на Техничком факултету Универзитета у 
Новом Саду.

Као аутор и коаутор објавила је два универзитетска 
уџбеника и збирку задатака. Аутор је или коаутор више од 
100 научних радова објављених у домаћим и страним ча-
сописима или саопштених на домаћим и међународним 
конференцијама. Учествовала је у три међународна науч-
на пројекта финансирана од стране Европске комисије и 
три научнотехнолошка пројекта које је финансирало Ми-
нистарство науке и просвете Републике Србије. Аутор је 
или учесник многих стручних пројеката, студија и експер-
тиза. Члан је Инжењерске коморе Републике Србије и стал-
ни судски вештак Министарства правде Републике Србије.

В. проф др 
ОЛЕГ Р. ОДАЛОВИЋ 

дипл. инж. геод.
Рођен је 22. јула 1967. године у При-
зрену. Основну школу завршио је 
у Лазаревцу, а средњу грађевинску 
школу у Београду. Дипломирао је 
на Грађевинском факултету Уни-
верзитета у Београду 1994. годи-
не. Магистарски рад одбранио је 
2000. године, а докторирао је на 
Грађевинском факултету Универзитета у Београду 2005. го-
дине.

У звање доцента изабран је 2006. године, у звање ван-
редног професора 2012. године, а затим и 2017. године. У 
свим наведеним звањима биран је за уже научне области 
Одређивање гравитационог поља и Референтне геодетске 
мреже.

У периоду од првог избора у наставно звање предавао је: 
Теоријску геодезију, Вишу геодезију, Геодетску астрономију, 
Геодетску метрологију, Геодетску геофизику, Гравиметрију, 
Математичку геодезију, Физичку геодезију, Глобалне нави-
гационе сателитске системе, Нумеричке методе физичке 
геодезије и Мерне методе физичке геодезије.

Поред Грађевинског факултета, предавао је и на Војној 
aкадемији и Архитектонско-грађевинско-геодетском факул-
тету Универзитета у Бањој Луци.

Објавио је два уџбеника и збирку задатака из области фи-
зичке геодезије.

Од 2001. па до 2007. године био је на месту помоћника 
директора Републичког геодетског завода – сектор за Осно-
вне геодетске радове, при чему је руководио реализаци- 
јом Референтне мреже Србије (СРЕФ), Активне геодетске 

референтне мреже (АГРОС), Основне гравиметријске мре- 
же Србије (ОГМ) и делом регионалног гравиметријског пре-
мера.

У периоду од 2008. до 2009. године одредио је прелими-
нарни геоид Србије, а самостално или као коаутор израдио 
је пројекте за низ геодетских референтних мрежа у региону.

Од 2012. до 2015. године био је заменик управника Ин-
ститута за геодезију и геоинформатику, а од 2015. до 2018. го- 
дине управник Института за геодезију и геоинформатику.

Као истраживач учествовао је на више научних пројеката 
посвећених ужим научним областима за које је и биран, а који 
су финансирани од стране Министарства науке Републике 
Србије.

У погледу међународне научне и стручне сарадње био 
је члан Оснивачког комитета Европске академије наука за 
урбана окружења – пројекат EUPOS (EUropеan POsitioning 
determination System), национални представник у европском 
пројекту EGGP (Europеan Gravity and Geoid Project) и члан 
CEGRN управног одбора (Central European GPS Geodynamic 
Reference Network Consortium). Од 2018. године представник је 
Србије у Међународном удружењу за Геодезију (International 
Association of Geodesy).

Од 2016. године вршилац је дужности техничког руко-
водиоца Метролошке лабораторије за еталонирање мерила 
угла и дужине на Грађевинском факултету у Београду.

Као аутор или коаутор објавио је више од 50 научних ра-
дова у домаћим и страним часописима или радова саопште-
них на домаћим, односно међународним конференцијама.

В. проф. др  
СИНИША Т. ДЕЛЧЕВ 

дипл. инж. геод.
Рођен 1. 4. 1959. године у Пироту. 
Дипломирао је 1982. године на Гра-
ђевинском факултету у Београду, 
где је магистрирао 1993. године и  
докторирао 2001. године.

По дипломирању, 1983. годи-
не, запослио се на Грађевинском 
факултету на Катедри за геодезију 
као асистент-приправник на групи предмета из области 
Више геодезије. За доцента је изабран 2002. године, а за 
ванредног професора 2012. године, за уже научне области 
Геодетске референтне мреже и Геодетска метрологија. Био 
је ангажован у настави на предметима: Виша геодезија 1 
и 2, Методе прецизних геодетских мерења 1 и 2 (касније 
Геодетска метрологија), Теоријска геодезија 1 и 2, Технике 
рачунања, ГПС у основним геодетским радовима, Геодетске 
методе у геодинамичким истраживањима, Апроксимација 
гравитационог поља, Практична настава студената из пре- 
дмета Виша геодезија и Практична настава студената из 
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предмета Методе прецизних геодетских мерења. На сту-
дијском програму докторских студија држао је наставу из 
предмета Стандардизација у геодетској метрологији и Акре- 
дитација и сертификација – одабрана поглавља.

Био је управник Института за геодезију у периоду 2002–
2004. године и члан Савета факултета од 2007. до 2009. го-
дине. Од 1983. године члан је акредитоване Метролошкe 
лабораторијe за еталонирање мерила угла и дужине Грађе-
винског факултета у Београду и њен технички руководилац 
од 2002. до 2016. године.

Држао је и вежбе на Војнотехничкој академији. Од 2006. 
до 2010. године држао је наставу на Грађевинском факултету 
у Подгорици, Катедра за геодезију. Од 2008. до 2015. године 
држао је наставу на Архитектонско-грађевинском факул-
тету у Бањој Луци. Од 2017. године ради на Грађевинском 
факултету у Суботици као в. проф. на студијском програму 
Геодезија.

Области рада и интересовања јесу прецизна геодетска 
мерења, геодетска метрологија, геодетске референтне мреже, 
као и инжењерска геодезија. Из наведених области успешно је 
учествовао у домаћим и међународним научним пројектима 
(водио је два и учествовао у десет домаћих и два међународна 
пројеката). До сада је публиковао два уџбеника (збирку за-
датака и књигу), девет радова у међународним часописима и 
14 у домаћим, 34 рада на међународним конференцијама и 27 
на домаћим. Поред научних публикација, аутор је или коау-
тор преко 90 стручних радова и пројеката.

Био је ментор и учествовао у изради шест доктората и 
шест магистарских теза. Био је рецензент два уџбеника и ре-
цензент на девет научних скупова у земљи и иностранству.

Национални је представник (делегат) у FIG Commission 
5, од 2007. године, и у IMEKO Technical Committee 14 – Mea-
surement of Geometrical Quantities, од 2009. године. Био је члан 
Управног одбора Друштва метролога 2003–2007. године, 
председник Друштва метролога 2007–2015. године и председ-
ник Скупштине Друштва метролога 2015–2019. године. Тех- 
нички експерт Акредитационог тела Србије је од 2007. године.

В. проф. др 
ЈЕЛЕНА П. ГУЧЕВИЋ 

дипл. инж. геод. 
Рођенa 24. 10. 1970. у Краљеву. Ди- 
пломирала је 1994. године на Гра-
ђевинском факултету у Београду, 
где је магистрирала 2001. и доктор-
ирала 2005. године.

У периоду од 1995. до 2017. годи-
не радила је на Грађевинском фа- 
култету, Универзитета у Београду. 
За асистента је изабрана 2002, године, у звање доцента 2006, 
а у звање ванредног професора 2012. године за ужу нау-

чну област Премер и уређење земљишне територије. Била 
је члан Савета Грађевинског факултета у Београду од 2009. 
до 2015. Од 2017. године ради на Грађевинском факултету у 
Суботици Универзитета у Новом Саду као ванредни про-
фесор (научна област Геодезија). На Универзитету у Бањој 
Луци држи наставу од 2006. године на основним студијама 
на Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету, од 
2010. године на Шумарском факултету, од 2013. године на 
Природно-математичком факултету. Од 2011. до 2013. го-
дине држала је наставу на Факултету техничких наука Уни- 
верзитета у Новом Саду, студијски програм: Геодезија. Уче-
ствовала је у настави на докторским академским студијама 
у школској 2013/2014. години на Архитектонском факул- 
тету Универзитета у Београду.

Члан је Секторског комитета за лабораторије за ета- 
лонирање димензионих величина и запремине у Акреди-
тационом телу Србије од 2011. године. Област њеног рада 
и интересовања јесу методе еталонирања геодетских мери-
ла, засноване на стандардима или другим релевантним до- 
кументима, вредновање и документовање мерне несигур- 
ности у процесу еталонирања и мерења. Учествовала је у 
седам пројеката Министарства просвете и науке Републи-
ке Србије. Била је сарадник у реализацији три пројекта 
Европске уније. У оквиру ових пројеката бавила се упра-
вљањем корићења земљишта, истраживала употребу, зна-
чај и доступност геопросторних података. Публиковала је 
11 радова у међународним и 16 у домаћим часописима, 38 
радова на међународним и 19 на домаћим конференција-
ма. До сада је публиковала једно поглавље у међународној 
монографији, четири поглавља у домаћим монографијама, 
коаутор је два уџбеника у више издања и једне збирке за-
датака. Поред научних публикација, аутор је и преко 50 
стручних остварења.

В. проф. др 
ВУКАН Р. ОГРИЗОВИЋ 

дипл. инж. геод.
Рођен 8. 7. 1970. године у Вршцу. 
Дипломирао је 1996. године на Гра-
ђевинском факултету у Београду, 
где је магистрирао 2002. и докто-
рирао 2007. године. У звање аси- 
стента приправника изабран је 
1997. године, а у звање асистента 
2002. године. Од 2007. године је у 
звању доцента за уже научне области Референтне геодетске 
мреже и Одређивање гравитационог поља. У звање ванред-
ног професора за исте научне области изабран је 2013 годи-
не. Од 2017. године запослен је на Грађевинском факултету у 
Суботици, у звању ванредног професора за научну област 
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Геодезија. За гостујућег професора на Међународном све-
мирском универзитету (International Space University) у 
Стразбуру, Француска, изабран је 2018. године, а од 2019. 
године, такође у звању гостујућег професора, ангажован је 
на Технолошком универзитету у Кракову (Polytechnica Kra-
kowska), Пољска.

Осим академског ангажовања, од 2019. године обавља 
функцију председника Друштва метролога. У поступак акре- 
дитације лабораторија за испитивање, еталонирање и узо-
рковање, укључен је као лиценцирани интерни оцењивач за 
стандард ISO/IEC 17025.

Аутор је преко 80 научних и стручних чланака. Списак 
референтних публикација:

Miljković S., Ogrizović V., Delčev S., Gučević J. (2019) 
Determination of Aiming Error with Automatic Theodolites, 
Advanced Technologies, Systems, and Applications III, vol. 2, no. 
60, pp. 273–284;

Štrbac O., Milanović M., Ogrizović V. (2017) Estimation the 
Evapotranspiration of Urban Parks with Field Based and Remote-
ly Sensed Datasets, Carpathian Journal of Earth And Environ-
mental Sciences, vol. 12, no. 2, pp. 605–616.

Gučević J., Miljković S., Delčev S., Ogrizović V. (2017) Effects 
of Low Temperatures in the Line of Sight of Digital Levels, Journal 
of Surveying Engineering, vol. 143, no. 2;

Delčev S., Gučević J., Ogrizović V., Kuhar M. (2015) First-order 
trigonometric network in the former Yugoslavia, Acta Geodaetica 
et Geophysica, vol. 50, no. 2, pp. 219–241;

Pejić M., Ogrizovic V., Božić B., Milovanović B., Marošan 
S. (2014) A simplified procedure of metrological testing of the 
terrestrial laser scanners, Measurement, vol. 53, pp. 260–269;

Delčev S., Ogrizović V., Gučević J. (2012) Geodetic method of 
the fuel tank form inspection, Measurement, vol. 45, no. 10, pp. 
2376–2381;

Gučević J., Ogrizović V., Delčev S., Vasilić V. (2010) Optimum 
Resolution and Size of DTM during Modelling Topographic 
Effect, Geodetski list, vol. 64, no. 3, pp. 177–192;

Ogrizović V. (2009) A Construction of An Advanced Measu-
ring System for Astro-geodetic Determinations, Proceedings of 
the XV National Conference of Astronomers of Serbia, vol. 86, pp. 
145–150;

Ogrizović V., Vasilić V., Delčev S., Gučević J. (2009) Testing 
the Stability of GPS Oscillators within Serbian Permanent GPS 
Stations Network, IX IMEKO World Congress: Fundamental and 
Applied Metrology, pp. 522–526;

Ogrizović V., Delčev S., Vasilić V., Gučević J. (2008) Historical 
Review of Astro-Geodetic Observations in Serbia, Studying Nature 
through Centuries – 120th anniversary of Belgrade Observatory, 
no. 85, pp. 181–185.

В. проф. др 
ЖЕЉКО П. ЦВИЈЕТИНОВИЋ 

дипл. инж. геод. 
Рођен је 1965. године у Бијељини, 
где је завршио основну и средњу 
школу. Дипломирао је на Грађе-
винском факултету Универзитета 
у Београду 1989. године. На истом 
факултету магистрирао је 1995, а 
докторирао 2005. године. Добио је 
награду Привредне коморе града 
Београда за најбољу докторску дисертацију одбрањену у 
2005. години. У звање доцента изабран је на Грађевинском 
факултету Универзитета у Београду 2006. године, затим у 
звање ванредног професора 2018. године.

Усмерио је свој научноистраживачки, стручни и педа- 
гошки рад на развој и примену геоинформатике и фотогра-
метрије код решавања актуелних проблема у геодезији, а 
посебно за област дигиталног моделирања терена. И маги-
старски рад и докторска дисертација посвећени су овој про-
блематици.

Један је од иницијатора и кључних актера развоја тех-
нологије дигиталног геодетског/катастарског плана и њеног 
увођења у геодетску праксу у Србији и земљама региона. 
Аутор је и коаутор више софтверских решења која се од 
раних деведесетих година прошлог века интензивно кори-
сте у геодетској пракси у Србији и земљама из окружења. 
Скоро све базе података дигиталног геодетског/катастарског 
плана у Србији формиране су и одржавају се коришћењем 
софтверског пакета MapSoft, док је већина скенираних гео-
детских подлога у Србији геореференцирана и обрађена 
коришћењем софтверског решења DigiScan. Водећи је аутор 
оба поменута софтверска производа.

Био је ангажован на великом броју пројеката, од којих 
су многи пионирски подухвати примене геоинформатике 
и дигиталне фотограметрије у геодетској пракси у Србији. 
Углавном је реч о великим пројектима израде дигиталног 
ортофотоа и топографских и катастарских база података. 
Поред тога, руководио је и учествовао у реализацији вели-
ког броја пројеката који су имали за циљ успостављање сло-
жених геоинформационих система.

Иницијатор је увођења геоинформатике у наставу за бу-
дуће геодетске инжењере. Од 2006. године, оформио је и из-
води наставу на великом броју потпуно нових предмета на 
Грађевинском факултету Универзитета у Београду. На основ-
ним академским студијама студијског програма Геодезија и 
геоинформатика најважнији од њих су: Геоинформатика 1 и 
2, Основе дигиталне обраде слике и Дигитално моделирање 
терена. На мастер академским студијама истог студијског 
програма то су предмети: Географски информациони систе-
ми, Дигитална фотограметрија, Пројектовање геоинформа-
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ционих система, ГИС програмирање, Веб ГИС и Ласерско 
скенирање. За највећи број ових предмета обезбеђени су 
одговарајући дигитални садржаји и савремени начини изво-
ђења наставе уз максимално коришћење информационих 
технологија.

Учествовао је на три међународна пројекта који су 
имали за циљ унапређење наставе за студенте геодезије и 
геоинформатике. Ментор и коментор је у три докторске 
дисертације, више од 20 мастер/дипломских радова и више 
од 35 синтезних радова. Аутор је и коаутор шест научних 
радова у међународним часописима са SCI листе, више од 
30 радова на међународним научним скуповима и више од 
15 радова у домаћим научним часописима и научним скупо-
вима. Био је члан Савета факултета Грађевинског факулте-
та Универзитета у Београду у два мандатна периода. Члан је 
више међународних и националних стручних асоцијација.

В. проф. др 
РАЈИЦА М. МИхАЈЛОВИЋ 

дипл. инж. геод.
Рођен је 1. 1. 1961. године у Брусу. 
Основну школу завршио је у селу 
Милентија, општина Брус, а сре- 
дњу школу у Београду. Дипломи-
рао је на Грађевинском факулте-
ту Универзитета у Београду на 
Одсеку за геодезију 1984. године, 
где је магистрирао 1995. године и 
докторирао 2010. године. На Грађевинском факултету – Ка-
тедри за геодезију радио је као сарадник, асистент-припра-
вник и асистент у периоду од 1984. до 2012. године. У пери-
оду од 1994. до 2001. године обављао је послове помоћника 
директора у Републичком геодетском заводу, где је руково-
дио двама најбројнијим секторима и активно учествовао у 
спровођењу пројекта устројавања катастра непокретности 
као новог јавног регистра о непокретностима у Републици 
Србији.

За доцента на Катедри за геодезију и геоинформатику 
Грађевинског факултета у Београду за уже научне области 
Премер и уређење земљишне територије и Моделирање 
и менаџмент у геодезији изабран је 2012. године, а затим и 
за ванредног професора – 2018. године. На Катедри је пре-
давао и руководио наставом на предметима Катастар непо-
кретности 1 и 2, Уређење земљишне територије, Геодезија у 
просторном планирању и урбанизму 1 и 2, Комасација – на-
предни курс, Пројекат из геодезије у урбанизму, Пројекат 
из катастра непокретности, Уређење сеоске територије, Гео-
дезија у уређењу простора, Процена вредности непокрет-
ности и Оптимизација система код управљања непокрет-
ностима на докторским студијама. Био је члан комисије за 
пријем теме, оцену и одбрану пет докторских дисертација 

на Грађевинском факултету у Београду. Био је ментор и члан 
комисије за 78 синтезних и дипломских/мастер радова.

Од 2013. до 2018. године био је ангажован као локални 
експерт на пројекту Рурални развој и ефикасно управљање 
земљиштем – Компонента 3 – Комасација у оквиру кога се 
спроводила комасација земљишта на седам комасационих 
пилот-пројеката, а које су финансирали и реализовали 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
GmbH из СР Немачке, Влада Републике Србије и јединице 
локалне самоуправе.

Тежиште његовог научноистраживачког, стручног и пе-
дагошког рада јесте државни премер, катастар и уређење и 
управљање урбаним и руралним земљиштем. Написао је и 
објавио уџбеник Комасација – напредни курс који је настао 
као резултат његове докторске дисертације. Учествовао 
је у Темпус пројекту којим је на мастер академске студије 
Геодезије и Геоинформатике уведен нови модул под нази-
вом Управљање непокретностима. Коаутор је монографије 
Геодетска делатност у Србији 1837–2012. године, део 7 – Ко-
масација.

Као аутор или коаутор објавио је више од 25 научних ра-
дова, објављених у домаћим и страним часописима или сао- 
пштених на домаћим, односно међународним конферен-
цијама. Такође, учествовао је као руководилац, пројектант и 
извршилац радова у више од 100 стручних радова и пројеката.

В. проф. др 
БРАНКО Ђ. МИЛОВАНОВИЋ 

дипл. инж. геод.
Рођен је 1967. године у Бијељини, 
где је завршио средњу геодетску 
школу у Центру за усмерено обра-
зовање Гимназија Филип Вишњић.

Дипломирао је на Грађевин-
ском факултету у Београду 1992. 
године, на Одсеку за геодезију из 
области више геодезије. Исте го-
дине почео је с радом на овом Факултету као асистент на 
предметима из области: Премер, Геодезија у инжењерским 
областима и Моделирање. Магистарску тезу из области 
Моделирање одбранио је 1998. године, а докторат је одбра-
нио из научне области Геодезија у инжењерским областима 
2012. године. Од 2012 до 2018. године радио је као доцент 
у области на којој је докторирао, а 2018. год. изабран је за 
ванредног професора за исту научну област. Тренутно је 
гостујући професор на Архитектонско-грађевинско-гео-
детском факултету Универзитета у Бањој Луци, а био је 
ангажован као наставник на Војнотехничкој академији у 
Београду.

Подручја његовог интересовања су: теорија грешака, 
пројектовање геодетских радова у инжењерству, моделира-
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ње и деформациона анализа. Публиковао је научне и струч-
не радове из горенаведених области, који су објављени у 
међународним и националним часописима, као и у зборни- 
цима са међународних и националних конференција. Био 
је председник организационог и уређивачког одбора једне 
националне конференције и имао је саопштење на међуна-
родној конференцији по позиву. Такође, био је учесник у че-
тири национална технолошка и два међународна пројекта. 
Био је ментор за око 80 дипломских, мастер и синтезних ра-
дова. Тутор је двојици докторанада. Коаутор је Збирке реше-
них задатака из инжењерске геодезије. Тренутно је управник 
Института за геодезију и геоинформатику, а био је и члан 
Савета Грађевинског факултета.

Аутор је програма за: прорачун тачности контролних 
мрежа, прорачун тачности и рачунање елемената за обеле-
жавање, изравнање геодетских мрежа и деформациону ана-
лизу. Има успешну сарадњу са привредом на иностраним и 
националним пројектима из инжењерске геодезије.

Био је на стручном усавршавању на Техничком универ-
зитету у Грацу, Одсек за позиционирање и навигацију. Члан 
је Инжењерске коморе Србије и поседује лиценце одговор-
ног пројектанта и одговорног извођача радова.

В. проф. др 
МАРКО М. ПЕЈИЋ 

дипл. инж. геод.
Рођен је 1977. године у Београду, 
где је завршио основну и средњу 
школу. Дипломирао је 2000. го-
дине, а магистрирао 2007. године. 
Докторску дисертацију под нази-
вом Тачност моделирања обје-
ката технологијом терестричког 
ласерског скенирања одбранио је 
2013. године и тако стекао научни степен доктора технич-
ких наука, област: геодетско инжењерство – уже научне 
области: Моделирање и менаџмент у геодезији и Геодезија 
у инжењерским областима. Изабран је на Грађевинском 
факултету Универзитета у Београду у звање доцента 2013. 
године, а затим у звање ванредног професора 2018. године.

Као наставник, на Грађевинском факултету Универзи-
тета у Београду ангажован је на основним, мастер и доктор-
ским академским студијама и то на предметима: Анализа 
тачности терестричког ласерског скенирања, Терестричко 
ласерско скенирање у инжењерству, Моделирање објеката 
у 3Д простору, Рачун изравнања – напредни курс, Теорија 
грешака геодетских мерења, Рачун изравнања – основни 
курс, Практична настава из инжењерске геодезије и Прак-
тична настава из геодетског премера. На Војној академији 
Универзитета одбране изводио је наставу из предмета: 
Рачун изравнања.

На Грађевинском факултету у Београду био је ментор, од-
носно члан више комисија за одбрану мастер и синтезних ра-
дова. На Универзитету одбране био је члан комисије за оцену 
и одбрану једне докторске дисертације. Такође, ментор је две 
докторске дисертације у фази израде.

Интересовања у научноистраживачком раду обухватају 
проблеме пројектовања, обраде и анализе геодетских мере- 
ња и примене технологије ласерског скенирања у инжењер-
ству. Као аутор или коаутор објавио је преко 70 научних ра-
дова. Аутор је једног универзитетског практикума. Рецензент 
је научностручних радова међународних и домаћих часопи-
са и члан је уређивачког одбора међународног научног часо-
писа Journal of Geodetic Science, De Gruyter.

В. проф. др 
МИЛАН С. КИЛИБАРДА 

дипл. инж. геод. 
Рођен је 1983. године у Никшићу, 
где је завршио основну школу и 
гимназију. Дипломирао је 2007. го-
дине на Грађевинском факултету 
у Београду на Одсеку за геодезију, 
где је и докторирао 2013. године. 
Као асистент запослио се на Грађе- 
винском факултету 2008. године, 
где је биран за групу предмета из уже научне области Гео-
детска картографија. Изабран је за доцента 2014. године, а 
2019. године у звање ванредног професора за уже научне об-
ласти Геодетска картографија и Моделирање и менаџмент у 
геодезији. У периоду 2012–2015. године био је заменик упра-
вника Института за геодезију и геоинформатику Грађевин-
ског факултета, а продекан за науку на Грађевинском факул-
тету у периоду 2015–2018. године. Тренутно је шеф Лабора-
торије за развој геопросторних технологија отвореног кода 
која је члан глобалне ICA Geo for All мреже лабораторија.

У току студија боравио је на стручној пракси у Немачкој 
у трајању од четири месеца, 2006. године. Као гостујући ис-
траживач радио је два месеца у ISRIC институту, Вахенинген 
универзитет, Холандија, 2013. године. Учесник је више лет-
њих и зимских школа за докторанде, одржаних на тему про- 
сторне и просторно-временске статистичке анализе подата-
ка, одржаних у Шпанији, Холандији и Србији. У периоду 
2009–2010. године био је ангажован на Архитектонско-гра-
ђевинско-геодетском факултету, Универзитет у Бањој Луци. 
Био је предавач на више радионица одржаних у Београду, 
Загребу, Љубљани и Подгорици на тему моделирања про-
сторно-временских података. Активно је учествовао у раз-
воју докторских, мастер и основних студија на студијском 
програму Геодезија и геоинформатика.

Члан је редакционог одбора часописа Техника, сепарат 
Наше грађевинарство. Био је гостујући уредник у часопи-
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су индексираном са SCI листи Геофизика на тему GeoMLA 
Conference – Geostatistics and Machine Learning Applications in 
Climate and Environmental Sciences. Рецензент је у више од 15 
међународних научних часописа.

Главна научноистраживачка подручја којима се бави je- 
су геоинформатика, веб-картографија, геостатистика, као и 
примена машинског учења у геонаукама и наукама о живо- 
тној средини. Аутор је или коаутор више од 60 радова у 
међународним и домаћим научним часописима, моногра-
фијама и конференцијама, као и уџбеника из предмета на 
којима је ангажован. Учесник је бројних домаћих и ино-
страних истраживачких и иновационих пројеката.

Поседује лиценцу за пројектовање и извођење издату 
од стране Инжењерске коморе Србије.

В. проф. др 
СТЕВАН Ђ. МАРОШАН 

дипл. инж. геод.
Рођен је 1957. године у Сремској 
Митровици. Основну школу и ги- 
мназију завршио је у Руми. Дипло- 
мирао је на Грађевинском факул-
тету Универзитета у Београду 1981. 
године на Одсеку за геодезију. То-
ком студија вршио је функцију 
студента продекана на Грађевин-
ском факултету и студента проректора Универзитета у Бео-
граду.

На Грађевинском факултету у Београду запослен је од 
1983. године, где ради у звању асистента приправника, а на-
кон одбране магистарске тезе 1995. године биран је у звање 
асистента. Докторску дисертацију из области геодетског ин-
жењерства одбранио је 2013. године, а у звање доцента иза-
бран је 2014. године. У звање ванредног професора изабран 
је 2019. године. 

Током периода 1986–1988. године био је запослен у Мла-
дим истраживачима Србије, где је вршио функцију гене-
ралног секретара. Од 2001. до 2003. године био је запослен 
у Републичком геодетском заводу Србије на функцији за-
меника директора. Био је члан у више управних и надзор-
них одбора разних институција које се баве управљањем и 
уређењем простора.

Од 2003. године учествује у више домаћих и међунаро-
дних пројеката и изради студија финансираних од стране 
UN, FAO, GIZ-a, MPDL-Spain и др. Био је вођа једног до-
маћег и једног међународног пројекта. Био је на студијским 
усавршавањима у Данској, Шведској, Финској, Холандији, 
Шпанији, Чешкој, Словачкој, Бугарској, Северној Македо-
нији, Мађарској, Турској итд. Land Tenure Service and Rural 
Development Division (SDA), Food and Agriculture Organiza-

tion of the United Nations му је 2007. године уручило посе-
бно признање за заслуге на развоју савременог приступа ко-
масације земљишта и руралног развоја.

Добитник је и Плакете Универзитета у Београду за из-
узетне заслуге за развој Универзитета и образовања. Најве-
ће задовољство у његовом професорском раду оставили 
су студенти. Подучавао је студенте, али је истовремено и 
он сам учио од студената. Сматра да доброг професора не 
чини само научни и стручни допринос, већ да је подједнако 
важан и педагошки приступ. На Факултету је имао дивног 
професора – господина Драгољуба Смиљковића, кога сма-
тра својим духовним ментором и учитељем.

Доц. др 
ДРАГУТИН Д. ПРОТИЋ 

дипл. инж. геод.  
Рођен је 1974. године у Београду. 
По завршеној гимназији, уписао 
је Грађевински факултет у Бео-
граду – Одсек за геодезију. Дипло-
мирао је у фебруару 2001. године. 
Године 2007. одбранио је маги-
старску тезу, а 2013. године док-
торску дисертацију под насловом 
Квантитативно картографско моделирање земљишног по-
кривача.

Од 2014. године ангажован је у звању доцента за ужу 
научну област Геодетска картографија. У току 2018. године 
учествовао је у пројекту Адаптација мастер студија геоин- 
форматике у складу са савременим потребама привреде и 
тржишта рада у оквиру програма Развоја високог обра-
зовања Министарства просвете. Од 2005. године управља 
имплементацијом CORINE пројекта картирања земљишног 
покривача у Србији, а од 2008. године је и Национални ре-
ферентни центар за земљишни покривач (NRC Land Cover) 
при EIONET-у. Дугогодишњи је члан Међународне карто-
графске асоцијације, где је био и званични представник 
Србије на Генералној скупштини удружења у Паризу 2010. 
године.

Научна и стручна активност усмерена је ка развоју ме-
тода интерпретације података даљинске детекције и ГИС-а 
у картографији и развоју инфраструктура и модела про-
сторних података. До сада је учествовао на два домаћа на-
учна пројекта финансирана од стране Министарства на-
уке Републике Србије. Активно учествује у FP7 пројекту 
HELM посвећеном хармонизацији европског мониторинга 
земљишног покривача, а од 2012. до 2015. године коорди-
натор је иновационих пилот-пројеката у Србији iSCOPE 
и eEnviPer финансираних од стране Европске комисије 
кроз CIP-ICT-PSP програм. Од 2016. године је руководилац 
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APOLLO, а од 2019. године BEACON пројеката финансира-
них из програма Horizon2020.

Аутор је или коаутор значајног броја научних и струч-
них радова објављених у домаћим и страним часописима 
и излагања на конференцијама. Коаутор је монографије 
CORINE картирање земљишног покривача објављене 2009. 
године на српском и енглеском језику и уџбеника Geovi-
zualizacija i Web kartografija објављеног 2018. године.

Доц. др 
САЊА М. ГРЕКУЛОВИЋ 

дипл. инж. геод.
Рођена је 1. октобра 1982. године у 
Београду. Основну школу заврши-
ла је у Текији, а средњу Геодетску 
техничку школу у Београду. Ди-
пломирала је на Грађевинском фа-
култету Универзитета у Београду 
2007. године. Докторирала је на 
Грађевинском факултету Универ-
зитета у Београду 2014. године и исте године изабрана у зва-
ње доцента.

У току докторских студија била је учесник студијског 
путовања у циљу упознавања система образовања на уни-
верзитетима у Немачкој (2009. године). Учествовала је у ви-
ше летњих и зимских школа за докторанде, као и у једном 
семинару GIS project seminar in Serbia, за докторанде и сту-
денте, у оквиру немачко-српског пројекта Land Management/
Cadastre in Serbia (LAMCAD).

Области научноистраживачког, стручног и педагошког 
рада јесу геодетске референтне мреже, одређивање гравита-
ционог поља и геодетска метрологија. У протеклом периоду 
наставу је предавала на предметима Геодетске референтне 
мреже, Практична настава из геодезије, Пројекат из геоде- 
зије, Обезбеђење квалитета геодетских мерења, а као сара-
дник на предметима Геодетска метрологија, Физичка геоде-
зија, Нумеричке методе физичке геодезије. У истом периоду 
ангажована је и на извођењу наставе на Архитектонско- 
-грађевинско-геодетском факултету Универзитета у Бањој 
Луци, где је држала предавања на предметима Геодетске 
референтне мреже, Геодетска метрологија и Обезбеђење 
квалитета геодетских мерења.

Као аутор или коаутор објавила је више научних радова 
објављених у домаћим и страним часописима или саопште-
них на домаћим, односно међународним конференцијама и 
коаутор је објављене збирке задатака из предмета Физичка 
геодезија.

Као истраживач учествовала је на два научноистражи-
вачка пројекта финансирана од стране Министарства науке 
Републике Србије и једном међународном пројекту COST, 
посвећеном моделирању података тропосфере за праћење 

већих временских догађаја. Учествовала је у реализацији ни-
велмаске мреже у Северној Македонији, 2017. године.

Од 2016. године метролог је и руководилац квалитета у 
Метролошкој лабораторији за еталонирање мерила угла и 
дужине на Грађевинском факултету у Београду.

Доц. др 
МЛАДЕН Ђ. ШОШКИЋ 

дипл. инж. геод. 
Рођен је у Сарајеву 1976. године. 
Дипломирао је на Грађевинском 
факултету Универзитета у Бео-
граду 2001. године на Одсеку за 
геодезију, као студент генерације, 
а 2010. године на истом факулте-
ту одбранио је и магистарску тезу. 
Докторску дисертацију одбранио 
је на Грађевинском факултету у Београду 2016. године. Од 
2003. до 2010. године био је биран у звање асистента при-
правника, од 2010. до 2016. године обављао је посао аси-
стента, да би 2016. године био изабран у звање доцента на 
Грађевинском факултету Универзитета у Београду.

Од 2003. до 2016. године ради на Катедри за геодезију и 
геоинформатику Грађевинског факултета као сарадник на 
предметима Катастар непокретности 1, Катастар непокрет-
ности 2, Уређење земљишне територије, Геодезија у простор-
ном планирању и урбанизму, Комасација – основни курс, 
Комасација – напредни курс, Процена вредности непокрет-
ности, Геодезија у уређењу простора, Пројекат из геодезије у 
урбанизму и Пројекат из катастра непокретности. Од 2017. 
године постаје наставник на предметима Катастар непо-
кретности 2, Процена вредности непокретности и Анализа 
улагања у непокретности.

Поред рада у настави и на научним пројектима, активан 
је и у стручној примени стеченог знања. Радио је на про- 
јектовању и реализацији радова у области уређења земљи-
шне територије комасацијом и то на више десетина кома-
сационих подручја. Учествовао је у бројним пројектима 
стручног надзора реализације геодетско техничких радо- 
ва на уређењу земљишне територије комасацијом. Ангажо-
ван је од стране међународних институција (УН, ГИЗ) као 
консултант – локални експерт из области комасације и ка-
тастра. Поред тога, значајно је и његово ангажовање у обла-
стима пројектовања и примене ГИС технологије у многим 
областима, првенствено код израде информационих си-
стема за потребе локалних самоуправа и катастра непо- 
кретности. Учествовао је и на многим пројектима из обла- 
сти дигиталне фотограметрије. Ангажован је и у радним 
групама за израду законске регулативе из области комаса-
ције и урбане комасације при министарствима Владе Репу-
блике Србије.
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Објавио је преко 20 научних радова у домаћим и стра-
ним часописима и на домаћим, односно међународним кон- 
ференцијама. 

Говори и пише енглески језик.

Доц. др 
ЈОВАН М. ПОПОВИЋ 

дипл. инж. геод.
Рођен је 1962. године у Брдарици, 
општина Коцељева. Основну шко- 
лу завршио је у Драгињу, а средњу 
Геодетску техничку школу у Бео-
граду.

Дипломирао је на Одсеку за 
геодезију Грађевинског факултета 
Универзитета у Београду 1988. го-
дине. Mагистрирао је 2010. године, a докторирао 2016. године 
на Универзитету у Београду. Исте године изабран је у звање 
доцента за уже научне области Премер у уређењу земљишне 
територије и Моделирање и менаџмент у геодезији.

Тежиште његовог научноистраживачког, стручног и пе-
дагошког рада јесу методе и поступци геодетског премера, 
као и оцена параметара у геодетским моделима.

Поред наставе на Грађевинском факултету, ангажован 
је и на извођењу наставе на Архитектонско-грађевинско-
геодетском факултету Универзитета у Бањој Луци на сту-
дијском програму Геодезија и геоинформатика, као и на 
Универзитету одбране – студијски програм Геодетско ин-
жењерство. Као аутор или коаутор објавио је више од 30 
научних радова објављених у домаћим и страним часопи-
сима или саопштених на домаћим, односно међународним 
конференцијама. Такође, учествовао је као руководилац 
или члан тима у више од 30 стручних студија и пројеката.

Доц. др 
МИЛУТИН М. ПЕЈОВИЋ 

дипл. инж. геод.
Рођен је у Врбасу 30. 3. 1983. го-
дине. Основну школу и гимназију 
завршио је у Врбасу 1998, односно 
2002. године. Исте године уписао 
је Грађевински факултет, Одсек за 
геодезију и геоинформатику.

Дипломирао је 2009. године, чи- 
ме је стекао звање дипломираног 
инжењера геодезије. Докторске студије на Грађевинском фа- 
култету, на Одсеку за геодезију и геоинформатику, уписао 
је 2009. године. Докторску дисертацију одбранио је 2016. 
године. За докторску дисертацију, под насловом Геостати-
стичко моделирање геохемијских променљивих у 3Д просто-

ру добио је награду Привредне коморе Србије за најбољу 
дисертацију у школској 2016/2017. години.

На Грађевинском факултету у Београду, на Катедри за 
геодезију и геоинформатику, запослен је од 2010. године, од 
када активно учествује у реализацији наставе на предме-
тима из групације Инжењерске геодезије. У звање доцен-
та изабран је 2017. године. Од 2021. године ангажован је као 
предавач и на предметима новог студијског програма Гео-
информатика, у је чијем формирању активно учествовао.

У оквиру свог научноистраживачког рада посвећен је 
решавању проблема прикупљања, обраде и анализе просто-
рних података, проблемима моделирања просторних фено-
мена, применом статистичких и геостатистичких метода, 
као и метода машинског учења. До сада је, као аутор или ко-
аутор, објавио бројне научноистраживачке и стручне радо- 
ве у страним и домаћим научним часописима и међунаро-
дним научним конференцијама из области геонаука. Уче-
ствовао је у два међународна научна пројекта финансирана 
од стране Европске комисије и на два научнотехнолошка 
пројекта које је финансирало Министарство науке и просве-
те Републике Србије.

Такође, учествовао је у изради више од 50 стручних сту-
дија и пројеката из области инжењерске геодезије. Члан је 
Инжењерске коморе Србије.

Доц. др 
МИЉАНА С.  

ТОДОРОВИЋ ДРАКУЛ 
дипл. инж. геод. 

Рођена је 13. 10. 1980. године у Са- 
рајеву. Основну и средњу Геоде-
тску техничку школу завршила је 
у Београду. Дипломирала је на 
Грађевинском факултету Универ-
зитета у Београду 2009. године. Док- 
торирала је 2016. године на Грађе-
винском факултету Универзитета у Београду, а 2017. године 
изабрана је у звање доцента.

У току докторских студија била је учесник GEOWEB 
GNSS Course Vienna и више студијских путовања у циљу уна-
пређења система образовања. Учествовала је у више летњих 
и зимских школа за докторанде, као и на семинару GIS project 
seminar in Serbia, намењеном докторандима и студентима, у 
оквиру немачко-српског пројекта Land Management/Cadas-
tre in Serbia (LAMCAD).

Област њеног научноистраживачког, стручног и педа-
гошког рада јесте премер и уређење земљишне територије. 
У протеклом периоду, држала је наставу на предмету Основе 
геонаука, а као сарадник учествује у настави на предметима 
Технике геодетских мерења, Геодетски премер 1, Геодетски 
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премер 2, Геодетски премер 3, Оптимизација у геодетском 
премеру.

Као аутор или коаутор објавила је више научних радова 
објављених у домаћим и страним часописима или саопште-
них на домаћим, односно међународним конференцијама.

Као истраживач учествовала је на једном научноистра-
живачком пројекту финансираном од стране Министарства 
науке Републике Србије и једном међународном пројекту 
VarSITI – ROSMIC – Role Of the Sun and the Middle atmosphere/
thermosphere/ionosphere In Climate, посвећеном моделирању 
података јоносфере.

Од 2016. године метролог је у Метролошкој лаборатори-
ји за еталонирање мерила угла и дужине на Грађевинском 
факултету у Београду.

Доц. др 
ВИОЛЕТА М. ВАСИЛИЋ 

дипл. инж. геод.
Рођена је 1968. године у Брусу, где 
је завршила основну школу; сре-
дњу школу је завршила у Београду. 
Дипломирала је на Грађевинском 
факултету у Београду 1994. годи-
не. На смеру Референтне геодет-
ске мреже, на последипломским 
студијама, на Одсеку за геодезију 
Грађевинског факултета, 2009. године одбранила је маги-
старски рад под називом Анализа могућности метролош-
ког обезбеђења геодетских GPS пријемника, чиме је стек-
ла звање магистра техничких наука из области Геодезије. 
Године 2010. похађала је школу на Егејском универзите-
ту у Грчкој, у организацији Међународне Асоцијације за 
Геодезију – IAG, студијске групе за Теорију, имплементацију 
и процену квалитета геодетских референтних мрежа.

Године 2013. добила је стипендију Француске амбасаде 
и Француског института у Србији за усавршавање у на-
учним институтима у Француској, што јој је омогућило 
специјализацију из области референтних система у оквиру 
софтвера CATREF – Combination and Analysis of Terrestrial Re- 
ference Frames у лабораторији за геодезију – LAREG на ин-
ституту IGN Универзитета Paris Diderot.

На Грађевинском факултету Универзитета у Београду 
2016. године одбранила је докторску дисертацију под на-
зивом Моделирање регионалних деформација Земљине коре 
и стабилности референтног система и стекла степен док-
тора техничких наука из области Геодезије.

У звање доцента на Грађевинском факултету Универ-
зитета у Београду изабрана је 2017. године за уже науч-
не области Геодетска метрологија и Геодетске референтне 
мреже.

Предмет научноистраживачког, наставног и стручног 
рада у области је Геодетске метрологије, Геодетске астро-
номије и Референтних геодетских мрежа.

Учествовала је у научноистраживачком раду у оквиру 
више домаћих пројеката реализованих у сарадњи са Републ- 
ичким министарством просвете, науке и технолошког раз-
воја, Савезним министарством за привреду и Републичким 
геодетским заводом, као и на два међународна пројекта у ок-
виру COST акција. Као аутор или коаутор објавила је више 
научних и стручних радова публикованих у монографијама, 
научним часописима и зборницима радова.

Доц. др 
МИЛЕВА С. 

САМАРЏИЋ ПЕТРОВИЋ 
дипл. инж. геод.

Рођенa је 3. 6. 1980. године у Хам-
бургу, Савезна Република Немачка. 
Основну и средњу школу заврши-
ла је у Новом Саду. Дипломирала 
је 2007. године на Грађевинском 
факултету у Београду на Одсеку 
за геодезију, где је и докторирала 
2014. године на тему Предвиђање промена у коришћењу зе-
мљишта применом модела вођених подацима (data-driven 
models), из уже научне области Земљишни информациони 
системи.

У периоду од 2008. до 2014. године запослена је на Гра-
ђевинском факултету као асистент и учествује у настави 
на геодетским предметима студијског програма Грађевина. 
Након одбрањене докторске дисертације, одлази на Simon 
Fraser универзитет у Ванкуверу, Канада, где је ангажована 
као истраживач у Spatial Analysis and Modeling лабораторији 
и као сарадник у настави. По повратку изабрана је у звање 
научног сарадника. У том периоду (2016–2017) ангажова-
на је на Рударско-геолошком факултету у Београду, где, 
заједно са наставницима и истраживачима са департмана 
за Геотехнику, учествује на научним пројектима. У октобру 
2017. године изабрана је за доцента на Грађевинском факул-
тету у Београду, за уже научне области Премер и уређење 
земљишне територије и Земљишни информациони систе-
ми. У периоду од 2018. до 2021. године секретар је Катедре за 
геодезију и геоинформатику.

Као наставник на Грађевинском факултету у Београду 
ангажована је на основним, мастер и докторским академ-
ским студијама. До сада је била ментор, односно члан ко- 
мисија за одбрану више од 80 мастер и синтезних радова. 
Тренутно је гостујући наставник на Архитектонско-грађе-
винско-геодетском факултету Универзитета у Бањој Луци.

Учесник је бројних домаћих и међународних научних 
и иновационих пројеката. Као аутор или коаутор до сада 
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је објавила више од 40 научних радова у међународним и 
домаћим научним часописима, монографијама и на конфе-
ренцијама. Била је члан научног одбора на међународним 
научним скуповима. Рецензент је у више међународних 
научних часописа на SCI листи. Од новембра 2016. годи-
не асистент је едитора у научном међународном часопису 
Journal of Geodetic Science, De Gruyter Open.

Доц. др 
НЕНАД М. ВИШЊЕВАЦ 

маст. инж. геод.
Рођен је у Сарајеву 1989. године. 
Основне академске студије, модул 
Геодезија и геоинформатика, за- 
вршио је 2010. године, а мастер 
академске студије, модул Геоин- 
форматика, 2012. године на Грађе-
винском факултету Универзитета 
у Београду. Исте године уписао је 
докторске студије такође на Грађевинском факултету Уни-
верзитета у Београду. Докторску дисертацију одбранио је 
2019. године, након чега je, исте године, изабран у звање 
доцента на Грађевинском факултету Универзитета у Бео-
граду.

Од 2010. до 2012. године ангажован је као студент-де-
монстратор на предметима Геоинформатика и Фотограме-
трија и даљинска детекција. Од 2013. до 2019. године ради 
као асистент на Катедри за геодезију и геоинформатику 
Грађевинског факултета у Београду за уже научне области 
Премер и уређење земљишне територије и Земљишни ин-
формациони системи. Од 2019. године је у звању доцента 
за исте уже научне области и научну област Менаџмент и 
моделирање у геодезији.

Поред наставе на Грађевинском факултету у Београду, 
држао је предавања и вежбе на предмету Катастар непо-
кретности на Војној академији Универзитета одбране у 
Београду.

Његов научноистраживачки и стручни рад усмерен је 
на развој земљишних информационих система с акцентом 
на развој модела података и успостављање 3Д катастра не-
покретности.

Поред рада у настави и на научним пројектима, активан 
је и у стручној примени стеченог знања. Радио је на изради 
бројних студија и програма комасације, као и на развоју со-
фтверског решења за подршку геодетско-техничким радо-
вима у поступку комасације која се и данас активно кори-
сти у пракси.

Објавио је 14 научних радова у домаћим и страним ча-
сописима и на домаћим, односно међународним конферен-
цијама, као и у домаћим монографијама.

Говори и пише енглески језик.

Доц. др 
АЛЕКСАНДАР М. СЕКУЛИЋ 

маст. инж. геод.
Рођен је 30. 1. 1991. године у Пан- 
чеву, где је завршио основну шко- 
лу и гимназију. Основне академске 
студије завршио је 2012. године, а 
мастер 2014. године на Грађевин-
ском факултету Универзитета у 
Београду, на Одсеку за геодезију и 
геоинформатику, где је и доктори- 
рао 2021. године. Више пута је награђиван за постигнут успех 
током студирања, а 2014. године добио је и награду за најбо-
љи мастер рад.

Од 2014. године запослен је на Грађевинском факултету 
Универзитета у Београду као асистент – студент докторских 
студија, а 2021. изабран је у звање доцента.

Области научноистраживачког рада којима се бави јесу 
геоинформатика, географски информациони системи, гео-
статистика и машинско учење. До сада је као аутор или ко-
аутор објавио више радова у престижним међународним 
часописима, углавном на тему просторно-временске интер-
полације климатских елемената. Био је ангажован на два до- 
маћа и три међународна пројекта, од којих су два из пози- 
ва H2020.

Асистент мр 
ВЛАДИМИР П. РАИЧКОВИЋ 

дипл. инж. геод.
Рођен је 1948. године у Београду. 
Основну и средњу школу завршио 
је у Београду. Дипломирао је 1973. 
године на Грађевинском факулте-
ту у Београду на Одсеку за геоде-
зију, где је магистрирао 1980. годи- 
не. Своју професионалну каријеру 
започео је као сарадник у Геопре-
меру, а наставио као професор на предметима Геодезија и 
Топографско и техничко цртање у Геолошком школском 
центру у Београду. Исте године ангажован је и као хоно-
рарни асистент за предмет Геодезија на Грађевинском фа-
култету Универзитета у Београду. За асистента приправ-
ника на истом предмету изабран је у априлу 1976. године. 
За асистента на предмету Геодезија за студенте грађевине 
први пут је биран 1981. године. Сем учешћа у настави на 
студијском програму из грађевинарства, радио је и као са-
радник на студијском програму из геодезије на предмету 
Геодезија у планирању и уређењу простора.

Поред Грађевинског факултета био је ангажован и као 
сарадник у настави на Архитектонском факултету Универ-
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зитета у Београду у оквиру предмета Урбана средина и урба-
низација, где је држао предавања на тему Геодезија у архитек-
тури и Геодезија у урбанизму. Поред тога, био је ангажован 
и као сарадник у настави из геодезије на грађевинским фа-
култетима у Новом Саду и Подгорици.

У току каријере стручно се усавршавао на студијским 
боравцима у Еншедеу (Холандија) 1978. године на Међу.
народном институту за премер из ваздуха и науке о Зем- 
љи, у Националној управи за путеве у Бореленгеу (Швед-
ска) 1982. године, у Министарству планирања становања 
и физичког планирања у Хагу (Холандија) у Министар- 
ству за коришћење земљишта и вода у Утрехту (Холанди-
ја) 1984. године, као и на Универзитету у Вахенингену на 
Институту за коришћење земљишта и вода (Холандија) 
1986. године.

Главна научноистраживачка подручја којима се бавио 
јесу примена информационих технологија у уређењу земљи-
шта и природних ресурса и примене геодезије за потребе 
планског развоја урбаних и руралних подручја. Посебно је 
био ангажован на многим инжењерским пројектима које је 
реализовао Грађевински факултет, где је руководио геодет-
ским радовима и пројектима.

Преминуо је 2008. године.

Асистент мр 
МИЛОШ Д. ВОЈИНОВИЋ 

дипл. инж. геод. 
Рођен је 1966. године у Смедере-
вској Паланци, где је завршио ос-
новну и средњу Математичко-те-
хничку школу. Дипломирао је на 
Грађевинском факултету Универ-
зитета у Београду 1992. године. На 
истом факултету магистрирао је 
2001. године. У звање асистента 
изабран је на Грађевинском факултету Универзитета у Бео-
граду 2001. године.

Тежиште научноистраживачког и стручног рада у вези 
је са развојем и применом геоинформатике и фотограме-
трије, а специјалност су му Веб ГИС и локацијски базира-
ни сервиси. Коаутор је софтверског решења MapSoft којe 
се од раних деведесетих година прошлог века интензивно 
користи у геодетској пракси у Србији и земљама из окру-
жења. Аутор је софтверског система еКатастар (заснован 
на MapSoft2000) којим су по први пут, 2001. године, звани-
чни катастарски подаци у Републици Србији публикова-
ни јавно на интернету. Аутор је локацијски базираног 
система MobTrack:24 који је од 2008 до данас један од нај-
заступљенијих система за управљање возним парком у 
региону.

Био је ангажован на великом броју пројеката, од којих 
су многи пионирски подухвати примене геоинформатике 
и локацијски базираних сервиса у Србији.

Аутор је и коаутор неколико радова у међународним и 
домаћим научним часописима.

Учествовао је 2006. године у формирању наставних про- 
грама на неколико потпуно нових предмета: Веб ГИС, Ло-
кацијски базирани сервиси и Основе дигиталне обраде 
слика.

Асистент 
МОМИР Б. МИТРОВИЋ 

дипл. инж. геод. 
Рођен је 1971. године у Нашицама, 
Р. Хрватска. Основну школу завр-
шава у Ораховици, Р. Хрватска, а 
средњу Геодетску стручну школу 
у Осијеку. Звање дипломираног 
геодетског инжењера стекао је на 
Грађевинском факултету Универ-
зитета у Београду 1999. године, где 
се исте године запошљава као истраживач-сарадник. Од 
2000. године ради на Грађевинском факултету Универзите-
та у Београду као асистент-приправник. У том периоду је 
учествовао у вођењу вежби из већег броја предмета и то: 
Дигитална обрада слика, Геоинформатика 1 и 2, ГИС, Фото-
граметрија и даљинска детекција 1 и 2, Дигитална фотогра-
метрија, Инжењерска фотограметрија, ГИС програмирање, 
Пројектовање геоинформационих система и Методологија 
пројектовања у геодезији. Од 2016. године ради у Предузећу 
за геоматику МапСофт д.о.о.

Коаутор је софтверског решења MapSoft које се интен-
зивно користи у геодетској пракси у Србији и земљама из 
окружења. Аутор је софтверског система PhotoSoft – ГИС 
базиране дигиталне фотограметријске станице и софтвер-
ског система Komas – ГИС базираног софтвера за подршку 
управљању пројектима обнове премера и комасације током 
њихове реализације.

Био је ангажован на великом броју пројеката, од којих су 
многи пионирски подухвати примене геоинформатике и 
фотограметрије у Србији. Углавном је реч о великим проје-
ктима израде дигиталних топографских продуката и про-
сторних база података применом метода фотограметрије и 
даљинске детекције. Поред тога, руководио је и учествовао 
у реализацији великог броја пројеката који су имали за циљ 
успостављање сложених геоинформационих система.

Аутор је и коаутор неколико радова у међународним и 
домаћим научним часописима.
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Асистент 
ЗОРАН Б. НЕДЕЉКОВИЋ 

дипл. геод. инж. 
Рођен je 1970. године у Куманову, 
у Македонији, где je завршио ос-
новну и средњу школу са одли- 
чним успехом. На Грађевинском 
факултету, на Одсеку за геодезију,  
дипломирао је 1996. године са про- 
сечном оценом 8,39. Као стипен-
диста РГЗ, радио је у Сектору за 
основне геодетске радове као одговорни пројектант и на-
челник одељења. Учествовао је у пројектима локалног и на-
ционалног значаја. Учествовао је у планирању и реализаци- 
ји Референтне мреже Републике Србије – СРЕФ, од 1996. до 
2003. године. Учествовао је у првој YUREF мерној кампањи, 
у склопу европске EUREF основе, на успостављању основ- 
ног геодетског фрејма методама глобалне сателитске тех-
нологије 1998. године.

На Грађевинском факултету је радио као асистент – сту-
дент докторских студија за ужу научну област Геодезија у 
инжењерским областима. У настави је радио на предмети- 
ма Геодезија, Геодезија саобраћајница, Геоинформациони си-
стеми и Геоинформациони системи у саобраћајницама.

Од 2016. године радио је као сарадник у метролошкој 
лабораторији за угао и дужину, на Институту за геодезију и 
геоинформатику и био одговоран за еталонирање геодет-
ских пријемника за премер, који користе сателитску техно-
логију – ГНСС.

Тежишта његовог стручног и научноистраживачког ра-
да јесу глобална сателитска геодезија, просторни коорди-
натни системи и референтне геодетске мреже.

Као аутор или коаутор објавио је више научних радо-
ва објављених у домаћим и страним часописима, односно 
међународним конференцијама. Учествовао је као сарадник, 
одговорни пројектант или пројектант у више од 50 пројеката 
у привреди и научних студија.

Асистент 
др МИЛУТИН З. 
МИЛЕНКОВИЋ 
дипл. инж. геод.

Рођен је 1980. године у Краљеву. 
Основну школу завршио је у Но-
вом Селу (Врњачка Бања), а затим 
и средњу Геодетску техничку шко-
лу у Београду, као ђак генерације. 
Дипломирао је на Грађевинском 
факултету Универзитета у Београ- 
ду 2007. године, а његов дипломски рад награђен је на Ин- 
ституту за геодезију као најбољи у тој години. Током сту- 

дија два пута је награђиван за изузетне успехе од стране 
Грађевинског факултета, а 2002. године добио је стипендију 
Делта банке као један од три најбоља студента на Грађевин-
ском факултету. Докторирао је са највишом оценом (нем. mit 
Аuszeichnung bestanden) на Техничком универзитету у Бечу 
2018. године.

Фокус његовог научноистраживачког и педагошког рада 
јесте геометријско и радиометријско моделовење геоинфор- 
мација прикупљених ласерским скенирањем, фотограме-
тријским мерењима и даљинском детекцијом, као и њихова 
примена у шумарству, геологији и микротопографији. Као 
аутор или коаутор објавио је више научних радова у воде-
ћим интернационалним часописима и на међународним 
конференцијама. Учесник је и координатор на више нацио- 
налних научних пројеката Аустрије и Холандије, као и међу-
народних пројеката финансираних од стране Европске ко- 
мисије и Европске свемирске агенције. Рецензент је у свим 
водећим интернационалним часописима из даљинске дете-
кције, као и у више часописа из шумарства. Тренутно је за-
послен на Универзитету Вахенинген у Холандији, где ради 
своја постдокторска истраживања о променама тропских 
шума, користећи сателитске радарске снимке и лидар.

Асистент 
НЕНАД Д. БРОДИЋ 

маст. инж. геод.
Рођен је 19. 9. 1988. године у Шап-
цу. Основне академске студије за-
вршио је 2010, а дипломске 2012. 
године на Грађевинском факул-
тету Универзитета у Београду, на 
Одсеку за геодезију и геоинфор-
матику. За успехе постигнуте то-
ком основних академских студија 
добио је Повељу Грађевинског факултета у Београду за нај- 
бољег студента на студијском програму Геодезија и геоин-
форматика који је дипломирао у школској 2010/2011. го-
дини.

Докторске студије на Грађевинском факултету – студиј-
ски програм Геодезија и геоинформатика уписао је школ-
ске 2012/2013. године. Положио је све испите предвиђене 
наставним планом и програмом са највишим оценама. По- 
ље његовог научног рада у вези је са коришћењем метода 
машинског учења за класификацију облака тачака добије-
ног ласерским скенирањем.

На Грађевинском факултету запослен је од 2013. године 
као асистент – студент докторских студија. Од 2018. годи-
не ангажован је као истраживач на пројекту Министарства 
науке, просвете и технолошког развоја бр. ТР36009: При-
мена GNSS и LiDAR технологије у мониторингу стабилно-
сти инфраструктурних објеката и терена.
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 Aсистент 
СТЕВАН Д. МИЛИЋ 

маст. инж. геод.
Рођен је у Јагодини 1988. године. 
Основне академске студије, модул 
Геодезија и геоинформатика, за 
вршио је 2010. године, а мастер 
академске студије, модул Геоин- 
форматика, 2012. године на Грађе-
винском факултету Универзитета 
у Београ-ду. Године 2013. уписао је 
докторске студије на Грађевинском факултету Универзите-
та у Београду.

Од 2014. до 2017. године радио је као асистент – студент 
докторских студија на Катедри за геодезију и геоинфор-
матику Грађевинског факултета у Београду за уже научне 
области Фотограметрија и даљинска детекција, Земљишни 
информациони системи и Геоинформатика. 

Његов научноистраживачки и стручни рад усмерен је 
на развој земљишних информационих система и напредне 
геопросторне анализе.

Објавио је више радова у домаћим часописима и на кон-
ференцијама. 

Говори и пише енглески језик.

Асистент 
ЈОВАН Д. КОВАЧЕВИЋ 

маст. инж. геод.
Рођен је 1993. године у Зрењани-
ну, где је завршио основну школу 
и гимназију као носилац Вукове 
дипломе. Основне и мастер акаде-
мске студије Геодезије и геоин-
форматике завршио је на Грађе-
винском факултету Универзитета 
у Београду као студент генерације. 
Тренутно похађа докторске студије Геодезије и геоинфор-
матике.

Од 2017. године до данас запослен је на Грађевинском фа-
култету Универзитета у Београду као асистент за уже научне 
области Фотограметрија и даљинска детекција, Земљишни 
информациони системи и Геоинформатика.

Од 2018. године учествује у пројекту Министарства на-
уке, просвете и технолошког развоја ТР36020. Учествује 
и на међународном пројекту GEOBIZ у оквиру програма 
Еразмус+. Објавио више научних и стручних радова у до-
маћим и страним часописима и у зборницима домаћих и 
међународних конференција. Поводом дана Грађевинског 
факултета 2020. године уручена му је награда за најбољег 
младог истраживача.

Асистент 
НИКОЛА Ч. СТАНЧИЋ 

маст. инж. геод.
Рођен је 30. 8. 1993. године у Не-
готину. Основну школу и природ-
но-математички смер гимназије 
завршио је у Бору као носилац 
Вукове дипломе.

Основне академске студије гео-
дезије и геоинформатике на Гра- 
ђевинском факултету у Београду 
завршио је 2015. године, а мастер академске студије 2017. 
године као студент модула Геоинформатика. Његов ди-
пломски-мастер рад проглашен је за најбољи на Одсеку за 
геодезију и геоинформатику одбрањен у школској 2016/2017. 
години. Докторске студије уписао је 2017. године.

Од 2018. године запослен је као асистент – студент док-
торских студија за уже научне области Геоинформатика, 
Земљишни информациони системи и Фотограметрија и да-
љинска детекција. Ангажован је као истраживач на проје-
кту Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
ТР36020. Учествује на међународном пројекту институцио-
налне сарадње GEOBIZ програма Еразмус+.

Као аутор или коаутор објавио је два рада у међунаро-
дним и два рада у домаћим научним часописима, уз седам 
радова презентованих на конференцијама.

Асистент 
ОГЊЕН С. АНТОНИЈЕВИЋ 

маст. инж. геод.
Рођен је 1991. године. Основну шко- 
лу завршио је у Великој Плани. 
Геодетску техничку школу у Бео-
граду завршава 2010. године као 
ђак генерације. Основне академ-
ске студије на Одсеку за геодезију 
и геоинформатику Грађевинског 
факултета у Београду завршава 
2013. године као студент генерације. Мастер академске 
студије на студијском програму Геоинформатика завршава 
2016. године. Исте године почиње да ради на Факултету као 
истраживач на међународном пројекту APOLLO. Докторске 
академске студије на Одсеку за геодезију и геоинформати-
ку уписао је 2017. године. У септембру 2018. године изабран 
је у звање асистента – студента докторских студија за ужу 
научну област Геодетска картографија. Његово поље науч-
ног рада обухвата процесирање и анализу оптичких и ра-
дарских сателитских снимака, као и њихово коришћење за 
моделирање биофизичких параметара вегетације применом 
метода вештачке интелигенције. Коаутор је неколико науч-
них радова објављених у домаћим и међународним часопи-
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сима и на конференцијама. Поред научног и наставног рада, 
бави се развојем веб-сервиса и апликација, ГИС софтвера. 
Познавалац је неколико програмских језика, рачунарског 
оперативног система Linux и open-source ентузијаста.

Асистент 
ДУШАН С. ПЕТКОВИЋ 

маст. инж. геод.
Рођен је 17. јула 1994. године у Сур-
дулици, где је завршио основну 
школу. Средњу Геодетску техничку 
школу завршио је у Београду 2013. 
године. На Грађевинском факулте-
ту у Београду завршио je основне 
академске студије 2016. године и 
мастер академске студије 2018. го-
дине, студијски програм Геодезија и геоинформатика, модул 
Геодезија.

Докторске студије на Грађевинском факултету, модул 
Геодезија, уписао је школске 2018/2019. године. Изабран је 
у звање асистента 2019. године за уже научне области Гео-
детске референтне мреже, Oдређивање гравитационог по-
ља и Моделирање и менаџмент у геодезији.

Од 2019. године учествује на једном пројекту Мини-
старства просвете, науке и технолошког развоја, а такође 
је и ангажован у оквиру Метролошке лабораторије Грађе-
винског факултета, где је стекао звање метролога.

Објавио је више научних радова у домаћим и страним 
часописима.

Асистент 
ПЕТАР М. БУРСАЋ 

маст. инж. геод.
Рођен је 22. 5. 1994. године у По-
жаревцу, где је завршио основну 
школу. Средњу Геодетску технич-
ку школу у Београду завршио је 
2013. године. Основне академске 
студије завршио је 2016. године 
на Грађевинском факултету Уни-
верзитета у Београду, као и ма-
стер академске студије 2018. године на студијском програ-
му Геодезија и геоинформатика (модул Геоинформатика). 
Дипломски-мастер рад награђен је наградом из фонда Ин-
ститута за геодезију и геоинформатику за најбољи мастер 
рад одбрањен у школској 2017/2018. години. Докторске ака-
демске студије уписао је школске 2018/2019. године.

Од 2019. године запослен је на Грађевинском факул- 
тету Универзитета у Београду као асистент – студент док- 
торских студија. Учествује у настави на предметима Гео-
дезија, Геодезија саобраћајница, Геоинформациони системи, 

Геоинформациони системи у саобраћајницама и Наука о 
подацима у R-у.

Области његовог научноистраживачког рада јесу гео-
информатика, наука о просторним подацима, и геоста-
тистика, са посебним интересовањем за примену вешта- 
чке интелигенције над просторно-временским подацима. 
Објавио је више стручних и научних радова.

наУчноИстражИвачкИ рад

Уводне напомене
Научноистраживачки развој у области геодетског инже-
њерства реализован је кроз развој научног кадра и науч-
ноистраживачки рад у оквиру истраживачких пројека-
та. Развој научног кадра реализован је у ранијем периоду 
кроз последипломске студије и рад на изради докторских 
дисертација, док се данас обавља искључиво кроз доктор-
ске студије у оквиру којих кандидати похађају одређене на-
предне наставне садржаје, упознају се са методологијом и 
технологијом научног истраживања и, на крају, приступају 
изради и одбрани докторске дисертације.

Поступак развоја младог научног кадра прати интензи-
ван истраживачки рад, а од кандидата се очекују и мерљи-
ви показатељи успешности рада кроз објављивање резул-
тата својих истраживања у реномираним научним часопи-
сима, рангираним у признатим светским цитатним базама.

Научни допринос осталог научно-наставног кадра реа-
лизује се кроз: учешћа на националним и међународним 
научним пројекатима, студијске боравке чланова, специја-
лизације и друге облике научног усавршавања чланова 
Катедре. Студијски боравци су у реномираним иностраним 
научним институцијама. Одржавају се предавања по пози-
ву на стручно-научним конференцијама. Веома је значајно 
руковођење и реализација истраживачких пројеката и обја- 
вљивање чланака у научним часописима. Професори уче-
ствују у телима и органима на Универзитету и матичним на-
учним одборима при матичном Министарству кроз учешће 
у научним одборима научних публикација и сл.

докторати одбрањени на катедри
У периоду од јуна 1996. до јуна 2021. године на Катедри је 
одбрањено 40 доктората. У наставку се даје списак доктора-
та, као ефектан приказ правца научноистраживачког разво-
ја. Поред назива теме на српском и на енглеском језику, даје 
се и име ментора.

1997.
Драган Марковић: Развој концептуалног модела изградње 
геокодираних база прегледнотопографске карте размере 
1 : 300 000 коришћењем ГИС технологије (Developing of the 
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conceptual model of the geocoding databases of the topographic 
map in scale 1 : 300 000 using GIS), ментор: в. проф. др Во-
јислав Миловановић.

1999.
Миодраг Дачић: Анализа утицаја грешака координата зве-
зда на резултате одређивања геодетске астрономије (Ana-
lysis of the error influence on the results of determination in geode-
tic astronomy), ментор: в. проф. др Владета Миловановић.

2000.
Бранко Божић: Анализа методе мерења дужина ГПС тех- 
нологијом (Analisys of the GPS method of distance measure-
ments), коментори: проф. др Глигорије Перовић и проф. др 
Радован Мркић.

Милан Трифковић: Развој методологије израде и реали- 
зације програма уређења земљишне територије комасаци-
јом (Methodology development for designing and conducting 
land consolidation program), ментор: проф. др Манојло Ми-
ладиновић.

2001.
Синиша Делчев: Државна тригонометријска мрежа СРЈ у 
светлу савремених захтева (The existing national trigonome-
tric network of SRJ in the light of the modern demands), ментор: 
проф. др Наталија Братуљевић.

Стојанчо Вучков: Оптимизација одређивања померања 
брана геодетским методама у 3Д координатном систему 
(Optimisation of determing diplacements of dams with geodetic 
methods in 3D coordinate system), ментор: проф. др Глигорије 
Перовић.

2002.
Зорица Цветковић: Мрежа лонгитуда и небеска референтна 
основа (Longitude network and celestial reference frame), ментор: 
проф. др Глигорије Перовић.

Загорка Госпавић: Развој оптималног модела организа-
ције и функционисања геодетске службе Републике Србије 
(Development of the optimal model of organization and functioning 
of the geodetic service of the Republic of Serbia), коментори: проф. 
др Душан Јоксић и в. проф. др Дејан Ковачевић.

2003.
Драган Благојевић: Могућности Глобалног позиционог си-
стема за успостављање геодетске референтне основе у гра-
довима (Global Positioning System possibilities for establishment 
of geodetic reference frames in city areas ).

2004.
Мирко Борисов: Mодел и организација геопросторних пода-
така за размеру 1 : 50 000. (Model and organization of geospatial 
data for scale 1 : 50 000), коментори: в. проф. др Драган Ми-
хајловић и проф. др Војислав Миловановић.

Бранислав Бајат: Прилог истраживању несигурности ди-
гиталних модела терена као примарне базе података топо-
графских информационих система (The uncertainty assessme-
nt of digital terrain models as the principal data base of topograp- 
hic information systems), ментор: проф. др Душан Јоксић.

2005.
Олег Одаловић: Методологија одређивања геоида високе ре-
золуције центиметарске тачности за територију Републике 
Србије (Methodology of geoid determination of high resolution and 
centimeter level accuracy in Serbia ).

Јелена Гучевић: Моделирање утицаја топографских маса 
у поступку одређивања параметара поља убрзања силе зе-
мљине теже за подручје Републике Србије (Modeling of the 
influence of topographic masses in the process of determining the 
parameters of Earth’s gravitational field for the territory of the 
Republic of Serbia), ментор: проф. др Наталија Братуљевић.

Жељко Цвијетиновић: Развој методологије и технолош-
ких поступака за формирање дигиталног модела терена за 
територију државе (Development of the methodology and techno-
logical procedures for the formation of country-wide DTM), мен-
тор: в. проф. др Драган Михајловић.

2007.
Вукан Огризовић: Конструкција савременог мерног система 
за астрогеодетска одређивања (A construction of an advanced 
measuring system for astro-geodetic determinations ).

2008.
Драган Стевић: Унапређење мера заштите средстава и обје- 
ката посебне намене применом поступака даљинске детекци-
је (Improvement of protective measures for equipment and objects 
of special purpose by applying remote sensing procedures.), ментор: 
проф. др Душан Јоксић.

2010.
Зоран Милосављевић: Методе испитивања пријемника за 
примену технологије глобалног позиционог система (Recei-
ver calibration methods for use of Global Positioning System Tech-
nology), ментор: в. проф. др Синиша Делчев.

Рајица Михајловић: Оптимизација расподеле комасаци-
оне масе код уређења земљишне територије комасацијом 
(Optimization of land distribution in land consolidation), ментор: 
проф. др Манојло Миладиновић.

Славољуб Томић: Стандардизација геоинформација до- 
бијених фотограметријом и даљинском детекцијом (The stan-
dardisation of geoinformation obtained through photogrammetrty 
and remote sensing), ментор: в. проф. др Драган Михајловић.

2012.
Раденко Вишњић: Геодетско одређивање савремених вер-
тикалних померања Земљине коре регионалног карактера 
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(Geodetic determination of recent vertical movements of the Earth’s 
crust on a regional scale), ментор: проф. др Драган Благојевић.

Бранко Миловановић: Линеарно и нелинеарно модели-
рање геодетски регистрованих деформационих процеса кон-
струкција (Linear and Nonlinear Modeling Geodetic Registred 
Deformation Processes of structure), ментори: доц. др Зоран Ми-
шковић и доц. др Миливој Вулић.

2013.
Милан Килибарда: Аутоматско картирање климатских ва-
ријабли применом просторно-временских геостатистичких 
метода (Аutomated mapping of climatic variables using spatio-
temporal geostatistical methods), ментор: проф. др Бранислав 
Бајат.

Стеван Марошан: Дефинисање вредносног оквира за 
оцену земљишних комасационих система (А framework for 
the evaluation of land consolidation systems), ментор: проф. др 
Манојло Миладиновић.

Драгутин Протић: Квантитативно картографско моде-
лирање земљишног покривача (Quantitative cartographic land 
cover modeling), ментор: в. проф. др Иван Несторов.

Марко Пејић: Тачност моделирања објеката технологи-
јом терестричког ласерског скенирања (Аccuracy of the objects 
modelling using terrestrial laser scanning technology), ментор: 
проф. др Бранко Божић.

2014.
Сања Грекуловић: Моделирање густине Земљине коре при 
решавању проблема граничних вредности потенцијала Зе-
мљине теже (Мodeling of the Earth crust density in solving the 
boundary value problems of the gravity potential), ментор: в. 
проф. др Олег Одаловић.

Миливоје Аврамовић: Дигитални катастарски план у 
новом просторном референтном систему Србије (Digital 
Cadastral Map in New Spatial Reference System of Serbia), мен-
тори: в. проф. др Драган Михајловић и доц. др Жељко Цви-
јетиновић.

Милева Самарџић Петровић: Предвиђање промена у 
коришћењу земљишта применом модела вођених подаци-
ма (data-driven models) (Predicting land use change with data-
driven models), ментори: проф. др Бранислав Бајат и проф. др 
Милош Ковачевић.

2016.
Виолета Василић: Моделирање регионалних деформација 
земљине коре и стабилности референтног система (Regional 
deformation modelling of the Earth’s crust and stability of the re-
ference system), ментор: проф. др Драган Благојевић.

Синиша Дробњак: Оцена квалитета дигиталних топогра-
фских карата (Quality assessment of digital topographic maps), 
ментор: проф. др Бранко Божић.

Миљана Тодоровић Дракул: Моделовање јоносфере за по-
требе одређивања утицаја на ГПС сигнале у мрежном РТК 
окружењу (Ionosphere modeling for the purposes of determination 
of influence to the GPS signals within network RTK environment), 
ментор: проф. др Драган Благојевић.

Милутин Пејовић: Геостатистичко моделирање геохе-
мијских променљивих у 3Д простору (Geostatistical modeling 
of gechemical data in 3D), ментори: проф. др Бранислав Бајат и 
в. проф. др Загорка Госпавић.

Радован Ђуровић: Нови концепт одржавања државног 
премера и катастра непокретности (New concept maintenance 
state survey and real estate cadastre), ментор: проф. др Иван Р. 
Алексић.

Јован Поповић: Потпуни метод најмањих квадрата у 
функцији решавања геодетских проблема (Total Least Squares 
for solving geodetic tasks), ментори: проф. др Иван Алексић и 
проф. др Бранко Божић.

Младен Шошкић: Развој нових модела комасације у функ- 
цији урбанистичког уређења насеља (Development of New 
Land Readjustment Models in the Function of Urban Land Deve-
lopment), ментор: в. проф. др Рајица Михајловић.

2017.
Рајко Савановић: Анализа могућности дефинисања и реа-
лизације државног просторног геодетског референтног си-
стема на бази глобалног терестричког референтног система 
(Analysis of definition and realization possibility of the national 
spatial geodetic reference system based on global terrestrial reference 
system), ментор: проф. др Драган Благојевић.

2019.
Дарко Анђић: Одређивање компоненти дисперзија времен-
ски варијабилних грешака у ГПС одређивању координата 
(Estimation of time-variable error variance components in GPS 
determination of coordinates), ментор: проф. др Драган Бла-
гојевић.

Ненад Вишњевац: Развој модела података 3Д катастра не-
покретности (Development of 3D real estate cadastre data model), 
ментор: проф. др Бранислав Баjат.

2020.
Сања Туцикешић: Моделовање тектонских померања и 
квантификације деформација Земљине коре коришћењем 
ГНСС технологије (Modeling tectonic movements and quanti-
fication deformations of the Earth’s crust using GNSS technology), 
ментор: проф. др Драган Благојевић.

2021
Александар Секулић: Просторно-временска интерполација 
климатских елемената применом геостатистике и машин-
ског учења (Spatio-temporal interpolation of climate elements 
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using geostatistics and machine learning), ментор: в. проф. др 
Милан Килибарда.

научни пројекти
Научноистраживачка делатност у области геодетског инже-
њерства одвијала се углавном кроз националне пројекте које 
је финансирало надлежно Министарство за науку, а који су 
реализовани у оквиру Института за геодезију, односно Ин-
ститута за геодезију и геоинформатику, који представља 
базу научног и наставног рада, а организован је као једна 
од радних јединица Грађевинског факултета. Почетком XXI 
века почиње интензивнија сарадња са иностраним научним 
институцијама, што доприноси и повећању броја међунаро-
дних пројеката.

научни пројекти у периоду од 1996. до 2010. године
У периоду од 1996. до 2011. године истраживања су реали-
зована у области фундаменталних истраживања (два про-
јекта) и технолошког, односно примењеног развоја (осам 
пројеката). Резултати истраживања су, у већини пројеката, 
верификовани од стране експерата Министарства за науку и 
примењени су у геодетској пракси или пракси других срод-
них струка (урбанизам, грађевинарство, заштита животне 
средине, пољопривреда, климатологија). Значајни пројекти 
реализовани у овом периоду су: Развој метода пројектова-
ња и реализације Геодетског информационог система Репу-
блике Србије, област основних истраживања (1995–2000); Уп-
рављање просторним развојем Србије, област технолошког 
развоја (1997–1999); Развој, просторно уређење и коришћење 
Магистралних инфраструктурних коридора у Србији, обла-
ст технолошког развоја (2001–2004); Геодетски референтни 
оквир Београда, област основних истраживања (2002–2004); 
Дистрибуција ГПС података за потребе позиционирања у 
реалном времену, област технолошког развоја (2002–2005); 
Одрживи просторни развој градова Србије, област технолош-
ког развоја (2005–2007); Одрживи развој и уређење бањских и 
туристичких насеља у Србији, област технолошког развоја 
(2008–2011); Развој програмског система за изравнање и ана- 
лизе геодетских мрежа у премеру, област технолошког раз- 
воја (2008–2010); Концепт превођења информационих си-
стема објеката Електропривреде у јединствени геодетски 
референтни датум Републике Србије, област технолошког 
развоја (2008–2011); Истраживање оптималног модела ин-
теграције података државног премера и новог референтног 
система Републике Србије, област технолошког развоја 
(2008–2010).

У периоду од 2002. до 2010. године, у сарадњи са Репу-
бличким геодетским заводом Србије, чланови Катедре за 
геодезију и геоинформатику учествовали су у пројектовању 
и реализацији значајног броја пројеката од националног и 

међународног значаја, као и из домена основних геодетских 
радова.

Пројекат EUREF (European Geodetic Reference Frame) 1996. 
године, Балканска кампања, укључивање Србије у Референ-
тни геодетски систем Европе (European Geodetic Reference 
Systems). EUREF представља поткомисију Meђународне асо- 
цијације за геодезију (International Association of Geodesy – IAG) 
која је у оквиру комисије за Регионалне референтне системе 
формирана у циљу дефинисања, реализације и одржавања 
референтног европског оквира. У оквиру овог дугорочног 
пројекта учешће је реализовано и у кампањи мерења спро-
веденој 2010. године.

Пројекат успостављања Пасивне геодетске референтне 
мреже Србије (СРЕФ). Пројекат је реализован у периоду од 
1996. до 2003. године. Циљ пројекта је било прогушћење 
EUREF иницијативе на територији Србије.

Пројекат успостављања Активне геодетске референтне 
основе Србије (АГРОС), у периоду од 2003. до 2007. годи-
не. АГРОС је мрежа перманентних GNSS (Global Navigation 
Satellite System) станица Републике Србије креирана у окви-
ру пројекта EUPOS (European Position Determination System 
– Европски систем за одређивање положаја) чији је циљ 
био успостављање и подршка рада мултифункционалних 
земаљских система за унапређење GNSS рада у оперативном 
подручју држава Европе.

Пројекат Основне гравиметријске мреже (ОГМ) Србије, 
од 2004. до 2006. године. Нова мрежа ОГМ за потребе гра-
виметријских одређивања на територији Србије. Мрежа 
креирана као предуслов за одређивање свих геодетских си-
стема висина, а такође и као основа за геофизичка истра-
живања на територији целе Србије.

Међународни пројекат Одређивање геодинамичких поме-
рања тектонских маса централне Европе – CERGOP (Central 
European regional geodynamic project). Прва и друга фаза поче-
ле су 1994. године. Пројекат финансиран од стране Европске 
уније у циљу праћења брзина пасивних тачака и перманентих 
GNSS станица Централне европске GNSS референтне мре-
же (Central European GPS Reference Network – CEGRN), LAC 
(Local Analysys Center) – EPN (European Permanent Network). 
Локални центар за обраду GNSS података перманентних 
станица на територији Европе успостављен је у просторија-
ма Републичког геодетског завода Србије.

Пројекат OBSERVE из седмог оквирног програма FP7, ко-
ји финансира ЕУ (2010–2012) у сарадњи са Саобраћајним фа-
култетом из Београда и другим факултетима из ЕУ земаља. 
Пројекат је из области јачања капацитета и свести релевант-
них институција за потребе праћења и очувања животне 
средине у земљама балканског региона, а такође и стварања 
нове заједнице земаља унутар балканског региона на прин-
ципима и искуствима технолошки развијених и економски 
јаких земаља Европске уније.
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научни пројекти у периоду од 2011. до 2021. године
У циклусу националних пројеката финансираних од стра-
не надлежног Министарства за науку који су реализовани 
у овом периоду чланови Катедре и Института учествова-
ли су у пројектима из области технолошког развоја (три 
пројекта), области заштита животне средине и климатских 
промена (један пројекат) и области интегралних и интер-
дисциплинарних истраживања (један пројекат).

Пројекти из области технолошког развоја: Унапређење 
геодетске инфраструктуре Србије за потребе савременог 
државног премера (2011–2020), Примена GNSS и LIDAR 
технологије у мониторингу стабилности инфраструктур-
них објеката и терена (2011–2020) и Просторни, еколошки, 
енергетски и друштвени аспекти развоја насеља и климат–
ске промене – међусобни утицаји (2011–2020).

Пројекат из области заштите животне средине и климат-
ских промена: Истраживање климатских промена и њихо- 
вог утицаја на животну средину: праћење утицаја, адапта-
ција и ублажавање (2011–2020).

Пројекат из области интегралних и интердисциплинар-
них истраживања: Улога и имплементација државног про-
сторног плана и регионалних развојних докумената у об-
нови стратешког истраживања, мишљења и управљања у 
Србији (2011–2020).

Чланови Катедре су се 2011. године прикључили пројекту 
COST Action ES0701: Improved Constraints on Models of Gla-
cial Isostatic Adjustment, који је трајао у периоду од 2008. до 
2012. године, под координацијом Д. Благојевића.

Међународни пројекат Land and Property Management у 
оквиру Пакета за стабилност Југоисточне Европе трајао је 
од 2012. до 2014. године, финансиран је од стране German 
Academic Exchange Service (DAAD), а њиме је руководио И. 
Алексић.

Међународни пројекат VARSITY – Variability of the Sun and 
Its Terrestrial Impact – Променљивост Сунца и његов утицај 
на тело Земље. VARSITY је дефинисан на бази прилога за-
једнице у облику форума који је организовао Међународни 
институт за свемирске науке у Берну, 2013. године. Циљ про- 
јекта је међународна сарадња у анализи података, модели-
рању и теорији промена на Сунцу и деловању тих промена 
на тело Земље.

COST ES1206A – Advanced global navigation satellite systems 
tropospheric products for monitoring severe weather events and 
climate (GNSS4SWEC) пројекат трајао је у периоду од 2013. 
до 2017. године, координатор је био О. Одаловић. Пројекат 
је посвећен осматрању атмосфере, посебно утицаја стакле-
не баште која настаје због загревања атмосфере. Поред на-
веденог, пажња је посвећена коришћењу свих расположи-
вих GNSS система.

H2020 пројекат APOLLO – Advisory platform for small farms 
based on earth observation трајао је од 2016. до 2019. године, 

финансиран је од стране H2020-EU.2.1.6. – INDUSTRIAL 
LEADERSHIP – Leadership in enabling and industrial techno-
logies – Space, а координатор је био Д. Протић. Општи циљ 
APOLLO-а јесте да развије комерцијалну платформу која 
ће пружити пакет саветодавних услуга у управљању фар-
мама посебно дизајнираних да одговоре на потребе ма-
лих фармера употребом најсавременије методологије за 
израчунавање пољопривредних параметара на основу Earth 
Opservation података, користећи предности просторнe и 
временскe покривености Sentinel података.

Билатерални пројекат Креирање геопросторне базе пода-
така потенцијалне соларне инсолације за територију Црне 
Горе трајао је од 2019. до 2021. године, финансиран је од стра-
не Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије и Министарства науке Црне Горе, а њиме 
је руководио проф. др Бранислав Бајат. Циљ пројекта јесте 
израда Web картографског сервиса са картама месечне и 
годишње потенцијалне осунчаности за подручје Црне Горе 
са просторном резолуцијом од 25 м.

У оквиру пројекта Јачање капацитета локалне самоупра-
ве у поступцима унапређења управљања земљиштем, који 
је спроведен у оквиру немачке организације GIZ, под руко- 
водством Ambero Icon института, реализоване су бројне ак- 
тивности од битног значаја за развој модела управљања 
земљиштем у Републици Србији. Уговором између Грађевин-
ског факултета и Ambero Icon института кроз програм Уна- 
пређење управљања земљиштем на нивоу локалне самоупра- 
ве договорена је израда студије Анализа постојећег стања 
и потреба развоја инфраструктуре за државну процену вре- 
дности непокретности у Републици Србији, у периоду 2014 
–2016. године. Студија је обрадила законске основе вредно-
вања, тржишта непокретности и систем вредновања непо-
кретности у Републици Србији, приказани су примери до-
бре праксе у релевантним европским државама, наведени су 
међународни стандарди масовне процене и дат је предлог мо-
дела развоја система вредновања непокретности у Републи-
ци Србији. Аутори студије били су Б. Божић и Р. Михајло- 
вић. Сарадња са Ambero Icon институтом настављена је кроз 
непосредну сарадњу са локалном самоуправом у Суботици 
низом предавања, семинара, округлих столова и радиони- 
ца. Вредно је истаћи да су у оквиру поменуте сарадње орга-
низоване и две студијске посете немачким институцијама 
у неколико градова као што су Дрезден, Дортмунд, Дисел-
дорф, Бон и Берлин (2013. и 2014. године), посета делегације 
Литваније нашем Факултету и презентација модела масовне 
процене и разговори о сарадњи са две немачке образовне 
институције – The Jade University of Applied Sciences, University 
in Lower Saxony (реализована мобилност једног студента 
докторских студија у трајању од три месеца) и Техничком 
струковном школом Georg Agricola у Бохуму на факултету 
Геотехнички инжењеринг и технички пословни менаџмент.

https://en.wikipedia.org/wiki/University
https://en.wikipedia.org/wiki/Lower_Saxony
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Значајан допринос развоју у оквиру уже научне обла-
сти Референтне геодетске мреже огледа се и у потписива-
њу споразума о међународној сарадњи 2012. године са На-
ционалним француским институтом (IGN Institut National 
de l’Information Géographique et Forestière) у вези са модали- 
тетима и условима коришћења CATREF софтвера који је 
развијен за рачунање глобалних решења Међународног 
терестричког референтног система (International Terrestrial 
Reference System, ITRS).

организације међународних и домаћих конгреса
Размена знања и презентације резултата истраживања пред- 
стављају значајан део у развоју личних и професионалних 
искустава и упознавање са светским научницима и стручња-
цима и одвијају се кроз међународне и домаће конгресе и 
скупове. Поред учествовања на бројним светским конгре- 
сима, Катедра је, самостално или у сарадњи са другим ин-
ституцијама и организацијама, организовала многобројне 
међународне и домаће конференције и скупове, од којих су 
неки скупови одржавани више година.

Године 2004. у Београду је одржана међународна на-
учна конференција First Mediterranean Conference on Earth 
Observation – MeCEO 2004. Грађевински факултет Универзи-
тета у Београду био је један од организатора конференције, 
док су чланови Катедре узели значајно учешће у организацији 
тог скупа, као и у самом раду скупа.

У периоду од 2000. до 2015. Конгрес метролога Србије 
одржан је осам пута. Конгрес метролога 2005. године од-
ржан је у Београду у организацији Грађевинског факултета 
Универзитета у Београду, Друштва метролога и Завода за 
мере и драгоцене метале. Конгрес метролога 2011. године од-
ржан је у Кладову у организацији Грађевинског факултета 
Универзитета у Београду, Друштва метролога и Дирекције 
за мере и драгоцене метале. У организацији Грађевинског 
факултета Универзитета у Београду, Друштва метролога, 
Дирекције за мере и драгоцене метале и Факултета тех-
ничких наука Универзитета у Новом Саду, 2015. године, на 
Златибору, одржан је Конгрес метролога 2015. 

У јуну 2011. године одржана је међународна конферен-
ција International scientific conference & XXIV Meeting of Ser-
bian Surveyors у Кладову коју је организовао Грађевински 
факултет – Катедра за геодезију и геоинформатику у сара- 
дњи са Факултетом техничких наука у Новом Саду и Са-
везом геодета Србије.

Национални научни скуп – GEO 2012 на тему: Кључне 
компоненте образовних профила геодезија, геоинформати- 
ка и управљање непокретностима – ниво високог образовања 
организовао је Грађевински факултет – Катедра за геодезију 
и геоинформатику у сарадњи са Републичким геодетским за-
водом, Факултетом техничких наука у Новом Саду, Високом 

грађевинско-геодетском школом и Савезом геодета Србије 
2012. године. Национални научни скуп GEO 2014 одржан је 
поново 2014. године у организацији Грађевинског факул- 
тета – Катедра за геодезију и геоинформатику, Републичког 
геодетског завода и Савеза геодета Србије. У јуну 2016. го-
дине одржан је International scientific conference GEO 2016 & 
XXIX Meeting of Serbian Surveyors у организацији Грађевин-
ског факултета – Катедра за геодезију и геоинформатику, 
Високе грађевинско-геодетске школе и Савеза геодета Ср-
бије као Међународни-регионални научни скуп.

Међународна конференција DailyMeteo.org – 2014 одржа-
на је 2014. године у организацији Грађевинског факултета 
– Катедра за геодезију и геоинформатику, Републичког хи-
дометеоролошког завода Србије и Државног хидрометео-
ролошког завода Хрватске.

Међународна конференција GeoMLAGeostatistics and Ma- 
chine Learning Applications in Climate and Environmental Scien-
ces одржана је 2016. године у организацији Грађевинског 
факултета – Катедра за геодезију и геоинформатику, Геогра-
фског факултета Универзитета у Београду, Државног хидро- 
метеоролошког завода Хрватске, Словеначке агенције за жи-
вотну средину.

Међународна конференција MedCLIVAR, као пета у низу, 
одржана је 2018. године у организацији Грађевинског фа-
култета – Катедра за геодезију и геоинформатику, Геогра- 
фског факултета Универзитета у Београду, Физичког факул-
тета Универзитета у Београду и Универзитета у Саленту из 
Ита-лије.

ПравцИ развоја катедре

настава
Катедра за геодезију и геоинформатику Грађевинског факул- 
тета Универзитета у Београду, као најстарија и најпрести-
жнија високошколска установа на територији Србије која 
се бави едукацијом геодетских кадрова, има обавезу да пра-
ти савремене токове у науци и струци. Уз континуирано 
иновирање и модернизацију постојећих програма често се 
намеће и потреба за креирањем нових студијских програма.

Од 2005. године, када се прешло на извођење наставе 
по болоњским принципима, студијски програми, за чије је 
одржавање одговорна Катедра, претрпели су велике проме-
не. Те промене биле су резултат потреба геодетске праксе и 
значајних промена које су се у међувремену десиле у свету и 
код нас када је реч о прикупљању, обради и коришћењу про-
сторних података. Значајне измене постојећих студијских 
промена извршене су 2005. године, а затим су уследиле мање 
измене 2008. и 2014. године.

Као што је већ речено, у 2005. години уведен је велики 
број потпуно нових предмета, који су, пре свега, имали 
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за циљ увођење геоинформатике и повезаних дисципли-
на у процес образовања геодетских стручњака. Неки од 
тих предмета су: Геоинформатика 1 и 2, Дигитална обрада 
слике, Дигитално моделирање терена, Географски инфор-
мациони системи, Пројектовање информационих система, 
ГИС програмирање, Информационе технологије у карто-
графији, Дигитална фотограметрија, Информациони си-
стем инжењерских објеката, Објектно оријентисано про- 
грамирање, Геостатистика, Веб програмирање, Веб ГИС, 
Веб картографија, Локацијски базирани сервиси, Модели-
рање објеката у 3Д простору и други. Искуства и резултати 
остварени кроз извођење наставе из ових предмета довели 
су до тога да Геоинформатика постане врло значајна ужа на-
учна област за Катедру, што сведочи и увођење геоинфор-
матике у сам назив катедре.

У пeриоду од 2005. до 2020. године остварeни су значај-
ни рeзултати у развоју гeоинформатичких дисциплина на 
Катедри за гeодeзију и гeоинформатику: велики број студен-
та који су успешно завршили мастер и докторске студије, 
како у земљи тако и у иностранству, значајан број радова 
објављених у домаћим и мeђународним часописима, значајан 
број пројeката домаћих и мeђународних, укључујући два 
H2020 пројeкта, пројекат Фонда за науку РС из позива на 
тему вештачка интелигенција и др.

Почетком XXI века у свету и Европи десиле су се зна-
чајне промене у технолошком развоју, нарочито код техни-
ка за аквизицију просторних података (у првом реду тех-
нологија сателитског осматрања Земље, Earth Observation, 
EO), које нам у високој како просторној тако и временској 
резолуцији обезбеђују велике и комплексне сетове пода-
така код којих традиционалне апликације за обраду по-
датака нису применљиве. То захтева и потребу за новим 
стручњацима, чија ће знања обједињавати широки спектар 
дисциплина, почевши од савремених техника аквизиције 
просторних података (с посебим освртом на ЕО технике), 
преко знања из информатичких технологија, софтвера и 
посебно техника обраде и моделовања комплексних сетова 
података. Практично се ради о стручњаку за анализу и об-
раду податка (Data Science), области која се сматра кључном 
професијом XXI века, са посебним нагласком на стварању 
и управљању геоподацима. Као одговор на захтев за овакву 
врсту стручњака, Катедра за гeодeзију и гeоинформатику је 
у новом циклусу акредитовала нови студијски програм под 
називом Геоинформатика.

Узимају у обзир постојеће капацитете Катедре, предло-
жено је да са на нови студијски програм уписује 30 студе-
ната (20 на буџету + 10 самофинансирајућих).

Након завршетка основних студија Геонфоматике сту-
денти ће стицати звање инжењера геоинформатике, одно-
сно звање мастер инжењера геоинформатике по завршетку 
мастер академских студија.

По завршетку програма основних студија из Геоин-
форматике, студент стиче следеће предметно-специфичне 
способности: дефинисања места, улоге и задатака Геоин- 
форматике код решавања проблема геонаука и повезаних 
инжењерских струка; коришћења савремених метода, тех- 
ника, опреме и софтверских алата за моделирање, прику-
пљање, обраду, анализу и дистрибуцију геопросторних по-
датака и геоинформација; повезивања основних знања из 
различитих области Геоинформатике и њихова примена 
у пракси; дефинисања принципа и технологије метода за 
масовно прикупљање геопросторних података, а посебно 
даљинске детекције и фотограметрије; коришћења инфор-
мационе науке и информационих технологијa за развој 
нових и прилагођавање и коришћење постојећих софтвер-
ских алата за моделирање, обраду, анализе и дистрибуцију 
геопросторних података и геоинформација; вођења сложе-
них пројеката у области Геоинформатике уз употребу на-
учних метода и поступака.

По завршетку програма мастер академских студија Геоин-
форматике, студент стиче опште академске и предметно-
специфичне способности: анализе, синтезе и предвиђања 
решења и последица примене различитих метода и по-
ступака прикупљања, обраде и анализе геопросторних по-
датака и геоинформација; развоја и имплементације про-
сторних база података и инфраструктура на различитим 
нивоима; пројектовања и реализације пројеката у области 
Геоинформатике; развоја критичког мишљења и присту-
па у решавању сложених проблема, укључујући и приме-
ну истраживачке методологије, развоја комуникационих 
способности и спретности и сарадње са ужим социјалним 
и међународним окружењем; контролисања рада и вредно-
вања резултата других ради унапређивања постојеће праксе; 
примене знања у пракси у складу са професионалном ети-
ком; анализирања и вредновања приступа и техника за об-
раду аналогних и дигиталних сигнала, модела за претрагу 
информација и оцену квалитета, архитектуре просторних 
база података, кључних стандарда геоинформатике, конце-
пата, компонената и принципа развоја инфраструктура про-
сторних података, метода машинског учења, функционално-
сти софтвера за обраду и анализе геопросторних података 
и геоинформација, техника за публиковање геопросторних 
података и геоинформација коришћењем веб технологија, 
техника за анализу просторно-временских података, прин-
ципа и метода вештачке интелигенције, принципа и тех-
ника конкурентног и дистрибуираног програмирања и 
основних принципа дистрибуираних рачунарских систе-
ма, рачунарске графике и компјутерске визије, приступа за 
израду просторних модела вођених подацима, принципа 
пројектовања, имплементације и одржавања геоинформа-
ционих система, геовизуелизације геопросторних података 
и геоинформација, примене даљинске детекције, принципа 
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на којима су засновани локацијски базирани сервиси, прин-
ципа и техника инжењерске фотограметрије и ласерског 
скенирања и принципа масовне процене вредности непо-
кретности.

Поред увођења нових наставних програма из геоинфор-
матике, и постојећи наставни програми за школовање гео-
детских инжењера на свим нивоима претрпели су значајне 
измене. Посебно значајне измене извршене су у оквиру 
дипломских-мастер академских студија. Код тих измена, 
акценат је био на томе да се умањи разлика у погледу 
компетенција које се стичу кроз избор различитих модула 
на мастер академским студијама геодезије, уз задржавање 
свих постојећих предмета. У том смислу, уведен је принцип 
по ком је једна трећина предмета (изражено кроз ЕСПБ) 
заједничка за све модуле, тј. студенте мастер студија, једна 
трећина предмета су обавезни предмети за изабрани модул, 
а једна трећина предмета се бирају као изборни предмети 
на том модулу (наравно из веће групе понуђених предме-
та). Поред тога, два постојећа модула на мастер академским 
студијама, модул Геоинформатика и модул Управљање не-
покретностима, интегрисани су у један модул под нази-
вом Земљишни информациони системи и управљање не-
покретностима, који, уз модул Геодезија, омогућава даље 
усавршавање геодетских инжењера.

Након завршетка основних студија Геодезије студенти 
ће стицати звање инжењера геодезије, односно звање ма-
стер инжењера геодезије по завршетку мастер академских 
студија. По завршетку програма мастер академских студија 
Геодезије, студент стиче следеће опште академске и предмет-
но-специфичне способности: овладавања напредним ака- 
демским и стручним теоријским и практичним знањем из 
математике, физике, програмирања, информатике и рефе-
рентних геодетских система; анализе и вредновања разли-
читих геодетских концепата, модела и принципа теорије и 
праксе у примени технологија прикупљања и визуализације 
просторних података; организације, контроле и обучавања 
непосредних сарадника у реализацији стручних послова 
и испољавања позитивног односа према значају целожи-
вотног учења у личном и професионалном развоју; развоја 
критичког мишљења и приступа у изналажењу оптимал-
них решења у области геодезије; примене вештине успешне 
комуникације и сарадње са непосредним радним и другим 
социјалним окружењем у оквиру реализације стручних гео- 
детских послова; примене етичких професионалних стан-
дарда и испољавања позитивног односа према личном про-
фесионалном развоју кроз процес целоживотног учења; 
дефинисања геодетске референтне основе премера, метода 
прикупљања просторних података, обраде и анализе мере-
ња, геореференцирања и картографске визуализације и мо- 
деловања просторних података у аналогном и дигиталном 
облику, примене одговарајућих апликација, информационих 

технологија, инструмената и уређаја и њиховог метролош-
ког обезбеђења; повезивања основних знања из различитих 
ужих области геодезије и њихове примене у пракси; вођења 
сложених пројеката у области геодезије уз употребу науч-
них метода и поступака; разумевања принципа и концепта 
конструкције и самосталног коришћења геодетске опреме 
(класичне и сателитске), инструмената, уређаја, информаци-
оних технологијa и ГИС алата у решавању сложених пробле-
ма у геодезији, у нестандардним условима.

Докторске студије представљају основу одрживог разво-
ја сваке струке. У оквиру геодетског инжењерства, доктор-
ске студије су конципиране да, пре свега, обезбеде наставак 
функционисања наставног процеса, док се, са друге стране, 
од младог научног кадра очекује да допринесе развоју науч- 
не области кроз примену савремених технологија у свако-
дневној професионалној пракси. Кроз организацију студи-
јског процеса, примат је на развоју вештина истраживачког 
карактера. Теоријски део процеса учења сведен је на једну 
или једну и по годину, док је остатак времена намењен ис-
траживачком раду. Подигнути су стандарди квалитета и од 
наставног особља које учествује у настави на докторским 
студијама очекује се виши ниво активности у објављивању 
резултата истраживања у реномираним научним часописи-
ма. Такође, подигнут је праг за менторство на дисертацији. 
Од ментора се очекује да задовољи посебне стандарде ква-
литета који се мере кроз одређен број објављених радова 
у признатим научним часописима. И поред поменутих, 
захтевнијих услова, научна активност наставника анга-
жованих на Катедри у претходном периоду резултовала је 
повећањем броја предмета (пет потпуно нових предмета) 
и потенцијалних ментора (12 наставника који испуњавају 
услов) на докторским студијама Геодезије и геоинфор-
матике у новом циклусу акредитације. Посебна пажња се 
поклања међународним пројектима где се млади истражи- 
вачи сусрећу са новим проблемима, упознају модерне све- 
тски реномиране лабораторије и користе савремену тех-
нологију у оквиру својих истраживачких тема. Нередак 
случај јесте и учешће наставника са реномираних универ-
зитета у комисијама за израду, оцену и одбрану дисертација, 
а неке од тема се и израђују и бране на енглеском језику, 
чиме се даје значајно већи допринос транспарентности по-
ступка и објективности истраживачких резултата. Један од 
примарних захтева јесте и повезивање истраживачког рада 
са потребама националног и регионалног тржишта и ин- 
ституција у региону. Кандидатима који долазе из радног од-
носа у другим институцијама поклања се посебна пажња, а 
такав облик сарадње додатно доприносу повезивању науке 
и праксе, што је један од приоритетних циљева развоја ви-
соког образовања.

Поред многобројних актуелних међународних сарадњи 
са реномираним институцијама из области академског и 
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научног рада, у децембру 2019. године обновљена је сара-
дња са Московским државним универзитетом за геодезију 
и картографију (Московский государственый университет 
геодезии и картографии – МИИГАиК), која је била прекину-
та осамдесетих година прошлог века, потписивањем општег 
уговора о сарадњи у области образовања и научног истра- 
живања. Планирана сарадња подразумева развој и унапре-
ђење односа између Грађевинског факултета Универзитета 
у Београду (Катедра за геодезију и геоинформатику) и Мо- 
сковског државног универзитета за геодезију и картогра-
фију у академској и научној области и то путем заједничких 
истраживачких пројеката, програма размене научног и ру-
ководећег кадра, програма размене студената, програма 
организације научних конференција и семинара и разме- 
не информација.

наука
У оквиру истраживања у области геодетског инжењерства, 
научноистраживачки рад у наредном периоду реализоваће 
се кроз развој научног кадра, докторанада, и научноистра-
живачки рад у оквиру националних и међународних ис-
траживачких пројеката. Неке од актуелних и планираних 
истраживачких тема на којима су ангажовани чланови ка-
тедре јесу:

Истраживање могућности одређивања центиметарског 
геоида Републике Србије са високом резолуцијом. Предмет 
овог истраживања представља могућност одређивања цен- 
тиметарског геоида високе резолуције за целокупну тери-
торију Р. Србије. Под центиметарским геоидом подразуме-
ва се модел геоидне површи чије су ундулације одређене са 
тачношћу коју карактерише стандардна девијација мања 
од 10 цм при нивоу значајности од 67%. Под геоидом ви-
соке резолуције подразумева се модел геоидне површи 
која својим обликом обухвата геометријске карактеристи-
ке гравитационог поља чија је таласна дужина мања од 2 
км. Истраживање могућности одређивања центиметарског 
геоида високе резолуције на територији Р. Србије имаће 
научне и практичне циљеве. Научни циљеви састоје се у 
могућностима истраживања геометрије гравитационог по-
ља и узрочног распореда маса и густина унутар Земљине 
коре, као и узрока геодинамичких процеса на територији Р. 
Србије. Практични циљеви састоје се у формулисању моде-
ла референтне геоидне површи помоћу које се може врши-
ти конверзија елипсоидних висина одређених сателитском 
ГНСС технологијом у ортометријске висине државног ре-
ферентног система, а за потребе извођења: Државног пре-
мера, Катастра непокретности, ГИС апликација, као и свих 
других радова чији су критеријуми квалитета висинског 
одређивања већи од 10 цм.

Европски навигациони сателитски систем GALILEO и 
његова примена у циљу успостављања геодетских референт–

них система, геодетских референтних површи и развијању 
метода тренутног позиционирања на територији Републике 
Србије. Истраживања о овој теми биће, у општем смислу, 
подељена на четири условно независна сегмента чији ће ос-
новни циљ бити могућност успостављања: геодетских рефе-
рентних система и геодетских референтних површи, само 
на основу GALILEO система (у комбинацији са висинским 
референтним системима); геодетских референтних система 
и геодетских референтних површи, на основу свих располо-
живих ГНСС и евентуална унапређења постојећих решења; 
великог броја локацијски базираних система (свих базира-
них система којима је позиционирање крајњи циљ или пред-
услов) посебно у области пољопривреде и саме навигације; 
и посебно истраживање могућности тренутног одређивања 
координата тачака на физичкој површи Земље на нивоу од 
неколико центиметара у свега неколико секунди независно 
од било каквих помоћних система (Instantaneous Precise Point 
Positioning – IPPP).

Истраживање нових поступака метролошког обезбеђе-
ња дигиталних геодетских мерних система. Тежиште овог 
истраживачког рада биће на утврђивању метролошких кара-
ктеристика пријемника и антена сателитског система ГНСС. 
Истраживање ће бити сконцентрисано на следеће каракте- 
ристике опреме које су геодетски релевантне: испитивање 

Општи облик геоида на територији Р. Србије
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стабилности фреквенције локалног осцилатора ГНСС при- 
јемника, одређивање средњег положаја фазног центра ГНСС 
антене и утврђивање прецизности кодних и фазних ГНСС 
мерења. Наведене метролошке карактеристике ГНСС при-
јемника и антена у принципу се утврђују лабораторијским 
испитивањима. Осим што лабораторијска испитивања изи- 
скују специфичну лабораторијску опрему, метролошки па-
раметри се односе на практично идеалне лабораторијске 
услове а не на реалне услове у којима ће се и вршити ГНСС 
мерења. Стога је основни циљ овог истраживања форму-
лисање теренских метода испитивања којима ће метролош-
ке карактеристике ГНСС пријемника и антена моћи да се 
одреде на основу самих ГНСС мерења изведених у терен-
ским условима.

Модели грешака терестричког ласерског скенирања. Циљ 
истраживања јесте дефинисање строгог стохастичког модела 
регистрације и геореференцирања индиректном и директ-
ном методом, као и његова експериментална и статистичка 
верификација. Полазна претпоставка јесте да на прецизност 
геореференцирања утичу случајне инструменталне грешке 
ТЛС и прецизност одређивања трансформационих параме-
тара. Овде неће бити узете у обзир грешке услед рефлектив-
ности објекта, различитих поремећајних утицаја средине и 
објекта, утицаја упадног угла ласерског зрака итд. У геодет-
ском инжењерству, претпоставка је да се те додатне грешке 
планирањем експеримента и извођењем експеримента у оп-
тималним условима атмосфере могу свести на занемарљиву 
величину. Такође, ради даље методолошке доследности, овде 
ће се сматрати да су сви систематски утицаји који потичу од 
несавршености инструмента поступком калибрације сведе-
ни на занемарљиву меру.

Примена GNSS и LIDAR технологије у мониторингу ста-
билности инфраструктурних објеката и терена. Циљ овог 
истраживања јесте да се установи одговарајући систем де- 
формационог мониторинга употребом технологије терестри-

чког ласерског скенирања (ТЛС) и геодетских и геотехнич-
ких сензора у интерактивном режиму рада, а уз дефинисање 
одговарајућих улазних и излазних величина, софтверске и 
хардверске архитектуре, модела комуникације, анализе и 
презентације података, планира се сагледавање функцио-
налних веза између елемената система и тестирање система у 
реалним условима. Аутономни систем за праћење померања 
објеката и терена подразумева употребу групе разнородних и 
интерактивних типова сензора, међусобно синхронизованог 
и зависног хардвера и софтвера, који заједно чине комплек-
сан информациони систем. Посебну област истраживања 
представља дефинисање методологије деформационе анали-
зе објеката на основу податка терестричког скенирања.

Модернизација катастарског система Републике Срби-
је, комасације и управљања земљиштем. Основни циљ овог 
истраживања биће стварање услова за повећање продуктив-
ности садашњег административног система регистрације не-
покретности у Републици Србији. Ово подразумева побо-
љшање и ажурирање постојећих регистара непокретности, 
доградњу законских прописа у области промета непокрет-
ности, оснивање мониторинг система коришћења и заштите 
пољопривредног земљишта, сагласно захтевима Европске 
уније, и пројектовање и тестирање тржишно оријентисаног 
пореског система и система вредновања непокретности.

Развој 3Д катастарског модела за Републику Србију и 
истраживање могућности преласка са класичног на 3Д ката-
стар. Истраживања на овој теми биће, пре свега, сконцен-
трисана на развој оптималног модела података 3Д катастра 
за Републику Србију и анализу погодности предложених 
концептуалних модела: 2Д катастар са 3Д везама, хибридни 
модел и потпуни 3Д катастар. Такође, истраживање ће об-
ухватити анализу и начине преласка са тренутног катастра 
непокретности у Републици Србији на дефинисани модел 
података 3Д катастра за Републику Србију. Ово ће, пре све-
га, обухватити анализу могућих извора података уз највећи 
степен искоришћености постојећих катастарских података, 

Манастир Студеница – 3Д модел добијен применом методе 
терестричког ласерског скенирања

Праћење нестабилне косине применом методе 
терестричког ласерског скенирања
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као и анализу процедура које би на најоптималнији начин 
омогућиле прелазак са постојећег катастарског система на 
развијени 3Д катастарски модел података за Републику 
Србију.

Екстракција информација из података добијених ласер-
ским скенирањем из ваздуха (енгл. Airborne Laser Scanning, 
ALS). Сврха овог истраживања јесте коришћење нових и уна-
пређење постојећих метода за обраду облака тачака у циљу 
екстракције корисних информација о објектима и појавама 
на терену. Овде се превасходно подразумева филтрирање 
облака тачака на тачке које припадају и не припадају терену. 
Процедура је посебно интересантна за пошумљена подручја 
будући да ласерски зраци пенетрирају кроз крошње дрвећа и 
одбијају се од терена испод вегетације. Једна од иновација у 
овом делу јесу и системи који су у стању не само да разликују 
први, неколико еха између и последњи ехо одбијеног сигна-
ла (дискретни LIght Detection Аnd Ranging – LIDAR системи) 
него могу снимити цео одбијени сигнал – full-waveform (FWF) 
LIDAR системи. На основу FWF снимљених сигнала, поред 
удаљености од скенера до мете, и друге физичке величине 
сигнала могу бити одређене, као што је ширина повратног 
еха, његова амплитуда (интензитет снимљеног сигнала), ши-
рина еха и др. Управо ове предности FWF методе снимања 
могу се искористити за добијање бољих резултата у циљу 
класификације облака тачака. Поред наведеног филтрирања, 
предмет истраживања јесте и класификација облака тачака 
на тачке које припадају вештачким објектима (зградама), пу-
тевима, вегетацији (дрвеће и растиње) и др.

Развој методологије за праћење квалитета ваздуха за-
сноване на геоинформационим технологијама. Предмет овог 
истраживања представља развој методологије која би омо-
гућила праћење различитих показатеља квалитета ваздуха 
за одређено просторно подручје уз подршку алата из обла-
сти геоинформационих технологија. Развијена методологија 

треба да укључи развој одговарајућег математичког модела 
предикције концентрације већег броја загађујућих материја, 
као и одговарајуће статистичке показатеље квалитета ових 
предикција.

Тачност и поузданост података добијених коришћењем 
немерних дигиталних камера и беспилотних летелица. Пре-
дмет овог истраживања јесу подаци добијени обрадом резул-
тата снимања објеката и терена из ваздуха коришћењем не-
мерних дигиталних камера и беспилотних летелица. Истра- 
живање има за циљ да се научним методама оцени тачност 
и поузданост просторних података који се могу добити ко-

Селекција посебних делова објекта 
у односу на вредност различитих атрибута

Просторна интерполација концентрације загађења азот-диоксида 
за подручје града Београда

Просторна диспозиција мреже оријентационих тачака 
коришћена за истраживање
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ришћењем немерних дигиталних камера и беспилотних ле- 
телица (дигитални модел терена, ортофото, геометрија про- 
сторних ентитета итд.). Поред тога, за обраду снимака се 
код ових система у великој мери користе софтверски алати 
који нису развијени коришћењем стандардних фотограме-
тријских поступака, као што је изравнање блока снимака по 
методи перспективних снопова. Користе се приступи који 
су резултат истраживања у области компјутерског гледања 
(енгл. Computer Vision), као што је то SFM (енгл. Structure 
from Motion) техника. Стога је додатни циљ истраживања и 
да се упореди квалитет резултата обраде снимака кориш-
ћењем ових алата и стандардних поступака и алата из фо-
тограметрије.

Развој методе снимања детаља у оквиру државног пре-
мера коришћењем геоинформационих технологија и савре-
мених геодетских техника прикупљања податакa. Истра-
живање има за циљ развој методе снимања детаља у ок-
виру државног премера коришћењем геоинформационих 
технологија и савремених геодетских техника прикупљања 
података као што су дигитална фотограметрија, технологија 
глобалног навигационог сателитског система (ГНСС) и ко-
ришћење других савремених геодетских мерних инструме-
ната и техника. Према томе, истраживање се бави управо 
интеграцијом савремених геоинформатичких дисципли-
на, као што су ГНСС, дигитална фотограметрија и ГИС, у 

циљу дефинисање оптималног решења обнове премера на- 
сељених места. Коначан циљ и резултат истраживања је 
дакле оптимално решење које би, поред разрађене мето-
де снимања детаља, требало да садржи и бројна техничка 
решења за конкретне проблеме који се јављају код обнове 
премера насељених места.

Оптимизација рада са просторним подацима код ло-
кацијски базираних сервиса за управљање флотом возила. 
Локацијски базирани сервиси (ЛБС, енгл. Location Based Ser-
vices, LBS) представљају једну од најбрже растућих информа-
ционих технологија, а системи за управљање флотом возила 
(ФМ, енгл. Fleet Management) један су од ЛБС сценарија који 
је дуго у примени и са прогресивним растом већ великог 
броја постојећих корисника. Технологија ГИС једна је од ос-
новних компоненти на којој је ЛБС технологија заснована. 
Подизање квалитета сервиса, развој нових функционално-
сти и проширење на нове врсте примене зависи од успешно-
сти примене нових ГИС метода и оптимизација. Постојеће 
ИСО (енгл. International Оrganization for Standardization, ISO) 
и ОГЦ (енгл. Open Geospatial Consortium, OGC) стандарде у 
области ЛБС-а и ГИС-а тешко је применити на оптималан 
начин. ГИС алати који су тренутно на располагању нису у 
потпуности погодни за развој ЛБС решења. Са друге стране, 
потреба за коришћењем ГИС технологије код ЛБС решења 
све је већа јер све озбиљније захтеве у вези са анализом и 

ЛБС систем за оптимизацију испоруке робе флотом возила на већем броју локација
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презентацијом података који имају просторну и времен-
ску компоненту најлакше је и најефикасније решити упра-
во употребом ГИС технологије. Стога је циљ истраживања 
оптимизација ГИС метода и поступака који се користе код 
ЛБС система за управљање флотом возила.

Развој методологије за картирање вегетације из пода-
така даљинске детекције. Предмет истраживања јесу мо-
гућности и изазови примене метода машинског учења за кар-
тирање различитих типова вегетације на основу података 
даљинске детекције. Конкретно, биће развијена методологи-
ја картирања вегетације на основу података Sentinel сателит-
ских мисија. Том приликом користиће се традиционалне 
методе машинског учења, као и комбинација више модела 
машинског учења (енгл. ensemble learning) којима се постижу 
најбоље перформансе у погледу брзине процеса и тачности 
класификације. Практичан рад и тестирање методологије 
биће извршено на подручју Републике Србије. Истраживање 
обухвата и дефинисање оптималне класификационе шеме. 
Основни циљ истраживања у оквиру овог рада јесте анализа 
и унапређење методологије картирања вегетације на основу 

података даљинске детекције. Наведени приступ базира се 
на методама машинског учења, уз поштовање просторних и 
временских аспеката.

Поред актуелних истраживачких тема, тренутно су у 
току два значајна пројекта из области Геоинформатике. Је-
дан је финансиран од стране Европске комисије из позива 
Хоризонт 2020 – BEACON, а други је финансиран из Фонда 
за науку, Позив: Вештачка интелигенција.

Циљ BEACON-а јесте да развије пакет сервиса који ће 
омогућити осигуравајућим кућама да искористе нетакнути 
потенцијал пољопривредног осигурања, користећи инова-
ције у технологији осматрања Земље, временске прогнозе 
и блокчејн технологије. Кроз сервис раног упозорења, оси- 
гуравајуће куће биће у могућности да информишу своје кли-
јенте (пољопривреднике) о потенцијалном ризику за усеве 
који је повезан са временским приликама и посаветују их да 
припреме све неопходне мере заштите да би се умањила ште-
та. Подаци осматрања Земље добијени са Copernicus Sentinel 
мисија, као и других доступних података користе се да би 
се развили производи са подацима који представљају ком-
плементарни извор информација осигуравајућим кућа-ма 
приликом одређивања производа осигурања. Напредна 
временска прогноза заснована је на асимилацији података, 
нумеричкој временској прогнози и сезонској предикцији и 
користи се за верификацију појава временских катастрофа 
и као предикција будућих опасности. Blockchain технологије 
биће коришћене за израду сервиса „паметних уговора”, који 
осигуравајућим кућама пружа аутоматски метод за испла-
ту штета осигураним странама. BEACON сервиси биће раз-
вијани у оперативном окружењу више од десет компанија из 
сектора осигурања, показујући и валидирајући своју вред-
ност и прихватање као зрелог комерцијалног маркетиншког 
решења.

У фокусу пројекта CERES јесте израда алата на бази ал-
горитама вештачке интелигенције намењених подршци 
пољопривредној производњи, као и регенеративној пољо-
привреди, што резултира везивањем угљеника у земљишту 
и смањењем ефекта стаклене баште. Идеја пројекта јесте да 
се креирају модели који би на основу мноштва доступних 
информација – у виду оптичких и радарских сателитских 
снимака, података о земљишту (ин-ситу, OpenLandMap, 
SoilGrids), прецизних метеоролошких података и текстуал-
них информација доступних на интернет-порталима наме-
њеним пољопривреди – могли аутоматизовано да генеришу 
нове информације које ће служити правовременом доно-
шењу исправних одлука у пољопривреди. Модели ће бити 
развијани за потребе ране идентификације промена у расту 
биљке, аутоматизованог закључивања о узроцима наста-
лих промена, процене приноса и хумуса у земљишту, као и 
за идентификацију активности обраде земљишта. Примена 
вештачке интелигенције у пољопривреди актуелна је у чи-

Издвајање типова шумске вегетације 
на основу података сателитског осматрања Земље
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тавом свету, а у Србији би развоју ових технологија требало 
придати нарочит значај јер је реч о једној од кључних гра-
на економије. Пројекат CERES представља важан искорак у 
примени широког спектра релевантних података који се сва-
кодневно генеришу и у којима лежи огроман потенцијал за 
побољшање пољопривредне производње и развој концепта 
паметне и регенеративне пољопривреде.

Очекивани пут развоја науке у области геоинформатике 
фокусиран је на унапређење и примену алгоритама из об-

ласти: ГИС технологије, машинског учења, геостатисти-
ке, даљинске детекције, картографије, геовизуализације и 
информационих технологија које су фокусиране на про-
сторне податке. Развој геодезије првенствено је усмераван 
екстензивним технолошким развојем науке о геопростору 
(geospatial science). Дигиталне технологије, савремена опрема 
и уређаји, софтвер, као и нова технолошка решења значајно 
ће определити развој нових знања и вештина које се морају 
уврстити у образовни процес како би се процес учења у 
потпуности прилагодио потребама друштва и тржишта ра- 
дне снаге које захтева ефикасну дигитално писмену радну 
снагу, тимски рад и способност решавања проблема у прак- 
си. Према документима Међународног удружења геомета-
ра (FIG),  очекивања су да ће се наставити са развојем ГИС, 
нових ГНСС и интеграција већ постојећих ГНСС, интензи-
вираће се примена софтвера отвореног кода у обради про-
сторних података, уместо класичних традиционалних при- 
ступа у геодезији, посебно у геодетском премеру, доћи ће до 
развоја мултисензорских система, све веће примене даљин- 
ске детекције, УАВ, као и размене и обраде просторних по- 
датака у реалном времену. Извесно је и да ће се ниво ауто-
матизације у процесу обраде и анализе мерења значајно уна-
предити. Посебна пажња посветиће се развоју општих при-
ступа, техникама и њиховој примени у процесу решавања 
проблема оријентисаних ка потребама тржишта и друшт-
ва у целини. Када је реч о геодетским организацијама и 
предузећима, тренд је организација посебних тренинга и 
развој тренинг центара који ће се специјализовати за развој 
модела целоживотног образовања (life-long learning).

Пројекат CERES
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zA mATEmATiKu, fiziKu
i nACRTnu gEomETRiju

ИсторИјскИ развој

У почетку, високошколска настава математике, физике 
нацртне геометрије и општеобразовних предмета није 
била организована у оквиру заједничке организационе 
целине, јединствене Катедре. Предмети из ових обла-
сти налазили су се под различитим називима у плано-
вима и програмима свих високошколских образовних 
институција које су образовале грађевинске и геодетске 
инжењере, почев од Инжењерске школе (1846–1849), Је- 
стествено–техничког оделења Лицеја (1853–1863), Техни- 
чког факултета Велике школе (1863–1905), Грађевинског 
одсека Техничког факултетa (1905–1948), Грађевинског 
факултета Техничке велике школе (1948–1954) и Грађе-
винског факултета Универзитета у Београду. У периоду 
између 1926. и 1956. године постојале су заједничке кате-
дре за предмете математика, физика и нацртна геометрија 
за све одсеке техничког факултета, односно све технич-
ке факултете. Од 1956. године постоји посебна катедра 
за предмете из области математике, физике и нацртне 
геометрије на Грађевинском факултету Универзитета у 
Београду. Она до 1993. године више пута мења назив схо-
дно томе да ли су у њеном саставу и општеобразовни пре-
дмети (Катедра за основне предмете, Катедра за матема-
тику и физику, Завод за математику физику и друштвене 
науке и сл.). Од 1974. постоје Катедра за математику и 
физику и Катедра за општеобразовне предмете у окви-
ру Завода, које се 1993. године спајају у Катедру за мате-
матику, физику, нацртну геометрију и општеобразовне 
предмете. Oд 1998. године добија данашње име и постаје 
Катедра за математику, физику и нацртну геометрију (у 
даљем тексту Катедра), а од 2012. године у њеном саставу 
више нису општеобразовни предмети. У оквиру Катедре, 
постоје Кабинет за математику, Кабинет за техничку фи-
зику и Кабинет за нацртну геометрију.

Период до оснивања факултета 1948. године

Настава математике
У оквиру Инжењерске школе од 1846. до 1849. године пре-
двиђени садржаји који се предају из математике јесу алге-
бра и геометрија. Јединствено техничко одељење Лицеја, 
основано 1853. године са циљем да развија технику која је 
на математици заснована, имало је наставним планом ма-
тематику заступљену у прве две године студија. Касније, За-
коном о устројству Велике школе било је прописано да сту-
денти Техничког факултета (1863–1905) изучавају Елемен-
тарну математику и Вишу математику. Настава из тих пред-
мета држана је на Филозофском факултету. Од оснивања 
Универзитета организује се посебна настава математике за 
студенте Техничког факултета. Области математике пре-
двиђене наставним планом биле су диференцијални и ин-
тегрални рачун и аналитичка геометрија у I и II семестру. 
План се мења 1926. године и настава математике се проду-
жава на две године у оквиру предмета Математика 1, Мате-
матика 2, Математика 3 и Аналитичка геометрија, са фон-
дом од шест часова недељно за све предмете.

У овом периоду предмете су предавали: Атанасије Нико-
лић (1846–1863), Август Церман, (1846–1849), Симеон При- 
ца (1853–1863), Филип Христановић (1853–1863), Емили-
јан Јоксимовић (1863–1905), Димитрије Нешић (1863–1894), 
Богдан Гавриловић (1887–1937), Петар Зајончковски (1920–
1950) и Радивоје Кашанин (1926–1957).

Настава физике
Прво високошколско образовање из физике у Србији почи-
ње 1838. године у оквиру Лицеја у Крагујевцу, пре оснивања 
Инжењерске школе, и одвија се кроз све потоње инжењер-
ске високообразовне институције. До 1863. године настава 
се изводи кроз предмет Физика, који је по садржају, поред 
области из физике, обухватао и основе других сродних на-
ука. Оснивањем Велике школе настава физике организује се 
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кроз предмет Физика у оквиру основаног Техничког факул-
тета. Од 1894. године физика се предаје под називом Технич-
ка физика са електротехником, да би у периоду од 1897. до 
1937. године углавном носила назив Физика (до 1900. године) 
или Експериментална физика и предавала се као јединствени 
курс на свим техничким и природно-математичким факул-
тетима и обухватала је области механике, топлоте, електро-
статике, електрокинетике, магнетизма, наизменичних струја 
и оптике. Од 1937. до 1947. године курс Физика заједнички 
се изводи за студенте свих одсека Техничког факултета. На-
става из физике у поменутим периодима предавала се као 
двосеместрални курс на првој години са фондом од пет до 
осам часова недељно.

У овом периоду предмете су предавали: Константин Бран- 
ковић (1838–1839), Антокније Арнот (1838–1841), Ђорђе 
Мушицки (1841–1843), Јанко Шафарик (1843–1849), Вук Ма- 
ринковић (1849–1863), Коста Алковић (1863–1892), Стеван 
Марковић (1894–1897), Ђорђе Станојевић (1893–1921), Ми-
лорад Поповић (1919–1932), Сретен Шљивић (1922–1937) и 
Драгољуб Милосављевић (1937–1947).

Настава нацртне геометрије
Настава нацртне геометрије за инжењере одржава се у кон-
тинуитету, почев од предмета Практична геометрија на Ин- 
жењерској школи, Художествено начертаније (1853. године), 
Методике нацртне геометрије (од 1865. године) и Нацртна 
геометрија (од 1885. године) када су настали и први уџбеници 
из ове области. По оснивању Грађевинског одсека Техничког 
факултета 1905. године па до 1948. године предмет Нацртна 
геометрија био је заступљен кроз два семестра са фондом ча-
сова 4+6.

У овом периоду наставници су били: Атанасије Николић 
(1846–1863), Емилијан Јоксимовић (1863–1905), Димитрије 
Стојановић (1874–1886) и Петар Бајаловић (1897–1941).

Настава 
из општеобразовних предмета
Предмети који по садржају припадају друштвеним, прав-
ним и економским наукама, као и предмети у оквиру којих 
се изучавају страни језици, а који су од практичног значаја за 
грађевинску и геодетску праксу, отпочетка су заступљени у 
високошколском образовању инжењера. Почев од оснивања 
Лицеја изучавају се предмети Кратак преглед администра-
тивног јавног права Србије, Логика, Народна економија, Фи-
нансије, Политичка рачуница са државним руководством, 
Административно право и сл.

Настава из страних језика почела је у Инжењерској шко-
ли, где су тадашњи питомци изучавали немачки језик како 
би могли да користе доступну страну литературу, али се у ок-
виру Лицеја и касније у оквиру Техничког факултета Велике 
школе учио и француски језик.

Период од 1948. до 1996. године
Настава математике
Планови и програми у настави математике се у овом пери-
оду често мењају, али је математика увек заступљена у прва 
четири семестра са фондом од највише десет до најмање 
шест часова недељно кроз предмет Виша математика. Вели-
ки број математичких предмета, обавезних и изборних, пре- 
давао се и у оквиру магистарских студија.

Математичке предмете у овом периоду предавали су: 
Војислав Авакумовић (1947–1954), Ернест Стипанић (1950–
1982), Милан Попадић (1960–1977), Милица Илић Дајовић 
1961–1983), Мирослава Стојановић (1974–1982), Миомир 
Трифуновић (1974–1988), Владимир Мићић (1974–2001), Љу-
бомир Чукић (1983–2013), Весна Јевремовић (1986–2003) и 
Ђорђе Вукомановић (1988–2011).

Настава 
из физике и основа електронике
Предмет Физика се од 1948. године, на Грађевинском фа-
култету, предаје као двосеместрални предмет са фондом 
часова 4+4. Од 1987. године предмет Физика мења назив у 
Техничка физика, враћа јој се назив из 1894. године и њен са- 
држај се прилагођава исказаним потребама грађевинске и 
геодетске струке. Садржај и структура предмета мењају се 
у овом периоду у складу са реформама наставног процеса 
на Факултету, али се настава одвија у оквиру оба семестра 
прве године углавном кроз различите наставне програме на 
Грађeвинском и Геодетском одсеку и са фондом часова од 
четири до осам часова недељно. Иако су предмети из об-
ласти електротехнике од значаја за студенте геодезије били 
повремено заступљени у ранијим програмима студија на 
Грађевинском факултетеу, због развоја нових технологија 
и потреба за разумевањем рада савремених мерних уређаја 
у геодетској струци, у наставу се 1974. године уводи пред-
мет Основи електронике на Геодетском одсеку. Овај пред-
мет се од 1987. године изводи, поред предавања, и кроз ла- 
бораторијскe вежбе развијене у оквиру Лабораторије за 
примењену физику електронику и има фонд часова 3+1.

Наставници предмета из физике и основа електротех-
нике у овом периоду били су: проф др Властимир Вучић 
(1947–1961), доц. др Момчило Рекалић (1962–1988), проф. 
др инж. Миливоје Симић (1978–1986) и проф. др Вељко 
Георгијевић (1988–2009).

Настава 
нацртне геометрије
У периоду од 1948. до 1954. године предмет Нацртна гео-
метрија био је заступљен у прва два семестра са фондом ча-
сова 4+2 и 4+4, да би касније тај фонд био смањен и до сим-
боличних 2+2 часа у једном семестру. До краја овог периода 
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предмет се углавном предавао у овиру првог семестра са фон-
дом 3+4. Ha Геодетском одсеку je y дужем периоду држана 
посебна настава из предмета Нацртна геометрија и перспек-
тива, са нешто већим фондом часова. Наставни програми 
су обухватали садржаје из ортогоналне пројекције (поло-
жајни и метрички задаци, сенчење рогљастих тела, пресеци 
тела, сенчење облих површи, котирана пројекција, кровне 
површи, ортогонална аксонометрија), косе пројекције (ко-
са аксонометрија, коса пројекција) и централне пројекције 
(перспектива).

Наставници су били Винко Ђуровић (1921–1960), Пе-
тар Анагности (1947–1974), Вјекослав Збутега (1950–1975), 
Љубица Гагић (1977–1994), Стеван Живановић (1965–1991), 
Александар Чучаковић(1993–).

Настава 
из општеобразовних предмета
Период после Другог светског рата карактеристичан је по 
сталном мењању назива и садржаја предмета. Почетком 
деведесетих година y наставне планове ce, уместо ранијих, 
уводи предмет Социологија (прва година, 2+0, 2+0) за све 
студенте, a на Геодетском одсеку и предмет Право и прав-
ни прописи (IX семестар, 2+0). Од 1993. године настава 
из друштвених предмета одвија се кроз предмет Увод у 
социологију и право са фондом часова 3+0 у I семестру, 
за све одсеке, и кроз изборни предмет Основе права (IX 
семестар, 2+0 за студенте Геодетског одсека). На последи-
пломским студијама се у оквиру Геодетског одсека предаје 
предмет Законске основе регулисања и уређења земљишне 
територије, a на Специјалистичким студијама из комунал-
ног инжењрства предмет Комунална економија и законо-
давство. Наставници су били Трајко Коневски (1960–1977) 
и Миодраг Панић (1980–2015). Од 1977. до 1993. године под 
мање или више измењеним називом предмет Општена-
родна одбрана предају Војислав Радаковић (1975–1986) и 
Никола Мамузић (1987–1993).

Од 1949. до 1958. године уведена je настава из четири 
страна језика (енглески, руски, француски и немачки) y 
наставни план Грађевинског факултета Техничке велике 
школе. Страни језик je био обавезан на првој и другој годи-
ни студија. Од 1968. до 1987. године, настава из страних 
језика била је факултативна, а од 1987. године постаје опет 
обавезна и изводи се на вишим годинама студија да би 
студенти усвојили стручну терминологију, прво на српском 
па на страним језицима. Делимично су се разликовали 
програми за Грађевински и Геодетски одсек. Наставни-
ци су били Мирослава Хорватовић (1949–1980), Изабела 
Константиновић (1964–1978), Војин Ракић (1949–1978), 
Гордана Максимовић (1964–1971) и Милица Вулетић 
(1985–1999).

наставна делатност катедре

наставни програм од 1996. до 2005. године
Наставни програми од 1996. до 2005. године доста су се ос-
лањали на програме из 1993. године. Предмети из оквира 
Катедре предавали су се у оквиру дипломских и последи-
пломских студија.

дипломске студије
Настава математике
У другој половини XX века наставни планови се значајно 
мењају услед потребе стручних предмета за специфичним 
математичким областима. Тако су у програм укључени еле-
менти линеарне алгебре, елементи нумеричке анализе, тео-
рије вероватноће и математичке статистике и теорије кон-
формних пресликавања. До 2005. године настава из матема-
тике одвијала се кроз три предмета који су по садржају били 
исти и на Грађевинском и на Геодетском одсеку и то су били: 
Математика 1 са фондом 2+2 часа, Математика 2 са фондом 
2+2 часа у I, односно 3+3 часа у II семестру и Математика 3 
са фондом 3+3 часа у III и 2+2 часа у IV семестру. Предавања 
из ових предмета држали су проф. Владимир Мићић (до 
одласка у пензију 2002. године), в. проф. Љубомир Чукић, 
в. проф. Ђорђе Вукомановић и проф. Весна Јевремовић (до 
2004. године). Вежбе из истих предмета држали су мр Драга 
Југовић Стојановић (до одласка у пензију), мр Мила Марић 
Дедијер, мр Гордана Ћетковић, мр Александра Ерић, мр Зо-
ран Пуцановић, Зоран Пејчић, Недељко Стефановић, Ната-
ша Добрашиновић, Далибор Рајковић (од 2003. године) и мр 
Александра Гачевић (до 1998. године и у периоду од 2004. до 
2005. године). У овом периоду објављен је и уџбеник Матема-
тика 2 аутора проф. Владимира Мићића и в. проф Љубомира 
Чукића.

Настава из области 
техничке физике, физичке електронике и грађевинске физике
У периоду од 1996. до 2005. године настава из области фи-
зике обавља се кроз двосеместрални предмет Техничка 
физика, са фондом часова 2+2, по истом програму и на 
Грађевинском и на Геодетском одсеку, који је обухватао 
термодинамику, таласно кретање, акустику, електромагне-
тизам, једносмерне и наизменичне струје, таласну оптику, 
фотометрију и нуклеарну физику. До 2001. године наставу 
је држао проф. Вељко Георгијевић, а по избору др Горана 
Тодоровића у звање доцента они заједно држе предавања 
– свако у једној смени. Као уџбеник користи се књига Тех-
ничка физика – изабрана поглавља (прво издање 1993. го-
дине) проф. Вељка Георгијевића. Помоћни уџбеници који 
се користе јесу Збирке задатака из Техничке физике (прво 
издање 1996. године) и Техничка физика – збирка испит–
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них задатака са испитних рокова (прво издање 2004. го-
дине) чији су аутори били сви тадашњи наставници и са-
радници. Од 2004. године као уџбеник користи се и књига 
Предавања из физике, чији су аутори наставници четири 
техничка факултета Универзитета у Београду, а међу њима 
и проф. Вељко Георгијевић (који је и уредник ове књиге) и 
доц. Љиљана Брајовић са Катедре.

Предавања из предмета Основи електронике са фондом 
часова 3+1 у III семестру основних студија на Геодетском од-
секу предаје до 2001. године такође проф. Вељко Георгијевић, 
од 2001. до 2004. предавања држи доц. Горан Тодоровић, а од 
2005. године доц. Љиљана Брајовић. У овом периоду обно-
вљен је и допуњен Практикум за лабораторијске вежбе из 
Основа електронике чији су аутори сви чланови тадашњег 
Кабинета за техничку физику, а немерљив допринос је дао и 
проф. Миливоје Симић који је, иако у пензији (од 1996. годи-
не), и даље био активно укључен у израду нових и одржавање 
постојећих лабораторијских апаратура. Нове вежбе биле су 
из области примене софтвера за решавање електричних кола 
и мерења спектралних карактеристикa фотодетектора.

Од 1996/1997. године новоуведени предмет Грађевинска 
физика на Одсеку за планирање и грађење насеља у VIII се-
местру, који у себи обједињује области термике, акустике, 
осветљења и електричних инсталација зграда, тј. области 
физике од посебног значаја за грађевинску струку, предаје 
проф. Вељко Георгијевић. Поред предавања и рачунских ве-
жби, предмет је обухватао и израду лабораторијских вежби 
и обавезних елабората из термике, акустике и осветљења 
у Лабораторији за гређевинску физику која је формирана 
за потребе овог предмета 1997. године. Из овог предмета 
урађено је у овом периоду више дипломских радова, под 
менторством проф. Вељка Георгијевића.

Рачунске и лабораторијске вежбе из свих предмета држе 
тадашњи асистенти, научни сарадници и доценти др Миро-
слава Иванковић, др Горан Тодоровић, др Љиљана Брајовић, 
мр Миодраг Маловић, мр Радован Госпавић, мр Милена Да-
видовић, мр Душан Голубовић, као и хонорарни сарадници 
са Технолошко-металуршког факултета, мр Борис Лончар, 
мр Станко Остојић и мр Ацо Јанићијевић.

Настава из области нацртне геометрије
У периоду од 1996. до 2005. године предавања из Нацртне 
геометрије, на Грађевинском одсеку, одвијала су се у I се-
местру студија, са фондом часова 3+4. Предавања је у овом 
периоду држао доц. Александар Чучаковић. Вежбања су се 
практиковала на класичан начин (цртањем на папиру при-
бором), а изводили су их: мр Марија Обрадовић, Магдалена 
Димитријевић, Слободан Мишић, као и хонорарни сарад-
ници мр Радивој Јанићијевић, мр Вана Зрнић и мр Бранис-
лав Попконстантиновић. У настави су коришћени уџбеници 
в. проф Љубице Гагић и збирка задатака в. проф Стевана 

Живановића и доц. Александра Чучаковића. Паралелно, на 
Геоедетском одсеку, предавања из предмета Нацртна гео- 
метрија и перспектива са картографским пројекцијама од-
вијала су се са фондом часова 3+4. Предавања и вежбања 
држали су исти стално запослени наставници. Коришћен је 
уџбеник в. проф Стевана Живановића.

Настава из општеобразовних предмета
Из области друштвених наука у овом периоду предаје се 
предмет Увод у социологију и право са фондом часова 2+0, 
по истом програму за студенте грађевинарства и геодезије. 
Предмет је предавао проф. Миодраг Панић.

Предмет Страни језик са фондом часова 2+0, где су сту-
денти могли да бирају између четири страна језика, био је 
обавезан. До 1999. године Енглески језик је предавала в. 
проф Милица Вулетић која је била члан Катедре, али су 
предавања по њеном одласку у пензију из овог као и оста-
лих предмета држали хонорарни наставници, углавном за-
послени на другим техничким факултетима.

Последипломска настава
У овом периоду се у оквиру последипломских студија на 
Грађевинском факултету предаје неколико предмета из об- 
ласти математике. Предмет Функционална анализа и ин-
тегралне и диференцијалне једначине предаје в. проф Љу- 
бомир Чукић. Предмет Нумеричка анализа предају др 
Љубомир Чукић и др Бошко Јовановић (са Математичког 
факултета Универзитета у Београду). В. проф. Весна Јевре- 
мовић и проф. Јован Малишић (са Математичког факул-
тета) предају предмет Математичка статистика, а проф. Вла- 
димир Мићић предаје предмет Методе математичке физике.

Из области техничке физике и електронике на последи-
пломским студијама се у оквиру смера Хидротехника држи 
настава из предмета Методе електронских мерења у грађе-
винарству који предају проф. Миливоје Симић и проф. 
Вељко Георгијевић, а у оквиру Геодетског одсека предаје се 
предмет Физичке основе мерних технологија који предају 
исти наставници. Из области друштених наука на Одсеку 
за менаџмент и технологију грађења предмет Грађевинско 
уговорно право предаје проф. Миодраг Панић.

наставни програми после 2005. године
Из потребе за усаглашавањем са европским факултетима, 
инспирисана Болоњском декларацијом, темељна реформа 
Факултета почиње 2005. године. Настава на Грађевинском 
одсеку одвија се кроз четворогодишње основне академске 
студије (ОАС) и једногодишње мастер академске студије 
(МАС), а на Одсеку за геодезију и геоинформатику, ОАС 
трају три, а МАС две године. Трогодишње докторске академ-
ске студије за оба одсека биле су јединствене до 2008. годи-
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не са великим бројем изборних предмета, а од 2008. године 
постоје посебно докторске студије за област Грађевинарства 
и области Геодезије и геоинформатике. Поред структуре сту-
дија, значајна промена је и то што су сви предмети постали 
једносеместрални и поред обавезних у програмима мора 
бити заступљен и знатан број изборних предмета. Све ово 
условило је и прерасподелу градива из некадашњих двосе-
местралних предмета у више мањих, увођење посебних про-
грама из истих области за предмете на Грађевинском и Гео-
детском одсеку, као и укидање неких старих и увођење нових 
предмета.

основне академске студије 
Предмети из области математике
Настава математике одвијала се кроз три једносеместрална 
предмета Математика 1, Математика 2 и Математика 3, али 
сада у I, II и III семестру. У периоду од 2005. до 2008. годи-
не предавања су држали в. проф. Љубомир Чукић, в. проф. 
Ђорђе Вукомановић и проф. Милутин Обрадовић (од 2007. 
године). Вежбе су држали: мр Мила Марић Дедијер, мр Гор-
дана Ћетковић, мр Александра Ерић, мр Зоран Пуцановић 
и Далибор Рајковић.

Акредитацијом из 2008. године поново се мењају настав-
ни планови. Математика се предаје кроз предмете Математи- 
ка 1, коју чине елементи линеарне и аналитичке геометрије 
(I семестар, фонд 2+3 часа), Математика 2, чији садржај об-
ухвата диференцијални рачун функције једне променљиве (II 
семестар, фонд 3+3 часа) и Математика 3, у оквиру које се 
предају функционални редови, диференцијалне једначине и 
диференцијални рачун и функција више променљивих (III 
семестар, фонд 2+2 часа). Поред ових, студенти грађевинског 
модула Менаџмент и технологија грађења и модула Геодезија 
слушају и предмет Теорија вероватноће и статистике (1+2 
часа). У периоду од 2008. до 2014. године предавања су држа-
ли проф. Милутин Обрадовић, в. проф. Љубомир Чукић (до 
одласка у пензију 2013. године), проф. Ђорђе Вукомановић 
(до одласка у пензију 2011. године), доц. др Александра Ерић 
(од 2013. године) и доц. др Зоран Пуцановић (од 2013. годи-
не). Вежбе су држали мр Мила Марић Дедијер (до 2012. годи-
не), мр Гордана Ћетковић, мр Александра Ерић (од 2008. до 
2013. године), мр Зоран Пуцановић (од 2008. до 2013. године) 
и Далибор Рајковић.

Модерна времена и тренд све уже специјализованости 
доводе до смањења простора за изучавање фундаментал-
них предмета. Тако концепт из 1853. године, развој техни-
ке која је на математици заснована, постаје превазиђен. 
Акредитацијом нових наставних програма од 2013. године 
за наставу математике има још мање простора. Прекомпо-
новањем претходних математичких предмета настају пред-
мети Математичка анализа 1 (I семестар, фонд 3+3 часа), 

Линеарна алгебра и математичка статистика (II семестар, 
фонд 3+3 часа) и Математичка анализа 3 (III семестар, фонд 
2+2 часа) за Грађевински одсек и Математика 1 (I семестар, 
фонд 4+4 часа), Математика 2 (II семестар, фонд 3+2 часа) и 
Математика 3 (III семестар, фонд 3+2 часа). Од 2014. године 
предавања држе  доц. Александра Ерић (од 2018. ванредни 
професор) и доц. Зоран Пуцановић (од 2019. ванредни про-
фесор), а вежбе асистенти Иван Лазаревић, Владимир Поло-
вина (до 2020. године), Марко Пешовић и Матеја Кнежевић, 
као и Марина Маркагић (од почетка 2021. године). У овом 
периоду је објављено и неколико уџбеника: Збирка решених 
задатака, Линеарна алгебра, аналитичка геометрија и еле-
менти вероватноће и статистике, аутора З. Пуцановића, 
М. Кнежевића и М. Пешовића (2017. године); Математичка 
анализа 2, увод у теорију и решени задаци, аутора А. Ерић и 
В. Половине (2018. године); Збирка решених задатака, Ма-
тематичка анализа 1, аутора З. Пуцановића, М. Пешовића, 
М. Кнежевића и И. Лазаревића (2019. године).

У периоду од 2005. до 2013. године наставу на појединим 
предметима држали су и хонорарни наставници др Гојко 
Калајџић (Математички факултет), др Драган Станков (Ру-
дарско-геолошки факултет), др Бобан Маринковић (Техно-
лошко-металуршки факултет) и др Владимир Грујић (Мате-
матички факултет).

Предмети из области техничке физике, 
физичке електронике и грађевинске физике
Предмет Техничка физика који је до 2005. године био дво- 
семестрални са фондом часова 2+1+1 постаје једносеме-
стрални са фондом часова 2+1 у I семестру на Одсеку за 
грађевинарство. Од 2008. године на истом одсеку пред-
мет се предаје са увећаним фондом часова – 2+1+1, чиме 
се враћају и лабораторијске вежбе у наставу предмета. На-
става се изводи у две смене, а предавачи су проф. Вељко 
Георгијевић и доц. Горан Тодоровић. Од школске 2009/2010. 
године, по одласку проф. Георгијевића у пензију, предавања 
у обе смене изводи в. проф. Горан Тодоровић. На Одсеку 
за геодезију настава физике се одваја по новом програму, 
различитом од програма на Грађевинском одсеку, кроз 
једносеместралне предмете Техничка физика 1 и Техничка 
физика 2 са фондовима часова 2+1+1 и у I и у II семестру. 
У курикулуму предмета Техничка физика 1 поново се уво-
де области Геометријска оптика и Оптички инструменти и 
предмет предаје доц. Љиљана Брајовић. Предмет Техничка 
физика 2 у школској 2005/2006. години предаје доц. Горан 
Тодоровић, а од школске 2006/2007. године до данас доц. 
Љиљана Брајовић. За потребе предмета из области Тех-
ничке физике по новим програмима написана су три прак-
тикума за лабораторијске вежбе и две збирке задатака: М. 
Симић, В. Георгијевић, Г. Тодоровић, Љ. Брајовић, Збирка 
задатака из Техничке физике, (2015. године) и Збирка ис-
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питних задатака из Техничке и Грађевинске физике ауто-
ра Г. Тодоровића, Љ. Брајовић, Р. Госпавића, М. Маловића 
(2017. године).

Предмет Грађевинска физика од школске 2005/2006 пре-
даје се и на Конструктивном одсеку са фондом часова 2+1. 
До 2009. године предавања држи проф. Вељко Георгијевић, а 
од тада до данас в. проф. Горан Тодоровић. Исти предмет на 
Одсеку за менаџмент предаје в. проф. Горан Тодоровић, а од 
2014. године до данас доц. Радован Госпавић.

Лабораторијске и рачунске вежбе из ових предмета др-
же доц. Милена Давидовић, доц. Радован Госпавић, аси-
стент мр Миодраг Маловић, као и хонорарни сарадници в. 
проф Јелена Илић и в. проф. Јасмина Јовановић са Машин-
ског факултета Универзитета у Београду.

Предмети из области нацртне геометрије
Од 2005. године до данас предавања из Нацртне геометрије 
на Грађевинском одсеку одвијала су се са смањеним фондом 
часова – 2+2. Предавања је држао в. проф. Александар Чу-
чаковић, док су вежбања изводили доц. Марија Обрадовић, 
мр Магдалена Димитријевић и мр Слободан Мишић, који 
су у међувремену напредовали у звањима. Од 2006. године 
у настави су коришћене штампане подлоге које омогућују 
лакше праћење предавања и на Грађевинском и на Геодет-
ском одсеку (аутора А. Чучаковић и М. Димитријевић). За 
наставу је коришћен и уџбеник Нацртна геометрија аутора 
А. Чучаковића из 2010. године и Збирка решених задатака из 
нацртне геометрије аутора А. Чучаковића и С. Живановића 
(прво издање 2004. године).

У истом периоду, на Геодетском одсеку, фонд часова из 
Нацртне геометрије био је 2+1, а вежбе су од 2005. године 
почеле да се одржавају у рачунарским учионицама Гра-
ђевинског факултета, уз примену рачунарског софтвера 
AutoCAD. Предавања и вежбања држали су исти стално за-
послени наставници.

Од акредитације 2008. године, на Грађевинском одсеку 
предмет Нацртна геометрија остаје као обавезан предмет у 
I семестру ОАС, са фондом 2+2. Уз обавезне часове наставе, 
од 2008. године студентима је омогућено да на крају семе-
стра поправе оцену уз израду семинарског рада. Предавања 
држи в. проф. Александар Чучаковић, а од 2020. године и 
доц. Магдалена Драговић. Од 2014. године као део настав-
ног материјала коришћени су цртежи решених задатака у 
софтверу AutoCAD, у форми 2Д и 3Д, са могућношћу пра-
ћења принципа решавања системом корак по корак (аутор 
М. Драговић, 2014. године).

Од 2008. године до данас настава на Одсеку за геодезију 
и геоинформатику одвија се по новом плану и програму и 
уведен је нови обавезни предмет – Рачунарска геометрија, 
са фондом часова 2+2. Предавања држи в. проф. Марија 
Обрадовић. Од 2010. године у настави се користи уџбеник 

Рачунарска геометрија са 3Д моделовањем аутора М. Об-
радовић. Вежбе се изводе на рачунарима, уз коришћење 
софтвера AutoCAD. На вежбама су, уз в. проф. Марију 
Обрадовић, учествовали и доц. Магдалена Драговић, као 
и доц. Слободан Мишић. За потребе вежбања, коришћена 
је Збирка решених задатака из рачунарске геометрије са 
3Д моделовањем, аутора М. Обрадовић, С. Мишић и М. 
Драговић (прво издање 2011. године), са пратећим мате-
ријалом, урађеним задацима на CD-у.

Од 2016. године на Одсеку за геодезију и геоинформати-
ку, почела је да се одвија настава на новом, изборном пред-
мету Визуелизација и презентација 3Д модела у геодезији, 
са фондом 2+2, у V семестру ОАС. На овом предмету вежбе 
се одвијају на рачунарима, уз примену више графичких со-
фтвера. Наставу на предмету водила је в. проф. др Марија 
Обрадовић, а у периоду од 2016. до 2018. године учествова-
ла је и доц. Магдалена Драговић.

Од 2019. године на модулу ПЖА, на мастер студијама, 
уведен је изборни предмет 3Д моделовање и визуелизација 
у грађевинарству, са фондом 2+2 часа. Овај предмет је 
програмски обухватио основе 3Д моделовања објеката у 
грађевинарству са елементима визуелизације (материјали-
зација, осветљење и рендеринг). Предавања и вежбања во-
дили су в. проф. Александар Чучаковић и доц. Магдалена 
Драговић.

Настава из општеобразовних предмета
Настава из друштвених наука се од 2005. године одвија 
само на Одсеку за геодезију и геоинформатику кроз пред-
мете Увод у право (до 2008. године) и Основи економије са 
фондом часова 2+0, у току I семстра, а студенти бирају један 
од њих. Предавања из оба предмета држи проф. Миодраг 
Панић. Од 2008. године се предаје предмет Основе ствар-
ног и приватног права са истим фондом часова и предаје 
га проф. Миодраг Панић. Акредитацијом из 2014. године 
остају исти предмети и исти наставник.

Од 2005. године само студенти геодезије и геоинформа-
тике слушају наставу из енглеског језика бирајући један од 
два предмета: Енглески језик или Енглески језик струке са 
фондом часова 2+0, које предају хонорарни наставници.

мастер академске студије
Предмети из области техничке физике, 
физичке електронике и грађевинске физике
Новом акредитацијом уводи се предмет Електроника у гео-
дезији од 2005. године као изборни на два смера Геодетског 
одсека: Геодезија и Геоинформатика са истим фондом часо-
ва 3+1, у I семестру МАС. Предавања држи доц. др Љиљана 
Брајовић (од 2014. године у звању ванредног професора). 
Предмет се изводи кроз предавања и лабораторијске веж-
бе. За потребе предмета уведене су нове вежбе из области 
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аквизиције и А/Д конверзије сигнала и оптоелектронских 
мерења. Предмет се наслања на садржај предмета Основи 
електронике, али се уводе и нове области: дигитална моду-
лација сигнала, електронски принцип рада ГПС уређаја, ана-
логно-дигитална конверзија сигнала и др.

Предмет Дигитална обрада сигнала као нови предмет 
2005. године уводи се на смеровима Геодезија (обавезни) и 
Геоинформатика (изборни) Одсека за геодезију са фондом 
часова 2+2 и предаје га доц. Горан Тодоровић (од 2008. годи-
не ванредни професор). У оквиру овог предмета проучавају 
се основне технике процесирања сигнала и поступак диги-
тализације аналогних сигнала.

Због потребе за изучавањем примена даљинске детек-
ције, у оквиру акредитације 2014. године, уводи се изборни 
предмет Физичке основе даљинске детекције на смеру Гео-
информатика у оквиру Геодетског одсека са фондом 2+2. У 
оквиру предмета проучавају се физички процеси везани за 
простирање електромагнетских таласа и њихову интеракцију 
са материјалима, као и принципи рада ласерских и радар-
ских система даљинске детекције. Предавања и вежбе држи 
в. проф. Љиљана Брајовић која је предмет и оформила.

докторске академске студије
Од 2008. године на Факултету више не постоје магистарске 
студије, већ се организују ДАС које имају мањи број оба-
везних и већи број изборних предмета. У оквиру Катедре 
предаје се више предмета из области математике, техничке 
физике, мерења и мерних технологија, грађевинске физике 
и физичких основа даљинске детекције.

Предмети из области математике
Предмет Одабрана поглавља математичке анализе на првој 
години ДАС је до одласка у пензију предавао проф. Милу-
тин Обрадовић, а од 2014. године предају га доц. Алексан-
дра Ерић и доц. Зоран Пуцановић.

Предмет Одабрана поглавља математичке статистике 
предаје проф. др Весна Јевремовић.

Предмети из области техничке физике, 
физичке електронике и грађевинске физике
Предмет Мерење неелектричних величина у грађевинар-
ству уводи се као нови на ДАС од 2008. године. Предмет 
предаје в. проф. Љиљана Брајовић. Садржај предмета се 
односи на проучавање принципа рада, као и статичких, ди-
намичких и мерних карактеристика сензора и претварача 
који се најчешће примењују у грађевинарству, као и начина 
аквизиције и обраде сигнала са сензора и сензорских си-
стема.

Од 2008. године уведен је у наставу предмет Физичке ос-
нове мерних технологија у геодезији и предаје га в. проф. 
Љиљана Брајовић. Изучавају се принципи рада и каракте-
ристике различитих типова мерних уређаја и мерних систе-

ма који се примењују у геодезији и геоинформатици, као и 
специфични начини обраде њихових сигнала.

У оквиру нове акредитације 2014. године, уведен је на Гра-
ђевинском одсеку предмет Термика грађевинских објеката. 
Предмет предаје в. проф. Горан Тодоровић. Садржај предме-
та јесу моделовања термичких процеса у реалним грађевин-
ским преградама и технике мерења топлотних величина: тем-
пературе, топлотног флукса и релативне влажности.

На Геодетском одсеку предмет Физичке основе детек-
ције у геодезији уводи се 2014. године, а предаје га в. проф. 
Горан Тодоровић. Садржај предмета јесу технике даљинске 
детекције терена и анализа радарских, термовизијских и 
оптичких снимака терена и њихова карактеризација.

специјалистичке студије
У оквиру Специјалистичких студија Енергетска ефикасност, 
одржавање и процена објеката у вискоградњи, у првом се-
местру, изучава се предмет Грађевинска физика од 2014. го-
дине са фондом часова 2+2. Предмет предаје в. проф. Горан 
Тодоровић и намењен је инжењерима грађевинарства, архи-
тектуре, машинства и електротехнике и односи се на при-
мену знања и техника при термичкој анализи грађевинских 
преграда и заштити од влаге.

Предмет Осветљење у зградарству се од 2014. године са 
фондом 2+2 предаје на истим специјалистичким студијама. 
Предмет је оформио и предаје в. проф. Горан Тодоровић и 
у оквиру њега обрађују се проблеми светлосног комфора 
грађевинских објеката. В. проф Горан Тодоровић је од 2020. 
године руководилац ових специјалистичких студија.

курсеви едукације
У оквиру Катедре се у овом периоду организују и курсеви 
континуиране едукације и програми стручног усавршавања.

Курс CKE – енглески језик намењен је студентима и ин-
жењерима који желе да усаврше стручни енглески језик из 
области очувања животне средине, грађевинарства и ме-
наџмента. Аутор и реализатор курса је в. проф. Милица 
Вулетић.

Одржано је и више курсева из програма стручног уса-
вршавања наставника средњих школа у области примене ра- 
чунарских графичких софтвера у извођењу наставе на по-
јединим предметима. У току школске 2016/2017. и 2017/2018. 
године организован је курс Нацртна геометрија и рачунар-
ски графички софтвери – проблеми и примене (руководилац 
и аутор в. проф. Марија Обрадовић, која је и реализатор 
курса заједно са в. проф. Александром Чучаковићем, доц. 
Магдаленом Драговић, доц. Слободаном Мишићем) и курс 
Инжењерске графичке комуникације – Нацртна геометрија 
као алат и усаглашавање наставе са стандардима у тех-
ничком цртању (руководилац и аутор в. проф. Марија Об-
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радовић). У сарадњи са Електротехничком факултетом в. 
проф. Марија Обрадовић реализовала је и курс Рачунарски 
подржана визуелизација неких математичких садржаја за 
наставнике математике.

наставнИцИ на катедрИ 
У ПерИодУ од 1996. годИне

списак активних наставника
Списак наставника који су на Катедри са звањима у месецу 
јуну 2021, датумом запослења на Факултету и датумом из-
бора у звање:

ванредни професори
◆  др Александар Чучаковић, од 1984, изабран 2005.
◆  др Горан Тодоровић, од 1989, изабран 2008.
◆  др Марија Обрадовић, од 1991, изабрана 2013.
◆  др Љиљана Брајовић, од 1989, изабрана 2014.
◆  др Александра Ерић, од 1989, изабрана 2018.
◆  др Зоран Пуцановић, од 2000, изабран 2019.

доценти
◆  др Магдалена Драговић, од 1994, изабрана 2014.
◆  др Радован Госпавић, од 1997, изабран 2013.
◆  др Милена Давидовић, од 2001, изабрана 2013.

асистенти
◆  Иван Лазаревић, од 2014.
◆  Матеја Кнежевић, од 2014.
◆  Марко Пешовић, од 2014.
◆  Марина Маркагић, од 2021.

списак ранијих наставника
У периоду од средине 1996. на Катедри су радили и следећи 
наставници који су отишли у пензију или су прешли на дру-
ги факултет. Уз свако име даје се година од када до када су 
радили на Факултету, као и звање у ком су напустили Фа-
култет.

редовни професори
◆  др Владимир Мићић, од 1961. пензионисан 2002.
◆  др Вељко Георгијевић, од 1980, пензионисан 2009.
◆  др Весна Јевремовић, од 1986, отишла 2003. са Факултета 

као ванредни професор на Математички факултет Уни-
верзитета у Београду

◆  др Милутин Обрадовић, од 2007, пензионисан  2014.

ванредни професори
◆  др Ђорђе Вукомановић, од 1971, пензионисан 2011.
◆  др Љубомир Чукић, од 1976, пензионисан 2013.

◆  др Слободан Мишић, од 1996, отишао 2017. са Факултета 
као доцент на Факултет примењених уметности Универ-
зитета уметности у Београду

◆  др Милица Вулетић, од 1985, пензионисана 1999.

списак ранијих асистената и сарадника у настави
У претходном периоду у реализацији вежби на предмети-
ма Катедре, као и научних истраживања били су укључени 
асистенти и сарадници, који су у тим звањима пензиониса-
ни или су своју академску или стручну каријеру наставили 
ван Факултета. У наставку текста за те колеге дају се основ-
ни подаци о њиховом ангажовању на Факултету и каснијим 
професионалним активностима.

Мр Драга Југовић Стојановић je цео свој радни век про-
вела на Грађевинском факултету. По завршетку Природно-
математичког факултета 1961. године запослила се као аси-
стент-приправник, а по магистрирању изабрана је у звање 
асистента. Учествовала је у извођењу вежби на свим мате-
матичким предметима, реализацији испита, као и у при-
преми пријемног испита из математике. Коаутор је Збирке 
задатака из теорије вероватноће, Д. Југовић Стојановић, 
М. Марић Дедијер, В. Јевремовић (1992), и Збирке решених 
испитних задатака из Математике 1, В. Мићић, Д. Југо-
вић Стојановић, Ђ. Вукомановић, (1984). Пензионисана је  
1998. године.
◆  Др Мирослава Иванковић је радила на Факултету од 1968. 

као асистент, а по докторирању и као стручни сарадник, 
све до одласка у пензију 1997.године.

◆  Мр Мила Марић Дедијер је од 1977. године радила на Фа-
култету, прво као асистент-приправник, а затим и као 
асистент, све до пензионисања 2012. године. Учествовала 
је у извођењу вежби на свим математичким предметима, 
у реализацији испита, као и у припреми пријемног испи-
та из математике. Коаутор је Збирке задатака из теорије 
вероватноће аутора Д. Југовић Стојановић, М. Марић 
Дедијер и В Јевремовић из 1992. године и аутор Збирке ре-
шених задатака из нумеричке анализе из 1992. године.

◆  Мр Гордана Ћетковић је по завршетку Природно-мате-
матичког факултета радила као сарадник на Факултету, а 
1981. године се запослила као асистент-приправник и по 
магистрирању изабрана је у звање асистента. Учествовала 
је у извођењу вежби на свим математичким предметима, у 
реализацији испита, као и у припреми пријемног испита 
из математике. Отишла је у пензију 2014. године.

◆  Др Душан Голубовић дипломирао је 1998. године на Елек-
тротехничком факултету на Одсеку за физичку електро-
нику, а магистрирао 2000. године. Као млади таленат за-
послио се на Грађевинском факултету, а за асистента је 
изабран 2000. године. Успешно је држао рачунске и лабо-
раторијске вежбе из предмета Техничка физика и Осно-
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ви електронике и дао велики допринос у изради Збирке 
испитних задатака из Техничке физике и Практикума 
за лабораторијске вежбе из основа електронике. Одлази 
2003. године у Белгију на Католички универзитет у Леве-
ну ради израде докторске дисертације коју је 2005. године 
одбранио. Своју успешну каријеру наставио је као водећи 
истраживач у великим светским компанијама које се баве 
развојем и производњом полупроводничких оптоелек-
тронских компонената.

◆  Мр Алексанра Гачевић радила је од 1991. до 2005. године 
на Факултету као асистент-приправник, а потом асистент 
на математичким предметима.

◆  Др Миодраг Маловић радио је на Факултету од 1995. до 
2015. године. Прешао је на Технолошко-металуршки фа-
култет, где је по докторирању изабран у звање научног са-
радника.

◆  Зоран Пејчић је од 1996. до 2005. године радио на Факул-
тету као асистент-приправник на математичким предме-
тима.

◆  Недељко Стефановић је од 2000. до 2005. као асистент- 
-приправник држао вежбе из математичких предмета.

◆  Далибор Рајковић је од 2003. до 2014. године, као асистент-
-приправник и асистент – студент докторских студија др-
жао вежбе на групи математичких предмета.

◆  Наташа Добрашиновић је од 2000. до 2002. године као 
асистент-приправник учествовала у одржавању вежби из 
свих математичких предмета.

◆  Владимир Половина је од 2014. до 2020. године као аси- 
стент – студент докторских студија учествовао у одржава-
њу вежби из свих математичких предмета и био коаутор 
једног уџбеника из математике.

Биографије наставника
У наставку се дају кратке биографије за све наставнике који 
су били на Катедри од 1996. године.

математика
Проф. др 

ВЛАДИМИР МИЋИЋ 
дипл. мат.

Рођен је 1936. године у Марибо-
ру. На групи за математику При-
родно-математичког факултета у 
Београду дипломирао је 1959. го-
дине. На истом факултету 1965. 
године завршио је последиплом-
ске студије и одбранио докторску 
дисертацију 1973. године. На Гра- 
ђевинском факултету у Београду у звање асистента за ма-
тематику изабран је 1961. године, у звање доцента 1974, у 

звање ванредног професора 1979, а у звање редовног про-
фесора 1990. године. Обављао је дужност продекана, шефа 
Катедре и управника Института за математику, физику, 
нацртну геометрију и друштвене науке. Предавао је Мате-
матику 1, Математику 2, Теорију вероватноће и математич-
ку статистику и Нумеричке методе на основним студијама, 
а Теорију функција комплексне променљиве и специјалне 
функције, Теорију површи, Теорију моделирања и теорију 
графова и Методе математичке физике на последиплом-
ским студијама. Написао је уџбеник Математика 1 (са М. 
Трифуновићем) и Математика 2 (са Љ. Чукићем) и Збир-
ку решених испитних задатака (са Д. Југовић Стојановић 
и Ђ. Вукомановићем) за основне студије и скрипта за пре-
дмете које је предавао на последипломским студијама.

Његови научни радови односе се на теорију аналитич-
ких функција, теорију диференцијалних једначина и на при- 
мене неких математичких метода на проблеме технике. На-
писао је као коаутор више уџбеника за основне и средње 
школе и један уџбеник за Учитељски факултет. Значајна је 
његова активност у Друштву математичара Србије и Савезу 
друштава математичара Југославије. Био је председник Са-
везне комисије за младе математичаре, руководилац младих 
математичара Југославије и члан жирија међународних ма-
тематичких олимпијаца. Био је секретар редакције Мате-
матичког весника и главни уредник Наставе математике. 

У пензију је отишао 2002. године.

Проф. др 
ВЕСНА С. ЈЕВРЕМОВИЋ 

дипл. мат.
Рођена je 24. 3. 1955. године y Ша-
пцу. Дипломирала je на Приро-
дно-математичком факултету y 
Београду 1977. године. На Мате- 
матичком факултету у Београду 
одбранила је магистарски рад 1981. 
године, а докторску дисертацију 
1991. године. Од 1978. до 1986. го-
дине радила је као професор у Математичкој гимназији у 
Београду, а од 1986. до 2003. године на Грађевинском фа-
култету у Београду, најпре као асистент, а затим као доцент 
и ванредни професор. За доцента за групу математичких 
предмета на Грађевинском факултету изабрана је 1992. го-
дине, а за ванредног професора 1998. године. Од 2003. го-
дине до пензионисања, 2014. године, радила је на Матема-
тичком факултету у Београду као ванредни професор, а од 
2016. године ради на Државном универзитету у Новом Па-
зару као редовни професор. На Математичком факултету 
је на основним, мастер и докторским студијама предавала 
ужестручне предмете из области вероватноће и статисти-
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ке. Такође је предавала на Војној академији у Београду и на 
Учитељском факултету у Београду. Тренутно предаје на Гра- 
ђевинском факултету на докторским студијама.

Била је продекан за наставу на Грађевинском факулте-
ту у два мандата, а на Математичком факултету у једном 
мандату. У раду је увек показивала високе квалитете како 
у стручном, тако и у научном погледу. О односу према сту-
дентима говоре и високе оцене у студентским анкетама. 
Током свог рада у просвети припремила је и публиковала 
четрнаест уџбеника и збирки задатака, од којих седам као 
аутор. Неки од тих уџбеника имали су и по више издања. 
Њен досадашњи рад подразумева и три монографије, осам 
радова са SCI листе, више од двадесет радова у домаћим ча-
сописима и зборницима, учешће на више од петнаест ме-
ђународних конференција, са рефератима на енглеском, 
француском и руском језику.

Била је ментор за више од 30 магистарских, односно 
мастер радова, као и за једну докторску дисертацију, а уче-
ствовала је у више од десет комисија за израду и одбрану 
докторских дисертација, како из математичких предмета, 
тако и из предмета грађевинске и геодетске струке. Била је 
предавач на више од десет републичких семинара за наста-
ву математике, а у међународној години статистике органи-
зовала је серију од 20 предавања на Коларчевом народном 
универзитету у Београду под називом Статистика свуда 
око нас.

Проф. др 
МИЛУТИН Ч. ОБРАДОВИЋ 

дипл. мат.
Рођен је 15. 9. 1949. године у Це-
ровцу (код Смедеревске Паланке). 
Основну школу је завршио у Це-
ровцу, а гимназију у Смедеревској 
Паланци. У гимназији се истакао 
на такмичењима младих матема- 
тичара. Највише успеха имао је 
1967. године, када је освојио прве 
награде на свим нивоима такмичења, од школског до саве-
зног (Југославија) и био део екипе Југославије на Деветој 
међународној математичкој олимпијади, одржаној на Це-
тињу. Студије математике уписао је 1968. године на ПМФ-у 
у Београду, Одсек математика, а дипломирао 1972. годи-
не. На истом факултету одбранио је свој магистарски рад 
(1978), а докторирао 1984. године. Специјализацију је оба-
вио на Универзитету Ломоносов у Москви, 1981. године (пет 
месеци), а на студијском боравку био је у Јапану, 1988. годи-
не (један месец). По дипломирању, 1972. године, запослио 
се у Математичкој гимназији у Београду, а 1975. године пре-
шао је на Технолошко-металуршки факултет у Београду. У 

почетку, у својству асистента, држао је вежбања из Мате-
матике 1 и 2 и Одабраних поглавља математичке анализе, 
док је за доцента изабран 1985. године. Ванредни професор 
постаје 1990. године, а редовни 1993. године. Као настав-
ник држао је и предавања на постдипломским студијама. 
Учествовао је у извођењу наставе на одељењу факултета у 
Шапцу и Крушевцу (потребе привреде). На Грађевински 
факултет у Београду прелази (споразумно) 2007. године и 
изводи наставу из Математике 1, 2 и 3, као и на доктор-
ским студијама на предмету Одабрана поглавља математи-
чке анализе. За свој педагошки рад је од студената стално 
добијао одличне оцене. Такође је наставио (са прекидима) 
сарадњу са Математичком гимназијом, у укупном трајању 
од двадесет четири и по године. Пензионисан је 2014. годи-
не, али је и даље активан у домену своје науке.

Са колегама из струке учествовао је у издавању 12 књи-
га (уџбеници и збирка задатака за средњу школу, уџбеник 
и разне збирке задатака за студенте техничких факулте-
та, хемијски приручник итд.). Учествовао је на 54 научне 
конференције (углавном међународног карактера, од Јапа-
на до Америке). На њима је излагао своје научне резулта-
те и заједничке радове са својим сарадницима. Имао је и 
десет пленарних предавања на конференцијама. Објавио је 
и преко 160 научних радова у разним часописима, углав-
ном у иностранству (34 у Србији), који су цитирани преко 
1 400 пута. Неки од радова објављени су у врхунским свет-
ским часописима. Што се науке тиче, бави се геометријском 
теоријом функција комплексне променљиве, посебно тео- 
ријом једнолисних функција. У тој области је сам или заје-
дно са својим сарадницима дао значајан допринос. Од са-
радника се издвајају S. Owa, M. Nunokawa, K. Sakaguchi (сви 
из Јапана), S. Ponnusamy (Индија), K. J. Wirths (Немачка), 
N. N. Pascu (Румунија), Z. Peng (Кина), Н. Тунески (Маке-
донија). Поменута теорија има примене како и у другим об-
ластима математике, тако и у физици, аеродинамици, хи- 
дродинамици. Био је један од најактивнијих учесника на 
пројектима расписиваних од стране Министарства за на-
уку Републике Србије.

Био је активан у раду са младим математичарима (раз-
не летње школе, члан Републичке комисије за такмиче- 
ња био је 17 година), био је члан комисија за одбрану ма-
гистарских радова и докторских дисертација, једном је 
био и ментор за магистарски и докторски рад. Члан је 
уредништва у пет иностраних и једном домаћем матема-
тичком часопису. Рецензент је за многе иностране часо-
писе. Два пута је боравио у Малезији (по 15 дана), као 
гостујући професор (Universiti Sains Malaysia, Penang). Та- 
мо је одржао и два семинара из своје области, за њихове 
докторанде и професоре. Био је и члан Стручног већа при- 
родно-математичких наука Универзитета у Београду (три 
мандата).

https://www.google.rs/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjPrKeBxNrkAhXQiIsKHQsjA4A4ChAWMAN6BAgAEAE&url=https%3A%2F%2Fwww.mg.edu.rs%2Fen%2Forganization%2Fdepartments%2Fmathematics.html&usg=AOvVaw0X4L4qWxnHvYPhxkC7qQHT
https://www.google.rs/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjPrKeBxNrkAhXQiIsKHQsjA4A4ChAWMAN6BAgAEAE&url=https%3A%2F%2Fwww.mg.edu.rs%2Fen%2Forganization%2Fdepartments%2Fmathematics.html&usg=AOvVaw0X4L4qWxnHvYPhxkC7qQHT
https://www.google.rs/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjPrKeBxNrkAhXQiIsKHQsjA4A4ChAWMAN6BAgAEAE&url=https%3A%2F%2Fwww.mg.edu.rs%2Fen%2Forganization%2Fdepartments%2Fmathematics.html&usg=AOvVaw0X4L4qWxnHvYPhxkC7qQHT
https://www.google.rs/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjPrKeBxNrkAhXQiIsKHQsjA4A4ChAWMAN6BAgAEAE&url=https%3A%2F%2Fwww.mg.edu.rs%2Fen%2Forganization%2Fdepartments%2Fmathematics.html&usg=AOvVaw0X4L4qWxnHvYPhxkC7qQHT
https://www.google.rs/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjPrKeBxNrkAhXQiIsKHQsjA4A4ChAWMAN6BAgAEAE&url=https%3A%2F%2Fwww.mg.edu.rs%2Fen%2Forganization%2Fdepartments%2Fmathematics.html&usg=AOvVaw0X4L4qWxnHvYPhxkC7qQHT
https://www.google.rs/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjPrKeBxNrkAhXQiIsKHQsjA4A4ChAWMAN6BAgAEAE&url=https%3A%2F%2Fwww.mg.edu.rs%2Fen%2Forganization%2Fdepartments%2Fmathematics.html&usg=AOvVaw0X4L4qWxnHvYPhxkC7qQHT
https://www.google.rs/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjPrKeBxNrkAhXQiIsKHQsjA4A4ChAWMAN6BAgAEAE&url=https%3A%2F%2Fwww.mg.edu.rs%2Fen%2Forganization%2Fdepartments%2Fmathematics.html&usg=AOvVaw0X4L4qWxnHvYPhxkC7qQHT
https://www.google.rs/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjPrKeBxNrkAhXQiIsKHQsjA4A4ChAWMAN6BAgAEAE&url=https%3A%2F%2Fwww.mg.edu.rs%2Fen%2Forganization%2Fdepartments%2Fmathematics.html&usg=AOvVaw0X4L4qWxnHvYPhxkC7qQHT
https://www.google.rs/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjPrKeBxNrkAhXQiIsKHQsjA4A4ChAWMAN6BAgAEAE&url=https%3A%2F%2Fwww.mg.edu.rs%2Fen%2Forganization%2Fdepartments%2Fmathematics.html&usg=AOvVaw0X4L4qWxnHvYPhxkC7qQHT
https://www.google.rs/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjPrKeBxNrkAhXQiIsKHQsjA4A4ChAWMAN6BAgAEAE&url=https%3A%2F%2Fwww.mg.edu.rs%2Fen%2Forganization%2Fdepartments%2Fmathematics.html&usg=AOvVaw0X4L4qWxnHvYPhxkC7qQHT
https://www.google.rs/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjPrKeBxNrkAhXQiIsKHQsjA4A4ChAWMAN6BAgAEAE&url=https%3A%2F%2Fwww.mg.edu.rs%2Fen%2Forganization%2Fdepartments%2Fmathematics.html&usg=AOvVaw0X4L4qWxnHvYPhxkC7qQHT
https://www.google.rs/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjPrKeBxNrkAhXQiIsKHQsjA4A4ChAWMAN6BAgAEAE&url=https%3A%2F%2Fwww.mg.edu.rs%2Fen%2Forganization%2Fdepartments%2Fmathematics.html&usg=AOvVaw0X4L4qWxnHvYPhxkC7qQHT
https://www.google.rs/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjPrKeBxNrkAhXQiIsKHQsjA4A4ChAWMAN6BAgAEAE&url=https%3A%2F%2Fwww.mg.edu.rs%2Fen%2Forganization%2Fdepartments%2Fmathematics.html&usg=AOvVaw0X4L4qWxnHvYPhxkC7qQHT
https://www.google.rs/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjPrKeBxNrkAhXQiIsKHQsjA4A4ChAWMAN6BAgAEAE&url=https%3A%2F%2Fwww.mg.edu.rs%2Fen%2Forganization%2Fdepartments%2Fmathematics.html&usg=AOvVaw0X4L4qWxnHvYPhxkC7qQHT
https://www.google.rs/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjPrKeBxNrkAhXQiIsKHQsjA4A4ChAWMAN6BAgAEAE&url=https%3A%2F%2Fwww.mg.edu.rs%2Fen%2Forganization%2Fdepartments%2Fmathematics.html&usg=AOvVaw0X4L4qWxnHvYPhxkC7qQHT
https://www.google.rs/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjPrKeBxNrkAhXQiIsKHQsjA4A4ChAWMAN6BAgAEAE&url=https%3A%2F%2Fwww.mg.edu.rs%2Fen%2Forganization%2Fdepartments%2Fmathematics.html&usg=AOvVaw0X4L4qWxnHvYPhxkC7qQHT
https://www.google.rs/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjPrKeBxNrkAhXQiIsKHQsjA4A4ChAWMAN6BAgAEAE&url=https%3A%2F%2Fwww.mg.edu.rs%2Fen%2Forganization%2Fdepartments%2Fmathematics.html&usg=AOvVaw0X4L4qWxnHvYPhxkC7qQHT
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В. проф. др 
ЂОРЂЕ ВУКОМАНОВИЋ 

дипл. математичар
Рођен је 1946. године у Књажевцу. 
На групи за математику Природ-
но-математичког факултета у Бе-
ограду дипломирао је 1969. годи- 
не. На истом факултету магистри-
рао је 1981. године, а докторирао 
1985. године. На Грађевинском фа- 
култету у Београду 1971. године 
изабран је у звање асистента за математику, 1988. године у 
звање доцента и 2001. године у звање ванредног професо-
ра. Предавао је Математику 1, Математику 2 и Математику 
3 на основним студијама, а Методе моделирања и теорију 
графова на последипломским студијама. Написао је Збир-
ку решених испитних задатака из Математике 1 (са В. 
Мићићем и Д. Југовић Стојановић). На Филозофском фа-
култету у Нишу предавао је Алгебру 3. Био је спољни са-
радник Математичког института у Београду, као и руково-
дилац семинара из Математичке логике на овом институту. 
Такође, био је управник Института за математику, физику, 
нацртну геометрију и друштвене науке Грађевинског фа-
култета у Београду. Његови научни радови односе се на ма-
тематичку логику и алгебру.

В. проф. др 
ЉУБОМИР ЧУКИЋ 

дипл. мат.
Рођен је 1950. године у Призрену. 
На групи за математику Природ-
но-математичког факултета у Бе-
ограду дипломирао је 1973. годи-
не. На Природно-математичком 
факултету магистрирао је 1977. 
године, а докторирао 1982. годи-
не. На Грађевинском факултету 
Универзитета у Београду 1976. године изабран је у звање 
асистента за математику, 1983. године у звање доцента и у 
звање ванредног професора 1998. године. Предавао је Ма-
тематику 1, 2 и 3 на основним студијама, а Нумеричку 
анализу, Функционалну анализу, интегралне и парцијалне 
диференцијалне једначине и Функционалну анализу и при-
мене на последипломским студијама. Написао је збирку за- 
датака Низови, функције, редови (са Весном Јевремовић), 
као и књигу Математика 2 (са Владимиром Мићићем). 
Његови научни радови односе се на област функционалне 
анализе. Био је шеф Катедре за математику, физику, нац-
ртну геометрију и друштвене науке. Такође, био је активан 
у раду Друштва математичара Србије.

В. проф. др 
АЛЕКСАНДРА Љ. ЕРИЋ 

дипл. математичар
Рођена је 1967. године у Београ-
ду. На Математичком факултету 
Универзитета у Београду дипло-
мирала је 1989. године, магистри-
рала 1994. и докторирала 2013. го-
дине. На Грађевинском факултету 
Универзитета у Београду 1989. го-
дине изабрана је у звање асистен-
та приправника за математику, 2013. године је изабрана у 
звање доцента, а 2018. године у звање ванредног професо- 
ра. Предавала је Математику 1, 2 и 3, Математичку анализу 
1 и 2, Линеарну алгебру и статистику на основним студија-
ма, као и Одабрана поглавља математичке анализе на док-
торским студијама. Радила је као хонорарни наставник на 
Математичком факултету Универзитета у Београду на пре-
дмету Алгебра 1. Њени научни радови су из области: ли-
неарне алгебре, теорије графова и некомутативне алгебре.

В. проф. др 
ЗОРАН С. ПУЦАНОВИЋ 

дипл. мат. 
Рођен је 16. 6. 1968. године у За-
јечару, где је завршио основну и 
средњу школу. На Математичком 
факултету Универзитета у Бео-
граду дипломирао је на Одсеку 
за теоријску математику и при-
мене 1995. године. На истом фа-
култету 2002. године одбранио је 
магистарску тезу под називом Прстени са једнозначном 
факторизацијом, а 2013. године докторску дисертацију под 
називом Анализа прстена и модула придруживањем гра-
фова.

Од 1995. до 2000. године ради на Грађевинском факул- 
тету Универзитета у Београду као млади таленат, стипен-
диста Завода за тржиште рада. У звање асистента приправ-
ника за ужу научну област Математика изабран је 2000. 
године, у звање асистента 2003, у звање доцента 2013, а у 
звање ванредног професора 2019. године.

Држао је предавања и вежбе из предмета Математика 
1, Математика 2 и Математика 3 на основним академским 
студијама на Одсеку за геодезију. На Одсеку за грађевинар-
ство држао је предавања из предмета Линеарна алгебра и 
статистика, Математика 3, Математичка анализа 1 и Мате-
матичка анализа 2 на основним академским студијама, као 
и Одабрана поглавља математичке анализе на докторском 
студијама. Поред тога, као спољни сарадник при Катедри за 
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алгебру и логику, држао је предавања из предмета Дискрет-
не структуре на Одсеку за информатику Математичког фа-
култета Универзитета у Београду у току школске 2015/2016, 
2018/2019. и 2019/2020. године.

Главне области његовог научноистраживачког рада јесу 
комутативна и некомутативна алгебра, теорија прстена, 
линеарна алгебра, дискретна математика и теорија гра-
фова. Аутор је или коаутор већег броја публикованих ра-
дова у еминентним међународним часописима, саопштења 
и радова на међународним конференцијама, као и више 
уџбеника намењених студентима Грађевинског факултета. 
Рецензент је у водећим међународним и домаћим часопи-
сима.

Од 2018. године члан је Савета Грађевинског факултета 
Универзитета у Београду.

ИВАН З. ЛАЗАРЕВИЋ 
дипл. математичар

Рођен 1988. године у Београду. Ос- 
новну школу и гимназију завршио 
у Аранђеловцу. Уписао је Матема- 
тички факултет 2007. године. Ди-
пломирао је 2011. године на смеру 
Статистика, актуарска и финансиј-
ска математика. Исте године упи-
сао мастер студије и запослио се 
у Земунској гимназији као про-
фесор математике и рачунарства и информатике. Мастер 
рад одбранио је 2012. године и исте године уписао доктор-
ске студије. Од 2014. године запослен је на Грађевинском 
факултету Универзитета у Београду као асистент – студент 
докторских студија на групи предмета Математика. Држао 
је вежбе из Математике 1 и 2 на Геодетском и Математичке 
анализе 1 и Линеарне алгебре и статистике на Грађевинском 
одсеку. Бави се комбинаторном и спектралном теоријом 
графова.

МАТЕЈА З. КНЕЖЕВИЋ 
дипл. математичар

Рођен је 1983. године у Београду. 
Дипломирао је 2010. године на 
Математичком факултету Уни-
верзитета у Београду. Након тога 
одлази у Лион, Француска, где је 
2013. на Универзитету Клод Бер-
нард – Лион 1 завршио студије ни- 
воа Мастер 2 из Историје и фило-
зофије науке. Након тога уписује 
докторске студије на Математичком факултету у Београду 
на Катедри за алгебру и математичку логику, где се бави 

истраживањем у области вероватносних проширења ин-
туиционистичке логике. Од 2014. године почиње да ради 
на Грађевинском факултету у Београду на предметима Ма-
тематичка анализа 1 и 2, као и Линеарна алгебра и стати-
стика. Коаутор је више збирки задатака намењених, пре 
свега, студентима Грађевинског факултета, али и ширем 
аудиторијуму.

МАРКО Д. ПЕШОВИЋ 
дипл. математичар

Рођен је 1990. године у Краљеву. 
На Математичком факултету Уни-
верзитета у Београду 2013. године 
завршио је основне студије, смер 
Теоријска математика и примене. 
На истом факултету 2014. године 
одбранио је мастер тезу под на-
зивом Класичне групе и „ботани-
ка” подгрупа изабраних линеарних 
група.

У звање сарадника у настави, при Катедри за мате- 
матичку анализу, на Математичком факултету Универзи-
тета у Београду изабран је 2013. године. Од 2014. године 
ради на Грађевинском факултету Универзитета у Београду 
у звању асистента студента докторских студија, при Кате-
дри за математику, физику и нацртну геометрију. Држао 
је вежбе из предмета Математика 1 и 2, Математичка ана-
лиза 1 и 2, Линеарна алгебра и статистика. Његови научни 
радови су из области алгебарске и геометријске комбина-
торике.

МАРИНА С. МАРКАГИЋ 
дипл. математичар

Рођена је 1995. године у Урошев-
цу. На Математичком факулте- 
ту Универзитета у Београду 2019. 
године завршила је основне сту-
дије, смер Професор математике 
и рачунарства. На истом факул- 
тету је 2020. године одбранила 
мастер тезу под називом Експо-
ненцијалне конгруенције и пробле-
мски задаци. Од 2021. године ради на Грађевинском факул-
тету Универзитета у Београду у звању асистент – студент 
докторских студија, при Катедри за математику, физику и 
нацртну геометрију. Држала је вежбе из предмета Матема-
тичка анализа 1 и Линеарна алгебра и статистика. Област 
интересовања јој је теоријско рачунарство.
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техничка физика, физичка електроника 
и грађевинска физика

Проф. др 
ВЕЉКО ГЕОРГИЈЕВИЋ 

дипл. ел. инж.
Рођен je y Београду 1944. године. 
Основну и средњу школу завршио 
је y Руми. Дипломирао је 1969. го- 
дине на Електротехничком факул-
тету y Београду, на Одсеку за тех-
ничку физику, и на истом факул-
тету је 1977. године завршио по-
следипломске студије. Докторску 
дисертацију из колориметрије одбранио je 1985. године на 
Технолошко-металуршком факултету y Београду. Од 1970. 
до 1980. године радио je y Институту за физику Универзи-
тета y Београду на пословима из области спектроскопије 
јонизованог raca. У току овог периода сарађивао je и водио 
рачунске и експерименталне вежбе на Електротехничком, 
Технолошко-металуршком и Машинском факултету. Школ-
ску 1978/1979. годину провео je на специјализацији на Тех-
ничком факултету Универзитета y Оксфорду y Енглеској. 
За асистента за предмете Физика и Основи електронике на 
Грађевинском факултету y Београду изабран је 1980. годи-
не, 1988. године за доцента и 1993. године за ванредног про-
фесора. Редовни професор за групу предмета из физике по-
стао је 2001. године. Предавао је предмете Техничка физи-
ка, Основи електронике, као и предмет Грађевинска физика 
који је oформио на Грађевинском факултету. Основао је и 
Лабораторију за грађевинску физику, у којој се одржавају 
лабораторијске вежбе из грађевинске физике из области 
термике, акустике и осветљења.

Држао је наставу из физике и на другим техничким фа-
култетима Универзитета у Београду, као што су Електро-
технички, Технолошко-металуршки, Машински и Технич-
ки факултет у Бору. Залагао се за стално подизање нивоа 
наставе физике и био иницијатор и руководилац ТЕМПУС 
пројекта који је кроз сарадњу техничких факултета Уни-
верзитета у Београду са четири престижна европска тех-
ничка факултета универзитета у Кембриџу, Лондону Ци-
риху и Делфту допринео осавремењивању наставе физике 
на техничким факултетима, писању заједничког уџбеника 
и опремању лабораторија за вежбе из физике савременим 
апаратурама. Аутор је и коаутор два уџбеника из физике и 
девет збирки задатака и практикума за вежбе.

Области његовог рада и интересовања јесу физика јо-
низованог гаса, индуковано спрегнута плазма, колориме-
трија, као и област грађевинске физике коју је засновао 
на Грађевинском факултету и био аутор првих радова и 
монографија из термичких и акустичких мерења, као и 

решавања проблема из области дифузије водене паре кроз 
зидове грађевинских конструкција. Из наведених  области 
публиковао је више од 100 радова у часописима и на кон-
ференцијама, четири поглавља у монографијама и девет 
стручних радова.

Био је управник Института за математику, физику и на-
цртну геометрију, као и шеф Катедре за математику, физи-
ку и нацртну геометрију. Био је председник Управног од-
бора Грађевинског факултета и вишегодишњи председник 
Комисије за пријем студената на факултету. У оквиру Ми-
нистарства за заштиту животне средине био је координатор 
Комисије за заштиту од буке и вибрација, као и председник 
Комисије Савезног завода за стандардизацију за стандарде 
из области топлотне технике у грађевинарству.

В. проф. др 
ГОРАН Р. ТОДОРОВИЋ 

дипл. ел. инж.
Рођен је 1963. године у Ваљеву, 
где је завршио основну и средњу 
школу. Дипломирао је на Елек-
тротехничком факултету Универ-
зитета у Београду 1988. године на 
Одсеку за техничку физику. На 
Грађевинском факултету у Бео-
граду запослен је од 1989. године, 
где ради у звању асистента приправника, а након одбране 
магистарске тезе 1996. године биран је у звање асистента. 
Докторску дисертацију из области физичке електронике 
полупроводничких оптоелектронских направа одбранио је 
2001. године на Електротехничком факултету Универзите-
та у Београду. У звање доцента изабран је 2001. године, а у 
звање ванредног професора 2008. године. Држи предавања 
на основним, мастер, докторским и специјалистичким сту- 
дијама на предметима Техничка физика, Грађевинска фи-
зика, Дигитална обрада сигнала, Термика грађевинских об-
јеката, Принципи даљинске детекције у геодезији.

Био је шеф Катедре за математику, физику и нацртну гео- 
метрију у периоду од 2012. до 2018. године.

Области рада и интересовања јесу моделовање и оптими- 
зација полупроводничких нанооптоелектронских направа, 
моделовање транспорта топлоте и влаге кроз грађевинске 
преграде, решавање инверзних проблема у термици, опти- 
мизација утрошка топлотне енергије грађевинских објека-
та, технике мерења термичких величина, дигитална обрада 
мерних сигнала.

Из наведених области учествовао је у реализацији пет 
домаћих и једног међународног пројекта.

До сада је публиковао 19 радова у међународним и три 
у домаћим часописима, 24 рада на међународним и 34 на 
домаћим конференцијама. Поред научних публикација, ау-
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тор је три национална и међународна техничка решења и 
пет стручних елабората из грађевинске физике. Aутор је и 
коаутор 11 збирки задатака и практикума који се користе у 
настави.

Био је ментор и учествовао у изради једног доктората и 
два мастер рада из области грађевинске физике на Грађевин- 
ском факултету. Од 2020. године руководилац је специ-
јалистичких студија Енергетска ефикасност, одржавање и 
вредновање објеката у високоградњи. Члан је Инжењерске 
коморе Србије и поседује лиценцу одговорног инжењера 
за енергетску ефикасност зграда. Члан је Стручне комисије 
за топлотну технику у грађевинарству при Институту за 
стандардизацију Србије.

В. проф. др 
ЉИЉАНА М. БРАЈОВИЋ 

дипл. ел. инж.
Рођена је 1961. године у Чачку. 
Дипломирала је 1986. године на 
Електротехничком факултету на 
Одсеку за техничку физику, где 
је и магистрирала 1994. године. 
Као стипендиста британске владе 
усавршавала се из области фибе-
роптичких сензора на Стратклајд 
(Stratchlyde) универзитету у Глазгову. Докторирала је 2004. 
године на Технолошко-металуршком факултету Универ-
зитета у Београду на тему из области развоја уграђених фи-
бероптичких сензора за примене у испитивању композит-
них материјала.

По дипломирању радила је као истраживач-приправник 
у Институту за физику у Земуну, а од 1989. године почиње 
да ради на Грађевинском факултету као асистент-приправ-
ник. За доцента је изабрана 2004. године, а за ванредног 
професора 2014. године за ужу научну област Техничка фи-
зика, физичка електроника и грађевинска физика.

Држи предавања на основним, мастер и докторским 
студијама на предметима Техничка физика 1, Техничка фи-
зика 2, Електроника у геодезији, Физичке основе даљинске 
детекције, Мерење неелектричних величина у грађевинар-
ству и Савремене мерне технологије у геодезији. Коаутор је 
једног уџбеника и десет збирки задатака и практикума. Мен-
тор је две докторске дисертације у оквиру Грађевинског фа- 
култета, а учествовала је у изради више докторских дисер-
тација на другим техничким факултетима Универзитета у 
Београду.

Шеф је Лабораторије за електронику Грађевинског фа-
култета и члан Управног одбора Завода за физику технич-
ких факултета. Од 2018. године шеф је Катедре за математи-
ку физику и нацртну геометрију.

Области научноистраживачког рада и интересовања је- 
су развој различитих типова фибероптичких сензора и њи-
хових примена код испитивања интегритета материјала, 
мерење моделовање и оптимизација оптичких карактери- 
стика нанокомпозита, као и развој електричних и оптое- 
лектронских сензора и мерних система за примене у грађе-
винарству и геодезији.

Учествовала је у реализацији седам домаћих и два ме-
ђународна пројекта. Публиковала је 23 рада у међунаро-
дним и 17 у домаћим часописима, преко 60 радова на ме- 
ђународним и домаћим конференцијама, а коаутор је и 11 
техничких решења. Рецезент је радова у више међунаро- 
дних часописа. Члан је Комисије за акустику у грађеви-
нарству при Институту за стандардизацију Србије, члан 
Оптичког друштва Србије, Друштва за интегритет и век 
конструкција (ДИВК) и Друштва метролога Србије.

Доц. др 
РАДОВАН Д. ГОСПАВИЋ 

дипл. ел. инж.
Рођен је у Бањалуци 1971. годи-
не. Дипломирао је на Електротех- 
ничком факултету Универзитета 
у Београду 1995. године на Одсе-
ку за техничку физику. На Гра- 
ђевинском факултету у Београ-
ду запослен је од 1997. године, 
где ради у звању асистента при-
правника, а након одбране магистарске тезе 2002. године 
биран је у звање асистента. Докторску дисертацију одбра-
нио је 2005. године на Електротехничком факултету Уни-
верзитета у Београду. У периоду 2006–2010. године бора-
вио је на постдокторским студијама на Весекс институту 
за технологију (Wessexs Institute of Technology) у Великој 
Британији, а у периоду 2011–2013. године ангажован је на 
реализацији пројеката A Modular Active Nano-Platform for 
Advanced Cancer Management у звању истраживача (Senior 
Research Scientist). Током овог периода учествовао је у при-
премању и реализацији четири међународна пројекта фи-
нансирана од стране Европске комисије (шести и седми 
оквирни програм). У звање доцента на Грађевинском фа-
култету Универзитета у Београду изабран је 2013. годи-
не. Држи предавања на основним студијама на предмету 
Грађевинска физика, ангажован је у извођењу наставе на 
основним докторским и специјалистичким студијама. Об-
ласти рада и интересовања јесу моделовање транспорта 
топлоте и влаге кроз грађевинске преграде, решавање ин-
верзних проблема у термици, моделовање полупроводнич-
ких наноструктура, нумеричко моделовање у области меха-
нике флуида (Computational Fluid Dynamics – CFD), технике 
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мерења термичких величина, дигитална обрада мерних си- 
гнала, моделовање биолошких процеса. Учествовао је у реа-
лизацији три домаћа пројеката.

Објавио је преко 80 научних радова у домаћим и стра-
ним часописима и на домаћим, односно међународним 
конференцијама. Поред научних публикација, аутор је три 
национална и међународна техничка решења. Kоаутор је 
пет збирки задатака и практикума који се користе у на-
стави. Члан је Стручне комисије за топлотну технику у гра-
ђевинарству при Институту за стандардизацију Србије. Ре-
цензент је у неколико међународних часописа.

Доц. др 
МИЛЕНА ДАВИДОВИЋ 

дипл. ел. инж.
Рођена је 1975. године у Београ-
ду, где је завршила основну шко-
лу и Математичку гимназију. У 
средњој школи  1993. године осво-
јила je прво место на републи-
чком такмичењу из математике, 
1994. године прво место на са-
везном такмичењу из математи-
ке и трећу награду на Једанаестој балканској математичкој 
олимпијади. Била je члан наше екипе за Међународну ма-
тематичку олимпијаду која због санкција није учествовала 
на овом такмичењу. Електротехнички факултет у Београду  
уписала је 1994. године, а дипломирала је 1999. године на 
Одсеку за физичку електронику. Магистрирала је 2003. го-
дине са тезом Основне карактеристике ласерског зрачења 
и проблеми њиховог описа у квантној електроници, а докто-
рирала 2007. године са тезом Моделовање ласерског зраче-
ња у теоријским истраживањима и применама.

По завршетку основних студија била је стипендиста 
Министарства за науку. Од школске 2000/2001. године хо-
норарно је ангажована на Грађевинском факултету.

Добитник је Теслине награде за стваралаштво младих за 
период 1999–2002. године.

Запослена је на Грађевинском факултету од 2001. го-
дине као асистент-приправник. У звање асистента за ужу 
научну област Техничка физика, физичка електроника и 
грађевинска физика изабрана је 2003. године, а у звање до-
цента 2013. године. Коаутор је четири практикума и збир-
ке задатака и аутор 36 радова објављених у међународним 
часописима са SCI листе и више саопштења на домаћим и 
међународним конференцијама. Радови припадају обла-
стима теорије електричних кола, заснивања квантне меха-
нике, интеракције ласерског зрачења са метеријалима и об-
ласти обраде сигнала.

Научни сарадник др 
МИРОСЛАВА ИВАНКОВИЋ 

дипл. физикохемичар
Рођена je 1932. године y Београду, 
где je завршила гимназију. Годи-
не 1951. уписала ce на Филозоф- 
ски факултет Универзитета y Бео-
граду, на ком je y оквиру Групе за 
енглески језик и књижевност ди-
пломирала 1955. године. Ha Приро-
дно-математички факултет, Одсек 
за физичку хемију, уписала ce 1957. године и дипломирала 
1963. године. После дипломирања запослила ce као асисте-
нт y Институту за физику Србије. Године 1968. изабрана je 
за асистента за предмет Техничка физика на Грађевинском 
факултету Универзитета y Бесграду. Држала је рачунске и 
лабораторијске вежбе из предмета Техничка физика за сту-
денте Грађевинарства и Геодезије и била коаутор две збирке 
задатака за овај предмет. За потребе страних студената на 
Грађевинском факултету превела је на енглески језик по-
моћни уџбеник Основна мерења из физике, аутора проф. 
Властимира Вучића. Ha последипломским студијама на 
Одсеку за метрологију Електротехничког факултета y Бе-
ограду магистрирала је 1976. године. Докторску дисертацију 
одбранила je 1983. године при Центру за мултидисципли-
нарне студије Универзитета y Београду. Године 1989. из-
абрана je y звање научног сарадника за Техничку физику 
на Грађевинском факултету y Београду. Њен научни рад ce 
углавном одвијао y оквиру следећих области: метролошка 
испитивања y области циркуларног дихроизма, спектро-
графске методе за испитивање конформације макромоле-
кула y растворима и испитивање својстава ДНК молекула.

Отишла је у пензију у септембру 1997. године. Премину-
ла је 2014. године у Београду.

Научни сарадник др 
МИОДРАГ З. МАЛОВИЋ 

дипл. ел. инж.
Рођен је 1967. године у Београду, 
где је завршио основну и средњу 
школу. Дипломирао је на Електро- 
техничком факултету Универзи- 
тета у Београду 1995. године на Од-
секу физичка електроника, смер 
Опто-електроника и ласерска тех- 
ника. Магистрирао је на Електро-
техничком факултету Универзитета у Београду 2003. годи-
не, смер Мерења у електротехници, магистарском тезом 
под називом Одређивање динамичких параметара претва-
рача неелектричних величина са применама. Докторирао 
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је на Електротехничком факултету Универзитета у Бео-
граду 2015. године, докторском дисертацијом под називом 
Развој и анализа сензорског система за мерење вибраци- 
ја грађевинских објеката, из уже научне области Сензор-
ски системи и мерења.

Од октобра 1995. године до октобра 2014. године био је 
запослен на Грађевинском факултету Универзитета у Бео-
граду као асистент на групи предмета из области Техни-
чка физика, Грађевинска физика и Физичка електроника. 
Од априла 2015. године запослен је као научни сарадник у 
Иновационом центру Технолошко-металуршког факултета 
Универзитета у Београду.

Учествовао је на три пројекта Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја Србије. Коаутор је неколико 
приручника за лабораторијске вежбе из групе предмета из 
техничке физике, грађевинске физике и електронике, као и 
две збирке задатака. Коаутор је три техничка решења, че-
тири рада у међународним часописима, седам радова у на-
ционалним часописима и више радова на међународним и 
националним конференцијама.

Научне области рада укључују сензоре, мерења, инду-
стријски софтвер ниског нивоа и астроинформатику.

Реализовао је више embedded real time operating system-a 
и аквизиционих софтверских пакета за електронске уређаје 
као што су PLC-и, електронске ваге, логери и сл.

нацртна геометрија
В. проф. др 

АЛЕКСАНДАР А. 
ЧУЧАКОВИЋ 

дипл. инж. арх.
Рођен је 1958. године у Београду, 
где је завршио основну и средњу 
школу. Дипломирао је на Архи-
тектонском факултету Универзи-
тета у Београду 1982. године. На 
Грађевинском факултету у Бео-
граду запослен је од 1984. године, 
где ради у звању асистента приправника. Магистарску тезу 
одбранио је 1988. године на Архитектонском факултету у 
Београду. У звање асистента на Грађевинском факултету у 
Београду изабран је 1991. године. Докторску дисертацију, 
из области општеколинеарних и општеафиних поља и про-
стора, одбранио је 1992. године. У звање доцента изабран је 
1993. године. У периоду 1991–1993. године, периоду 1996–
1998. године и у периоду 2003–2005. године три пута је био 
ангажован на извођењу наставе на IV, V и VI магистарском 
постдипломском курсу Нацртна геометрија на Архитек-
тонском факултету Универзитета у Београду. У периоду 
2000–2004. године и периоду 2007–2010. године ангажован 
је на извођењу наставе на основним студијама на Архи-

тектонском факултету Универзитета у Београду. У звање 
ванредног професора изабран је 2005. године. У периоду 
2008–2013. године ангажован је на основним студијама на 
Шумарском факултету Универзитета у Београду. У периоду 
2014–2019. године ангажован је на мастер студијама на Ар-
хитектонском факултету Универзитета у Београду. У перио-
ду 2014–2021. године ангажован је на докторским студијама 
на Шумарском факултету Универзитета у Београду. У пе-
риоду 2013–2018. године био је управник Института за ма-
тематику, физику и нацртну геометрију Грађевинског фа-
култета у Београду. У периоду од 2017. године до данас ан-
гажован је на извођењу наставе на основним студијама на 
Рударско-геолошком факултету Универзитета у Београду.

Његов научноистраживачки, стручни и педагошки рад 
усмерен је на области из нацртне геометрије, пројективне 
геометрије, компјутерске геометрије, геометријске едукаци-
је, примењене геометрије у архитектонском дизајну, култу-
рној баштини и уметности. Учествовао je на два домаћа 
научна пројекта и једном међународном научном пројекту. 
Објавио је преко 100 научних и стручних радова у домаћим 
и страним часописима и зборницима домаћих и међунаро-
дних конференција. Члан је Интернационалног удружења за 
геометрију и графику (International Society for Geometry and 
Graphics (ISGG)) и Српског удружења за геометрију и графи-
ку (СУГИГ).

В. проф. др 
МАРИЈА Ђ. ОБРАДОВИЋ 

дипл. инж. арх.
Рођена је 1965. године у Крагу-
јевцу где је завршила основну и 
средњу школу. Дипломирала је 
1989. године на Пројектантском 
одсеку Архитектонског факулте-
та Универзитета у Београду. На 
Грађевинском факултету Универ-
зитета у Београду почела је да ра- 
ди 1991. године као асистент-приправник за ужу научну 
област Нацртна геометрија и перспектива, на предмету На-
цртна геометрија. Магистрирала је 1995. године на Архи-
тектонском факултету Универзитета у Београду, а на истом 
и докторирала 2006. године. У звање доцента изабрана је 
2007. године, а у звање ванредног професора 2013. године, 
за ужу научну област Инжењерска геометрија – теорија, гео- 
метријска обрада и презентација у грађевинарству. Од 
2008. године наставник је на предмету Рачунарска геоме-
трија, на Одсеку за геодезију и геоинформатику, а од 2016. 
године и на предмету Визуелизација и презентација 3Д 
модела у геодезији. Била је ангажована и као предавач на 
предмету Нацртна геометрија на Шумарском факултету 
(2007/2008) и Саобраћајном факултету Универзитета у 
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Београду (2008/2009, 2013/2014), као и на Војној академи- 
ји Универзитета одбране (2018/2019. године).

Тежиште њеног научноистраживачког рада јесте на гео-
метријским интерпретацијама и визуелизацији 3Д простора 
у грађевинарству и архитектури. Посебно се као окосница 
њеног истраживања истиче тема конкавних полиедара друге 
врсте (concave polyhedra of the second sort, CC-II), коју је дефи-
нисала у својој докторској дисертацији и којом се даље бави-
ла у преко 30 радова објављених у међународним часописи-
ма и зборницима са међународних и домаћих конференција. 
Са радом на ову тему освојила је и награду на међународној 
изложби Dimensions Reflected (2020) у организацији Српског 
удружења за геометрију и графику (СУГИГ). Аутор је уџбе-
ника Рачунарска геометрија са 3Д моделовањем и Збирке 
решених задатака из рачунарске геометрије са 3Д моделова-
њем. Као аутор или коаутор објавила је више од 80 научних 
радова у међународним часописима или зборницима са до-
маћих, односно међународних конференција. Учесник је три 
национална пројекта под покровитељством МПНТРС. Члан 
је Српског удружења за геометрију и графику (СУГИГ), чија 
је председница била у периоду од 2014. до 2016. године. Тако-
ђе, члан је и међународног удружења International Society on 
Geometry and Graphics (ISGG).

В. проф. др 
СЛОБОДАН Ж. МИШИЋ 

дипл. инж. арх.
Рођен је у Пироту 1967. године. Ди- 
пломирао је 1993. године на Ар-
хитектонском факултету Универ-
зитета у Београду, а 2005. године 
на истом факултету одбранио је 
и магистарску тезу. Докторску ди- 
сертацију под називом Конструк-
тивно-геометријско генерисање ку- 
пола са конкавним полиедарским површима одбранио је на 
Архитектонском факултету у Београду 2013. године.

Од 1996. до 2017. године ради на Катедри за математи-
ку, физику и нацртну геометрију Грађевинског факултета у 
Београду на предметима Нацртна геометрија и Рачунарска 
геометрија. У звање доцента Грађевинског факултета Уни-
верзитета у Београду изабран је 2013. године. Учествовао 
је у реализацији наставе из предмета Нацртна геометрија и 
Техничко цртање на Војнотехничкој академији у Београду 
школске 2001/2002. године. У периоду од 2007. до 2010. годи-
не на Архитектонском факултету Универзитета у Београду у 
звању асистента изводи наставу из предмета Геометрија об-
лика 1 и Геометрија облика 2. На Саобраћајном факултету 
Универзитета у Београду предаје Нацртну геометрију у пе-
риоду од 2014. до 2016. године, а на Факултету примењених 
уметности Универзитета уметности у Београду од 2014. до 

2017. године као гостујући наставник реализује наставу из 
предмета Нацртна геометрија и Перспектива.

Објавио је више научних радова у домаћим и страним 
часописима и на домаћим, односно међународним конфе-
ренцијама из области синтетичке и примењене геометрије 
и теорије полиедарских структура и њихове примене у ар-
хитектури, инжењерству и уметности.

Члан је Српског удружења за геометрију и графику и 
Инжењерске коморе Србије.

Од 2017. године ванредни је професор Факултета при-
мењених уметности Универзитета уметности у Београду.

Доц. др 
МАГДАЛЕНА С. ДРАГОВИЋ 

дипл. инж. арх.
Рођена је у Београду 1966. године. 
Дипломирала је на Архитектон-
ском факултету Универзитета у 
Београду 1993. године, а 2001. го-
дине на истом факултету одбра- 
нила је и магистарску тезу. Док-
торску дисертацију одбранила је 
на Архитектонском факултету у 
Београду 2013. године, након чега је изабрана на Грађе-
винском факултету Универзитета у Београду у звање до-
цента 2014. године. Од 1994. године ангажована је у наста-
ви на Катедри за математику, физику и нацртну геометрију 
Грађевинског факултета у Београду на предмету Нац- 
ртна геометрија, од 2008. године на предмету Рачунар- 
ска геометрија, као и Визуелизација и 3Д модели у геоде-
зији oд 2016. године. Од 2019. године наставник је и на 
новом предмету на мастер студијама смера Путеви и же-
лезнице под називом 3Д моделовање и визуелизација у гра-
ђевинарству.

Поред наставе на Грађевинском факултету у Београду, 
радила је у звању асистента у настави на предмету Нац-
ртна геометрија и перспектива на Архитектонском факул-
тету 1994, 1995. и 2000 године, а на предметима Геометрија 
облика 1 и 2 у периоду од 2007. до 2010. године, као и на 
Саобраћајном факултету у Београду на предмету Нацртна 
геометрија током 2006. године. Бави се науком у областима 
пројективне и синтетичке геометрије, нацртне геометрије, 
рачунарске геометрије, геометријске едукације и примење- 
не геометрије у областима архитектуре, уметности, геодези-
је, физике и др., уз примену нових технологија и софтвера. 
Објавила је преко 80 научних радова у домаћим и страним 
часописима, на домаћим и међународним конференцијама. 
Рецензент је у домаћем часопису Конзервацијске свеске, као 
и на домаћим и међународним конференцијама из области 
геометрије и инжењерске графике и мултидисциплинар-
ним конференцијама, на пољу културне баштине.



344   ◆   175 година Грађевинског факултета Универзитета у Београду (1846–2021)

II

Ка
те

др
е

М
Ф

Н
Г

друштвене науке
В. проф. др 

МИЛИЦА ВУЛЕТИЋ
Рођена је 1938. године у Београду. 
Дипломирала je 1961. године на 
Катедри за енглески језик и књи-
жевност Филолошког факултета 
y Београду. Ha истом факултету 
магистрирала је 1980. године. За- 
вршила је 1967. године и специ-
јализацију за научне и стручне 
преводиоце. Радила je y спољној 
трговини и y Савезном извршном већу – служба за посло- 
ве превођења. Била je предавач и виши предавач за ен-
глески језик на Вишој грађевинској школи. Докторску 
дисертацију из области лингвистике одбранила је 1987. 
године на Филозофском факултету y Нишу. За вишег пре-
давача за енглески језик на Грађевинском факултету y Бео-
граду изабрана je 1985. године, док је 1992. године изабрана 
y звање ванредног професора на истом факултету. Аутор 
je три уџбеника из стручног енглеског језика, од којих су 
два, English for Civil Engineers (ca M. Хорватовић) из 1991. го-
дине и English in Geodesy из 2003. године, од посебног значаја 
за студенте и инжењере грађевинарства и геодезије. Актив-
но је учествовала у превођењу научних и стручних радова 
наставника Грађевинског факултета на енглески језик, као 
и у превођењу стручне литературе са енглеског језика. На-
ставу из терминологије грађевинарства држала је десет го- 
дина у оквиру течаја при Удружењу научних и стручних 
преводилаца. Отишла је у пензију 2001. године, али и даље 
активно учествује у превођењу и организацији курсева еду-
кације стручног енглеског језика. Била je председник Скуп-
штине заједнице виших школа Србије.

наУчноИстражИвачкИ рад

Уводне напомене
Научноистраживачки рад чланова Катедре у периоду од 
1996. до 2021. године био је интензиван. Велики број истра- 
живања која су спроведена у оквиру међународних и дома-
ћих научноистраживачких пројеката и кроз израду док-
торских теза одвијао се у сарадњи са другим катедрама 
Грађевинског факултета, као и другим техничким и при-
родно-математичким факултетима и институтима Универ-
зитета у Београду. Највећи број истраживачких пројеката 
је због тога мултидисциплинаран. Чланови Катедре су били 
и активни учесници у израдама синтезних, мастер, диплом-
ских и докторских радова као тутори или ментори, а че-
сто су и учесници комисија за оцену и одбрану докторских 
дисертација на другим факултетима Универзитета у Бео-

граду (Елeктротехничком, Технолошко-металуршком, Архи- 
тектонском и Математичком факултету).

Менторства
Чланови наше Катедре су у периоду од 1996 до 2020. године 
били ментори једне докторске дисертације: Петојевић Зо-
рана, Оптимизација грађевинских мера у циљу смањења по-
требне енергије за грејање у стамбеним зградама, одбрањене 
2018. године (ментор в. проф. Горан Тодоровић), као и ви-
ше мастер, дипломских и синтезних радова из области гра-
ђевинске и техничке физике.

научни пројекти

страни (међународни) научни пројекти
У периоду 2000–2004. године чланови Кабинета за техничку 
физику учествовали су у реализацији ТЕМПУС пројекта The 
improvement of the teaching and studying of Physics at the technical 
faculties of Belgrade University (YU), based on a comparison be-
tween the ways that Physics is taught at universities in the EU and 
in Belgrade University чији је координатор био проф. Вељко 
Георгијевић. Пројекат је имао за циљ осавремењивање на-
ставе предмета из области физике на техничким факулте-
тима Универзитета у Београду. Рађен је у сарадњи четири 
техничка факултета Универзитета у Београду: Електротех-
ничког, Грађевинског, Технолошко-металуршког и Машин-
ског са техничким факултетима универзитета у Кембриџу, 
Лондону, Цириху и Делфту. Наставници су размењивали ис-
куства у оквиру заједничких састанака и обилазака науч-
ноистраживачких лабораторија за практичне вежбе. Резул-
тати пројекта су: написан заједнички уџбеник Предавања 
из физике за техничке факултете Универзитета у Београду, 
чији су коаутори са Катедре проф. Вељко Георгијевић и доц. 
Љиљана Брајовић и Практикум за лабораторијске вежбе из 
физике аутора доц. Горана Тодоровића и асистента мр Пеђе 
Михаиловића са Електротехничког факултета Универзитета 
у Београду, а за потребе израде вежби на сетовима апара-
тура купљених из буџета овог пројекта за Завод за физику 
техничких факултета у Београду. У реализацији пројекта 
учествовали су и тадашњи асистенти мр Радован Госпавић 
и мр Миодраг Маловић.

Билатерални француско-српски пројекат Павле Савић 
(2004–2005) под називом Детекција оштећења у композит–
ним цевима коришћењем оптичких влакана (Defect detection 
in composite tubes by using optical fibers) омогућио је да се си-
стем за детекцију оштећења у композитним материјалима на 
бази уграђених оптичких влакана, развијен у сарадњи Гра-
ђевинског и Технолошко-металуршког факултета, успешно 
примени код израде цеви од композитних материјала и за 
њихово испитивање под високим притиском у Лабораторији 
за примењену механику Р. Шателе Универзитета Франш-Кон- 
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те у Безансону, Француска. Учесник овог пројекта са Кате-
дре је доц. Љиљана Брајовић.

Вишегодишњи билатерални пројекат Руске академије 
наука и Српске академије наука и уметности (2007–2019) 
под називом Foundational Research in Quantum Information 
Theory and Quantum Computing Related to Applications in 
Quantum Technologies, а у којем је учествовала доц. Милена 
Давидовић, бавио се у оквиру формулације квантне меха-
нике у фазном простору анализом различитих квантних 
квазидистрибуција. Посебно су проучаване Хусимијеве 
функције, њихове особине и трансформације при преласку 
система између различитих квантних стања. Дати су при-
мери примене у временско-фреквенцијској анализи сигна-
ла и развијен је нови метод одређивања Хусимијевих сим-
бола за операторе.

У оквиру пројекта Parametric Research of the Studenica 
Church, a UNESCO Heritage Site, as a Model for Advanced Stu-
dies of Medieval Architecture (2016–2021) примењена су зна- 
ња из историје архитектуре, геометрије, геометријског мо-
деловања, оптике и геодезије на објекту светске културне 
баштине из епохе средњовековне архитектуре Србије, а са 
циљем да се новим технологијама и савременим методама 
расветли улога градитеља у византијском друштву и транс-
фер њихових знања кроз векове. Истраживања су вршена 
у сарадњи Гређевинског факултета и Dept. of Architecture, 
College of Design of Iowa State University, Ames, Iowa, а учес-
ници са Катедре су в. проф. Александар Чучаковић и доц. 
Магдалена Драговић.

домаћи научни пројекти
У периоду од 1996. до 2019. године чланови Катедре су 
учествовали на великом броју научноистраживачких про-
јеката које је финансирало Министарство за науку из об-

ласти технолошког развоја, основних истраживања, ин-
тегралних и интердисциплинарних истраживања, као и 
истраживања из области енергетске ефикасности.

Чланови Кабинета за техничку физику учествовали су на 
више пројеката који у себи садрже аспекте грађевиске физике 
и енергетске ефикасности. Међу њима су: Рационализација 
потрошње енергије и екологија у грађевинским објектима са 
аспекта грађевинске физике (1996–2000, В. Георгијевић, Г. 
Тодоровић); Енергетски губици зграда (2004–2005, В. Георги-
јевић, Љ. Брајовић, Г. Тодоровић); Енергетски ефикасна ру-
рална српска кућа пројектована на принципима одрживог 
развоја (2006–2009, В. Георгијевић, Љ. Брајовић); Меродавне 
спољне температуре у језгрима градова – урбана темпера-
турска острва (2006–2007, Г. Тодоровић); Побољшање енер-
гетске ефикасности зграда у Србији и унапређење Национа-
лних регулативних капацитета за њихову сертификацију 
(2011–2019, Г. Тодоровић, Р. Госпавић). Истраживања у ок-
виру ових пројеката могу се поделити на истраживања у об-
ласти мерења температуре и влажности код грађевинских 
конструкција, експериментално одређивање термичких пре-
носних функција грађевинских преграда, експериментално 
одређивање динамичких параметара термичких омотача, 
експериментално одређивање U-вредности зидова, експе-
риментално одређивање соларних добитака и линијских и 
тачкастих губитака, утицаја садржаја влаге на топлотне ка-
рактеристике бетона, решавање ill-posed класе проблема тем-
пературских поља методом регуларизације.

У оквиру пројеката Истраживање метода дуготрајног 
и краткотрајног мониторинга грађевинских конструкција 
(2006–2010, Љ. Брајовић, М. Маловић) и Истраживање ста- 
ња и метода унапређења грађевинских конструкција са ас- 
пекта употребљивости, носивости, економичности и одр- 
жавања (2011–2019, Љ. Брајовић, М. Маловић, Г. Тодоровић, 
Р. Госпавић) развијени су хардвер и софтвер елекронског 
система за бежично очитавање вибрација на грађевинским 
објектима на бази мреже МЕМС акцелерометара и систе-
мом за допуњавање енергије на бази соларних ћелија. Раз-
вијен је оптоелектронски сензор мерења угиба на шинама, 
као и систем за мерење површинских температура шина у 
реалном времену.

У оквиру пројеката Теоријска анализа електронских и 
оптичких карактеристика наноструктура (2001–2005, Г. 
Тодоровић) и Наноструктуре и нанокомпоненте у физи-
чкој електроници полупроводника (2006–2010, Г. Тодоро-
вић) третирана је проблематика електричних и оптичких 
особина полупроводничких направа нанометарских ди-
мензија. Анализиране су апсорпција и емисија електро-
магнетног зрачења и израчунавани ефективни пресеци за 
апсорпцију фотона при електронским прелазима.

Могућност примене интерферометарских фибер-опти-
чких сензора на бази оптичких влакана са елиптичним 
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језгром за истовремено мерење температуре и истезања ис-
питивана је у оквиру пројекта Електромагнетика, микро-
таласна техника и оптичке комуникације (1996–2000, Љ. 
Брајовић). Пројекат Развој технологије и полуиндустриј-
ских постројења за добијање стаклених, полимерних и хи-
бридних композитних светловодних каблова (2006–2010, 
Љ. Брајовић) такође се бавио фибероптичким сензорима. 
У оквиру њега је испитивана могућност коришћења мо-
номодних и мултимодних телекомуникационих оптичких 
влакана као сензора за праћење стања композитних мате-
ријала ојачаних стакленим влакнима. Оптичка влакна су 
уграђива-на у композитне плоче, штапове и цеви који су 
излагани статичким и динамичким оптерећењима и пра-
ћени су оптички сигнали у реалном времену и моделована 
оштећења.

У оквиру пројекта Оптоелектронски нанодимензиони 
системи – пут ка примени (2011–2019, Љ. Брајовић) мере-
не су, испитиване и моделоване оптичке особине наноком-
позитних материјала на бази полимера нановлакана и на-
ночестица и оптимизоване њихове карактеристике.

У оквиру пројекта Генерисање и карактеризација на-
нофотонских функционалних структура у биомедицини 
и информатици (2011–2019, М. Давидовић) анализирана 
су интерференциона поља праћењем линија тока густине 
електромагнетске енергије. Теоријски опис експеримена-
та у области атомске интерферометрије на основу анализе 
временске еволуције таласне функције атома преко које је 
рачуната видљивост интерференције приказан је у оквиру 
пројекта Квантна и оптичка интерферометрија (2006–
2010, М. Давидовић).

Пројекат Нови приступ проблемима заснивања квантне 
механике са аспекта примене у квантним технологијама и 
интерпретацијама сигнала различитог порекла (2011–2019, 
М. Давидовић) бави се Хусмијевим функцијама, њиховим 
особинама, трансформацијама и применама у временско-
фреквенцијској анализи сигнала.

Теоријска истраживања из области комутативне и не-
комутативне алгебре, теорије прстена и математичке ло-
гике вршена су у оквиру пројекта Алгебарске структуре, 
симболички рачун и теорија бројева (2000–2005, А. Ерић, 
З. Пуцановић). Пројекат Топологија, геометрија и глобална 
анализа на многострукостима и дискретним структу-
рама (2018–2020, М. Пешовић) јесте мултидисциплинар-
но истраживање у области алгебарске топологије, дифе-
ренцијалне геометрије, глобалне анализе (тополошке и 
геометријске) и комбинаторике, као и њихових примена у 
дискретној и рачунарској геометрији и другим областима. 
Обједињује неколико важних математичких дисциплина 
које деле заједничке предмете и објекте истраживања, као 
што су Риманове, Банахове, симплектичке, триангулисане 
и друге многострукости и симплицијални комплекси.

Тема пројекта Примена резултата напредног развоја про-
сторних структура у области 3Д трансформације, кон-
струисања нових материјала симпролита и технологија 
(2008–2010, А. Чучаковић, М. Обрадовић, М. Димитријевић, 
С. Мишић) тиче се изучавања и развоја просторних струк-
тура, испитивања могућности генерисања самих структу-
ра, њихових облика и трансформабилности, као и њихове 
геометријске обраде и анализе, изводљивости у пракси и 
применљивости у архитектури и грађевинарству.

Пројекат Развој нових информационо-комуникационих 
технологија, коришћењем напредних математичких ме-
тода са применом у медицини, енергетици, е-управи и за-
штити националних баштина (2011–2015, М. Обрадовић), 
који обухвата 40 научних институција из читаве земље, 
кроз примену савремених информационих и софтверских 
решења, интегрише напредне алате са широким научним, 
методолошким, аналитичким и друштвено релевантним 
приступом истраживањима у овим областима.

организације међународних и домаћих конгреса
Чланови Катедре учествовали су у организационим одбо-
рима међународних и домаћих конференција. Као предсе-
дници организационих одбора или кустоси учествовали 
су у организацији:
1.  5th International Scientific Conference on Geometry and Gra-

phics, MoNGeometrija 2016, jun 23–26. 2016, Begrade, Ser-
bia (председник организационог одбора била је в. проф. 
др Марија Обрадовић);

2.  Међународне изложбе Dimensions Reflected, 2020. (кустос 
в. проф. Марија Обрадовић);

3.  Конгреса метролога 2011. године у Кладову (копредседник 
организационог одбора била је в. проф др Љ. Брајовић).

ПравцИ развоја катедре

настава
Нова акредитација наставних програма из 2021. године уво-
ди значајне промене у структури студија, садржају предме-
та, статусу предмета и увођење нових. Велика промена у об- 
ласти студија Грађевинарсва јесте увођење јединствених 
трогодишњих ОАС и двогодишшњих МАС, што је про-
менило статус, садржај и обим предмета из области мате-
матике, физике и нацртне геометрије. Такође, извршена је 
реорганизација постојећих ОАС и МАС у области геодези-
је и геоиформатике и поред Одсека за геодезију уводи се 
нови Одсек за геоинформатику.

Очекује се да се остваре напори наших наставника и са-
радника Кабинета за математику и Кабинета за техничку 
физику и успешно уведе и организује интернационални ма-
стер курс у оквиру Erasmus+ програма, заједно са Катедром 
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за хидротехнику, Катедром за геодезију и геоинформатику 
и Катедром за теоријску механику и теорију конструкција, 
што би дало нов квалитет раду Катедре и привукло млађе 
сараднике.

Настава из области математике
На основним академским студијама Грађевинарство на-
става се одвија кроз три предмата и то: Математика 1 са 
фондом часова 3+4, Математика 2 са фондом часова 2+3 и 
Математика 3 са фондом часова 2+3 у I, II и III семестру. 
Садржаји ових предмета су измењени у односу на претход-
ну акредитацију. Настава у оквиру ОАС Геодезија и ОАС Ге-
оинформатика обухвата предавања из предмета Математи-
ка 1 и Математика 2 са фондом часова 3+4 у I и II семестру и 
Математику 3 са фондом часова 2+3 у III семестру. Садржај 
предмета није исти као за Грађевински одсек. На новом 
студијском програму Геоинформатика уведена су два нова 
математичка предмета: Дискретне математичке структуре 
у I семестру, са фондом часова 2+2, и предмет Статистичка 
анализа у III семестру, са фондом часова 3+2.

У складу са савременим потребама и новим правцима ра-
звоја грађевинарства, геодезије и геоинформатике, в. проф. 
Зоран Пуцановић креирао је нови предмет – Нумеричка 
линеарна алгебра и примене на ДАС. Остали предмети из 
области математике на ДАС исти су као код претходне 
актредитације.

Настава из области техничке физике, 
физичке електронике и грађевинске физике
На Одсеку за грађевинарство у оквиру ОАС у I семестру 
предаје се предмет Техничка физика са фондом часова 3+2 
и са нешто смањеним програмом из области електромагне-
тизма и уведеном акустиком. У оквиру IV семестра слуша 
се предмет Грађевинска физика, са фондом часова 2+2, као 
изборни предмет са нешто смањеним програмом у одно-
су на претходну акредитацију. На Одсеку за геодезију се у 
оквиру ОАС предају по садржају мало измењени предме-
ти Техничка физика 1 и Техничка физика 2 у I и II семстру, 
са фондом часова 3+2. Предмет Електроника у геодезији 
уместо у оквиру мастер студија предаје се као изборни у 
III семестру основних академских студија, са фондом ча-
сова 3+1. На новооснованом Одсеку за геоинформатику, 
предаје се предмет Техничка физика 1, са фондом часова 
3+2, у I семестру, а предмет Физички принципи даљинске 
детекције, са фондом часова 3+1, у III семестру. Форми-
ран је и нови предмет Сензори, са фондом часова 3+2, у VI 
семестру, који се бави принципима рада и мерним карак-
теристикама различитих типова сензора, који се налазе у 
оквиру ласерских и радарских система даљинске детекције, 
али и инерцијалних и навигационих система и сензора за 
мерење параметара стања атмосфере и земљишта. Предмет 
предаје в. проф Љиљана Брајовић. На МАС Геодезија на оба 

модула, као и на мастер академским студијама Геоинфор-
матика у програму је предмет Дигитална обрада сигнала, 
са фондом часова 2+2, у III семестру. На модулу Земљишни 
информациони системи и управљање непокретностима у 
оквиру МАС Геодезија предаје се и предмет Физички прин-
ципи даљинске детекције са фондом часова 3+1. На ДАС се 
предају исти предмети као у претходној акредитацији. Због 
увођења нових предмета и промене садржаја на постојећим 
планира се и развој нових лабораторијских вежби.

На специјалистичким студијама Енергетска ефикасност, 
одржавање и процена објеката у вискоградњи уведен је нови 
изборни предмет – Обновљиви извори енергије, са фондом 
часова 3+2, који предају доц. Анина Глумац са Катедре за ме-
ханику и теорију конструкција и в. проф. Горан Тодоровић. 
Предмет покрива проблематику искоришћења енергије ве-
тра и Сунца. Предмети Грађевинска физика и Осветљење у 
зградарству предају се са истим фондовима часова – 2+2.

Настава из области нацртне геометрије
Дошло је до реорганизација курикулума и измене настав- 
них планова и програма и у ужој научној области Инже-
њерска геометрија – теорија, геометријска обрада и презен-
тација у грађевинарству, која је од 2021. године променила 
име у Инжењерска геометрија и визуелизација простора.

На Одсеку за грађевинарство, као обавезан предмет у 
I семестру ОАС, уводи се предмет Нацртна геометрија са 
рачунарским цртањем са фондом 2+3, који предаје проф. 
Александар Чучаковић.

На Одсеку за Геодезију постоје два изборна предмета у 
I семестру ОАС: Компјутерска визуелизација 3Д простора 
у геодезији, са фондом 2+3 часа, и Рачунарска геометрија, 
са фондом 2+3. На новоформираном Одсеку за геоинфор-
матику предмет Визуелизација и презентација 3Д модела у 
геодезији је задржан, сада као обавезан, у II семестру основ-
них академских студија са фондом 3+3.

Посебан напредак од ове акредитације очитава се и у то-
ме да су наставници са Катедре в. проф Марија Обрадовић, 
в. проф Александар Чучаковић и доц. Магдалена Драговић 
уврштени као предавачи на два нова предмета на док-
торским студијама: Геометријски принципи генерисања 
просторних структура у грађевинарству и 3Д геометријски 
поступци за реконструкцију објеката у грађевинарству. 
Очекује се да ће ови предмети одиграти велику улогу у 
формирању научног подмлатка који ће наследити постоје-
ће наставнике на овој ужој научној области.

наука
У оквиру научноистраживачког рада планира се наста-
вак започетих истраживања и конкурисање за нове међу-
народне и домаће пројекте у сарадњи са осталим катедра-
ма Грађевинског, али и осталим факултетима и научним 
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институтима Универзитета у Београду. Због специфично-
сти Катедре да се њени наставници и сарадници баве раз-
личитим научним областима, планирана истраживања би-
ће врло разноврсна и мултидисциплинарна.

У области математике истраживачке теме ће се односи-
ти на теорију графова и њихове примене, посебно у области 
линеарног програмирања, криптовања и матричне теорије, 
што има велику примену у техничким наукама, а посебно 
статици. Поред наведеног, планирају се истраживања из 
примене алгебарских алата у области вештачке интели-
генције и посебно машинског учења. Ово се пре свега одно-
си на унапређење SVM (Support Vector Machine) методe пот-
порних вектора за регресију и класификацију, применом 
метода линеарне алгебре и нумеричке линеарне алгебре, 
као и на дубоко учење неуронским и конволутивним не-
уронским мрежама.

У области грађевинске физике планирају се експери-
ментална истраживања усмерена на мерења и анализу дво-
димензионалне нестационарне расподеле температурског 
поља у фероцементним сендвичним панелима у пожар-
ним условима и равијање нелинеарног физичког модела за 
симулацију нестационарне термпературске расподеле уну-
тар посматране вишеслојне структуре у пожарним услови-
ма.

У области мерења неелектричних величина у грађеви-
нарству планира се истраживање примене постојећих и раз- 
вој нових електричних, оптоелектронских и фибероптич-
ких сензора за детекцију оштећења и праћења стања грађе-
винских структура, а посебно железничке инфраструктуре.

У области физике, техничке физике и физичке електро-
нике истраживачке теме ће се бавити: 1) спектроскопском 
анализом и моделовањем оптичких карактеристика поли- 
мерних нанаокомпозитних материјала кроз наставак сара-
дње са Технолошко-металуршким факултетом; 2) Бомовим 

приступом у анализи и интерпретацији дифракционих и 
оптичких феномена; 3) применама  Хусимијеве  функције у 
квантној механици и обради сигнала кроз наставак сарадње 
са Институтом за физику.

Из области примене нацртне геометрије и визуелизаци-
је у 3Д простору планира се: 1) наставак истраживања по-
лиедарских структура са делтаедарским омотачем и мул-
тилатералном радијалном симетријом који имају бројне 
примене у области урбаних репера и едукативних играча- 
ка; 2) проучавање примене оптималних техника визуели-
зације и презентације у инжењерским комуникацијама, 
као и унапређење начина визуелизације модела коришће-
њем савремених компјутерских софтвера; 3) наставак ис-
траживања бионичких принципа у дигиталном моделова-
њу архитектонских форми савременог дизајна; 4) наставак 
рада на примени параметарског и реверзног моделовања 
цркава средњовековних манастира у Србији, што је од ве-
ликог значаја за очување културне баштине.

научни и наставни подмладак
У наредном периоду, због повећања броја часова, увођења 
нових и осавремењивања постојећих предмета, али и вели-
ке смене генерација у наредних пет до десет година, очекује 
се да се Катедра знатно подмлади са више асистената сту-
дената докторских студија. Они би били укључени и у на-
учноистраживачки рад и у својим матичним научним об-
ластима и кроз заједничке пројекте у оквиру Факултета. 
Садашњи асистенти на математичким предметима су при 
крају израде докторских дисертација, тако да се очекује да у 
кратком временском периоду постану наставници, да уводе 
нове методе у извођењу наставе и буду главни носиоци на-
учноистраживачког рада.
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Студентско организовање као важан чинилац високог обра-
зовања на Грађевинском факултету Универзитета у Београду 
постоји у различитим облицима од самог зачетка високог 
образовања на нашем факултету. До ступања на снагу Бо-
лоњског система и усвајања Закона о високом образовању, 
студентско организовање спровођено је кроз неформално 
организовање студентских удружења и функције студента 
продекана. Студенти грађевинарства су своја права и циљеве 
остваривали удруживањем и чланством у Савезу студената 
Грађевинског факултета.

Законом из 2005. године даје се оквир учешћа студената 
у оквирима високог школства, а прописује се и постојање 
Студентског парламента. Одредбе које се односе на сту-
дентско организовање укључене су и у нови Закон о висо-
ком образовању из 2017. године. Међутим, показало се да 
су од 2005. године и периода формирања првих студентских 
парламената, праксе на факултетима и универзитетима би-
ле потпуно различите. Услед таквих прилика, 2021. године 
усвојен је Закон о студентском организовању који јасно уре-
ђује положај, делатност, надлежност и организацију пред-
ставничких тела и студентских организација.

Студентски парламент
Студентски парламент Грађевинског факултета је орган пре-
ко којег студенти остварују своја права и штите своје интере-
се на Грађевинском факултету.

Представници студената у органима и телима Факултета, 
другим установама, институцијама и телима у којима студен-
ти именују своје представнике, раде са циљем остваривања и 
заштите интереса студената. Статус Студентског парламен-
та, као органа Грађевинског факултета, дефинисан је Стату- 
том Грађевинског факултета Универзитета у Београду. Пра-
вилником о раду Студентског парламента уређен је делокруг 

рада, избор чланова организа-
ција и управљање Студентским 
парламентом Грађевинског фа- 
култета Универзитета у Бео-
граду.

Студентски парламент чини 
16 чланова које бирају студен-
ти одговарајућег модула и го-
дине, већином гласова студе-
ната изашлих на изборе, и то:
◆  са прве и друге године по три 

студента (два са студијског 
програма Грађевинарство и 
један студент са студијског програма Геодезија и геоин-
форматика);

◆  један представник модула Хидротехника и водно еколо-
шко инжењерство;

◆  један представник модула Путеви, железнице и аеродроми;
◆  један представник модула Управљање пројектима у грађе-

винарству;
◆  један представник треће године студијског програма Гео-

дезија и геоинформатика;
◆  један представник треће године модула Конструкције;
◆  два представника четврте године модула Конструкције;
◆  један представник мастер студија модула Конструкције;
◆  са мастер студија студијског програма Геодезија и геоин-

форматика по један члан са прве и друге године.
Студент продекан и представник Грађевинског факулте-

та у Студентском парламенту Универзитета јесу чланови 
Студентског парламента по функцији.

Студент продекан координира рад студентских органи-
зација на Факултету, заступа интересе студената, информи-
ше студенте о свим факултетским одлукама и питањима од 

◆ Studentske organizacije

Лого Студентског парламента 
Грађевинског факултета 
Универзитета у Београду
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значаја за студенте и обавља послове координације између 
Студентског парламента и других органа Факултета.

Поред учествовања у Студентском парламенту, студен-
ти учествују у раду Наставно-научног већа где расправљају, 
односно одлучују о питањима која се односе на осигурање 
квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу 
ефикасности студирања и утврђивања броја ЕСПБ.

Студентски парламент Факултета бира чланове Саве-
та из реда студената који су по први пут уписали годину у 
школској години у којој се избор врши.

Осим учествовања у органима Факултета, студенти уче-
ствују у раду Статутарне комисије, Комисије за обезбеђење 
и унапређење квалитета на Факултету, Комисије за праће-
ње и унапређење квалитета наставе на основним, мастер, 
специјалистичким и докторским студијама, Наставне ко- 
мисије, Комисије за докторске студије, Дисциплинске ко-
мисије, Етичке комисије и Комисије за акредитацију.

Међународно удружење студената грађевинарства 
– локални комитет Београд
Међународно удружење студената грађевинарства ИАЦЕС 
(International Association of Civil Engineering Students) је непро-
фитна и неполитичка организација, основана и вођена од 
стране студената који су заинтересовани да, поред стицања 
звања грађевинског инжењера, развију своју међукултуралну 
комуникацију и лидерске способности.

ИАЦЕС је основан у септембру 1989. године, када су се 
студенти из различитих европских земаља окупили на Тех- 
ничком универзитету у Делфту у Холандији, на првом Ака- 
демском конгресу студената грађевинарства (ACCESS – Aca-
demic Congress of Civil Engineering Students). Почетни циљеви 
били су следећи: промовисање сарадње и размена идеја међу 
студентима грађевинарства, као и стварање нових контаката 
широм Европе. Кроз неколико година, контакт је био оства-

рен са више од 50 универзитета широм Европе, а данас ИА-
ЦЕС броји чланове из целог света, укључујући и 22 локална 
комитета у Европи, Азији и Африци, као и више од 30 локал-
них комитета у Средњој и Латинској Америци.

Локални комитет (ЛК) Београд основан је 1991. године у 
Стокхолму у Шведској на ACCESS-у од стране студената Гра-
ђевинског факултета Универзитета у Београду, међу којима је 
био и наш садашњи декан, проф. др Владан Кузмановић. Од 
самог оснивања, ЛК Београд тежи повезивању студената на-
шег факултета са остатком света, као и стварању поузданог, 
добро организованог и вредног тима који унапређује сопстве- 
на и професионална знања из области грађевинарства. С по-
носом можемо рећи да су алумни, односно старији чланови 
Локалног комитета Београд, данас цењени грађевински ин-
жењери широм света, а неки чак употпуњавају колектив фа-
култета. Локални комитет Београд је годинама представљао 
један од носећих стубова ИАЦЕС-а на интернационалном 
нивоу и тај статус одржава и данас.

ИАЦЕС представља мрежу која повезује студенте широм 
света. Учешћем у активностима, будући млади инжењери 
имају могућност да употпуне своја знања и упореде своја иску- 
ства са колегама из иностранства. Поред студентских размена, 
ИАЦЕС се бави организацијом разних предавања и семинара 
о најинтересантнијим темама из струке, као и организацијом 
посета актуелним градилиштима у циљу подстицања студе-
ната на ширење њиховог знања стеченог на факултету уз не-
формално образовање. Такође, чланови стичу могућност да 
ступе у контакт са многим грађевинским компанијама ши-
ром света и кроз таква искуства започну своје прве кораке у 
корпоративном свету.

Сваке године, поред догађаја које организују локални ко-
митети, постоје два годишња састанка на којима се састаје Ге-
нерална скупштина представника ИАЦЕС-а (GAR – General 
Assembly of Representatives). Та два најважнија догађаја јесу 

ИАЦЕС локални комитет у Београду организује предавање

International Summer Conference 
of Civil Engineering Students (ISUCCES 2017), Osijek: 

најбољи модел из Србије Исидоре Јаковљевић и Синише Саватовића
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Академски конгрес студената грађевинарства (ACCESS), који 
се обично одржава у октобру, и Mid-Term Meeting (МТМ), ко-
ји се обично одржава у мају, као и Међународно такмичење 
студената грађевинарства ICEC (International Civil Engineering 
Competition), које постаје саставни део годишњих догађаја и 
симбол ИАЦЕС-а.

Локални комитет који ће бити домаћин сваког од ових го-
дишњих догађаја бира се на седницама скупштине ИАЦЕС-а. 
Локални комитет Београд 2021. године има част да буде до-
маћин ACCESS-а и уз то да прослави тридесетогодишњицу 
свог постојања у недељи између 3. и 10. октобра 2021. године. 
Срж сваке ИАЦЕС-ове размене представља повезивање и 
одржавање контаката и пријатељстава између студената и 
алумни чланова, као и преношење духа ИАЦЕС-а на млађе 
генерације будућих грађевинских инжењера.

Удружење студената геодезије 
Грађевинског факултета
Удружење студената геодезије Грађевинског факултета (УСГ-
-ГРФ) је самостална, непрофитна организација основана 
2010. године са циљем побољшања услова студирања на Од-
секу за геодезију и геоинформатику. Циљеви удружења јесу 
организација активности едукативног, забавног, спортског и 
хуманитарног карактера, као и остваривање сарадње са уни-
верзитетима, студентским и другим организацијама у земљи 
и иностранству.

Основна активност 
Удружења јесте пружа-
ње прилике студентима 
за допунско и нефор- 
мално образовање, ства- 
рајући тиме додатну вре- 

дност образовању које пружа Факултет. Непрекидно се 
бавимо решавањем проблема едукације студената, органи-
зовањем радионица и скупова који томе доприносе. Ску-
пови регионалног и интернационалног карактера јесу ску- 
пови на којима учествујемо и остварујемо нова познанства 
са колегама из региона и иностранства. У току рада у 
претходним годинама Удружење може да се похвали орга- 
низовањем стручно-научног скупа „Нови трендови у гео- 
детској струци”, где студенти стичу знања о новим техноло-
гијама од стране водећих геодетских представника у Србији. 
Поред тога, организујемо писање мотивационих писама и 
биографија у сарадњи са Центром за развој каријере.

Са сигурношћу можемо рећи да активности Удружења 
доприносе побољшању квалитета студентског живота на 
Грађевинском факултету. Тежимо да осигурамо континуи-
тет активности које спроводимо и објаснимо значај нефор-
малног образовања и ангажовања на друштвеним активно-
стима током студија.

Клуб студената технике
Клуб студената технике (КСТ) основан је 1954. године од-
луком ректора Високе техничке школе као место окупљања 
студената Грађевинског, Архитектонског и Електротехнич-
ког факултета. Клуб је од настанка до данас регистрован 
као друштвена организација. Оснивачи и власници Клуба 
су историјски били студенти Грађевинског, Архитектонског 
и Електротехничког факултета, а тако је и данас.

KСТ поседује релевантну организацију и сва пратећа 
организациона документа – статут, органе управљања, орга- 
не контроле, саветодавно тело и редовну изборну годишњу 
скупштину. Студентски парламент Грађевинског факултета, 
по Статуту КСТ-а, учествује у раду годишње скупштине и 
бира осам од 32 делегата скупштине.

Кроз Клуб је, радећи у разним генерацијама, било запо-
слено око 5 000 студената који су стварали програме за пре-

Лого и сајт удружења УСГ-ГРФ Наступ КСТ хора на годишњем маскенбалу

ИАЦЕС локални комитет у Београду 2020. године
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ко 150 000 посетилаца годишње. Захваљујући великим кре-
ативним могућностима и домаћинском самоорганизовању 
студената, КСТ је постао изузетна и култна институција на 
Универзитету у Београду. Ентузијазам, креативност и дух 
радне самодисциплине преносио се кроз многе генерације. 
Програм Клуба је укључивао најпосећеније игранке и ди-
скотеке, атрактивна гостовања свих београдских позори-
шта, социјалне и политичке трибине, изложбе слика и фо-
тографија.

КСТ је постао чувен по својим новогодишњим маскен- 
балима, који имају традицију дугу преко 40 година, и једин-
ственим градским релијима.

Клуб је био расадник успешних људи у земљи и свету, 
било у стручним било у слободним занимањима. Иако је 
Клуб 2014. године обележио 60. рођендан, он ће остати вечно 
млад. Духовна веза КСТ-оваца, разних генерација, показује 
како он може да траје и истраје, како би наши потомци пам-
тили нас, бар онако како ми памтимо претходнике.

Факултет има добру праксу да вреднује и награђује успех 
својих најбољих студената. Такође, Факултет подстиче фор- 
мирање фондова из појединих ужих области, које форми- 
рају бивши професори Факултета или значајније фирме, 
који кроз овај вид помоћи студентима (давање награда и 
стипендија) одржавају добар контакт привреде и образо-
вања.

Све награде се додељују на прослави Дана Факултета, 
првог петка у децембру месецу и односе се на претходну 
школску годину.

Студенти генерације
Сваке године се награђује најбољи студент Факултета, сту-
дент са највишим просеком. До 2010. године биран је један 
студент са Грађевинског или Геодетског одсека, док се од 2010. 
године бирају независно студент генерације са Грађевинског 
одсека (четри смера/модула) и Геодетског одсека (два моду-
ла). У наставку се дају имена студената и остварени просек 
током школовања.

Год. Име и презиме Смер/одсек Прос.

1996. Татјана Наумов Конструк. 9,63

1997. Марија Нефовска Конструк. 8,68

1998. Љубица Зечевић Конструк. 8,58

1999. Љиљана Бојић Конструк. 8,56

2000. Иван Марковић Конструк. 9,05

2001. Младен Шошкић Геодезија 9,05

2002. Петар Јованов Геодезија 8,95

2003. Светлана Сеизовић Конструк 9,54

2004. Александар Кострадинов Геодезија 8,93

2005. Будо Зиндовић Хидро. 9,24

2006.
Витомир Рацић Конструк. 9,63

Кристијан Коложвари Конструк. 9,63

2007. Милан Килибарда Геодезија 9,41

2008. Ања Ранђеловић Хидро. 9,51

2009. Невена Перовић Хидро. 9,83

2010. Бранко Шавија Конструк. 9,23

2011.
Владан Илић ПЖА 9,70

Јелена Панџић Геодезија 9,77

2012.
Слободан Радовановић Конструк. 9,73

Александра Ђурић Геоинфор. 9,71

2013.
Јелена Огризовић Конструк. 9,75

Данило Јоксимовић Геодезија 9,71

2014.
Ана Павловић МТИ 9,57

Огњен Антонијевић Геодезија 9,55

2015.
Никола Благојевић Конструк. 9,12

Јован Ковачевић Геодезија 9,90

2016.
Исидора Јаковљевић Конструк. 9,78

Петко Вранић Геодезија 9,58

2017.

Марија Милојевић Конструк. 9,61

Абел Дуран МТИ 9,61

Стефан Милошевић Геодезија 9,95

2018.
Стефан Митровић Конструк. 9,74

Магдалена Секулић Геодезија 9,08

2019.
Верица Југовић Конструк. 9,65

Владан Бошковић Геодезија 9,00

2020.
Иван Нацков Конструк. 9,72

Војкан Милијашевић Геодезија 9,11

Најбољи студенти у текућој школској години
Поред награде за студента генерације која се додељује сва-
ке године, Факултет награђује и најбоље студенте по другим 
критеријумима. У периоду од 2002. до 2008. године награђени 
су студенти са највећом просечном оценом који су редовно 
уписивали годину за годином, по различитим програмима и 
смеровима:

◆ Nagra|eni studenti
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Год. Име и презиме Смер/одсек Год. студ.

2002.

Светлана Сеизовић Конструк. APS

Весна Мајсторовић Конструк. APS

Анина Шаркић Конструк. APS

2003.

Раде Гољовић Геодезија V

Витомир Рацић Конструк. IV

Кристијан Коложвари Конструк. IV

Будо Зиндовић Хидро. IV

2004.

Витомир Рацић Конструк. V

Кристијан Коложвари Конструк. V

Милош Брчкало Хидро. IV

Будо Зиндовић Хидро. V

2005.

Витомир Рацић Конструк. APS

Кристијан Коложвари Конструк. APS

Милош Брчкало Хидро. V

Милан Килибарда Геодезија IV

2006.

Ања Ранђеловић Хидро. V

Милан Килибарда Геодезија V

Бошко Јањушевић Конструк. V

Милош Брчкало Хидро. APS

2007.

Невена Перовић Хидро. V

Андријана Томановић Конструк. V

Вељко Пујевић Конструк. IV

2008.

Бранко Шавија Конструк. V

Владан Илић ПЖА IV

Милан Трифуновић Геодезија III

Верица Ерић Геодезија III

Награда за најбољи магистарски рад је додељена само у 
школској 2004/2005 години:

Год. Име и презиме Просек

2005. Марина Ћетковић 9,24

Награда за најбоље студенте који су дипломирали доде-
љена је у школској 2001/2002. и 2002/2003. години:

Год. Име и презиме

2002.

Кристина Олђе

Зоран Сушић

Оливера Васовић

2003.

Срђан Божовић

Весна Мајсторовић

Славиша Комарица

Сања Боровина

Награда за најбољи студентски стручни рад додељена је 
само у школској 1996/1997. години:

Год. Име и презиме

1997.

Радмила Миловић

Весна Авакумовић

Дејан Драгојевић

Бранислава Јовановић

Јелена Сикимић

Фонд проф. Владимира Королије
Награда из Фонда проф. Владимира Королије додељује се 
студенту са највећом просечном оценом у току студија на 
Конструктивном одсеку. У једном периоду је додељивана и 
најбољим студентима са Геодетског одсека.

Год. Име и презиме Просек

1996.
Татјана Наумов 9,63

Вукан Огризовић (геодетски одсек) 8,64

1997.
Марија Нефовска 8,68

Угљеша Брајковић (геодетски одсек) 8,60

1998.
Александар Милајић 8,83

Љубица Зечевић 8,58

2000.
Стана Живановић 9,28

Иван Марковић 9,05

2001.
Младен Шошкић (геодетски одсек) 9,05

Војислав Митровић 8,95

2002. Мирослав Бурзановић 7,70

2003. Светлана Сеизовић 9,54

2004. Иван Игњатовић 8,81

2005. Анина Шаркић 9,07

2006.
Витомир Рацић 9,63

Кристијан Коложвари 9,63

2007. Дејан Мозеш 8,88

2008. Јелена Нинић 9,09

2009. Андријана Томановић 9,21

2010. Бранко Шавија 9,23

2011. Младена Луковић 9,69

2012. Слободан Радовановић 9,73

2013. Јелена Огризовић 9,75

2014. Јован Фодор 9,53

2015. Никола Благојевић 9,12

2016. Исидора Јаковљевић 9,78

2017. Марија Милојевић 9,61

2018. Стефан Митровић 9,74

2019. Верица Југовић 9,65

2020. Иван Нацков 9,72
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Фонд академика проф. Ђорђа Лазаревића
Награда из Фонда академика проф. др Ђорђа Лазаревића до-
дељује се студенту за најбољи дипломски рад, односно ма-
стер рад из Бетонских конструкција. У периоду до 2001. го-
дине награда је додељивана и за највиши просек.

Год. Име и презиме Просек

1996.
Татјана Наумов (просек) 9,63

Ненад Јовановић (рад) 7,24

1997.
Марија Нефовска (просек) 8,68

Наташа Стојановић (рад) 8,50

1998.
Александар Милајић (просек) 8,83

Дејан Аранђеловић (рад) 8,05

1999.
Љиљана Бојић (просек) 8,56

Јасмина Тодоровић (рад) 8,00

2000.
Стана Живановић (просек) 9,28

Мирослав Марковић (рад) 8,30

2001.
Војислав Митровић (просек) 8,95

Никола Милетић (рад) 7,72

2002. Дејан Драгојевић 8,60

2003. Светлана Сеизовић 9,54

2004. Бојана Кнежевић 8,21

2005. Тамара Шумар 8,30

2006. Јелена Јанковић 8,61

2007. Дејан Мозеш 8,88

2008. Новак Новаковић 7,93

2009. Марко Раднић 8,40

2010. Радован Благојевић 9,07

2011. Милош Марјановић 9,31

2012. Ненад Крстовић 9,00

2013. Немања Деспотовић 9,43

2014. Никола Мирковић 8,29

2015. Иван Милићевић 9,86

2016. Лука Килибарда 8,67

2017. Sara Al-Raghyfi 9,14

2018. Милан Пандрц 8,29

2019. Петар Бајић 8,57

2020. Милица Видовић 9,57

Фонд инж. Милутина Максимовића
Награда из Фонда инж. Милутина Максимовића је у периоду 
до 2000. године додељивана студентима за најбољи диплом-
ски рад.

Год. Име и презиме Просек

1996. Весна Авакумовић (хидро.) 8,63

1997. Ненад Јокић (конструк.) 8,35

1998. Јелена Сикимић (хидро.) 8,47

1999. Горан Недић (хидро.) 8,71

2000. Бојан Миловановић (хидро.) 8,67

Фонд Александра Милошевића
Награда из Фонда Александра Милошевића додељивана је 
студенту који је постигао најбољи успех у току студија на Гео-
детском одсеку. Награда је додељивана до 2001. године.

Год. Име и презиме Просек

1996. Игор Соскић 9,10

1997. Игор Соскић 9,09

1998. Младен Шошкић 8,88

1999. Младен Шошкић 8,81

2000. Оливера Васовић 8,61

2001. Петар Јованов 8,98

Фонд проф. Илије Стојадиновића
Награда из Фонда проф. др Илије Стојадиновића за најбољи 
дипломски/мастер рад из Бетонских мостова. Награду доде-
љује ГП Мостоградња почев од 1983. године. Награђени рад 
представља оригинални студентски пројект бетонског мо-
ста који се истиче нивоом обраде решења и детаља. На из-
бор кандидата у мањој мери утиче просечна оцена током 
студирања.

Год. Име и презиме Просек

1996. Ненад Бакић 7,85

1997. Слободан Поповић 7,63

1999. Слободан Матовић 7,88

2000. Иван Марковић 9,05

2001. Сгеван Лојовић 7,63

2002. Дејан Накић 7,58

2003. Весна Мајсторовић 9,25

2004. Александар Милошевић 8,61

2005. Александра Димитриевска 8,61

2006. Марија Булатовић 7,84

2007. Никола Танасић 8,49

2008. Снежана Драгојевић 8,00

2009. Марко Раднић 8,40

2010. Ана Вељковић 9,02

2011. Снежана Бабић 9,09
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2012. Маја Стјепановић 9,29

2013. Слободан Попадић 9,57

2014. Јелена Огризовић 9,57

2015. Милош Маринковић 9,43

2016. Владимир Криловић 7,83

2018. Илија Криловић 8,57

2019. Стефан Митровић 10

2020. Марко Бајић 7,57

Фонд инж. Драгоша Стојадиновића
Награда из Фонда инж. Драгоша Стојадиновића за најбољи 
дипломски рад из Бетонских мостова. Награда се додељује 
из фонда основаног завештањем породице инжењера Драго-
ша Стојадиновића почев од 1978. године. Награђени радови 
су оригинални студентски пројекти бетонских мостова са 
одговарајућом графичком документацијом и високим ново-
ом обраде. Награда је последњи пут додељена 2001. године.

Год. Име и презиме Просек

1996. Небојша Живковић 7,29

1997. Горан Лазовић 6,88

2000. Предраг Павловић 8,37

2001. Вељко Коковић 8,37

Фонд проф. Бранка Зарића
Од 2010. године додељују се награде за најбоље мастер радо- 
ве из области металних и спрегнутих конструкција. Награда 
носи име покојног професора др Бранка Зарића, дугогоди-
шњег руководиоца групације за металне конструкције и пр-
вог управника некадашњег Завода за металне конструкције, 
а додељује се из средстава која обезбеђује привреда.

Год. Име и презиме Просек

2010.
Александар Милијаш 7,37

Марина Димитријевић 8,54

2011.
Милица Кривокапић 8,26

Никола Тошић 9,46

2012. Марија Антић 8,43

2013. Нина Глуховић 9,71

2014. Марија Тодоровић 9,83

2015. Владимир Шкорић 9,71

2016. Никола Ивановић 9,71

2017.
Исидора Јаковљевић 9,86

Исидора Сучевић 9,00

2018. Александра Лепосавић 9,00

2019. Нађа Грбић 9,86

2020. Армин Хамидовић 10

Фонд проф. Светозара Нешића
Награда из Фонда проф. Светозара Нешића додељивана је 
студентима који су показали најбоље резултате на предме-
тима Механика. Прва награда из Фонда додељена је 1988. го-
дине. Овде се приказују само имена добитника у периоду по-
сле 1996. године. Последња награда је додељена 2000. године.

Год. Име и презиме Оцене

1997.
Војислав Митровић 10 и 10

Срђан Поповић 10 и 10

1998.
Срђан Божовић 10 и 10

Божидар Фурунџић 10 и 10

2000. Мина Ашанин 10 и 10

Фонд проф. Душана Крајчиновића
Награда из Фонда проф. др Душана Крајчиновића за изузет-
не резултате на предметима Катедре за техничку механику 
и теорију конструкција. Награда се додељивала судентима 
са високом просечном оценом током студија на предметима 
Катедре за техничку механику и теорију конструкција. Прва 
награда је додељена 2002, а последња 2010. године.

Год. Име и презиме Оцене

2002. Витомир Рацић 9,56

2003. Кристијан Коложвари 9,59

2004.
Милош Анђелковић 8,90

Тања Здравковић 8,78

2005.
Смиљана Петровић 8,51

Бошко Јањушевић 9,12

2006.
Дејан Мозеш 8,73

Андријана Томановић 9,20

2007.
Урош Типсаревић 9,00

Ана Вељковић 9,00

2008.
Радован Благојевић 9,06

Зоран Перовић 8,69

2009.
Мирослав Марјановић 9,56

Младена Луковић 9,64

2010.
Јелена Гавриловић 9,48

Петар Кнежевић 9,28

Фонд академика проф. Милана Ђурића
Награда из Фонда академика проф. др Милана Ђурића за 
изузетне резултате постигнуте на групи предмета Теорија 
конструкција. Од 2009. године награда се додељује студен-
ту који је на групи предмета Теорија конструкција (Стати-
ка конструкција, Матрична анализа конструкција, Теорија 
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плоча и љуски, Метод коначних елемената) остварио висо-
ку просечну оцену током основних академских студија.

Год. Име и презиме Просек

2009. Бранко Шавија 9,23

2010. Младена Луковић 9,67

2011. Милош Јочковић 9,54

2012. Јелена Огризовић 9,75

2013. Драган Ковачевић 9,19

2014. Емилија Дамњановић 8,80

2015. Исидора Јаковљевић 9,69

2016. Александар Јовичић 9,69

2017. Марија Милојевић 9,61

2018. Милица Бeндић 9,49

2019. Верица Југовић 9,65

2020. Иван Нацков 9,72

Фонд предузећа Ехтинг
Награда из Фонда предузећа Ехтинг за изузетне резултате 
на предметима Катедре за хидротехнику и водно еколошко 
инжењерство. Награда се даје од 2009. године.

Год. Име и презиме Просек

2009. Жељко Василић 9,36

2010. Милица Гавриловић 9,08

2011. Дамјан Иветић 9,55

2012. Вељко Продановић 9,30

2013. Ивана Живковић 8,98

2014. Милош Милашиновић 9,23

2015. Ранка Ерић 8,96

2016. Каћа Бацковић 9,67

2017. Душан Пргомет 9,39

2018. Милица Ковачевић 9,34

2019. Невенка Башић 9,16

2020. Ненад Марић 9,02

Фонд инжењера Благоја Јеврића
Из Фонда инжењера Благоја Јеврића додељиване су две на-
граде студентима на модулу Путеви, аеродроми и железни-
це. Стипендија за мастер студије додељивана је студенту са 
највећом просечном оценом у току студија на модулу Путе-
ви, железнице и аеродроми, док се друга награда додељивала 
за најбоље урађен синтезни рад (касније дипломски рад). 
Награде су додељиване од 2010. до 2019. године.

Год. Име и презиме Награда Просек

2010.
Иван Исаиловић Стипенд. 9,63

Ведран Игњачић За синт. пр. 8,65

2011.
Марко Орешковић Стипенд. 8,11

Славица Гркинић За синт. пр. 8,22

2012.
Филип Трпчевски Стипенд. 8,70

Драгана Миливојевић За дипл. рад 9,13

2013.
Бугарчић Милица Стипенд. 8,83

Исидора Панчић За дипл. рад 8,44

2014.
Владана Цанић Стипенд. 9,28

Раде Томовић За дипл. рад 8,15

2015.
Вања Митрић Стипенд. 8,63

Ведрана Планинчић За дипл. рад 8,24

2016.
Вук Андрејевић Стипенд. 9,47

Милош Лукић За дипл. рад 9,13

2017.
Стефан Трифуновић Стипенд. 9,28

Никола Рангелов За дипл. рад 8,59

2018.
Иван Јевтовић Стипенд. 8,85

Михајло Ђорђевић За дипл. рад 8,28

2019.
Марија Милановић Стипенд. 9,33

Николина Мотика За дипл. рад 8,44

Фонд проф. Наталије Братуљевић Машановић
Награда из Фонда проф. др Наталије Братуљевић Машано-
вић додељивана је студенту за најбољи дипломски/мастер 
рад на Одсеку за геодезију и геоинформатику из групе пред-
мета Теоријска и Физичка геодезија у периоду од 2012. до 
2019. године.

Год. Име и презиме Просек

2012. Анкица Милинковић 9,67

2013. Анамарија Лалић 9,11

2014. Дејан Васић 9,29

2015. Стефан Миљковић 9,94

2016. Александар Појић 9,00

2017. Милица Јовановић 9,00

2018. Душица Карличић 8,83

2019. Владимирка Красић 8,89

Фонд проф. Вујице Јевђевића
Награда из Фонда проф. Вујице Јевђевића за најбољег сту- 
дента на Одсеку за хидротехнику и водно еколошко инже-
њерство који је завршио студије. Фонд је установљен након 
смрти проф. Јевђевића, водећег светског научника у обла-
сти хидрологије, 2006. године, и од тада се редовно додељује.
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Год. Име и презиме Просек

2013. Вељко Продановић 10

2014. Слободан Пантић 9,71

2015. Милош Милашиновић 10

2016. Ђорђе Јањикопањи 9,33

2017. Каћа Бацковић 9,71

2018. Огњен Говедарица 10

2019. Милица Трифковић 9,78

2020. Милица Ковачевић 9,29

Фонд немачке организације Ambero Icon
Награда из Фонда немачке организације Ambero Icon за сту-
дента са највећом просечном оценом у току студија на мо-
дулу Управљање непокретностима, на Одсеку за геодезију и 
геоинформатику. Награда је додељена 2015. и 2016. године.

Год. Име и презиме Просек

2014. Милине Поповић 8,82

2015. Лела Ђокић 9,56

2016. Милица Пешић 9,11

Фонд проф. Миливоја Симића
Награда из Фонда проф. др. Миливоја Симића додељује се 
за најбољи студентски рад реализован у сарадњи са Лабо-
раторијама за електронику и грађевинску физику, на редов-
ним и докторским студијима. Фонд је 2019. године основала 
породица професора др Миливоја Симића. Награда се до- 
дељује студентима основних, мастер или докторских сту- 
дија за дипломске и мастер радове, као и за научне радове 
објављене у часописима или на конференцијама, а који су 
делом или у потпуности реализовани у сарадњи са лабо-
раторијама у оквиру Института за математику физику и на-
цртну геометрију.

Год. Име и презиме

2019. Милица Мирковић Марјановић

2020. Урош Мирковић

Фонд Института за хидротехнику
Награда из Фонда Института за хидротехнику за најбољи 
завршни рад (дипломски или мастер) на Одсеку за хидро-
технику и водно еколошко инжењерство уз услов и високе 
просечне оцене на стручним предметима. Награда се даје у 
континуитету од почетка 90-их.

Год. Име и презиме Просек

1996. Олга Лончаревић 8,41

1997. Владимир Оприцовић 8,22

1998. Ненад Стефановић 8,50

1999. Горан Недић 8,71

2000. Наташа Манојловић 8,49

2001. Небојша Павловић 8,10

2002. Немања Бранисављевић 8,20

2003. Иван Фар 7,32

2004. Иван Џепароски 8,02

2005. Предраг Симић 7,88

2006. Душан Костић 8,59

2007. Ања Ранђеловић 9,51

2008. Никола Росић 8,54

2009. Младен Робајчевић 7,71

2010. Жељко Василић 9,43

2011. Милица Гавриловић 9,08

2012. Дамјан Иветић 10

2013. Вељко Продановић 10

2014. Никола Миљковић 9,83

2015. Роберт Љубичић 10

2016. Данијела Јелушић 9,83

2017. Марко Бабић 10

2018. Анђела Рувидић 9,43

2019. Милица Нешовић 9,86

2020. Бранислав Пророчић 9,00

Фонд Института за саобраћајнице и геотехнику
Награда из Фонда Института за саобраћајнице и геотехни-
ку додељује се за најбољи дипломски/мастер рад на одсеку/
модулу Путеви, аеродроми и железнице.

Год. Име и презиме Просек

1996. Драгана Јовановић 7,12

1999. Милоје Секулић 8,12

2000. Драган Гагић 7,67

2001. Александар Бајовић 8,69

2002. Никола Никитовић 8,10

2003. Лепосава Пузавац 8,21

2004. Милан Чучковић 7,60

2005. Иван Крстић 7,66



360   ◆   175 година Грађевинског факултета Универзитета у Београду (1846–2021)

III

Ст
уд

ен
ти

Н
аг

ра
ђ.

 с
ту

д.

2006. Дејан Елез 7,43

2007. Сања Милићевић 8,05

2008. Леонид Вуковић 8,22

2009. Драган Мићић 8,10

2010. Лука Лазаревић 8,64

2011. Владан Илић 9,70

2012. Марко Орешковић 9,29

2013. Филип Трпчевски 9,86

2014. Бојан Беседник 8,57

Поред награде за најбољи мастер рад на модулу Путеви, 
железнице и аеродроми од 2015. године се додељује и награ-
да за најбољи мастер рад из области грађевинске геотехни-
ке, док се од 2020. године додељује и награда за општи успех 
остварен током студија на модулу Путеви, железнице и ае-
родроми.

Год. Име и презиме Награда Просек

2015.

Никола Обрадовић ГГеот. маст. 9,75

Владанa Цанић ПЖА маст. 9,57

Стефан Врањевац ПЖА маст. 10

2016.
Никола Петровић ГГеот. маст. 7,43

Небојша Марковић ПЖА маст. 9,33

2017.
Горан Пожар ГГеот. маст. 8,14

Милош Лукић ПЖА маст. 9,86

2018.

Стефан Трифуновић ПЖА маст. 9,00

Филип Ордановски ГГеот. маст. 9,29

Урош Кондић ГГеот. маст. 8,43

2019.
Иван Јевтовић ПЖА маст. 9,00

Марко Петровић ГГеот. маст. 9,43

2020.

Марија Милановић ПЖА успех 9,43

Александар Грујић ПЖА маст. 8,71

Тијана Обрадовић ГГеот. маст. 7,86

Фонд Института за управљање пројектима
Награда из Фонда Института за управљање пројектима до- 
дељује се изузетним студентима са високим просеком и вр-
хунским завршним радом. Од свог оснивања, назив кате-
дре и одговарајућег института се мењао прилагођавајући 
се променама, тако да је у периоду од 2003. до 2012. године 
награду додељивао Институт за менаџмент, технологије и 
информатику у грађевинарству за најбољи завршни рад на 
Одсеку за менаџмент, технологије и информатику у грађе-
винарству. Од 2017. године награда се додељује за најбољи 

успех и завршни рад на Катедри за управљање пројектима 
у грађевинарству. У последње две године награда није доде-
љена јер није било изузетних студената по свим аспектима 
потребним за добијање награде.

Год. Име и презиме Просек

1998. Ивана Милићевић 8,10

2005. Ања Терзић 8,71

2006. Владимир Кунарац 7,31

2007.
Градимир Лучић 8,20

Миљан Микић 8,27

2008. Градимир Лучић 8,24

2009. Ђорђе Недељковић 8,61

2010. Ана Николић 8,56

2013. Радојевић Владимир 8,50

2014. Ана Павловић 9,57

2015. Богдан Јанићијевић 8,71

2016. Стефан Попадић 8,42

2017 Абел Дуран 9,61

2018. Абел Дуран 10

Фонд Института за геодезију и геоинформатику
Награда је прво била из Фонда Института за геодезију за 
најбољи дипломски рад на Одсеку за геодезију и додељивала 
се до 2013. године. Након тога се назив Фонда мења у складу 
са променама назива Института и студентима се додељује 
награда из Фонда Института за геодезију и геоинформати-
ку, за најбољи мастер рад на одсеку за Геодезију и геоин-
форматику.

Год. Име и презиме Просек

2005. Младен Симић 8,32

2006. Душан Остојић 8,71

2007. Милутин Миленковић 8,93

2008. Сања Грекуловић 8,61

2009. Ненад Ћирић 9,00

2010. Милан Трифуновић 9,29

2011. Драгана Милићевић 9,28

2012. Ненад Бродић 10

2013. Ђуричић Ана 10

2014. Александар Секулић 9,72

2015. Данило Јоксимовић 9,83

2016. Стефан Милутиновић 9,94
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2017. Никола Станчић 10

2018. Петар Бурсаћ 9,72

2019. Ђорђе Грујичић 8,50

2020. Милош Пантелић 8,94

Фонд Лабораторије за конструкције 
Института за материјале и конструкције
Награда из Фонда Лабораторије за конструкције Института 
за материјале и конструкције за најбољи мастер рад из об-
ласти испитивања конструкција и експерименталних мето-
да. Награда је додељена само 2018. године.

Год. Име и презиме Просек

2018. Марко Поповић 7,86

Поред својих формалних активности, Студентски парламент 
организује и учествује на бројним манифестацијама обра-
зовног, културног, спортског и забавног карактера.

Традиционални догађај Гра-
ђевинијада окупља преко 1200 
студената са двадесет четири 
грађевинска и геодетска фа- 
култета из целог региона. Сту-
денти Грађевинског факултета 
узимају учешће и активно се 
такмиче у спорту и знању са 

својим колегама из региона, где неретко освајају прва ме- 
ста у генералним пласманима.

Студентски парламент је покренуо програм Студент 
ментор који представља организовану вршњачку подршку 
бруцошима од стране старијих студената. Старији студенти 
– ментори додељени су бруцошима по поласку на Факул-
тет и њихова дужност је да буду на располагању по питању 
свих недоумица у вези са факултетским активностима, као 
и ради пружања информација млађим студентима о ван-
наставним активносима. Циљ програма јесте ефикасније 
сналажење и адаптација бруцоша на Факултету, као и по-

Награђени студенти и Управа Факултета 
за Дан Факултета 6. децембра 2019. године

◆ U~e{}a u vannastavnim aktivnostima

Грађевинијаде су велики едукативно-спортски догађаји у региону
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бољшање комуникације између бруцоша и старијих студе-
ната. Један од циљева пројекта јесте и побољшање квалите-
та студирања, као и побољшање динамике студирања.

Још један од пројеката, из палете намењене бруцоши-
ма, јесте Довитљивко – специјализовани водич за бруцоше 
написан тако да се студентима прве године пруже све не-
опходне информације које се тичу почетка студирања. Бру-
цоши у Довитљивку могу наћи локације свих неопходних 
служби Факултета, информације и савете старијих студе-
ната о сваком предмету прве године основних академских 
студија, као и информације о студентским дешавањима и 
студентским организацијама.

У сарадњи са Студентским парламентом Филолошког фа-
култета, током зимског семестра, традиционално се одржава 
бесплатна школа страних језика за студенте Грађевинског 
факултета. Курсеве немачког, руског и енглеског језика сваке 
године похађа преко 150 наших студената.

У организацији Студентског парламента, у новембру 
2019. године први пут је покренут и одржан Сајам стипендија 
на Грађевинском факултету Универзитета у Београду. У врло 
динамичној атмосфери, компаније су имале прилику да се 
представе заинтересованим кандидатима, али и да у директ-
ном разговору процене како се афинитети и интересовања 
студената уклапају у профил њихове компаније. Сајам сти-
пендија има за циљ директно повезивање студената и при-
вреде, побољшање студентског стандарда, као и промоцију 
Грађевинског факултета Универзитета у Београду. Сајам сти-
пендија који се буде одржавао у наредним годинама биће не-
изоставни садржај каријерног развоја наших студената.

Грађевински факултет у Београду је у сарадњи са компа-
нијом Baldinistudio International и Студентским парламентом 
Грађевинског факултета организовао бесплатну тродневну 
БИМ обуку намењену студентима Грађевинског факулте-
та. Обука је одржана у фебруару 2020. године. Едукација је 
дала прилику студентима који се нису срели са БИМ мо-
делирањем да се упознају са БИМ алатом Allplan који пружа 
основна знања за израду тродимензионалног БИМ модела. 
Едукацију је успешно завршило преко три стотине студе-
ната. Коначни исход едукације било је локално и прво ре-
гионално такмичење Allplan Student Competition, чији је до-
маћин био Грађевински факултет Универзитета у Београду, 
а у чему су активно учествовали студенти Грађевинског фа-
култета. Кроз симулацију реалног пројекта, учесници су по- 
казали знање, иновативност, вештине коришћења дигитал-
них алата у пројектовању, а најбоље идеје су награђене. Ово 
такмичење има за циљ да кроз дружење студената и повези-
вање регионалних универзитета промовише едукацију, но-
ве технологије, дигитализацију у грађевинској индустрији и 
квалитетно пројектовање, као и да омогући студентима већу 
конкурентност на тржишту рада.

Студентски парламент је покренуо организацију Међуна-
родне студентске конференције у сарадњи са Студентским 
парламентом Архитектонског факултета Универзитета у Бео- 
граду. Конференције су одржаване у Студентском одмара-
лишту Ратко Митровић на Златибору. До сада је на конфе-
ренцији учествовало преко 1 200 студената, професора и 
представника из привреде. Циљ пројекта је да окупи студен-
те грађевинских, геодетских и архитектонских факултета ко- 

Сајам стипендија 17. априла 2021 – због COVID-а одржан преко ZOOM апликације
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мичењу Градимо мостове знања које се организује на Грађе-
винском факултету на Државном универзитету у Новом 
Пазару. Ово такмичење има за циљ да окупи студенте гра-
ђевинских факултета и пружи им прилику да се упознају, 
размењују своја већ стечена знања и да се такмиче и излажу 
своја идејна решења мостова представљена макетом изра-
ђеном од шпагета.

Неизоставни део студентског живота на Грађевинском 
факултету јесу спортске активности. Студентски парламент 

ји се сусрећу са савременим трендовима науке и упознају са 
различитим начинима приступа и решавања конкретних 
проблема у области грађевинарства, архитектуре, урбаниз-
ма, просторног планирања и заштите животне средине. Кроз 
вишедневни програм, еминентни стручњаци, својим знањем 
и искуством, дају прилику студентима да стекну нова знања, 
индивидуално напредују и стручно се усавршавају.

Чланови Студентског парламента су активно радили и на 
међународној сарадњи. Покренули су Српско-немачке сту-
дентске сусрете који су први пут одржани 2014. године.

На сусретима је, поред 15 чланова Студентског парламен-
та Грађевинског факултета Универзитета у Београду, учество-
вало и седам чланова Студентског парламента Грађевинског 
факултета Техничког универзитета у Минхену и пет чланова 
Студентског парламента Грађевинског факултета Техничког 
института у Карлсруеу. За време ових сусрета, представници 
студената из Немачке имали су прилику да упознају историју 
српског грађевинарства, значајне грађевинске пројекте и кул- 
туру Србије. Размењиване су информације и искуства о на-
ставним програмима факултета, методологији наставе, на-
чину организовања и улози коју студентске организације 
имају на факултетима. Након ових сусрета, студенти из Са- 
везне Републике Немачке постали су редовни учесници Гра-
ђевинијада и студентских конференција.

Студенти Грађевинског факултета сваке године имају 
прилику да се такмиче на Међународном студентском так-

Делегација Грађевинског факултета Универзитета у Београду са студентима Техничког универзитета у Минхену

Мост израђен од шпагета
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координира спортским екипама Факултета које се актив-
но такмиче у Универзитетској лиги у којој учествују тимо-
ви свих факултета Универзитета у Београду. Поред бројних 
освојених медаља и пехара у Универзитетској лиги и на Гра-
ђевинијадама, издвојили бисмо неке од највећих успеха на-
ших спортиста: прво место мушке рукометне екипе на ев-
ропском турниру Еуријада 2019. године; друго место мушке 

Рукометна селекција Грађевинског факултета Универзитета у Београду

Пример полице са пехарима са спортских такмичења

кошаркашке екипе и треће место мушке одбојкашке екипе 
на европском турниру EuroComillas одржаном у Мадриду 
2013. године; друго место мушке фудбалске екипе на европ-
ском турниру Eurovalencia одржаном у Валенсији 2012. годи-
не; треће место мушке кошаркашке екипе на Интернацио-
налном Универзитетском турниру одржаном у Милану 2010. 
године.
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ZA MATERIJALE I KONSTRUKCIJE

ИСторИјСКИ разВој1

активности до оснивања 
Института за материјале и конструкције
Институт за материјале и конструкције Грађевинског фа-
култета Универзитета у Београду – ИМК основан је 1. јану-
ара 1978. године, припајањем четири тадашње организаци-
оне јединице
◆  Завода за испитивање материјала;
◆  Завода за испитивање конструкција;
◆  Завода за бетонске конструкције;
◆  Завода за металне конструкције.

Знатно касније, 1. маја 1994. године, Институту за мате-
ријале и конструкције прикључен је и Завод за грађевина-
рство.

завод за испитивање материјала
Завод за испитивање материјала основан je још давне 1906. 
године као механичка радионица, која је убрзо прерасла у 
Завод за испитивање материјала Техничког факултета Уни-
верзитета у Београду. Оснивач и први руководилац Завода 
био је професор Душан Томић, а Завод је био једна од ре- 
тких оваквих институција у читавом свету. Двадесетпето-
годишњица оснивања Завода за испитивање материјала, 
1931. године, прослављена је у новим просторијама, површи-
не од преко 1 500 m2 у новој згради Техничког факултета.

Између два светска рата Завод за испитивање материја-
ла представљао је највећу такву институцију на Балкану 
и једну од највећих на свету. Располагао је са тада најмо-
дернијом опремом, одговарајућим лабораторијама и по-

1   Грађа за овај део текста је у највећој мери преузета из монографије 
поводом 150 година наставе из области грађевинарста и геодезије у 
Србији. Извршена су одређена прилагођавања текста како би се избе-
гло понављање, али и одржала нит која одсликава континуитет у раду 
Института у протеклих 175 година.

требним радионицама, као и богатом библиотеком. Овај 
период карактеристичан је по интензивном експеримен-
талном и стручном раду. Носиоци научноистраживачког 
рада били су професор Душан Томић, професор Павле 
Васић и професор Милан Пајевић.

У току Другог светског рата једно крило зграде било 
је порушено бомбардовањем, а опрема Завода у том делу 
уништена. Највећи део инструментаријума Завода био је 
однет, а страдао је и велики део библиотеке.

После Другог светског рата Завод је прерастао у Инсти-
тут за испитивање материјала, а чинила су га четири одсека: 
Одсек за грађевинске материјале и дрво, Одсек за метале, 
Одсек за испитивање грађевинских конструкција и Одсек 
за текстил, кожу, гуму и друго. Одсеке су, по правилу, во-
дили наставници одговарајућих предмета. Управнци Ин-
ститута у том периоду били су професор Павле Васић са 
Машинског факултета и професор Миро Арсенијевић са 
Технолошког факултета.

Одлуком Универзитета у Београду од 25. јуна 1955. го-
дине Институт за испитивање материјала ушао је у састав 
Грађевинског факултета. Управник Института постао је 
професор Властимир Туфегџић. Формиран је Управни од-
бор чији су чланови били представници свих техничких 
факултета. Од 1966. године управник Института био је про-
фесор др Александар Божановић. Институт за испитива-
ње материјала, од 24. децембра 1974. године као Завод за 
испитивање материјала, ушао је у састав формираног Ин-
ститута за грађевинарство и геодезију Грађевинског фа-
култета. Укидањем Института за грађевинарство и геоде- 
зију, 1. јануара 1978. године, Завод за испитивање материја-
ла улази у састав новоформираног Института за материјале 
и конструкције.

У оквиру стручних активности Завода вршена су испи-
тивања квалитета уграђених материјала ради припреме 
документације за технички пријем многих објеката од којих 
се издвајају робне куће Београд, зграда Стотекса у Сремској 
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Митровици, солитер Југово у Смедереву, робна кућа у Па-
раћину, зграда нове поште у Горњем Милановцу и зграда 
Електровојводине у Новом Саду.

Испитивање квалитета материјала извршено је и на мно- 
гим постојећим објектима ради предузимања потребних 
мера санације (16 прилазних претходно напрегнутих кон-
струкција Панчевачког моста у Београду, низ мостова на 
путу Бар–Улцињ, оштећених због лоше изведене скеле, де-
сетак армиранобетонских мостова на прузи Београд–Бар, 
кранска стаза у Мајданпеку).

За многе објекте извршена су испитивања и израђене 
експертизе ради заштите уграђених материјала од агре-
сивних утицаја и утицаја пожара. Вршена су испитивања 
и експертизе за индустријске објекте код којих је потребна 
заштита бетонских подова, код којих су неповољни услови 
због технологије производње или код којих су специфични 
услови рада конструкције (турбостолови ТЕ Обилић и ТЕ 
Обреновац).

Испитивање квалитета бетона после пожара, са пред-
логом санације, извршено је на низу објеката од којих тре-
ба поменути магацин Српске фабрике стакла у Параћину, 
ресторан Ђердап хотела Југославија у Београду, зграда Еле-
ктровојводине у Новом Саду, фабрика Тодор Дукин у Бео-
граду и фабрика станова Рад на Новом Београду.

Веома значајно је и учешће у извођењу друмских мосто-
ва у Брчком и Црљанима, са применом префабрикованих 
елемената, међусобно лепљених масом на бази епокси-смо-
ле и утегнутих кабловима за претходно напрезање. Исто 
тако, веома значајно је и извођење санације на 16 прилазних 
конструкција Панчевачког моста у Београду, шест мостова 
на прузи Београд–Бар, као и на згради Електровојводине у 
Новом Саду.

За кровну конструкцију спортског центра 25. мај у Бео-
граду, извршена су моделска и друга потребна испитивања 
ради добијања увида у њено будуће понашање.

Вршена су и испитивања материјала ради добијања по-
датака за израду техничке документације. Поред тога, изра-
ђивани су и програми за испитивање материјала, а форми-
ран је и низ лабораторија грађевинских фирми.

завод за испитивање конструкција
Завод за испитивање конструкција основан је 1951. годи- 
не, првобитно као Лабораторија за испитивање конструк-
ција. Први управник Лабораторије био је професор Милан 
Радојковић. При оснивању, Лабораторија је имала само 
најнужнију опрему, која је касније попуњавана. Поједини 
инструменти за испитивање конструкција пројектовани су 
и израђени у самој Лабораторији. 

Од 1974. године Лабораторија за испитивање конструк-
ција, као Завод за испитивање конструкција, улази у састав 
Института за грађевинарство и геодезију Грађевинског фа-

култета, да би потом, укидањем Института за грађевинар-
ство и геодезију 1. јануара 1978. године, ушао у састав Инсти-
тута за материјале и конструкције, где и сада функционише 
као акредитована Лабораторија за конструкције.

Од оснивања у Заводу се одвијао интензиван наставни, 
научноистраживачки и стручни рад из области испитивања 
конструкција. Значајна делатност Завода одвијала се и у об-
ласти заваривања. Ту је обављан и експерименталан рад у 
настави из испитивања конструкција, без којег је ову област 
тешко замислити. Резултати научноистраживачког рада у 
Заводу редовно су коришћени за унапређивање наставе и 
увођење нових метода испитивања конструкција. У Заводу 
су извршена лабораторијска експериментална истражива-
ња за више специјалистичких, магистарских и докторских 
радова из области испитивања конструкција и заваривања.

На многим новим објектима извршено је испитивање 
носивости конструкције ради припреме документације за 
технички пријем. Најзначајнији су мост преко Саве у про-
дужетку Бранкове улице у Београду, Панчевачки мост пре-
ко Дунава у Београду, мост преко Неретве, сви мостови на 
прилазима железничком чвору у Скопљу, сви објекти желе-
заре у Скопљу, три хале Лесковачког сајма, две хале Галени-
ке у Београду, силос у Тетову, резервоар у Ракитама и лучни 
кров магацина у Умки.

У Заводу су вршена и моделска испитивања низа ком- 
плексних конструкција или њихових делова ради утврђи-
вања подобности усвојених прорачунских модела или кон-
струкцијских решења. Моделска испитивања спроведена су 
за делове Панчевачког моста преко Дунава у Београду, сег-
менте моста Газела преко Саве у Београду и комплетан же-
лезнички висећи мост преко Саве у Београду.

У оквиру Завода спроведена су и контролна испитивања 
конструкција, од којих се издвајају стари железнички мост 
преко Саве у Београду, више мостова преко Тамиша, два мо-
ста преко Босута и неколико мостова на прузи Лапово–Све-
тозарево.

Такође, извршена су и испитивања стања оштећених кон- 
струкција у циљу њихове санације или ојачања (тржни цен-
тар у Новом Београду, мост преко Тамиша у Сечњу и дроби-
лица у Мајданпеку).

Многи конструкцијски детаљи испитани су моделски, 
методом фотоеластичности. На овај начин извршене су кон-
троле стања напона у чворном лиму челичних решеткастих 
носача Панчевачког моста и у притиснутим челичним шуп-
љим профилима. Утврђиване су и концентрације напона у 
чворовним лимовима решеткастих конструкција, а анализи- 
рани су и детаљи вешања кранске стазе у железари у Зеници.

завод за бетонске конструкције
Завод за бетонске конструкције основан је 1962. године 
као Завод за бетон. Први управник Завода био је академик 
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професор др х. ц. Ђорђе Лазаревић. После његовог пензио-
нисања, 1973. године, управник Завода био је ванредни про-
фесор Владимир Королија. У децембру 1974. године Завод 
за бетонске конструкције улази у састав Института за гра-
ђевинарство и геодезију Грађевинског факултета, а по уки- 
дању Института за грађевинарство и геодезију, у јануару 
1978. године, Завод за бетонске конструкције функциони- 
ше у оквиру Института за материјале и конструкције.

У Заводу се одвијао веома интензиван научно-истражи-
вачки и стручни рад из области бетонских конструкција. Ре- 
зултати научноистраживачког рада и стечена искуства из 
стручног рада, редовно су коришћени за унапређивање на- 
ставе. Научноистраживачки рад из области бетонских кон-
струкција у Заводу углавном се одвијао у оквиру реализаци-
је вишегодишњих научноистраживачких пројеката.

У Заводу су, такође, извршена веома значајна експери-
ментална истраживања из области бетонских конструк-
ција. Спроведено је експериментално истраживање пона-
шања до лома претходно напрегнутог монтажног кровног 
носача, префабрикованог из три дела међусобно повезана 
претходним напрезањем преко спојнице без малтера. Ек-
спериментална истраживања понашања до лома изврше-
на су за армиранобетонске монтажне ригле и корубе, из-
ведене спрезањем бетона различитих старости. Извршена 
су експериментална истраживања понашања армиранобе- 
тонских двозглобних рамовских носача у току времена, 
под утицајем течења бетона. Такође, извршена су и лабора-
торијска експериментална истраживања локалних напона, 
на великом броју узорака.

Стручни рад из области бетонских конструкција у За-
воду био је веома развијен и разноврстан. Израђивани су 
идејни и главни пројекти конструкција различите врсте 
и намене. Пројектоване су конструкције пословних згра-
да (комплекс објеката Радничког универзитета у Новом 
Саду, зграда Бироа за економске експертизе у Новом Бео-
граду), као и стамбених зграда (солитер П+18 у Новом Бе-
ограду, солитер Слатина 7 у Тузли, фундирање пет кула у 
Земуну). Међу првим значајним пројектима израђеним у 
Заводу био је и пројекат конструкције зграде Српског на-
родног позоришта у Новом Саду. Такође, пројектоване су и 
конструкције робне куће Београд у Новом Пазару и гараже 
Севертранса у Сомбору.

Израђени су пројекти конструкција многих индустриј-
ских објеката, од којих се издвајају комплекс објеката хла- 
дњаче Пољопривредног комбината Београд у Болечу, ком-
плекс објеката станице за припрему лапора Фабрике це-
мента Пљевља, кровна конструкција производне хале Утва 
у Панчеву, темељ алу-пресе Фабрике каблова у Јагодини и 
силос у Великом Градишту.

Пројектоване су и конструкције аеродромских објеката 
као што су Хангар 1 Југословенског аеротранспорта на ае-

родрому Београд у Сурчину, подземни командни центар и 
шест хангара за хеликоптере аеродрома у Кувајту.

Значајан део активности посвећен је изради пројеката мо-
стова, од којих треба истаћи друмске мостове на саобраћај-
ној петљи Аутокоманда у Београду, друмски мост преко Јале 
у продужетку Улице Мије Керошевића у Тузли и мост преко 
Матице код Подгорице.

Пројектоване су и конструкције резервоара и водото-
рњева (идејно решење водоторња у Кошутњаку), као и кон-
струкције склоништа (склониште за ракетне чамце Баби-
лон у Ираку).

Од пројеката санација конструкција пословних и стам-
бених објеката треба поменути зграду предузећа Борис Ки-
дрич у Струмици, зграду Београдског издавачког графичког 
завода (БИГЗ) у Београду, зграду Завода за израду новчани-
ца у Београду, зграду Електровојводине у Новом Саду, згра-
ду дирекције Ибар–Лепенац у Приштини, зграду Руднапа у 
Београду, стару зграду Филозофског факултета у Београду. 
Такође, израђени су и пројекти санације конструкције већег 
броја хотела и здравствених установа.

Израђивани су и пројекти санација конструкција инду-
стријских објеката, од којих се издвајају хале фабрике Тодор 
Дукин у Београду, објекти Азотаре у Панчеву, хала фабри-
ке станова Рад на Новом Београду, објекат фабрике Киро 
Фетак у Куманову, кровна конструкција Ваљаонице лима у 
Земуну, хала Текстилне индустрије у Бечеју, индустријска 
млекара Пољопривредног комбината Београд у Сокобањи, 
ферментатори за вино у Малој Круши, као и санације сило-
са у Вуковару, Кули, Тузли и Косову Пољу.

Пројектоване су и санације друмских мостова, од којих 
се издвајају мост на путу Бар–Улцињ, мост преко Тамиша 
код Панчева и прилазне конструкције Панчевачког моста 
у Београду.

У Заводу је израђен и низ студија и експертиза, веома 
различитог садржаја, а консултантска и ревидентска актив-
ност Завода такође је била веома значајна.

завод за металне конструкције
Завод за металне конструкције основан је 1964. године као 
Завод за челик. Управник Завода био је професор др Бран-
ко Зарић. Завод за челик, од 24. децембра 1974. године као 
Завод за металне конструкције, ушао је у састав Институ-
та за грађевинарство и геодезију Грађевинског факулте-
та. Укидањем Института за грађевинарство и геодезију 1. 
јануара 1978. године Завод за металне конструкције улази у 
састав Института за материјале и конструкције.

У Заводу се одвијао научноистраживачки и стручни 
рад из области металних конструкција, а резултати науч-
ноистраживачког рада и искуства стечена из стручног рада 
коришћени су за унапређивање наставе. Научноистра-
живачки рад из области металних конструкција у Заводу 
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одвијао се у оквиру вишегодишњих научноистраживачких 
пројеката.

Извршена су теоријска и лабораторијска експериментал-
на истраживања носивости челичних отворених профила 
и цеви, у оквиру научноистраживачког пројекта у склопу 
европског истраживачког програма European Convention for 
Constructional Steelwork – ECCS.

У Заводу су извршена лабораторијска експеримен- 
тална истраживања употребних својстава високовред-
них завртњева, у оквиру научноистраживачког пројекта 
и сарадње са фабриком Градац из Ваљева. Извршена су ек-
спериментална испитивања високовредних завртњева за 
изградњу многих објеката, као што су нуклеарна електра-
на Кршко, термоелектрана Обреновац, термоелектрана Ко- 
сово, шећеране у Војводини, мостови на Дунаву, Сави и 
Пиви.

У Заводу су извршена експериментална испитивања 
конструкција за многе објекте, од којих треба поменути 
халу Индустрије машина и трактора на Новом Београ-
ду, халу предузећа Челик у Добановцима, Хангар 57 у Ба-
тајници, халу топионице у Бору, спортску халу у Тренчину 
(Словачка), мост преко Саве у продужетку Бранкове улице 
у Београду, друмски мост преко Пиве на хидроелектрани 
Мратиње и 12 друмских мостова на путу Миљевина – До-
бро Поље. Такође, израђени су и програми испитивања за 
102 железничка моста на прузи Београд–Ниш–Прешево.

Чланови Завода учествовали су у пројектовању и ру-
ковођењу на изради, монтажи и испитивању моста преко 
Саве у продужетку Бранкове улице у Београду. У Заводу је 
израђен главни пројекат висећег моста за цевовод преко 
Дунава код Смедерева, средњег распона 479,70 m. Чланови 
Завода су, такође, учествовали у испитивањима и монтажи 
друмског моста преко Пиве на хидроелектрани Мратиње, 
који је од стране ECCS-а награђен као најбоље изведен 
објекат у челику у 1977. години.

Пројектован је већи број различитих типова високих 
челичних стубова, као и телевизијски јарбол на Мајевици.

Пројекти модернизације технологије производње че-
личних конструкција израђени су за фабрике Гоша из Сме-
деревске Паланке и Ђуро Ђаковић из Славонског Брода.

У Заводу је израђен и низ студија и експертиза које су се 
односиле на утврђивање носивости постојећих конструк-
ција и израду одговарајућих пројеката санације. Израђене 
су студије носивости и пројектоване санације конструкци-
је индустријских хала у Индустрији машина и трактора на 
Новом Београду, фабрици каблова у Јагодини и предузећу 
Челик у Добановцима.

Већи број пројеката конструкција значајних објеката ре-
видован је у Заводу, међу којима се истичу хале Комбината 
алуминијума у Подгорици, Ваљаонице тешких профила у 
Никшићу и Металуршког комбината у Смедереву.

завод за грађевинарство
Завод за грађевинарство основан је 21. априла 1955. године 
као Институт за грађевинарство при Грађевинском факул- 
тету. Први директор Института био је професор Антон Ху-
бнер. Институт је 1985. године постао Завод за грађевинар-
ство, а од 1. маја 1994. године интегрисан је у Институт за 
материјале и конструкције Грађевинског факултета.

Стручни рад из области грађевинског конструктерства 
и архитектуре у Заводу био је веома развијен и разновр-
стан. У Заводу су израђени идејни и главни пројекти за 
многе значајне објекте. Пројектоване су пословне зграде од 
којих је свакако најзначајнија палата Београђанка у Београду. 
Такође, пројектовани су и хотели и ресторани, од којих се 
истичу ресторан Дунавски цвет у Београду, хотел Бреза у 
Врњачкој Бањи и хотел Славија III у Београду. Израђен је и 
пројекат робне куће Ктитор у Београду.

У Заводу су пројектовани и спортски објекти као што су: 
комплекс базена и велике вежбаонице Др Ратко Виличић у 
Пољуду у Сплиту, објекти спортског центра 25. мај и спорт-
ски центар 11. април у Београду.

Израђени су пројекти индустријских објеката за халу 
ливнице фабрике Зорка у Шапцу, комплекс хала Инду-
стрије пољопривредних машина Змај у Земуну, халу сер-
виса за тешка возила у Мајданпеку, млин сировина фа-
брике цемента Шар у Ђенерал Јанковићу, халу Арматура 
индустрије Прва искра у Баричу и за хале Борског рудни- 
ка. Такође, пројектован је и контролни торањ аеродрома Бе-
оград у Сурчину, као и силоси за клинкер нове фабрике це-
мента у Беочину и плашт силоса за шећер фабрике шећера 
у Бијељини.

Значајан део стручних активности у Заводу био је усмерен 
ка мостоградњи. Пројектовани су друмски мостови преко 
Саве код Орашја, преко Требишњице у Требињу, мост Гоце 
Делчев преко Вардара у Скопљу, мост Грло у кањону Мораче, 
као и серија мостова у Ираку (Fallujah Bridge, Diyalah Road 
Bridge, Haditha Road Bridge, Rubar Koi Bridge).

Израђени су пројекти бране Рзав на Златибору, бране 
Модрац на реци Спречи код Тузле, бране Нова Грошница 
код Крагујевца и водоторња у Лагосу (Нигерија).

Пројектоване су санације и реконструкције многих по-
словних и стамбених објеката, од којих се издвајају рекон-
струкција објекта Копаоник у Београду, надградња зграде 
Медифарм у Београду, санација зграде Црвеног крста у Бе-
ограду, надградња зграде Ветпром у Београду, реконструк-
ција Дома Југословенске народне армије у Крагујевцу, стам-
бени објекти у Миријеву и на Дорћолу у Београду.

У Заводу су израђени и пројекти санације и реконструк-
ције индустријских објеката као што су фабрика Тигар у Пи- 
роту, складиште фабрике Дуга у Београду, циглана у Сме-
деревској Паланци, хала конти лива у Скопљу и надградња 
бакље за сагоревање гасова рафинерије нафте у Панчеву.
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Такође, израђени су и пројекти санације 14 железничких 
мостова на прузи Лапово–Скопље.

ДЕлатНоСт И орГаНИзацИја 
ИНСтИтУта за МатЕрИјалЕ И КоНСтрУКцИјЕ 

У оквиру Института за материјале и конструкције одвијају 
се наставне, научне и стручне активности из области гра-
ђевинских конструкција и материјала. Значајан део прак-
тичне наставе одвија се у лабораторијама Института, у ко-
јима се, такође, спроводе и експериментална испитивања у 
оквиру докторских студија и научноистраживачких про-
јеката. Детаљан приказ наставног рада и научних остварења 
приказан је у делу монографије који је посвећен Катедри за 
материјале и конструкције, док је у овом делу акценат на 
стручним активностима.

У домену стручних активности, Институт се бави из-
радом свих нивоа техничке документације, у складу са За-
коном о планирању и изградњи, техничком контролом, 
израдом студија и експертиза, консултантским услугама, 
као и услугама стручног и пројектантског надзора. На осно- 
ву стручних референци својих чланова, Институт поседује 
пројектантске лиценце Министарства грађевинарства, сао-
браћаја и инфраструктуре за најзахтевније објекте, као што 
су: термоелектране снаге 10 MW и више, (П052Г1), путни 
објекти – мостови на државним путевима првог и другог 
реда, путни објекти и саобраћајни прикључци на све пу-
теве и граничне прелазе (П132Г1), објекти на јавним желе-
зничким инфраструктурама – мостови (П142Г1), објекти за 
производњу обновљивих извора енергије (П190Г1), кон-
струкције распона преко 50 m (П202Г1) и конструкције ви-
сине преко 50 m (П203Г1). Чланови Института поседују и 
индивидуалне лиценце Инжењерске коморе Србије и то: 
17 лиценци одговорног пројектанта конструкција објеката 
високоградње, нискоградње и хидроградње, три лиценце 
одговорног извођача радова објеката високоградње, ниско-
градње и хидроградње и две лиценце одговорног пројектан-
та архитектуре.

Значајан део активности Института посвећен је испи-
тивању различитих својстава грађевинских материјала (бе-
тона, арматуре, конструкционог челика, дрвета, опеке итд.) 
за потребе привреде. Осим тога, Институт за материјале и 
конструкције бави се и испитивањима конструкција. Нај- 
чешће се врше испитивања мостова услед пробног опте-
рећења и испитивања носивости шипова.

Радом Института руководи управник, који по органи-
зационој структури има свог заменика. Први управник Ин-
ститута за материјале и конструкције 1. јануара 1978. године 
постао је проф. др Александар Паквор, а његов заменик био 
је асистент мр Братислав Стипанић. Од 1980. до 1982. године 

функцију управника Института обављао је проф. др Живо-
та Перишић, са замеником доц. др Милошем Манојловићем. 
Након њега, од 1982. до 1984. године, управник Института 
био је проф. др Мирко Аћић, са замеником доц. др Михајлом 
Ђурђевићем. Од 1984. до 1986. године управник је био проф. 
др Михаило Мурављов, са замеником в. проф. др Душаном 
Најдановићем. Стручни саветник Живојин Даријевић био је 
управник Института од 1986. до 1989. године, са замеником 
в. проф. др Жоржом Поповићем до 1988. године и в. проф. 
др Дејаном Бајићем од 1988. до 1989. године. Од 1989. до 
1991. године функцију управника Института поново обавља 
проф. др Живота Перишић, са замеником вишим стручним 
сарадником Владетом Матовићем. Професор др Алексан-
дар Паквор поново је постао управник Института 1991. го-
дине и ту функцију је обављао све до 2000. године, са заме-
ником вишим стручним сарадником Владетом Матовићем. 
Од 2000. до 2012. године функцију управника Института 
вршио је проф. др Душан Најдановић, са замеником асис. 
мр Златком Марковићем (од 2000. до 2002. године) и асис. 
мр Борисом Глигићем (од 2002. до 2012. године). Проф. 
др Бошко Стевановић обављао је функцију управника од 
2012. до 2015. године, са замеником асистентом мр Бранком 
Милосављевићем (од 2012. до 2014. године) и асистентом мр 
Миланом Спремићем (од 2014. до 2015. године). Проф. др 
Златко Марковић изабран је за управника Института 2015. 
године и ту функцију и сада обавља, са замеником в. проф. 
др Бранком Милосављевићем.

Велики број испитивања која се свакодневно врше у 
лабораторијама Института за материјале и конструкције, 
како за потребе наставе, тако и у циљу стручних и науч-
них активности, спроводе се у оквиру следећих осам ла-
бораторија:
◆  Лабораторија за материјале;
◆  Лабораторија за конструкције;
◆  Лабораторија за бетон и реологију;
◆  Лабораторија за метале;
◆  Лабораторија за керамику, опекарске производе и друге не- 

метале;
◆  Лабораторија за испитивање крупних модела;
◆  Лабораторија за оптичко-напонску анализу;
◆  Рачунарска лабораторија.

Треба нагласити да су Лабораторија за материјале и Ла-
бораторија за конструкције акредитоване у оквиру систе-
ма Акредитационог тела Србије – АТС и у њима се одвија 
највећи обим активности.

лабораторије и опрема
У оквиру Лабораторије за материјале спроводи се испитива-
ње квалитета различитих грађевинских материјала: камена и 
агрегата, бетона и малтера, опекарских производа, челика и 
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других метала, дрвета, стакла, пластичних маса, гуме и ком-
позитних материјала. Поред испитивања у Лабораторији, 
испитивања се врше и на терену, најчешће у циљу процене 
стања материјала у постојећим конструкцијама. 

Лабораторија је акредитована од 2008. године за гру-
пу релевантних метода из области испитивања својстава 
очврслог бетона (лабораторијска и теренска испитивања), 
групу метода из области испитивања металних и композит-
них материјала, као и челика за армирање и преднапрезање 
бетона.

Од 2017. године Лабораторија у сарадњи са компанијом 
ТМС и Институтом ГОША учествује у издавању исправа 
о усаглашености на основу Уредбе о техничким и другим 
захтевима за челик за армирање бетона.

У Лабораторији за материјале се, поред великог броја 
стручних и наставних активности, обављају и бројна науч-
на истраживања, чији су резултати публиковани и запаже-
ни, како у земљи, тако и у иностранству.

У циљу унапређења рада Лабораторије, последњих го-
дина уложена су значајна средства за набавку нове и оса-
времењивање постојеће опреме.

Хидрауличка кидалица, произвођача Amsler, опсега до 
800 kN, и хидрауличка преса, произвођача Matest, опсега до 
2 000 kN са заједничким командним пултом, набављеним 
2015. године, користе се за испитивање чврстоћа при за-
тезању и притиску материјала.

Eлектромеханичка кидалица, произвођача Shimadzu, оп-
сега до 300 kN, набављена је 2018. године, а користи се за 
испитивање механичких и деформационих својстава раз-
личитих материјала (метала, дрвета, гуме, композита, пла-
стичних маса). Електромеханички принцип рада омогућава 
прецизна мерења и при врло малим оптерећењима (тачност 
мерења је 1 N). Такође, могуће је програмирање испитивања у 
неколико корака коришћењем различитих брзина наношења 
оптерећења, као и испитивање коришћењем принципа кон-
тролисане силе, али и контролисане деформације. Поред по- 
датака о кључним вредностима напона и деформација, мо-
гуће је као излазни податак добити целокупни σ-ε дијаграм 
материјала, са мерењем 100 података у секунди. Поседовање 
овакве, савремене и прецизне опреме отворило је нове мо-
гућности сарадње са привредом, али и у великој мери олак-
шало научноистраживачки рад. Велики број експериментал-
них испитивања за потребе израде доктората спроведено је 
на овој вредној опреми. Она се такође користи и у настави.

Током 2016. године набављена је клима-комора, прои-
звођача FDM, која се користи за испитивања отпорности на 
дејство мраза и отпорности на дејство мраза у присуству 
соли за одмрзавање бетона, али и за друга испитивања која 
захтевају специфичне услове околине. Комора контролише 
температуру (у опсегу од 25 до 70˚ С) и релативну влажност 
ваздуха (од 10 до 95%).

За потребе испитивања ударне жилавости челика при ра-
зличитим температурама, 2021. године набављено је ново 
Шарпијево клатно, реномираног произвођача Galdabini, ко- 
је се користи како у настави, тако и за сарадњу са привредом 
и научноистраживачки рад. Капацитет Шарпијевог клатна 

Хидрауличка кидалица FDA, капацитета 800 kN, 
са командним пултом Matest

Електромеханичкa кидалица Shimadzu, капацитетa 300 kN (тачност 1 N)
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је 300 Ј, што омогућава спровођење најзахтевнијих испити-
вања ударне жилавости.

Од 2020. године Лабораторије поседује и микроскоп и 
скенер OMNI 3, произвођача Ash, који се користи за пре-
глед различитих врста узорака, али и за прецизна мерења 
дужина, површина и углова, на пример при испитивањима 
ребрасте арматуре и арматурних мрежа.

Лабораторија за конструкције је активно укључена у спро-
вођење наставних и научних активности из области испи- 
тивања конструкција и примене експерименталних мето-
да и активан је учесник домаћих и међународних научних 
пројеката. Ова Лабораторија је, такође, и носилац великог 
броја уговора у оквиру сарадње са привредом у Републици 
Србији и региону. Акредитована је према стандарду SPRS 

ISO/IEC 17025:2017 од стране Акредитационог тела Србије 
– АТС за спровођење испитивања према више метода зна-
чајних за грађевинску индустрију.

 Лабораторија за конструкције поседује савремену мер-
но-аквизициону опрему, која укључује сензоре за регистро-
вање различитих механичких величина, мерна појачала за 
регистровање статичких и динамичких величина, системе 
за оптерећивање, као и осталу помоћну опрему потребну за 
спровођење најразличитијих испитивања за потребе науч-
них истраживања и осталих активности Лабораторије.

За потребе аплицирања статичких концентрисаних или 
статичких квазирасподељених оптерећења током испити- 
вања Лабораторија примењује класичне електрохидрау-
личке системе за аплицирање оптерећења до 400 kN, од-
носно 2 x 400 kN. Испитивања статичким оптерећењем 
спроводе се у одговарајућим рамовима за инсталацију узо-
рака који се испитују и омогућују аплицирање статичких 
оптерећења хидрауличким системима.

Лабораторија за конструкције је такође опремљена сер-
во електрохидрауличким системом јапанског произвођача 

Шарпијево клатно Galdabini, капацитета 300 Ј

Микроскоп-скенер

Рам са системом за аплицирање оптерећења 
током испитивања гредног носача
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Shimadzu са радним притиском до 250 bar-a и могућношћу 
аплицирања вертикалних и хоризонталних сила. Основна 
компонента система је серво електро-хидраулички акту-
атор, са функцијом директног статичког или динамичког 
аплицирања силе до ±450 kN, са интегрисаним сензором 
аплициране силе и сензором положаја, односно померања.

Склоп система за динамичко/статичко аплицирање оп-
терећења са праћењем аплициране силе и одговарајућих 
померања, поред електрохидрауличког актуатора, чине хи-
драуличка јединица са одговарајућим компонентама, капа-
цитета 68 l/min и одговарајући серво контролер / управљачка 
јединица са могућношћу управљања са два актуатора истов-
ремено.

 Лабораторија је такође опремљена са више уређаја за 
праћење аплициране силе, као што су динамометри (модел 
C6A k капацитета 2000 kN и модел U2B капацитета 50 kN, оба 
произвођача Hottinger Baldwin Messtechnik). Поседује и бројне 
сензоре, од којих треба поменути електронске индуктивне 
мераче померања (угибомери – LVDT) произвођача Hottinger 
Baldwin Messtechnik опсега 10–100 mm, са резолуцијом 
мерења од 0,01 mm, осетљиве MEMS капацитивне акцеле-
рометре (сензоре убрзања) model 2240 произвођача Silicon 
Designs Inc. опсега мерења ±2 g, осетљивости 2 V/g.

Лабораторија је опремљена и са више мерно-аквизицио-
них система (мерних појачала) за спровођење мерења при-
ликом испитивања, од којих треба поменути универзал-
ни педесетоканални мерно-аквизициони систем MGCplus 
произвођача Hottinger Baldwin Messtechnik за статичка и ди-
намичка мерења са могућношћу прикључења свих типова 
сензора, универзални осмоканални мерно-аквизициони си- 

стем QuantumX MX840A произвођачa Hottinger Baldwin Me-
sstechnik за статичка и динамичка мерења са могућношћу 
прикључења свих типова сензора, мерни 16-канални акви-
зициони систем QuantumX 1615 произвођача Hottinger Bal- 
dwin Messtechnik за статичка и динамичка тензометријска 
мерења и систем за логовање података приликом мерења 
DataTaker model 85G, са могућношћу прикључења 16 сензо-
ра и могућношћу проширењa.

Током 2020. и 2021. године извршена је темељна рекон-
струкције Лабораторије за конструкције у оквиру које су 
изграђени strong floor и strong wall, као и комплетна челична 
рамовска конструкција, која је неопходна за статичка и ди-
намичка испитивања применом актуатора. На овај начин 
омогућена су испитивања гредних носача распона до 10 m 
и стубова висине до 6 m. Такође, флексибилна концепција 
strong floor-а и strong wall-а омогућава испитивања оквир-
них носача, као и плоча, на дејство вертикалних и хори-
зонталних оптерећења. На овај начин отворене су нове 
могућности за научноистраживачки рад у оквиру Институ-
та за материјале и конструкције које ће засигурно у блиској 
будућности омогућити постизање још бољих научноистра-
живачких остварења.

Последњих година набављена је и веома вредна опрема 
за испитивање трајности: уређај за мерење пропустљивости 
бетона за гасове и проводљивост хлорида у бетону, две кли-
ма-коморе, комора за карбонатизацију и уређај за форми-
рање хлоридног профила у бетону. У складу с тим, а има-
јући у виду и тенденције у научноистраживачком раду, 
као и афинитете запослених и потребе привреде, покре-
нута иницијатива за формирање посебне Лабораторије за 
трајност материјала и конструкција.

У оквиру реконструисане хале за испитивање конс-
трукција смештен је и 3Д штампач бетонских компози-
та, који је набављен 2021. године. Он ће омогућити развој 
технологије дигиталне фабрикације бетонских елемената 

Серво електрохидрауличи актуатор приликом пробног пуштања у рад

Универзални педесетоканални мерно-аквизициони систем MGC plus
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у лабораторијским условима, а очекивани крајњи резул-
тат његове примене јесте израда смерница за пројектовање 
конструктивних елемената произведених технологијом 3Д 
штампе.

Почетком 2021. године, у оквиру Института за материјале 
и конструкције, завршена је изградња мултифункционал-
не сале за састанке, која је опремљена савременом конфе-
ренцијском опремом и пружа могућности одржавања са-
станака за до двадесет особа, чиме су унапређени услови 
рада и пословања Института.

3Д штампач бетонских композита

Реконструисана хала за испитивање констркција

Нова сала за састанке у оквиру Института за материјале и конструкције
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Кадровска структура
У раду Института за материјале и конструкције учествују 
сви чланови Катедре за материјале и конструкције, као и и 
инжењери-сарадници и административно-техничко особље. 
Кратке биографије свих наставника и сарадника који су уче-
ствовали у раду Института за материјале и конструкције од 
1996. године до данас дате су у делу монографије посвећеном 
раду Катедре за материјале и конструкције.

Према тренутној огранизационој структури, у Институ-
ту је предвиђено осам радних места за ненаставно особље: 
три самостална стручнотехничка сарадника за рад у лабо-
раторијама или центрима, један виши стручнотехнички са-
радник за рад у лабораторијама или центрима, три стручно-
техничка сарадника за рад у лабораторијама или центрима и 
један стручнотехнички сарадник за остале делатности.

Тренутно су, од ненаставног особља, у Институту анга-
жовани: 
◆  Миодраг Стојановић, дипл. грађ. инж. – самостални стру-

чнотехнички сарадник;
◆  Марко Поповић, дипл. грађ. инж. – самостални стручно-

технички сарадник;
◆  Младен Јовић, инж. ел. – виши стручнотехнички сарад-

ник;
◆  Стоја Тодоровић, стручнотехнички сарадник за рад у ла-

бораторијама или центрима;
◆  Мирјана Костић, стручнотехнички сарадник за остале де-

латности;
◆  Срђан Космач, стручнотехнички сарадника за рад у лабо-

раторијама или центрима;
◆  Саво Ставњак, стручнотехнички сарадник за рад у лабо-

раторијама или центрима.
Следе њихове кратке биографије2.

МАРКО ПОПОВИЋ 
маст. инж. грађ. 

Рођен је 1990. године у Београду, 
где је завршио основну школу и 
III београдску гимназију. На Гра- 
ђевинском факултету у Београду 
завршио је основне и мастер ака-
демске студије на модулу Кон- 
струкције. Добитник је награде из 
фонда Лабораторије за конструк- 
ције Института за материјале и 
конструкције за најбољи мастер рад из области Испити-
вање конструкција и експерименталне методе.

2   Биографија колеге Миодрага Стојановића, дипл. грађ. инжењера, дата 
је у оквиру текста о Катедри за материјале и конструкције, имајући у 
виду његов дугогодишњи значајан допринос настави из области бе-
тонских конструкција.

Од 2016. до 2017. године радио је за Construcciones Rubau 
ogranak Beograd на месту заменика шефа градилишта за мо-
стове. Од 2017. до 2019. године радио је у Институту ИМС 
а.д. – Београд, у Лабораторији за испитивање конструкција 
на месту сарадника. На Грађевинском факултету запо-
слен је као самостални стручнотехнички сарадник за рад 
у лабораторијама или центрима у ИМК од 2019. године. У 
оквиру акредитоване Лабораторије за конструкције анга-
жован је прво на месту инжењера, а затим и као лице одго-
ворно за квалитет. Коаутор је неколико научних и стручних 
радова објављених у зборницима домаћих и међународних 
конференција.

МЛАДЕН ЈОВИЋ 
инж. ел.

Рођен је 1988. године у Книну. Ви- 
шу електротехничку школу – смер 
Аутоматика завршио је у Београ-
ду 2009. године.

Од 2010. године запослен је у 
Институту за материјале и кон-
струкције као виши лаборант. Уче- 
ствовао при инсталацији мерне 
опреме и мерењима на преко 150 
теренских испитивања различитих типова конструкција 
као што су мостови (Газела, Kостова греда, пасарела у Кра-
љеву), термоелектране (ТЕНТ А), спортски објекти и кли-
нички центри.

Активно је учествовао у експерименталним испитива-
њима у оквиру израде великог броја докторских дисертаци-
ја реализованих на Грађевинском Факултету Универзитета 
у Београду.

Од 2018. године ради у Лабораторији за материјале као 
виши стручнотехнички сарадник, где активно учествује у 
испитивањима квалитета бетона и механичких својстава 
арматуре, као и у свим другим активностима из области 
деловања ове лабораторије.

СТОЈА ТОДОРОВИЋ
Рођена је 1958. године у Буковику, 
Нова Варош. Средњу економску 
школу – туристички смер заврши- 
ла је 1977. године у Београду. По- 
седује Европску лиценцу (ECDL 
Standard) за рад на рачунару од 
2007. године.

У Институту за материјале и 
конструкције Грађевинског фа-
култета Универзитета у Београду 
запослена је од 1982. године, као дактилограф са Ib класом. 
Од 1994. до 2018. године радила је на радном месту опера-
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тора на припреми података, а од 2018. године до сада ради 
на радном месту стручнотехничког сарадника за рад у ла-
бораторијама или центрима у Институту за материјале и 
конструкције.

Учествовала је у техничкој припреми уџбеничке литера-
туре која се користи у настави Грађевинског факултета.

Од 2002. године обавља функцију техничког секретара 
Друштва грађевинских конструктера Србије (ДГКС).

Технички је уредник часописа Грађевински материјали 
и конструкције од 2003. године и Грађевинског календара од 
2019. године.

МИРЈАНА КОСТИЋ
Рођена је 1971. године у Београду. 
Средњу економску школу заврши-
ла је у Београду 1990. године.

На Грађевински факултет Уни-
верзитета у Београду запослила се 
1994. године на радно место тех-
ничког секретара у Институту за 
хидротехнику. Од 1996. до 2001. 
године радила је на радном месту 
унутрашњег курира, а од 2001. до 
2018. године на радном месту техничког секретара Инсти-
тута за материјале и конструкције. У периоду од 2016. до 
2018. паралелно је радила и у Рачуноводству Грађевинског 
факултета.

Од 2018. године ради као стручнотехнички сарадник 
за остале делатности у Институту за материјале и кон-
струкције. 

Учествовала је у организацији конгреса Друштва ме-
тролога 2011. године, као и симпозијума и конгреса Друш-
тва грађевинских конструктера Србије – ДГКС од 2008. го-
дине до данас.

СРЂАН КОСМАЧ
Рођен је 1957. године у Београ- 
ду. Средњу грађевинско-техничку 
школу завршио је у Београду 1976. 
године.

У Институту за материјале и 
конструкције Грађевинског факул- 
тета Универзитета у Београду за-
послио се 1. маја 1994. године.

Током свог рада у Институту 
учествовао је у изради идејних и 
извођачких пројеката армирано- 
бетонских конструкција нових објеката, као и у изради 
пројеката санације армиранобетонских конструкција по-
стојећих објеката.

Тренутно ради на радном месту стручнотехничког са-
радника за рад у лабораторијама или центрима у оквиру 
Института за материјале и конструкције.

САВО СТАВЊАК
Рођен је 1973. године у Београду. 
Средњу машинску школу завр-
шио је 1992. године.

Радни однос заснива 1997. го-
дине у Институту за материјале 
и конструкције Грађевинског фа-
култета Универзитета у Београ-
ду. Током рада у акредитованој 
Лабораторији за материјале од 
2006. године као лаборант-техни-
чар стиче сертификате за рад у области грађевинарства, 
узорковања, припреме и испитивања узорака материјала.

Ангажован је и у наставном процесу у извођењу лабо-
ратoријских вежби на стручним предметима Грађевински 
материјали 1 и 2, Технологија бетона и Савремени материја-
ли, као и у организацији и извођењу испитивања за потребе 
мастер радова и докторских дисертација.

У периоду од 1996. године значајан допринос раду Ин-
ститута за материјале и конструкције дале су и колегинице 
и колеге из редова ненаставног особља, који више нису чла-
нови Института:
◆  Милован Петровић, од 1969. до 2004. године (технички 

сарадник и виши грађевински техничар);
◆  Ратко Пестић, од 1970. до 2000. године (помоћни радник, 

пословођа експерименталне хале, лаборант);
◆  Душан Нешић, од 1971. до 2013. године (техничар-елек-

троничар, виши лаборант);
◆  Милан Бошковић, од 1972. до 2008. године (металостру-

гар, техничар-лаборант, виши техничар, виши лаборант, 
оператер за рачунарску учионицу);

◆  Милена Петровић, од 1973. до 2005. године (техничар);
◆  Миодраг Савић, од 1974. до 2014. године (грађевински 

техничар, лаборант-техничар);
◆  Новка Татић, од 1976. до 2011. године (техничар, виши 

техничар, оператор за графику, виши техничар, виши ла-
борант);

◆  Олга Калембер, од 1976. до 2001. године (секретар, помо-
ћник управника за административне и финансијске по- 
слове);

◆  Даница Пеиновић, од 1977. до 2003. године (техничар);
◆  Зора Живановић, од 1980. до 2005. године (грађевински 

техничар);
◆  Соња Шуменковић, од 1981. до 2003. године (техничар, 

лаборант);
◆  Радојка Радуловић, од 1984. до 2005. године (фотограф, ла-

борант-фотограф);
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◆  Бојан Тепавчевић, од 1989. до 2005. године (техничар-про-
јектант, оператор система, администратор система);

◆  Миливоје Смиљанић, од 1994. до 1998. године (техничар);
◆  Александар Петровић, од 1995. до 1997. године (лаборант);
◆  Татјана Наумов, од 1996. до 1997. године (инжењер-са-

радник).

Стручнa остварења
Стручна активност Института за материјале и конструкције 
од самог оснивања била је веома жива и разноврсна, а ре-
зултат тога јесте изузетно велики број значајних референци 
из области грађевинског конструктерства.

Будући да су стручне активности Института од оснивања 
до 1996. године детаљно презентоване у монографији пово-
дом 150 година наставе из области грађевинарства и гео-
дезије, овде су наглашене само неке од најважнијих, док је 
акценат на стручним активностима и остварењима Инсти-
тута за материјале и конструкције у последњих 25 година 
рада, од 1996. године до данас.

Стручнa остварења до 1996. године
У периоду од оснивања института 1978. године до 1996. 
године активности у Институту биле су веома живе, па је 
резултат тога веома велики број реализованих пројеката 
значајних објеката. Пројектоване су конструкције стам-
бених и пословних зграда, гаража, хотела и спортиских 
објеката. Од пословних објеката треба истаћи комплекс 
објеката главног трга у граду Оран у Алжиру, комплекс по-
словних објеката робних кућа Београд на Бежанијској ко-
си, зграду Аероинжењеринга на Новом Београду, комплекс 
објеката међународног сајма са бизнис центром и хотелом 
у Тјумену (Русија), пословну кулу у центру Москве, зграду 
Београдске банке на Славији и зграду Беобанке у Београду.

Конструкције спортских објеката представљају посебан 
конструктерски изазов. У оквиру Института реализована 
су значајна остварења из ове захтевне категорије објеката, 
од којих се истичу спортска дворана Београдска арена на 
Новом Београду, пословно-спортски центар Мејдан у Тузли 
и спортске дворане у Димитровграду и Херцег Новом.

Спортска дворана Београдска арена један је од најатра-
ктивнијих објеката у нашој земљи. Дворана може да прими 
више од 20 000 гледалаца, а намењена је за све врсте малих 
спортова, спортове на леду, атлетска такмичења, као и за 
различита културна, уметничка и друштвена окупљања ве- 
ликог броја посетилаца. Дворана је правоугаоне основе са 
заобљеним угловима, димензија 132,7/102,7 m, а највећа ви-
сина је 36 m.

Пословно-спортски центар Мејдан у Тузли састоји се од 
велике универзалне дворане капацитета 6 000 гледалаца, 
мале дворане, сала за тренинг, изложбеног простора, ре-
сторана и комерцијалних садржаја. Конструкција објекта је 

армиранобетонска, са челичном просторном кровном ре-
шеткастом конструкцијом система Меро, распона 53/91 m.

Од индустријских објеката чији су пројекти конструк-
ције израђени у Институту у овом периоду треба поменут и 
кровне конструкције објеката Утва у Панчеву, производне 
хале Стеван Филиповић у Ваљеву, фабрику за производњу 
танкозидних цеви у Севојну, хале Крушик и Вујић у Ваље-
ву, фабрику обуће Београд у Земуну, халу дробљења и кон-
диционирања сепарације антрацита рудника Аврамица у 
Вршкој Чуки, халу Инекс Хемофарм у Вршцу, расхладне тор- 
њеве у термоелектрани Колубара Б, вишебродну халу Иве-
рице и пилане за фабрику намештаја у граду Новокузнецк 
у Русији.

Такође, пројектоване су и конструкције силоса за жито у 
Товарнику, као и делови пројекта за коцкасти силос за сун-
цокрет у Сомбору.

У Институту су пројектоване и конструкције аеродром-
ских објеката, као што су комплекс објеката аеродрома 
Аnnаbа у Алжиру, Хангар 2 Југословенског аеротранспорта 
на аеродрому у Сурчину, хангар у Батајници, идејно решење 
пробног стола за испитивање авионских мотора на аеродро-
му Београд у Сурчину и фингер А10 на аеродрому Београд у 
Сурчину.

Хангар 2 Југословенског аеротранспорта на аеродрому 
Београд у Сурчину пројектован је за два авиона типа Boeing 
747 или одговарајући број авиона другог типа. Хангар је пра-
воугаоне основе, димензија 135,80/70,05 m, са два проширења 
16,80/22,40 m, за предње делове авиона, а највећа висина је 
37,35 m.

У Институту су пројектоване и конструкције објеката 
пристаништа и бродоградилишта, као што су кејски зидо-
ви пристаништа у Босанском Шамцу, синхролифт и докови 
Алај Бег у Измиру (Турска), техничко-економски пројекат 
морских лука Туабсе на Црном мору и Калинингород на Бал-
тичком мору у Русији.

Израђени су и пројекти мостова, од којих се издвајају 
пешачки мост преко Нишаве у Нишу, пешачки висећи мост 
преко Ибра у Матарушкој Бањи, пешачки мост преко Ибра 
у Рашкој, висећи мост на хидроелектрани Увац, мост за 
торањски кран на брани Tichi Haf у Алжиру и мост за цево-
вод преко Дунава, Аде и Дунавца у Београду.

Пројектоване су конструкције водоторњева у Ратарима 
и Шапцу, као и пројекат конструкције резервоара за воду у 
Институту Михајло Пупин у Београду 

Израда пројеката санације и реконструкције различи-
тих типова објеката веома је битан део активности Инсти- 
тута. Израђен је велики број пројеката санације и рекон-
струкције пословних и стамбених зграда, позоришта (згра-
да Нове опере у Москви) и споменика културе (кула и зи-
дине старог града у Будви и Етнографски музеј у Београду). 
Пројектоване су и санације, реконструкције и надоградње 
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универзитетских објеката, као што су зграда Економског 
факултета у Београду, зграда Ликовне академије у Београду, 
Капетан Мишино здање у Београду, надградње зграда Ма-
шинског и Технолошко-металуршког факултета у Београду.

Израђени су пројекти санације конструкција великог 
броја хотела, робних кућа, трговинских и здравствених 
објеката, као и спортских дворана (реконструкција спорт-
ске дворане Борац у Чачку, санација ледене писте спортске 
дворане Боро и Рамиз у Приштини, санација главних носа-
ча спортског центра у Бору).

Такође, израђени су и пројекти санације конструкција ве-
ликог броја индустријских објеката у оквиру Рафинерије на-
фте у Панчеву, Металуршког комбината и хладне ваљаони-
це у Смедереву, Хемијске индустрије у Панчеву, Индустрије 
стакла у Панчеву, Заставе у Крагујевцу, ТЕ Обилић II, пива-
ре у Никшићу, индустрије Дуга у Београду, фабрике шећера 
Кристал у Сенти, Азотаре у Панчеву, термоелектране Ко-
сово А итд. Израђени су и пројекти санације конструкција 
сило-са Пољопривредно-индустријског комбината у Шиду, 
Жито-Срема у Инђији и Житопромета у Зрзама.

Пројектоване су санације конструкције аеродромских 
објеката (технички тракт аеродрома у Тивту) и објеката 
пристаништа и бродоградилишта (лукобран терминала за 
нафту Mars El Brega у Либији, ремонтни док у Бијелој и док 
луке Misurati у Либији).

У Институту су израђени бројни пројекти санације 
друмских, железничких и пешачких мостова. Пројектоване 
су санације друмских мостова преко канала код Српског Ми-
летића, преко Тамиша у Панчеву, преко Јадра на путу Лозни-
ца–Драгинац, преко канала код Апатина и код Куле, преко 
Градца у Ваљеву, затим прилазних конструкција Панчевач-
ког моста у Београду, надвожњака у Радничкој и Рузвелтовој 
улици у Београду, као и два стара лучна моста преко Лепени-
це у Крагујевцу. Урађени су пројекти санације за железничке 
мостове у Ужицу и преко ауто-пута Београд – Нови Сад, као 
и за пешачку пасарелу у Сарајлијиној и Хајдук Вељковој ули-
ци у Крагујевцу.

И оквиру Института израђени су и пројекти санације 
конструкција водоторња Навип у Земуну и резервоара Тех-
ногаса у Раковици, као и санације бране Хазна код Градачца 
и бране за захват воде на Копаонику.

За конструкције многих објеката у Институту изврше-
но је испитивање понашања у условима експлоатације. Ис-
питиване су претходно напрегнуте прилазне конструкције 
Панчевачког моста у Београду, армиранобетонске трибине 
стадиона Рад на Бањици у Београду, челичне конструкције 
са кранским стазама хладне ваљаонице Металуршког ком-
бината у Смедереву, алуминијумска кровна конструкција 
дома културе у Трстенику, армиранобетонски трамвајски 
мост преко Паштровићеве улице у Београду, пловна диза-
лица носивости 1000 kN, вибрације хаварисаног турбосто-

ла блока 6 термоелектране Никола Тесла у Обреновцу, ком-
поненте челичне конструкције монтажне куће Градитељ у 
Горњем Милановцу, ватроотпорност челичне конструкције 
зграде Медифарма у Београду и мост преко Требишњице у 
Дражин Долу.

У Институту су израђене и различите студије и експер-
тизе и извршене консултантске услуге и ревизије (техни-
чке контроле) за велики број значајних објеката, међу ко-
јима се издвајају: димњак висине 300 m комбината Трепча 
у Звечану, комплекс објеката Металуршког комбината у 
Смедереву, робна кућа Београд, комплекс објеката систе-
ма водоснабдевања Рзав–Ариље, објекти система Ђердап 
I и II, фабрика воде у Макишу у Београду, предтретман 
Језеро, објекти Београдског водовода и канализације, ком-
плекс водоснабдевања Бора, брана Првонек код Врања, 
монтажни систем Јабланица из Ваљева, монтажни систем 
Рад из Београда, монтажни систем Дом из Београда, прет-
ходно напрегнуте цеви из Косјерића, расхладни торњеви у 
термоелектрани Колубара, комплекс објеката нове желез-
ничке станице Београд центар и експертизе и управљање 
пројектом зграде Народне банке Југославије на Славији у 
Београду.

Стручнa остварења после 1996. године
Период од 1996. до 2001. године обележили су санкције 
међународне заједнице и ратови на тлу бивше државе, што 
је свакако утицало на смањење стручних активности Ин-
ститута. Након овог периода одвија се интензивна сара- 
дња Института са грађевинским фирмама и другим при- 
вредим субјектима на великом броју пројеката у грађеви-
нарству. Ова сарадња се одвија кроз израду великог броја 
идејних и главних пројеката, пројекта за грађевинску до- 
зволу, пројеката за извођење, као и пројеката реконстру-
кције и санације различитих типова објеката. У складу са 
тренутном кадровском структуром и релативно малим 
бројем техничара, у последње време је тенденција да се 
углавном раде идејни пројекти и пројекти за грађевинску 
дозволу нових објеката, као и све врсте пројеката санације 
и реконструкције.

Посебно место у склопу стручних активности Институ- 
та за материјале и конструкције припада техничкој контро-
ли и консултантским услугама. У оквиру Института изврше-
на је техничка контрола великог броја пројеката зграда, мо-
стова, индустријских и других објеката. Институт је, такође, 
учествовао у стручном и пројектантском надзору при изво-
ђењу објеката различитих врста, као и у испитивању изведе-
них конструкција, с аспекта квалитета уграђеног материјала 
и перформанси конструкције.

Значајан део активности посвећен је изради експерти-
за и студије носивости за различите типове грађевинских 
објеката.
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Израда техничке документације
У области израде техничке документације остварени су за-
видни резултати. Пројектовани су објекти различите врсте и 
намене: пословни, трговински и јавни објекти, индустријски 
објекти, инфраструктурни објекти, објекти за производњу 
електричне енергије, као и телекомуникациони објекти.

Како је већ поменуто, израда различитих врста пројека-
та за потребе привреде представља једну од веома важних 
активности Института за материјале и конструкције. Током 
последњих двадесет и пет година у Институту су израђе-
ни пројекти великог броја зграда различите намене, инду-
стријских објеката, мостова, телекомуникационих објека- 
та, ветрогенератора и других инжењерских објеката.

Када су и питању пројекти зграда, пословних и јавних 
објеката посебно се издвајају Идејни и главни грађевински 

пројекат тржног центра Delta City у блоку 67 на Новом Бе-
ограду (2005–2007. године) и Главни пројекат конструкције 
и Пројекат изведеног стања пословног објекта у Балканској 
улици бр. 2 (2004. године).

Тржни центар Delta City је један од првих објеката овог 
типа у Србији. У тренутку отварања 2007. године био је и 
највећи тржни центар у земљи са око 80 000 m2 бруто повр-
шине. Конструкција објекта је доминантно од армираног 
бетона, са преднапреднутим ошупљеним подним плоча-
ма. Челичне конструкције су примењене за делове крова и 
мултифункционалну биоскопску дворану. Такође треба на-
поменути да је комплетан објекат дужине око 210 m урађен 
као једна дилатациона целина – без трајних дилатација (про-
јектанти армиранобетонске конструкције: В. Алендер, С. Ма- 
ринковић, Б. Милосављевић, В. Коковић, И. Игњатовић; про-
јектанти челичне конструкције: Д. Буђевац, З. Марковић, М. 
Спремић, М. Павловић).

Тржни центар Delta City у Београду
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Пословни објекат у Балканској улици, на изузетно ат-
рактивној локацији у самом центру Београда, има укупну 
површину од 24 728 m2. Састоји се од седам надземних и 
пет подземних етажа, а подземни део објекта је изве-
ден методом Top-down (пројектантски тим: Д. Остојић, Б. 
Милосављевић, М. Стојановић, М. Лазовић).

Из области пројекатовања зграда и јавних објеката 
свакако треба поменути и главне пројекте конструкције 
Епархијског дома на Равној Гори (1999. године), Штампарије 
пореске управе у Лештанима (2004. године), Пројекат опла-
те и технологије бетонирања сегмента љуске на главном 

испраћајном објекту на гробљу Орловача у Београду (2006. 
године), Идејни и Главни пројекат конструкције објекта на 
углу улица Српских владара и Краља Милутина у Београ-
ду (2006. године), Главни пројекат челичне конструкције 
за Аrena Entertainment Centar у тржном центру Delta City у 
блоку 67 у Новом Београду (2007. године), Главни пројекат 
конструкције за објекат пословне зграде Министарства 
финансија, Пореске управе, Регионални центар Нови Сад 
у Новом Саду (2008. године), Главни пројекат и Пројекат 
за извођење челичне конструкције транспортера за објекат 
УХТ Имлек у Падинској Скели (2019. године).

Пословни објекат у Балканској улици у Београду
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Убрзан развој ланаца малопродајних објеката почетком 
двехиљадитих обухвата продајне објекте, складишта, хи- 
пермаркете итд. Чланови Института за материјале и кон-
струкције узели су учешће у пројектовању значајног броја 
трговинских објеката од којих треба издвојити ланац хи-
пермаркета Темпо.

Почетком двадесет првог века, са развојем мобилне те-
лефоније, јавила се потреба за израдом великог броја ан-
тенских стубова. Групација за металне конструкције узима 
значајно учешће у развоју типских конструкција антенских 
стубова. У Институту за материјале и конструкције су за 
потребе Телекома Србија – МТС-а урађени главни пројекти 
са радионичком документацијом за серију од 18 типских 
стубова висине од 12 до 56 m. Стубови су пројектовани са 
модулом од 6 m, као четворопојасне самостојеће просторне 
решеткасте конструкције торањског типа (пројектантски 
тим: З. Марковић, М. Спремић, Ј. Добрић). Увођењем нових 
прописа Еврокодова у домаћу регулативу, за највећи део 
типских стубова, извршен је контролни прорачун и верифи-
кација стабилности и носивости у потпуности према Евро- 
кодовима за конструкције. Изведено је више од 100 оваквих 
типских стубова на читавој територији Републике Србије. 

Када су у питању телекомуникациони објекти, свакако 
треба напоменути и Главни пројекат система за монито-
ринг током изградње и експлоатације обнове дела комплек-
са торња на Авали (2007. године).

Почетком друге деценије двадесет првог века у Србији 
почиње изградња објеката за производњу енергије из об-
новљивих извора. Ветропаркови су свакако најзначајније 

инвестиције у области зелене енергије. Пројекат челич-
не конструкције првог ветропарка у Србији La Piccolina 
израђен је 2014. године у Институту за материјале и кон-
струкције. Након тога, чланови групације за металне кон-
струкције учествују у изради различитих нивоа техничке 
документације за велики број ветропаркова као што су 
Костолац, Алибунар, Малибунар, Чибук, Кошава, Кула 2, 
3 и 4 (пројектантски тим: З. Марковић, М. Спремић, М. 
Павловић, Ј. Добрић, Н. Глуховић).

Поред израде пројеката челичних конструкција ветроге-
нератора, у Институту су пројектовани и армиранобетонски 
темељи стубова ветрогенератора, од којих се издвајају Глав-
ни пројекат конструкције за фундирање ветрогенератора 
и расклопног постројења на локацији Ветропарка Рам КО 
Затоње (2014. године), Главни пројекат темеља ветрогенера-
тора В1 и В2 ветрофарме La Piccolina, Загајица (2014. године), 
као и Идејни и главни пројекат фундирања ветрогенератора 
и расхладних постројења у ВЕ Дунав 1 (2014. године).

У категорији пројектовања индустријских објеката Ин-
ститут за материјале и конструкције је такође остварио за- 
пажене резултате. Један од највећих пројеката индустриј-
ских објеката који је рађен у Институту последњих годи-
на јесте Постројење за одсумпоравање димних гасова у 
оквиру ТЕ Никола Тесла А у Обреновцу. У реализацији 
овог пројекта пројектантски тим Института за материјале 
и конструкције учествовао је при изради концептуалних 
решења (2014. године), идејних решења, идејних пројека-
та и пројеката за грађевинску дозволу (2018–2019. го-
дине) и то за најзахтевније објекте: два димњака, силос 
за гипс, зграда млина и хале за смештај рециркулацио- 
них пумпи (пројектантски тим: З. Марковић, М. Спремић, 
Ј. Добрић, Н. Глуховић, А. Филиповић, И. Јаковљевић, Б. 
Милосављевић, В. Коковић, И. Игњатовић, В. Царевић, Н. 
Тошић, С. Митровић).

У оквиру постројења за одсумпоравање димних гасо-
ва предвиђени су димњаци изнад апсорбера. Димњаци су 
пројектовани као четворопојасне просторне самостојеће 
челичне решеткасте конструкције, правоугаоне основе ди- 
мензија 26,9 x 28,0 m. Унутар димњака налазе се апсор-
бер, многобројне инсталације (цевоводи) и димни канали. 
Такође, предвиђене су и бројне радне платформе. Димна 
цев од FRP-a обешена је о челичну конструкцију димњака 
на коти +96,0 m. Висина челичне конструкције је 137,7 m, 
док је максимална висина димне цеви 140,0 m.

Силос за гипс је капацитета 10 000 m3, а израђен је као 
армиранобетонска конструкција цилиндричног облика. 
Пречник силоса је 30,8 m, а висина 54,57 m. На врху силоса 
предвиђена је хала са челичном ротационо-симетричном 
конструкцијом, распона 38,3 m.

Зграда за млевење кречњака конципирана је као тро-
бродна хала са крановима у сваком броду. Правоугаоне је Антенски стуб TS35 на Копаонику – Гобеља
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основе димензија 34,6 x 36,0 m. Кров објекта је на коти 32,0 
m, док је висина највише платформе за опслуживање опре-

ме на коти 40,4 m. На коти +18,05 m предвиђена су три днев-
на силоса за кречњак капацитета по 900 t.

Ветропарк Чибук током изградње и експлоатације

Прорачунски модели димњака, силоса за гипс и зграде млина, у оквиру Постројења за одсумпоравање димних гасова у ТЕ Никола Тесла А у Обреновцу
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Током 2021. године у Институту је израђен и Идејни 
пројекат конструкције Главног погонског објекта – ГПО, ТЕ 
Колубара Б, кога чине котларница са геристом и турбин-
ска сала са бункерским трактом. Претходно је током 2018. и 
2019. године урађена анализа стања постојеће челичне и ар-
миранобетонске конструкције, укључујући и испитивања 
својстава материјала изведене армиранобетонске и челичне 
конструкције. Такође, урађена је и студија са контролним 
прорачунима по новим прописима – Еврокодовима како 
би се сагледале могућности наставка радова на изградњи 
ове термоелектране и утврдио оптималан положај но-
вог блока (пројектантски тим: З. Марковић, Ј. Добрић, М. 
Спремић, И. Јаковљевић, М. Тодоровић, А. Филиповић, Б. 
Милосављевић, Ј. Драгаш, С. Митровић).

Главни погонски објекат – ГПО ТЕ Колубара Б са јед-
ним блоком номиналне снаге око 350 МW је осовинских 
димензија 60,0 x 68,0 m. Састоји се из котларнице са гери- 
стом и машинске хале са бункерским трактом. Основни кон-
структивни систем јесте челична скелетна конструкција. Об-
јекат гериста је правоугаоне основе са осовинским димензи-
јама 22,0 x 23,0 m. Kота круне котла је на 96,75 m. Објекат 
машинске сале и бункерског тракта је правоугаоне основе, 
осовинских димензија 59,50 x 75,0 m. Главни решеткасти 
кровни носач је распона 47,50 m.

Чланови групације за металне конструкције учествова-
ли су у изради већег броја пројеката инжењерских објеката 
у индустријским комплексима, од којих се могу издвојити 
цевни мостови у фабрици FIAT аутомобили у Крагујевцу и 
санација конструкције димњака висине 60 m у оквиру тер-
моелектране Никола Тесла А у Обреновцу.

Међу осталим пројектима индустријских објеката, за 
које су пројекти конструкције израђени у Институту, издва-
јају се Главни грађевински пројекат стазе мостног крана у 
машинској згради на левој и десној обали ХЕ Зворник (2012. 
године), Технички рударски пројекат проширења поља 1, 
ојачањем брана 1 и 2 јаловишта погона флотације Велики 
Кивељ (2014. године), као и Главни пројекат битви за привез 
понтона на граничном прелазу за теретни саобраћај Дунав 
у Луци Београд (2014. године).

По својој специфичности, такође треба истаћи и Глав-
ни пројекат комплетне конструкције Гата 4 Марине Порто 
Монтенегро у Тивту у Црној Гори (2010. године).

Најзначајнији пројекти мостова који су израђени у Ин-
ституту за материјале и конструкције јесу Идејни пројекат 
спољне магистралне тангенте (СМТ) од улице Нова дунав-
ска до прикључка на постојећи ауто-пут са припадајућом 
инфраструктуром у Новом Саду (2005. године), Идејни и 
главни пројекат челичне конструкције надвожњака преко 
пруге на Царевој Ћуприји у Београду (2001. и 2008. године) 
и Главни пројекат спрегнутог друмског моста распона 61 m 
на рукавцу језера Перућац (на месту моста срушеног током 
ратних операција 90-их година), који је израђен 2017. годи-
не у оквиру помоћи Владе Републике Србије општини Сре-
бреница (пројектантски тим: З. Марковић, М. Спремић, Б. 
Милосављевић, Д. Остојић, А. Филиповић).

ТЕ Колубара Б у изградњи – постојећа конструкција гериста 
и лифровских торњева

 Прорачунски модел носеће конструкције котларнице са геристом 
у ТЕ Колубара Б
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Диспозиција спрегнутог друмског моста преко рукавца језера Перућац

Пасарела између ТЦ Галерија и Куле Београд

Крајем друге деценије двадесет првог века почела је 
изградња Београда на води. У Институту за материјале и 
конструкције је током 2021. године реализован Пројекат за 
извођење затвореног пешачког моста – пасареле, распона 
око 44 m, који спаја тржни центар Галерија са Кулом Београд. 

Конструкција моста је челична, система ортотропне пло-
че, са централним ошупљеним пуним лименим носачем и 
ивичним носачима система Вирендел (пројектантски тим: 
З. Марковић, М. Спремић, Н. Глуховић).
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Треба поменути и учешћа на домаћим и међународним 
конкурсима за идејна решења мостова, од којих се издвајају 
међународни конкурс за мост преко Бококоторског залива 
(откуп), као и конкурси за друмске мостове у Нишу (друга 
награда) и Новом Саду. 

Значајан део активности Института за материјале и 
конструкције у претходном периоду је, на основу великог 
броја захтева инвеститора, грађевинских фирми и других 
привредних субјеката, био усмерен на израду пројеката 
санације и реконструкције објеката. Велики број експер-
тиза и стручних мишљења реализован је у периоду након 
2000. године. Када су у питању санације и реконструкција 
зграда, јавних и пословних објеката, вреди истаћи пројекат 
реконструкције Југословенског драмског позоришта након 
пожара, који је урађен током 1999. године, као донација 
Института за материјале и конструкције (пројектанти: Д. 
Буђевац, М. Мурављов, З. Марковић).

Значајно ангажовање стручњака Института за матери-
јале и конструкције остварено је и кроз Главни пројекат 
реконструкције крова затвореног базена СРЦ Ташмајдан у 
Београду, Пројекат санације конструкције пословног објекта 
на углу улице Књегиње Зорке и Маршала Толбухина (2004. 
године), Главни пројекат санације и главни пројекти свих по-
требних инсталација на објекту Архива Србије у Железнику 
(2004. године), Главни пројекат санације централног депоа 
Народне библиотеке Србије (2005. године), Главни пројекат 
санације зграде Српског лекарског друштва у улици Џор- 
џа Вашингтона у Београду (2005. године), Главни пројекат 
санације објекта затворених базена у Крушевцу (2005. го-
дине) и Главни пројекат санације темеља објекта Српско- 
-американске банке у Девојачкој улици у Београду (2005. 
године). 

У Институту је, такође, израђена и пројектна документа-
ција за санацију објекта, реконструкцију термотехничких и 
електроенергетских инсталација и модернизацију телекому-
никационих инсталација и заштиту од пожара у згради Ста-
рог двора у Београду (2006. године). Урађени су и Идејни и 
главни пројекат реконструкције носеће конструкције стакле-
ника у Ботаничкој башти Јевремовац, са геомеханичким ела-
боратом и конзерваторским пројектом и условима (2006. го-
дине), Главни пројекат санације конструкције и инсталације 
објекта СПЦ 11 април (2006. године), Главни пројекат сана-
ције и рестаурације ограде Ботаничке баште Јевремовац у 
Београду (2006. године), Главни пројекат санације изведеног 
дела објекта ОШ Вук Караџић у Степојевцу (2007. године), 
Главни пројекат санације фасаде објеката А и Б ЈП Сава цен- 
тар у Београду, заједно са израдом техничког дела тендера 
(2008. године), Главни пројекат санације конструкције крова 
објекта СРПЦ Милан Гале Мушкатировић у Београду (2008. 
године) и Главни архитектонско-грађевински пројекат сана-
ције затвореног базена у Зрењанину СЦ Југ (2010. године).

Након земљотреса у Краљеву 2010. године, стручњаци 
Института за материјале и конструкције учествовали су у 
процени оштећења објеката непосредно после земљотреса, 
као и у изради главних пројеката санације и ојачања носећих 
конструкција. Током 2011. године израђени су пројекти за 
стамбено-пословни објекат у Обилићевој улици, стамбене 
објекте у Југ Богдановој улици, Улици цара Лазара број 78, 
80 и 82 и у Улици Олге Јовичић број 13–15–17, као и за стам-
бене зграде у Улици цара Душана и у Карађорђевој улици.

Санација објеката културе и споменика посебно је зна-
чајна због специфичних рестаураторских захтева у вези са 
заштитом и очувањем ових објеката. У периоду од 2005. до 
2018. године у Институту за материјале и конструкције из- 

Југословенско драмско позориште током и након реконструкције
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рађено је више пројекта санације делова Смедеревске твр-
ђаве (пројектанти Б. Стевановић и М. Мутављов). Израђени 
су Главни грађевински пројекат санације сектора варошке 
капије (куле 14, 15, 16 и зидови између њих), Главни пројекат 
санације зида и варошке капије (2011. године), Пројекат за 
извођење радова статичке санације и стабилизације куле 
11 (2016. године), као и Пројекат за реконструкцију Цен-

тралног дела варошког бедема Варошке капије са изгра-
дњом куле 15 и бедема између кула 15 и 16, реконструкци-
јом бедема између кула 14 и 15 и реконструкцијом кула 14 и 
16 (2019. године).

У важније пројекте санације објеката културе и споме-
ника спадају и Главни грађевински пројекат санације Цркве 
Светог Петра у Македонској улици у Београду (2006. годи-
не), Пројекат санације Друге сале великог барутног магаци-
на на Калемегдану (2006. године), Главни пројекат статичке 
санације и реконструкције Споменика незнаног јунака на 
Авали (2008. године), Главни пројекат санације и ојачања 
носеће конструкције зграде Архива у Краљеву (2010. годи-
не), Главни пројекат санације конструкције Цркве Светог 
Николаја у Земуну (2010. године), као и Главни пројекат за 
извођење конзерваторско-рестаураторских радова на сана-
цији обалоутврда светионика на ушћу Тамиша у Дунав у 
Панчеву, који предствља јединствен случај светионика у 
пару у Европи (2015. године).

Међу пројектима санације свакако треба истаћи Проје-
кат за извођење статичке санације споменика Победник на 
Београдској тврђави (2018. године), где је извршена санација 
темеља споменика бушеним шиповима у циљу заустављања 
нагињања споменика. Осмишљено је и, на нивоу детаљног 
пројекта за извођење, дато ново решење за ослањање фигу- 
ре на стуб постамента (пројектантски тим: Б. Милосавље-
вић, Д. Остојић, Б. Стевановић).

 Санација и стабилизација куле 11 Смедеревске тврђаве

Статичка санација споменика Победник на Београдској тврђави
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У оквиру Института за материјале и конструкције из-
рађивани су и пројекти санације мостова. У значајније 
пројекте санација мостова спадају Пројекат санације на- 
двожњака у Горњем Милановцу изнад магистралног пута 
Београд–Чачак (2005. године) и Главни пројекат за санаци-
ју моста у Богутовцу (2007. године).

Међу пројектима санације индустријских објеката из- 
дваја се Главни пројекат санације носеће челичне кон-
струкције у хали монтаже, након пожара у фабрици ауто-
мобила Застава аутомобили – Фиат аутомобили Србија 
у Крагујевцу. Након санације дела кровне конструкције, на 
захтев инвеститора, Институт за материјале и конструкци-
је проширио је своје активности током реконструкције 
производних погона. Пројектантски тим групације за ме-
талне конструкције реализовао је визуелно-макроскопски 
преглед кровне конструкције, израдиo стручна мишљења 
и пројекте санације и реконструкције челичних кровних 
конструкција хала каросерије, лакирнице и монтаже повр-
шине веће од 100 000 m2

Активност Института на изради пројеката санације ин-
дустријских објеката у области петрохемије јесте такође зна-
чајна, а најважнији су Стручно мишљење и пројекат санаци-
је резервоара ФБ 1405 у оквиру НИС РНП део 2 у Панчеву 
(2006. године), Пројекат санације темеља резервоара ФБ 0701, 
ФБ 0704, ФБ 1201, ФБ 1202, и ФБ 1118 у оквиру НИС РНП 
(2007. године), Идејни пројекат и Пројекат за извођење ра-
дова на санацији АБ плоче, стубова и греда торња карбами- 
да у ХИП АЗОТАРА у Панчеву (2016. године), Идејни про-
јекат и Пројекат за извођење радова на санацији АБ плоче 
силоса НПК у ХИП АЗОТАРА у Панчеву (2016. године), као и 
Пројекат за извођење санације стабилизације базена у ХИП 
Петрохемија у Панчеву (2017. године).

У групу значајних индустријских објеката за које је у 
оквиру Института израђен пројекат санације спадају и зи-
дани димњак висине 105 m у термоелектрани Костолац А 
(2013. године), челични димњак помоћне котларнице ТЕНТ 
Б у Ушћу код Обреновца (2010. године), као и армиранобе-
тонски димњак висине 96 m топлане Коњарник у Београду 
(2018. године).

Од пројеката санације и реконструкције који су урађе-
ни у Институту треба поменути и Пројекат санације ан-
тенских стубова извођача Амига – ТР 45–35, укључујући и 
пројектантски надзор над извођењем (2008. године), Про-
јекат санације подне конструкције хале Фриком у Београду 
(2012. године), Главни пројекат адаптације турбостола А3 
за нову турбину веће снаге ТЕНТ А (2014. године), Пројекат 
санације кровне конструкције Амфитеатра Главне управ-
не зграде у оквиру ХК Крушик а.д. (2016. године), Пројекат 
за извођење санационих радова на брани ХЕ Овчар Бања 
– ХЕ Електроморава (2017. године) и Пројекат санације и 
реконструкције кранске стазе у машинској сали ТЕНТ А, са 
претходним испитивањима (2018. године).

Техничке контроле и консултантске услуге
Техничке контроле пројеката представљају веома значајан 
и, по броју, можда и најзаступљенији начин сарадње Ин-
ститута са грађевинским фирмама и другим привредим су-
бјектима у грађевинарству. Поред контроле главних проје- 
ката конструкције, пројеката за грађевинску дозволу и про- 
јеката за извођење, експерти Института су се ангажовали 
и на вршењу консултантских услуга током пројектовања и 
извођења, као и ревизије у ходу.

Кров хале лакирнице након санације

Санације зиданог димњака у ТE Костолац А
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Када су у питању зграде, пословни и јавни објекти, jедан 
од најзначајнијих објеката за који је урађена техничка кон-
трола јесте свакако Пројекат за грађевинску дозволу Кулe 
Београд (Belgrade Tower) у оквиру пројекта Београд на води 
(2016. године). Висина куле је 168 m, а бруто површина 66 
532 m2. Намена је мешовита, а предвиђени су хотел, стамбе-
ни и комерцијални део. Конструкција је доминантно арми- 
ранобетонска са деловима челичне конструкције у прела-
зној зони и челичним надстрешницама на улазном делу. 
Објекат је фундиран на бушеним шиповима (ревиденти: Б. 
Милосављевић, С. Леловић, М. Спремић).

По величини објекта који је био предмет техничке кон-
троле, издваја се и главни пројекат конструкције комплекса 
објеката Белвил у блоку 67 у Новом Београду (2006. године). 
Овај комплекс стамбених и пословних зграда простире се 
на површини од 13,8 ha и састоји се од 14 стамбених зграда 
спратности од 11 до 13 спратова, две зграде са пословним 
простором, преко 300 локала, продајног павиљона и про-
стора за паркинг.

Од пословних и јавних објектата који су били пред-
мет техничке контроле треба истаћи и Пројекат изведеног 
објекта Delta Maxi – Карабурма у Београду (2006. године), 
конструктивни део Главног пројекта тржно-пословног цен-
тра Mеркатор у Новом Саду (2006. године), Главни пројекат 
конструкције затвореног базенског комплекса хотела Извор 
у Аранђеловцу (2007. године), Главни пројекат конструкције 
склоништа за објекат Блок 23, Нови Београд (2007. године), 
Главни пројекат носеће монтажне конструкције за објекте 
Трговачког центра на Ади Хуји у Београду (2007), Главни 
пројекат објекта ТЦ Меркур на Карабурми (2008. године), 
Главни грађевински пројекат хотелско-пословног компле-
кса у Рајићевој улици у Београду (2009. године), као и Глав-
ни пројекат конструкције објекта Темпо Ада у Београду 
(2010. године). Такође треба поменути и техничку контролу 
Пројекта за грађевинску дозволу комерцијалног објекта са 
пословно-складишним и пратећим објектима Пећинци – 
фаза II објекат 8 и фаза III објекат 9 (2019. године).

Институт за материјале и конструкције вршио је и те-
хничку контролу и консултантске услуге у фази израде 
Пројекта за грађевинску дозволу конструкције објеката 
Фазе 4 Блока 67а на Новом Београду – А Блок (2017. годи-
не). Објекат је димензија у основи 82 x 51 x 11 m, спратно-
сти 2По+Пр+10+Пс1+Пс2 и укупне површине око 137 000 
m2 (Б. Милосављевић, Д. Остојић).

Кула Београд у изградњи Блок А Фаза 4 – Стамбени блок
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Две велике гараже у Београду су такође биле предмет 
техничке контроле која је извршена у Институту: Пројекат 
за грађевинску дозволу за изградњу јавне подземне гараже 
Кнеза Милоша (2016. године) и Пројекат за измену грађе-
винске дозволе за гаражу Обилићев венац (2017. године).

По броју техничких контрола урађених у Институту у 
последњем периоду најзаступљеније су техничке контро-
ле мостова, тунела и других инфраструктурних објеката. 
Може се рећи да је већина најзначајнијих објеката у Србији 
из ове категорије била предмет техничке контроле коју су, 
у оквиру Института за материјале и конструкције, вршили 
експерти запослени на Грађевинском факултету.

У области мостовских конструкција најзначајније су тех- 
ничке контроле следећих пројеката: Главни пројекат моста 
преко реке Саве на позицији шпица Аде Циганлије у Бе-
ограду (2008–2013. године), Главни пројекат новог моста 
преко Дунава код Бешке: нове потпорне конструкције на 
десној обали између стубова 47/48 и 48/49 новог и старог 
моста Бешка на ауто-путу Београд –Нови Сад (2010. годи-
не), Главни пројекат саобраћајнице северна тангента са мо-
стом Земун–Борча (2010–2013. године) и Главни пројекат 
моста преко реке Саве у Обреновцу (2010. године).

Мост преко реке Саве на позицији шпица Аде Циганлије 
у Београду система je са косим кабловима и једним пило-
ном. Предвиђен је за друмски и трамвајски саобраћај. Укуп-
на дужине моста је 996 m, а ширина 45 m. Висина пилона је 
200 m, а највећи распон је 376 m. Централни распон моста 
је изведен као челична конструкција система ортотропне 
плоче, а бочни распон и пилон су од армираног бетона (ре-
виденти: Д. Најдановић, Б. Милосаљевић, В. Алендер, Б. Гли- 
гић, Д. Драгојевић).

Нови мост преко Дунава код Бешке пројектован je и из-
веден као паралелан мост са постојећим, узводним мостом 
који је изграђен 1975. године. Силуета новог моста са 42 от-
вора и укупном дужином од 2 205 m у потпуности одгова-
ра постојећем близном мосту. Ширина коловоза je 11 m, а 
пешачких стазa 2,05 m, тако да је укупна ширина моста 15,1 
m. Главна конструкција пројектована je као континуални 
претходно напрегнути сандучасти носач распона: 60 + 105 
+ 210 + 105 + 60 m и круто је повезана са четири средња 
стуба. Висина главног носача је од 2,5 m до 11,0 m (ревиден-
ти: Д. Најдановић, Д. Бајић, М. Мурављов, П. Анагности, Н. 
Пецић).

Поред ових, најзначајнијих мостовских конструкција, 
такође треба издвојити и техничке контроле главних 
пројеката мостова преко реке Јужне Мораве (2003. годи-
не), Главног пројекта санације моста – вијадукта на оби-
лазници око Чачка, на магистралном путу М-5, деоница 
Чачак–Прељина (2004. године), Главног пројекта санације 
старог моста Бешка (2004. године), Главног пројекта друм-
ског моста преко Велике Мораве код села Мијатовац на 
левој траци ауто-пута Београд–Ниш (2005. године), Глав-
ног пројеката друмског моста преко реке Ибар у Краљеву, 
поред постојећег челичног моста (2006. године), главних 
пројеката шест мостова на ауто-путу Е-75 – Лот 2.2 (2006. 
године), Главног пројекта моста преко Градашничке реке у 
Пироту (2006. године), Главног пројекта моста и проширења 
приступних саобраћајница у улици број 10 у Чачку (2007. 
године), Идејног и главног грађевинског пројекта моста 
са прилазном саобраћајницом на реци Ђетињи у Ужицу 
(2007. године), главних пројеката шест мостова на Коридо-
ру 10, као и четири моста на Коридору 11 (2010. године), Мост преко Аде Циганлије у Београду

Нови друмски мост преко Дунава код Бешке у току изградње
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Главног пројекта моста преко реке Јабланице на путу Р-214, 
Печењевце–Лесковац (2010. године), главних пројеката мо-
стова на сектору Б5 обилазнице око Београда – мостови 13, 
14 и 15 (2011. године), главних пројеката улазно-силазних 
приступних рампи ради остваривања везе између новог 
моста на Ади Циганлији у Београду и постојеће мреже пу-
тева на северној и јужној страни реке Саве (2011. године), 
Главног грађевинског пројекта везе петље Димитровград са 
градском саобраћајницом (2012. године), Главног пројекта 
моста преко реке Колубаре у Ваљеву (2009. године), глав-
них пројеката мостова преко реке Колубаре и Пештана 
(2013. године), Главног пројекта мостова на км 102+359 и 
км 103+430 ауто-пута Е-763 (Коридор 11) деоница Таково–
Прељина (2013. године), Главног пројекта моста преко реке 
Нишаве на км 54+453, на ауто-путу Е-80 (Ниш–Димитров-
град), деоница IV: Чифлик–Станичење (2013. године), глав-
них пројеката шест мостова на ауто-путу Е-75 (Коридор 10), 
деоница Грделица до тунела Предејане и моста на км 51+855 
на паралелном путу ауто-пута Е-80 Ниш–Димитровград 
(2014. године), Главног пројекта железничких мостова на 
прузи Београд–Панчево (2014. године), Главног пројекта 
Моста 9А (км 26+365) на паралелном путу ауто-пута Е-80 
(Коридор 10) (2016. године), Пројекта за грађевинску до-
зволу моста преко реке Нишаве на км 0+739 – Димитров-
град (2018. године) и Пројекта за грађевинску дозволу мо-
ста на км 9+000 на ауто-путу Е-763 Београд (Остружница) 
– Пожега (2018. године).

У области подземних конструкција и тунела треба иста-
ћи техничке контроле Главног пројекта улазног дела тунела 
Стражевица на изградњи ауто-пута Е-75, деоница Добанов-
ци – Бубањ Поток, Сектор 5 (2006. године), Главног пројекта 
наставка радова на тунелу Железник у Београду, на изградњи 
ауто-пута Е-75, деоница Добановци – Бубањ Поток, Сектор 
5 (2007. године) и Пројекта тунела Предејане – Царичина до-
лина.

У оквиру пројекта саобраћајнице на Коридору 10, у 
Институту за материјале и конструкције извршене су те- 
хничке контроле пројеката осигурања ископа и косина, 
међу којима су и Извођачки пројекат Осигурања коси- 
не ископа на галерији Мртвица 1 на ауто-путу Е-75 Бео-
град – Ниш– граница са БЈРМ, деоница Царичина доли- 
на – Владичин Хан, поддеоница Царичина долина – тунел 
Манајле (2014. године), Главни пројекат Санације посто-
јећих косина и потпорних зидова од профила 112 до про-
фила 152 на деоници Царичина долина – Владичин Хан, 
поддеоница Царичина долина – тунел Манајле (2015–2020. 
године), као и пројекат за Извођење заштите косина на део-
ници основне трасе, тунел Предајане – Царичина долина 
(2016. године).

У Институту за материјале и конструкције вршена је и 
техничка контрола значајних инфраструктурних објеката, 

од којих се издваја Главни пројекат водоснабдевања Косов-
ске Митровице, Звечана и Зубиног Потока (2012. године).

Такође је извршена и техничка контрола Главног про-
јекта II фазе измештања и регулације реке Колубаре (са при- 
током Пештан) и Техничка контрола главних пројеката пу- 
та и путних објеката на ауто-путу Београд – Нови Сад (2010. 
године).

Од телекомуникационих објеката треба издвојити тех-
ничку контролу Главног пројекта антенског стуба систе-
ма јарбол висине 115,3 m на планини Овчар и Пројекта за 
грађевинску дозволу јарбола за емисиону технику у Кикин-
ди и Сомбору висине 115 m (2015. године).

Јарбол за емисиону технику висине 115 m у Сомбору
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Од пројеката санације и реконструкције који су били 
предемет техничке контроле у Институту, могу се издвојити 
техничке контроле Главног пројекта санације моста Газе-
ла у Београду са прилазним конструкцијама (2004. године), 
Главног пројекта санације доњег строја на деоници испред 
тунела Созина на прузи Врбница–Бар (2017. године), Глав-
ног пројекта санације моста на обилазници магистралног 
пута број 5 око Пожеге од преко реке Скрапеж (2006. годи-
не), Главног пројекта санације моста преко реке Тисе на путу 
Кањижа – Нови Кнежевац (2010. године), Допуне Главног 
пројекта санације моста Газела – Рехабилитација моста Га-
зела (2011. године), Главног пројекта рехабилитације 15 мо-
стова на прузи Врбница–Бар у Црној Гори (ревидентски тим 
под руководством Ђ. Вуксановића, 2013–2016. године), као и 
Пројекта санације кровне конструкције објекта Погона хла-
дне ваљаонице у железари у Смедереву (2016. године).

Институт за материјале и конструкције се у оквиру 
својих активности бави и консултантским услугама. Један 
од најзначајнијих оваквих послова јесу консултантске ус-
луге при изградњи новог блока термоелектране Косто-
лац Б3. Експертски тим групације за металне и бетонске 
конструкције учествовао је у пружању консултантских 

услуга током пројектовања и изградње главног погонског 
објекта термоелектране Костолац Б3 у периоду од 2016. до 
2021. године. За већину кључних објеката комплекса који су 
пројектовани по домаћим прописима извршена је провера 
носивости и стабилности у складу са новим стандардима за 
конструкције – Еврокодовима. На овај начин обезбеђено је 
да нови блок у потпуности задовољи нове стандарде, а да се 
у будућности приликом одржавања конструкције избегну 
неусаглашености са актуелном техничком регулативом. Из 
активности које су спроведене у оквиру овог уговора, који 
је и даље активан, треба издвојити контролне прорачуне 
Пројекта за грађевинску дозволу димњака и Пројекта за 
грађевинску дозволу и Пројекта за извођење главног погон-
ског објекта – ГПО (З. Марковић, Ј. Добрић, Н. Глуховић, А. 
Филиповић, М. Спремић, Б. Милосављевић, В. Коковић, Ј. 
Драгаш, В. Царевић, С. Митровић).

Главни погонски објекат чине котларница са геристом 
и турбинска сала са бункерским трактом. Објекат котла-
рнице са геристом и лифтовским торњем је осовинских 
димензија 70,0 x 77,0 m. Вршна кота круне котла је на коти 
+115,85 m. Носећа челична конструкција гериста јесте про-

сторна четворопојасна решеткаста конструкција чији су 
стубови укљештени у АБ темеље. Објекат турбинске сале, 
деаератора и бункерског тракта је правоугаоне основе осо-
винских димензија 44,0 x 84,6 m. Кров турбинске сале је на 
висинској коти +31,14 m, док је кров деаератора са бункер-
ским трактом на висинској коти + 59,0 m.

Реконструкција и рехабилитација челичног моста 
на прузи Београд–Бар

Прорачунски модел конструкције главног погонског објекта ТЕ Костолац 
Б3 (ПЗИ)
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Испитивања конструкција
На испитивању конструкција бројних изведених објеката 
учествовали су експерти из Лабораторије за грађевинске ма-
теријале и Лабораторије за испитивање конструкција. Пред-
мет испитивања је квалитет, количина и распоред уграђе- 
ног материјала, као и понашање изведених конструкција при 
пробном оптерећењу, које се утврђује одговарајућим мере-
њима.

Као веома значајна активност Института за материјале 
и конструкције у области испитивања конструкција издва-
ја се испитивање мостова пробним оптерећењем.

Два најзначајнија испитивања ове врсте у претходном 
периоду јесу испитивање Саниране конструкције главног 
распона друмског моста Газела (2012. године), где је из-
вршено испитивање угиба и напона у средњем пољу распо-
на саниране конструкције моста (челична конструкција са 

косим подупиралима распона L = 41,0 + 250,0 + 41,0 = 332,0 
m), и испитивање Главне челичне конструкције друмског 
моста преко реке Саве (лева трака) код Остружнице (2020. 
године) – челични континуални носачи система ортотроп-
не плоче променљиве висине, са распонима L = 99,0 + 198,0 
+ 99,0 + 99,00 + 88,00 = 583,0 m (З. Мишковић, Р. Тошковић, 
В. Матовић).

 У важније радове на испитивању конструкција могу се 
убројати и Елаборати о испитивању стања конструкције и 
квалитета уграђених материјала на турбо столовима ТЕ Ни-
кола Тесла А (2007–2021. године), Испитивање стања армира-
нобетонске конструкције хотела Борови у Сјеници и израда 
Пројекта санације (2016. године), Процена стања опреме, бе- 
тонских и челичних конструкција, уљне канализације и це-
вовода на постројењу С-2550 ЛПГ Мероx у оквиру Рафинери- 
је у Панчеву (2017. године), Извештај о испитивању квали-
тета бетона уграђеног у армиранобетонску конструкцију 

Инстутута за ботанику у Ботаничкој башти Јевремовац у 
Београду (2018. године), Извештај о испитивању квалитета 
бетона, арматуре и конструктивног челика уграђеног у раз-
личите објекте на градилишту ТЕ Колубара Б (2019. године), 
Извештај о испитивању конструкције хотела Бристол (2019. 
године), као и Елаборат о истражним радовима на армира-
нобетонским каналима за одвођење расхладне воде у оквиру 
ТЕ Дрмно у Костолцу (2019. године).

Опсежна испитивања квалитета уграђеног материјала, 
извршена на конструкцији Железничке станице Београд 
центар, резултовала су израдом Елабората о испитива- 
њу постојеће армиранобетонске конструкције објекта Же- 
лезничке станице Београд центар (2020. године). Ова ис-
питивање квалитета уграђеног материјала у конструкцију 
обухватила су вађење кернова на 112 места, испитивање 
Шмитовим чекићем на 303 места, откривање арматуре на 

14 позиција и узорковање арматуре и конструктивног че-
лика на 29 места (Д. Закић, А. Радевић).

Стручни надзор
Институт за материјале и конструкције врши стручни над-
зор на изградњи великог броја објеката. Запослени у Инсти-

Испитивање моста Газела у Београду 
пробним оптерећењем

Узорковање уграђеног бетона на конструкцији Железничке станице 
Београд центар у Прокопу
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туту својим искуством и стручним знањем, доприносили су 
унапређењу процеса градње и квалитета изведених радова. 
Најважније активности у овој области јесу Стручни надзор 
главног пројекта санације Старог моста Бешка (2004. године), 
Стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији и 
адаптацији дела сутерена зграде Филозофског факултета у 
Београду (2006. године), Стручни надзор при извођењу ра-
дова на заштити од капиларне влаге објекта у улици Карама-
тина у Земуну (2006. године), Стручни надзор на изградњи 
антенског стуба (висине 115,3 m) на локацији Овчар (2006. 
године), Стручни надзор при извођењу радова на санацији 
крова котларнице објекта топлог купатила Дунав у Ули-
ци цара Душана у Београду (2007. године). Стручни надзор 
над извођењем радова на изградњи конструкције за зашти-
ту археолошког локалитета Лепенски вир (2008. године), 
Стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији 
и на-доградњи објекта Математичка гимназија у Београду 
(2009. године), Стручни надзор над извођењем радова на са- 
нацији темеља стамбено-пословног објекта у Рајићевој ули- 
ци у Београду (2009. године), Стручни надзор над извође-
њем нових радова на доградњи и реконструкцији објекта 

Математичке гимназије у Београду. (2010. године), Струч-
ни надзор на извођењу радова на изградњи заштитне кон- 
струкције археолошког локалитета Лепенски вир (2010. 
године), Стручни надзор над извођењем радова на изгра-
дњи регионалног система водоснабдевања Општина Зубин 
Поток, Косовска Митровица и Звечан (2014–2016. године), 
Стручни надзор над изградњом конструкције ветропар-
ка Кривача (2017. године), Стручни надзор на изградњи 
конструкције објекта Трафостанице 33/110 kV ВЕ Крива-
ча (2019. године), као и Стручни надзор на изградњи само-
стојећег метеoролошког анемометарског стуба висине 110 
m на ВП (2020. године).

У периоду од 2015. до 2016 године Институт за матери-
јале и конструкције (З. Марковић, М. Спремић, Н. Фриц) 
вршио je консултативне услуге и стручни надзор у току 
извођења радова на надоградњи и реконструкцији гараже 
Обилићев венац и реконструкцији гаража Зелени венац и 
Масарикова у Београду. Радови на реконструкцији гараже 
Обилићев венац обухватили су специјалистичке захвате 
у оквиру којих су дефинисани иновативни поступци са-
нације спрегнутих подних носача.

Гаража Обилићев венац након реконструкције
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INSTITUT

ZA HIDROTEHNIKU
I VODNO EKOLO[KO IN@EWERSTVO

ИСторИјСКИ разВој 
ХИДротЕХНИчКЕ ПраКСЕ До 1996. ГоДИНЕ

Период до оснивања 
Института за хидротехнику 1976. године
Наставници и сарадници Факултета увек су веома актив-
но радили на научним истраживањима и на решавању и 
најсложенијих задатака из хидротехничке праксе1. Органи-
зационе форме тог важног сегмента рада су се мењале, али, 
независно од тога, наставници хидротехнике уградили су 
своје знање у изградњу хидротехничких објеката и система 
у Србији, Југославији и низу земаља у свету.
Први облик организовања истраживачког и стручног сегме-
нта рада наставника био је Завод за хидротехнику, кога је као 
декан Техничког факултета основао Никола Стаменковић. 
Касније се ти облици рада одвијају кроз три лабораторије: 
Хидрауличку лабораторију, Лабораторију санитарне техни-
ке, Лабораторију за мелиорације. Због све већих и сложе-
нијих послова лабораторије се 1976. године обједињавају у 
Завод за хидротехнику, који 1978. године добија садашњи 
назив – Институт за хидротехнику.

Први хидраулички модел урађен је 1934. године (устава 
на Босуту, модел и испитивања урадили Богић Кнежeвић 
и Милан Нешић). Формално је лабораторија формирана 
пред Други светски рат, али је почела интензивно да ради 
након рата. Први управник био је проф. Богић Кнежевић, 
до одласка у пензију 1965. године. Лабораторија кадров-
ски јача, и у њој раде Младен Борели (од 1950), Георгије 

1   У монографији Грађевинског факултета из 1996. године о развоју 
Института за хидротехнику детаљније су писали проф. др Војислав 
Вукмировић и Снежана Даковић. Овде се због целовитости даје са-
жетак чињеница које су од битног значаја за сагледавање генезе и 
развоја Института за хидротехнику, преко кога се одвијају научна 
истраживања и сарадња наставника Факултета на решавању сложе-
них задатака из хидротехничке праксе.

Хајдин (1955), Божидар Батинић (1961). Године 1965. управ-
ник постаје проф. Младен Борели и њоме руководи до 
формирања Завода за хидротехнику 1976. године. Хидра-
уличка лабораторија је дала велики допринос поузданом 
планирању објеката. Наводе се само неки од најважнијих 
изведених објеката, који су моделски испитивани и облико-
вани у Хидрауличкој лабораторији: (а) модели евакуацио-
них органа брана: Батлава, Грачаница, Модрац на Спречи, 
Сјеница на Увцу, Ћелија на Расини, Барје на Ветерници итд.; 
(б) флуктуације притиска на разне хидротехничке објекте; 
(в) електроаналогни модели филтрација у зони хидротех-
ничких објеката (брана, бунара итд.), што је примењено 
при пројектовању објеката у ХС ДТД, на бранама ХЕПС 
Ђердап итд.; (г) мерење протицаја у отворним токовима и 
системима под притиском. Урађен је и велики број студија, 
од којих се издвајају истраживања засипања и испирања 
акумулације Треска (1954, М. Борели, Б. Геза, С. Јовановић); 
студије струјања воде према бунарима са зракастим дрено-
вима (1961, М. Милојавић); студија хидрауличких одлика 
густих суспензија за потребе пројектовања флотацијских 
јаловишта (1964, М. Борели и С. Брук); више студија за 
планирање затварања Чукаричког рукавца и формирање 
Савског језера и таложнице; двоструко дистордовани мо-
дел Дунава од ушћа Тисе до бране Ђердап за праћење про-
пагације поплавног таласа кроз новонастало Ђердапско 
језеро (1971, Г. Хајдин и Б. Батинић); више студија и модела 
хидротехничког решења тунелског превођења Малог Пека у 
циљу стварања услова за формирање јаловишта (1971–1973, 
Г. Хајдин, С. Јовановић, Б. Батинић, Ч. Максимовић); више 
модела за испитивање врло сложеног објекта Chira-Piura у 
Перуу: филтрација из канала у насипу, дренаже, притисци 
на темељну плочу сигурносног прелива (1974–1975, М. Бо-
рели, М. Радојковић и др.).

Лабораторија санитарне технике основана је 1947. го-
дине захваљујући проф. Слободану Петровићу, који је као 
управник њоме руководио све до одласка у пензију 1965. 
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године. Године 1953. у Лабораторију долазе као асистенти 
Милоје Милојевић и Стеван Јанковић, дипл. хем. Уз помоћ 
Дирекције војне индустрије Лабораторија добија опрему 
и оспособљава се да поред улоге наставне базе почне да 
решава и веома озбиљне задатке на плану санитарне хи-
дротехнике које је наметао тада веома интензиван развој 
насеља и индустрије. Поред савремене лабораторијске на-
ставе, Лабораторија се одмах укључила и у истраживач-
ки рад и решавање конкретних проблема у области свих 
видова снабдевања водом и заштите вода. Наводе се неки 
од најважнијих пројеката које је обавила Лабораторија: 
примена разних метода за деминерализацију воде за по-
требе индустрије (примењено у фабрици Вискоза у Лоз-
ници, у ТЕ Колубара итд.); деценијска сарадња са World 
Health Organisation (WHO), на њен позив да факултетска 
лабораторија учествује у испитивању квалитета воде како 
би се утврдили стандарди за испитивање воде и отпадних 
вода, што је финализовано 1970. године издањем стандарда 
(доценти др М. Милојевић, др С. Јанковић); студија нових 
стандарда за мутноћу воде (М. Милојевић и С. Јанковић); 
студије снабдевања водом више значајних индустрија (фа-
брика Прва искра у Баричу, фабрика полуцелулозе у Влади-
чином Хану и др.); студија квалитета воде реке Саве и њених 
протока у Србији (финализовано 1965. године); испитивање 
на пилот-моделу могућности коришћења домаћих полукок-
сова у процесу пречишћавања отпадних вода из индустрија 
(за потребе Железаре у Смедереву); студија пречишћавања 
отпадних вода сепарације рудника Ресава (1965); студија 
снабдевања водом Дивчибара (1966); Водопривредна осно-
ва Топчидерске реке, која прихвата отпадне воде Ракович-
ког индустријског базена (1967–1968); студија колмирања 
бунара, за потребе ревитализације бунара у изворишту 
Београдског водовода (1969); истраживања утицаја успора 
од ХЕ Ђердап на квалитет воде и на приобаља. Поред ових 
истраживачких активности, проф. М. Милојевић и асис. 
Снежана Даковић су посебним студијама дали елемен-
те за решавање каналисања Ужица (1974), за ППОВ Прве 
искре у Баричу (1975) итд. У овом разматраном периоду у 
лабораторији су радили: професори Слободан Петровић и 
Милоје Милојевић, доцент Стеван Јанковић, асистент Сне-
жана Даковић и лаборант Новица Божовић.

У том периоду наставници Факултета учествовали су 
у реализацији бројних капиталних пројеката у Србији и 
свету. Готово сви су били ангажовани на планирању ХЕПС 
Ђердап. Проф. Милан Верчон био је председник Ревизи-
оне комисије за ревизију објеката ХЕ Ђердап, Славољуб 
Јовановић и Војислав Вукмировић били су ангажовани на 
мерењима наноса, од којих су нека била пионирски научни 
допринос у светским размерама. Младен Борели је реша-
вао врло деликатне проблеме заштите приобаља, Драгутин 
Мушкатировић је радио на проблемима избора диспози-

ције преводнице, Георгије Хајдин и Божидар Батинић ради- 
ли су на моделу пропагације поплавног таласа у ђердапској 
акумулацији, Бранислав Ђорђевић је радио на математич-
ком моделу засипања акумулације итд. На сличан начин 
су наставници хидротехнике учествовали у кључним уло-
гама и на бројним другим великим пројектима: ХС ДТД, 
акумулације у сливу Мораве (Врутци, Гружа, Ћелије, Бован, 
Барје, Грлиште итд.), али и на веома важним пројектима у 
Либији, Тунису, Алжиру, Јордану, Перуу итд.

Институт за хидротехнику од 1976. до 1996. године
Због нарастања комплексности научних и развојних задатака 
које је требало решавати, на предлог проф. Георгија Хајдина, 
године 1976. је обједињавањем лабораторија формиран За-
вод за хидротехнику, у који су ушли и сви наставници и са-
радници Одсека. Тиме је створена снажна, најкомпетентнија 
организација, која може да решава и најкомплексније ис-
траживачке и стручне задатке из области вода. За првог 
управника изабран је проф. Војислав Вукмировић. Видно 
су се побољшали квалитет и оперативност рада, па је такав 
начин организовања Статутом факултета из 1978. године 
прихваћен за цео факултет, при чему су такве организаци-
оне јединице добиле назив – институти. Тако је 1978. Завод 
променио назив у Институт за хидротехнику и постао на-
учна и развојна институција које има капацитете да решава 
и најсложеније задатке. Управници до 1996. године били су 
(сви са мандатом од 1. октобра): др Драгутин Мушкатировић 
(1979–1981), др Божидар Батинић (1981–1983), др Чедо 
Максимовић (1983–1987), др Миодраг Радојковић (1987–
1989)2, др Војислав Вукмировић (1989–1996). Сарадници 
без изборног звања у то време били су: инж. Војин Поповић 
(пенз. 1999), в. к. в. радник Бранко Хркић (пенз. 1995), к. 
в. радници Владимир Стевановић (пенз. 1989) и Милорад 
Алексић (пенз. 1981), техничари Владимир Јанковић (пенз. 
1997) и Михајло Драшковић (до 1998), лаборанти Новица 
Божовић (пенз. 1984) и Мирјана Кмезић (пенз. 2014), тех. се-
кретари Невена Грбић, Вера Тејић и Мирјана Симић, моде-
лари Бранимир Нешић и Драгољуб Веселинивић (до 1994) и 
дипл. инж. Зорица Тодоровић (до 2004).

Одмах након формирања Завода учињен је велики напор, 
највећим делом из властитих средстава, у сређивању радног 
простора и у набавци лабораторијске и рачунарске опреме. 
Набавља се у то време (1979) најсавременији лабораторијски 
рачунар PDP 11/34, који се с временом проширује, тако да 
је Институт први на Факултету 1983. године отворио тер-
миналску учионицу и увео рачунарске вежбе за студенте 
редовне наставе. Такође, набављен је аналогно-дигитални 
конвертер чиме су започета и прва мерења у Лабораторији 

2   Др Миодраг Радојковић је преминуо током мандата, па је др Миодраг 
Јовановић обављао ту дужност.
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користећи PDP 11/34 рачунар. И касније Институт међу 
првима набавља за то време најсавременије PC рачунаре и 
аквизиционе системе, што омогућава коришћење и развој 
властитих најсавременијих софтвера за мерење, обраду по-
датака и израду симулационих и оптимизационих модела. 
Софтверски пакет BEMUS (Београдски модел урбаних сли-
вова) коришћен је и ван граница СФРЈ. Године 1981. оснива 
се на Миљаковцу експериментални слив за мерење падави-
на и отицаја. Све је то утицало да се у свету са највећим 
уважавањем говорило о Београдској школи урбане хидро-
технике. Године 1987. ангажовањем др Чеде Максимовића и 
др Миодрага Радојковића, под покровитељством UNESCO-a, 
у оквиру Института формира се Међународни центар за 
урбано одводњавање (IRTCUD), који бројним активности-
ма (курсеви, семинари, научни скупови, публикације) брзо 
стиче завидну научну репутацију у свету. Развио je програ-
ме за анализу процеса падавине–отицај у урбаним средина-
ма и формирао међународну банку података UDM (Urban 
Drainage Modelling) која је убрзо постала врло позната.

Током разматраног периода Институт је урадио више 
од 260 студија и пројеката, који су детаљније разматрани 
у Монографији из 1996. године. У циљу континуитета раз- 
матрања развоја научног и високостручног рада наводе се 
само неке од најважнијих активности по научним обла- 
стима.

У области хидрауличких истраживања и пројеката ра-
дили су професори: М. Борели, Г. Хајдин, Б. Батинић, Ч. 
Максимовић, М. Радојковић и М. Иветић и асистенти Д. 
Покрајац, Д. Продановић и С. Ђорђевић. Наводе се само 
неки пројекти: моделска испитивања виталних делова об-
јеката брана Стрежево, Барје, Клак, Бук Бијела; бројна ис- 
траживања режима подземних вода за потребе водовода, 
али и за праћење квалитета воде у зони одлагалишта пе-
пела код више ТЕ; испитивања прелазних нестационарних 
феномена у системима под притиском итд.
У области хидролошких студија радили су: професор С. 
Јовановић и В. Вукмировић, доцент З. Радић и асистенти Ј. 
Плавшић, Ј. Деспотовић и Д. Павловић. Од многих студија 
издвајају се: Хидролошка студије реке Груже (1979), која је 
због методике и подробности израде добила ранг угледног 
пројекта; студије: Хидрологија Црноморског слива Црне 
Горе (1982); Меродавне мале воде на рекама у Србији (1988); 
Велике воде на рекама у СР Југославији (1993) и Анализа 
краткотрајних јаких киша у Србији.

Методама хидрометријских мерења бавили су се про-
фесори: Г. Хајдин, Б. Батинић, Ч. Максимовић и проф. Ми-
ливоје Симић и асистенти Д. Продановић, С. Ђорђевић и 
А. Делетић (тада Томановић). Развијена је инсталација за 
калибрисање свих типова мерила протока у цевима, из-
вршене су модификације и осавремењавања разних типова 
мерила, равијене су методе за мерење флуктуације притиса-

ка у прелазним режимима, и извршена су бројна комплек-
сна дијагностичка мерења на низу објеката.

У области регулације реке и пловидбене инфраструкту-
ре радили су професори: Д. Мушкатировић, М. Јовановић, 
Б. Батинић и асистент Д. Коматина. Најважније су студије 
комплексног уређења Дунава, Саве, Мораве, Дрине, бео-
градског хидрочвора. Развијени су математички модели де- 
формације корита, модел раванског струјања примењен за 
уређење Смедеревске аде, бројне студије локалне ерозије 
око мостовских стубова (примењено за више великих мо- 
стова у земљи), пројекти уређења низа река, већи број сту-
дија хидрауличких последица рушења брана, идејна решења 
више пристаништа итд.

У области хидротехничких мелиорација радили су про-
фесори Ж. Владисављевић и Д. Авакумовић и асистент М. 
Станић. Урађени су пројекти мелиорационих система Ради-
на у Истри, Јаме 1 и 2 код Зајечара, бројне експертизе и реви-
зије више великих пројеката (Вршачки рит, Мачва, Улцињ, 
слив Мораве).

Пројектима у области коришћења водних снага бавили 
су се професори: М. Верчон и Б. Ђорђевић и асистенти Д. 
Хајдуковић и Т. Дашић. Области истраживања су биле: сту- 
дије водних потенцијала, анализе и оптимизације варијан-
тних решења система ХЕ, анализе утицаја акумулација на 
животну средину, експертизе и ревизије пројеката ХЕ. Нај-
важнији доприноси су: Студија искористивог хидроенергет-
ског потенцијала СФРЈ (Б. Ђорђевић), која је дуго служила 
за сва стратешка планирања у области енергетике у СФРЈ; 
Студија могућности хидроенергетског коришћења ХС ДТД; 
концепција решења РХЕ Коштаница, којим се могу отклони-
ти спорови око пројекта Тара–Морача (Б. Ђорђевић, 1982), 
МХЕ Мочиоци на Великом Рзаву итд. Професор Ђорђевић 
је експертизама или као известилац или члан ревизионих 
комисија учествовао у реализацији више великих хидрое-
лектрана у СФРЈ: додатни агрегати ХЕ Ђердап 2, ХЕ Више-
град, РХЕ Бајина Башта, ХЕ на Неретви (Грабовица, Селако-
вац, Мостар), РХЕ Чапљина, ХЕ Бочац, ХЕ Козјак итд. Проф. 
Б. Ђорђевић је око 20 година био председник српског дела 
мешовите Комисије за праћење понашања објеката ХЕПС 
Ђердап 1 и 2.

На пројектима из области комуналне хидротехнике ра-
дили су професори: М. Милојевић и Д. Љубисављевић и са-
радници С. Даковић, Б. Бабић и А. Ђукић. Урађени су бројни 
пројекти из разних области: испитивање квалитета вода, про-
јектовање система за снабдевање водом (од изворишта, пре-
ко дистрибутивне мреже, црпних станица, до постројења за 
припрему воде за пиће), системи за одвођење употребљених 
и атмосферских вода за насеља и индустрије са постројењима 
за пречишћавање отпадних вода. Био би дуг списак насеља у 
којима је Институт успешно радио (Београд, Крагујевац, Сме-
дерево, Ужице, Крушевац, Лесковац, Велика Плана итд).
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Проблемима хидротехничких конструкција бавили су 
се професори: Д. Миловановић и П. Петровић и сарадни-
ци Милан Симић, Душан Радојевић и Владан Кузмановић. 
Урађено је више пројеката брана (Гружа, Врутци, Градац и 
Витман на Млави, Бели Брег), урађени су пројекти за осма-
трање неколико брана, пројекти санације разних хидротех-
ничких објеката (тунела, слапишта).

Пројектима у области водопривреде и развоја водопри-
вредних система бавили су се професори: Б. Ђорђевић и С. 
Оприцовић и асистенти Т. Дашић и М. Станић. Међутим, 
у неким великим пројектима (израда или ревизија водо-
привредних основа) учествовао је највећи број сарадни-
ка Института из свих области. Област истраживања јесте 
развој метода за интегрално коришћење и заштиту вода и 
заштиту од вода применом савремених метода операцио-
них истраживања и техничке кибернетике. Најважнији 
пројекти су: Студија водопривредног система Скопље, са 
решењем и оптимизацијом система горњег Вардара и Тре-
ске y најширој зони Скопља (1982); Водопривредна основа 
Црноморског слива Црне Горе (координатор Б. Ђорђевић, 
1982–1983); Оптимизација система акумулација у сливу 
Вардара (1983); Решење и оптимизација система у сливу 
Црне реке, притоке Вардара (1985); Ревизија током израде 
Студије дугорочног снабдевања водом БиХ (координатор 
Б. Ђорђевић, 1986); Концепција решења и оптимизација 
водопривредног система Млава (координатор Б. Ђорђевић, 
1987); Студија решења и оптимизације система Кадина реке 
у сливу Вардара (1993); Студија рангирања водопривред-
них објеката који конкуришу за финансирање из државних 
средстава (1994); Студија методологије за вредновање воде 
и водопривредних послова (1994); Ревизија током израде 
Водопривредне основе Републике Србије (1995, координа-
тор Б. Ђорђевић); Делови просторног плана Србије – Воде 
и Водопривредна инфраструктура (Б. Ђорђевић, 1995); Ин-
формациони и експертни систем за ажурно праћење поуз-
даности великих брана (Б. Ђорђевић и Т. Дашић у сарадњи 
са Институтом Јарослав Черни, Омиљ Марковић).

Област заштите вода истраживали су професори: М. 
Милојевић, В. Вукмировић и Д. Љубисављевић и сарадни-
ци С. Даковић, Б. Бабић, А. Ђукић, Д. Павловић. Урадили су 
веома важне студије отпадних вода појединих индустрија 
и регија, али је најзначајнија Методологија катастра от-
падних вода Србије (1985), која је након усвајања прерас-
ла у Катастар отпадних вода Србије (завршен 1987), који 
је, заједно са студијом Меродавне мале воде Србије, јасно 
фокусирао правце мера за заштиту вода. У Институту је 
урађена и Методологија за израду катастра депонија, која је 
примењена при изради катастра.

Може се са задовољством закључити да је Институт за 
хидротехнику током 20 година свог рада, до 1996. године, 
постигао изванредне резултате, успешно обавивши бројне и 

најсложеније хидротехничке истраживачке проблеме и ра- 
звојне пројекте у Србији, Југославији и свету.

ДЕлатНоСт ИНСтИтУта за ХИДротЕХНИКУ 
И ВоДНо ЕКолошКо ИНжЕњЕрСтВо

Рад и ангажовање Института у свим наведеним гранама 
хидротехнике настављен је и после 1996. године. Имајући 
у виду чињеницу да у овом периоду код нас и у свету до-
лази до значајне промене односа и свести према очувању 
животне средине, готово сви пројекти који су реализовани у 
оквиру Института имали су део који се односи на заштиту 
и унапређење животне средине. Како би се још више нагла-
сио и промовисао такав приступ, 2002. године промењен је 
назив Института (тачније, претходни је проширен) у Ин-
ститут за хидротехнику и водно еколошко инжењерство. 
У складу с тим, једна од значајнијих активности Института 
у овом периоду постаје анализа утицаја објеката на живот-
но окружење са посебним фокусом на водене екосистеме. 
У оквиру тих пројеката и студија проширена је сарадња са 
другим релевантним институцијама, као што су Биолошки 
факултет Универзитета у Београду и Институт за биолошка 
истраживања Синиша Станковић.
У читавом периоду знатно је унапређена и сарадња са еми-
нентним организацијама из области хидротехнике, као што 
су Институт за водопривреду Јарослав Черни, Енергопро-
јект а. д. и Завод за водопривреду из Бијељине (Република 
Српска). О резултатима сарадње биће речи у наставку.
У оквиру института 2002. године установљене су четири 
лабораторије које представљају наставну базу Катедре за хи-
дротехнику и водно еколошко инжењерство у оквиру којих 
се изводе вежбе на основним, мастер, специјалистичким и 
докторским студијама, истраживања за потребе реализације 
завршних радова, као и привредни пројекти и студије:

◆  Лабораторија за комуналну хидротехнику и квалитет 
вода;

◆  Лабораторија за механику флуида и мерење запремине 
протекле течности;

◆  Лабораторија за хидраулику и уређење водних токова;
◆  Лабораторија за хидрометрију и хидрологију.
У последњих десет година значајно је унапређена опре-

мљеност свих лабораторија. За набавку опреме посебно су 
драгоцена средства добијена на основу научних пројеката 
финансираних од стране Министарства просвете науке и 
технолошког развоја. Такође, потребно је са захвалношћу на-
гласити и донације фирми као што су Хидротехника-хидро-
енергетика а. д. и Свет инструмената д. о. о. из Београда.

Научноистраживачки значај лабораторија Института ог-
леда се у текућим и завршеним докторским дисертацијама. 
У неколико докторских теза решавани су проблеми токова 
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са слободном површином, где се значајне количине ваздуха 
мешају са водом. Због сложених услова течења развијене су и 
посебне методе мерења.

У дисертацији Милене Коларевић (Лучић) (2015), под 
насловом Бурно течење у кривинама евакуационих објеката 
за мерење је највише коришћена дигитална фотографија, 
којом је бележен облик слободне површине у тунелу са 
кривином у хоризонталној равни. Дисертација је значајан 
допринос разумевању појава које настају при силовитом 
течењу у тунелу кружног попречног пресека, са кривином у 
хоризонталној равни.

У дисертацији Струјање у степенастом брзотоку са по-
степеним смањењем ширине корита Буда Зиндовића (2018) 
мерена је количина ваздуха која се меша са водом дуж сте- 
пенастог брзотока. Развијена је метода за одређивање кон-
центрације ваздуха у води и брзине мешавине воде и ваз-
духа. Уређаје за мерење и програмску подршку самостално 
је развио Предраг Војт. У дисертацији су разјашњени фено-
мени који настају при течењу преко степенастог брзотока 
променљиве ширине.

У обе дисертације поређена су мерења на хидраулич-
ком моделу са резултатима прорачуна нумеричких моде-
ла. Мерења су послужила за калибрацију и верификацију 
нумеричких модела, чиме су значајно побољшала њихове 
особине.

Тренутно је у завршној фази дисертација Роберта Љуби-
чића под насловом Струјање у умирујућим базенима степе-
настих брзотока у којој се важан део истраживања односи 
на струјање у умирујућем базену слапишта, низводно од 
високе бране. За мерење распореда брзина искоришћена је 
комерцијална дигитална видео-опрема, а као извор светла 
јефтин ласерски уређај. Развијена је метода мерења на хидра-
уличком моделу од провидног материјала и сви програми 
који су потребни за снимање вектора брзина струјања воде и 
мешавине воде и ваздуха.

организација рада и кадровска структура
Од 1996. године функцију управника Института су обавља-
ли: проф. Војислав Вукмировић (1996–1999), проф. Божидар 
Батинић (1999–2001), проф. Дејан Љубисављевић (2001–
2003), проф. Душан Продановић (2003–2015) и в. проф. Не-
над Јаћимовић (од 2015. године).

У свим областима и активностима Института, незамен-
љив допринос има ненаставно особље. Административне 
послове Института у читавом периоду од 1996. године оба-
вља Невена Грбић, а од 2002. године и Љиљана Јанковић, која 
такође учествује и у реализацији привредних пројеката. Од 
2020. године Љ. Јанковић је задужена за одржавање званич-
ног веб-сајта Института и односе с јавношћу.

Посебну улогу у одржавању Хидрауличке лабораторије, 
теренским истраживањима, изради физичких модела, али и 

изради дипломских, мастер радова и докторских дисерта-
ција кандидата који су се бавили физичким моделирањем 
имали су Бранко Хркић (пензионисан 1995. године, уз сва-
кодневно учешће у раду Лабораторије све до 2016. године), 
Милан Метикош (члан Института до 2016. године) и Ивор 
Кокотовић (члан Института од 2016. године).

У свим активностима Лабораторије за комуналну хидро-
технику и квалитет вода учествовале су Снежана Даковић 
(пензионисана 2003. године), Мирјана Кмезић (пензиони-
сана 2014. године) и Нада Цвијетић (члан Института од 
2018. године).

Поред наведених, у раду Института од 1996. године до 
данас учествовали су у краћем периоду и: Војислав Марин-
ковић (дипл. грађ. инж.), мр Ивана Дмитровић (дипл. грађ. 
инж.), др Александар Шотић (дипл. грађ. инж.), Душан 
Костић (дипл. грађ. инж.), Небојша Стојанчић (дипл. грађ. 
инж.) и Драгана Миловановић (дипл. грађ. инж.).

НЕВЕНА С. ГРБИЋ 
арх. техн. 

Стручнотехнички сарадник за ос-
тале делатности у Институту за хи- 
дротехнику

Рођена је 1960. године у Ђако-
вици. Завршила је средњу Архи- 
тектонску техничку школу у Бео-
граду. Почела је да ради 1984. го-
дине на Грађевинском факултету 
у рачуноводству као благајник.

После две године проведене у рачуноводству прелази да 
ради у Институт за хидротехнику као грађевински техни-
чар. Учествује у раду на пројектима, даје подршку за књи-
говодствени сектор, припрема документацију за учешће на 
тендерима и помаже у вођењу пословања Института. Ради-
ла је припрему и обраду неколико уџбеника професора са 
Факултета.

МИРЈАНА Н. КМЕЗИЋ 
хем. техничар

Лаборант у Лабораторији за са- 
нитарну хидротехнику и квалитет 
вода

Рођена је 1954. године у Нишу, 
а у Београду је стекла средње обра- 
зовање 1973. године. На Грађевин-
ском факултету Универзитета у 
Београду, у Институту за хидро-
технику, почиње да ради од 1. 10. 
1984. године на радном месту лаборанта, где је радила све 
до пензионисања у децембру 2014. године. Учествовала је 
у припреми и извођењу лабораторијских вежби на пред-
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метима Снабдевање водом и каналисање насеља, Квали- 
тет воде и Комунална хидротехника 1 и помагала диплом-
цима, магистрандима и докторандима у практичном истра-
живачком раду у Лабораторији и на терену.

Са професорима и стручним сарадницима, пре свега 
проф. Милојем Милојевићем, проф. Дејаном Љубисављеви-
ћем, проф. Божидаром Батинићем и Снежаном Даковић, уче- 
ствовала је у бројним лабораторијским и теренским мере-
њима и истраживањима у оквиру пројеката у области ко-
муналне хидротехнике: теренска истраживања на пилот-
моделима постројења за припрему воде за пиће (извориште 
Шалинац – Смедерево, постројење Липова – Врњачка Бања, 
акумулација Гружа и др.), мониторинг количина и квалитета 
отпадних вода у градовима у Србији, мониторинг квалите-
та процедних вода са бетонских брана Лимских електрана, 
израда катастра индустријских загађивача у Р. Србији и Р. 
Црној Гори. 

БРАНКО С. ХРКИЋ 
ВКВ маш. бравар

Висококвалификовани машино- 
бравар и моделар у Институту за 
хидротехнику и водно еколошко 
инжењерство.

Рођен je 20. 8. 1935. године у Че- 
твртковцу на Банији (СФРЈ – бив-
ша СР Хрватска). Године 1950. у Си-
ску уписао је трогодишњу Школу 
 ученика у привреди, где је стекао 
звање КВ машинбравар. Запошљава се у рафинерији у Си-
ску, а 1955. године одлази на двогодишње одслужење војног 
рока. Долази у Београд и одмах се запошљава. Уз рад, 1960. 
године у Београду уписује редовну школу машинске стру-
ке Петар Драпшин и за две године стиче квалификацију 
ВКВ машинбравар. У обе школе био је проглашен за ђака 
генерације.

Са десетогодишњим радним искуством долази на Грађе- 
вински факултет 1. 1. 1965. у тадашњу Хидрауличку лабо-
раторију. Оставио је значајан траг у делатности Института за 
хидротехнику, по ком га памте многе генерације наставника, 
студената, запослених на Факултету, као и многобројни при-
вредници, истраживачи и научници који су сарађивали са 
Грађевинским факултетом.

Учествовао је у изради великог броја физичких хидрау- 
личких модела и инсталација за потребе наставе, научних 
истраживања и пројеката, стицања квалификација (ди-
пломски, магистарски и докторски радови) и за сарадњу са 
привредом. 

Одлази у пензију 1995. године. Од тада па до средине 
2016. године био је хонорарно ангажован на пословима које 
је претходно обављао.

НАДА Р. ЦВИЈЕТИЋ 
дипл. инж. технол.

Стручнотехнички сарадник у Ин-
ституту за хидротехнику и водно 
еколошко инжењерство

Рођена је 1985. године у Ужицу. 
Завршила је гимназију природно- 
-математичког смера. Пољоприв-
редни факултет уписала је 2004. 
године и дипломирала на Одсеку 
за прехрамбену технологију биљ-
них производа 2010. године.

Након завршетка факултета, од 2010. до 2015. године ра-
дила је у индустрији смрзнуте хране Фриком као технолог у 
производњи, касније као технолог контроле квалитета.

Од 2018. године ради у Институту за хидротехнику и 
водно еколошко инжењерство у лабораторији за квалитет 
вода. Учествује у дефинисању пројектних задатака, припре-
ми техничке документације, као и у извођењу научноистра-
живачких задатака. Бави се лабораторијским и теренским 
мерењима у оквиру студентских вежби, научноистражи-
вачких пројеката, дипломских, мастер радова и докторских 
дисертација.

ЉИЉАНА Р. ЈАНКОВИЋ 
дипл. грађ. инж.

Стручни сарадник у Институту за 
хидротехнику и водно еколошко 
инжењерство

Рођена је 1968. године у Београ-
ду, где је завршила Грађевинску 
техничку школу и средњу Музи-
чку школу Мокрањац. Уписује Гра- 
ђевински факултет и 1993. године 
дипломира на Одсеку за хидроте-
хнику.

Након завршетка факултета одлази у Канаду у којој сти-
че радно искуство у компанији SNC-Lavalin Inc. радећи на 
пројектима високих брана у свим пројектним фазама, од 
претходне студије оправданости до пројекта за извођење. 
Након седам година враћа се у Србију и почиње да ради у Ин-
ституту за хидротехнику и водно еколошко инжењерство 
2002. године. Обавља посао координатора Међународног 
центра за истраживање и обуку у области урбаног одводња-
вања, IRTCUD. Поред тога, учествује у научним пројектима и 
пројектима сарадње са привредом, посебно у области упра-
вљања кишним отицајем и одвођењa употребљених вода.

Објавила је 29 научних радова. Коаутор је књиге Рибље 
стазе, прве књиге овог типа у земљи, која се бави интердис-
циплинарним проблемом миграције риба услед изградње 
хидротехничких објеката.
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СНЕЖАНА ДАКОВИЋ 
дипл. инж. техн.

Виши стручни сарадник у Инсти- 
туту за хидротехнику и водно еко- 
лошко инжењерство

Рођена је 1938. године у Проку-
пљу. Гиманзију је завршила у Бео-
граду 1957. године и исте године 
се уписала на Технолошко-мета-
луршки факултет у Београду, на 
Одсек за неорганску хемију, где је 
дипломирала 1961. године. 

Цео радни век, од јуна 1962. до 2003. године, провела је 
на Грађевинском факултету у Београду, као асистент, струч-
ни сарадник и виши стручни сарадник.

На Грађевинском факултету у Београду Снежана Дако-
вић је водила вежбања из предмета Хемија и вежбања из 
области испитивања вода на предмету Снабдевање водом и 
каналисање насеља. Од школске 1967/1968. године држала је 
предавања из предмета Хемија, под руководством проф. др 
Милоја Милојевића.

На Катедри за аналитичку хемију Технолошко-металур-
шког факултета у Београду радила је од 1968. до 1973. године 
на вежбама из предмета Аналитичка хемија.

Била је члан Председништва и дугогодишњи секретар 
Југословенског друштва за заштиту вода, као и члан Орга-
низационог одбора саветовања који је ово друштво орга-
низовало. Била је и члан Друштва хемичара и технолога СР 
Србије и Удружења за технологију воде.

Знатан број стручних и истраживачких радова Снежане 
Даковић односи се на заштиту вода од загађења комуналним 
и индустријским отпадним водама. При томе, веома значајан 
је њен допринос на решавању веома тешких и сложених 
проблема заштите вода великих индустријских загађивача, 
као што су депонија троске из старе Смедеревске железаре, 
анализа утицаја загађења од индустријских и комуналних 

отпадних вода хемијске индустрије Прва искра у Баричу на 
извориште за водоснабдевање Београда у Макишу, као и 
код вишегодишњег рада на Катастру отпадних вода Србије.

Преминула је у 75. години живота, у Београду, 7. јуна 
2014. године.

ХроНолошКИ ПрИКаз 
ВажНИјИХ ПројЕКата оД 1996. ГоДИНЕ

Хидрауличка истраживања 
и хидротехничке конструкције
У неколико пројеката испитивани су нови објекти, а такође 
су разматране могућности реконструкције и побољшања 
постојећих, већ изграђених објеката.

У периоду од 2013. до 2020. године Грађевински факул-
тет је био консултант Института Јарослав Черни за модел-
ска испитивања евакуационих објеката на пет брана у Ал-
жиру, као и више хидротехничких објеката у иностранству 
и земљи.

За брану Бузина (Buzina) (2013) моделиран је прелив, 
са степенастим брзотоком и слапиштем. Посебна пажња 
посвећена је степенастом брзотоку јер се његова ширина од 
узводног до низводног краја морала битно смањити. Испи-
тано је више начина промене ширине брзотока и изабрана 
најповољнија варијанта.

Пројектно решење евакуационих објеката бране Бени 
Слиман (Beni Slimane) (2014) састоји се од лавиринт прели-
ва, брзотока и слапишта. Да би се постигла боља сличност 
између објекта и модела, изграђен је модел целине у разме-
ри за дужине 1:30, и парцијални модел у размери 1:15, на 
коме су обухваћени половина ширине лавиринт прелива и 
неопходни део брзотока.

И пројектно решење евакуационих објеката бране Тар-
зут (Tarzut) (2016) је слично као претходно, али је уместо 
класичног лавиринт прелива примењен лавиринт прелив 
са „клавирским диркама” (Piano Key). Испитивања су спро-
ведена на хидрауличком моделу целине. На основу мерења 
од више варијанти прелива са „клавирским диркама” из-
абрана је најповољнија.

Пројектовано решење евакуационих објеката бране Субе-
ла (Soubella) (2016) састоји се од прелива са уставама, вео-
ма дугог дела брзотока, на ком се при рачунском протицају 
остварује силовито скоро једнолико течење, кратког, веома 
стрмог степенастог брзотока и слапишта. Модел целине 
који би обухватио све евакуационе објекте морао би бити 
велик и скуп уз ситну размеру за дужине, што је неповољно 
за испитивање степенастог брзотока. Зато је, уместо прели-
ва са уставама и веома дугог дела брзотока, изграђен сасвим 
кратак део, а на узводном крају постављена табласта устава. Чланови Института на излету у Суботици (Палић), 20. 5. 2016. године
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Њеним подизањем остваривала се потребна дубина у си-
ловитом току, која је израчуната линијским математичким 
моделом. Захваљујући крупнијој размери за дужине утицај 
степенастог брзотока на димензије слапишта правилно је 
процењен.

На брани Табегард (Tabeggart) (2018) евакуациони обје-
кти састоје се од прелива, степенастог брзотока и слапишта. 
На хидрауличком моделу целине испитани су хидраулички 
услови при преливању рачунског протицаја преко евакуаци-
оних објеката.

У Летонији, узводно од главног града Риге, на реци Дауга-
ви, постоји ХЕ Рига. Уласком Летоније у Европску унију про-
менили су се услови које у раду мора да задовољи постојећа 
хидроелектрана. Уместо да преливи могу да пропусте 9 450 
m3/s, као што је пројектовано, треба да пропусте 12 800 m3/s. 
Да би се утврдило да ли је могуће остварити овакво повећање 
протицаја, 2016. године изграђен је модел у хидрауличкој 
лабораторији Института за водопривреду Јарослав Черни. 
Испитивања су обављена у сарадњи са колегама из Инсти-
тута јер је Грађевински факултет био консултант. На осно-
ву мерења на хидрауличком моделу утврђено је да потребно 
повећење капацитета није могуће постићи са садашњим ева-
куационим објектима.

За ХЕ Потпећ, која ради у саставу Лимских хидроелек-
трана, пројектован је додатни, четврти агрегат. Његовом 
изградњом повећала би се инсталисана снага електране 
и омогућило да се еколошки протицај остварује са пово-
љнијим коефицијентом корисног дејства. У постојећој еле-
ктрани нема простора за додатни агрегат, па се мора ло-
цирати низводно од бране, по избору пројектанта на левој 
обали. Тако четврти агрегат мора имати необично дугу од-
водну ваду, а оса воде је нормална на ток реке у доњој води. 
Досадашњи протицај кроз постојеће три турбине је 180 m3/s, 
а четврта треба да дода још 40 m3/s. Да би се одредиле карак-
теристике овако пројектованог решења, изграђен је модел 
у хидрауличкој лабораторији Института за водопривреду 
Јарослав Черни. Испитивања су обављена у сарадњи са коле-
гама из Института јер је Грађевински факултет био консул-
тант. На основу мерења на хидрауличком моделу предложе-
не су промене на димензијама и облику одводне ваде, које су 
побољшале пројектовано решење.

За потребе реконструкције и проширења ХЕ Уна Косте-
ло (2019) на реци Уни, код Бихаћа, у Босни и Херцеговини, 
изграђен је хидраулички модел објекта који има скромно ин-
сталисану снагу, али је хидротехнички веома компликован. 
Модел је изграђен у хидрауличкој лабораторији Института 
за водопривреду Јарослав Черни, а испитивања су обављена 
у сарадњи са колегама из Института јер је Грађевински 
факултет био консултант. Иако су на моделу обухваћени 
сви делови објекта који су битни у испитивањима идејног 
пројекта реконструкције и проширења, морао је да се кори-

сти и математички линијски модел неустаљеног течења у от-
вореном току. Наиме, због граничних услова које одређују 
турбине хидроелектране неустаљено течење у доводном ту-
нелу, које настаје при њиховом испаду, поред хидрауличког 
модела моделисано је и на нумеричком моделу. На основу 
испитивања на оба модела дате су препоруке и упозорења 
која ће помоћи и наредним фазама пројектовања.

Поред описаних испитивања, Грађевински факултет је 
био консултант и за моделска испитивања брана и хидрое-
лектрана Бук Бјела и Фоча (2012), као и бране Бочац 1 и ХЕ 
Бочац 2 у Републици Српској.

Пројектовано решење евакуационих објеката бране Сиди 
Насер (Sidi Naceur) у Алжиру (2020) испитано је на хидрау- 
личком моделу у хидрауличкој лабораторији Института за 
хидротехнику Грађевинског факултета. На њему је обухва-
ћен део прелива (ширина половине преливног поља, један 
разделни стуб у средини поља и ширина половине прелив-
ног поља) са степенастим брзотоком и умирујућим базеном 
слапишта. На овом моделу проверена је способност прели-
ва да пропусти рачунску велику воду и умирење тока које 
се остварује на степенастом брзотоку и умирујућем базену 
слапишта. Ипак, за ову проверу морао је да се корити и мате-
матички модел. Пошто на хидрауличком моделу није оства-
рена сличност мешања воде и ваздуха, висина бочних зидова 
брзотока повећана је на основу емпиријских једначина које 
дефинишу мешање воде и ваздуха. Такође, због размере, која 
је одређена за течење на степенастом брзотоку, на хидрау-
личком моделу није могло да се представи сужавање корита 
од краја умирујућег базена до природног попречног пресека 
реке. Провера течења на овом делу обављена је прорачуном 
на раванском математичком моделу неустаљеног течења у от-
вореном току, осредњеног по дубини. На основу испитивања 
на оба модела дате су препоруке и упозорења која ће помоћи 
и наредним фазама пројектовања.

Студије утицаја на животну средину
Као што је раније наглашено, у последње две деценије Ин-
ститут је учествовао у изради великог броја студија које 
се односе на анализу утицаја хидротехничких објеката на 
животну средину. У њима су учествовали: Б. Ђорђевић, Т. 
Дашић, Н. Јаћимовић, З. Науновић и А. Ранђеловић. С об-
зиром на то да се ради о мултидисциплинарним активно-
стима, успостављена је изузетно плодна сарадња са другим 
факултетима и институтима Универзитета у Београду, али 
и релевантним привредним субјектима. У готово свим овим 
студијама Институт је имао улогу координатора и руководи-
оца мултидисциплинарних истраживања:
◆  Детаљна анализа утицаја на животну средину бране, аку-

мулације и пратећих објеката регионалног водоводног си-
стема Боговина на Црном Тимоку, ИАУС, 1996;
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◆  Утицај развојног пројекта на животну средину, у окви-
ру пројекта Мале хидроелектране Цијевна 1, Цијевна 2, 
Цијевна 3 и Цијевна 4 у склопу интегралног уређења, за-
штите и коришћења реке Босне од Добоја до Модриче, 
идејни пројекат, SEEC (South East Europe Consultants), Бе-
оград, 2007;

◆  Оцена утицаја изградње нових електроенергетских по-
стројења на околину уважавајући социјалне аспекте и 
аспекте заштите животне средине, у оквиру пројекта Geor- 
gia’s Power Sector: Strategic Environmental Assessment, у сара-
дњи са SEEC (South East Europe Consultants), Београд, инве-
ститор: Светска банка, 2007;

◆  Оптимално коришћење слива реке Нишаве на територи-
ји општине Пирот – еколошки аспекти решења, SEEC, Бе-
оград, 2007–2008;

◆  Утицај развојног пројекта на животну средину, у оквиру 
пројекта Мале хидроелектране Добој, Цијевна 5, Цијевна 
6 у склопу интегралног уређења, заштите и коришћења 
реке Босне од Добоја до Модриче, идејни пројекат, SEEC 
(South East Europe Consultants), Београд, 2008;

◆  Ревизија идејног пројекта регионалног система Боговина – 
подсистем Црни Тимок, брана Боговина, идејни пројекат, 
књига: Студија о процени утицаја на животну средину 
(пројектант: Институт за водопривреду Ј. Черни), Репу-
бличка ревизиона комисија за стручну контролу техничке 
документације за објекте од значаја за Републику, Мини-
старство за инфраструктуру, Београд, 2008;

◆  Ревизија идејног пројекта Водопривредни и енергетски 
систем Рзав, Брана и акумулација Ариље на профилу 
Сврачково, идејни пројекат, књига 21: Детаљна анализа 
утицаја објеката на околину (пројектант: Енергопројект-
Хидроинжењеринг), Републичка ревизиона комисија за 
стручну контролу техничке документације за објекте од 
значаја за Републику, Министарство за инфраструктуру, 
Београд, 2009;

◆  Утицај развојног пројекта на животну средину, у оквиру 
пројекта Due Diligence за хидроелектране ХЕ Бања Лука – 
ниска и ХЕ Крупа на реци Врбас, SEEC (South East Europe 
Consultants), Београд, 2009;

◆  Утицај развојног пројекта на животну средину, у оквиру 
пројекта Due Diligence за хидроелектране МХЕ Бистрица 
1, МХЕ Бистрица 2а, МХЕ Бистрица 3 на реци Бистрици 
и МХЕ Јањина на реци Јањини, SEEC (South East Europe 
Consultants), Београд, 2009;

◆  Утицај развојног пројекта на животну средину, у оквиру 
пројекта Претходна студија оправданости са генералним 
пројектом ХЕ на Великој Морави у склопу интегралног ко-
ришћења расположивих вода реке Велике Мораве, SEEC 
(South East Europe Consultants), Београд, 2010;

◆  Студија о процени утицаја на животну средину регулације 
реке Пештан и контроле отицања поплавних вода – прва 
и друга фаза, Институт за водопривреду Јарослав Черни, 
2011;

◆  Еколошки аспекти варијантних решења, у оквиру проје-
кта Due Diligence за РХЕ Ђердап 3, SEEC (South East Europe 
Consultants), Београд, 2010–2011;

◆  Каскадни систем од 10 ХЕ на Ибру – Студија оправдано-
сти са Идејним пројектом, део: Анализа утицаја на жи-
вотну средину, Институт за водопривреду Јарослав Черни, 
Београд, 2011;

◆  Preliminary Environmental Impact Assessment Report, as a part 
of Raising of Wala Dam (Jordan), konsultant, Energoprojekt-
Hidroinženjering, 2015;

◆  Студија о процени утицаја на животну средину изградње 
7 МХЕ на постојећим бранама (Барје, Бован, Ћелије, Пар-
менац, Ровни, Селова и Врутци), Институт за водопри-
вреду Јарослав Черни, Београд, 2015;

◆  Студија утицаја акумулације Комарница на животну сре- 
дину, Конзорцијум Грађевински факултет, Универзитет у 
Београду и Институт за биолошка истраживања Сини- 
ша Станковић, инвеститор: Енергопројект-Хидроинжење-
ринг, 2019–2021.

Уређење речних токова и пловних путева
У области уређења речних токова и заштите од поплава 
од 1996. године до данас урађенa је обимна техничка до-
кументација (бројне студије и пројекти), на којој су били Река Дрина на профилу Бук Бијела
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ангажовани професори: Миодраг Јовановић, Радомир Ка-
пор, Душан Продановић и асистенти, потом доценти, Дејана 
Ђорђевић, Будо Зиндовић и Никола Росић, уз сарадњу и дру-
гих чланова Института. По обиму и примени нумеричких 
метода (линијских 1D, раванских 2D и просторних 3D ра-
чунских модела) у комбинацији са савременом технологијом 
мерења струјног поља у рекама (ADCP). Посебно су значајне 
студије београдског хидрочвора (2005–2017) које су обухва-
тиле хидрауличко-псамолошка истраживања Чукаричког за- 
лива на споју са реком Савом, уређење улаза у Чукарички 
залив у условима насталим изградњом Mоста на Ади, хидра-
уличку анализу реконструкције водозахвата Макиш на Сави 
и хидрауличко-псамолошку анализу испуштања материјала 
избагерованог из Чукаричког залива у корито реке Саве.

Почев од 2017. године у Институту је израђено неколико 
студија и пројеката изградње и одржавања прага на Великој 
Морави код Марковачког моста, у близини Свилајнца. Овај 
објекат је изграђен за потребе снабдевања водом ТЕ Мора-
ва у сушним периодима. Пројектне активности су праћене 
континуалним хидрографским мерењима.

У сарадњи са другим водопривредним институцијама 
(Институт Јарослав Черни, Рударско-геолошки факултет у 
Београду, предузећа Хидрозавод ДТД, Ехтинг и др.) чла-
нови Института су учествовали у низу пројеката уређења 
бујичних и алувијалних водотока. Ови пројекти су обухва-
тили анализу великих вода Дунава и Саве са ажурирањем 
сигурносних кота на ширем подручју Београда (2017) и про- 
јектом надвишења постојећих насипа и мобилних систе-
ма заштите, картирање угрожености и ризика од бујичних 

поплава на територији општине Чачак, заштиту Сремске 
и Мачванске Митровице од великих вода Саве, хидротех-
ничко решење премештања реке Ћехотине на копу угља у 
Пљевљима, регулацију доњег тока Врбаса и анализу раван-
ског струјања Саве у зони Мишарске Аде код Шапца.

Последње две деценије у Институту је урађен и велики 
број студија хидрауличких последица рушења брана, по-
себно оних на депонијама јаловине.

У тим студијама примењени су резултати сопствених ис- 
траживања течења густих мешавина, а за обраду топогра-
фских подлога и картирање угрожених речних долина ко-
ришћени су савремени GIS алати. У периоду 2003–2020 
обухваћен је низ наших највећих јаловишта и пепелишта: 
Велики Кривељ, Костолац, Рудник, Бор, као и нових јалови-
шта, или постојећих у фази реконструкције: Леце (Медвеђа), 
Велики Кривељ, Рудник, Божичка река, Ваља Фундата (Мај-
данпек), Грот (Крива Феја).

У области уређења пловне инфраструктуре чланови Ин- 
ститута су, у сарадњи са Институтом Јарослав Черни ира-
дили пројекат уређења Дунава код Апатина за потребе пло-
видбе. Развијане су методе хидрауличких прорачуна пуњења 
и пражњења бродских преводница и у Хидрауличкој лабо-
раторији је изграђен пилот-модел преводнице за потребе 
истраживања и пројектовања.

Водопривредни и хидроенергетски системи
Чланови Института за хидротехнику и еколошко инжење-
рство активно су учествовали у свим већим пројектима 
планирања нових водопривредних и хидроенергетских си-
стема и оптималног управљања постојећим системима и то 
не само у Србији већ и у земљама региона. У овој области 
радили су: Бранислав Ђорђевић, Серафим Оприцовић, Тина 
Дашић, Милош Станић, а у новије време и Никола Росић. 
Научноистраживачка делатност била је усмерена на развој 
метода за оптимално коришћење и управљање водопри-
вредним и хидроенергетским системима, на истраживањe 
утицајa водопривредних система на еколошко окружење, на 
развој метода за одређивањe разних аспеката поузданости 
сложених водопривредних система, на развој методологије 
за прорачун обезбеђивања еколошких протицаја у систе- 
мима, на израду планских докумената развоја вишенамен-
ских система, као и на анализе утицаја климатских про-
мена на водне ресурсе Србије. Од низа стручних радова на 
решавању проблема управљања водопривредним и хидрое-
нергетским системима наводе ce само неки од значајнијих, са 
становишта развојних доприноса:
◆  Пројекат управљања квалитетом воде у акумулацији Ари-

ље на профилу Сврачково (2003);
◆  Водопривредна студија приобаља реке Дрине на подручју 

града Лознице и Бање Ковиљаче (2003);Обалоутврда у зони Моста на Ади
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◆  Студија утицаја превођења вода Фатничког поља кроз ту-
нел Фатничко поље – акумулација Билећа на режим вода 
реке Брегаве (2004);

◆  Стратегија развоја водне инфраструктуре Србије. Студија 
у оквиру научног пројекта: Стратешки оквир за одржив 
развој Србије, носилац пројекта ИАУС (2004);

◆  Вишекритеријумско рангирање варијантних решења во-
доснабдевања општина Аранђеловац и Топола (2005);

◆  Хидроенергетски потенцијали Црне Горе – Могућност ко-
ришћења за развој и унапређење животне средине. Студи- 
ја урађена у оквиру истоименог научног пројекта, обја-
вљена као монографија у издању Црногорске академије 
наука и умјетности (2007);

◆  Елаборат о хидроенергетском искоришћењу тока расхла-
дне воде из термоелектране ТЕНТ Б (2008);

◆  Ревизија математичког модела за хидроенергетске про-
рачуне и управљање експлоатацијом система Ђердап 1 и 
Ђердап 2 (2010);

◆  Просторни план Републике Србије, комплетни делови по-
главља Воде и Водопривредна инфраструктура (2010);

◆  Ревизија делова главног пројекта МХЕ Првонек (2011);
◆  Ревизија дела идејног и главног пројекта Брана и акуму-

лација Ариље на профилу Сврачково који се односи на 
управљање режимом коришћења акумулације (2009. и 
2011);

◆  Елаборат – истраживање, праћење и обрада података ра- 
ди утврђивања еколошки прихватљивог протока низво-
дно од бране Горица (део система Хидроелектране на Тре-
бишњици) (2011);

◆  Управљање Хидроенергетским системом Требишњице, 
пројекат управљања урађен за потребе ХЕТ Требишњица 
(2011);

◆  Ревизија главних пројеката малих хидроелектрана на ре-
ци Љутини у општини Прибој – МХЕ Радановићи и МХЕ 
Црнетићи (2012);

◆  Стратегија управљања водама Републике Српске (2012);
◆  Ревизија Студије оправданости и оптимизационих ана-

лиза Идејног пројекта хидроенергетског објекта ХЕ Су-
тјеска (2013);

◆  Слив Увца у јединственом водопривредном простору Ср-
бије, студија за израду Просторног плана простора посеб-
не намене слива Увца (2014);

◆  Интегрално уређење долинског простора реке Босне у зо-
ни Града Добоја (2015);

◆  Експертиза о утицају објеката ХЕ на Требишњици на пла-
вљење Требињског и Поповог поља (2015);

◆  Ревизија Енергетске студије перформанси и услова рада 
РХЕ Бук Бијела у оквиру планираног система Горња Дри-
на, за Електропривреду Републике Српске (2016);

◆  Пројекат управљања акумулацијама у каскади Врба и Кли-
ње (2016);

◆  Међународни пројекат Подршка управљању водним ре-
сурсима на сливу реке Дрине, у оквиру кога је разматра-
на расподела расположивог водног ресурса за различите 
развојне и климатске сценарије (2017);

◆  Студија угрожености водопривреде Србије климатским 
променама и мере адаптације, као део пројекта Унапређе- 
ње средњорочног и дугорочног планирања мера адапта-
цијa у Републици Србији (2017);

◆  Ревизија актуелизованог и новелираног идејног пројекта 
ХЕ Невесиње са студијом оправданости (2018);

◆  Ревизија Студије биланса и Пројекта управљања акуму-
лацијом Ровни (2018);

◆  Експертиза о утицају рада ХЕ Пива на поплаве у Фочи и 
Горажду 2010. године (2018);

◆  Студија и Просторни план простора посебне намене за 
снабдевање расхладном водом ТЕ Колубара Б коришће-
њем система Стуборовни (2019);

◆  Пројекат о додатним регулационим радовима на реци Тре-
бишњици да би се отклонила ограничења за управљање 
хидроелектранама у оквиру ХЕТ Требишњица (2020);

◆  Студија утицаја климатских промена на водопривреду 
Србије и мере које треба предузимати у циљу неутралиса-
ња или ублажавања неповољних утицаја, као део Треће на-
ционалне комуникације о климатским променама (2020);

◆  Учешће у изради студија економског утицаја климатских 
промена на хидроенергетски сектор у Републици Српској. 
Студије су урађене за Вишенаменски хидроенергетски си-
стем Требишњица и за слив реке Врбас (2020);

◆  Ревизија Студије ХЕ Бук Бијела, ХЕ Фоча и ХЕ Паунци у 
саставу Хидроенергетског система Горња Дрина (2020);

◆  Просторни план Рeпублике Србије, сви делови који се 
односе на Воде и Водопривредну инфраструктуру (2021).

Шахтни прелив бране и акумулације Ровни
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Комунална хидротехника
Ова веома комплексна област обухвата системе за сна-
бдевање водом (испитивање квалитета вода, објекти и си-
стеми на извориштима, постројењима за припрему воде за 
пиће, цевоводима, црпним станицама, резервоарима и ди-
стрибутивној мрежи), системе за одвођење употребљених и 
атмосферских вода у насељима и индустрији (канализацио-
на мрежа, ретензије, постројења за пречишћавање отпадних 
вода и други објекти). Ha задацима из те области стално су 
били ангажовани наставници: Дејан Љубисављевић, Бра-
нислав Бабић, Бранислава Лекић, Александар Ђукић, Влада-
на Рајаковић Огњановић, као и сарадници Снежана Даковић 
и Огњен Говедарица. Повремено су на задацима из ове об-
ласти били ангажовани и други и наставници, као што су Бо-
жидар Батинић, Јован Деспотовић, Милош Станић, Душан 
Продановић, Слободан Ђорђевић, Ненад Јаћимовић и Дра-
гутин Павловић. Од великог броја пројекaта и студија посеб-
но издвајамо:
◆  Моделско испитивање вртложне каскаде на кишној кана-

лизацији комплекса железничке станице Београд-Центар 
(1999);

◆  Идејни пројекат кишне канализације насеља Рибница – 
Краљево (2000);

◆  Испитивања на пилот-моделу постројења за припрему 
воде за пиће за Врњачку Бању (2001);

◆  Главни пројекат постројења за пречишћавање отпадних 
вода Вирпазара (2002);

◆  Идејни пројекат одвођења кишних и отпадних вода са по-
дручја слива Кумодрашког потока у Београду (2004);

◆  Претходна студија оправданости и генерални пројекти 
развоја канализације и постројења за пречишћавање от-
падних вода Обреновца (2005–2006);

◆  Претходна студија оправданости и Генерални пројекат 
централног постројења за пречишћавање отпадних вода 
Врбаса и Куле (2005);

◆  Главни пројекти канализације за употребљене воде у насе-
љима Плави хоризонти и Шангај, општина Сурчин – Бео-
град (2011–2012).

Чланови Института су учествовали у изради најважнијих 
националних стратешких докумената из области вода – де-
лови посвећени снабдевању водом, каналисању и заштити 
вода од загађења, као што су Водопривредна основа Републи-
ке Србије (документ израђен 1996. године, усвојен 2002. го-
дине) и Просторни план Републике Србије од 2021. до 2035. 
године (израђен у периоду 2020–2021).

Такође, чланови нашег Института су били ангажовани 
на задацима консултантских услуга за веома комплексне 
пројекте комуналне хидротехнике, као што су:
◆  Израда пројектног задатака и конкурсне документације 

за израду техничке документације Претходна студија оп-

равданости са Генералним пројектом Београдског кана-
лизационог система и техничка помоћ ЈП Дирекција за 
грађевинско земљиште Београд у праћењу реализације 
израде техничке документације (2007–2011);

◆  Израда тендерске документације и техничка помоћ ЈП Во-
довод и канализација Пожаревац у праћењу реализације 
пројекта и истражних радова Пројекат смањења губита-
ка воде у водоводном систему Пожаревца (2008–2012);

◆  Контрола техничке документације и техничка помоћ Ми-
нистарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, Ре- 
публичкој дирекцији за воде, у праћењу израде претходне 
студије оправданости са генералним пројектима за регио-
налне водоводне системе: Тимочки, Млавско–Моравски, 
Доње–Јужноморавски, Ибарско–Шумадијски и Расинско–
Поморавски (2018–2020).

Од техничких контрола капиталних пројеката могу се 
издвојити:
◆  Идејни пројекат постројења за пречишћавање отпадних 

вода Велико Село – Београд (2005–2006);
◆  Идејни пројекат постројења за пречишћавање отпадних 

вода Остружница – Београд (2005–2006);
◆  Идејни пројекат постројења за пречишћавање отпадних 

вода Крњача– Београд (2005–2006);
◆  Главни пројекат Регионалног водовода за водоснабдевање 

Зубиног Потока, Звечана и Северне Косовске Митровице 
(2010–2011).

У току последњих неколико година учињен је велики 
помак у увођењу ГИС информационих система у јавна ко-
мунална предузећа водовода и канализације широм земље, 
на чему је радио доцент Немања Бранисављевић. Такође, 
учињени су први кораци ка систематском управљању ко-
муналном инфраструктуром у виду студија процене стања 
постојећих водовоних система Ужица, Панчева, Тутина, Вла- 
дичиног Хана, Владимираца, Лајковца. Поред сарадње са до- 
маћим јавним комуналним предузећима и компанијама које 
привређују у области комуналне хидротехнике, остварена 
је и сарадња са иностраним компанијама у овој области, 
од чега се издваја партнерство са компанијом Barthauer 
GmbH из Брауншвајга у Немачкој на пољу прилагођавања 
и имплементације софтвера за управљање комуналном ин-
фраструктуром у земљи и региону.

заштита вода
Ова област ce издваја као посебна y протеклих неколи- 
ко деценија и обухвата комплексна испитивања и студиј-
ски рад стручњака различитих профила на сагледавању 
различитих комплексних интеракција између воде, еле-
мената животне средине, природних и антропогених фак- 
тора, у циљу дефинисања решења која воде ка одрживом 
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коришћењу и заштити вода и водних ресурса. Ови ком-
плексни задаци захтевали су ангажовање стручњака раз-
личитих профила и специјалности, тако да су са Грађе-
винског факултета, Института за хидротехнику и водно 
еколошко инжењерство на овим задацима радили наста- 
вници: Дејан Љубисављевић, Владана Рајаковић Огњано-
вић, Александар Ђукић, Јасна Плавшић, Бранислава Лекић 
и Зорана Науновић и сарадници Снежана Даковић, Огњен 
Говедарица, Мирјана Кмезић и Нада Цвијетић. Из ове обла-
сти издвајамо следеће битне референце Грађевинског фа-
култета и Института за хидротехнику и водно еколошко 
инжењерство:
◆  Студија загађења изворишта Ливаде (Велика Плана) по-

вишеним садржајем нитрата са предлогом санације (1998–
1999);

◆  Студија о отпадним водама индустријског комплекса у 
Панчеву (студија урађена за Програм Уједињених нација 
за заштиту животне средине 2003. године);

◆  Студија о функционисању Београдске канализације у не-
редовним и изузетним околностима (2008);

◆  Независни консултант за проблематику вода на пројекту 
Јадар (2018–2021);

◆  Студија о елементима за одређивање коефицијента опте-
рећења отицаја загађењем са урбаних површина (2020);

◆  Избор адекватне методе пречишћавања отпадне воде из 
погона за хладно поцинкавање (2021). ППОВ Крушевац – прелив из таложника

Физички модел степенастог брзотока израђен у Лабораторији за хидраулику и уређење водних токова 
Института за хидротехнику и водно еколошко инжењерство
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Брана и акумулација Ровни код Ваљева

Река Ђехотина, код Фоче, непосредно пре улива у Дрину
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ZA SAOBRA]AJNICE I GEOTEHNIKU

ИСторИјСКИ разВој ИНСтИтУта 
за СаобраћајНИцЕ И ГЕотЕХНИКУ До 1996. ГоДИНЕ1

Период до оснивања завода за саобраћајнице 
и геотехнику 1978. године
Oснивањем Завода за саобраћајнице и геотехнику 1978. 
године започето је формализовано укључивање наставни-
ка и сарадника са групација предмета путеви, железнице 
и геотехника у решавање стручних проблема кроз актив-
но ангажовање у сарадњи са привредом. Међутим, свакако 
да је ангажовање наставника и сарадника из предметних 
области почело далеко раније, практично са оснивањем 
Инџинирске школе пре 175 година. Неспорно је да је, 
историјски гледано, активно учествовање свих наставни-
ка и сарадника у решавању сложених стручних проблема 
имало најмање подједнако важну улогу као и ангажовање у 
области развоја науке и наставе.

Зачетник оваквог ангажовања је био проф. Емилијан 
Јосимовић који је радио на развоју Урбанистичког плана Бео-
града. Од тада је ангажовање наставника грађевинске техни-
ке непрекидно, како кроз учествовање у раду Министарства 
грађевинарства, тако и кроз преводе стручне литературе и 
публиковање стручних чланака у Српском техничком ли-
сту (период од седамдесетих година XIX века). Период до 
Првог светског рата подразумевао је најважније активности 
на формирању државне управе из области грађевинарства, 
као и на изградњи железничке мреже као основе развоја 
саобраћаја у Србији. Самим тим, у периоду између два свет-
ска рата, кључно ангажовање наставника и сарадника било 
је првенствено у области железница – у вези са решавањем 
проблема из области експлоатације железница и горњег 
строја железница, с тим да се мора истаћи труд и залагање 
проф. др Павла Н. Ришкова, проф. др Венијамина Н. Шче-
гловитова и проф. Кирила Савића, који свакако спадају у 
најзначајније наставнике тог периода из предметне области. 

Када је у питању област путева, кључни подстицај се десио 
40-их година XX века када су значајна средства издвојена 
за модернизацију путне мреже. У том периоду се издваја 
ангажовање будућег проф. Ж. Ђукића на пројектовању пу-
тева Ниш–Лесковац, Параћин–Ниш и Ниш – бугарска гра-
ница. У периоду до Другог светског рата су у оквиру Одсека 
за саобраћај, оформљени и Завод за пројектовање и грађење 
железница1, Завод за земљане радове и тунеле, Завод за 
пројектовање и грађење путева, као и Завод за експлоатацију 
железница. Основна делатност ових завода била је технич-
ка подршка извођењу наставе из предметних области. На-
кон Другог светског рата приоритетни задатак је био обно-
ва земље и поновно успостављање редовног саобраћаја. Ти 
сложени инжењерски задаци били су прави изазов за на-
ставнике и сараднике из области путева, железница и гео-
технике, и као најзначајнији се издвајају: пројектовање ауто-
пута на деоници Београд – Славонски Брод, пројектовање 
пруга Брчко–Бановићи и Шамац–Сарајево, као и обнова 
железничког моста преко Саве у Београду. Управо задаци 
на обнови земље довели су до значајног ангажовања на-
ставника и сарадника за потребе пројектовања и извођења 
саобраћајне инфраструктуре. Последично се јавља и потре-
ба за организованом сарадњом Факултета и привреде, пре 
свега преко касније развијених Лабораторије за механику 
тла и Лабораторије за путеве, које ће с временом постати до-
минантни видови активности унутар Института. Потпуно 
оправдано се може констатовати да су управо лабораторије 
у овом периоду до 1978. године представљале носиоце сара-
дње Института са привредом.

1   Грађа за овај део текста је у највећој мери преузета из монографије 
поводом 150 година наставе из области грађевинарста и геодезије у 
Србији, у чијој изради је учествовао тадашњи управник Института 
проф. др Михаило Малетин, који је текст тада и припремио. Изврше-
на су одређена прилагођавања текста како би се избегло цитирање 
и понављање, али и одржала нит која одсликава континуитет у раду 
Института у протеклих 175 година.
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У овом периоду су готово сви наставници и сарадници 
са групације били директно ангажовани на најзначајнијим 
објектима, како у земљи тако и у иностранству.

У области железница, као најзначајнији пројекти исти-
чу се: студија локалне ранжирне станице у Скопљу (аутори 
В. Лапко, Б. Манојловић), студија пруге Мајданпек–Бор 
(Б. Манојловић), пројекат кључне деонице пруге Сарајево–
Плоче (Б. Манојловић, М. Аћимовић), студија и пројекти 
пруга Тузла–Зворник (Д. Бајић), Сарајево–Плоче (Д. Бајић) 
и Београд–Бар (Д. Бајић). Мора се истаћи и ангажовање С. 
Јањића који је у периоду до 1978. године руководио израдом 
студије деонице Бијело Поље – Подгорица, као инжењерски 
најзахтевније на прузи Београд–Бар. Такође, С. Јањић је ау-
тор идејне концепције Београдског железничког чвора.

У области путева, тешко је наћи магистрални пут да у 
његовој изградњи нису учествовали наставници и сарад-
ници са Института. Посебно се може истаћи ангажовање 
Ж. Ћукића као председника Савезне комисије за ревизију 
идејних и главних пројеката магистралних путева и ауто-
путева на територији Србије и Црне Горе. Путна мрежа 
која је тада пројектована и грађена практично представља 
основу путне мреже Р. Србије и дан-данас. Такође, мора се 
поменути и пројекат прилазних и интерних саобраћајница 
Београдском сајму и денивелисана раскрсница на ауто- 
-путу Београд–Загреб којом се остварује веза са данашњим 
аеродромом Никола Тесла. У каснијем периоду издваја се 
доц. Ј. Катанић као аутор више значајних пројеката град-
ских саобраћајница, од којих су најзначајнији Булевар ос-
лобођења у Новом Саду, као и деоница ауто-пута кроз Бео-
град са чворовима Аутокоманда и Мостар.

У области геотехнике и тунела, као најзначајније стру-
чне референце у овом периоду могу се издвојити тунели 
Манајле и Кржинце на ауто-путу Е-75 (Д. Димитријевић), 
фундаменти хала Београдског сајма (В. Костић), темељи 
и стубови моста на Тиси код Титела, Сенте и Жабља (В. 
Костић), тунел Буковик (М. Аћимовић), двоколосечни ту-
нел Бежанијска коса (М. Аћимовић), хидротехнички туне-
ли система Београдског водовода (Б. Поповић), загат на ХЕ 
Ђердап (Ч. Вујичић), тунели Београдског железничког чво-
ра (М. Аћимовић, Б. Поповић, Л. Халда, М. Кандић), фун-
даменти и потпорне конструкције гаража Обилићев венац и 
Зелени венац (Ч. Вујичић).

Институт за саобраћајнице и геотехнику 
од 1978. до 1996. године 
Почетком 1978. године удруживањем Лабораторије за меха-
нику тла, Лабораторије за путеве, Завода за саобраћајнице и 
Кабинета за фундирање, основан је Завод за саобраћајнице 
и геотехнику. Тим чином обједињене су, са једне стране, 
све активности директно везане за сарадњу са привредом 

(планирање и пројектовање објеката саобраћајне инфра-
структуре) и сложена лабораторијска испитивања, са дру-
ге стране. Завод је променио назив у Институт током 1985. 
године.

У овом периоду наставници и сарадници ангажовани у 
раду Института, израдили су низ студија, пројеката, елабо-
рата и ревизија.

У области железница, израђене су значајне студије и 
пројекти железничких чворова и станица: Љубљански же-
лезнички чвор (С. Јањић, Ж. Госпић), пројекти уређења 
горњег строја (С. Ранковић, М. Томичић), Студија Суботич-
ког железничког чвора (С. Јањић, Д. Божовић, С. Јовановић, 
З. Поповић). Такође, поред активног учешћа на различитим 
врстама пројеката, значајно је и ангажовање чланова Инсти-
тута на изради техничке регулативе у области трамвајских 
пруга, као и пруга за велике брзине.

У области путева и градских саобраћајница, посебно се 
може издвојити Студија Београдског метроа (период од 
1976. до 1982. године), на чијој изради су активно учество-
вали Ј. Катанић, М. Малетин, В. Анђус и Д. Божовић. Такође 
се могу издвојити и: Студија попречних профила ауто- 
путева Југославије (В. Анђус, М. Малетин); Планирање и 
пројектовање пратећих садржаја магистралних путева (М. 
Малетин, В. Анђус, М. Вељковић, Д. Николић, Д. Гавран, Л.  
Пашалић); затим прве еколошке студије у нашој земљи – 
Еколошки пројекат деонице ауто-пута Београд–Ниш (М. 
Вељковић, Ј. Катанић, В. Анђус, М. Малетин, Д. Николић) или 
Анализа утицаја железничке пруге Сурчин–Земун и стани-
це Земун на животну средину (М. Вељковић, М. Јокановић). 
Такође, значајан део активности у овом периоду чинила је из-
рада техничке регулативе у области путоградње (Технички 
услови за састав и опрему пројектне документације ванград-
ских путева, Прописи за пројектовање ванградских путева, 
Технички услови за састав и опрему планске документације 
ванградских путева), при чему се нарочито истицао допри-
нос В. Анђуса и М. Малетина.

Лабораторија за путеве је била укључена у контролу ква-
литета и оцену квалитета изведених радова на коловозној 
конструкцији на бројним потезима на путној мрежи, као 
што су: Пожаревац–Голубац, Шабац–Ваљево, Зворник – Ба-
јина Башта итд. Упоредо са овим активностима, израђене су 
и бројне студије о стању и узроцима оштећења коловозних 
конструкција на деоницама ауто-пута Београд–Ниш, Бео-
град – Нови Сад, путу Нови Сад – Зрењанин (М. Обрадовић, 
Р. Љубичић). Лабораторија је такође изнела и бројне пројекте 
санације и рехабилитације путева: деоница ауто-пута Бео-
град – Нови Сад, деоница ауто-пута кроз Београд, деоница 
Београд–Степојевац, Београд–Крњача итд.

Лабораторија за механику тла и групација за геотехни-
ку је уласком у Институт за саобраћајнице и геотехнику 
под руководством Р. Стојадиновића и са искусним и угле-
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дним стручњацима М. Максимовићем, С. Стевановићем, 
Ч. Вујичићем, М. Влаховићем, З. Јоксићем и др. проширила 
сарадњу Института са привредом на изради бројних геотех- 
ничких елабората и студија у оквиру изградње различитих 
грађевинских објеката: саобраћајница, хидротехничких об- 
јеката, спортских и индустријских објеката, стамбених об- 
јеката и сл. Такође, значајан део активности свих настав-
ника и сарадника унутар Лабораторије био је усмерен и 
на стручна мишљења и експертизе које су се односиле на 
решавање комплексних и специфичних инжењерских про-
блема. У области фундирања израђене су бројне студије 
носивости шипова, студије и пројекти фундирања, студије 
санације индустријских објеката, силоса, складишта, на 
пример: пројекти фундирања прве деонице топловода Об-
реновац–Београд (М. Лазовић), изградња фабрике обуће 
Београд (М. Вукићевић), санације Југословенске кинотеке 
(М. Лазовић) и сл. Такође, израђени су бројни идејни и глав-
ни пројекти: идејни и главни пројекат вертикалног при-
станичног кеја београдског теретног пристаништа, главни 
пројекат стубова и темеља друмског моста преко реке Саве 
код Орашја, идејни и главни пројекат санације клизишта 
на путу бр. 100/II на км 0+500 деонице Доњи Милановац –
Текија, за ХЕ Ђердап, пројекат обезбеђења стабилности па-
дине изнад објекта кардиоваскуларне хирургије КБЦ Дра-
гиша Мишовић у Београду (С. Стевановић) и др.

Из области тунела и подземних конструкција, најзначај-
нији доприноси у вези су са израдом саобраћајних и хидро-
техничких тунела: тунелске конструкције унутар београд-
ског железничког чвора (подземно железничко стајалиште 
Вуков споменик), тунели на деоницама путева Доњи Мила-
новац – Текија, Сјеница–Пријепоље, санација више тунела 
на прузи Београд–Бар (Б. Поповић). Наставници и сарад-
ници Института за саобраћајнице и геотехнику коорди-
нирали су израдом више мултидисциплинарних студија и 
пројеката у којима су чланови ауторског тима били и чла-
нови других Института унутар Грађевинског факултета, 
као што су: генерални пројекат спољне магистралне тан-
генте у Београду, програм развоја информационог система 
о просторној и физичкој структури аеродрома Београд, 
идејни пројекат заштите од буке насеља на Чукарици у Бе-
ограду, идејни пројекти магистралних гасовода за западну 
Србију, студија железничког чвора Суботица, студија сао- 
браћајне основе и хидротехничког уређења Сремских Кар-
ловаца и сл.

ДЕлатНоСт ИНСтИтУта 
за СаобраћајНИцЕ И ГЕотЕХНИКУ

У оквиру Института за саобраћајнице и геотехнику одвијају 
се наставне, научноистраживачке и стручне активности из 

области саобраћајне инфраструктуре и геотехнике. Кључни 
део практичне наставе и научно-истраживачких пројеката 
одвија се у Лабораторији за коловозне конструкције и Лабо-
раторији за механику тла. Детаљнији приказ наставног рада 
и научних остварења приказан је у деловима монографије 
који су посвећени Катедри за путеве, железнице и аеродро-
ме и Катедри за грађевинску геотехнику.

Када су у питању стручне активности, чланови Институ-
та су ангажовани на изради свих нивоа пројектно-техничке 
документације, изради различитих врста студија, стручних 
мишљења и експертиза, на пружању услуга техничке кон-
троле и консултантских услуга, као и на услугама стручног и 
пројектантског надзора.

Институт поседује пројектантске лиценце Министар-
ства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре за нај-
захтевније објекте из области путне инфраструктуре, као 
што су: лиценца П112Г2, пројекти саобраћајница за објекте 
нискоградње на аеродромском комплексу (полетно-слетне 
стазе, рулне стазе, пристанишне платформе, хангарске плат-
форме), и лиценца П131Г2, пројекти саобраћајница за држав-
не путеве првог и другог реда, путне објекте и саобраћајне 
прикључке на ове путеве и граничне прелазе, док чланови 
Института поседују личне лиценце Инжењерске коморе Ср- 
бије неопходне за обављање делатности унутар рада Инсти-
тута (одговорни пројектант саобраћајница, одговорни про- 
јектант објеката грађевинске геотехнике, одговорни извођач 
радова саобраћајнице, одговорни пројектант грађевинских 
конструкција објеката високоградње, нискоградње и хидро-
градње и сл.).

Као што је претходно наведено, радом Института руко-
води управник, који по организационој структури има свог 
заменика. У периоду од формирања Института до данас ту 
дужност су вршили: управник Славко Ранковић, заменик 
управника Мирко Јокановић (1978–1981); управник Мио-
драг Обрадовић, заменик управника Мирко Јокановић (1981 
–1985); управник Милан Максимовић, заменик управника 
Радивоје Љубичић (1985–1987); управник Миодраг Обра-
довић, заменик управника Мирко Јокановић (1987–1991); 
управник Михаило Малетин, заменик управника Радивоје 
Љубичић (1991–1996); управник Михаило Малетин, заме-
ник управника Радивоје Љубичић (1996–2002); управник 
Милош Лазовић, заменик управника Мирјана Вукићевић 
(2002–2008); управник Мирјана Вукићевић, заменик управ-
ника Зоран Радић (2008–2012); управник Зоран Радић, за-
меник управника Душан Николић (2012–2015); управник 
Зоран Радић, заменик управника Сања Фриц (2015–2018); 
управник Сања Фриц, заменик управника Урош Ђурић 
(2018 – јун 2021).

Дужност техничког секретара Института у периоду од 
1984. а све до 2019. године вршила је Мирослава Дејановић, а 
од октобра 2019. године ту функцију обавља Дијана Јанковић.
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Значајан број испитивања која се свакодневно врше у ла- 
бораторијама Института за саобраћајнице и геотехнику, ка- 
ко за потребе наставе, тако и у циљу стручних и научних ак-
тивности, спроводе се у оквиру следећих лабораторија:

◆  Лабораторија за коловозне конструкције;
◆  Лабораторија за механику тла;
◆  Лабораторија за пројектовање саобраћајница.
Прве две лабораторије су акредитоване у оквиру систе-

ма Акредитационог тела Србије – АТС и њихов рад ће у на-
ставку бити детаљније описан.

лабораторија за коловозне конструкције
Лабораторија за коловозне конструкције основана је 1960. 
године, мада је са радом започела тек 1962. године, када је 
исељењем Технолошког факултета Лабораторији додељена 
једна просторија на првом спрату. 

Период од 1962. до 1965. године био је посвећен набавци 
потребне опреме и оспособљавању Лабораторије за норма-
лан рад, а крајем 1965. године Лабораторија је пресељена у 
нове просторије у сутерену зграде, које су омогућиле да се 
рад у Лабораторији боље организује и да се настави са на-
бавком нове опреме. 

У периоду од 2006. до 2010. године Лабораторија је проши-
рена и реконструисана. Набављена је опрема за испитивање 
реолошких карактеристика битумена премаметодологији SU- 
PERPAVE, a на основу Уговора о пословно-техничкој сарадњи 
у Лабораторији је лоцирана и користи се и опрема за испи-
тивање фундаменталних карактеристика асфалтних меша-
вина у складу са хармонизованим европским нормама, која 
је власништво ЈП Путеви Србије, а добијена је као донација 
Европске агенције за реконструкцију, тако да Лабораторија 
за коловозне конструкције данас располаже врло савреме-
ном опремомза испитивање асфалтних мешавина и компон-
талних материјала.

Први управник Лабораторије за коловозне конструк-
ције био је Живорад Ђукић, а од оснивања Завода за сао- 
браћајнице и геотехнику управник је био Миодраг Обра-
довић. У лабораторији су још радили или раде Александар 
Цветановић, Горан Младеновић, Марко Орешковић, Радиво-
је Љубичић, Милован Михаиловић и Момчило Јакшић. У 
Лабораторији се одржавају вежбе у оквиру наставе из пред-
мета Коловозне конструкције на модулу Путеви, железнице 
и аеродроми на студијском програму Грађевинарство. Сав-
ремена опрема којом Лабораторија за коловозне констру- 
кције располаже омогућила је да се у претходном перио-
ду спроведе низ експерименталних истраживања у оквиру 
домаћих и међународних научних пројеката, израде доктор- 
ских дисертација, мастер и дипломских радова, као и за по-
требе одређених предузећа. Ова експериментална истра-
живања су обухватала:
◆  реолошке карактеристике обичних и полимер модифи-

кованих везива, као и битуменског мастикса са каменим 
брашном и алтернативним материјалима (летећи пепео, 
креч, цементна прашина);

◆  утицај примене рециклираних и алтернативних матери-
јала (стругани асфалт, дробљени цемент-бетон, гума) на 
карактеристике асфалтних мешавина;

◆  отпорност на замор асфалтних узорака ојачаних арматур-
ним мрежама.

Највећи део резултата ових експерименталних истра-
живања публикован je у домаћој и иностраној научној и 
стручној литератури.

Лабораторија за коловозне конструкције је акредитова-
на од стране Акредитационог тела Србије за испитивања 
каменог агрегата, битумена и асфалтних мешавина од 1. 
11. 2007. године и тренутно се налази у четвртом циклусу 

Лабораторија за коловозне конструкције

Опрема за испитивање реолошких карактеристика битумена 
према методологији SUPERPAVE
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акредитације. У оквиру сарадње са привредом, Лаборатори-
ја за коловозне конструкције се примарно бави контролом 
квалитета извођења радова и сарађује са великим бројем 
извођачких и пројектантских кућа у Србији и региону. Ова 

активност обухвата контролу квалитета компоненталних 
материјала, пројектовање и контролу квалитета асфалтних 
мешавина, као и контролу квалитета уграђених асфал-
тних слојева. У периоду од 2010. године Лабораторија је 
била ангажована као независна лабораторија на неким од 
најзначајнијих пројеката из области путоградње у Србији, 
као што су рехабилитација ауто-пута кроз Београд (2009–
2012), контрола асфалтних радова на обилазници Београ-
да, деоница Батајница–Добановци (2011–2012), изградња 
ауто-пута Е-80, деоница Доњи Нерадовац – Левосоје (2017) 
и ауто-пута Милош Велики, деоница Сурчин–Обреновац 
(2019–2020), рехабилитација ауто-пута Е-70, деоница Ба-
тровци–Кузмин (2019–2020), а тренутно је ангажована на 
пројекту изградње обилазнице око Београда. Поред тога, 
Лабораторија је вршила испитивања асфалтних мешавина 

Испитивање асфалтних мешавина у Лабораторији 

Универзална преса IPC UTM 25 за испитивање асфaлтних мешавина

Реометар за савијање гредица (BBR) за испитивање отпорности битумена 
на ниске температуре

Сушница RTFOT за краткотрајно старење битумена
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и за кориснике из иностранства (Грчка, Италија, Чешка, 
Уганда), као и испитивање битумена за НИС-Гаспром и 
Рафинерију нафте Панчево с обзиром на то да Лаборато-
рија располаже комплетном опремом за испитивање поли-
мер-модификованог битумена.

Лабораторија је била ангажована и на извођењу истра-
жних радова за пројекте рехабилитације саобраћајница, 
укључујући више деоница ауто-путева, државних путева 
Iб и II реда. Ови радови су обухватали узимање узорака и 
утврђивање састава и квалитета асфалтних слојева коло-
возних конструкција, као и карактеристика екстрахованог 
битумена. 

Осим тога, особље Лабораторије за коловозне конструк-
ције учествовало је у изради низа студија и пројеката коло- 
возних конструкција на путевима, аеродромима и другим 
објектима, као и пројеката рехабилитације коловозних кон-
струкција на постојећим саобраћајницама, као и у стручној 
и техничкој контроли пројеката коловозних конструкција 
за најзначајније пројекте у Србији.

лабораторија за механику тла
Лабораторија за механику тла је основана 1950/1951. годи-
не, а званични акт Универзитета о њеном оснивању донет је 
1953. године. Први управник био је Никола Најдановић до 
1958. године, затим Радослав Стојадиновић до 1987. године, 
потом Милан Максимовић до 2006. године, када дужност 
руководиоца преузима Мирјана Вукићевић.

Године 1975. Лабораторија за механику тла улази у састав 
Завода за геотехнику Института Грађевинског факултета, а 
1978. године Завод за геотехнику улази у састав Завода за 
саобраћајнице и геотехнику (од 1985. године Институт за 
саобраћајнице и геотехнику).

Основне делатности Лабораторије за механику тла усме-
рене су у два правца:
◆  наставна делатност чији је главни циљ обука студената на 

додипломској и последипломској настави у оквиру рада 
Грађевинског факултета;

◆  научноистраживачка и стручна делатност у сарадњи са 
надлежним државним институцијама, другим научнои- 
страживачким организацијама и привредним субјек-
тима.

Практичним вежбама са студентима из предмета Ме-
ханика тла од самог почетка рада Лабораторије посвећена 
је велика пажња. Постепена набавка опреме, рационална 
организација вежбања и велико ангажовање свих чланова 
Лабораторије били су основна карактеристика рада који је 
допринео квалитету знања бројних генерација студената. 
Осим редовне наставе, одржаване су и специјалне вежбе по 
програмима последипломске наставе, а извођена су и лабо-
раторијска испитивања за потребе израде магистарских ра-
дова и докторских теза. 

Едометри

Апарат за триаксијални опит
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Од свог оснивања Лабораторија за механику тла има ус- 
пешну сарадњу са привредом и грађевинском праксом. До да-
нас је урађено преко 2 000 геотехничких студија, експертиза 
и пројеката, што је обухватило и одговарајући рад на терену, 
за шта је Лабораторија у складу са објективним могућности-
ма и потребама набављала и усавршавала уређаје и опрему.

Значајан квалитетан скок начињен је почетком 2003. го-
дине, реновирањем Лабораторије и набавком нове опреме. 
Лабораторија сада располаже најсавременијом опремом за 
испитивање инжењерских карактеристика тла, деформа- 
билности и чврстоће тла, као и опремом за аутоматску 
аквизицију и обраду података, што је сврстава у ред најо-
способљенијих лабораторија ове врсте у Србији. 

Лабораторија је акредитована 2007. године за четири 
методе везане за испитивање механичких особина тла, а 
2010. године је проширен обим акредитације за још десет 
метода, тако да сада има акредитацију за већину стандар-
дних метода које се користе за лабораторијско испитивање 
тла.

У области научноистраживачког рада Лабораторија за 
механику тла је својом активношћу стекла велики аутори-
тет и значајно место у ширем региону. У овој Лабораторији 
су, поред великог броја стручних испитивања, обављена и 
бројна научна истраживања чији су резултати публиковани 
и запажени у земљи и иностранству.

Кадровска структура
У раду Института за саобраћајнице и геотехнику учествују 
сви чланови Катедре за путеве, железнице и аеродроме и Кате-
дре за грађевинску геотехнику, као и ненаставно особље (ла-

боранти и административно-техничко особље). Кратке био- 
графије свих наставника и сарадника који су учествова-
ли у раду Института од 1996. године до данас дате су у делу 
монографије посвећеном раду катедри.

Према важећем Правилнику о организацији и систе-
матизацији радних места, у Институту је, поред наставног 
кадра, ангажовано и ненаставно особље: самостални стру-
чнотехнички сарадници за рад у лабораторијама, стручно-
технички сарадници за рад у лабораторијама и стручнотех-
нички сарадници за остале делатности.

Тренутно су од ненаставног особља у раду Института 
ангажовани:
◆  Добривоје Симић, самостални стручнотехнички сарадник;
◆  Момчило Јакшић, стручнотехнички сарадник;
◆  Дијана Јанковић, грађ. техничар, стручнотехнички сарад-

ник за остале делатности.
У периоду од 1996. године значајан допринос раду Ин-

ститута дали су и колегинице и колеге који више нису чла-
нови Института:
◆  Мирко Јокановић, дипл. грађ. инж., виши стручни сара-

дник;
◆  Радивоје Љубичић, дипл. грађ. инж., виши стручни сара-

дник;
◆  Милован Михаиловић, самостални стручнотехнички са-

радник;
◆  Мирослава Дејановић, стручнотехнички сарадник за оста- 

ле делатности.
Следе њихове кратке биографије.

ДОБРИВОЈЕ М. СИМИЋ
Лаборант у лабораторији за меха-
нику тла

Рођен је 1956. године у селу Ло-
зане, општина Бојник. Завршио је 
средњу геолошку школу – квали-
фиковани радник геолошке стру-
ке. Године 1977. дипломирао је на 
смеру Геотехника.

Након дипломирања, 1977. го-
дине запослио се у геомеханичкој 
лабораторији у фирми Геосонда. Учествовао је на бројним 
геотехничким пројектима у земљи и иностранству: површин-
ски коп Колубара, железаре Смедерево и Зеница, петрохемија 
Панчево, Хемофарм Вршац, на пројектима хидротехничких 
објеката: бране Власина, Ђердап II, Завој–Пирот, Студени-
ца, Кедара (Алжир), уређење приобаља Ђердапског језера, 
надземна канализација и колектор Константин (Алжир), са- 
нација клизишта Доњи Милановац, извођење дренажних ка-
нала Баноштор.

Од 2009. године запослен је на Институту за саобраћај-
нице и геотехнику Грађевинског факултета, где ради у Ла- 

Апарат за директно смицање
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бораторији за механику тла. Учествује у свим активностима 
на припреми и извођењу лабораторијских вежби, као и у об-
ласти сарадње са привредом.

MOMЧИЛО С. ЈАКШИЋ 
техничар

Рођен је 1984. године у Инђији. 
Завршио је машинску техничку 
школу. Од 2006. до 2010. године 
био је запослен у предузећу Ал-
пина, где је радио на изградњи и 
рехабилитацији коловоза на ау-
то-путу Београд – Нови Сад. На 
Грађевинском факултету запо-
слен је од 2010. године као лабо-
рант у Лабораторији за коловозне конструкције, где ради 
на испитивањима асфалтних мешавина и компоненталних 
материјала за потребе наставе, као и пројеката са привре-
дом.

ДИЈАНА Д. ЈАНКОВИЋ 
грађ. техн.

Стручнотехнички сарадник за ос- 
тале делатности

Рођена је 1966. године у Београ-
ду, где је завршила основну школу 
и средњу Архитектонску техничку 
школу.

Након завршетка средње шко-
ле у својству грађевинског техни-
чара за високоградњу радила је 
25 година у пројектним бироима ГК Комграп (20 година) и 
неколико мањих пројектних бироа на територији Београда 
на разради идејних и главних пројеката објеката из области 
високоградње, као и на прикупљању и комплетирању цело-
купне пројектне документације. Стручни испит прописан 
за грађевинског техничара за високоградњу положила је 
1991. године у Инжењерској комори Србије у Београду. Од 
1. октобра 2019. године запослена је на Грађевинском фа-
култету Универзитета у Београду.

МИРКО Р. ЈОКАНОВИЋ 
дипл. грађ. инж.

Виши стручни сарадник
Рођен је 1943. године у Сарајеву. Дипломирао је на Гра-

ђевинском факултету Универзитета у Београду 1967. године 
са радом из области железница. По дипломирању запослио 
се у секцији за пруге Винковци (1967. године), а потом је 
радио у Заводу за пројектовање ЗЈЖ – Београд (од 1968. до 
1973. године) и Заводу за планирање развоја града Београда 

(од 1973. до 1976. године). За стручног сарадника Института 
за саобраћајнице и геотехнику на Грађевинском факултету 
Универзитета у Београду изабран је 1976. године. Радио је на 
извођењу вежби из предмета Железнице.

Учествовао је на научноистраживачким пројектима Ре-
публичке заједнице науке СР Србије (1982, 1983. и 1987. го-
дине). Аутор је неколико радова у домаћим часописима.

Напустио је Грађевински факултет 2002. године.

РАДИВОЈЕ Д. ЉУБИЧИЋ 
дипл. грађ. инж.

Виши стручни сарадник
Рођен је 1944. године у месту Венчане, општина Аран-

ђеловац. На Грађевинском факултету се запослио 1965. годи-
не као лаборант у Лабораторији за коловозне конструкци-
је. Уз рад је завршио средњу хемијску школу и Грађевински 
факултет на ком је дипломирао 1978. године. За вишег 
стручног сарадника Института за саобраћајнице и геотех-
нику на Грађевинском факултету Универзитета у Београду 
изабран је 1998. године. Радио је на извођењу лабораториј-
ских вежби из предмета Коловозне конструкције. Учество-
вао је у истраживачким пројектима, а водио је и велики број 
пројеката сарадње са привредом у оквиру лабораторије. 
Био је члан Комисије за стандардизацију. Аутор је неколи-
ко радова у домаћим часописима.

Пензионисан је 2003. године.

MИРОСЛАВА М. ДЕЈАНОВИЋ
Стручнотехнички сарадник

Рођена је 1951. године у Зему- 
ну. Основну школу и Девету бео- 
градску гимназију завршила је у 
Новом Београду. Након заврше-
тка гимназије уписала је Грађевин-
ски факултет у Београду, где је и 
апсолвирала 1977. године. У мају 
1981. године почиње да ради на 
Грађевинском факултету, најпре у 
Институту за материјале и конструкције, а затим као тех-
нички секретар Института за саобраћајнице и геотехнику, 
са ког места је отишла у пензију у марту 2016. године.

У току рада на Грађевинском факултету, осим редовног 
административног и техничког посла, радила је на гра-
фичкој обради пројеката и изради уџбеника из Основа 
програмирања, Механике тла, Горњег строја железница и 
Одржавања железничких пруга, као и збирки задатака из 
Челичних конструкција, Пловних путева и пристаништа, 
Математике, Стабилности и динамике конструкција и дру-
гих.
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МИЛОВАН А. МИХАИЛОВИЋ
Лаборант, самостални стручнотех-
нички сарадник

Милован Михаиловић је ро-
ђен 1950. године у Кадиној Луци, 
општина Љиг. На Грађевинском 
факултету је био запослен као 
лаборант у Лабораторији за пу-
теве, касније Лабораторији за ко-
ловозне конструкције, у периоду 
од 1969. године до пензионисања 
2010. године. Након пензионисања је остао ангажован у 
Лабораторији, превасходно на испитивањима за потребе 
привреде, али је укључен и у спровођењу експеримената за 
израду мастер и докторских радова.

Делатност Института после 1996. године
У периоду након 1996. године наставници и сарадници 
ангажовани у раду Института наставили су са својим ак-
тивним стручним деловањем кроз континуирану сарадњу 
са привредом. Особље Института учествовало је у из-
ради пројектно-техничке документације за велики број 
објеката у различитим фазама, у изради студија, елабората 
и стручних радова, давању стручних мишљења и експер-
тиза, као и у вршењу услуга техничке контроле пројектне 
документације.

Институт је у претходном 25-годишњем периоду сара-
ђивао са свим највећим и најзначајнијим инвеститорима 
у Републици Србији, како државним, тако и приватним, 
попут следећих: Дирекција за путеве, Министарство за на-
ционални инвестициони план, Јавно предузеће Путеви Ср-
бије, Коридори д.о.о, Дирекција за грађевинско земљиште и 
изградњу града Београда, Секретаријат за саобраћај града 
Београда, Електропривреда Србије, аеродром Београд, Упра-
ва за инвестиције града Београда, МК Fintel Wind, ОМV Srbija, 
Енергопројект – Нискоградња, Strabag и многи други.

Наставници и сарадници запослени у Институту током 
протеклог 25-годишњег периода учествовали су и изради 
различитих законских и подзаконских аката, правилника и 
техничких упутстава из области саобраћајне инфраструкту-
ре. Када су у питању наставници и сарадници са групације 
за путеве, а пре свега В. Анђус и М. Малетин, доста напора 
је уложено у формирање и успостављање регулативе из об-
ласти пројектовања путева и градских саобраћајница. Као 
резултат таквог деловања израђена су Техничка упутства 
за функционалну класификацију путева, Критеријуми за ка-
тегоризацију путне мреже Србије, као и Техничка упутства 
за пројектовање путева, све за потребе ЈП Путеви Србије. 
Као резултат њиховог преданог рада, усвојен је и Правил-
ник о условима које са аспекта безбедности саобраћаја треба 

да испуњавају путеви и путни објекти, 2011. године (и даље 
једини важећи правилник који третира област пројектовања 
ванградских путева). Када је у питању регулатива из обла-
сти градских саобраћајница, најистакнутију улогу је имао М. 
Малетин, формирањем Техничких упутстава за планирање 
и пројектовање саобраћајница у градским насељима, тачније 
Техничких упутстава за планирање и пројектовање градске 
путне мреже, Техничких упутстава за пројектовање деони-
ца примарне мреже, затим за површинске и за денивелисане 
раскрснице, као и за локалну путну мрежу и паркирање, све 
за Дирекцију за грађевинско земљиште и изградњу града Бе-
ограда.

Када је у питању израда пројектно-техничке докумен-
тације из области путоградње, тиме су се активно бавили 
Д. Николић, М. Вељковић и Д. Гавран, а након 2007. године 

Перспективни прикази деонице ауто-пута Крагујевац–Мрчајевци
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том раду су се почели постепено прикључивати и млађи са-
радници (С. Фриц, В. Илић, Ф. Трпчевски, С. Врањевац и М. 
Лукић). У протеклом 25-годишњем периоду израђен је вели-
ки број студија, генералних, идејних и главних пројеката, од 
којих су најзначајнији: претходна студија оправданости са 
Генералним пројектом државног пута IA реда Крагујевац–
Мрчајевци; претходна студија оправданости са Генералним 
пројектом брзих саобраћајница IБ реда Голубац – Доњи Ми-
лановац – Брза Паланка и Кладово–Неготин; Идејни пројекат 
саобраћајнице Спољна магистрална тангента (СМТ) у Бео-
граду, од Панчевачког пута до прикључка на ауто-пут Е-75; 
главни пројекти реконструкција магистралних путева и др.

Запослени унутар групације (Д. Николић, Г. Младеновић, 
С. Фриц, Ф. Трпчевски) су у протеклих 25 година изврши-
ли услуге великог броја техничких контрола најзначајнијих 
путних праваца у земљи, као што су: ауто-пут Е-80 Ниш–
Димитровград, ауто-пут Е-761 Појате–Прељина (Моравски 
коридор), ауто-пут Ниш–Плочник, државни пут IБ реда бр. 
21 Нови Сад – Рума (Фрушкогорски коридор) и сл. Када 

су у питању градске саобраћајнице, чланови групације су 
на челу са Д. Николићем такође извршили и бројне услу-
ге техничких контрола кључних градских саобраћајница: 
Идејног пројекта Унутрашњег магистралног полупрстена; 
Главног пројекта улице Јужни булевар од улице Устаничке 
до Улице Максима Горког; Главног пројекта саобраћајнице 
Северна тангента са мостом Земун–Борча и др.

Када су у питању аеродромске површине, под вођством 
Д. Гаврана, који је област планирања и пројектовања аеро-
дрома највише развијао у протеклом периоду, израђен је не-
мали број мастер планова, идејних и главних пројеката сао-
браћајних површина на аеродромима, како у земљи, тако и 
у иностранству (мастер планови аеродрома Београд и аеро-
дрома Требиње; идејни пројекти и пројекти за грађевинску 
дозволу платформи Б и Е на аеродрому Никола Тесла; Иде-
јни и Главни пројекат хелипорта у кругу болнице Блажо 
Орландић у Бару и сл.). Такође, чланови групације су пружа-
ли и услуге вршења техничке контроле на реконструкцији и 
проширењима саобраћајних површина на аеродромима на 

Спољна магистрална тангента (СМТ) у Београду

Мастер план аеродрома Београд 2025. године
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територији Републике Србије (техничка контрола Главног 
пројекта реконструкције коловозне конструкције спојнице 
Ц (TWY C) аеродрома Никола Тесла у Београду; техничка 
контрола Идејног пројекта за реконструкцију и санацију 
маневарских површина основне стазе полетно-слетне стазе 
и система за одводњавање аеродрома Поникве и др.).
Групација за путеве је успешно сарађивала и активно уче-
ствовала и на пословима са привредом који су се реализо-
вали преко других Института унутар Факултета, пре све-
га Института за материјале и конструкције и Института 
за хидротехнику и водно еколошко инжењерство (израда 
идејног решења; Идејни и Главни пројекат друмског моста 
са приступном саобраћајницом на језеру Перућац; технич-
ке контроле брана Бистрица и Трбушница; техничке кон-
троле гаража Обилићев венац и Студентски трг у Београду 
и др.).
Групација за железнице (З. Поповић) у протеклом пери-
оду, поред континуалног ангажовања у научноистражи-
вачке сврхе, свој стручни рад реализовала је и кроз кон-
тролу пројектно-техничке документације за извођењена 
пројектима пруге и станица, као и кроз давање стручног 
мишљења и пружање консултантских услуга у вези са 
санацијом тунела на прузи (пруга Никшић–Подгорица). 
Колеге су, заједно са колегама са других групација унутар 
Института (М. Вукићевић и др.), активно учествовале и на 
изради Студије коришћења летећег пепела и шљаке произ-
ведених у ЈП ЕПС за потребе железнице, а за потребе јавног 
предузећа Електропривреда Србије.
Особље Лабораторије за коловозне конструкције под вођ-
ством А. Цветановића, а касније и Г. Младеновића, од 1996. 
године наовамо извршило је велики број истражних ра-
дова у оквиру пројеката рехабилитације путева (дениве-
лисана раскрсница Батајница, магистрални пут Београд–
Зрењанин, ауто-пут Е-80 и сл.), учествовало на великом 
броју испитивања у оквиру контроле квалитета уграђених 
асфалтних слојева коловозних конструкција, као и на ис-
питивању носивости коловозних конструкција (обилазни- 
ца око Београда; полетно-слетна стаза аеродрома Београд; 
испитивање асфалтних слојева постојеће коловозне кон- 
струкције за потребе израде Главног пројекта коловозне 
конструкције на ауто-путу Е-75). Поред ових делатности, 
особље Лабораторије учествовало је и на изради пројектно- 
-техничке документације (Идејни пројекат коловозне кон- 
струкције Спољне магистралне тангенте у Београду; Главни 
пројекат коловозне конструкције на станицама за снабде- 
вање горивом OMV у Србији; Идејни пројекат инвестици-
оног одржавања коловозне конструкције платформе А и 
саобраћајнице испод авио-мостова; Идејни и Главни про-
јекти коловозне конструкције на граничним прелазима у 
Р. Србији; Главни пројекат санације подземног пешачког 
пролаза код палате Албанија), као и у вршењу услуга тех-

ничке контроле пројеката коловозне конструкције унутар 
пројектне документације бројних саобраћајница на терито-
рији Р. Србије (пројекат за грађевинску дозволу ауто-пута 
Е-763 Београд–Пожега, деоница Сурчин–Обреновац; изгра-
дња продужења рулне стазе Ф и изградња платформе за од-
леђивање и спречавање залеђивања ваздухоплова; Главни 
пројекат ауто-пута Е-80, деоница Ниш (Просек) – Дими-
тровград (државна граница) и бројни други).

Испитивање битумена

Узорци асфалтних мешавина

Опит течења
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Када је у питању групација ангажована у области геотехнич-
ких конструкција и рада у Лабораторији за механику тла, 
под вођством М. Лазовића, М. Вукићевић, С. Леловића и З. 
Радића, уз пуну подршку и активно учествовање свих колега 
са групације (С. Јоцковић, С. Мараш Драгојевић, М. Марјано-
вић, В. Пујевић, Н. Обрадовић, У. Ђурић), свој стручни рад је у  
претходном 25-годишњем периоду базирала на вршењу ве-
ликог броја испитивања и инжењерско-геолошких истра-
живања терена, односно на изради великог броја елабората 
о инжењерско-геолошким и геотехничким истраживањима 
терена (Елаборат о геотехничким истраживањима са услови-
ма фундирања ветротурбина на локацији ветропарка План-
диште; Елаборат о геотехничким теренским истраживањи- 
ма и лабораторијским испитивањима за потребе изградње 
терминала интермодалног транспорта на локацији близу же- 
лезничке станице Батајница; Елаборат о детаљним инжењер-
ско-геолошким истраживањима терена и геотехничким ус-
ловима реконструкције тунела испод Чајкиног брда; Елаборат 
о детаљним инжењерско-геолошким истраживањима тере-
на и геотехничким условима санације оштећених објеката у 
улицама: Новоградска 19/1, Новоградска 18–24, Добановач-
ка 34д и Добановачка 36 – фаза 1 и др.); студија (Коришћење 
летећег пепела и шљаке произведених у ТЕ ЈП ЕПС за потре-
бе железнице, Употреба летећег пепела термоелектрана за 
стабилизацију тла, самозбијајући и ваљани бетон (RCC) са 
освртом на трајност цементних малтера и ситнозрних бето-
на, део стабилизација тла, затим Методологија за формирање 
и развој базе података о потпорним конструкцијама и др.); 
стручног мишљења и експертиза (Могућности реконструкци-
је – изградње у планираном габариту јавне гараже Обилићев 
венац у Београду – експертиза); изради идејних и главних про- 
јеката (Идејни пројекат санације темеља и стубова Моста 
слободе у Новом Саду; Главни пројекат заштите темељне јаме 
и фундирања објекта Зира у Београду; Пројекат фундирања 
унутар главног пројекта моста преко Саве у Загребу; Главни 
пројекат санације темеља објекта Природно-математичког 

факултета у Београду; Идејни пројекат темеља за 34 ветро- 
турбине ветропарка Пландиште 1; Главни пројекат обезбе-
ђења ископа темељне јаме за изградњу мултифункционалног 
центра – Плаза у Крагујевцу; израда геотехничке документа-
ције за Идејни пројекат саобраћајнице Спољна магистрал-
на тангента – СМТ од улице Нове дунавске до Панчевачког 
пута и многи др.), али и на вршењу услуга техничке кон-
троле пројектне документације (Техничка контрола геотех-
ничке документације за потребе техничке документације 
идејног пројекта о условима фундирања моста преко Саве на 
доњем шпицу Аде Циганлије, са сеизмичком микрорејони-
зацијом; Техничка контрола главног пројекта проширења 
тела депоније Дубоко у Ужицу; Техничка контрола главног 
пројекта ауто-пута Е-80, Ниш–Димитровград, деоница Про-
сек–Банцарево, геотехничке конструкције; Техничка контро-
ла геотехничке документације за потребе изградње комплек-
са Центра за промоцију и развој науке у Блоку 39 на Новом 
Београду и др.).

Завршна фаза армирања темеља ветротурбине у ветропарку Кошава Ветропарк Кошава
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ИУПГ
INSTITUT

ZA UPRAVQAWE
PROJEKTIMA U GRA\EVINARSTVU

оСНИВањЕ ИНСтИтУта

Инжењерски рачунски центар (ИРЦ) Грађевинског факу- 
лтета у Београду као засебна радна јединица постојао је од 
1971. године. Током 2003. године дошло је до поделе ИРЦ-а 
у три новоформиране радне јединице: Центар за информа- 
ционе технологије, Институт за нумеричку анализу и проје-
ктовање конструкција и Институт за менаџмент, технологију 
и информатику у грађевинарству. Тада формирани Институт 
за менаџмент, технологију и информатику у грађевинарству 
преузима на себе сарадњу са привредом у области пројекто-
вања организације радова, управљања пројектима и питањима 
у вези са менаџментом у грађевинарству. Током 2012. године 
Институт мења назив у Институт за управљање пројектима у 
грађевинарству под којим називом и данас послује.

орГаНИзацИја раДа И КаДроВСКа СтрУКтУра
Сви чланови Катедре за управљање пројектима у грађеви-
нарству истовремено су и чланови Института за управљање 
пројектима у грађевинарству. Институт нема стално запо-
слене, а активности спроводе чланови Катедре.

У периоду од 2003. године до 2012. године управник Ин- 
ститута био је Никола Клем, а заменик управника био је Не- 
над Иванишевић. Од 2012. године до 2017. године управник 
Института био је Ненад Иванишевић, а заменик Драган Ари- 
зановић. Од 2017. године управник је Предраг Петронијевић.

ДЕлатНоСт ИНСтИтУта 
за УПраВљањЕ ПројЕКтИМа У ГрађЕВИНарСтВУ

Курсеви перманентне едукације
Поред формалног образовања током студија на Факултету, 
а пратећи потребе привреде и праксе, Институт за управља- 
ње пројектима у грађевинарству редовно одржава курсеве 

едукације и иновације знања. У последњих 25 година одржан 
је низ курсева из области управљања инвестиционим проје-
ктима у грађевинарству, покривајући све области потребних 
знања за успешно управљање пројектима: Управљање оби-
мом, трошковима, временом и људским ресурсима на инве- 
стиционим пројектима, као и Управљање квалитетом, Упра-
вљање набавкама и Управљање ризицима на пројекту. Поред 
наведених области, Институт реализује курсеве из области 
Оперативног планирања, Вредносног инжењерства и Упра-
вљања уговором и одштетним захтевима, као и обуке из об-
ласти Уговора о грађењу у савременој инжењерској пракси – 
FIDIC, обуке за Израду студија оправданости и пројектовање 
организације грађења и обука за Процену вредности некре- 
тнина. Поред свега наведеног, Институт перманентно реа-
лизује обуке корисника за рад у програму MS Project.

У сарадњи са Националном агенцијом за регионални раз-
вој, у периоду од 2011. до 2016. године, Институт за управља-
ње пројектима у грађевинарству је у континуитету реали- 
зовао велики број семинара на тему Припрема методологије 
и тренинг модула за управљање планирањем и реализаци- 
јом инфраструктурних пројеката. Одржани семинари пред-
стављали су подршку локалним заједницама и регионалним 
развојним агенцијама у циљу оспособљавања институција на 
регионалном и локалном нивоу за решавање конкретних  
проблема у реализацији инфраструктурних пројеката. Уку-
пан број полазника био је преко 1 500.

Током 2012. године чланови Института су реализовали 
обуку под називом Управљање пројектима са становишта 
Извођача радова у компанији Денеза М Инжењеринг из Бе-
ограда.

У току 2014. године Институт је реализовао обуку Уна-
пређење система управљања пројектима на реализацији 
уговорених послова компаније Енерготехника – Јужна Бач-
ка д. о. о. Нови Сад.

У току 2016. године чланови Института су реализова- 
ли обуку Управљање пројектима у грађевинарству у компа- 
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нији Нафтна Индустрија Србије (НИС) са циљем изградње 
капацитета запослених у НИС-у из области управљања ин-
вестиционим пројектима и оспособљавања постојећих ка-
дрова за решавање конкретних проблема током реализаци-
је инвестиционих пројеката.

Приказ важнијих послова у сарадњи са привредом 
Од свог оснивања 2003. године Институт за управљање 
пројектима активно сарађује са привредом. У области про-
јектовања израђен је већи број пројеката организације и 
технологије грађења за значајне објекте у земљи и иностран-
ству (више стамбено-пословних објеката у Москви, а нај-
већи је Фабрика бешавних цеви у Русији – руководилац Д. 
Аризановић). Такође је рађено на изради динамичких пла-
нова и контроли рокова реализације великих инфраструк-
турних објеката (фабрика воде Макиш 2 – Н. Иванишевић).

Осим пројектовања вршена је техничка контрола глав-
них пројеката организације и технологије грађења значајних 
грађевинских објеката (моста преко Дунава код Бешке, 2009. 
године, Н. Иванишевић). За стамбене објекте у Блоку 32 на 
Новом Београду, који су грађени од стране Фондације за ре-
шавање стамбених потреба младих научних радника Уни-
верзитета у Београду, вршена је техничка контрола предмера 
и предрачуна радова.

Највећи пројекат на којем је Институт активно учество-
вао у управљању реализацијом радова након 2003. године 
јесте пројекат изградње Петрохемијског комплекса за ду-
боку прераду нафте у граду Киришију, Русија. У питању је 
пројекат изградње комплекса Хидрокрекинг (Hydrocracker 
Complex), вредног око 4 500 000 000 долара. У оквиру посто-
јеће најзападније руске рафинерије нафте, са капацитетом 
прераде од око 17 милиона тона нафте годишње, која се про-
стире на површини од око 650 hа, пројектом је, на око 100 hа 
површине, предвиђена изградња комплекса за дубоку пре-
раду нафте са пратећим постројењима и објектима. Намена 
постројења је, упрошћено, прерада великих количина мазу-
та добијеног у рафинерији, који је оближња термоелектрана, 
до преласка на гас, користила као енергент. Поступком хи-
дрокрекинга добија се боља искоришћеност нафте, односно 
значајно већи проценат светлијих, скупљих деривата (бен-
зин, керозин). На овом пројекту је било активно ангажовано 
и боравило на самом градилишту у току 2007, 2008. и 2009. 
године више чланова Института – наставника и сарадника 
са Катедре за управљање пројектима у грађевинарству, који 
су учествовали у управљању пројектом уз формирање служ-
бе за планирање и контролу реализације радова. Руководи-
лац тима је био проф. др Бранислав Ивковић.

Пројектовани комплекс се састоји из 157 објеката. То су, 
најпре, постројења хидрокрекинг, висбрејкинг, вакумска де- 
стилација који финансијски (али не и по обиму посла) чи- 

не најзначајнији део пројекта, затим постројење за прои-
зводњу и складиштење елементарног сумпора, постројење 
за сагоревање отпадних гасова са подручја целе рафинерије, 
азотна станица, постројење за пречишћавање и поновно 
снабдевање водом, друга, нешто мања постројења, четири уп- 
равна објекта, противпожарна станица, склониште, 15 ре-
зервоара запремине од 15 000 до 100 000 m3, око 10 km мост-
них цевовода, 8 km путева и 3 km железничке пруге. Осим 
индустријских и тзв. тачкастих објеката, пројекат обухвата 
и читаву инфраструктуру, тј. хидрантску, водоводну мрежу, 
сепаратне канализационе мреже, пумпне станице, електрое-
нергетску мрежу (развод јаке и слабе струје), са кабловским 
естакадама, трафостаницама и командним центрима за уп- 
рављање системом, као и уређење терена. Величина пројекта 
се такође може сагледати из количина материјала предвиђе-
ног за уградњу. Пројектом је предвиђена уградња 180 000 m3 

бетона, појединачне опреме укупне тежине 30 000 t, прои-
зводња и уградња 29 000 t металне конструкције и укупно 
38 000 t цевовода.

Инвеститор је реализацију од 3 300 000 000 долара усме-
рену ка набавци специфичне технолошке опреме преузео 
на себе, а саму изградњу комплекса, укључујући и монтажу 
цевовода и технолошке опреме вредну 1 200 000 000 долара 
препустио генералном извођачу, који је у тиму за управљање 
пројектом имао компанију ЦПИ-Београд, Србија и Инсти-
тут за управљање пројектима у грађевинарству.

Према пројекту организације грађења, сав обим посла, 
тј. наведени објекти подељени су на пет целина, односно пет 
градњи. Неопходност поделе је, наравно, била несумњива, 
међутим, подела објеката на целине је извршена према више 
критеријума и то према врсти, технолошким целинама и 
делом територијално, те је таква подела, поред комплекс-
ности самог пројекта и обима посла представљала додатну 
отежавајућу околност, односно отежавајући улазни параме-
тар за пројектовање организационе структуре за управљање 
пројектом од стране генералног извођача. Генерални извођач 
је ангажовао укупно 40 подизвођача, те је било неопходно ут-
врдити тачне потребе за стручњацима одговарајућих струка 
који би управљали реализацијом оваквог пројекта, те да они 
буду организовани на начин да потпуно одговоре задацима 
одабира подизвођача, уговарања, увођења подизвођача у по-
сао, координације између подизвођача, планирања времена, 
контроле трошкова, времена и квалитета радова.

Пројектом организације грађења дефинисано планира-
но трајање радова износило је четири године, са просечним 
бројем радника од око 3 500. Да би се од самог почетка 
успоставио ефикасан систем координације и контроле реа-
лизације посла, генерални извођач је ангажовао Институт за 
управљање пројектима као консултанта на управљању про-
јектима и поверио му пројектовање организационе структу-
ре за реализацију посла.
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Током 2013, 2014. и 2015. године Институт за управљање 
пројектима вршио је стручни надзор и заштиту уговорне 
позиције Инвеститора (РТБ Бор) на Пројекту изградње нове 
топионице и фабрике сумпорне киселине (шеф тима проф. 
др Бранислав Ивковић).

Пројекат изградње нове топионице и фабрике сумпорне 
киселине реализован је због застареле технолошке опреме 
и неусаглашености са еколошким стандардима. Реконстру-
кција је укључивала рушење једне пламене пећи, инсталације 
нове FSF пећи (Flash Smelting Furnace), градњу новог система 
за парно сушење, котла утилизатора (WHB) и електростатич-
ког филтера (ESP), као и изградње нове фабрике сумпорне 
киселине. Након реконструкције топионица je имала произ-
водни капацитет од 80 000 t катодног бакра годишње. Улазни 
капацитет прераде концентрата је 400 000 t/год. Према пода-
цима из 2015. године прерађивало се 360 000 t концентрата и 
производило око 70 000 t катодног бакра.

У периоду 2017–2020. године, Институт за управљање 
пројектима је био ангажован од стране Коридора Србије 
на пословно-техничкој сарадњи у погледу вршења струч-
ног надзора над извођењем радова на изградњи ауто-пута 
Е-763, Београд – Јужни Јадран (Сектор И, деонице 3 и 5). У 

том периоду пружане су консултантске услуге и техничка 
подршка при вршењу стручног надзора, а у вези са контро-
лом квалитета, праћења напретка радова, давања препору-
ка и инструкција Извођачу радова, издавања сертификата 
о преузимању радова, вођења неопходне администрације, 
разматрања и одобравања захтева/предлога Извођача радо-
ва, одређивања и обрачуна свих потраживања, укључујући 
и она која произилазе из насталих спорова. У склопу 
пројекта, ангажовани су инжењери за вршење стручног 
надзора. Руководилац консултантског тима Грађевинског 
факултета био је З. Стојадиновић.

Институт за управљање пројектима обавља послове 
стручног надзора и био је ангажован као вршилац стручног 
надзора на већем броју пројеката. По свом значају, могу се 
издвојити следећи пројекти:
◆  Стручни надзор над извођењем радова на реконструкци-

ји зграде Југословенске кинотеке у Узун Мирковој ули-
ци у Београду, 2008–2010 године (шеф тима за надзор Н. 
Иванишевић);

◆  Стручни надзор над изградњом колектора рудничких – 
отпадних вода испод флотацијског јаловишта Велики 
Кривељ, 2016, 2017. и 2018. године;

Градилиште комплекса за прераду нафте у Киришију (Русија)
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◆  Стручни надзор на Пројекту проширења флотацијског ја-
ловишта Велики Кривељ на Нулто поље, 2016, 2017, 2018. 
и 2019. године;

◆  Стручни надзор на Пројекту повећања капацитета фло-
тације са 3,5 Mt на 6 Mt/год. у руднику бакра Мајданпек, 
2015, 2016, 2017. и 2018. године;

◆  Стручни надзор на Пројекту изградње флотације и обје-
ката будућег јаловишта на локацији Чукару Пеки – очеки-
вани капацитет производње и прераде је 10 000 t/дан или 
3,3 Mt/год., 2020. године – до сада;

◆  Стручни надзор на Пројекту санације колектора Криве-
љске реке од стационаже km 0+000 до km 2+026,76 од 
2020. године;

◆  Стручни надзор на Пројекту повећања капацитета фло-
тације рудника бакра Мајданпек на 11 Mt/год. руде од 
2020. године.

Институт за управљање пројектима у грађевинарству (З. 
Стојадиновић) је у периоду од 2012. до 2013. године био ан-
гажован да изради студију вредносног инжењерства Ана-
лиза идејног пројекта са предлогом рационализације за по-
словни објекат Banca Intesa на Новом Београду.

Институт за управљање пројектима у грађевинарству 
(проф. др Иванишевић) је у периоду од 2016. до 2020. годи-

не био саветник за уговорну проблематику и потраживања 
(клејмове) црногорском предузећу Монтепут д. о. о. које је 
управљач пројекта на изградњи ауто-пута кроз Црну Гору, 
приоритетна деоница Смоковац–Матешево у дужини од 41 
km, чија је уговорена вредност радова 809 милиона евра.

Институт се активно бави проценама вредности не-
покретности. Као једна од првих таквих институција у 
Србији, Институт је овлашћени проценитељ више банака 
(Raiffeisenbank, Erstebank, Societe Generale и др.), код којих се 
налази у групама овлашћених проценитеља без ограничења 
вредности процењене непокретности. Од већих процена 
могу се истаћи процене вредности објеката Инвест банке 
у стечају, свих МАХI хипермаркета, свих пословница Дел-
та банке, Темпо хипермаркета и многих других објеката на 
територији Србије.

Наставници и сарадници Института су од стране су-
дова ангажовани у комисијама вештака на великом броју 
судских вештачења који се воде пред судовима у Србији. 
Најчешће је реч о грађевинским супервештачењима у об-
ластима уговарања радова, обрачуна вредности изведених 
радова, квалитета изведених радова, наплате изведених 
радова и питањима у вези са облашћу рокова реализације 
радова.

Посета студената градилишту нове фабрике сумпорне киселине у Бору 2015. године
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ZA NUMERI^KU ANALIZU
I PROJEKTOVAWE KONSTRUKCIJA

ИСторИјСКИ разВој

оснивање и делатност 
Инжењерског рачунског центра
Инжењерски рачунски центар Грађевинског факултета у 
Београду (ИРЦ) основан је у фебруару 1971. године. Тих го-
дина у свету долази до бурног развоја електронских рачуна-
ра који интензивно почињу да се користе у многим гранама 
технике, па и у грађевинарству. У то време на Грађевинском 
факултету рачунаре су користили углавном наставници и 
сарадници из области Статика конструкција. Зато је донета 
одлука да се на нашем Факултету формира модеран рачун-
ски центар какав су у то време имале само најразвијеније 
земље Европе и САД.

Основна концепција при оснивању била је да се ИРЦ 
снажно веже за грађевинску струку, што се умногоме раз-
ликовало у односу на сличне рачунске центре које су тада 
углавном формирали математичари (информатичари-про-
грамери). Убрзо су набављени први рачунари коришћењем 
средстава Факултета и уз помоћ заинтересованих грађе-
винских предузећа.

У организационом смислу, основну снагу ИРЦ-а чини-
ли су наставници и сарадници са Грађевинског факултета. 
У прво време то су били чланови Катедре за техничку меха-
нику и теорију конструкција. За првог управника постављен 
је проф. др Никола Хајдин, а за заменика доц. др Миодраг 
Секуловић. Осим проф. Хајдина који је био управник у два 
мандата (1971–1975 и 1979–1981) и остали управници су 
углавном били са Катедре за техничку механику и теорију 
конструкција: проф. др Миодраг Секуловић (1975–1979, 
1981–1985. и 1987–1993), в. проф. др Бранислав Колунџија 
(1985–1987) и в. проф. др Бранислав Ћорић (1993–1996. и 
2002).

Упоредо са развојем Инжењерског рачунског центра, 
повећавао се и број чланова ове радне јединице. Током 1993. 

године дошло је до формалног спајања ИРЦ-а и Института 
за техничку механику и теорију конструкција у нову радну 
јединицу под заједничким (старим) називом Инжењерски 
рачунски центар. Тада су ову јединицу поред свих чланова 
Катедре за техничку механику и теорију конструкција (23) 
чинили и сви чланови Катедре за менаџмент и технологију 
грађења (9). Осим тога, у ИРЦ-у је било запослено још пе-
торо службеника који су бринули о одржавању рачунарске 
опреме и помагали наставницима, сарадницима и студен-
тима при раду са рачунарима. У том периоду функцију 
управника ИРЦ-а обављао је и в. проф. др Никола Клем 
(1996–2002).

Набавка опреме у ИРЦ-у одвијала се у више фаза у скла-
ду са финансијским могућностима Факултета и развојем 
рачунарске технике. Први набављени рачунар (почетком 
седамдесетих година) био је IBM 1130. С временом су на-
бављани тада савременији системи: DEC2040, VAX II, VAX 
600 и други. У једном тренутку су се стекли услови да се 
формира и прва мрежа PC рачунара на Факултету. Наи-
ме, почетком деведесетих година прошлог века долази до 
бурног развоја персоналних рачунара. Тако је сукцесивно 
набављан већи број PC 286, PC 386, PC 486 и Pentium ра-
чунара. Осим у ИРЦ-у, рачунари су били распоређени и у 
другим радним јединицама на Факултету. Самим тим, пер-
сонални рачунари постају доступни свим запосленима на 
Факултету и полако престаје потреба за Инжењерским ра-
чунским центром у облику какав је тада постојао.

Тако су почетком 2003. године Катедра за техничку ме-
ханику и теорију конструкција и Катедра за менаџмент и 
технологију грађења донеле одлуку да формирају засебне 
институте. Оне су се такође сагласиле да се део Рачунског 
центра трансформише у Информациони центар факулте-
та (касније Центар за информационе технологије) који ће 
да преузме послове у вези са одржавањем рачунарске мре-
же и остале активности из домена информационих техно- 
логија.
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Формирање Института за нумеричку анализу 
и пројектовање конструкција
Институт за нумеричку анализу и пројектовање конструк-
ција формиран је почетком 2003. године. Наиме, на сед-
ници Катедре за техничку механику и теорију конструкција 
одржаној 23. 1. 2003. године констатовано је да је ИРЦ који 
је основан пре више од тридесет година у међувремену 
променио улогу коју је имао у домену стручне активности 
Факултета приликом свог оснивања. У том смислу је под-
ржана иницијатива управе Факултета да се део тадашњег 
Рачунског центра трансформише у Информациони центар. 
Из наведених разлога Катедра је покренула иницијативу 
за оснивање нове организационе јединице коју би чинили 
њени чланови. Тако је новонастали Институт за нумеричку 
анализу и пројектовање конструкција наставио традицију 
Инжењерског рачунског центра који је био пионир у анали-
зи и пројектовању конструкција применом рачунара. У раду 
Института су од почетка били ангажовани сви чланови Кате-
дре за техничку механику и теорију конструкција. У тренутку 
оснивања Институт је имао 20 чланова (14 доктора наука, три 
магистра наука и три дипломирана грађевинска инжењера). 
Поред обавеза у извођењу наставе на свим нивоима студија, 
чланови Института су наставили своје ангажовање у научно- 
истраживачком раду бавећи се актуелним темама у вези са 
широким спектром анализе и пројектовања конструкција. 
Они су кроз овај Институт такође реализовали стручне ак-
тивности на Факултету кроз сарадњу са привредом.

ДЕлатНоСт ИНСтИтУта за НУМЕрИчКУ аНалИзУ 
И ПројЕКтоВањЕ КоНСтрУКцИја

организација рада и кадровска структура
Институт за нумеричку анализу и пројектовање конструк-
ција, као и други институти, представља основну научнои-
страживачку јединицу на Факултету. У оквиру њега се нау- 
чноистраживачка и високостручна делатност одвија кроз 
реализацију научноистраживачких пројеката, израду студи-
ја, експертиза, испитивања, мерења, израде и ревизије тех- 
ничке документације у области грађевинарствa.

Први управник Института, проф. др Бранислав Ћорић, ту 
функцију је обављао све до школске 2008/2009. године. Њега 
је наследила проф. др Мира Петронијевић која се на челу 
ИНП-а налазила од 2009. до 2015. године. Након ње управ-
ници Института били су доц. др Саша Стошић (2015–2018) и 
в. проф. др Марија Нефовска Даниловић (2018–2020), док је 
актуелни управник доц. др Станко Ћорић, који ту функцију 
обавља од почетка школске 2020/2021. године. У раду Ин-
ститута и даље су ангажовани сви чланови Катедре за тех-
ничку механику и теорију конструкција. Тренутно је то 13 

доктора наука и осам мастер инжењера грађевинарства. Све 
информације о раду ИНП-а могу да се нађу на веб-страници 
http://inp.grf.bg.ac.rs.

Научноистраживачка делатност
Период до 1996. године1

Од самог оснивања ИРЦ-а научноистраживачка активност 
била је веома интензивна. Она се одвијала кроз:
◆  израду докторских дисертација;
◆  реализацију научноистраживачких пројеката;
◆  публиковање радова у међународним и домаћим часопи-

сима;
◆  публиковање радова на научним скуповима и њихову ор-

ганизацију;
◆  организовање семинара за иновацију знања и припрему 

одговарајућег материјала;
◆  развој и усавршавање софтвера.

Теме истраживања у том периоду биле су веома шарено-
лике, али су се углавном односиле на следеће области:
◆  примена методе коначних елемената у прорачуну констру-

кција;
◆  понашање грађевинских конструкција при дејству земљо-

треса;
◆  динамичко понашање конструкција у флуидној средини;
◆  анализа стабилности линијских и површинских носача;
◆  нелинеарна анализа понашања бетонских и челичних кон- 

струкција;
◆  прорачун танкозидних носача;
◆  прорачун спрегнутих конструкција.

Један од главних циљева наведених истраживања и пара- 
лелно с њим и израде докторских дисертација био је развој и 
усавршавање одговарајућих софтвера. Зато може да се каже 
да је у то доба ИРЦ у тадашњој држави поседовао најква-
литетнију библиотеку рачунарских програма из области гра-
ђевинарства. Ти програми су се користили за најсложеније 
нелинеарне нумеричке анализе при решавању научноистра-
живачких и стручних проблема.

У то доба је политика ИРЦ-а била да се успостави сарадња 
са познатим истраживачким центрима у свету како би, пре 
свега, млади истраживачи, отишли на студијско усавршавање 
и проширили своја знања. У том погледу се истиче сарадња 
са универзитетима у Лондону (Imperial College), Кардифу 
(University College Cardiff), Свонсију (University of Wales), Чикагу 
 (University of Illinois), Сан Франциску (University of California, 
Berkeley).

Као што је већ напоменуто, у оквиру Инжењерског ра-
чунског центра организовани су курсеви из иновације зна-
1   Више детаља о периоду до 1996. године може да се нађе у Монографији 

насталој поводом 150 година наставе из области грађевинарства и гео- 
дезије у Србији.
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ња из области техничке механике и теорије конструкција. 
Наиме, бурни развој рачунарске технике и одговарајућих 
нумеричких метода условио је да инжењери из праксе треба 
стално да иновирају своја знања и иду у корак с временом. 
Осим оваквих стручних курсева, ИРЦ је био и организатор 
међународних конференција. Треба истаћи међународну 
конференцију из области челичних конструкција која је 1986. 
године била одржана у Будви. Председник научног комите-
та конференције био је академик проф. др Никола Хајдин, а 
коорганизатори, поред Грађевинског факултета у Београду, 
били су Империјал колеџ из Лондона и Универзитет у Кар-
дифу. На конференцији је учествовало преко 150 водећих 
стручњака из ове области из земље и иностранства, а из-
абране материјале са симпозијума штампала је реномирана 
издавачка кућа Elsevier. У оквиру ИРЦ-а су се реализовали 
и научни пројекти који су финансирани од стране ресорног 
државног министраства.

Период после 1996. године
На основу свега до сада изложеног може се закључити да 
су у периоду до 1996. године постигнути значајни научнои-
страживачки резултати на домаћем и међународном нивоу. 
С обзиром на потенцијал истраживача који су чинили ИРЦ, 
односно касније ИНП, интензивна научноистраживачка 
активност и вредни резултати настављени су и до данас.

Иако у овом периоду долази до наглог развитка комер-
цијалних програма из области грађевинског конструктер-
ства, чланови Института су наставили активности у вези 
са развојем софтвера. Треба истаћи да су Ш. Дуницa и С. 
Стошић непосредно учествовали у изради програма Tower 
домаће компаније Радимпекс. Тај програм је тренутно најко- 
ришћенији софтвер за статичку и динамичку анализу кон-
струкција у земљи и региону. Он је намењен за свеобухватну 
анализу утицаја у раванским и просторним конструкцијама, 
као и димензионисање бетонских, челичних и дрвених еле-
мената.

Такође, С. Брчић је са својим сарадницима у научне сврхе 
развијао програм ALIN. Он је намењен за комплексну ана-
лизу просторних и раванских линијских носача састављених 
од решеткастих и гредних елемената, као и за анализу мо-
стова са косим кабловима. Његове основне могућности јесу 
анализа по теорији првог реда, анализа по линеаризованој 
теорији другог реда, динамичка анализа и анализа стабил-
ности у нееластичној области. Програм омогућава и свео-
бухватну статичку и динамичку анализу мостова са косим 
кабловима.

У оквиру истраживања из области развоја напредних мо- 
дела у динамици конструкција, развијен је објектно орије-
нтисан рачунарски програм FREEVIB у Пајтону, заснован 
на методи динамичке крутости (или методи спектралних 
еле-мената). Програм је настао као резултат истраживања у 

оквиру докторских дисертација чланова Института (М. Не- 
фовска Даниловић, М. Марјановић, Н. Коларевић). У програм 
су имплементирани сви до сада развијени спектрални еле-
менти изотропних и ортотропних плоча, чиме је омогуће-
на анализа слободних вибрација система плоча (плоче под 
углом, плоче са укрућењима и сл) са произвољним гранич-
ним условима, што је омогућило примену овог програма у 
динамичкој анализи инжењерских конструкција.

Истраживачке теме којима су се у наведеном периоду ба-
вили чланови Института, а које су и тренутно актуелне јесу 
следеће:
◆  Вибрације од саобраћаја оквирних конструкција;
◆  Динамичка интеракција тла и темеља;
◆  Нелинеарне методе прорачуна конструкција;
◆  Нелинеарна анализа оквирних конструкција;
◆  Анализа стабилности оквирних носача;
◆  Стабилност челичних танкозидних носача под локалним 

оптерећењем;
◆  Утицај ветра на конструкције;
◆  Сеизмичка анализа армиранобетонских оквира са зида-

ном испуном;
◆  Сеизмичка анализа челичних рамова са полукрутим ве-

зама;
◆  Интеракција конструктивних и неконструктивних елеме-

ната при дејству земљотресног оптерећења;
◆  Нумеричка анализа композитних плоча и љуски приме-

ном методе коначних елемената;
◆  Прорачун спрегнутих конструкција од челика и бетона;
◆  Статичка анализа челичних јарбола применом методе ко-

начних елемената;
◆  Циклична пластичност линијских носача са оштећењем;
◆  Нумеричка и експериментална анализа таваница од унак-

рсно-ламелираног дрвета;
◆  Изогеометријска анализа просторних криволинијских 

греда;
◆  Енергетска ефикасност у зградарству.

Наведена истраживања детаљније су описана у делу тек-
ста посвећеном Катедри за техничку механику и теорију 
конструкција. Као резултат тих истраживања у наведеном 
периоду је тринаест чланова Института урадило и одбра-
нило своје докторске дисертације.

Овде треба нагласити да је добар део приказаних истра-
живања нашао директну примену у стручној пракси. Тако 
се, на пример, као резултат дугогодишње анализе пробле-
ма вибрација услед кретања шинских возила истичу две 
студије:

– Геодинамичка анализа осетљивости објеката на деј-
ство постојећих вибрација према постојећим стандарди-
ма и процена њихове осетљивости на дејство лаког метроа 
(М. Петронијевић, М. Нефовска Даниловић). У оквиру ове 
студије је за потребе израде идејног пројекта лаког метроа 
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у Београду урађен пројекат мерења вибрација од саобраћа-
ја дуж тада дефинисане трасе метроа и одређивање дејства 
вибрација на објекте и људе. То је урађено са циљем да се 
утврде основне карактеристике вибрација које су изазване 
постојећим саобраћајем дуж те трасе и њихово дејство на 
објекте и људе, као и да се изврши процена нивоа вибрација 
које би биле изазване саобраћањем лаког метроа.

– Анализа преношења вибрација насталих услед крета-
ња возова кроз Железничку станицу „Београд-центар” у 
Прокопу на постојећу конструкцију изнад перона на коти 
105 (М. Петронијевић, С. Брчић, М. Нефовска Даниловић, 
З. Мишковић). Циљ ове студије био је да се одговарајућом 
комбинацијом нумеричких модела и мерења на лицу места 
провери начин и ниво преношења вибрација услед кретања 
возова на постојећу конструкцију на коти 105 Железницке 
станице Београд-центар у Прокопу, као и да се нумерички 
провери и верификује ефикасност предвиђених измена у 
конструкцији горњег строја у смислу смањења вибрација.

Последњих 15-ак година група истраживача ИНП-а 
предвођена Д. Шумарцем и његовим сарадницима С. Ћо-
рићем и З. Перовићем бави се проблемима из области енер-
гетске ефикасности у зградарству. Они су учествовали у из- 
ради Правилника о енергетској ефикасности зграда који је 
усвојен 2011. године, као и у изради угледног елабората и 
материјала за обуку у Инжењерској комори Србије. Поред 
тога, Институт је био ангажован и на истраживању карак-
теристика термичког омотача различитих типова објеката у 
Србији, са циљем утврђивања параметара за теоретско-ну-
меричке моделе, као и за потенцијалну енергетску санацију и 
економску исплативост таквих пројеката. Институт поседује 
адекватну опрему помоћу које су спровођена мерења темпе-
ратуре, влажности, тачке рошења, као и одговарајућа сни-
мања термовизијском камером и термографским методама. 
Осим тога, експериментално су утврђивани вентилациони 
губици, а вршена су и експериментална мерења ефеката за-
мене прозирних и непрозирних елемената термичког омота-
ча. ИНП је у сарадњи са већим бројем релевантних држав- 

них институција у фебруару 2005. године организовао вели-
ко саветовање под називом Енергетска ефикасност зграда са 
више од сто учесника. На њему су разматране актуелне теме 
у вези са могућношћу уштеде енергије унапређењем терми-
чког омотача, начина енергетске санације грађевинских обје-
ката, законском регулативом у земљи и окружењу, проценом 
исплативости повећања термичке заштите и друге.

Сарадња са привредом

Период до 1996. године2

Развојем рачунарске технике у оквиру ИРЦ-а стекла се могу-
ћност за решавање многих комплексних проблема који су 
раније са нумеричког аспекта сматрани нерешивим. Зато 
је од свог настанка Инжењерски рачунски центар успоста-
вио веома интензивну сарадњу са привредом, о чему говоре 
многи сложени грађевински објекти у чијој су реализацији 
чланови ИРЦ-а пружили драгоцену помоћ. Основне карак-
теристике такве стручне активности запослених са Катедре 
за техничку механику и теорију конструкција су биле:
◆  сарадња кроз коју се утицало на промену метода и начина 

рада и на увођење инжењера из праксе у коришћење рачу-
нара и одговарајућих програма;

◆  едукација и иновација знања из многих области теорије 
конструкција;

2   Више детаља о периоду до 1996. године може да се нађе у Монографији 
насталој поводом 150 година наставе из области грађевинарства и гео- 
дезије у Србији.

Железничка станица Београд-центар у Прокопу

Нови железнички мост преко Саве у Београду

Истраживање енергетске ефикасности зграда
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◆  пружање услуга кроз непосредно решавање конкретних 
сложених проблема за које су потребна специјализована 
знања;

◆  стручна помоћ у виду консултација и експертиза.
Сигурно је да се најзначајнији вид научноистражива-

чког рада у сарадњи са привредом односио на анализу по-
нашања и прорачун мостова великих распона. При томе 
треба истаћи да је дугогодишњи управник ИРЦ-а академик 
Никола Хајдин био аутор Новог железничког моста преко 
Саве у Београду и Моста слободе преко Дунава у Новом 
Саду, док је академик Милан Ђурић био аутор моста Газела 
преко Саве у Београду.

Ова три моста су представљала врхунска остварења та-
дашњег југословенског, па и светског грађевинарства. У ок-
виру ИРЦ-а су за ту сврху урађене комплексне студије, као 
нпр.:
◆  Студија о статичко-деформацијском понашању моста Га-

зела према теорији другог реда;
◆  Анализа напонско-деформацијских утицаја на мосту Га-

зела пре пуштања моста у експлоатацију;
◆  Студија о статичко-деформацијском понашању главне кон- 

струкције Новог железничког моста преко реке Саве у Бе-
ограду у оквиру идејног и главног пројекта;

◆  Анализа стабилности пилона Новог железничког моста 
преко Саве у Београду;

◆  Комплетна статичко-деформацијаска анализа главне кон-
струкције Моста слободе преко Дунава у Новом Саду;

◆  Анализа торзионих вибрација за Мост слободе у Новом 
Саду.

Осим наведених мостова, у назначеном периоду струч-
њаци ИРЦ-а су урадили студије и за друге значајне мостов-
ске конструкције тог доба, као нпр. мост Орашје преко реке 
Саве, мост Газиводе, мост на реци Пиви преко акумулације 
ХЕ Мратиње, мост преко Саве код Остружнице и друге.

Треба нагласити велики допринос који су инжењери 
ИРЦ-а дали у области динамике конструкција. Наиме, по-
сле земљотреса у Скопљу 1963. године указала се потреба 

за савременијим приступом у пројектовању и извођењу об-
јеката који су изложени дејству сеизмичких сила. За ту по-
требу је у оквиру Инжењерског рачунског центра развијен 
један од првих програма за динамичку анализу високих 
објеката. Применом овог програма срачунат је велики број 
грађевинских објеката у тадашњој Југославији. Наведени 
програм је годинама усавршаван тако да је добијен модеран 
софтвер који је имао могућност анализе линеарног и не- 
линеарног одговора конструкције. Овај програм је прила- 
гођен прописима разних земаља, па је тако коришћен за 
прорачун већег броја сложених грађевинских објеката у зе-
мљи и иностранству (Совјетском Савезу, Либији, Алжиру, 
Чехословачкој итд.).

Такође је потребно истаћи значај истраживања у вези са 
прорачуном интеракције објекта и тла током осамдесетих 
година прошлог века. Анализа статичко-деформацијских 
утицаја у темељним конструкцијама које леже на тлу као ела-
стичном полупростору, коришћењем сопствених програ-
ма, примењена је на многим објектима, нпр. код темељних 
конструкција већег броја солитера у Београду, темељних 
конструкција више објеката у ТЕ Пљевља, ТЕ Колубара и др. 
Урађене су и бројне студије које су се односиле на прора-
чун сложених конструкција и њихову интеракцију са тлом 
(нпр. прорачун конструкције тунела Дедиње у оквиру нове 
железничке станице у Београду, напонско-деформацијска 
анализа тунела Мишелук у Новом Саду, пројекат потпорне 
грађевине за хотел Авала у Будви и др.).

Сарадња са привредом у Инжењерском рачунском цен-
тру често се одвијала и кроз пружање услуга при решавању 
конкретних проблема грађевинске струке. Најчешће су то 
били специјални објекти који су захтевали студијски рад. 
То су, пре свега, биле бране, силоси, резервоари, подземне 
конструкције, кровне конструкције хала и дворана, антен-
ски стубови, димњаци, расхладни торњеви и др. Овде се на-
воде само неке од важнијих студија које су урађене за так-
ве објекте: Статичка и динамичка анализа бране Грахово и 
бране Модрац; Статичко-деформацијска анализа челичног 
силоса запремине 15 000 m3 у Алуминијумском комбина-
ту у Подгорици; Статичко-деформацијска анализа за више 
подземних објеката за потребе ЈНА, Анализа статичко-де-
формацијских утицаја хиперболично-параболичне кров- 
не љуске затвореног базена Спортског центра 25. мај у Бе-
ограду; Статичко-деформацијска анализа димњака висине 
210 m у Обреновцу и многе друге.

Стручњаци ИРЦ-а су учествовали у санацији многих 
грађевинских објеката у земљи и иностранству, при чему 
се ова активност најчешће односила на утврђивање узрока 
оштећења и на предлагање мера за санацију конструкције. 
Тако су, на пример, после земљотреса у Црној Гори 1979. го-
дине израђени пројекти санације за већи број оштећених 
објеката.

Мост Газела преко Саве у Београду
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На крају краћег приказа сарадње са привредом до краја 
1996. године треба напоменути да су се чланови ИРЦ-а, 
осим студијског рада у вези са анализом конструкција, ба-
вили и пројектовањем сложених објеката. Тако је нпр. М. 
Секуловић био аутор конструктивног решења хотела Кос-
мос у Москви. Б. Ћорић је са сарадницима био одговор-
ни пројектант конструкције фабрике коже у Осташкову 
(Русија), која је са површином од преко 40 000 m2 у то време 
била једна од највећих фабрика те врсте у свету.

Период после 1996. године
И у овом периоду су се наставиле стручне активности чла-
нова Катедре за техничку механику и теорију конструкција, 
прво кроз Инжењерски рачунски центар, а затим и кроз Ин-
ститут за нумеричку анализу и пројектовање конструкција. 
Иако су из објективних разлога смањени обим и величина 
послова, и даље је Институт имао важну улогу у реализа-
цији завидног броја грађевинских објеката. У оквиру овог 
текста дат је преглед таквих пројеката у којима је остварена 
сарадња са привредом.

Институт за нумеричку анализу и пројектовање кон-
струкција обавио је испитивање саниране конструкције Мо-
ста слободе кога су у априлу 1999. године срушиле две ра-
кете „томахавк” лансиране од стране НАТО пакта. Мост је 
система са косим кабловима, са два челична пилона висине 
60 m који су на размаку од 351 m. Главна конструкција мо-
ста је укупне дужине L = 60 + 60 + 351 + 60 + 60 = 591 m. 
Прилазне конструкције моста су спрегнуте са распонима 
4 х 60 m са једне стране и 3 х 60 m са друге стране главне 
конструкције моста. Руководилац посла је био тадашњи 
управник ИНП-а Б. Ћорић, а поред чланова овог Инсти-
тута у испитивању су учествовали и чланови Института за 
материјале и конструкције и Института за геодезију и геоин-
форматику Грађевинског факултета у Београду. Испитивање 
је обављено у септембру 2005. године. Мост је испитиван под 
пробним статичким и динамичким оптерећењем у складу са 
важећим стандардима. Циљ испитивања је био да се утврди 
да ли нова санирана конструкција моста испуњава услове да 
може да се пусти у саобраћај.

Осим овог моста, ИНП је у протеклом периоду обавио 
испитивања још преко шездесет већих и мањих мостовских 
конструкција. Поред запослених у Институту, у испитивањи-
ма су учествовале и колеге из Лабораторије за испитивање 
конструкција Грађевинског факултета, као и други спољни 
сарадници. Обављено је испитивање моста преко реке Саве 
код Остружнице у фази монтаже и пре пуштања у саобраћај. 
Истичу се и испитивања под пробним статичким и динами-
чким оптерећењем осам друмских мостова Сектора IV ауто- 
-пута Добановци – Бубањ Поток у оквиру обилазнице око 
Београда. Испитивано је и десет мостовских конструкција 
на ауто-путу Е-75, деоница Печењевце–Грабовница, два мо- 
ста на ауто-путу Е-80, деоница Комрен–Просек, четири на-
дпутњака на ауто-путу Е-75, деоница Нови Сад – Београд, ви-
ше мостова на магистралним путевима Ниш–Димитровград, 
Појате–Чачак, као и многе друге мостовске конструкције.

У протеклом периоду у Институту за нумеричку анализу 
и пројектовање конструкција урађене су студије и пројекти 
за многе важне објекте у нашој земљи. Тако су дуги низ го-
дина рађени пројекти и студије за различите фазе изградње 
нове железничке станице Београд центар у Прокопу. Прво су 
урађени главни пројекат бетонске конструкције, извођачки 

Фабрика коже у Осташкову, Русија

Испитивање Моста слободе преко Дунава у Новом Саду
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пројекат и сеизмички прорачун дела централне зграде же-
лезничке станице Београд центар између оса 3 и 3› и између 
IV и VI перона. С обзиром на то да радови на изградњи ста-
нице нису текли предвиђеном динамиком, касније је урађен 
Елаборат статичке провере носивости конструкције на коти 
105 са проценом могућности максималне носивости за из-
градњу објекта на овој плочи. Носиоци свих ових послова 
били су С. Брчић и Б. Ћорић. Као што је већ речено, ИНП је 
радио и анализу простирања вибрација насталих услед кре-
тања возова кроз железничку станицу Београд центар у Про-
копу на постојећу конструкцију изнад перона на коти 105.

У протеклом периоду значајна стручна активност по-
свећена је санацији зграде Дома Народне скупштине у Бе-
ограду, објекта који је изграђен 1937. године и који спада у 
монументалне објекте под културно-историјском заштитом. 
Институт за нумеричку анализу и пројектовање конструк-
ција преузео је задатак да изради ауторизован програм, 
пројектни задатак и идејно решење санације конструкције 
објекта Дома Народне скупштине у Београду. Циљ ове до-
кументације био је да се дође до трајног решења проблема 
слегања и проблема дугорочне динамичке стабилности и 
статичке одрживости конструктивног система објекта са 
контролом сеизмичке отпорности при програмираним и 
очекиваним сеизмичким утицајима. На основу овог доку- 
мента, тј. у складу са пројектним задатком, под руковод-
ством Б. Ћорића и Р. Мандића урађени су и следећи идејни 
пројекти санације појединих делова конструкције објекта:
◆  Идејни пројекат ојачања велике куполе и малих купола, 

ојачања целокупне конструкције крова и сеизмички ла-
билних делова зидова у тавану изнад велике и мале сале;

◆  Идејни пројекат санације дела конструкције Дома Народ-
не скупштине у Београду, односно санације конструкције 
подрума, приземља првог и другог спрата;

◆  Идејни пројекат за санацију темељног дела конструкције 
Дома Народне скупштине у Београду.

Осим наведених пројеката, Институт је обавио и посао 
испитивања конструкције санираних јарбола на платоу ис-
пред зграде Скупштине Србије.

У Институту за нумеричку анализу и пројектовање кон- 
струкција велики број активности односио се на реконструк-
ције и санације различитих врста објеката. Овде се наводи 
неколико послова у вези са објектима који су били оштећени 
или срушени током бомбардовања 1999. године:

◆  Ревизија пројекта санације оштећеног дела објекта посло-
вног центра Ушће (бивше зграде ЦК) у Београду, под руко-
водством С. Стошића и Љ. Савића. Објекат је био значајно 
оштећен бомбардовањем 1999. године и санација је обухва-
тала довођење објекта у стање пре бомбардовања;

◆  Експертскo мишљењe са предлогом мера санације кон-
струкције више војних објеката (KH-54, KH-55) у каса- 
рни Дедиње Београд, који су оштећени при НАТО бомба-
рдовању;

◆  Управљање пројектом Реконструкција објекта у Немањи-
ној улици бр. 9 у Београду. У оквиру тога је спроведена 
санација и реконструкција са надградњом и доградњом 
објекта изграђеног 1940. године за потребе Министарства 
грађевина, а који је оштећен за време НАТО бомбардова-
ња 1999. године. Објекат је пројектован и изведени су ра-
дови како би имао сеизмичку отпорност за осми степен 
MCS скале. На основу потписаног уговора, Р. Салатић је 
у име ИНП-а координисао све учеснике и активности у 
реализацији санације и давао предлоге за експертска ми-
шљења за специфичне проблеме током реконструкције на-
веденог објекта.

Треба истаћи да је под руководством Ш. Дунице ура-
ђено неколико пројеката у вези са реконструкцијом аеро-
дрома Никола Тесла (тада аеродрома Београд). То су, пре 
свега, идејни и главни пројекат конструкције Терминала 2 
за потребе његове реконструкције. Такође су урађени и 
главни пројекат конструкције VIP-а и главни пројекат кон-Санација конструкције Дома Народне скупштине у Београду

Реконструисан објекат у ул. Немањина бр. 9 у Београду
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струкције везног дела између Терминала 1 и Терминала 2 у 
оквиру реконструкције аеродрома.

У оквиру Института израђена је пројектна документа-
ција грађевинско-архитектонског решења Дистрибутивног 
центра предузећа Fresh & Co из Суботице. Прво су урађени 
идејни и главни архитектонско-грађевински пројекти за не-
колико значајних подсистема центра, као и саобраћајних и 
манипулативних површина на целокупном комплексу. За-
тим су урађени и главни грађевински пројекти фундамена-
та складишта и подова са нивелацијом у неколико објеката 
подсистема Дистрибутивног центра. Носилац ових посло-
ва био је Б. Пујевић. Он је, такође, аутор и Студије грађе-
винско-архитектонског решења Центра за логистику а. д. 
Књаз Милош из Аранђеловца у оквиру које су урађени гла-
вни пројекти четири хале тог центра. Такође је израђена и 
студија са неопходним пројектима саобраћајних и манипу-
лативних површина у оквиру комплекса Књаз Милош из 
Аранђеловца.

За потребе хотела Hyatt Regency у Београду ИНП је ура-
дио значајне послове у вези са реконструкцијом стакле-
не фасаде и санације крова хотела. Прво је урађена Ек-
спертиза о солидности објекта хотела са аспекта фасаде, 
микроклиме и звучне изолације. На основу тога је урађен 

пројекат реконструкције стаклене фасаде и израђена је тен-
дерска документација за њену санацију. Током извођења 
радова даване су тражене консултантске услуге и вршен 
је пројектантски надзор. Осим тога, урађена је и студија о 
стању носеће челичне кровне конструкције над главним 
улазом у хотел.

Током 2020. године тим Института на челу са М. Марја-
новићем израдио је типски пројекат челичне конструкције 
анемометарског стуба (јарбола) висине 160 m са контрол-
ним прорачуном. На основу овог пројекта крајем 2020. из-
веден је анемометарски стуб за одређивање енергетских 
потенцијала ветра на територији општине Алибунар, на 
локалитету Николинци, у циљу развоја будућег ветропар-
ка Банат-2. Изведени јарбол највиша је конструкција овог 
ти-па у нашој земљи.

Значајан део активности посвећен је специфичним про-
блемима за које је било потребно применити теоријска 
знања која поседују стручњаци Института. Тако је, на при-
мер, урађен прорачун напонско-деформацијског стања це- 
вовода на Бранковом мосту и мосту Газела у Београду. 
Треба споменути и геодинамичку анализу осетљивости обје- 
кта на дејство постојећих вибрација и процена на њихову 
осетљивост на дејство лаког метроа у зони трасе која је та-
да била актуелна. Обављен је и посао нострификације и реа- 
тестирања челичне конструкције увезене из НР Кине ради 
уградње у објекте ЈП Електроисток.

Стручњаци ИНП-а, под руководством М. Петронијевић, 
бавили су се и пројектовањем резервоара чисте воде, где се 
истичу резервоар Јулино брдо (основе 36 x 36 m и 42 x 24 m 
подигнуте на стубовима висине 6 m, запремине 2 x 5 000 m3) 
и резервоар Липовац (запремине 2 x 2 500 = 5 000 m3) за које 
је урађен Главни пројекат конструкције. У оквиру њега је по- 

Реконструисан Терминал 2 аеродрома Никола Тесла у Београду

Реконструкција стаклене фасаде хотела Hyatt Regency у Београду

Анемометарски стуб на локалитету Николинци
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себна пажња била посвећена статичком прорачуну армира- 
нобетонске конструкције резервоара, динамичкој анализи 
дејства земљотреса на конструкцију резервоара са узима- 
њем у обзир хидродинамичког дејства воде, као и одгова-
рајућем прорачуну фундирања.

Треба навести да је делатност Института везана и за 
пројектовање стамбених и пословних објеката. Овде се ис-
тичу главни пројекти конструкција пословних објекта у 
Вишњићевој бр. 8 и у улицама Рајићева 27–29 и Цара Ла-
зара бр. 2 у Београду. Такође се наводе и израде комплетне 
техничко-пројектне документације за два објекта Пореске 
управе (филијале у Смедереву и на Вождовцу).

У протеклом периоду је урађен и већи број пројеката са-
нације различитих грађевинских објеката. Овде се истичу са-
мо неки од њих: Главни пројекат санације зграде Медицин-
ског факултета Универзитета у Крагујевцу; Главни пројекат 
санације кровне конструкције објекта затвореног базена у 
Обреновцу са свим потребним детаљима за извођење; Про-
јекат ојачања постојеће конструкције објекта у Улици краља 
Милутина бр. 6 у Београду; Измена и допуна Главног проје-
кта санације конструкције Основне школе ,Марко Орешковић 
на Новом Београду; Пројекат реконструкције постојећег 
објекта котларнице у Клиничком центру Србије. На осно-
ву спроведених експерименталних испитивања израђен је и 
пројекат санације међуспратне конструкције приземља анек-
са зграде МУП-а у Улици мајке Јевросиме бр. 33 у Београду.

Сарадња ИНП-а са другим грађевинским фирмама и 
привредним субјектима одвијала се и кроз давање стручних 
мишљења и израду одговарајућих студија. У оквиру овог 
прегледа стручних активности наводе се нека од стручних 
мишљења која су рађена ради решавања различитих про-
блема у пројектовању и извођењу грађевинских конструк-
ција: Стручно мишљење о могућности коришћења фаса- 
дног стакла на објекту Delta City на Новом Београду; Извештај 
о узроку појаве оштећења и деформација на подовима у три 
школе у Обреновцу; Стручно мишљење о структурном са-
ставу старог силоса клинкера цементаре у Поповцу; Стру- 
чно мишљење о начину извођења монтажно-монолитизи-
раних на лицу места АБ плоча мостовских конструкција; 
Студија са експертским мишљењем о узроцима хаварије то- 
ком пробног испитивања Дунавског подводника – Нови Сад. 
Треба навести да је урађено и више студија у вези са пона-
шањем стамбених и пословних објекта при дејству земљо- 
треса, као и евентуалној могућности њиховог надзиђивања. 
Што се тиче динамичких анализа, треба споменути Студију 
динамичких карактеристика темеља машине – млина у по-
стројењу за млевење угља за ротациону пећ у фабрици це-
мента у Беочину. Исто тако је обављена и динамичка анали-
за складишта радиоактивног отпада у Винчи, који спада у 
објекте „ван категорије”. Стручњаци Института су такође ра-
дили студије у вези са проценом стабилности објеката (нпр. 

Института за реуматологију у Београду) и давали стручна 
мишљења о узроцима слегања и појавама пукотина на раз-
личитим објектима. Занимљиво је споменути и израђену Сту- 
дију могућности адаптације грађевинске конструкције у ци-
љу уградње покретног степеништа у објекту Планет у Кнез 
Михаиловој улици; Стручну анализа узрока пада спуште-
ног плафона у Специјалној затворској болници и Стручно 
мишљење на концепт грађевинске конструкције за послов-
но-стамбени комплекс са гаражама, на локацији Марине 
Дорћол у Београду.

Поред већ наведених испитивања мостовских конструк-
ција, Институт је учествовао и у испитивањима других гра- 
ђевинских конструкција, као нпр. испитивању елемена-
та конструкције објекта Навип у Београду којим је руково-
дио Д. Шумарац. Осим тога, издвајају се и: испитивање и 
статичка анализа челичног силоса у цементари у Поповцу; 
испитивање квалитета материјала за објекат Фабрика чв-
рстих фармацеутских препарата у Галеници и испитива- 
ње телескопских трибина на коти борилишта Београдске 
арене.

Једна од главних стручних делатности Института за ну-
меричку анализу и пројектовање конструкција у претход-
ном периоду односила се на техничку контролу пројеката. 
У оквиру тога се истиче стручна контрола дела главног 
пројекта за објекте који припадају технолошкој линији си-
стема термоелектране Станари, као и техничка контрола 
главних пројеката реконструкције електрофилтера и систе-
ма за отпепељавање на ТЕ Колубара А, блок 5, које је урадио 
Б. Пујевић.

Урађене су и техничке контроле главних пројеката за не-
колико значајнијих инфраструктурних објеката: за маги-
стрални пут М-5, Ужице–Чачак, деоница: обилазак Овчар 
Бање; за реконструкцију магистралног пута М-21, деоница 
Борова Глава – Увац; за санацију тунела Шарган – Комин 
и др. којима је руководио Ђ. Вуксановић. Осим тога треба 

Термоелектрана Станари у Републици Српској
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издвојити и техничке контроле: Главног грађевинског про-
јекта санације клизишта на ауто-путу Е-75 Београд–Ниш, 
локација Колари; Главног пројекта за раздвајање друмског 
и железничког саобраћаја на друмско-железничком мосту 
преко реке Саве – Сремска Рача; Главног пројекта TC 110/10 
кV Београд 36 Обилић; Главног пројекта реконструкције 
магистралног топловода М6 преко моста Газела; Идејног 
и Главног пројекта за изградњу санационих дренажа у Ра-
финерији Нови Сад; главних пројеката телескопских триби-
на у Београдској арени, као и техничку контролу техничке 
документације израђене у току изградње бране Првонек. 
Техничке контроле рађене су и за главне пројекте санације 
мостова (нпр. висећег моста на Западној Морави у Трсте-
нику), конструкције спортских хала (нпр. хале у Петровцу 
на Млави), јавних зграда (нпр. више основних школа, дела 
зграде Завода за мере и драгоцене материјале), као и већег 
броја конструкција стамбених зграда и пословно-стамбених 
објеката.

Институт је учествовао и у стручном надзору при изгра- 
дњи и санацији различитих грађевинских објеката. Овде се 

наводе стручни надзори: над извођењем радова реконстру-
кције ентеријера корисничког дела Народне библиотеке Ср-
бије; над извођењем радова на санацији и адаптацији зграде 
Факултета спорта и физичког васпитања Универзитета у Бе-
ограду; над извођењем радова на одржавању Учитељског фа-
култета Универзитета у Београду; над извођењем радова на 
санацији Основне школе Марко Орешковић на Новом Бео-
граду; над извођењем радова на реновирању дела штампари-
је ЈП Службени гласник у Београду; стручни надзор монта-
же модуларне конструкције паркиралишта на два нивоа Fast 
park на локацији Ада Циганлија, као и стручни надзори над 
извођењем радова на санацији и реконструкцији неколико 
зграда основих школа у Србији.

На основу приказане анализе стручних активности, може 
се закључити да је у претходном периоду Институт за нуме-
ричку анализу и пројектовање конструкција имао значајну 
улогу у реализацији многих грађевинских објеката. Може се 
очекивати да ће се у будућности та активност још више ин-
тензивирати и да ће чланови Института дати запажен до-
принос развоју грађевинарства у нашој земљи.
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ZA GEODEZIJU I GEOINFORMATIKU

Једна од организационих јединица Грађевинског факулте-
та јесте Институт за геодезију и геоинформатику. Од свог 
оснивања под именом Геодетски завод, који је био наме-
њен превасходно за помоћ у настави, мењао је име у Гео-
детски институт, а 1977. године добија назив Институт за 
геодезију. Године 2008. променио је назив у Институт за гео- 
дезију и геоинформатику да би се обезбедила подршка на-
ставе по болоњском програму јер су на мастер студијама 
успостављена три модула: Геодезија, Геоинформатика и Упра- 
вљање земљишним непокретностима.

ИСторИјСКИ разВој ИНСтИтУта До 1996. ГоДИНЕ

Последња Монографија Грађевинског факултета публико-
вана је 1996. године, поводом сто педесет година од почетка 
високошколске наставе грађевинарства и геодезије у Срби-
ји. Појавила се потреба да се школује сопствени инжењер-
ски кадар из техничких области; страни инжењери имали 
су проблем са непознавањем српског језика. Александар Ка- 
рађорђевић, српски књаз, 1846. године потписао је Указ о 
установљењу Инџинирске школе у Београду.

ПЕрИоД До оСНИВања ФаКУлтЕта 1948. ГоДИНЕ

Развој Института за геодезију и геоинформатику одвијао 
се спорије од осталих института техничких струка. Разлог 
је у томе што се на Лицеју, Великој школи, Универзитету у 
Београду изучавало мало предмета из ове области. На почет-
ку је изучавана само Практична геометрија. У Инџинирској 
школи изучавало се Практично земљомерје, а на Великој 
школи Практична геометрија са топографским цртањем. 
Геодетски кабинет при Школи успостављен је 1888. године, 
у оквиру Грађевинско-инжењерског одсека.

Такође, због значаја геодетских података за одбрану зе-
мље, много више се геодезија развијала до краја Другог свет- 

ског рата у оквиру Главног ђенералштаба, а касније у Војном 
географском институту. У периоду од 1880. До 1891. годи-
не, после признавања независности Кнежевине Србије на 
Берлинском конгресу, војне геодетске институције уради-
ле су премер земље и израдиле карте у размери 1 : 75 000. 
Успостављање тригонометријске мреже виших редова за-
почето је 1899. године. Истовремено су обављани радови 
на успостављању мреже прецизног нивелмана. Обуку у Гео-
детском одељењу прошли су: пешадијски поручник Степа 
Степановић, коњички поручник Петар Бојовић и капетан 
прве класе Живојин Мишић – слављене војводе.

Период до оснивања завода за геодезију 
1897. године
Геодезија је у високошколском образовању присутна од 1839. 
године кроз предмет Практична геометрија. Те године је 
Атанасије Николић (Бачки Брестовац, 1803 – Београд, 1882), 
земљомер, постао ректор Лицеја у Крагујевцу. Он је исте 
године урадио план уређења Врачара, који је подразумевао 
парцелацију, пројектовање широких улица и блокова.

Развијају се постојећи и граде нови градови након по-
влачења Турака из већег дела Србије. Долази до миграције 
становништва и потребно је уређење градова. Недостају 
домаћи инжењери, па они долазе из иностранства за време 
Карађорђевића. Да би се школовали инжењери, 1846. године 
основана је Инџинирска школа по захтеву Попочитељства 
внутрених дела са Илијом Гарашанином на челу. Курс је 
трајао три године. Настава се изводила зими и прве годи-
не су се, поред Цртања и Немачког језика који су се слушали 
током три зимска семестра, слушали и Практично земљо-
мљерије, а практичан рад на терену био је лети. Школа је ра-
дила седам година, али је дала подстицај да се при београд-
ском Лицеју оснује техничко одељење. Законом о „Устројству 
Књажевскосербског Лицеја” (15. септембар 1853. године, па-
раграф 47) прописано је да се оснивају следећа „научна сре- 
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дства: 1. Библиотека, 2. Фисически кабинет, 3. Химическа Ла- 
бораторија, 4. Минералогически, Ботанически и Зоологически 
кабинет, 5. Технолологичекски кабинет и Сбирка машина и 
модела за практическу Математику”. У оквиру збирке нала-
зило се Собраније орудија за Практичну геометрију. Из ње- 
га се касније развила лабораторија за чување, одржавање и 
испитивања геодетских инструмената и прибора.

Милан Андоновић (Пожаревац, 1849 – Беч, 1926), сту-
дирао је: техничко образовање у Карлсруеу, механику на 
Ахенској поликлиници где је имао и геодетске предмете. На 
Минхенској политехници посветио се изучавању геодезије. 
Предавао је Геодезију и сродне предмете на Техничком фа-
култету Велике школе од 1880. до 1905. године. Био је хоно-
рарни професор на овом факултету до 1925. године. Основао 
је Геодетски завод 1888. године. Са својим студентима пре-
мерио је многа места у Србији и Бугарској (Ваљево, Ужице, 
Крушевац, Доњи Милановац, Кладово, Варна, Шумен, Сли-
вен и др.).

Период од оснивања завода за геодезију 
до формирања Института за геодезију
Уредбом Техничког факултета од 6. јануара 1897. године 
описан је задатак Факултета:
◆  стручно спремање техничара за све техничке струке;
◆  спремање наставника за техничке струке;
◆  ширење техничке науке и вештина.

У наставку пише: „Тај задатак постизава се редовним 
предавањима, вежбањем, у салама за цртање, лабораторија-
ма (радионицима), збиркама, екскурзијама и практичним ра- 
довима изван школе”. За практичну спрему и за боље проу-
чавање појединих наука и вештина на Техничком факултету 
основани су заводи (радионице) и збирке. Два завода веза-
на су и данас за наш Факултет: Геодетски и Хидротехнички. 
Истом уредбом постаје обавезна практична настава из гео-
дезије која се изводи на терену. Завод је побољшао прак-
тичну обуку студената, али се није бавио никаквом другом 
активношћу (издавачком, одржавањем стручних скупова и 
сарадњом са привредом). Новом уредбом од 1. јуна 1900. го-
дине није било промена у организацији Геодетског завода.

Закон о универзитету усвојен је 27. фебруара 1905. годи-
не и на основу њега Велика школа у Београду проглашена је 
универзитетом. Универзитет се састојао од пет факултета: 
Богословски, Филозофски, Правни, Медицински и Технички. 
Технички факултет се уредбом од 1. фебруара 1906. годи-
не дели на следеће одсеке: Одсек за грађевинске инжењере, 
Одсек за архитекте и Одсек за машинске инжењере. У оквиру 
првог одсека је и Геодетски завод. Оснивање завода је у вези са 
потребом високог образовања кадрова из области геодезије, 
који су оспособљени за успостављање мрежа у оквиру држа-
ве и извођење масовног детаљног премера јер за време вла-

давине Турске на просторима Кнежевине Србије није оба- 
вљан премер. Ситуација у деловима будуће Краљевине Срба, 
Хрвата и Словенаца била је боља јер је Аустроугарска мо-
нархија водила рачуна о картографисању своје територије. 
Поменутом уредбом уведена је и обавеза теренске практич-
не наставе. Овај облик наставе траје и даље на Београдском 
универзитету. Првобитно су практичне вежбе биле обавезне 
за студенте друге године Грађевинског одсека. Оне су се од-
ржавале у Раљи, под руководством Драгомира Андоновића 
(Београд, 1879 – Београд, 1951), редовног професора кога је 
српска влада задужила да уради комплексно решење катастра 
земљишта. У истом периоду значајан допринос дао је и про-
фесор Милан Дражић (Дубравица, 1894 – Београд, 1965) под 
чијим jе руководством примењена аерофотограметријска 
метода снимања за катастра земљишта у Србији, Црној Гори 
и Македонији.

Уредбом техничких факултета Универзитета у Београду, 
Загребу и Љубљани, која је донета 17. априла 1935. годи-
не, Технички факултет у Београду имао је следеће одсеке: 
Архитектонски, Грађевински, Машинско-електротехнички и 
Технолошки. Грађевински одсек има четири групе: Геодетска, 
Саобраћајно-инжењерска, Статичко-конструктивна и Хи-
дротехничка. [Образложење: за довршење државног премера 
и његово редовно одржавање у савременом стању потребно 
је 2 000 геометара и 500 инжењера геодезије. За сталне гео- 
детске радове привредних, техничких и других установа по- 
требно је у први мах 1 000 геометара и 200 инжењера геодези-
је. Овај кадар од 700 инжењера може једино да се формира 
на геодетским одсецима техничких факултета у Београду (40), 
Загребу (20) и Љубљани (10), свега 70 годишње.] На Техни-
чком факултету, поред осталих научних завода, били су Гео- 
детски завод и Кабинет за вишу геодезију. По одобрењу Са-
вета Факултета у заводима су могла да се врше испитивања 
за потребе јавних установа и приватних лица, али да дово-
де до унапређења наставе. Управник Завода је, у договору са 
професорима, одређивао обим и поделу радова.

Нажалост, он је два пута био потпуно уништен, једном 
за време Великог рата, а други пут за време Другог светског 
рата. Пре Другог светског рата, Институт је био опремљен 
и могао се мерити са сваким европским геодетским инсти-
тутом. Располагао је разним геодетским инструментима и 
прибором. Од обичних теодолита, базисног прибора, фото-
теодолита до универзалних астрономских инструмената, 
а исто тако од техничких до прецизних нивелманских ин-
струмената. Фотограметријских инструмената је имао то-
лико да се терестрична фотограметрија могла демонстри-
рати потпуно, како снимање, тако и картирање. Непријатељ 
је за време окупације однео или оштетио 9/10 свих инстру-
мената којима је Институт за геодезију располагао. После 
ослобођења у магацину Института за геодезију у исправ-
ном стању остало је само 12 инструмената.
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У овом периоду управници Завода су отац и син: проф. 
Милан Андоновић (1897–1926) и проф. инж. Драгомир Андо- 
новић (1926–1951).

Период од оснивања Геодетског института 
до формирања Института за геодезију
На иницијативу Геодетске службе 1946. године, Друштво ин- 
жењера и техничара покренуло је питање образовања ви-
сокостручног геодетског кадра и предложило да геодетске 
установе омогуће Геодетском одсеку довољан број катаста-
рских општина где би се извршио премер и израда ситуа-
ционих планова под руководством професора.

Поправком оштећених инструмената, обично комбинују-
ћи делове инструмената пре Другог светског рата, Институт 
је оспособио довољно инструмената да би настава из геоде-
зије могла да се одвија. Оспособљавање Института пошло је 
у почетку прилично добро и текло је све до 1948. године, а 
тада је настала стагнација која траје до 1954. године из добро 
познатих историјских разлога (Резолуција Информбироа). 
После тога, стање Института се побољшава, у почетку веома 
споро, а касније Институт добија физиономију праве обра-
зовно-научне установе. Ни након десет година од ослобође-
ња Институт није достигао предратно стање по броју и ква-
литету инструмената и опреме.

Међутим, у овом периоду долази до развоја савремени-
јих мерних инструмената, као и метода за анализу и оцену 
мерених величина, за које Институт није имао финансијску 
потпору; то је готово у потпуности онемогућило организо-
ван, систематски и дугорочан рад на научноистраживач-
ким темама из геодезије. Сарадници Геодетског одсека се 
научним радом у то време баве индивидуално или у склопу 
других установа са којима сарађују. Такође, међународна са-
радња била је индивидуална.

Да би се ово веома тешко стање поправило и Институт 
уздигао од установе која искључиво служи за помоћ наста- 
ви (и то непотпуно) на ранг научно-истраживачке устано-
ве, било је великих напора и катедара и читавог Одсека. У 
школској 1957/1958. години започето је са одржавањем стру- 
чних и научних саопштења и приказивања радова на стру- 
чним скуповима Института. У оквиру ове делатности Ин-
ститута радове су представили: Бранислав Шеварлић, Младен 
Младеновић, Миодраг Јовановић, Никола Свешников, Дра-
гомир Божић, Чедомир Цветковић, Влатко Брчић, Милан 
Дражић, Љубодраг Николић, Јован Стевановић – руководи-
лац Геодетске службе рудника басена Ресава, Ђорђе Николић 
– члан Географског института Југословенске народне армије, 
Александар Беговић, Александар Златковић, Владета Мило-
вановић, Александар Марић, Слободан Контић, Ђорђе Теле-
ки, Јован Стефановић – Рударско-металуршки факултет у 
Бору, Крунислав Михаиловић, Илија Живковић. Ове акти-

вности су трајале до 1964. године. [Онај поред чијег имена 
није наведен институт, факултет или служба био је запослен 
редовно или хонорарно на овом Факултету – називи сао-
пштења доступни су у монографији Грађевински факултет 
1948–1978, издатој 1980. године.]

Од 1959. године чињени су покушаји да Геодетски ин-
ститут започне сарадњу са привредом. Међутим, наишло 
се на велике тешкоће и у самом Институту и ван њега јер 
су већину послова обављале велике геодетске организације 
и то су били радови који су изискивали велики број терен-
ских екипа с одговарајућом опремом.

Године 1962. чланови Геодетског института, преко Инсти- 
тута за грађевинарство при Грађевинском факултету, преу-
зимају поједине привредне задатке који имају карактер нау-
чноистраживачког рада. Међутим, чињеница је да се овим 
није ништа допринело јачању и оспособљавању Геодетског 
института. Пошто се сарадња са привредом одвијала уз помоћ 
Института за грађевинарство, до 1969. године сви радови су 
били из примене геодезије за потребе грађевинарства.

Од 1969. године Институт за геодезију почиње да скла- 
па уговоре са заинтересованим радним и привредним орга-
низацијама директно преко администрације Грађевинског 
факултета. Врсте и обим радова знатно се повећавају, што 
доноси вишеструку корист. Стварају се сопствени фондови 
за набавку инструмената и прибора, као и за научноистра-
живачки рад; пружа се могућност наставном особљу да сти-
че неопходна искуства у реализацији практичних задатака, 
прикупљање података за писање научних и стручних радова. 
Такође, и студенти се укључују у реализацију ових послова, 
а подаци се користе за израду дипломских и магистарских 
радова. Ово је прекретница у развоју ове јединице.

У овом периоду Институт су водили:
◆  проф. инж. Драгомир Андоновић (1947–1951);
◆  проф. инж. Милан Дражић (1951–1964);
◆  проф. инж. Илија Живковић (1964–1969);
◆  проф. др инж. Миодраг Јовановић (1969–1971);
◆  в. проф. др инж. Александар Живковић (1971–1973);
◆  инж. Предраг Ваљаревић (1973–1975);
◆  проф. др инж. Никола Чинкловић (1975–1977).

Период од оснивања Института за геодезију 
до формирања Института за геодезију 
и геоинформатику
Од почетка сарадње са привредом до 1980. године урађен 
је велики број високостручних послова. У овом периоду 
извођени су радови на пројектовању и реализацији радова 
из области инжењерске геодезије и премера. Ови послови су 
омогућили да Институт буде препознатљив и међу осталим 
техничким струкама и дошло је до материјалног и кадров-
ског јачања.
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У наредних десет година спектар послова се шири. По-
ред високостручних радова, први пут се појављују радови 
студијског карактера и то је почетак развоја софтвера за из-
раду дигиталног геодетског плана и изравнање геодетских 
мрежа. То је био знак својеврсног „сазревања” Института 
за геодезију у једну високостручну институцију богате 
репутације и способних и стручних чланова.

Распадом Социјалистичке Федеративне Републике Југо-
славије успорен је и развој Института за геодезију. У том 
периоду је дошло до убрзаног развоја научних метода, које 
су развиле геодете или оних развијаних у другим струкама, 
а које се примењују у геодезији. Такође, нагло су се развили 
и нови мерни инструменти са пратећим софтверима, који 
су неопходни за обраду података; стари, као што је нпр. то-
тална станица, аутоматизовани су и прецизнији су. Ипак, 
Институт је у овом тешком периоду – ратно окружење, еко- 
номске санкције и бомбардовање, успео да сачува своје чла-
нове, инструментарије и опрему и да све време успешно 
обавља своје задатке. Тек су 1997. године купљени прва то-
тална станица и два једнофреквентна глобално позициона 
пријемника са одговарајућим софтверима. Успостављањем 
приватне праксе 2002. године положај Института је отежан 
јер нисмо ценама конкурентни приватним фирмама.

У овом периоду управници су били:
◆  проф. др инж. Крунислав Михаиловић (1977–1979);
◆  доц. др Радован Мркић, дипл. геод. инж. (1979–1981);
◆  доц. др Крста Врачарић, дипл. геод. инж. (1981–1983);
◆  в. проф. др Душан Јоксић, дипл. геод. инж. (1983–1985);
◆  проф. др инж. Слободан Контић (1985–1987);
◆  в. проф. др Радован Мркић, дипл. геод. инж. (1987–1989);
◆  в. проф. др Глигорије Перовић, дипл. геод. инж. (1989–1990);
◆  в. проф. др инж. Наталија Братуљевић (1990–1991);
◆  доц. др Манојло Миладиновић, дипл. геод. инж. (1991–1994);
◆  доц. др Драган Михајловић, дипл. геод. инж. (1994–1996);
◆  доц. др Иван Алексић, дипл. геод. инж. (1996–1998);
◆  в. проф. др Крста Врачарић, дипл. геод. инж. (1998–2000);
◆  доц. др Иван Алексић, дипл. геод. инж. (2000–2001);
◆  проф. др Крста Врачарић, дипл. геод. инж. (2001–2002);
◆  доц. др Синиша Делчев, дипл. геод. инж. (2002–2004);
◆  доц. др Бранко Божић, дипл. геод. инж. (2004–2006);
◆  в. проф. др Слободан Ашанин, дипл. геод. инж. (2006–2009).

Институт за геодезију и геоинформатику 
од формирања до данас
Године 2008. Институт је променио име у Институт за гео- 
дезију и геоинформатику. Ова промена назива настала је 
због увођења болоњског система школовања. На мастер сту-
дијама, поред модула Геодезија, основан је и модул Геоин-
форматика. Следеће године студенти су могли да упишу и 
модул Управљање непокретностима. Основне студије, које 

трају три године, заједничке су и практична настава за сту-
денте друге године је из премера, а за студенте треће године 
из инжењерске геодезије. На првој години мастер студија 
практичну наставу обављају само студенти модула Геодезија 
из геодезије. Практична настава траје десет дана и, за сада, 
одржава се на Златибору. Иако се број студената смањио на 
40 финансирајућих (на буџету) и 20 самофинансирајућих, 
принуђени смо да узајамно са Високом грађевинско геодет-
ском школом размењујемо инструменте за извођење овога 
облика наставе.

Лиценцу за пројектовање и извођење геодетских радова 
који су у надлежности Републичког геодетског завода више 
не поседујемо због промене законске регулативе. Једино у 
овој области можемо да вршимо надзор над извођењем. У 
области инжењерске геодезије за Институт је све мање по-
сла због великог броја приватних фирми и промене закон-
ске регулативе по којој и свршени студенти високе школе 
имају иста права као и мастер инжењери.

У овом периоду набављен је терестрички ласерски ске-
нер, пет двофреквентних глобалних навигационих сателит-
ских пријемника, дрон са пратећом камером, једна тотална 
станица и дигитални нивелир. Набавке су остварене у окви-
ру мађународних и домаћих пројеката, помоћи Факултета и 
самог Института.

Управници у периоду од 2008. до 2021. године били су 
следећи наставници:
◆  проф. др Иван Алексић, дипл. геод. инж. (2009–2012);
◆  в. проф. др Бранислав Бајат, дипл. геод. инж. (2012–2015);
◆  в. проф. др Олег Одаловић, дипл. геод. инж. (2015–2018);
◆  в. проф. др Бранко Миловановић, дипл. геод. инж. (2018–

2021).

ДЕлатНоСт ИНСтИтУта 
за ГЕоДЕзИјУ И ГЕоИНФорМатИКУ

Ово је једна од шест организационих јединица Грађевинског 
факултета Универзитета у Београду. Институт није правно 
лице, него то за њега чини Факултет. Поред основне намене 
помоћи у извођењу наставе, он развија и утиче на развој 
стручног и научноистраживачког рада у Србији, као и у 
околним земљама.

Располажемо сопственом мерном и рачунарском опре- 
мом, која се осавремењава у складу са сопственим могу-
ћностима Института и Факултета, као и кроз међународне 
пројекте и технолошке пројекте од стране ресорног мини-
старства Републике. Развој савремене мерне опреме у об-
ласти геодезије у вези је са развојем војне, односно елек-
тронске индустрије, која је у вези са позиционирањем, као 
и рачунарске технологије.
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Промена имена института
Две године везане су за оснивање Завода за геодезију: 1888. и 
1897. година. Прва година је у вези са већом самосталношћу 
Техничког факултета у оквиру Велике школе, а друга са 
Уредбом Краљевине Србије. Оснивање Завода је настало као 
потреба побољшања наставе из области геодезије. Након 
Другог светског рата Завод прераста у Геодетски институт. 
Тада почиње и озбиљнији научноистраживачки рад, као и 
сарадња са привредом. Године 1977. долази до промене нази-
ва у Институт за геодезију. Зборник Института за геодезију 
штампан је до средине осамдесетих година прошлог века. 
Када је Институт за геодезију формиран, купљено је и нај-
више савремене геодетске опреме у то време. Од 2008. године 
име се мења у Институт за геодезију и геоинформатику да 
би се прихватиле промене у геодезији као науци. Дошло је до 
нових тенденција и захтева на глобалном нивоу. Све више 
се јавља потреба за просторно-информационим системи-
ма и предикцијом метролошких прилика, развојем шума и 
пољопривредних култура. Ово захтева мултидисциплинар-
ну сарадњу у чему су колеге које се баве фотограметријом, 
картографијом, а напослетку и геоинформатиком веома 
успешене.

организација рада и кадровска структура
Управник Института и помоћник управника су руково-
диоци ове јединице и тренутно се бирају на период од три 
године. Сада су из редова наставника. Задатак руководства 
јесте да се брине о исправности мерне опреме и потребама за 
одржавање наставе и техничком функционисању Института, 
помоћи у научно-истраживачком раду, пре свега обезбеђењу 
техничких услова за извођење експерименталног дела истра-
живања, као и сарадњи са привредом. Сви запослени на Ка- 
тедри за геодезију и геоинформатику са секретарицом Ин-
ститута уједно су и његови чланови.

У саставу Института постоје лабораторије за: фотогра-
метрију, картографију, премер и метролошка за преглед 
мерила за углове и дужине. Метролошка лабораторија је 
акредитована од стране одговарајућег акредитационог тела 
Републике Србије.

Мерна опрема и прибор
Мерна опрема и пратећи прибор су основа експеримен-
талног рада у геодезији и геоинформатици јер је податак о 
положају неопходна информација у свим просторним си-
стемима. Релативно нова опрема којом Институт распола-
же, а која је набављена кроз пројекте или добијена на по-
клон после 1996. године, јесте:
◆  ГПС пријемници: два ГПС пријемника Trimble 4600LS, Top-

con Legacy-E, Topcon Hiper GGD, два пријемника Trimble R8 
са контролером и један пријемник GeoMax GNSS Zenith 16;

◆  тоталне станицe: Topcon GTS-311, две Sokkia SET630R, сер-
во-станица Trimble и GeoMax Zoom 40;

◆  дигитални нивелири: два Sokkia SDL 30 и GeoMax ZDL700.

Метролошка лабораторија
Метролошка лабораторија за еталонирање мерила угла и 
дужине, као саставни део Института за геодезију и геоин-
форматику, почела је с радом 21. 1. 1985. године, одмах на-
кон доношења Закона о мерним јединицама и мерилима из 
1984. године. Овим Законом је први пут било регулисано 
питање испитивања (еталонирања) геодетских мерила – 
инструмената.

У оквиру досадашњег рада Метролошке лабораторије 
развијене су методе еталонирања геодетских мерних сред- 
става, као и анализа методе са оценом тачности. Проблема-
тиком метрологије углова, дужине и других величина које 
се јављају током геодетских мерења бави се тим стручњака 
са високом стручном спремом и научним звањем доктора 
наука.

Делатност лабораторије дефинисана је посебним метро-
лошким прописима, упутствима за еталонирање мерила у 
геодезији и обухвата:
◆  обезбеђење и проучавање метролошких прописа,
◆  упутстава, поступака и интерних докумената;
◆  обезбеђење и комплетирање опреме за еталонирање;
◆  припрему и проверу исправности опреме за еталонирање 

и довођење у радно стање;
◆  пријем мерила за еталонирање и евиденцију у књигу ета-

лонирања мерила;
◆  еталонирање мерила, утврђивање комплетности, исправ-

ности и др.;
◆  утврђивање метролошких својстава и мерне несигурности;

Метролошка лабораторија
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◆  израду и оверу записника о еталонирању мерила;
◆  издавање сертификата о еталонирању мерила.

Специфичност остваривања метролошког обезбеђења 
геодетских инструмента и прибора, поред лабораторијских, 
подразумева и теренска мерења на еталонским базама и 
тест мрежама.

Лабораторија располаже свим техничким условима ко-
ји омогућују преношење јединица (за дужину, угао и фре-
квенцију) са секундарних еталона на радне еталоне и мери-
ла која се користе у геодетској и грађевинској пракси.

Метролошка лабораторија располаже са укупно девет ра- 
дних еталона у области дужине и угла:
◆  даљиномер WILD DI5;
◆  ласерски интерферометар HP5528 A;
◆  фреквенцметар;
◆  нивелир ZEISS NI002;
◆  теодолит WILD T3;
◆  систем за глобално позиционирање TRIMBLE R8s;
◆  полигон хоризонталних углова у равни;
◆  полигон вертикалних углова у равни;
◆  полигон за кратке дужине.

Секундарни еталони се редовно еталонирају и упоређују 
са примарним еталонима за дужину, угао, време и фреквен-
цију Дирекције за мере и драгоцене метале, чиме је обезбеђе-
на следивост еталонирања и мерења до Међународног систе-
ма мерних јединица (SI).

лабораторија за фотограметрију
Када је реч о пројектима из геоинформатике, значајне ак-
тивности у периоду од 1996. године биле су у вези са даљим 
развојем софтверског система MapSoft и имплементацијом 
технологије за израду и одржавање Дигиталног геодетског 
плана (ДГП) и Дигиталног катастарског плана (ДКП) у окви-
ру геодетске праксе у Србији, а посебно унутар организаци-
оних јединица Републичког геодетског завода (РГЗ). Од 1996. 
године, када је практично завршен развој верзије софтвер-
ског система за ДОС оперативни систем, ауторски тим са 
Института за геодезију и геоинформатику започео је развој 
нове верзије тог софтвера за Windows фамилију оперативних 
система. Развој прве верзије софтвера за ове оперативне си-
стеме завршен је до 2000. године. Уговорима који су потписа-
ни током 2001. године регулисан је начин дистрибуције овог 
програмског система у оквиру РГЗ-а, па је у наредних неколи-
ко година у свим службама за катастар непокретности и дру-
гим организационим јединицама РГЗ-а инсталирано преко 
300 копија овог софтвера. Паралелно с овим активностима, 
стручњаци Института за геодезију и геоинформатику актив-
но су учествовали у развоју и имплементацији технологије 
дигиталног геодетског плана / дигиталног катастарског пла-
на кроз рад на припреми нацрта разних подзаконских ака-
та и прописа (уредбе, правилници, стручна упутства), али 
и кроз учешћа у едукацији и обуци геодетских стручњака за 
рад с овом технологијом. Користећи софтверска решења из 

Дигитални геодетски план – Карловци
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овог софтверског пакета (MapSoft, DigiScan и Surfing) у прет-
ходне две деценије преко педесет хиљада катастарских пла-
нова је скенирано и геореференцирано, а затим је кроз по-
ступак векторизације садржај са тих подлога преведен у ди-
гитални облик и формиране су базе података ДКП-а у складу 
са усвојеним моделом података за скоро све катастарске оп-
штине у Републици Србији. Ово је било од изузетног значаја 
јер је то био неопходан корак за успостављање модерног ин-
формационог система катастра непокретности у Републици 
Србији.

Премер и инжењерска геодезија
У овом периоду треба споменути развој програма за изра-
внање геодетских мрежа NetExpert, у оквиру научне обла-
сти Премер. Овај програм су развиле колеге: Иван Алексић, 
Никола Перин и Јован Поповић.

Доношењем Правилника o садржини, начину, условима, 
 надзору и контроли вршења геодетских радова у инже-
њерско-техничким областима 2002. године уведена је оба-

веза израде пројеката и елабората у инжењерству. То је омо- 
гућило Институту да уради пројекте за неке значајне објекте 
у Републици, као што је ХЕ Ђердап II и ТВ торањ Авала.

Такође су развијени и програми за: изравнање мрежа и 
деформациону анализу по Пелцеровом поступку, пројекто-
вање основних и контролних мрежа и рачунање елемената 
за обележавање са прорачуном тачности. Најбољу сарадњу 
Институт има са Институтом за материјале и конструкције 
јер његови послови захтевају прецизно одређивање положаја.

Списак свих сарадника Института од 1996. године
У раду Института су раније учествовали, и стекли пензију, 
следећи радници:
◆  Мирјана Николић, секретарица, у периоду 1971–1978. го-

дине;
◆  Живомир Лаловић, дипл. геод. инж. и дипл. ел. инж., на-

учни сарадник и асистент, оснивач, заједно са проф. Мр-
кићем, Лабораторије за метрологију, радио је у периоду 
1976–2008. године;

Авалски торањ са скицом основне мреже
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◆  Мирко Тадић, магационер, радио је у периоду 1977–2007. 
године.

БИЉАНА Д. РАДОВАНОВИЋ 
струковни менаџер

Виши стручнотехнички сарадник 
за рад у лабораторијама или цен-
трима у Институту за геодезију и 
геоинформатику

Рођена је 27. 3. 1966. године у 
Тузли (БиХ). У Бару (ЦГ) завршила 
је Гимназију Нико Роловић, приро-
дно-математички смер. Вишу шко-
лу за примењену информатику и 
статистику у Београду, одсек информатика, завршила је 1988. 
године, а Београдску пословну школу, смер Менаџмент, 2018. 
године.

На Грађевинском факултету Универзитета у Београду по-
чела је да ради 2009. године на пословима спремачице. Годи- 
не 2016. прелази на радно место техничког секретара Инсти-
тута за геодезију и геоинформатику. Од 2018. године ради 
на пословима радног места вишег стручнотехничког сарад-
ника за рад у лабораторијама или центрима у Институту за 
геодезију и геоинформатику.

ЈЕЛЕНА С. ПАНЏИЋ 
маст. инж. геод.

Рођена 31. 3. 1988. године у Сара- 
јеву. Од априла 1992. године живи 
у Београду, где је завршила Ма-
тематичку гимназију. Грађевински 
факултет Универзитета у Београду 
завршила је као студент генера-
ције 2011. године стекавши звање 
мастер инжењера геодезије, након 
чега је на истом факултету уписа-
ла докторске студије. Тренутно се налази у завршној фази 
израде докторске дисертације.

Од 2011. до 2017. године радила је на Грађевинском фа-
култету Универзитета у Београду као млади истраживач, ка-
сније истраживач-приправник, а истовремено је била анга- 
жована и у извођењу наставе на Одсеку за геодезију и гео-
информатику. Тренутно је запослена на Геодетском одсеку 
Високе грађевинско-геодетске школе струковних студија у 
Београду, где је у октобру 2018. године изабрана у звање аси-
стента. Објавила је већи број научних и стручних радова, 
а коаутор је и књиге Инжењерска геодезија која се користи 
као уџбеник за истоимени предмет на Високој грађевинско-
геодетској школи.

Течно говори енглески, а служи се и немачким језиком.

ВЕРИЦА Р. ЕРИЋ 
маст. инж. геод.

Рођена је 1987. године у Зворнику, 
Република Српска. Основну шко-
лу и гимназију завршила је у Ми-
лићима као носилац Вукових ди-
плома и ђак генерације.

Звање мастер инжењера геоде- 
зије стиче 2011. године на Одсеку за 
геодезију и геоинформатику Гра- 
ђевинског факултета у Београду. 
Исте године уписује докторске студије из области Геодезија 
и наредних пет и по година ради као истраживач-при-
правник на научноистраживачком пројекту под нази-вом 
Примена GNNS и LIDAR технологије у мониторингу ста-
билности инфраструктурних објеката и терена. У том пе-
риоду објављује укупно 15 стручних и научних радова из 
различитих категорија и учествује на више конференција.

Од 2017. године живи и ради у Немачкој. Као мастер 
инжењер геодезије и БИМ координатор део је тима који се 
бави терестричким ласерским скенирањем, mobile mapping-
ом, ласерским трекингом, 3Д моделирањем и БИМ-ом. Би- 
ла је руководилац једног од највећих пројеката у високогра-
дњи до сада рађених по БИМ методи у Немачкој, укупне 
бруто површине од 70 000 m².

ПЕТКО Р. ВРАНИЋ 
маст. инж. геод.

Истраживач-приправник на Ин- 
ституту за геодезију и геоинфор-
матику

Рођен је у Пријепољу, Републи-
ка Србија, 4. 10. 1994. године. Осно-
вне академске студије на Одсеку за 
геодезију и геоинформатику завр-
шио је школске 2015/2016. године, 
чиме је стекао звање инжењер гео- 
дезије. Мастер академске студије, модул Геодезија, завршио 
је школске 2017/2018. године, чиме је стекао звање мастер 
инжењер геодезије. Школске 2018/2019. године уписује док-
торске студије на Одсеку за геодезију и геоинформатику 
Грађевинског факултета Универзитета у Београду.

У априлу 2019. године заснива радни однос на Грађе-
винском факултету – одсек Геодезија и геоинформатика 
као истраживач-приправник и учествује у пројектима Ми- 
нистарства просвете и технолошког развоја. Бави се истра-
живањем из области инжењерске геодезије, батиметрије и 
терестричког ласерског скенирања. До сада је објавио чети-
ри научна рада.
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АНАСТАСИЈА Б. 
МАРТИНЕНКО 
маст. инж. геод.

Истраживач-приправник на Ин- 
ституту за геодезију и геоинфор-
матику

Рођена је 1995. године у Проку-
пљу. Гимназију је завршила у Кур-
шумлији. Уписује Грађевински фа-
култет – одсек Геодезија и геоин-
форматика и 2017. године дипло-
мира и стиче звање инжењера геодезије. Исте године уписује 
мастер академске студије, смер Геоинформатика и 2019. го-
дине дипломира и стиче звање мастер инжењер геодезије. 
Након завршених мастер студија, 2019. године уписује док-
торске студије на Одсеку за геодезију и геоинформатику.

Током завршне године мастер студија заснива радни 
однос у Републичком геодетском заводу (РГЗ) у оквиру 
Одељења за масовну процену вредности непокретности. У 
јануару 2020. године заснива радни однос на Грађевинском 
факултету – одсек Геодезија и геоинформатика као истра-
живач-приправник и учествује у пројектима Министарства 
просвете и технолошког развоја.

Објавила је четири научна рада.

ХроНолошКИ ПрИКаз ВажНИјИХ ПројЕКата 
оД 1996. ГоДИНЕ

Инжењерска геодезија
◆  Пројекат обележавање и контрола геометрије објекта На-

родне банке;
◆  Одређивање облика и деформација резервоара за мотор-

ни бензин на Инсталацији Смедерево;
◆  Топографске подлоге на Инсталацији Смедерево;
◆  Одређивање геометрије и деформација челичних резер-

воара за гориво на локацији Чукарица;
◆  Контрола геометрије објекта Прве предузетничке банке;
◆  Контрола геометрије објекта Делта банке;
◆  Контрола геометрије објеката на Инсталацији НИС Нови 

Сад;
◆  Пројекат допуне микротригонометријске мреже и мреже 

прецизног нивелмана за брану и акумулацију Врла II у ДП 
Власинска ХЕ Сурдулица, 

◆  Испитивање Моста слободе;
◆  Пројекат геодетског праћења слегања пословне зграде So-

ciete Generale Yugoslav Bank у Блоку 21 на Новом Београду;
◆  Експертиза слегања пословне зграде Societe Generale Yugo-

slav Bank у Блоку 21 на Новом Београду;
◆  Геодетско праћење слегања пословне зграде Societe Ge-

nerale Yugoslav Bank у Блоку 21 на Новом Београду;

◆  Елаборат о геодетском осматрању и одређивању деформа-
ција бране Потпећ у хоризонталној равни за контролну 
епоху окт. 2005. у односу на нулту дец. 1966;

◆  Пројекат осматрања 2Д и 1Д мреже са анализом постоје-
ћег стања Ђердап II;

◆  Пројекат основне 2Д и 1Д мреже за ТВ торањ Авала;
◆  Пројекат геодетске мреже за осматрање акумулације и 

појава нестабилности у зони дејства акумулације Завој у 
ХЕ Пирот;

◆  Пројекат геодетског осматрања слегања Дома Народне 
скупштине Републике Србије;

◆  Програм и главни пројекат геодетског осматрања објеката: 
Турбо-стола 3 и припадајуће конструкције главног по-
гонског објекта ТЕ Никола Тесла – касније и свих осталих 
столова (укупно шест);

◆  Елаборат о геодетском осматрању објекта термоелектране 
Никола Тесла, Турбина 3 – касније и свих осталих столова 
(укупно шест);

◆  Елаборат о геодетској контроли геометрије кранских ши-
на термоелектране Никола Тесла.

Фотограметрија и геоинформатика
◆  Идејни пројекат увођења технологије Дигиталног геодет-

ског плана у производне секторе Републичке геодетске 
управе Македоније;

◆  Идејни пројекат увођења технологије израде и одржавања 
дигиталне топографске карте 1 : 25 000 (ДТК25) у Војно-
географском институту у Београду;

◆  Геодетско-фотограметријски радови за одређивање гео- 
метрије оштећеног објекта реакторске пећи 06-Р1 у Рафи-
нерији нафте Српски Брод;

◆  Пројекат израде дигиталних подлога за потребе про-
јектовања и реализације деонице ауто-пута Ниш–Дими-
тровград;

◆  Дистрибуција програмског система MapSoft 2000 у орга-
низационим јединицама Републичког геодетског завода;

◆  Пакет прописа за формирање, одржавање, архивирање и 
дистрибуцију дигиталног геодетског плана;

◆  Главни пројекат геодетских радова на формирању базе по- 
датака катастра водова водоводне и канализационе мреже 
Београда.

Комасација и премер
◆  Одређивање геодетско-аналитичких елемената плана пар- 

целације Горњег Милановца;
◆  Топографски план размере 1 : 1 000 локације „Златибор-

-центар” површине 45 хектара;
◆  Топографски план размере 1 : 500 локације „Стадион Пар-

тизан” површине 41 хектар;
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◆  Програм комасације катастарске општине Павлиш; 
◆  Програм комасације катастарске општине Велико Сре-

диште;
◆  Програм комасације катастарске општине Вршац 1;
◆  Програм комасације катастарске општине Глогоњ;
◆  Програм комасације катастарске општине Банатско Ново 

Село;
◆  Програм комасације катастарске општине Косанчић;
◆  Програм комасације катастарске општине Куцура;
◆  Програм комасације катастарске општине Савино Село;
◆  Програм комасације катастарске општине Велико Сре-

диште;
◆  Програм комасације катастарске општине Уљма;
◆  Програм комасације катастарске општине Влајковац;
◆  Програм комасације катастарске општине Избиште;
◆  Програм комасације делова катастарских општина Азања, 

Кусадак и Глибовац (општина Смедеревска Паланка);
◆  Програм комасације катастарске општине Моровић;
◆  Програм комасације катастарске општине Батровци;
◆  Стручни надзор над извођењем геодетско-техничких ра-

дова код комасације катастарске општине Павлиш;
◆  Стручни надзор над извођењем геодетско-техничких ра-

дова код комасације дела катастарске општине Плужине;

◆  Стручни надзор над извођењем геодетско-техничких ра-
дова код комасације дела катастарске општине Влашко 
Поље;

◆  Стручни надзор над извођењем геодетско-техничких ра-
дова код дела катастарске општине Криви Вир;

◆  Стручни надзор над извођењем геодетско-техничких ра-
дова код делова катастарских општина Извор и Берило-
вац;

◆  Стручни надзор над извођењем геодетско-техничких ра-
дова код дела катастарске општине Радујевац;

◆  Стручни надзор над извођењем геодетско-техничких ра-
дова код дела катастарске општине Доње Видово;

◆  Стручни надзор над извођењем геодетско-техничких ра-
дова код дела катастарске општине Вољчинце;

◆  Стручни надзор над извођењем геодетско-техничких ра-
дова код комасације катастарске општине Велико Сре-
диште;

◆  Програм комасације катастарске општине Добрица – оп-
штина Алибунар;

◆  Програм комасације катастарске општине Николинци – 
општина Алибунар;

◆  Програм комасације катастарске општине Банатски Кар-
ловац – општина Алибунар.
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Научноистраживачки и стручни рад наставника и сарад-
ника који предају предмете из области математике, технич-
ке физике, нацртне геометрије одвија се и кроз Институт за 
математику физику и нацртну геометрију. Како Институт 
никада практично није имао ненаставно особље, сви члано-
ви Института увек су били и чланови истоимене Катедре, 
њихови састанци одржавани су заједно, а активности су се 
преклапале. У овој монографији је научноистраживачки и 
стручни рад наставника и сарадника зато представљен де-
лом кроз опис рада Катедре, а делом кроз опис рада Инсти-
тута.

Историјски развој Института до 1996. године
Реорганизацијом Факултета 1977. године, формира се Завод 
за математику, физику и друштвене науке, чији су чланови 
наставници и сарадници који предају предмете из области 
математике, физике, нацртне геометрије и друштвених на-
ука, а који се састојао из кабинета за поједине предмете, 
а у оквиру кога су се одвијали наставни, научноистражи-
вачки и стручни рад. У оквиру овог Завода се 1979. године 
формира Лабораторија за примењену физику и електрони-
ку коју оснива проф. др Миливје Симић уз пуну подршку 
тадашњег руководства Факултета на челу са проф. др Ми-
одрагом Секуловићем, као и професора др Николе Хајдина 
и др Саве Јањића, што омогућава да се на Факултету одвија 
експериментални рад из техничке физике и електронике. 
Лабораторија настаје у делу просторије 335, где се премешта 
Кабинет за техничку физику и основе електронике, а затим 
се, надзиђивањем дела терасе у продужетку просторије 335, 
ствара и мања приручна радионица за израду појединих 
делова апаратура и уређаја који се развијају. Део опреме за 
Лабораторију набавља се из средстава Факултета, а део је 
уступљен од стране Завода за физику техничких факулте-

та, у оквиру кога су наставници и сарадници Кабинета за 
техничку физику и основе електронике углавном до тада 
сарађивали на изради апаратура за вежбе и у научно-истра-
живачким пројектима. Кроз међународну сарадњу проф. 
Миливоја Симића са Центром за нуклеарна истраживања у 
Јилиху (Немачка) добијен је и део опреме за фундаментална 
истраживања из физике и она је била смештена у адапти-
рани магацински простор (просторија 340). Бољи услови 
за рад чланова Завода омогућени су и проширивањем Ка-
бинета за математику, као и постепеним опремањем свих 
кабинета првим рачунарима.

Од Завода 1988. године настаје Институт за математику, 
физику, нацртну геометрију и општеобразовне предмете и 
његови чланови тада припадају Катедри за математику, фи-
зику и нацртну геометрију и Катедри за општеобразовне 
предмете. Ове катедре су практично и тада радиле заједно, 
а од 1993. године постају јединствена Катедра за математи-
ку, физику и друштвене науке.

Од великог значаја за развој Института, и Лабораторије 
унутар њега, у овом периоду јесте интерни конкурс за мул-
тидисциплинарне теме од значаја за грађевинску и геодетску 
струку који у току 1988. и 1989. године расписује Грађевин- 
ски факултет са циљем да се стимулише међукатедарска 
сарадња у научно-истраживачком раду и да се окупе на-
ставници и сарадници различитих струка на заједничким 
пројектима од значаја за Факултет у целини. У њему су уче-
ствовали скоро сви тадашњи наставници и сарадници Ин-
ститута и из њега је у оквиру Лабораторије за примењену 
физику и електронику проистекло више од 15 уређаја и мер- 
них система за потребе заједничких научних и стручних 
пројеката са Институтом за хидротехнику, Институтом за 
материјале и конструкције, Институтом за геодезију и Ин-
ститутом за саобраћајнице и геотехнику. Детаљнији опис 
ових уређаја дат је у претходној Монографији, али и кроз на-
учне и стручне радове чланова Института.
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ДЕлатНоСт ИНСтИтУта за МатЕМатИКУ, ФИзИКУ 
И НацртНУ ГЕоМЕтрИјУ оД 1996. ГоДИНЕ

Институт за математику, физику и нацртну геометрију 
добија садашње име 1998. године. Увођењем предмета Гра- 
ђевинска физика у наставу 1996. године, али и у научна и 
стручна истраживања, поред проблематике сензора и мере- 
ња, Лабораторија за примењену физику и електронику по-
чиње да развија и мерне системе из области акустике, тер-
мике и влажности у зградама да би се за потребе развоја 
ове области 1997. године. оформила нова Лабораторија за 
грађевинску физику.

Рад Института се одвија највише кроз рад лаборато-
рија, кроз организацију припремне наставе за будуће сту-
денте грађевинарства и геодезије и осталих техничких фа-
култета, али и кроз пројекте и радионице којима се врши 
унапређење наставе.

Списак наставника и сарадника који су у периоду од 
1996. године до данас били чланови Института потпуно је 
исти као и списак чланова Катедре за математику, физику 
и нацртну геометрију за овај период, па овде неће бити по-
себно дат.

аКтИВНоСтИ лабораторИја У оКВИрУ ИНСтИтУта

У оквиру Института постоје две лабораторије – Лаборатори-
ја за електронику (настала од Лабораторије за примењену 
физику и електронику) и Лабораторија за грађевинску фи-
зику, које су првенствено наставне и научноистраживачке 
лабораторије, али које се користе и у оквиру стручних про-
јеката. Ове лабораторије се допуњују у раду и користе доста 
заједничке опреме.

Лабораторије у оквиру Института за математику, физи-
ку и нацртну геометрију баве се:
◆  развојем и осавремењивањем апаратура (хардвера и со-

фтвера) које се користе у оквиру лабораторијских вежби 
за предмете из оквира Кабинета за техничку физику;

◆  развојем сензора и мерних система који се користе за науч-
ноистраживачки рад и израду мастер и специјалистичких 
радова и докторских дисертација студената, у оквиру са-
радње са другим катедрама и институтима Грађевинског 
факултета, као и сарадње са другим техничким факулте-
тима и институтима Универзитета у Београду у оквиру 
мултидисциплинарних истраживања

◆  реализацијом научних и стучних пројеката. 
Велики број апаратура и мерних система био је развијен 

до 1996. године, под руководством проф. Миливоја Симића. 
Захваљујући његовом активном раду и после пензионисања 
пуних 15 година, у Кабинету за техничку физику и лабора-
торијама Института, развој различитих мерних система кроз 

Лабораторију се наставио уз пренос његовог огромног зна.
ња и искуства на остале наставнике и сараднике Кабинета за 
техничку физику, што је било од непроцењивог значаја. 

Од 2018. године уведена је и награда из Фонда проф. др 
Миливоја Симића, којом се награђује студент свих нивоа 
студија за најбољи рад урађен у сарадњи са лабораторијама 
за електронику и грађевинску физику. Овај фонд је основа-
ла породица проф. Миливоја Симића и кандидати се бирају 
у сарадњи са члановима Кабинета за техничку физику.

лабораторија за електронику
Лабораторија за електронику поседује различите изворе 
једносмерних и наизменичних напона и струје, осцилоско-
пе за испитивање карактеристика електричних сигнала, 
различите типове електричних и оптоелектронских ком-
поненти и сензора, аквизиционе модуле, китове за развој 
и карактеризацију сензорских система, спектрофотометар, 
већи број мултиметара различитих врста и различите алате 
и машине у оквиру мале радионице.

У периоду после 1996. године развијено је више лабо-
раторијских вежби за потребе предмета Основи електрони-
ке, Електроника у геодезији, Мерење неелектричних величи-
на у грађевинарству и Физичке основе даљинске детекције. 
Развијене су вежбе: Одређивање спектралних карактеристи-
ка фотодетектора (В. Георгијевић, Љ. Брајовић, Д. Голубовић), 
Мерење малих помераја коришћењем сензора на бази опти-
чких влакана (М. Симић, Љ. Брајовић), Аквизиција и обрада 
сигнала са сензора (М Маловић, Љ. Брајовић), Мерење ре-
лативне влажности ваздуха на бази система капацитивних 
сензора (М. Симић, Љ. Брајовић), Анализа рада астабилног  
мултивибратора и Одређивање параметара Тевененовог гене- 
ратора помођу програмског пакета СПАЈС (SPICE) (М. Дави- 
довић), Експериментално одређивање карактеристика NTC 
термистора и мерење температуре (М. Симић, Г. Тодоровић).

За потребе израде докторских дисертација и домаћих и 
страних научних пројеката и стручних пројеката развијено 
је и примењено више мерних уређаја.

Међу њима је од посебног значаја био аквизициони си-
стем (1998. године) за прикупљање и основну обраду напон- 
ских сигнала са сензора са оригиналним софтвером (М. Ма- 
ловић) и електроником за прилагођење сигнала са сензора 
(М. Симић, Љ. Брајовић).

Систем је коришћен и у оквиру лабораторијских вежби, 
али и за експериментална мерења у оквиру израде четири 
доктората у сарадњи Грађевинског и Технолошко-металурш-
ког факултета и при изради стручних елабората. Пре набав-
ке професионалних аквизиционих система у оквиру Инсти-
тута овај систем је примењиван код свих научних и стручних 
пројеката у којима је вршена нека врста аквизиције мерних 
сигнала.
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Развијен је оригиналан систем за мерење сила затезања у 
ужадима која носе кровну конструкцију Спортске дворане 
на Новом Београду (аутори М. Симић, Љ. Брајовић, М. Ма-
ловић). Овај систем се састојао од акцелерометра који се 
помоћу адаптиране штипаљке причвршћивао на испитива-
ну ужад која су ручно побуђивана на осциловање и вршена 
је аквизиција сигнала добијених са акцелерометра. Приме-
ном брзе Фуријеове трансформације одређивана је резо-
нантна учесталост осциловања, а преко ње и сила затезања. 
Ово је био један од првих стручних пројеката у оквиру 
Грађевинског факултета где је коришћена аквизиција сиг-
нала на самом градилишту и омогућио је да се за седам дана 
измери сила затезања на преко 700 ужади. Добијени резул-
тати приказани су у оквиру стручног Извештаја о измере-
ним вредностима интензитета сила у ужадима каблова 
хале спортова на Новом Београду.

Уређај на бази четири ЛЕД диоде као светлосних изво-
ра и четири фотодетектора на бази фотодиода (2000. годи-
не) са могућношћу контроле интензитета оптичких сигнала 
и осетљивости фотодетектора у великом опсегу направљен 
је и намењен и за лабораторијске вежбе и за научни рад (М. 
Симић, Љ. Брајовић, М. Маловић). Коришћен је у току из-
раде више докторских дисертација, за мерења промена ин-
тензитета оптичких сигнала са фибероптичких сензора ин-
тензитетног типа уграђених у композитне материјале који се 
излажу различитим механичким напрезањима. Овај уређај 
је коришћен и као део мерног система на бази уграђених 
оптичких влакана и графитних сензора за детекцију настан-
ка пукотина у бетонским гредама, што је рађено у сарадњи 
Грађевинског факултета са Институтом за материјале Србије.

За потребе праћења замора композитних штапова у ре-
алном времену помоћу уграђених оптичких влакана (2000. 
године) развијен је електромагнетски систем за побуђивање 
штапова на осциловање како би се симулирао њихов ни-
скофреквентни замор (Љ. Брајовић, М. Симић).

Оптоелектронски мерни систем за мерење малих помера-
ја на бази позиционо осетљивог детектора (ПСД) развијен је 
за мерење угиба и издужења шине при динамичким и тем-
пературским напрезањима и за мерења крутости шине у ко- 
лосеку (Љ. Брајовић, С. Петричевић са Електротехничког фа- 
култета).

Развијен је оригинални мерни систем за бежично мере-
ње вибрација на грађевинским објектима у реалном вре-
мену (2013. године), на бази мреже МЕМС акцелерометара 
(М. Маловић, Љ Брајовић), са оригиналним оперативним 
системом (М. Маловић) и системом за допуњавање енерги-
је на бази соларних ћелија. Посебно је обраћена пажња на 
временску синхронизацију удаљених сензора у оквиру мре-
же, малу потрошњу енергије и софтверске корекције тем-
пературске осетљивости и осне кроссензитивности самих 
акцелерометара. Систем је испитан у лабораторијским ус-

ловима, на мостовима и посебно за мерење угиба шинских 
прагова под саобраћајем.

Мерни систем за истовремено мерење, аквизицију и по-
четну обраду сигнала са 18 термисторских сензора који је на-
мењен мерењу расподеле температуре на површини шина и 
сл. (Љ. Брајовић, Н. Мирковић са Катедре за путеве, аеродро- 
ме и железнице, 2019. године) примењен је на терену, за одре-
ђивање и моделовање температурског напрезања у шинама.

Детаљан опис ових система и резултата њихове примене 
објављен је у великом броју радова у иностраним и домаћим 
часописима, као и на конференцијама.

Као резултат научноистраживачког рада и коришћења 
развијених апаратура проистекло је око десет техничких 
решења међу којима су најзначајнија:
◆  Р. Алексић, Д. Митраковић, В. Радојевић, П. Ускоковић, А. 

Којовић, М. Зрилић, Д. Стојановић, П. Стајчић, Д. Трифу-
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новић, Љ. Брајовић, Технологија израде светловодних вла-
кана у облику некохерентних снопова полимерних оптич-
ких влакана, 2009, кат. М83;

◆  З. Мишковић, М. Маловић, Љ. Брајовић, WI-Acc – Систем 
за конструкцијски мониторинг убрзања применом бежич-
них комуникација (Wireless Acceleration Structural Monitoring 
System), Грађевински факултет Универзитета у Београду, 
2010, кат. М83;

◆  С. Петричевић, Љ. Брајовић, Л. Милосављевић, М. Мало-
вић, П. Михаиловић, Систем за оптоелектронско мерење 
угиба шине при квазистатичким оптерећењима, Електро-
технички факултет Универзитета у Београду, 2013, кат. М85.

По одласку проф. Миливоја Симића у пензију, руководи-
лац Лабораторије за електронику је в. проф. Љиљана Бра-
јовић, а чланови Лабораторије су сви наставници и сара-
дници Кабинета за техничку физику.

лабораторија за грађевинску физику
Лабораторија за грађевинску физику намењена је за развој 
мерне опреме и система за мерење термичких величина, 
температуре, топлотног флукса, релативне влажности, мер-
не опреме и система за мерење осветљености у зградарству, 
мерне опреме и система за мерења у акустици, тј. времена 
реверберације просторија. Развијена опрема се користи и за 
наставне потребе предмета Грађевинска физика и Термика 
грађевинских објеката. Лабораторија поседује мерну опре-
му за мерење топлотне проводности материјала, времена 
реверберације просторија, мерење осветљености просторија, 
мерење релативне влажности ваздуха и мерење топлотног 
флукса. За потребе прикупљања мерних података написан је 
софтвер за аквизицију PC RS232 портова.

Један од резултата научноистраживачког рада jeсу тех-
ничка решења објављена у периоду од 1996. године:
◆  Р. Госпавић, Г. Тодоровић, Д. Шумарац, М. Ђуровић, Софт-

вер за симулацију нестационарних термичких и дифузио-
них процеса, Грађевински факултет, 2010, кат. М85 – Ново 
прихваћено техничко решење у области грађевинарства;

◆  Г. Тодоровић, Р. Госпавић, З. Петојевић, Софтверско-хард-
верско решење за естимацију термалног импулсног одзива 
вишеслојног равног зида, Грађевински факултет, 2021, кат. 
М81 – Ново техничко решење примењено на међународ-
ном нивоу.

◆  Р. Госпавић, Г. Тодоровић, М. М. Мирковић, Љ. Брајовић, 
Софтверско-хардверско решење за одређивање термалних 
одзивних фактора за вишеслојни равански зид коришће-
њем Гринових функција, Грађевински факултет, 2021, кат. 
М81 – Ново техничко решење примењено на међународ-
ном нивоу.

У представљеним техничким решењима (2, 3) развијена је 
нумеричка процедура, одговарајући софтвер и мерна опре- 
ма (хардвер) за одређивање трансфер функција и одзивних 
фактора за вишеслојну планарну структуру непознатих тер-
малних и геометријских параметара коришћењем искључи-
во in-situ мерења површинске температуре и термалног флук- 
са са обе стране преграде у динамичком режиму. За потребе 
практичне демонстрације развијеног метода и примене со-
фтвера за естимацију трансфер функција и одзивних факто-
ра, извршена су мерења површинских температура и топлот-
них флуксева са унутрашње и спољашње стране омотача 
једне стамбене зграде на територији Београда. 

У оквиру Института 2016. године развијен је мерни си-
стем за истовремено мерење топлотних флуксева и темпе-
ратура на равним грађевинским преградама непознатих 
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карактеристика и реализована in-situ мерења која су кори-
шћена за израду докторске дисертације Оптимизација гра-
ђевинских мера у циљу смањења потребне енергије за грејање 
у стамбеним зградама на Грађевинском факултету.

Из области грађевинске физике урађено је више струч-
них пројеката. Међу њима су најзначајнији пројекат Проце-
на коефицијента прелаза топлоте кровних конструкција 
на основу термовизијских снимака града Загреба из 2015. 
године (Г. Тодоровић) из области термике и пројекат из Зе-
леног фонда под називом Стварање услова за побољшање 
квалитета животне средине у зградама у домену заштите 
од буке (2018) чији је резултат предлог Правилника о аку-
стичком комфору зграда (Љ. Брајовић).

По одласку проф. Вељка Георгијевића у пензију 2009. го-
дине, руководилац Лабораторије за грађевинску физику је 
в. проф. Горан Тодоровић.

Припремна настава из математике и физике
Институт за математику, физику и нацртну геометрију за-
узима значајно место у оквиру Грађевинског факултета јер, 
између осталих активности, организује и пријемни испит 
и припремну наставу за упис студената на Грађевински фа-
култет Универзитета у Београду. Од максималних 100 поена 
које будући студент може да оствари при упису до 40 може 
да оствари на основу успеха у средњој школи и до 60 на ос-
нову резултата пријемног испита. Неколико година, почев 
од 1991. године, пријемни испити из математике и физике 
организовани су заједнички на свим техничким и природ-
но-математичким факултетима како би се најбољим канди-
датима кроз заједничку ранг-листу омогућио упис жељеног 
факултета. Међутим, овај начин провере знања будућих 
студената није заживео и факултети су почели постепено 
да се враћају организацији сопствених пријемних испита.

У периоду од 1996. до 2006. године студенти који су желе-
ли да упишу студије грађевинарства и геодезије могли су да 
полажу или само пријемни испит из математике и да добију 
од 0 до 60 поена или пријемни испит из математике и фи-
зике заједно, у ком случају се ових 60 поена распоређује на 
максималних 36 из математике и 24 из физике, при чему је 
кандидат бодован на за њега повољнији начин. За припрему 
пријемног испита из физике користила се Збирка тесто-
ва из физике аутора В. Георгијевића, Љ. Јанковић (касније 
Брајовић) и Г. Тодоровића, коју су користили и кандидати 
са других техничких факултета. У овом периоду задатке из 
математике састављају проф. Владимир Мићић и в. проф 
Љубомир Чукић, а из физике проф. Вељко Георгијевић.

Од 2007. године кандидати који конкуришу за упис у 
прву годину основних студија полажу пријемни испит само 
из математике који се састоји од 20 задатака. Састављање 
задатака за пријемни испит врше наставници математике, 

чланови Института за математику, физику и нацртну гео-
метрију.

Састављање задатака је од тада прешло у надлежност мр 
Миле Марић Дедијер (до одласка у пензију), в. проф. Алек-
сандре Ерић и в. проф. Зорана Пуцановића.

Како би кандидатима који конкуришу за упис у прву го-
дину основних студија додатно помогли приликом уписа, 
наставници математике у склопу Института организују и 
припремну наставу из математике за упис на техничке фа-
култете. Као плод тих припрема, 2016. године објављена је 
Збирка решених задатака из математике за припремање 
пријемног испита на Грађевинском факултету, аутора А. 
Ерић, З. Пуцановића, В. Половине и И. Лазаревића, која за 
циљ има да кандидатима пружи додатно знање за полагање 
пријемног испита.

радионице за увођење нових наставних метода
Чланови Катедре су били ангажовани и као организатори 
и/или учесници неколико изложби студентских радова.

Изложба студентских радова Seminary Paper as an Addi- 
tional Task in Teaching Descriptive Geometry (кустос М. Обра-
довић; аутори М. Обрадовић, С. Мишић и М. Драговић) 
организована је као пратећи програм 2. међународне кон-
ференције moNGeometrija2010. Аутори радова, студенти 
прве године Грађевинског одсека, генерација 2008/2009. и 
2009/2010, учествовали су у експерименталној иновацији у 
настави Нацртне геометрије кроз израду семинарских ра-
дова, која је имала за циљ да им приближи практичну при-
мену теоријске материје изучаване на предмету.

Две генерације студената (2018/2019. и 2019/2020) су кроз 
креативне радионице могле да се ангажују на изради изабра-
них задатака применом рачунара, као и кроз израду модела-
макета, ради унапређења знања из Нацртне геометрије. Ра-
дионице су организовали и водили А. Чучаковић и М. Дра-
говић. Резултати овог студентског ангажовања презентова-
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ни су као један од радова на међународној изложби Designing 
Complexity (аутори М. Обрадовић и С. Марковић), пратећег 
програма 6. међународне конференције moNGeometrija2018, 
и на међународној изложби Dimensions reflected – Perspective 
(кустос М. Обрадовић; аутори М. Драговић и А. Чучаковић) 
пратећег програма 7. међународне конференције moNGeo-
metrija2020.

У оквиру Центра за промоцију науке урађено је више 
пројеката-радионица у циљу унапређења наставе у основ-
ним и средњим школама из области природних наука како 

би се оне што више приближиле ђацима. Међу њима су и 
Подстицајна околина за учење природних наука (2014), чији 
је један од реализатора М. Давидовић, и Научна визуелиза-
ција у школском простору и на паметном телефону (2015). 
У оквиру њих су предложене и направљене различите еду-
кативне инсталације, демонстрирани експерименти који се 
до тада нису користили у настави и приказане примене па-
метног телефона при анализи реалних експеримената и у 
симулацији експеримената.
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УвОД

Административне, библиотечке, техничке и помоћне по-
слове, укључујући и правне, рачуноводствено-финансијске, 
студијско-аналитичке, информатичке и друге стручне по-
слове који су од заједничког интереса за делатност Факул-
тета, обављају запослени у стручним (заједничким) служ-
бама који испуњавају услове утврђене Општим актом о си-
стематизацији. Организација и рад стручних служби уре- 
ђује се Општим актом о систематизацији, који доноси де-
кан у складу са законом.

У последњих 25 година организација заједничких служ-
би се мењала и прилагођавала законским условима о броју 
ненаставног кадра на Факултету. Од 2002. године, због про-
мена у начину финансирања запослених, почео је значајно 
да се смањује број лабораната и инжењера у настави, као и 
запослених у заједничким службама. У том периоду порас-
ла је и потреба за јачањем информатичке инфраструктуре, 
а у последњих пет година започет је и систематски приступ 
оглашавању Факултета, као и појединих катедри и институ-
та преко сопствених платформи.

Опис посла
Шеф Кабинета декана обавља врло сложене и разноврсне 
послове и задатке у вези са радом Кабинета:
◆  планира, усмерава, координира и надзире рад у Кабине-

ту декана, организује тимски рад, даје упутства и пружа 
стручну помоћ запосленима и обавља најсложеније по-
слове из делокруга рада Кабинета;

◆  даје стручно мишљење и припрема акте које доноси декан;
◆  учествује у припреми предлога општих аката Факултета;
◆  прати све законске прописе који се односе на пословање 

Факултета;
◆  присуствује свим седницама органа управљања и струч-

них органа Факултета;
◆  према програму декана и продекана заказује састанке;
◆  координира рад декана и продекана са шефовима катеда-

ра и руководиоцима организационих јединица;
◆  стара се о роковима извршавања предузетих обавеза де-

кана и продекана;
◆  израђује и доставља позиве за седнице Савета Факулте- 

та, Наставно-научног већа, Изборног већа, Стручног коле- 

гијума шефова катедара, Колегијума управника организа-
ционих јединица и других стручних колегијума;

◆  прима, умножава и доставља материјал за Савет Факулте-
та, већа Факултета и стручне колегијуме;

◆  води записнике са седница Савета Факултета, Наставно-
научног већа, Изборног већа и колегијума и израђује од-
луке;

◆  преузима од декана дописе катедара и уз деканову сагла- 
сност доставља их Изборном већу на разматрање и усва-
јање;

◆  израђује одлуке о расписивању конкурса за избор настав-
ника и сарадника и именовању комисија по расписаним 
конкурсима;

◆  прима и доставља декану на оверу реферате комисија о 
избору наставника и сарадника и доставља их Библиоте-
ци и обавештава катедре да се реферат налази на увиду 
јавности;

◆  након истека законског рока израђује одговарајуће одлуке 
о избору наставника и сарадника и доставља их кандида-
тима и шефу Опште службе;

◆  спроводи поступак за стицање научних звања;

DEK Kabinet dekana i sekretar Fakulteta
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◆  по налогу декана припрема дописе у вези са избором на-
ставника и сарадника;

◆  сређује, коричи и чува записнике и друге материјале Са-
вета Факултета, Изборног већа, Наставно-научног већа и 
колегијума.

Технички секретар обавља сложене и разноврсне адми-
нистративно-техничке послове:
◆  припрема материјал, заказује и води евиденцију састана-

ка, рокова и обавеза руководиоца;
◆  прима, разврстава и дистрибуира службену пошту и дру-

гу документацију;
◆  пружа подршку у обради података из делокруга рада;
◆  комуницира са странкама преко телефона, стара се о при-

јему странака и спроводи странке према протоколу;
◆  води евиденцију литературе за потребе организационе је-

динице;
◆  води потребну администрацију (дописи, путни налози за 

декана и продекане, евиденција коришћења Свечане сале 
Факултета, требовања Кабинета декана и сл.);

◆  ажурира и води радну архиву декана и продекана.

Списак запослених

Тренутно запослени
◆  Тамара Ковачевић, секретар Факултета, ради од 2017;
◆  Зорица Петровић, секретар Кабинета декана, ради од 1992;
◆  Вана Андрић, шеф Кабинета декана, ради од 2012.

Раније радили
◆  Захарије Ратарац, секретар Факултета, радио од 1983. до 

2001;
◆  Драган Перућица, секретар Факултета, радио од 2001. до 

2017;
◆  Маја Анђелић, шеф Кабинета декана, радила од 1996. до 

1999;
◆  Драгица Дабетић, референт органа управљања, радила од 

2005. до 2010.

Биографије
ДРАГАН Ђ. ПЕРУЋИЦА 

дипл. правник
Секретар Факултета

Рођен је 1952. године у Никши-
ћу, где је завршио Гимназију Стојан 
Церовић. У Титограду је дипломи-
рао на Правном факултету Уни вер- 
зитета Црне Горе. Правосудни ис-
пит положио у Београду.

Право је било важан део њего-
вог живота. Највећи део своје про- 

фесионалне каријере провео је на Грађевинском факулте-
ту, од 2001. до 2017. године, када је отишао у пензију.

Пре доласка на Факултет радио је у више предузећа, одно-
сно установа, у којима је стицао правничко знање и искус-
тво, и то: Луци Бар, ДП Омниауто, Заводу за фотограметрију 
Геоинжењеринг, Републичком геодетском заводу и другим фи-
рмама. Рад на Факултету сматрао је великом привилегијом.

Обављајући послове секретара Факултета, штитио је до-
стојанство професије и запослених. Због таквог приступа 
послу, био је цењен и омиљен међу наставним, ненаставним 
особљем и студентима. Иако је његово стручно мишљење 
било тешко довести у питање, многи ће га памтити по гово-
рима који су улепшавали свечаности поводом обележавања 
Дана Факултета.

Факултету захвалан што је ценио његову изговорену реч 
и што је са издавачем Академска мисао, Београд, издао књи-
гу говора Беседе са Грађевинског факултета.

Мр ТАМАРА М. КОВАЧЕВИЋ 
дипл. правник

Секретар Факултета
Рођена је 1974. године у Бео-

граду, где је завршила Пету бео-
градску гимназију. Правни факул-
тет у Београду уписује 1993. године, 
а дипломира 1998. године на Пра- 
восудном смеру. Као добитник сти- 
пендије (Chevening and Common-
wealth Scolarship) у периоду од 2000. 
и током 2001. године борави на Правном факултету Уни-
верзитета у Нотингему, Велика Британија, где магистрира 
2001. године на смеру Међународно привредно право (LLM 
in International Commercial Law).

После завршених студија ради у Управи за јавне набав-
ке Републике Србије (2002–2003), Јавном предузећу ПТТ 
саобраћаја Србија (2003–2005), Агенцији за приватизацију 
(2005–2015) и Агенцији за лиценцирање стечајних управ-
ника (2015–2017). Од 2002. до 2004. године координатор је 
Републичког савета за развој универзитетског образовања 
(садашњи Национални савет за високо образовање). На 
Грађевински факултет долази 2017. године, као секретар 
Факултета. У свом стручном раду бавила се имовинско-
правним пословима, израдом нацрта подзаконских аката, 
израдом, анализом и контролом правне документације у 
поступку реструктурирања и приватизације, као и у по-
ступцима стечаја и реорганизације, проблематиком јавних 
набавки, правним саветовањем, те руководећим фунцијама 
у државној управи.

Учествовала је на већем броју домаћих и међународних 
конференција, као и међународних пројеката. Објавила је 
неколико међународних научних радова на тему привред-
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ног права и јавних набавки. Говори, чита и пише енглески и 
француски језик.

ВАНА М. АНДРИЋ 
маст. економије

Шеф Кабинета декана
Рођена је 1986. године у Београ-

ду. Завршила је мастер академске 
студије другог степена из области 
пословне економије на Универзи-
тету Сингидунум 2012. године.

Током основних и мастер сту-
дија била је запослена у фирми Де- 
нта БП Фарм, предузећу које се ба- 
ви производњом и прометом медицинских средстава, на 
позицији комерцијалисте, а након завршетка студија и на 
позицији шефа одељења продаје. У марту 2012. године запо-
шљава се на Грађевинском факултету на позицији шефа Ка-
бинета декана и од тада обавља врло сложене и разноврсне 
послове у вези са радом Кабинета декана. Између осталог, 
планира, усмерава, координира рад у Кабинету декана, при-
суствује седницама органа управљања и стручних органа 
Факултета, координира рад декана и продекана са шефо-
вима катедара и руководиоцима организационих јединица, 
припрема материјал и израђује одлуке у вези са седницама 
Савета Факултета, Наставно-научног и Изборног већа, Ко- 

легијума шефова катедара и других стручних колегијума. 
Поред тога, обавља и друге послове и радне задатке у вези 
са процесом рада организационе јединице и Факултета као 
целине.

ЗОРИЦА Д. ПЕТРОВИЋ
Секретар Кабинета декана

Рођена је 1959. године у Поду-
јеву. Завршила је средњу биротех-
ничку школу у Београду.

Од 1984. до 1985. године ради 
у Институту за материјале и кон-
струкције, а од 1985. до 1992. годи-
не у Општој служби Грађевинског 
факултета као дактилограф.

Од 1992. године ради у Декана-
ту Грађевинског факултета на позицији секретара Кабинета 
декана и од тада обавља сложене и разноврсне администра-
тивно-техничке послове. Између осталог, према програму 
декана и продекана, прима странке и телефонске позиве, 
води потребну администрацију (дописи, путни налози за 
декана и продекане, евиденција коришћења Свечане сале 
Факултета, требовања кабинета декана и сл.). Поред тога, 
обавља и друге послове и радне задатке у вези са процесом 
рада Кабинета декана и Факултета као целине.

Опис посла
Служба за студентска питања обавља стручне и техничко-
административне послове и задатке у вези са наставно-на-
учном делатношћу Факултета и то:
◆  упис студената на основне, мастер, докторске и специја-

листичке студије;
◆  све послове у вези са организацијом свих нивоа студија;
◆  израђује распоред часова за текућу школску годину;
◆  обавештава студенте и наставнике о утврђеним испитним 

роковима и распореду полагања испита;
◆  прима пријаве за израду завршних радова свих нивоа сту-

дија и припрема материјале за Наставно-научно веће;
◆  врши техничку припрему за издавање диплома свих нивоа 

студија;
◆  конкурс за студентске домове;
◆  конкурс за студентске кредите и стипендије;
◆  предлог одлуке о признању страних високошколских ис-

права;
◆  преласке са других факултета.

Почетком 2000. године кренуло се са развијањем инфор-
мационог система Службе за студентска питања који се до 

дана данашњег развија и унапређује. Информациони систем 
је значајно унапређен 2018. године када је, поред службеника 
Службе, и наставницима омогућен приступ информацијама 
о студентима.

Једно од унапређења јесте и измештање пријава завршног 
рада из просторија Службе. Тиме су смањени доласци сту-
дената у службу и омогућено им је да на својим профилима 
прате историју завршног рада.

Значајна новина у процесу рада јесте осавремењивање 
начина комуникације са студентима. По први пут школске 
2020/2021. године кандидатима који конкуришу за упис у пр-
ву годину основних академских студија омогућена је елек-
тронска пријава на конкурс. Стручнотехнички сарадници по 
прегледаним пријавама шаљу кандидатима информације о 
комплетности и исправности пријава електронском поштом.

Служба је континуирано пратила промене Закона и у 
складу с тим мењала начине рада. Најзначајније промене де-
силе су се са преласком на болоњски систем наставе.

По јављању потребе за програмима образовања током чи-
тавог живота, Служба за студентска питања заузела је зна- 
чајно место у организацији курсева перманентног усаврша-
вања.

SSP Slu`ba za studentska pitawa
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Запослени у Служби за студентска питања
Тренутно запослени
◆  Тамара Вукша, самостални стручнотехнички сарадник за 

студије и студентска питања – шеф Службе, ради од 2014;
◆  Данијела Булић, самостални стручнотехнички сарадник 

за студије и студентска питања, ради од 2014;
◆  Јасмина Петровић, стручнотехнички сарадник за студије 

и студентска питања, ради од 1992.

Раније радили
◆  Слободанка Мајсторовић, референт службе за студентска 

питања, радила од 1972. до 2004;
◆  Крста Бабић, референт службе за студентска питања, ра-

дила од 1973. до 1998;
◆  Слободанка Божанић, шеф службе за студентска питања, 

радила од 1976. до 2013;
◆  Катарина Бабић, референт за студентски стандард, ради-

ла од 1998. до 1999;
◆  Тибор Сухански, референт за студентски стандард, радио 

од 1996. до 2017;
◆  Нада Раденковић, референт за студентска питања, радила 

од 1998. до 2014.

Биографије
ТАМАРА М. ВУКША 

дипл. педагог 
Шеф Студентске службе

Рођена је 1980. године у Београ- 
ду, где стиче основно и средње обра- 
зовање. Дипло мирала је на Фило-
зофском факултету Универзитета 
у Београду на Одељењу за педаго-
гију. Након завршених студија, као 
педагог, радила је у Првој београд-
ској гимназији и Техничкој школи 
Нови Београд. Као професор грађанског васпитања предаје у 
Трећој београдској гимназији, Основној школи Јосиф Пан-
чић и Основној школи Павле Поповић. Учествовала је у раду 
стручних органа школа: наставничког већа, одељењских већа, 
стручних актива из различитих предмета, педагошког коле-

гијума и пружала је стручно мишљење потребно за рад тих 
органа. Учествовала је у планирању наставних и ваннаста- 
вних активности, као и у сарадњи школа са локалним заје-
дницама. Планирала је и реализовала активности у оквиру 
Тима за борбу против насиља у школи. Прегледала је педа-
гошку документацију: књиге евиденције о образовно-васпи- 
тном раду и књиге евиденције осталих облика образов-
но-васпитног рада, матичне књиге, годишње и оперативне 
планове наставника. Пратила је извођење свих облика на-
ставе кроз посете и опсервацију часова, разговором са на-
ставницима и ученицима. Обављала је саветодавне разгово- 
ре са ученицима, наставницима и родитељима. Помагала је 
ученицима у превазилажењу школског неуспеха и личних ра- 
звојних проблема. Стручно се усавршавала кроз курсеве које 
је организовало Министарство просвете, науке и технолош-
ког развоја.

На Грађевинском факултету ради од 2014. године, на сло-
женим и разноврсним пословима самосталног стручнотех-
ничког сарадника за студије и студентска питања. Похађала 
је семинаре у организацији Центра за континуирану еду-
кацију Универзитета у Београду.

ДАНИЈЕЛА Б. БУЛИЋ 
дипл. педагог

Самостални стручнотехнички са-
радник

Рођена је 1980. године у Пожеги, 
где је завршила основну школу и 
Гимназију Свети Сава. Дипломи- 
рала је на Филозофском факулте-
ту Универзитета у Београду на Оде- 
љењу за педагогију.

Након завршених студија ра-
дила је на пословима из области васпитно-образовног рада и 
људских ресурса. На Грађевинском факултету ради од децем-
бра 2014. године, где успешно обавља послове на свим пози-
цијама, укључујући и в. д. шефа Службе. Тренутно је само-
стални стручнотехнички сарадник за студије и студентска 
питања.

Похађала је семинаре у организацији Центра за конти-
нуирану едукацију Универзитета у Београду.

Опис посла
Библиотека Грађевинског факултета основана је 1949. годи-
не, убрзо након осамостаљивања Грађевинског одсека, тј. од-
вајања од Техничког факултета и формирања Грађевинског 
факултета (1948). Фонд Библиотеке у међувремену је порас-

тао на више од 40 000 библиотечких јединица. Након пери-
ода који је трајао од 1980. до 1990. године, када је годишње 
набављано и по 160 наслова домаћих и страних часописа и 
велики број књига, појавом интернета, и дигиталног доба 
уопште, променило се и пословање Библиотеке. Аутомати-
зована је позајмица, каталошка обрада нових наслова врши 

BIB Biblioteka
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се преко система COBISS, а приступ највећим електронским 
сервисима могућ је путем КОБСОН-а (Конзорцијума би- 
блиотека Србије за обједињену набавку), чиме је омогућено 
коришћење часописа и других релевантних библиотечких 
материјала у електронском облику. У саставу Библиотеке је 
и реновирана и функционално дизајнирана читаоница за 
студенте, која има 58 места, укључујући и део на галерији, и 
сва су опремљена рачунарима. Данас Библиотека има преко 
2 380 активних корисника.

У духу остварења идеје слободног приступа научним 
подацима и резултатима научних истраживања у Србији, 
Грађевински факултет је међу првима препознао значај от-
ворене науке и, у сарадњи са Рачунским центром Универ-
зитета у Београду, у лето 2019. године формирао је ГРАФАР 
– заједнички дигитални репозиторијум радова потеклих са 
свих катедри у оквиру Факултета. Тренутно репозиторијум 
броји преко 2 100 записа са пуним текстом подељених у де-
вет колекција, од чега осам према припадајућим катедрама, 
као и колекцију докторских дисертација.

Што се рада у уредништву тиче, појачаним маркетингом 
кроз промотивни, пропагандни и информациони материјал, 
веб-презентацијом Факултета – преко сајта и друштвених 
мрежа, унапређена је комуникација са медијима и јавношћу. 
Резултати пројеката и постигнућа Грађевинског факултета 
постали су видљивији и доступни широј јавности.

Запослени у Библиотеци

Тренутно запослени
◆  Ксенија Савић, библиотекар – шеф Библиотеке, ради од 2013;
◆  Данијела Урошевић, самостални књижничар, ради од 1997;
◆  Јасмина Његован Поповић, уредник за издавачку делатност, 

ради од 2020.

Раније радили
◆  Биљана Вукадиновић, библиотекар – шеф Библиотеке, ра-

дила од 1978. до 2011;
◆  Љубица Томић, књижничар, радила од 1995. до 2001;
◆  Мирјана Милановић, библиотекар, радила од 2001. до 2015.

Биографије
КСЕНИЈА Р. 

ЏУВЕРОВИЋ САВИЋ 
маст. библ. инф. 

Шеф Библиотеке
Рођена je 1975. године у Београ- 

ду, где је завршила Дванаесту бео-
градску гимназију и дипломира-
ла на Филолошком факултету на 
Катедри за библиотекарство и ин- 

форматику. Мастер академске студије другог степена у тра-
јању од једне године из области високошколских библио-
тека завршава на истом факултету 2011. године.

Током мастер студија почиње да ради на пословима би-
блиотекара у Библиотеци Правног факултета у периоду од 
две године, након чега прелази на Грађевински факултет 
2013. године у чијој Библиотеци ради до данас.

У том периоду положила је стручни библиотекарски ис-
пит, стекла лиценцу за рад у систему COBISS, као и лиценце 
и сертификате из, до сада, укупно 23 акредитована семинара 
које је похађала у Народној библиотеци и Универзитетској 
библиотеци Светозар Марковић.

Приредила је два наслова у издању Грађевинског факул-
тета: кратку монографију Факултета из 2015. године и Бесе-
де са Грађевинског факултета из 2017. године.

ДАНИЈЕЛА С. УРОШЕВИЋ 
екон. техн.

Самостални књижничар
Рођена је 1970. године у Београ-

ду, где је завршила Прву eкономску 
школу Владимир Перић Валтер.

На Грађевинском факултету по- 
чиње да ради 1997. године као књи- 
жничар у Библиотеци, а звање са- 
мосталног књижничара стиче 2017. 
године.

Има положен државни и библиотекарски испит. Поха-
ђала је разне курсеве и семинаре из области библиотекар-
ства и стекла лиценце.

ЈАСМИНА Ј.  
ЊЕГОВАН ПОПОВИЋ 

дипл. ист. умет.
Уредник за издавачку делатност

Рођена у Београду 1976. године 
где је завршила Прву београдску 
гимназију. Дипломирала је на Фи-
лозофском факултету на одељењу 
Историја уметности.

Радила је у удружењима и уста-
новама образовања и културе. На 
Грађевинском факултету ради од 2020. године, где обавља 
посао уредника за научноистраживачку документацију и из-
давачку делатност. Уређује садржај презентације Факултета 
у сегменту ПР-а, на веб-презентацији, као и у друштвеним 
медијима.

Чланци из области културе и уметности су јој објављи-
вани у медијима и стручној литератури.
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Опис посла
Инжењерски рачунски центар (ИРЦ) Грађевинског факул-
тета је у другој половини 90-их година прошлог века конач-
но напустио концепт централизованог mainframe рачунара, 
на ком је рад био могућ углавном преко терминала у самом 
центру, прешавши у потпуности на концепт умрежавања 
PC компатибилних персоналних рачунара лоцираних по 
читавој згради Факултета, испрва у Novell мрежни операти-
вни систем, који је крајем 90-их замењен мрежом базира- 
ном на Microsoft NT 3.5 серверу, на ком је био подигнут Do-
main Controller и Active Directory.

Почетком новог миленијума ИРЦ мења назив у Центар 
за информационе технологије (ЦИТ), који је остао до данас.

У годинама које су уследиле, за разне сервисе које је ис-
прва опслуживао само један сервер (мејл, DNS итд.), због без-
бедности и поузданости, подигнути су засебни серверски ра-
чунари тако да, у случају неминовног рестартовања рачунара 
приликом одржавања једног сервиса, остали сервиси хосто-
вани на другим рачунарима настављају да раде без прекида.

Такође, последњих година скоро сви кључни сервери ра-
де „у пару” као два независна серверска рачунара тако да, 
у случају било каквог отказа једног, други наставља да обе-
збеђује неометан рад сервиса.

Данас ЦИТ обезбеђује рад двадесетак сервера за разне 
сервисе, на које је умрежено преко 300 рачунара у учиони-
цама, читаоници, кабинетима и лабораторијама, као и мо-
гућност приступа на даљину са рачунара изван зграде Фа- 
култета. Пет рачунарских учионица је опремљено са 113 ра- 
чунара, од којих се у четири налази укупно 97 савремених 
i5 рачунара са 32GB RAM-а и SSD дисковима, довољно мо-
ћних да се на њима извршава практично сваки савремени 
софтверски пакет.

Информациони систем Студентске и Кадровске службе 
и веб-сервиси који се на њега ослањају
Информациони систем Студентске и Опште службе развила 
је в. проф. др Наташа Прашчевић, дипл. грађ. инж., која је 
рад на њему започела још пре двадесетак година и настави-
ла да га континуирано развија све до данас, перманентно га 
унапређујући и модификујући у зависности од измењених 
околности и/или новонасталих потреба Факултета за квали-
тетно одвијање наставе.

Поред форми и апликација за директну комуникацију са 
базом овог система, које у раду свакодневно користе запосле-
ни у Студентској и Општој служби, колегиница Прашчевић 
је, у сарадњи са проф. др Милошем Ковачевићем, дипл. ел. 

инж., и Стеваном Стевићем, дипл. грађ. инж., развила већи 
број веб-сервиса повезаних са базом Студентске службе, које 
свакодневно користе наставници и студенти Факултета. Ме-
ђу њима треба издвојити сервис за уношење оцена и потпи-
са (https://indeks.grf.bg.ac.rs) за наставнике, затим платформу 
студентских сервиса (https://in.grf.bg.ac.rs), који су реализо-
вани у сарадњи са проф. Ковачевићем, као и електронски 
шалтер за студенте (https://esalter.grf.bg.ac.rs/) и електронску 
пријаву пријемних испита (https://prijemni.grf.bg.ac.rs/), који 
су реализовани у сарадњи са колегом Стевићем из ЦИТ-а.

веб-презентација Факултета 
и факултетска интранет апликација
Проф. др Милош Ковачевић, дипл. ел. инж., пре двадесетак 
година развио је веб-презентацију Факултета и факултетску 
интранет апликацију, а 2013. године их је заменио новом и 
модернијом верзијом. Током свих ових година обе верзије 
су повремено унапређиване у складу са исказаним потреба-
ма Факултета. Интранет апликација представља систем за 
управљање садржајем који омогућава наставницима и не-
наставном особљу да креира, ажурира и претражује неоп-
ходне садржаје на јавном и интерном веб-сајту (предметне 
табле, систем за документе и обавештења, информације о 
студијским програмима, предметима и наставницима, науч-
но-наставна већа и др.). Поред тога, проф. Ковачевић је уче-
ствовао у развоју већ поменутих сервиса повезаних са базом 
Студентске службе.

Информациони системи које је развио 
Центар за информационе технологије
Колега Стеван Стевић, дипл. грађ. инж., је, поред помену-
тих сервиса реализованих у сарадњи са проф. Прашчевић, 
развио и у континуитету непрестано развија велики број 
софтверских решења која повезују различите факултетске 
системе, што је веза између информационих система Сту-
дентске и Финансијске службе, као посебних апликација од 
којих се издваја платформа за електронске седнице Настав-
но-научног већа, која је настала у време епидемије вируса 
Ковид-19 (https://eglasanje.grf.bg.ac.rs/).

Запослени у Центру за информационе технологије

Тренутно запослени
◆  Бојан Тепавчевић, шеф ЦИТ-а, ради од 1986;
◆  Никола Панић, руководилац за комуникације, ради од 1999;

CIT Centar za informacione tehnologije
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◆  Стеван Стевић, администратор и програмер-инжeњер, ра- 
ди од 2008;

◆  Никола Тејић, оператер и администратор за комуникаци-
је, ради од 2010;

◆  Дрита Хајрај, техничко-оперативни копирант, ради од 
2005.

Раније радили
◆  Александар Урошевић, оператер за рад у Свечаној сали, ра- 

дио од 1980. до 2017;
◆  Нада Аџић, технички администратор, радила од 1976. до 

2005;
◆  Мирјана Поповић, оператер, радила од 1971. до 2006;
◆  Милан Бошковић, оператер за рачунарске учионице, ра-

дио од 1973. до 2008;
◆  Милован Петровић, оператер за рачунарске учионице, ра-

дио од 1969. до 2012;
◆  Петар Лазовић, оператер и администратор, радио од 2000. 

до 2008;
◆  Дејан Антанасковић, систем-инжењер, радио од 2004. до 

2006.

Биографије
БОЈАН Т. ТЕПАВЧЕВИЋ 

дипл. грађ. инж. 
Шеф Центра за информационе тех- 
нологије

Рођен је 1962. године у Београ-
ду, где се школовао и дипломирао 
на Грађевинском факултету, на ко-
ме је почео да ради још 1985. годи-
не у рачунском центру ИМК преко 
студентске задруге, да би 1989. го-
дине засновао и формални радни 
однос. На позицији шефа ЦИТ-а је од 2005. године.

Од краја 70-их година прошлог века интензивно се бави 
рачунарима и програмирањем. Главни је аутор великог броја 
рачунарских програма, од којих је најзначајнији софтверски 
пакет за анализу конструкција SAN који је освојио прву награ-
ду на II југословенском семинару о примени CAD технологи-
ја CAD-Форум у Новом Саду, и који је дуго коришћен како 
у настави на Факултету, тако и за прорачуне у оквиру раз-
них пројеката широм света, између осталог: Zepter зграде у 
Варшави и Београду, Железничке станице Београд-центар, 
Београдске арене, спортске дворане у Омску, Великој Плани, 
Игалу, Златибору, као и ОКК Раковица, ФФК Београд пут у 
Београду, Беобанке на Славији, Арбат куле у Москви, хоте-
ла Дагомиш у Сочију, Burj Al Arab у Дубаију, Ахал и Салик у 
Ашхабаду, Сбербанк у Москви, Јенисеј банке Краснојарску, 
ТЦ Бранимир Центар и ЕКЗ и Домовинског моста у Загребу, 

Гат4 Марине Порто Монтенегро у Тивту, бензинске станице  
Дејтон, Gemax, Зекстра и Ауди Аутокомерц у Београду, си-
лоса Хмељницки и Исик у Русији, Пећке Патријашије и цркве 
Светог Саве у Петровцу на Млави, Градишту, Прерадовцу и 
Калинићу, ТЦ Al Mariah, Marina, Al Raha & Khalidiya Mall, Gra- 
nd Mariah Cinema, New Grand Stand, Yas Island Ferrari F1 SE & 
SW и SKMC car parks у Абу Дабију, Mall of the Emirates, Muhais- 
nah, Times Square Mall и Sheikh Zayed R.bldg у Дубаију, SWRO Pla- 
nt Jebel Ali UAE, Al Rahba General Hospital, мостова Kogljahrer-
brücke Аустрија, Ракоње Бијело Поље, Златибор М21, изнад Ул. 
Јурија Гагарина у Београду, на ауто-путу Х-4, 6-1/1 Борст И и 
преко ауто-пута А5 (Цогетинци – Вучја Вас) у Словенији, на 
ауто-путу преко Дунава код Новог Сада и многих других.

НИКОЛА Б. ПАНИЋ 
маст. менаџер

Руководилац послова телекомуни-
кационих система

Рођен је 1968. године у Београ-
ду, где је завршио основну, средњу 
школу, као и мастер студије. Пре 
доласка на Факултет радио је у уста- 
новама Геозавод – Геофизички ин-
ститут и НИС Нафтагас – Геофизи- 
чки институт.

На Грађевинском факултету ради од 1999. године где је 
успешно обављао послове на позицијама оператера у сервер- 
-сали, систем-инжењера и руководиоца послова за телекому-
никациoне системе. Учествовао је као члан тима нанеколико 
привредних пројеката: стручни надзор над извођењем ар-
хитектонско-грађевинских радова на реконструкцији То- 
пионице и доградњи Фабрике сумпорне киселине у Бору; 
стручни надзор током реализације инвестиционих радова у 
Руднику бакра Мајданпек; стручни надзор на уградњи фил-
тер пресе на погону филтраже у РБМ-у Мајданпек; стручни 
надзор пројекта проширења флотацијског јаловишта Велики 
Кривељ на нулто поље; стручни надзор над извођењем радо-
ва на изградњи ауто-пута Е-76; стручни надзор на санацији 
колектора Кривељске реке испод флотакцијског јаловишта 
Велики Кривељ; стручни надзор на изградњи флотације и 
објекта будућег јаловишта на лока-
цији рудника Чукару Пеки.

СТЕВАН М. СТЕВИЋ 
дипл. инж. грађ.

Програмер-инжeњер
Рођен је 1980. године у Требињу, 

где је завршио основну школу и Ги- 
мназију Јован Дучић. Дипломирао 
je на Грађевинском факултету Уни- 
верзитета у Београду, на коме је по- 
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чео да ради још 2008. године у Центру за информационе 
технологије. Успешно je обављао послове на позицијама опе- 
ратера, систем-администратора, програмера и програмера-
-инжeњера.

Учествовао je на пројектима стручног надзора над 
извођењем архитектонско-грађевинских радова на реконстру- 
кцији Tопионице и доградњи Фабрике сумпорне киселине 
у Бору и стручног надзора током реализације инвестицио-
них радова у Руднику бакра Мајданпек.

Опис посла
Финансијска служба Грађевинског факултета бави се орга-
низацијом, координацијом и контролом финансијских и ра- 
чуноводствених послова; развија, дефинише и координи-
ра припрему финансијских планова; координира израду и 
припрему финансијских извештаја. 

Пружа потребна обавештења и поступа по примедбама у 
складу са важећим прописима; прати правне прописе и кон-
тролише спровођење законитости наменског и економичног 
трошења финансијских средстава; контролише наменско 
коришћење и економичност средстава приликом склапања 
уговора; врши пријем и контролу формалне исправности 
књиговодствених исправа; обрађује, контира и припрема 
документацију за књижење; евидентира све пословне проме-
не у пословне књиге и евиденције; врши књижење основних 
средстава; припрема документацију за новчане уплате и ис-
плате; контира и књижи изводе; припрема излазне рачуне 
и другу документацију за наплату; одлаже, чува и архивира 
рачуноводствене исправе у складу са прописима.

Обрачунава зараде, накнаде путних и других трошкова, 
хонораре и остала давања запосленима или уговорно анга-
жованим лицима; припрема и обрађује документацију за 
исплату зарада, накнаду зарада и других примања радни-
ка; припрема сву прописану документацију за подношење 
Пореској управи и другим, прописима установљеним орга-
нима и службама.

Запослени 
у Финансијско-материјалној служби

Тренутно запослени
◆  Никола Младеновић, шеф Финансијске службе, ради од 

2007;
◆  Вера Тејић, референт за финансијско-рачуноводствене по- 

слове, ради од 1980;
◆  Олга Алексић, финансијско-рачуноводствени аналитичар, 

ради од 2017;
◆  Јована Адамов, самостални финансијско-рачуноводстве-

ни сарадник, ради од 2018.

Раније радили
◆  Душан Николић, шеф Финансијске службе, радио од 1990. 

до 2002. и од 2011. до 2017;
◆  Драгутин Качулан, шеф Финансијске оперативе, радио од 

1977. до 2012;
◆  Јелисавета Љубичић, књиговођа основних средстава, ра-

дила од 1964. до 1998;
◆  Драгана Шевић, референт за обрачун зарада, радила од 

1979. до 2014;
◆  Гордана Сухански, ликвидатор, радила од 1977. до 2004;
◆  Вука Грбић, ликвидатор, радила од 1976. до 2001;
◆  Кристина Тешовић, благајник, радила од 1978. до 2005;
◆  Марко Булић, магационер, радио од 1970. до 2003;
◆  Урош Цветковић, набављач, радио од 1974. до 2017;
◆  Ђурђинка Фехер, техничко-оперативни пословођа, ради-

ла од 1976. до 2006;
◆  Симић Станка, офсет-копирант, радила од 1973. до 2006;
◆  Даница Пеиновић, магационер, радила од 1977. до 2013.

Биографије
НИКОЛА З. МЛАДЕНОВИЋ 

дипл. економиста
Шеф Финансијске службе

Рођен је у Београду 1978. годи-
не. Завршио је Тринаесту гимнази-
ју у Сочију. Дипломирао је у Руској 
Федерацији на Државној академи-
ји сфере сервиса и услужне делат-
ности, са квалификацијом дипло-
мирани економиста, специјалност 
Kњиговодствена евиденција и пре-
глед и провера финансијских књига предузећа.

Радио је у предузећу Минел електроопрема и постројења 
а. д. од 5. 7. 2004. до 30. 5. 2006. године као сарадник за еко-
номско-финансијске послове у Бизнис администрацији. На 
Грађевинском факултету ради од 1. 6. 2006. године где је 
обављао послове руководиоца финансијске оперативе, а тре- 
нутно обавља послове на позицији руководиоца финансиј-
ско-рачуноводствених послова.

FMS Finansijsko-materijalna slu`ba
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Учествовао је у изради неколико правилника који су 
усвојени на Савету факултета и који се данас примењују, 
као и у администрацији неколико међународних пројеката 
(један од њих је и пројекaт EDUCATE). Учествовао је као 
члан тима на неколико привредних пројеката: стручни над-
зор над извођењем архитектонско-грађевинских радова на 
реконструкцији Топионице и доградњи Фабрике сумпор-
не киселине у Бору; стручни надзор током реализације ин-
вестиционих радова у оквиру Рудника бакра Мајданпек; 
стручни надзор по струкама на уградњи филтер пресе на 
погону филтраже у РБМ-у Мајданпек; стручни надзор про-
јекта проширења флотацијског јаловишта Велики Кривељ 
на нулто поље; стручни надзор над извођењем радова на 
изградњи ауто-пута Е-76, стручни надзор на санацији ко-
лектора Кривељске реке испод флотакцијског јаловишта 
Велики Кривељ; стручни надзор на изградњи флотације 
и објекта будућег јаловишта на локацији рудника Чукару 
Пеки.

ВЕРА М. ТЕЈИЋ
Референт за финансијско-рачуно-
водствене послове

Рођена је 1958. године у Београ-
ду. Завршила је Шесту београдску 
гимназију 1977. године. На Грађе-
винском факултету почела је да 
ради 1980. године на пословима у 
Рачунском центру, Рачуноводству, 
Општој и Студентској служби на 
одређено време. У Институту за 
хидротехнику ради на пословима техничког секретара у 
периоду од 1984. до 2003. године, где је, уз секретарски по-
сао, учествовала у обради неколико уџбеника професора са 
Грађевинског факултета и била техничка подршка у органи-
зацији неколико међународних конференција.

Од 2003. године ради у Финансијској служби као фи-
нансијско-рачуноводствени референт на пријему и обради 
улазне и излазне документације, обрачуну путних налога, 
води благајну и касу узајамне помоћи.

Опис посла
Општа служба Грађевинског факултета бави се правним, 
административним, кадровским пословима и пословима ја- 
вних набавки.

Послови јавних набавки обухватају све радње које се 
тичу набавке различитих добара и услуга важних за по-
словање Факултета, а које су дефинисане важећим пропи-
сима.

Правни послови подразумевају израду правних доку-
мената, усклађивање пословања Факултета са важећим про- 
писима, израду правилника и њихову примену.

Административни послови обухватају пријем и до-
ставу докумената, вођење евиденције примљених, посла-
тих и интерних докумената, вођење кадровске евиденције, 
израду различитих врста потврда, решења и других доку-
мената која се тичу права и обавеза запослених на Факул-
тету. Евиденција примљених и послатих докумената врши 
се мануелно кроз књигу деловодника и пописа општих 
аката.

Планира се прелазак на дигитални облик евидентирања 
средином 2021. године. Кадровска евиденција је осавреме-
њена новим системом евидентирања података о запосле-
нима кроз компјутерски програм који је развила проф. др 
Наташа Прашчевић. Овај програм значајно олакшава пра-
ћење свих промена које се тичу запослених.

Запослени у Општој служби

Тренутно запослени
◆  Милена Роквић, в. д. секретара, службеник за јавне на-

бавке, ради од 2015;
◆  Емилија Продановић, в. д. руководилац правних, кадров-

ских и административних послова – шеф Службе, ради 
од 2019;

◆  Александар Костић, референт за правне, кадровске и ад-
министративне послове, ради од 1998;

◆  Љиљана Станковић, виши стручнотехнички сарадник за 
остале делатности, ради од 1976;

◆  Петар Ђукановић, службеник за јавне набавке, ради од 
2008;

◆  Ружица Вуковић, техничар штампе, ради од 1996;
◆  Никола Богдановић, курир, ради од 1998.

Раније радили
◆  Милан Гавриловић, шеф Опште службе, радио од 1994. до 

2005;
◆  Добрица Трајановић, референт за кадровско-персоналне 

послове, радила од 1976. до 2004;
◆  Љубина Ћендић, администратор деловодног протокола, 

радила од 1973. до 2006;
◆  Драгица Дабетић, референт органа управљања, радила од 

1977. до 2006;

OSL Op{ta slu`ba
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◆  Радојка Радуловић, референт за правне кадровске и адми-
нистративне послове, радила од 1984. до 2020;

◆  Душанка Малешевић, курир, радила од 1972. до 2006.

Биографије
МИЛЕНА В. РОКВИЋ 

дипл. правник
В. д. секретара Факултета

Рођена је 1978. године у Бео-
граду, где је завршила Трећу бео-
градску гимназију и Правни фа-
култет у Београду, на коме је 2007. 
године дипломирала на Привре-
дном смеру.

Након завршетка факултета ста- 
жира и ради као адвокатски при- 
правник у адвокатским канцеларијама Томашевић и Мла-
деновић – Живковић у Београду, у којима је стицала искуство 
у парничним и ванпарничним поступцима, као и у области 
привредног права. Године 2011. стиче сертификат о поло-
женом правосудном испиту. Након тога, од 2012. до 2015. 
године, самостално ради као адвокат заступајући клијенте 
у парничним и ванпарничним поступцима. Године 2013. 
стиче сертификат из области права детета у кривично- 
-правној заштити малолетних лица. Од 2015. године ради 
на Грађевинском факултету у Београду, где је обављала по-
сао референта за јавне набавке у Општој служби. Године 
2017. стиче сертификат о положеном испиту за службеника 
за јавне набавке. Од 2019. године обавља посао в. д. секре-
тара Факултета, координира радом стручних служби Фа-
култета, припрема материјал за седнице органа Факултета 
и извршава њихове одлуке, брине о примени закона и про-
писа и обавља низ других послова.

ЕМИЛИЈА Г. ПРОДАНОВИЋ 
маст. правник

В. д. шефа Опште службе
Рођена је 1987. године у Леско-

вцу, где је завршила гимназију. 
Дипломирала је на Правном фа- 
култету Универзитета у Београ-
ду 2012. године, након чега упи-
сује мастер академске студије на 
Међународно-правном модулу. То- 
ком трајања мастер студија оба-
вила је годину дана приправничког стажа у Привредном 
суду у Београду и годину дана приправничког стажа у 
адвокатској канцеларији адвоката Бисерке Цонић у Лес-
ковцу.

Након завршетка мастер студија 2014. године сели се у 
Аустралију (Мелбурн), где прво волонтира у међународној 
хуманитарној организацији World Vision International на ра-
звоју градова средње величине у неразвијеним подручјима, а 
после ради у телекомуникационој компанији Оptus као кон- 
султант за мала и средња предузећа.

Након повратка у Србију, 2019. године почиње да ради 
на Грађевинском факултету Универзитета у Београду на 
пословима вишег стручнотехничког сарадника за остале 
делатности у Општој служби. У том периоду положила је 
правосудни испит са одликом из предмета Кривично пра-
во. Учествовала је у изради неколико правилника који су 
усвојени на Наставно-научном већу Факултета и који се 
данас примењују. На послове в. д. руководиоца правних, 
кадровских и административних послова – шефа Службе 
распоређена је у јануару 2021. године.

ПЕТАР Л. ЂУКАНОВИЋ 
дипл. менаџер

Службеник за јавне набавке
Рођен је 1981. године у Београ-

ду, где је завршио основну, средњу 
школу, као и основне академске 
студије. Пре доласка на Факултет 
радио је у Шумарском институту 
и Министарству финансија.

На Грађевинском факултету ра- 
ди од 2008. године, где је успеш-
но обављао послове вишег стручнотехничког сарадника за 
остале делатности у Општој служби, као и послове јавних 
набавки који обухватају све радње које се тичу набавке раз-
личитих добара и услуга у вези са пословањем Факултета, а 
које су дефинисане важећим законима и прописима.

НИКОЛА Л. БОГДАНОВИЋ
Курир Факултета

Рођен је 1971. године у Београ- 
ду. Завршио је Дрвно-прерађива- 
чку школу „Момчило Поповић Оз-
рен. На Грађевинском факултету 
почиње да ради 1988. године, где 
од 2006. године обавља послове ку- 
рира при Општој служби Факул-
тета.
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Опис посла
Техничка служба, у оквиру заједничких служби, обавља:
◆  одржавање хигијене на око 10 000 m² простора зграде који 

припада Факултету;
◆  одржавање исправности инсталација, опреме, уређаја и 

постојећег инвентара у свим просторијама које припадају 
Факултету;

◆  организацију портирских послова са 24-часовним дежур-
ством (у дневној смени са по једним, а у ноћној смени са 
по два извршиоца) на чувању и обезбеђивању објекта и 
имовине;

◆  вођење архиве израђене пројектне документације инве-
стиционог одржавања;

◆  организовање контроле исправности противпожарних уре-
ђаја и опреме и води бригу о њиховом обнављању, као и 
система за аутоматску детекцију и дојаву пожара;

◆  послове из области заштите од пожара, безбедности и 
здравља на раду, ванредних ситуација и одбране и зашти-
те животне средине;

◆  управи Факултета подноси извештаје о раду;
◆  координира рад са надлежним инспекцијама и учествује 

у спровођењу решења надлежних органа РС.

Запослени у Техничкој служби

Тренутно запослени руководиоци и референти
◆  Гојко Минић, VII, шеф Техничке службе, ради од 16. 11. 2016;
◆  Зоран Шуменковић, IV, референт за санитарну контролу 

и заштиту животне средине, ради од 25. 10. 2001.

Раније управник зграде
◆  Даница Јеловац, VII, управник зграде техничких факулте-

та, радила од 1. 2. 1990. до 14. 12. 2012.

Тренутно запослени на пословима заштите објекта
◆  Малиша Козић, ВС, ради од 1. 6. 2018;
◆  Александар Смиљанић, ВС, радио од 25. 11. 1994. до 31. 1. 

1998. и од 1. 3. 2019;
◆  Драгутин Тодоровић, ради од 26. 2. 2011;
◆  Марко Машојевић, ради од 1. 10. 2018;
◆  Мица Арбутина, ради од 14. 4. 1995.

Раније радили на пословима заштите објекта
◆  Слободан Бугарић, радио од 14. 11. 1977. до 7. 1. 2006;
◆  Мирко Кољеншић, радио од 5. 11. 1999. до 17. 6. 2015;
◆  Предраг Вуковић, радио од 1. 3. 1999. до 19. 10. 2014;
◆  Михајло Костић, радио од 3. 12. 2003. до 14. 8. 2005;

◆  Александар Контић, радио од 17. 8. 2004. до 1. 8. 2009;
◆  Немања Козић, радио од 12. 5. 2015. до 31. 1. 2021;
◆  Иван Вукићевић, радио од 1. 2. 2017. до 31. 1. 2021.

Тренутно запослени на пословима техничког одржавања
◆  Милета Шљиванчанин, ради од 1. 7. 1994;
◆  Дејан Анђелковић, ради од 12. 2. 2001;
◆  Милован Крстић, ради од 19. 6. 2017.

Раније радили на пословима техничког одржавања
◆  Драго Радловић, радио од 3. 6. 1980. до 2. 11. 2015;
◆  Љубиша Анђелковић, радио од 19. 6. 1988. до 30. 6. 2011;
◆  Жељко Шљиванчанин, радио од 1. 5. 1996. до 26. 7. 1999.

Тренутно запослени на пословима одржавања
◆  Катарина Гајтановић, ВС, ради од 15. 12. 2004;
◆  Јелена Романовић, ради од 24. 1. 2006;
◆  Снежана Мемаровић, ради од 25. 1. 2006;
◆  Јулија Здравковић, ради од 3. 5. 2006;
◆  Марта Илић, ради од 1. 11. 2007;
◆  Марина Крстић, ради од 9. 11. 2009;
◆  Сунчица Нешић, ради од 1. 1. 2014;
◆  Марина Петровић, ради од 25. 3. 2014;
◆  Гордана Јовић, ради од 1. 3. 2016;
◆  Марина Костић Петровић, ради од 8. 3. 2016;
◆  Биљана Живковић, ради од 1. 3. 2018;
◆  Стојанка Антанасијевић, ради од 1. 12. 2018;
◆  Драгица Ћатић, ради од 1. 1. 2019;
◆  Лидија Бузов, ради од 18. 2. 2019;
◆  Дрена Јевтић, ради од 7. 5. 2019;
◆  Јасмина Тодоровић, ради од 1. 7. 2019.

Раније радили на пословима одржавања
◆  Миланка Здравковић, радила од 27. 10. 1970. до 18. 9. 2005;
◆  Милена Петровић, радила од 5. 6. 1973. до 28. 2. 2005;
◆  Зора Кошпенда, радила од 18. 9. 1973. до 23. 7. 2009;
◆  Олгица Анђелковић, радила од 13. 1. 1975. до 31. 8. 2005.
◆  Мирјана Костић, радила од 31. 1. 1977. до 31. 3. 2012;
◆  Радмила Коларевић, радила од 6. 2. 1979. до 11. 12. 2007;
◆  Станка Столић, радила од 1. 11. 1983. до 6. 2. 2015;
◆  Спасенка Дончић, радила од 17. 12. 1983. до 6. 1. 2006;
◆  Вера Јовановић, радила од 3. 6. 1985. до 30. 11. 2018;
◆  Ружица Карамучић, радила од 15. 3. 1988. до 15. 6. 2019;
◆  Бранимир Нешић, радио од 9. 1. 1989. до 7. 11. 2016;
◆  Лепосава Ћурчић, радила од 13. 2. 1989. до 16. 7. 2009;
◆  Зорица Јовановић, радила од 8. 7. 1994. до 23. 10. 2002;
◆  Љуба Метикош, радила од 1. 4. 1996. до 23. 8. 2017;
◆  Александра Делић Малешевић, радила од 9. 10. 2001. до 

20. 11. 2002. и од 1. 4. 2012;

TSL Tehni~ka slu`ba
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◆  Ремзија Веснић, радила од 20. 9. 2005. до 31. 3. 2007. и од 
15. 5. 2007. до 30. 12. 2013;

◆  Аделина Метикош, радила од 22. 9. 2008. до 28. 2. 2018;
◆  Тамара Вуковић, радила од 1. 2. 2009. до 1. 3. 2016;
◆  Јована Тодоровић, радила од 25. 3. 2014. до 31. 8. 2020.

Биографије
ДАНИЦА П. ЈЕЛОВАЦ 

дипл. грађ. инж.
Управник зграде 

Рођена је у Пљевљима 1953. го- 
дине. Завршила је гимназију у Пље- 
вљима 1972. године. Уписала је Гра-
ђевински факултет исте године у 
Београду. Дипломирала је на одсе-
ку за Бетонске конструкције. Завр-
шила је специјализацију и стекла 
звање националног стручњака за 
одржавање техничких система на Машинском факултету у 
Београду.

Почиње да ради у ГП ДОМ 1979. године, где проводи де-
сет година на пословима пројектовања, припреме, извођења 
и санације стамбених и пословних објеката у Београду. По-
ложила је државни испит и стекла лиценце за пројектовање 
и извођење.

Са позиције одговорног руководиоца радова на гради-
лишту, прелази на радно место управника зграде Технич-
ких факултета на Грађевинском факултету у Београду, што 
успешно обавља од 1990. до 2012. године, када одлази у 
пензију.

ГОЈКО В. МИНИЋ 
проф. нар. одбр.

Шеф Техничке службе
Рођен је 1962. године у Дани-

ловграду, где стиче основно и сре- 
дње образовање. Диплому про-
фесора народне одбране стиче у 
фебруару 1988. године на Факул-
тету народне одбране у Београду. 
Током досадашњег рада, обављао 
је послове код 14 послодаваца, уса-
вршавајући се у областима рада: заштита од пожара, зашти- 
та на раду – безбедност и здравље на раду и ванредне си-
туације, о чему поседује уверења о стручним испитима и 
лиценцу. На Грађевинском факултету ради од 2016. годи-
не као руководилац послова заштите, безбедности и здравља 
на раду – шеф Техничке службе.

ЗОРАН М. ШУМЕНКОВИЋ 
ек. техн.

Референт
Рођен је 1959. године у Београ-

ду, где стиче звање економског тех-
ничара. Од 1979. године запослен 
је у Фабрици медицинских уређаја 
Сутјеска, одакле 2000. године до-
лази на Грађевински факултет, где 
је у Техничкој служби обављао сле-
деће послове: портира, заменика 
шефа Техничке службе. Тренутно је референт Факултета за 
противпожарну заштиту, као и референт за санитарну кон-
тролу и заштиту животне средине.
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DoKToRI NAUKA, mAgISTRI NAUKA,
SPEcIjAlISTI, DIPl. IN@. 5 goD.,

mASTER IN@., DIPl. IN@. 4 goD.

1996.
Грађевинарство

1.  Гавран M. Дејан 
2.  Деспотовић Ж. Јован
3.  Матовић В. Милан

1997.
Геодезија

1.  Марковић M. Драган

Грађевинарство
1.  Ковачевић Ј. Желимир
2.  Покрајац Н. Дубравка

1998.
Грађевинарство

1.  Ђорђевић Б. Зоран 
2.  Капор Д. Влада
3.  Капор С. Радомир
4.  Кекановић Д. Милан
5.  Лукић Ч. Драган

1999.
Геодезија

1.  Дачић Д. Миодраг 

Грађевинарство
1.  Бешевић Т. Мирослав
2.  Ђурић В. Душко
3.  Јанковић С. Ксенија
4.  Коматина М. Дејан
5.  Лучић В. Душко
6.  Продановић М. Душан
7.  Радојевић Д. Душан
8.  Сантрач Б. Петар 
9.  Спасојевић Д. Александар

10.  Станић Д. Милош

Спискови се дају за период од 1. јула 1996. до 30. јуна 2021. године.

◆ Spisak doktora nauka

2000.
Геодезија

1.  Божић С. Бранко
2.  Трифковић Н. Милан 

Грађевинарство
1.  Вујовић А. Перо
2.  Дивац Љ. Дејан
3.  Мишковић М. Зоран 
4.  Стефановић Илић В. Анђелија

2001.
Геодезија

1.  Вучков А. Стојанчо 
2.  Делчев Т. Синиша

Грађевинарство
1.  Ђорђевић Д. Слободан
2.  Ковачевић И. Душан
3.  Комненовић Т. Милорад 
4.  Маринковић Б. Снежана
5.  Поповић Ј. Зденка
6.  Салатић М. Ратко

2002.
Геодезија

1.  Госпавић И. Загорка 
2.  Цветковић Д. Зорица

Грађевинарство
1.  Марковић А. Златко
2.  Поповић Р. Жељко 
3.  Уљаревић Г. Мато

2003.
Геодезија

1.  Благојевић М. Драган

Грађевинарство
1.  Дашић П. Тина
2.  Зејак М. Радомир
3.  Малешев М. Мирјана
4.  Марковић Г. Ненад
5.  Радоњанин С. Властимир
6.  Секулић В. Горан 
7.  Стевановић Д. Бошко

2004.
Геодезија

1.  Бајат Ј. Бранислав
2.  Борисов А. Мирко

Грађевинарство
1.  Борота Н. Предраг
2.  Прашчевић Ж. Наташа
3.  Томовић Н. Сретен
4.  Цекић Д. Зоран

2005.
Геодезија

1.  Гучевић П. Јелена
2.  Одаловић Р. Олег
3.  Цвијетиновић П. Жељко 

Грађевинарство
1.  Димкић А. Милан 
2.  Кнежевић С. Милош
3.  Плавшић Д. Јасна
4.  Стипанић Е. Братислав

2006.
Грађевинарство

1.  Бабић Младеновић Ј. Марина 

2007.
Геодезија

1.  Огризовић Р. Вукан

Грађевинарство
1.  Вукућевић Ж. Мирјана
2.  Гопчевић Л. Шпиро 
3.  Иванишевић Б. Ненад
4.  Кудрјавцева Т. Људмила
5.  Кузмановић М. Владан
6.  Остојић Л. Жељка
7.  Стојадиновић И. Зоран
8.  Стошић Р. Саша

2008.
Геодезија

1.  Стевић М. Драган 

Грађевинарство
1.  Голић Б. Koсa
2.  Маринковић М. Дејан
3.  Машовић Р. Снежана
4.  Мијушковић Б. Олга

2009.
Грађевинарство

1.  Жугић Зорнија М. Љиљана 
2.  Марковић П. Љубо
3.  Младеновић М. Горан 
4.  Окрајнов Бајић Д. Ружа 

2010.
Геодезија

1.  Милосављевић Б. Зоран
2.  Михајловић М. Рајица
3.  Томић М. Славољуб 

Грађевинарство
1.  Закић М. Димитрије 
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2011.
Грађевинарство

1.  Ђорђевић М. Дејана
2.  Ђукић Д. Весна
3.  Јовановић Б. Станислав 
4.  Јовановић М. Бранислава
5.  Петронијевић С. Предраг
6.  Ћетковић В. Марина

2012.
Геодезија

1.  Вишњић И. Раденко 
2.  Миловановић Ћ. Бранко 

Грађевинарство
1.  Бранисављевић П. Немања
2.  Леловић В. Селимир
3.  Мараш Драгојевић А. Сне-

жана
4.  Михајловић М. Владислава
5.  Суђић В. Симо

2013.
Геодезија и геоинформатика

1.  Килибарда С. Милан
2.  Марошан Ђ. Стеван 
3.  Пејић М. Марко 
4.  Протић Д. Драгутин 

Грађевинарство
1.  Глишовић Р. Иван 
2.  Игњатовић С. Иван
3.  Костић М. Светлана
4.  Љујић В. Миланко
5.  Нефовска Даниловић Т. 

Мариjа
6.  Павловић Ж. Драгутин 
7.  Петрашковић С. Зоран

8.  Пецић П. Ненад
9.  Спремић Ј. Милан

10.  Ћорић Б. Станко
11.  Фуртула Б.Бошко

2014.
Геодезија и геоинформатика

1.  Аврамовић Д. Миливоје 
2.  Грекуловић М. Сања
3.  Самарђић Петровић С. 

Милева 

Грађевинарство
1.  Бабић Б. Бранислав
2.  Добрић Д. Јелена
3.  Милосављевић Д. Бранко
4.  Павловић С. Марко
5.  Фриц М. Сања

2015.
Грађевинарство

1.  Коларевић Б. Милена
2.  Микић С. Миљан
3.  Савић Р. Александар
4.  Стојковић С. Милан
5.  Танасић С. Никола
6.  Тодоровић Ђ. Андријана
7.  Ћипранић Д. Ивана
8.  Ћосић С. Младен
9.  Фриц Т. Ненад

2016.
Геодезија и геоинформатика

1.  Василић М. Виолета
2.  Дробњак М. Синиша
3.  Ђуровић М. Радован
4.  Пејовић М. Милутин
5.  Поповић М. Јован

6.  Тодоровић Дракул С. 
Миљана

7.  Шошкић Ђ. Младен

Грађевинарство
1.  Alalikhan А. Ahmed
2.  Al-Wazni J. Saad
3.  Божић М. Миле
4.  Вајдић М. Невена
5.  Димитријевић М. Борис
6.  Ђукић Р. Александар
7.  Коковић М. Вељко
8.  Коларевић Б. Невенка
9.  Лазаревић М. Лука

10.  Марјановић С. Мирослав
11.  Марковић М. Ђурица
12.  Перовић Б. Зоран
13.  Ранђеловић Б. Ања
14.  Росић М. Никола
15.  Шотић В. Александар

2017.
Геодезија и геоинформатика

1.  Савановић М. Рајко

Грађевинарство
1.  Јоцковић Д. Сања 
2.  Радевић В. Александар
3.  Ћириловић Б. Јелена

2018.
Грађевинарство

1.  Василић А. Жељко
2.  Драгаш С. Јелена
3.  Зиндовић Р. Будо
4.  Ковачевић М. Миљан
5.  Лазовић М. Марија
6.  Маринковић М. Марко
7.  Миловановић Д. Бојан

8.  Мирковић С. Милан
9.  Недељковић Љ. Ђорђе

10.  Петојевић М. Зорана
11.  Радишић Д. Марко
12.  Тошић Д. Никола

2019.
Геодезија и геоинформатика

1.  Анђић М. Дарко
2.  Вишњевац М. Ненад

Грађевинарство
1.  Глуховић М. Нина
2.  Иветић М. Дамјан
3.  Илић Н. Владан
4.  Тодоровић Г. Марија

2020.
Геодезија и геоинформатика

1.  Туцикешић С. Сања

Грађевинарство
1.  Исаиловић М. Душан
2.  Кнежевић Р. Петар
3.  Марјановић С. Милош
4.  Милошевић Н. Игор
5.  Радовановић Д. Слободан
6.  Топаловић В. Жана
7.  Царевић Н. Ведран

2021.
Геодезија и геоинформатика

1.  Секулић М. Александар

Грађевинарство
1.  Милашиновић Р. Милош
2.  Мићић С. Милица
3.  Орешковић Д. Марко

1996.
Грађевинарство

1.  Јанковић Ј. Срђан 
2.  Мрдак Г. Радивоје
3.  Мушкатировић Д. Јасна
4.  Петровић Д. Јасна 
5.  Стевановић Б. Новица
6.  Стевић Ж. Милан
7.  Томановић М. Звонко

1997.
Геодезија 

1.  Борисов А. Мирко
2.  Павел П. Бенка

Грађевинарство 
1.  Бабић Б. Бранислав
2.  Богавац Р. Драгана

3.  Ђукић Р. Александар
4.  Жугић Зорнија М. Љиљана
5.  Јовановић Б. Станислав
6.  Мараш А. Снежана
7.  Машовић Р. Снежана
8.  Мијушковић Б. Олга
9.  Нандор Н. Маго

10.  Павловић Ж. Драгутин
11.  Радовановић Д. Жељка
12.  Радоичић Р. Весна
13.  Радојевић Д. Биљана
14.  Рутешић М. Снежана
15.  Синђић Гребовић В. Радмила
16.  Христодуло С. Владимир

1998.
Геодезија 

1.  Миловановић Ђ. Бранко
2.  Томић М. Славољуб

Грађевинарство
1.  Габуровић Н. Зоран
2.  Ђорђевић М. Дејана
3.  Кузмановић М. Владан
4.  Милановић П. Тина
5.  Прашчевић Ж. Наташа

1999.
Геодезија 

1.  Стевић М. Драган

Грађевинарство
1.  Антић Ђ. Бојан
2.  Вишњић И. Раденко 
3.  Иванишевић Б. Ненад
4.  Маринковић М. Дејан
5.  Радовић М. Небојша
6.  Стокић Благојевић Д. 

Борислава

7.  Трајковић Г. Биљана
8.  Шабановић М. Ружа

2000.
Геодезија

1.  Механџиски Р. Васил
2.  Одаловић Р. Олег
3.  Регодић Д. Миодраг 

Грађевинарство
1.  Elgellali М. Emad
2.  Mufid Al Halidi 
3.  Nageah М. Osama 
4.  Subkha М. Subhi
5.  Авакумовић Д. Весна
6.  Балабушић Ј. Мирко
7.  Ивановић Б. Биљана
8.  Јокановић М. Игор
9.  Стојадиновић И. Зоран 
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2001.
Геодезија

1.  Васовић П. Јелена
2.  Војиновић Д. Милош
3.  Копривица М. Славољуб
4.  Насевски Д. Митре
5.  Недељковић Остојић Д. 

Јасмина
6.  Радојичић М. Стеван
7.  Стјеповић П. Здравко
8.  Цвијовић М. Чедомир

Грађевинарство
1.  Бошковић М. Радуле
2.  Закић М. Димитрије
3.  Лазаревић Ж. Олгица
4.  Милић В. Братислав
5.  Цекић Д. Зоран

2002.
Геодезија

1.  Бранковић М. Стојанка
2.  Огризовић Р. Вукан

Грађевинарство
1.  Гопчевић Л. Шпиро
2.  Дмитровић С. Ивана
3.  Липовац В. Јован
4.  Мараш В. Ирена 

2003.
Геодезија

1.  Илић Б. Александар 

Грађевинарство
1.  Al Zaiyat М. Fatma
2.  Ali Emhemed Saed Al Malty
3.  Ali Mabruka А. Ali Musbah
4.  Elrutub М. Omar
5.  Hafyana М. Said
6.  Mennass А. Abdulkarim
7.  Mohamed Almke Shapan 

Ekrem
8.  Salem Mami М. Gaber Muftah
9.  Гавриловић Р. Гордана 

10.  Глишић В. Александар
11.  Исаков Д. Зорица

12.  Јаћимовић М. Ненад
13.  Јовановић М. Бранислава
14.  Маркићевић М. Јелена
15.  Марковић П. Љуба
16.  Михајловић М. Владислава
17.  Нефовска Т. Марија
18.  Петронијевић С. Предраг
19.  Пламенац М. Дарко
20.  Радуловић Б. Олга
21.  Рајковић П. Милосав
22.  Шћепановић Ж. Биљана

2004.
Грађевинарство

1.  Митровић Ж. Снежана
2.  Поповић Б. Драган 

2005.
Геодезија

1.  Грујовић П. Драгомир 
2.  Савановић М. Рајко

Грађевинарство
1.  Јеремић С. Предраг 
2.  Милојковић Р. Иван 
3.  Отковић Љ. Ирена
4.  Павловић Јовић М. Зорица
5.  Стојановић Ж. Наташа 
6.  Ћетковић В. Марина 

2006.
Геодезија

1.  Кубурић Д. Мирослав 

Грађевинарство
1.  Вучковић П. Иван
2.  Спремић Ј. Милан
3.  Суђић В. Симо
4.  Ћорић Б. Станко 

2007.
Геодезија

1.  Протић Д. Драгутин 

Грађевинарство
1.  Добрић Д. Јелена
2.  Ерјавец С. Славољуб

3.  Папић Б. Јован
4.  Сеизовић М. Светлана

Computational engineering
1.  Глишовић Р. Иван
2.  Сеизовић М. Светлана

2008.
Геодезија

1.  Анђић М. Дарко 

Грађевинарство
1.  Бранисављевић П. Немања 
2.  Јаковљевић Д. Радомир
3.  Марковић М. Ђурица
4.  Мирковић С. Милан
5.  Павић С. Лазар
6.  Ранђеловић Р. Срђан
7.  Станковић М. Зоран
8.  Шотић В. Александар

Computational engineering
1.  Пенава В. Даворин
2.  Шаркић Б. Анина

2009.
Геодезија

1.  Василић М. Виолета 

Грађевинарство
1.  Живаљевић Р. Слободан
2.  Игњатовић С. Иван
3.  Коковић М. Вељко
4.  Пузавац С. Лепосава

2010.
Геодезија

1.  Бабић М. Никола
2.  Поповић М. Јован
3.  Шошкић Т. Младен

Грађевинарство
1.  Божић М. Миле
2.  Златковић Т. Небојша
3.  Милић Марковић Љ. 

Љиљана
4.  Обрадовић М. Радојко
5.  Ћирић М. Горан

Computational engineering
1.  Рашета Т. Андрија 

2011.
Геодезија

1.  Ђуровић М. Радован

Грађевинарство
1.  Бојовић М. Драган
2.  Бранковић Д. Владан
3.  Миловановић Д. Бојан
4.  Панић Љ. Јуриј

2012.
Грађевинарство

1.  Милановић Г. Горан 
2.  Чоко Д. Бошко

2013.
Геодезија

1.  Несторовић М. Жарко

Грађевинарство
1.  Димитријевић М. Борис
2.  Дебељак М. Мирјана
3.  Марковић Ж. Катарина 

Computational engineering
1.  Липковски А. Јана

2014.
Грађевинарство

1.  Клемен Митровић В. 
Жаклина

2.  Миладиновић Д. Дејан
3.  Тодоровић М. Јасмина

Computational engineering
1.  Лукић М. Игор 
2.  Турина Б. Душан

2016.
Геодезија

1.  Босиочић М. Станислава 
2.  Ћелић С. Драган

Computational engineering
1.  Ћеранић М. Александар 

1996.
Геодезија

1.  Насевски Д. Митре

2000.
Грађевинарство

1.  Ђурић В. Синиша

2005.
Грађевинарство

1.  Бањац М. Слободан

2009.
EDUCATE

1.  Frangos V. Andreas
2.  Kordopati C. Dionysia
3.  Koutiva N. Ifigenia
4.  Maliachova A. Aikaterini

5.  Mamalis N. Loukas
6.  Minasidou M. Kassiani
7.  Moniodi E. Maria
8.  Oikonomidou D. Paraskevi
9.  Vougioukakis C. Sideris

10.  Војт З. Предраг
11.  Лазић П. Марко
12.  Радијељац Л. Сања
13.  Тасић В. Предраг
14.  Топаловић В. Жана

2010.
EDUCATE

1.  Antonaru G. Maria Otilia
2.  Chagios A. Fotios
3.  Diamantis N. Dimitrios
4.  Drounouda A. Chrysanthi
5.  Kakionis T. Panagiotis
6.  Ntalas C. Evangelos
7.  Zambeli T. Aikaterini
8.  Златановић Б. Никола

◆ Zavr{ene specijalisti~ke studije
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9.  Јоксимовић М. Марија
10.  Стојанчић Т. Небојша

2011.
Грађевинарство

1.  Корица Д. Радмила

EDUCATE
1.  Balla N. Lindita Lydia
2.  Bouraimi G. Charikleia - Diana
3.  Исаковић М. Душко
4.  Новковић Д. Ана

2012.
EDUCATE

1.  Manesi S. Eleanna
2.  Patouliotis K. Georgios
3.  Јанковић В. Мартина
4.  Крунић Р. Борис
5.  Топаловић М. Срђан

2013.
EDUCATE

1.  Антонић Б. Војислав
2.  Живадиновић Б. Предраг

3.  Милошев Д. Дејан
4.  Милутиновић С. Борисав
5.  Тодоровић М. Ања

2014.
EDUCATE

1.  Ioakim Z. Ioannis
2.  Patropoulos P. Spyridon

2015.
EDUCATE

1.  Mantouza I. Andromachi - Ahi
2.  Mavroudis J. David
3.  Rodney H. Fitz-Henry
4.  Tsillas V. Vasileios
5.  Јосиповић Д. Снежана
6.  Марковић М. Дејана

2017.
Енергетска ефиксаност, 
одржавање и процена 
вредности објеката 
у високоградњи

1.  Анкић С. Милица
2.  Ђуричин Д. Ивана

3.  Лојпур Н. Владимир
4.  Милекић Г. Немања
5.  Миловановић Р. Драган
6.  Стојановић М. Александар

2018.
Енергетска ефиксаност, 
одржавање и процена 
вредности објеката 
у високоградњи

1.  Веселинов В. Дарко
2.  Исаковић Д. Снежана
3.  Јелић В. Ивана
4.  Коларевић М. Марија
5.  Станковић М. Страхиња

2019.
Енергетска ефиксаност, 
одржавање и процена 
вредности објеката 
у високоградњи

1.  Нешић Н. Јована
2.  Шешуњ В. Горан

2020.
Енергетска ефиксаност, 
одржавање и процена 
вредности објеката 
у високоградњи

1.  Алексић М. Марко
2.  Карић М. Александра
3.  Матовић Д. Даниела
4.  Милановић П. Милоња
5.  Писаревић Д. Вања

2021.
Енергетска ефиксаност, 
одржавање и процена 
вредности објеката 
у високоградњи

1.  Добросављевић В. Ненад

1996.
Геодезија

1.  Балабан З. Жељка
2.  Бубњевић Т. Милева
3.  Вучетић М. Бранко
4.  Деша В. Буда
5.  Дукадиновска К. Елизабета
6.  Ђурић С. Василије
7.  Јовандић Д. Предраг
8.  Миленкоски П. Миле
9.  Милошевић М. Бојан

10.  Мирковић Б. Стаменко
11.  Митровић Б. Милан
12.  Обућина Р. Марко
13.  Пуришић Р. Орхан
14.  Радосављевић Д. Саша
15.  Радулашки Б. Небојша
16.  Стојановић П. Зоран
17.  Тесла Д. Ненад
18.  Топић М. Љубомир

Грађевинарство
1.  Djelid A. Yacine
2.  Арсеновић Д. Мирослав
3.  Аћимовић Д. Дејан
4.  Беговић Д. Блажа
5.  Бобера М. Душко
6.  Борковић М. Дарија
7.  Брајковић М. Љубиша
8.  Буџар Ж. Лазар
9.  Влајић Е. Дијана

10.  Вуковић Р. Зорица
11.  Вучковић М. Наташа
12.  Гавриловић Љ. Драган
13.  Гајић М. Зоран
14.  Гвозденовић И. Драгана
15.  Грбић Д. Милош
16.  Ђерић С. Горан
17.  Ђукановић Б. Љиљана
18.  Ђукић Ј. Љубиша
19.  Ђукић М. Владан
20.  Жабић М. Перо
21.  Живковић С. Небојша
22.  Ивић Р. Андреј
23.  Јанковић М. Арсеније
24.  Јанковић С. Весна
25.  Јањанин Д. Александра
26.  Јовановић Б. Радован
27.  Јовановић Ј. Драгана
28.  Јовановић Ч. Катарина
29.  Јовић Б. Војислав
30.  Јовичић М. Видоје
31.  Јоксимовић Н. Ђорђе
32.  Катић З. Наташа
33.  Керкез Н. Бранимир
34.  Кнежевић С. Весна
35.  Лазић Н. Драган
36.  Левајац Р. Мирјана
37.  Лекић Ж. Валентина
38.  Лукић Р. Марија
39.  Маринковић М. Драган
40.  Мединац М. Надежда

41.  Миладиновић Маринковић 
С. Зорана

42.  Милић М. Влада
43.  Милошевић С. Владан
44.  Михаиловић В. Предраг
45.  Михаиловић К. Гордана
46.  Момчиловић С. Небојша
47.  Наунов Д. Татјана
48.  Оприцовић С. Владимир
49.  Павловић С. Иван
50.  Петровић В. Владан
51.  Плавшић М. Владимир
52.  Поповић Д. Горан
53.  Поповић Д. Слободан
54.  Поповић Р. Миодраг
55.  Пузовић Р. Ненад
56.  Рупар Р. Срђан
57.  Слијепчевић А. Сава
58.  Стојановић Ж. Наташа
59.  Тодоровић Т. Душан
60.  Томашевић Ђ. Горан
61.  Томић Ж. Душко
62.  Трујић А. Тома
63.  Цветановић В. Срђан
64.  Шевић Д. Ана
65.  Шеховић Х. Сибела
66.  Шћекић Ђ. Миљан

1997.
Геодезија

1.  Бојовић В. Милета
2.  Брајковић М. Угљеша

3.  Вукичевић Ј. Драган
4.  Грковић В. Александар
5.  Грубљешић Б. Драган
6.  Дакић А. Зоран
7.  Дедић Ј. Александар
8.  Јеремић Ј. Дејан
9.  Кнежевић Л. Горан

10.  Ковачески Н. Вангел
11.  Лозановски Д. Борче
12.  Миленковић В. Владимир
13.  Милетић З. Синиша
14.  Миливојевић Ж. Миланка
15.  Недељковић Б. Зоран
16.  Пантић Р. Дарко
17.  Петровић С. Сњежана
18.  Пушкаш А. Елизабета
19.  Степановић Ж. Горан
20.  Стефановић В. Саша
21.  Стојковић Ј. Душан
22.  Цоцић С. Небојша

Грађевинарство
1.  Jumma H. El Shobaky
2.  Анастасијевић С. Ненад
3.  Араникова Ђ. Весна
4.  Арсенијевић М. Дејан
5.  Безбрадица Ж. Снежана
6.  Бичански Ј. Александра
7.  Богићевић Ж. Оливера
8.  Бошковић С. Славица
9.  Братуљевић С. Дејан

10.  Витез Д. Татјана
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11.  Вослар М. Владимир
12.  Вујашковић Н. Светлана
13.  Вујовић Д. Срђа
14.  Вукмановић З. Јелена
15.  Вукобрат М. Верица
16.  Вулановић М. Љубиша
17.  Вучетић Р. Саша
18.  Дамјановић М. Дарко
19.  Дебљевић М. Наталија
20.  Димчић Т. Јасмина
21.  Дубока С. Светлана
22.  Дудић Ј. Жарко
23.  Ђенисијевић М. Бојан
24.  Ђорђевић М. Данијела
25  Ђорђевић М. Драган
26.  Ђоровић М. Маја
27.  Ђукић Б. Весна
28.  Живановић Ж. Радивоје
29.  Живковић К. Стеван
30.  Живојиновић Ј. Ана
31.  Ивановић З. Драган
32.  Ивановић С. Наташа
33.  Јањић С. Дарко
34.  Јаћимовић М. Ненад
35.  Јовановић Д. Слободан
36.  Јокић Р. Ненад
37.  Киш Ј. Ненад
38.  Кнежевић Д. Петар
39.  Козловић Д. Милан
40.  Костић Р. Слободан
41.  Краинчанић С. Бранко
42.  Крачунов М. Сања
43.  Лазовић М. Горан
44.  Лалић В. Александра
45.  Љубеновић Т. Татјана
46.  Маринковић М. Татјана
47.  Марковић Д. Драган
48.  Матић П. Давид
49.  Милановић Т. Гордан
50.  Миливојевић Ј. Ивана
51.  Милићевић М. Ивана
52.  Миловановић М. Иван
53.  Милосављевић Д. Јелена
54.  Милошевић М. Ивана
55.  Митров Д. Косара
56.  Момчиловић В. Бојан
57.  Мрекут К. Иван
58.  Мушикић И. Ненад
59.  Нефовска Т. Марија
60.  Николић В. Драгољуб
61.  Новићевић В. Драган
62.  Обрадовић Р. Ивана
63.  Оташевић П. Татјана
64.  Пајић Н. Босиљка
65.  Петровић С. Срђан
66.  Пешић Т. Ненад
67.  Пламенац П. Борислав
68.  Поповић Д. Небојша
69.  Поповић М. Војислав
70.  Радуловић М. Оливера
71.  Рајичин Мишковић Л. 

Драгица

72.  Ранковић В. Александар
73.  Ристић Р. Вишеслав
74.  Ристовић Р. Зоран
75.  Савић П. Синиша
76.  Сигулински Ф. Ирена
77.  Станковић С. Бојан
78.  Станојевић М. Милан
79.  Ступар В. Александар
80.  Томић Н. Милица
81.  Томић С. Весна
82.  Топаловић Б. Слађана
83.  Тркуља М. Саша
84.  Ћевап Б. Даринка
85.  Филиповић П. Јасмина
86.  Хајдин Н. Александар
87.  Читаковић С. Биљана
88.  Шајатовић Ј. Оливер
89.  Шево М. Ивана
90.  Шимшић М. Коса
91.  Шолаја Р. Биљана

1998.
Геодезија

1.  Анџић В. Жељко
2.  Варошлиески Ј. Миле
3.  Гачешић М. Ирина
4.  Ђорђевић Љ. Радојко
5.  Ђорђевић М. Милун
6.  Ђурђевић Р. Олгица
7.  Екмешчић Р. Петар
8.  Зорески С. Златко
9.  Ивановић М. Горан

10.  Ивковић С. Војислав
11.  Јањић М. Ратко
12.  Јевтић С. Дејан
13.  Јовановић С. Звонко
14.  Јовић М. Данијела
15.  Јовићевић Д. Маријана
16.  Кнежевић П. Снежана
17.  Кокановић Д. Маријана
18.  Лазић П. Саша
19.  Малинов Н. Орце
20.  Матић С. Раде
21.  Милосављевић Ж. Славица
22.  Негриенски В. Јован
23.  Перић Н. Ненад
24.  Петрик Ј. Дарко
25.  Поповић С. Светлана
26.  Постоловски Ј. Ванчо
27.  Продић М. Снежана
28.  Саковић Р. Лазо
29.  Скандева Р. Марија
30.  Соскић Б. Игор
31.  Суботички Д. Горан
32.  Томић Б. Славиша
33.  Турчиновић М. Каранфила
34.  Чворић Ж. Драгица
35.  Џонов П. Вангелчо

Грађевинарство
1.  Антић Станковић Б. Зорица
2.  Аранђеловић Б. Дејан

3.  Баковић Р. Ивана
4.  Беговић А. Един
5.  Берош П. Дениса
6.  Богуновић Н. Јадранка
7.  Брајковић М. Јелена
8.  Бранковић Б. Слађана
9.  Бранковић М. Петар

10.  Бугарчић С. Драшко
11.  Бунгуровић Р. Небојша
12.  Васиљевић Б. Дејан
13.  Васић М. Војислав
14.  Васић Р. Јелена
15.  Видојевић Н. Драган
16.  Вилотијевић В. Данијел
17.  Винтерфелд В. Снежана
18.  Виријевић Р. Дејан
19  Вујошевић М. Тодор
20.  Вуковић С. Ненад
21.  Вукотић В. Душко
22.  Вуксановић М. Александар
23.  Вулић Б. Милан
24.  Вучовац Ј. Предраг
25.  Грујић Ж. Милан
26.  Грујић Ж. Славица
27.  Грујић М. Владислав
28.  Ђокић Р. Мирјана
29.  Ђорђевић Р. Љиљана
30.  Ђорђевић С. Ведран
31.  Ђошан С. Синиша
32.  Ђуричковић М. Драган
33.  Ђуровић Б. Гојко
34.  Ерак С. Бранко
35.  Зечевић Б. Љубица
36.  Ивановић Д. Слободан
37.  Ивановић Ј. Блаженка
38.  Ивановић Р. Бранислав
39.  Иветић В. Наташа
40.  Јанић Ж. Латинка
41.  Јанковић Ж. Бојана
42.  Јелић Н. Александар
43.  Јеринкић К. Богдан
44.  Јовановић В. Ненад
45.  Јовановић Д. Лидија
46.  Јовановић М. Бранислава
47.  Јовановић Т. Данијела
48.  Јовић Д. Љиљана
49.  Јовичић М. Драгана
50.  Китановић Д. Александар
51.  Кнежевић Д. Зоран
52.  Ковачевић Б. Александра
53.  Коцић Ј. Владимир
54.  Крајновић Г. Ведрана
55.  Кривокапић М. Ана
56.  Крсмановић Д. Сретанка
57.  Кујунџић И. Ђорђије
58.  Лазаревић Р. Јула
59.  Лекић Г. Ненад
60.  Мајсторовић М. Светозар
61.  Маљоковић Г. Милена
62.  Марковић С. Славиша
63.  Марковић Ч. Александра
64.  Матовић Љ. Слободан

65.  Мелентијевић М. Светлана
66.  Милајић В. Александар
67.  Милићевић М. Милан
68.  Милошевић Ц. Миланко
69.  Митић Д. Томислав
70.  Мишовић Е. Сеад
71.  Мојашевић Д. Слађана
72.  Мрђа О. Николета
73.  Мулић Н. Мерима
74.  Недић М. Горан
75.  Никитовић П. Марија
76.  Николић С. Светлана
77.  Новаковић М. Младен
78.  Павковић Бугарски Р. Ђорђе
79.  Пајић Р. Бранислав
80.  Парезановић В. Ацо
81.  Пауновић П. Стојан
82.  Пашановић С. Севена
83.  Перишић Ивановић Ј. 

Блаженка
84.  Пеција В. Ненад
85.  Пљеваљчић Р. Јово
86.  Поповић Р. Бранко
87.  Поповић С. Миладин
88.  Радмановић Р. Ненад
89.  Радојчић Д. Александра
90.  Радоњић Р. Мирјана
91.  Ракић Љ. Ненад
92.  Ракићевић Р. Томислав
93.  Сарапа Н. Стеван
94.  Секулић Б. Милоје
95.  Сиганојевић В. Зоран
96.  Сикимић И. Јелена
97.  Стаменковић З. Јасна
98.  Станојевић В. Зоран 
99.  Стефановић Б. Ненад

100.  Тадић В. Небојша
101.  Теофановић В. Милица
102.  Тодоровић К. Владимир
103.  Тот М. Жељко
104.  Цвијановић Б. Никола
105.  Чојбашић Р. Милан
106.  Шкорић Г. Илија

1999.
Геодезија

1.  Бељин Ј. Југослав
2.  Врачар М. Саша
3.  Грујић Г. Дејан
4.  Јосиповић Д. Љубиша
5.  Максимовић Б. Горан
6.  Мандић М. Дамир
7.  Миливојевић Д. Слободан
8.  Милић М. Весна
9.  Митровић Б. Момир

10.  Михољчић Р. Миодраг
11.  Недељковић М. Игор
12.  Петровић Љ. Андрија

Грађевинарство
1.  Deepak N. Sapkota
2.  Аврамовић В. Дејан
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3.  Алимпић М. Милош
4.  Бабић С. Светозар
5.  Бајагић М. Нина
6.  Бојић М. Љиљана
7.  Бојовић П. Жељко
8.  Бубало М. Јово
9.  Виријевић С. Ненад

10.  Вукотић М. Горан
11.  Горашевић В. Наташа
12.  Граор Ж. Мирјана
13.  Грујанић Н. Татјана
14.  Грујић С. Ангелина
15.  Дакић Б. Јелена
16.  Дебевец П. Барбара
17.  Добричић М. Срђан
18.  Драганић В. Маријана
19.  Драгаш Б. Милан
20.  Ђукић В. Ивана
21.  Ђурђевић М. Јелица
22.  Живановић В. Стана
23.  Жугић П. Љиљана
24.  Зеленбаба М. Мирослав
25.  Илић Р. Дејан
26.  Илић Р. Саша
27.  Јанковић Ј. Гордана
28.  Јауковић М. Иван
29.  Јовановић М. Бранка
30.  Јовановић Р. Јасминка
31.  Јовановић С. Александар
32.  Јоксић М. Снежана
33.  Јошић М. Јорданка
34.  Југовић С. Драгомир
35.  Каришик Н. Данило
36.  Крагуљац Д. Илија
37.  Лишка Ј. Мартина
38.  Лујић Д. Милан
39.  Марковић М. Данијела
40.  Марковић М. Јулија
41.  Марковић М. Лолита
42.  Марковић Р. Мирослав
43.  Меденица М. Илија
44.  Медић М. Срђан
45.  Милановић В. Ивана
46.  Милићевић Ј. Жељко
47.  Милојковић Р. Иван
48.  Милошевић В. Ђорђе
49.  Младеновић М. Драган
50.  Нешковић А. Андријана
51.  Николић С. Снежана
52.  Осатовић С. Милан
53.  Павловић Ж. Татјана
54.  Пејовић М. Радмила
55.  Поповић Р. Милан
56.  Почуча М. Милорад
57.  Прља В. Огњен
58.  Радивојевић В. Марија
59.  Радовановић М. Владимир
60.  Радовић Р. Игор
61.  Радојковић М. Јелена
62.  Радосављевић М. Милан
63.  Радуловић Д. Предраг
64.  Ристић Т. Гордана

65.  Рупар А. Миљан
66.  Сабо Ј. Мишел
67.  Симић С. Зоран
68.  Спремић Ј. Милан
69.  Србљановић П. Драгана
70.  Средановић В. Дијана
71.  Станковић М. Јасмина
72.  Стевановић Д. Слађана
73.  Стефановић Љ. Сузана
74.  Стошић М. Дејан
75.  Тепавчевић Т. Бојан
76.  Тодоровић М. Јасмина
77.  Томић М. Кристина
78.  Трајковић О. Татјана
79.  Трифковић Ж. Александар
80.  Трифковић Н. Милица
81.  Тришовић М. Милош
82.  Ћорић Б. Станко
83.  Цветковић М. Саша
84.  Чомагић М. Мирко

2000.
Геодезија

1.  Божиновић Б. Небојша
2.  Видојевић Р. Оливера
3.  Зафироски Г. Новица
4.  Кубурић Д. Мирослав
5.  Максимовић С. Славица
6.  Маринковић Д. Горан
7.  Маринковић С. Петар
8.  Павловић Ж. Анита
9.  Пантић Д. Марко

10.  Петијевић Ј. Веселин
11.  Савановић М. Рајко
12.  Станковић Г. Бобан
13.  Штрбац С. Саша

Грађевинарство
1.  Rustique Evariste
2.  Антић Ж. Дејан
3.  Антић М. Никола
4.  Антонијевић Љ. Иван
5.  Аћић М. Владимир
6.  Бајц П. Светлана
7.  Баљевић В. Дејан
8.  Бјелетић Р. Драгана
9.  Блажевски К. Сандро

10.  Богдановић М. Биљана
11.  Борисављевић Љ. Владимир
12.  Бошковић Д. Невена
13.  Бошковић Ј. Наташа
14.  Брашанац В. Оливера
15.  Влајев Ј. Емилија
16.  Врачевић Д. Јелена
17.  Вучетић Г. Александар
18.  Гагић Д. Драган
19.  Дмитров Н. Ана
20.  Дудић У. Војислав
21.  Ђого В. Новак
22.  Ђурђевић М. Слободан
23.  Живковић С. Биљана
24.  Зорић М. Брајан

25.  Илић С. Драгана
26.  Јаковљевић Д. Радомир
27.  Јанковић Т. Милан
28.  Јаћимовић С. Срђан
29.  Јевтић Б. Миле
30.  Јерковић П. Емина
31.  Јеротијевић Д. Урош
32.  Јовановић С. Славица
33.  Јосимовић М. Тијана
34.  Ковачевић Н. Маријана
35.  Кораћ М. Маја
36.  Лазаревић Ж. Миљана
37.  Левајац Т. Борис
38.  Лојовић Ј. Стеван
39.  Лончаревић Љ. Ален
40.  Лужаић Д. Дејан
41.  Луковић Б. Зоран
42.  Манојловић Ч. Наташа
43.  Марјановић Н. Александра
44.  Марковић З. Лидија
45.  Марковић М. Жељко
46.  Марковић М. Иван
47.  Мачкић Б. Душанка
48.  Миловановић Д. Бојан
49.  Миловановић Т. Александар
50.  Милошевић Б. Слађана
51.  Милошевић И. Валентина
52.  Мимица Т. Ивана
53.  Недељковић М. Вера
54.  Немет Т. Сандра
55.  Николић М. Бранко
56.  Павловић В. Ивана
57.  Павловић С. Предраг
58.  Пајовић Д. Душан
59.  Перин В. Олга
60.  Петковић Т. Симо
61.  Петровић В. Светлана
62.  Попивода М. Јован
63.  Радовић С. Тања
64.  Радуловић Б. Срђан
65.  Рајлић С. Зоран
66.  Рашета М. Биљана
67.  Рашић Љ. Зоран
68.  Ристески Ј. Раде
69.  Ротула Ј. Василије
70.  Савић П. Тина
71.  Симић М. Иванка
72.  Соко С. Саша
73.  Спаић О. Оља
74.  Спасојевић В. Ивана
75.  Спасојевић В. Сашка
76.  Станић М. Жељка
77.  Станковић Р. Татјана
78.  Стојадиновић Д. Дејан
79.  Стојановић Ж. Александар
80.  Татић Д. Урош
81.  Терзић П. Александар
82.  Томић Т. Љиљана
83.  Ћетковић С. Марина
84.  Ћорић М.Зоран
85.  Ћосић П. Гордана
86.  Чворовић Б. Радомир

87.  Чолић Д. Стоја
88.  Шеварлић М. Драгана
89.  Шкиљевић С. Дејан
90.  Шомођа Д. Дејан

2001.
Геодезија

1.  Булатовић С. Славиша
2.  Васиљевић З. Братислав
3.  Васовић П. Оливера
4.  Вељковић Б. Зоран
5.  Илић М. Гордана
6.  Кукољ К. Дејан
7.  Мајсторовић М. Сташа
8.  Марчета М. Ана
9.  Милосављевић Б. Вања

10.  Паповић А. Предраг
11.  Поповић А. Предраг
12.  Протић Д. Драгутин
13.  Радосављевић М. Јелена
14.  Тасић Д. Татјана
15.  Тркуља Н. Јелена
16.  Шошкић Ђ. Младен

Грађевинарство
1.  Алексов М. Ивана
2.  Антић Петровић Р. Сања
3.  Арсенијевић Љ. Рајка
4.  Арсић Д. Миомир
5.  Бабовић М. Ирена
6.  Бајовић С. Александар
7.  Бакић Н. Предраг
8.  Банић Ј. Боривоје
9.  Барош С. Ирена

10.  Благојевић М. Драгана
11.  Богданић М. Војислав
12.  Богићевић С. Владан
13.  Брајковић М. Оливера
14.  Булајић Ђ. Борко
15.  Васиљевић М. Биљана
16.  Васиљевић С. Светлана
17.  Вељковић Т. Катарина
18.  Вилотијевић С. Јасминка
19.  Витас М. Сатив
20.  Влаисављевић Б. Љубомир
21.  Воротовић С. Наташа
22.  Вујошевић М. Бранка
23.  Георгијев Г. Данијела
24.  Димитријевић Д. Радмило
25.  Димитријевић М. Драгана
26.  Додиг Р. Драгана
27.  Ђорђевић П. Ана
28.  Ђорђевић Р. Бојан
29.  Ђуричић А. Александра
30.  Живковић М. Драгица
31.  Зековићић Д. Данијела
32.  Јанковић А. Тања
33.  Јовановић Д. Првославка
34.  Јовановић Љ. Владимир
35.  Јовановић С. Ксенија
36.  Јосифовић Д. Милица
37.  Јоцковић Ж. Јелена
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38.  Калезић С. Душан
39.  Коковић М. Вељко
40.  Комад Ђ. Вељко
41.  Костадинов С. Драган
42.  Костић Д. Милијана
43.  Костић М. Марија
44.  Крстајић В. Александра
45.  Љиљак М. Чедомир
46.  Марин Д. Миомир
47.  Маринковић Д. Миодраг
48.  Марјановић С. Љиљана
49.  Марковић Н. Бојан
50.  Марковић Р. Снежана
51.  Маслов В. Иван
52.  Милановић Д. Александра
53.  Милетић М. Никола
54.  Милеуснић М. Радивоје
55.  Милићевић С. Владимир
56.  Милићевић С. Слађана
57.  Миловић Р. Радмила
58.  Милосављевић Ж. Миша
59.  Миљковић З. Немања
60.  Мирић В. Драгослав
61.  Митровић М. Војислав
62.  Мићић Д. Ивана
63.  Михајловић П. Дијана
64.  Мишковић Б. Данијела
65.  Мишћевић М. Раде
66.  Мутвић М. Бранислав
67.  Најман Н. Вера
68.  Недељковић Б. Весна
69.  Нешић М. Катарина
70.  Нешковић М. Тамара
71.  Нинић Л. Златан
72.  Новаковић М. Владимир
73.  Његовановић Р. Марија
74.  Орлић Е. Александра
75.  Павловић Б. Мирослав
76.  Павловић В. Снежана
77.  Павловић М. Небојша
78.  Патегакис С. Катерина
79.  Пејчић Ж. Слађана
80.  Периз М. Мира
81.  Петковић Н. Ивица
82.  Петровић Ј. Драган
83.  Петровић С. Александар
84.  Пјевић Д. Марко
85.  Попов Д. Анђелка
86.  Попов М. Милица
87.  Поповић Д. Зорана
88.  Поповић К. Ана
89.  Празић Д. Маја
90.  Предић М. Срђан
91.  Пршић Р. Данијела
92.  Пузовић Љ. Гордан
93.  Радовић Љ. Марина
94.  Радосављевић З. Угљеша
95.  Раичевић Р. Јасенка
96.  Рајковић М. Наташа
97.  Ристановић В. Снежана
98.  Самарџић Ј. Славиша
99.  Секулић Ђ. Љиљана

100.  Смиљанић М. Марко
101.  Станисављевић М. Јелена
102.  Станић С. Милош
103.  Станковић Б. Мирослав
104.  Станковић Н. Сања
105.  Станковић С. Зоран
106.  Стасић Љ. Лазар
107.  Сташић Љ. Лазар
108.  Стефановић Н. Милош
109.  Стојановић К. Александар
110.  Стојков С. Срђан
111.  Страпко Г. Марија
112.  Страпко Г. Марија
113.  Суђић В. Симо
114.  Тирнанић Р. Гордана
115.  Тодоровић М. Драган
116.  Томаноски Ф. Анђелина
117.  Трифковић С. Ива
118.  Тркуља Н. Јелена
119.  Трунић Д. Александра
120.  Трунић Д. Никола
121.  Ћосић К. Бојан
122.  Филиповић Д. Ивана
123.  Харак Ф. Сандра
124.  Шпанац Р. Рихард
125.  Шпегер З. Јара

2002.
Геодезија

1.  Алексић Д. Драгана
2.  Анђић М. Дарко
3.  Вујовић С. Владимир
4.  Ђоровић А. Данијела
5.  Ђоровић А. Данијела
6.  Јованов Ј. Петар
7.  Јовичић В. Јелена
8.  Крекић Ј. Божидар
9.  Милићев Ж. Викторија

10.  Миловановић М. Александар
11.  Николић Н. Владан
12.  Пандрц Д. Љубодраг
13.  Пешић Д. Бинела
14.  Стојановић С. Синиша
15.  Столић В. Бранко
16.  Сушић Р. Зоран
17.  Ћировић Л. Зоран

Грађевинарство
1.  Андрић Б. Јелена
2.  Анђелић Б. Дејан
3.  Анђелић М. Јадранка
4.  Апостоловић Б. Александар
5.  Арсић М. Дејан
6.  Бајовић Р. Немања
7.  Бијелић Н. Бојан
8.  Бирач Н. Биљана
9.  Богдановић А. Нада

10.  Божовић Б. Драгана
11.  Бранисављевић П. Немања
12.  Брил Зорић И. Ивана
13.  Булатовић М. Александар
14.  Булут А. Бојана

15.  Бурзановић Б. Мирослав
16.  Вајдић М. Невена
17.  Васин С. Милош
18.  Веловић В. Новак
19.  Вељић Р. Сандра
20.  Вучковић П. Иван
21.  Гаврић Т. Сузана
22.  Гагић Љ. Горан
23.  Гарабандић С. Лидија
24.  Глушћевић Б. Милинко
25.  Голијанин В. Владимир
26.  Грујић М. Константин
27.  Давидовић М. Марко
28.  Дамјановић М. Маја
29.  Дамњановић М. Душан
30.  Делић М. Александар
31.  Димитријевић В. Наташа
32.  Димитријевић Л. Јелена
33.  Димитријевић М. Борис
34.  Драговић М. Наташа
35.  Драгојевић П. Дејан
36.  Дрндарски Д. Душица
37.  Ђокић Р. Небојша
38.  Ђоковић З. Огњен
39.  Ђурић П. Милан
40.  Жарин М. Зоран
41.  Жугић Д. Драгиша
42.  Зорић Ч. Дејан
43.  Игњатовић В. Маја
44.  Илић Д. Мирјана
45.  Илић М. Ђорђе
46.  Ирић Б. Драган
47.  Исаковић М. Анкица
48.  Исаковић Н. Петар
49.  Јанковић М. Валентина
50.  Јаћимовић Н. Ружица
51.  Јауковић П. Ана
52.  Јеринић М. Снежана
53.  Јовановић Ј. Александар
54.  Јовановић С. Бранка
55.  Јокић С. Милош
56.  Јоцковић Р. Ђорђе
57.  Караникић Д. Ђуро
58.  Ковачевић М. Зоран
59.  Ковачић М. Љиљана
60.  Коњевић М. Ирена
61.  Корица М. Наташа
61.  Костадиновић Д. Александар
62.  Коцан В. Владислава
63.  Крнета Ј. Горан
64.  Крунић М. Драгана
65.  Кулић М. Наташа
66.  Лазаревић Л. Срето
67.  Лазаревић Т. Катарина
68.  Лазић П. Марко
69.  Лазић Ц. Сандра
70.  Ленђер Е. Јасна
71.  Лукић Ј. Даница
72.  Луковић В. Оливера
73.  Мајсторовић З. Вера
74.  Мартиновић Ј. Марко

75.  Мартиновић Р. Зоран
76.  Матић М. Дарко
77.  Микић Р. Катарина
78.  Миленковић Ђ. Светлана
79.  Миливојевић В. Зоран
80.  Милинковић Д. Иван
81.  Митић С. Игор
82.  Митровић Д. Зоран
83.  Митровић М. Оливера
84.  Мићић В. Саша
85.  Мрачевић Т. Владан
86.  Мрдаљ Н. Небојша
87.  Накић Б. Дејан
88.  Недовић В. Весна
89.  Никитовић П. Никола
90.  Николић Ђ. Владимир
91.  Николић М. Иван
92.  Николић М. Милош
93.  Новитовић В. Живан
94.  Нововић С. Слободан
95.  Олђе Т. Кристина
96.  Орешчанин Б. Дино
97.  Павловић М. Живодраг
98.  Палчић М. Предраг
99.  Пантелић М. Снежана

100.  Попић М. Јелена
101.  Поповић М. Никола
102.  Пристов П. Мирослав
103.  Прохаска С. Сандра
104.  Пузавац С. Лепосава
105.  Радић М. Ненад
106.  Радојевић П. Александар
107.  Радомировић М. Велимир
108.  Раздоров В. Татјана
109.  Рајић М. Наташа
110.  Ракоњац Р. Слободан
111.  Ралић М. Радивоје
112.  Рацков Ђ. Александра
113.  Сарић В. Бранка
114.  Сенић С. Александар
115.  Симић М. Ивана
116.  Слабињац М. Немања
117.  Срећковић Г. Иван
118.  Стаменић М. Маја
119.  Стаменић М. Предраг
120.  Стаменковић Р. Иван
121.  Станојевић Д. Александра
122.  Станојловић Р. Љупка
123.  Стевић Љ. Ирена
124.  Стојановић З. Оливер
125.  Стојановић Н. Марија
126.  Тодоровић С. Елена
127.  Тојчић Ј. Александра
128.  Трандафиловић Б. Ивана
129.  Тутулић Б. Драган
130.  Туцаковић М. Сандра
131.  Хаџихајдић С. Лариса
132.  Церовина С. Марко
133.  Цуковац В. Снежана
134.  Џебић В. Далиборка
135.  Шарац Д. Драгана
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136.  Шошкић М. Игор
137.  Шћекић Д. Никола
138.  Шулић Б. Милорад

2003.
Геодезија

1.  Булатовић Р. Душан
2.  Велаш М. Владислав
3.  Еремић М. Радивој
4.  Јевтовић М. Даница
5.  Ковинчић М. Иван
6.  Марић К. Марко
7.  Матић Ж. Јелена
8.  Мијановић М. Мирослав
9.  Нешковић Д. Драган

10.  Огњановић Т. Крста
11.  Петровић П. Оливера
12.  Радаковић Н. Марија
13.  Радуловић Д. Сања
14.  Симовић Р. Александар
15.  Спасојевић М. Драгица
16.  Станковић Р. Виолета
17.  Хинић Д. Тамара

Грађевинарство
1.  Адамовић С. Марко
2.  Андрејевић М. Ана
3.  Анђелковић С. Игор
4.  Антонијевић У. Небојша
5.  Антонић М. Драгана
6.  Арсеновић Д. Љиљана
7.  Бастић Д. Лука
8.  Бисић М. Тања
9.  Благојевић М. Ненад

10.  Богдановић Б. Светлана
11.  Божић Р. Александар
12.  Божовић Д. Срђан
13.  Бојовић М. Драган
14.  Боричић Т. Људевит
15.  Боровина Д. Сања
16.  Бранковић Б. Наташа
17.  Бркић Д. Мане
18.  Бунчић Ч. Небојша
19.  Вићентић В. Владимир
20.  Вранеш Р. Драгана
21.  Вуковић П. Мирјана
22.  Вучићевић М. Слађана
23.  Гајић Д. Маријана
24.  Гајић Д. Милан
25.  Глишић М. Биљана
26.  Глишовић Д. Ксенија
27.  Гњидић Н. Душан
28.  Гођевац Б. Милан
29.  Голубовић М. Јелена
30.  Грубљешић М. Ивана
31.  Грујичић С. Иван
32.  Давидовић В. Тања
33.  Даниловић Г. Драган
34.  Дебељак М. Мирјана
35.  Делић С. Марина
36.  Дилбер П. Маринела

37.  Димитријевић Р. Милутин
38.  Дутина Б. Драган
39.  Дутина Ч. Блажо
40.  Ђенић Н. Марија
41.  Ђерић А. Татјана
42.  Ђовчош М. Ивета
43.  Ђурђевић П. Игор
44.  Ђурић Б. Милица
45.  Ерић О. Младен
46.  Живановић Р. Александар
47.  Зарић Р. Срђан
48.  Илин С. Ивана
49.  Јаковљевић Т. Силвија
50.  Јанковић С. Игор
51.  Јовановић Б. Марија
52.  Јовановић Д. Тамара
53.  Јовановић М. Снежана
54.  Јованчевић П. Борис
55.  Јовичић С. Катарина
56.  Јоксимовић М. Марија
57.  Кајевић К. Елвир
58.  Кам Б. Карим
59.  Каровић И. Александар
60.  Керечки Р. Зоран
61.  Клајић Љ. Мирјана
62.  Кленанц М. Ђорђе
63.  Кнежевић Ј. Мирјана
64.  Кнежевић М. Небојша
65.  Ковачевић С. Ђорђо
66.  Комарица Б. Славиша
67.  Костић Љ. Емина
68.  Коцић Н. Душан
69.  Красић М. Недиљко
70.  Кривокућа С. Ана
71.  Крстић З. Александра
72.  Кубат Ђ. Александра
73.  Лацмановић М. Братислав
74.  Лукић Б. Владимир
75.  Љубић Д. Александра
76.  Мађановић В. Срђан
77.  Мајсторовић Ж. Весна
78.  Макрид Ђ. Филип
79.  Максимовић М. Владица
80.  Максић И. Миодраг
81.  Маодуш А. Ивана
82.  Маодуш В. Владимир
83.  Маринковић М. Тијана
84.  Маринковић Р. Марија
85.  Марковић Љ. Иван
86.  Марковић С. Наташа
87.  Матијевић Б. Иван
88.  Мијатовић Р. Ивана
89.  Микић М. Денис
90.  Милетић Р. Сунчица
91.  Милић Б. Александра
92.  Милић Р. Драган
93.  Миловановић П. Владимир
94.  Милосављевић А. Зоран
95.  Мирковић Б. Александар
96.  Мутавџић Б. Ивана
97.  Нађвински М. Дејан

98.  Недељковић Н. Андријана
99.  Николић М. Владимир

100.  Новаковић М. Владимир
101.  Новаковић П. Игор
102.  Обреновић З. Марко
103.  Павковић М. Драган
104.  Пањковић Д. Ана
105.  Папић Р. Јасмина
106.  Пејовић Д. Јелена
107.  Пејовић С. Урош
108.  Перишић С. Милутин
109.  Перуновић Д. Биљана
100.  Петровић Б. Милан
111.  Петронијевић Д. Бојан
112.  Пјевац М. Ђуро
113.  Поповић Ђ. Никола
114.  Поповић Р. Мирко
115.  Почкај С. Марија
116.  Путица В. Слободан
117.  Радијељац Л. Сања
118.  Радовановић П. Андреја
119.  Рашић З. Ненад
120.  Саватовић Ј. Ивана
121.  Савић М. Лидија
122.  Сеизовић М. Светлана
123.  Селић Р. Јелена
124.  Симић А. Вишња
125.  Симић Ж. Миодраг
126.  Симоновић М. Јелена
127.  Сладоје В. Вања
128.  Солдо И. Маја
129.  Спичановић Д. Мило
130.  Срдић М. Милош
131.  Стаменковић Т. Александар
132.  Стевановић П. Катарина
133.  Стефановић Г. Јулијана
134.  Стојадиновић В. Милорад
135.  Стојановић М. Зоран
136.  Стојковић А. Срђан
137.  Стошић М. Тамара
138.  Татић М. Лидија
139.  Терзић Т. Угљеша
140.  Тодоров С. Ирена
141.  Толић Д. Јелена
142.  Тримчев Љ. Владимир
143.  Туцовић М. Борко
144.  Ћирић М. Весна
145.  Ћулафић Д. Љубица
146.  Фар В. Иван
147.  Фурунџић С. Божидар
148.  Цветић П. Небојша
149.  Цвијетић О. Велибор
150.  Цвијовић М. Милош
151.  Цупаћ С. Ева
152.  Чамагић М. Драган
153.  Џиндо Х. Селма
154.  Џуклевски Т. Игор
155.  Шаиновић З. Ана
156.  Шкиљевић М. Весна
157.  Шпановић И. Милица
158.  Шулеић Ж. Марија

2004.
Геодезија

1.  Бајић Д. Светислав
2.  Бузгановић Ј. Иван
3.  Велаш М. Владислав
4.  Дабић З. Срђан
5.  Ђурановић А. Бојана
6.  Ђуровић М. Радован
7.  Костадинов С. Александар
8.  Милићевић В. Ђорђе
9.  Недељковић В. Немања

10.  Петровић П. Слободан
11.  Радуловић Р. Весна
12.  Савановић С. Марија
13.  Смиљковић Ј. Зоран
14.  Стојановић С. Слободан
15.  Тодоровић В. Миодраг
16.  Тодосић И. Слободанка
17.  Ћосовић М. Маријана
18.  Чолаковић О. Милица

Грађевинарство
1.  Аврамовић М. Жељко
2.  Анђелковић М. Милош
3.  Аранђеловић С. Бојан
4.  Аћимовић М. Зоран
5.  Бајић Ђ. Ирена
6.  Бајчетић М. Никола
7.  Басурић П. Слободан
8.  Батало Р. Ивана
9.  Баталовић М. Владимир

10.  Баштовановић М. Урош
11.  Благојевић В. Александар
12.  Богдановић М. Дарко
13.  Бојовић П. Саша
14.  Борисов Н. Дарко
15.  Боровић Р. Лазар
16.  Бранковић Ч. Милица
17.  Букумировић С. Дејан
18.  Везмар И. Бојана
19.  Вукасовић Н. Никола
20.  Вучковић Д. Милан
21.  Глишић Ђ. Сања
22.  Глишовић Р. Иван
23.  Гобовић М. Бојана
24.  Грбић П. Милован
25.  Грујић Ј. Драган
26.  Грујичић Ж. Мирјана
27.  Дедић М. Ирена
28.  Дејановић Н. Сања
29.  Дивовић Н. Бојан
30.  Димитриевска В. Александра
31.  Димитријевић Д. Биљана
32.  Дојчиновић М. Милан
33.  Дракул Н. Милица
34.  Дракулић И. Момчило
35.  Дуњић Ж. Душан
36.  Ђорђевић Д. Александар
37.  Ђорђевић М. Весна
38.  Ђорђић Ж. Иван
39.  Ђунисијевић М. Урош
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40.  Ђурић Н. Анђела
41.  Ердоглија Ж. Биљана
42.  Ерић М. Марко
43.  Жегарац П. Јелена
44.  Живић З. Владан
45.  Живојиновић Д. Владимир
46.  Жикић Б. Ана
47.  Злојутро М. Драган
48.  Злонога Д. Зоран
49.  Игњатовић С. Иван
50.  Илић М. Барбара
51.  Исаиловић З. Зоран
52.  Јаковљевић М. Милена
53.  Јахић Ј. Расим
54.  Јевтић М. Владимир
55.  Јездић И. Љиљана
56.  Јерковић Б. Сања
57.  Јечменица В. Павле
58.  Јовановић М. Биљана
59.  Кисин Н. Весна
60.  Кнежевић М. Бојана
61.  Кнежевић С. Данило
62.  Ковач С. Тамара
63.  Ковачевић С. Даница
64.  Ковачевић Т. Милош
65.  Конрад А. Исидора
66.  Костадинов С. Александар
67.  Кривокапић С. Андрија
68.  Крстајић В. Лидија
69.  Крстић З. Иван
70.  Кујунџић М. Бранко
71.  Лалић Р. Слободан
72.  Лаовић Б. Александра
73.  Максимовић З. Мирко
74.  Максимовић Л. Никола
75.  Мандић Т. Милорад
76.  Мареновић Р. Јелена
77.  Марић Ј. Владимир
78.  Марић Р. Игор
79.  Марковић Б. Бранислав
80.  Марковић Љ. Ана
81.  Марковић М. Јелена
82.  Марковски Р. Гордана
83.  Матијевић М. Драгица
84.  Матијевић М. Тамара
85.  Микић М. Драган
86.  Милановић Г. Милош
87.  Милић В. Небојша
88.  Милићевић Р. Милена
89.  Миловановић М. Марко
90.  Миловановић М. Миле
91.  Милојевић Ј. Мирјам
92.  Милошевић Р. Александар
93.  Милутиновић В. Милан
94.  Митровић М. Горан
95.  Мишчевић С. Данијела
96.  Младеновић М. Љубиша
97.  Младован М. Младен
98.  Мркић Р. Жарко
99.  Недељковић Д. Душка

100.  Николић М. Нађа
101.  Николић Р. Александар

102.  Новковић Д. Ана
103.  Обрадовић П. Ђурђина
104.  Обрадовић С. Зорица
105.  Павић Л. Маја
106.  Павловић Ђ. Бојан
107.  Павловић С. Марко
108.  Палунко Н. Ана
109.  Перић Д. Владимир
110.  Перовић М. Миодраг
111.  Перушиновић Б. Вера
112.  Петковић П. Душан
113.  Петрашковић З. Јасминка
114.  Петровић Б. Сања
115.  Петровић Р. Иван
116.  Петровић Р. Марија
117.  Петровић Т. Јелена
118.  Пецикоза М. Марија
119.  Поповић М. Марина
120.  Пудар С. Вера
121.  Радовић З. Срђан
122.  Радовић М. Михаела
123.  Радосављевић П. Јелена
124.  Раковић Н. Борис
125.  Савић В. Александра
126.  Савић Р. Александар
127.  Савић С. Александра
128.  Симић Д. Тамара
129.  Словић Б. Вера
130.  Срејић М. Дејан
131.  Станојевић М. Владимир
132.  Станојловић Б. Сања
133.  Старовић М. Александар
134.  Стојиљковић М. Јасна
135.  Стојнић Б. Драган
136.  Токић М. Марија
137.  Томовић М. Иван
138.  Топаловић М. Срђан
139.  Трбојевић М. Богдан
140.  Трмчић З. Урош
141.  Турина Б. Душан
142.  Турнер К. Ана
143.  Флајс Р. Жељко
144.  Фриц Т. Ненад
145.  Хаџи-Антић А. Небојша
146.  Хорватовић Б. Весна
147.  Цанић В. Биљана
148.  Цвијовић Д. Снежана
149.  Чворо Р. Драган
150.  Чучковић Б. Милан
151.  Џепароски В. Иван
152.  Џимрић Д. Живојин
153.  Шаркић Б. Анина
154.  Шемсовић Е. Мехдија
155.  Шкоро С. Ненад
156.  Шпановић П. Владимир

2005.
Геодезија

1.  Арсенијевић С. Радош
2.  Бранковић М. Гордана
3.  Вељковић Д. Бојан
4.  Вучковић Е. Јована

5.  Герушевић К. Александар
6.  Главинић М. Владан
7.  Делић Ј. Иван
8.  Дуцић Д. Драгана
9.  Илић М. Александар

10.  Мартиновић М. Небојша
11.  Милошевић С. Славко
12.  Мурић М. Владимир
13.  Николић Д. Марина
14.  Пандуровић Д. Снежана
15.  Перишић Д. Слађана
16.  Пешић М. Софија
17.  Племић Б. Младен
18.  Симић М. Младен
19.  Симовић Ј. Александар
20.  Соковић Ј. Саша
21.  Хумењук И. Весна
22.  Чакшираш М. Никола

Грађевинарство
1.  Kaldelis I. Georgios
2.  Алексић Д. Драган
3.  Анђелковић М. Маријана
4.  Анђић А. Ивана
5.  Бабић В. Милена
6.  Бабић П. Владимир
7.  Барјактаревић Н. Сања
8.  Батало М. Стеван
9.  Биберовић С. Суада

10.  Богатиновић С. Жарко
11.  Бугариновић Р. Андреј
12.  Булатовић Д. Марија
13.  Васиљевић Ђ. Јела
14.  Васић Т. Милош
15.  Величковић В. Милош
16.  Весић М. Љиљана
17.  Вићовац Ж. Весна
18.  Вишњић В. Мирослава
19.  Вјештица Н. Игор
20.  Вујановић Ж. Александра 

Сања
21.  Вукановић М. Данијела
22.  Вукићевић М. Јелена
23.  Вукотић Б. Мирослав
24.  Вучићевић М. Драган
25.  Глигоријевић Г. Милош
26.  Глишић Т. Катарина
27.  Готовина Д. Вељко
28.  Грозданић М. Ања
29.  Грубачки П. Марија
30.  Грујић Б. Милош
31.  Давидовић С. Александар
32.  Дамјановић М. Михајло
33.  Дамљановић М. Гордана
34.  Дамњановић Д. Ненад
35.  Диковић Ж. Марија
36.  Ђуровић М. Јелена
37.  Живковић И. Дарко
38.  Зиндовић Р. Будо
39.  Златковић Т. Небојша
40.  Илић П. Јасна
41.  Јаковљевић Ј. Иван

42.  Јанковић М. Јелена
43.  Јаћовић Ж. Слободан
44.  Јевтић Б. Игор
45.  Јеловац Р. Миљан
46.  Јовановић М. Зорана
47.  Јовановић С. Гордана
48.  Јокић Ж. Жељко
49.  Каменарац П. Зоран
50.  Карлаш М. Предраг
51.  Ковачевић В. Александар
52.  Костадиновић С. Катарина
53.  Костић Ж. Бранислав
54.  Костић М. Александар
55.  Костић М. Сања
56.  Крстановић Б. Срђан
57.  Кукобат Д. Катарина
58.  Лавров М. Соња
59.  Лазаревић Д. Драгана
60.  Лазић Р. Мирјана
61.  Лазић С. Јелена
62.  Лакићевић О. Драгана
63.  Лацмановић Д. Зорица
64.  Лончар М. Тања
65.  Лукић М. Мирослав
66.  Луковић И. Дејан
67.  Луковић М. Милорад
68.  Максимовић В. Дејан
69.  Максимовић Ј. Љубомир
70.  Мандић Л. Милан
71.  Манчев В. Ана
72.  Маринковић М. Драган
73.  Марчетић В. Мирјана
74.  Марчетић В. Раде
75.  Мачкић М. Никола
76.  Милановић М. Бојан
77.  Миловановић Д. Милица
78.  Милошев Д. Дејан
79.  Милошевић Р. Биљана
80.  Милутиновић Д. Марија
81.  Миљановић М. Срђан
82.  Минић М. Филип
83.  Митић Б. Дарко
84.  Мићић Н. Владимир
85.  Михаиловић Д. Ђорђе
86.  Михајловић В. Ивана
87.  Младеновић И. Далиборка
88.  Младеновић И. Ирина
89.  Недељић Б. Ненад
90.  Недељковић Р. Оливера
91.  Нецић Д. Јасна
92.  Никитовић Т. Владимир
93.  Николић Д. Маријана
94.  Николић М. Наташа
95.  Нинчић С. Владимир
96.  Обрадовић Д. Јасмина
97.  Обрадовић М. Ненад
98.  Огњановић Ж. Маја
99.  Опачић Б. Душко

100.  Остојић Н. Срђан
101.  Панић И. Катарина
102.  Паповић Г. Мира
103.  Пелва Ђ. Маргарета
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104.  Перић Д. Данијела
105.  Петровић М. Мирослав
106.  Петровић Т. Бојан
107.  Пешталић А. Милош
108.  Пештерац В. Ђурђа
109.  Поповић В. Саша
110.  Поповић С. Слађана
111.  Пралица М. Јелена
112.  Радмановић Ј. Бојан
113.  Радовић С. Марко
114.  Радоја Р. Татјана
115.  Радојловић П. Никола
116.  Радуловић С. Синиша
117.  Рајковић Б. Милијана
118.  Рајковић Ж. Драгана
119.  Ракић Д. Горан
120.  Рацић М. Витомир
121.  Ристић Б. Милош
122.  Родић Д. Марко
123.  Рула П. Милан
124.  Саздановић И. Бранка
125.  Севић П. Бојан
126.  Секулић М. Марина
127.  Секуловић Б. Ивана
128.  Симић Ж. Предраг
129.  Симић Ј. Катарина
130.  Симић С. Бојана
131.  Симовић М. Марко
132.  Симовић Р. Јелисавета
133.  Стајевић Б. Светлана
134.  Стаматовић Б. Предраг
135.  Станчић С. Лидија
136.  Стевановић Д. Видосав
137.  Стевановић Д. Ивана
138.  Стевановић Н. Данило
139.  Стефановић В. Моника
140.  Стојановић Б. Саша
141.  Стојановић С. Марија
142.  Стошић М. Горан
143.  Стошић М. Далибор
144.  Табаковић С. Александар
145.  Татовић Т. Никола
146.  Тејић С. Иван
147.  Терзић М. Ања
148.  Томић П. Душан
149.  Трговчевић Љ. Александра
150.  Трипковић Д. Иван
151.  Трифковић Т. Александар
152.  Тубић М. Иван
153.  Ћириковачки Н. Иван
154.  Ћосић М. Дејан
155.  Убовић П. Данијела
156.  Фехер Ј. Јожеф
157.  Француз М. Адријана
158.  Хумењук И. Олег
159.  Цвјетић М. Саша
160.  Црнобрнић Д. Катарина
161.  Чоко Д. Бошко
162.  Чубрило Л. Снежана
163.  Шеваљевић К. Иван
164.  Шуковез Н. Бранко
165.  Шумар М. Тамара

2006.
Геодезија

1.  Антонијевић М. Ана
2.  Васић Д. Дејан
3.  Гавриловић М. Гордана
4.  Голушин А. Александра
5.  Драговић Д. Сања
6.  Ђурђевић В. Страхиња
7.  Зиндовић М. Момирка
8.  Иванковић Љ. Марко
9.  Јурас З. Нинослав

10.  Маринковић М. Андреја
11.  Милојковић В. Бојан
12.  Остојић М. Душан
13.  Петровић Ђ. Дамир
14.  Петровић М. Светомир
15.  Поповић М. Јелена
16.  Соскић Б. Иван

Грађевинарство
1.  Александровић Т. Маја
2.  Алексијевић В. Татјана
3.  Алексић Д. Бојан
4.  Андоновић Б. Слободан
5.  Арбановски М. Душан
6.  Бањанин М. Душан
7.  Бибић М. Данијела
8.  Благојевић Д. Ивана
9.  Бошковић Б. Маријан

10.  Бошковић Р. Ивана
11.  Бошњаковић М. Милан
12.  Брковић М. Маја
13.  Булић М. Драгана
14.  Васиљевић Д. Оливера
15.  Венцл М. Владимир
16.  Виденовић З. Никола
17.  Вићовац Ж. Ивица
18.  Војновић М. Јелена
19.  Војт З. Предраг
20.  Вујић Д. Вујица
21.  Вучетић В. Никола
22.  Вучковић Њ. Александар
23.  Гажо Н. Никола
24.  Гајић С. Татјана
25.  Гаон М. Димитрије
26.  Глишић З. Иван
27.  Гудурић В. Чедо
28.  Дамјановић Г. Вања
29.  Дамјановић М. Драгана
30.  Девић П. Александар
31.  Димитријевић Љ. Владимир
32.  Добромировић Ј. Игор
33.  Драгачевац М. Јелица
34.  Друловић З. Бојана
35.  Ђајић М. Горан
36.  Ђокић С. Јелена
37.  Ђоковић С. Немања
38.  Ђурић Б. Борјана
39.  Елез Д. Дејан
40.  Елез Д. Милан
41.  Еркић Ж. Мирела

42.  Ерцеговац М. Давор
43.  Живановић Ј. Снежана
44.  Живановић М. Наташа
45.  Живковић Д. Небојша
46.  Илић Д. Саша
47.  Ирић М. Душан
48.  Ишљамовић Ј. Драгана
49.  Јаблановић Н. Верица
50.  Јаковљевић П. Милан
51.  Јанковић М. Катарина
52.  Јањушевић В. Драгана
53.  Јеличић С. Невенка
54.  Јеремић Ж. Јелена
55.  Јеремић Р. Јелена
56.  Јовановић Љ. Милан
57.  Јовановић М. Владимир
58.  Јовановић М. Душан
59.  Јовановић Р. Никола
60.  Јовановић Р. Радиша
61.  Јокановић М. Александар
62.  Јоксимовић С. Дејан
63.  Каргановић Б. Александар
64.  Ковач М. Бориша
65.  Ковачевић М. Зоран
66.  Ковљенић С. Душко
67.  Коларевић Б. Невенка
68.  Коложвари И. Кристијан
69.  Комарица С. Тамара
70.  Копуновић М. Мирослав
71.  Косовац С. Владимир
72.  Костић В. Жељко
73.  Костић Д. Душан
74.  Кукец К. Томислав
75.  Кунарац Р. Владимир
76.  Лазаревић Т. Милан
77.  Лазић Д. Борислав
78.  Лазић М. Предраг
79.  Лакетић Д. Крстан
80.  Лалић М. Владимир
81.  Лешњак Д. Никола
82.  Лукић П. Драган
83.  Лукић П. Филип
84.  Лукић Ц. Саша
85.  Љубијанкић С. Јасмина
86.  Максимовић Р. Дејан
87.  Малишић М. Владимир
88.  Мандић Б. Горан
89.  Маравић Ђ. Никола
90.  Марић М. Саша
91.  Марковић Б. Александар
92.  Марковић Ј. Марија
93.  Марковић М. Маја
94.  Масаловић С. Ђорђе
95.  Миладиновић В. Сања
96.  Милановић С. Мирјана
97.  Миленковић А. Верослава
98.  Милентијевић М. Александар
99.  Миливојевић М. Ненад

100.  Миликић П. Радомир
101.  Милићевић Д. Александар
102.  Милосављевић В. Горан
103.  Милошев В. Милош

104.  Милошевић Д. Марко
105.  Милошевић Д. Милан
106.  Милошевић Д. Урош
107.  Митић С. Владимир
108.  Мићић А. Мирослав
109.  Михајловић М. Тамара
110.  Мишковић Ј. Александар
111.  Младеновић Д. Марија
112.  Млаџић Р. Александар
113.  Недељковић М. Јелена
114.  Недовић Д. Велимир
115.  Николић Б. Драган
116.  Николић В. Александар
117.  Николић М. Марко
118.  Обрадовић Б. Драгана
119.  Обрадовић Г. Александар
120.  Обрадовић Љ. Владислав
121.  Обушковић З. Бојан
122.  Павловић А. Ненад
123.  Пантелић С. Жељко
124.  Папић М. Зоран
125.  Параментић Д. Јелена
126.  Петковић Т. Дејан
127.  Петричић Н. Александра
128.  Петровић А. Младен
129.  Петровић Л. Небојша
130.  Плавшић М. Ивана
131.  Поповић Б. Марко
132.  Поповић Б. Предраг
133.  Поповић М. Милица
134.  Поткрајац Р. Биљана
135.  Првуљ М. Мирко
136.  Радека Н. Миодраг
137.  Радивојевић Д. Предраг
138.  Радовић Д. Ђорђе
139.  Радојчић М. Дејан
140.  Радосављевић Р. Драгана
141.  Радуловић М. Марко
142.  Радуловић С. Јелена
143.  Савковић Љ. Душан
144.  Салопек Љ. Душко
145.  Салопек Љ. Јован
146.  Самарџић М. Ивана
147.  Симић Б. Милица
148.  Симић Н. Ненад
149.  Спасојевић Д. Ивана
150.  Спасојевић М. Марија
151.  Станојевић С. Драган
152.  Стевановић И. Ивана
153.  Стевановић Р. Душан
154.  Стевановић Р. Милена
155.  Стефановић С. Игор
156.  Стојановић Б. Небојша
157.  Стојановић М. Милош
158.  Стојанчевић В. Милош
159.  Стојичић Б. Никола
160.  Стругаревић М. Катарина
161.  Табаковић В. Иван
162.  Танасијевић З. Милена
163.  Тановић Т. Милан
164.  Томовић В. Бојан
165.  Томовић М. Дејан
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166.  Трифуновић М. Ивана
167.  Трмчић З. Борис
168.  Ћупурдија С. Вељко
169.  Филиповић С. Сандра
170.  Филиповић Ч. Душан
171.  Филиповски Ђ. Срђан
172.  Хорватовић Б. Бојана
173.  Хорњачек М. Себастијан
174.  Царевић У. Светозар
175.  Цветковић С. Дејан
176.  Чворовић М. Наташа
177.  Чеперковић Т. Снежана
178.  Чича Б. Игор
179.  Чокић М. Јасмина
180.  Чолић Б. Душан
181.  Чубрило Б. Милан
182.  Шкрба Д. Вера
183.  Штулић Ж. Драган
184.  Шушић М. Игор

2007.
Геодезија

1.  Анђелковић Ж. Владан
2.  Гавриловић Д. Милица
3.  Грекуловић М. Сања
4.  Делић М. Југослав
5.  Ђокић М. Јелена
6.  Иванов С. Еролд
7.  Килибарда С. Милан
8.  Колашинац М. Јасна
9.  Комазец Ј. Тања

10.  Миладинов С. Александар
11.  Миленковић З. Милутин
12.  Петровић Д. Горан
13.  Ранчић М. Небојша
14.  Савић М. Наташа
15.  Самарџић С. Милева
16.  Тинтор Н. Предраг
17.  Тумбас Ј. Иван

Грађевинарство
1.  Абдагић С. Вахидин
2.  Ајрановић И. Елвир
3.  Алил З. Тијана
4.  Андрејевић Д. Милан
5.  Анђелов М. Смиљана
6.  Ашанин С. Тијана
7.  Бабић М. Никола
8.  Бањалић Б. Душан
9.  Бањац Н. Наташа

10.  Бирђанин З. Горан
11.  Божић З. Славен
12.  Божовић М. Иван
13.  Борчић Р. Никола
14.  Бранежац П. Милица
15.  Брчкало Р. Милош
16.  Видаковић М. Владимир
17.  Водоплав М. Зорана
18.  Вуковић М. Невена
19.  Вукша Ђ. Горан
20.  Вучковић Д. Горан
21.  Глишић С. Марко

22.  Голубовић С. Нада
23.  Дедић Р. Мирослав
24.  Дингарац С. Драган
25.  Драшковић Б. Далибор
26.  Драшковић В. Наташа
27.  Ђајић М. Предраг
28.  Ђерман С. Владимир
29.  Ђураш Б. Љубиша
30.  Ђурђевац Д. Бојана
31.  Ђурић М. Милован
32.  Ђурић С. Татјана
33.  Ђурковић А. Ђорђе
34.  Ђуровић М. Предраг
35.  Жарковић М. Никола
36.  Живадиновић Ј. Милан
37.  Живановић Р. Милица
38.  Зарић М. Владимир
39.  Звицер М. Владимир
40.  Зорић С. Владимир
41.  Зорић С. Марија
42.  Ивановић Д. Јелена
43.  Ивановић Р. Огњен
44.  Ивановић Р. Рада
45.  Ивковић С. Горан
46.  Игњатовић Д. Владан
47.  Илић Ј. Данијел
48.  Илић М. Дејан
49.  Исаковић Д. Снежана
50.  Јаковљевић Ж. Душан
51.  Јашовић Р. Горан
52.  Јевтић Т. Петар
53.  Јовановић В. Дејан
54.  Јовановић В. Небојша
55.  Јовановић Д. Смиљан
56.  Јовановић Љ. Иван
57.  Јовичић Д. Момчило
58.  Јоковић М. Катарина
59.  Калинић Д. Горан
60.  Кнежевић А. Светозар
61.  Ковач С. Борис
62.  Ковачевић Н. Ана
63.  Коларевић Б. Милена
64.  Косановић М. Милош
65.  Кубат Ђ. Александар
66.  Лакчевић Д. Александар
67.  Лековић В. Марко
68.  Ловић В. Андријана
69.  Лукић М. Драгана
70.  Љубичић И. Никола
71.  Љутић Д. Јована
72.  Максимовић Љ. Никола
73.  Марисављевић Н. Вања
74.  Марић С. Предраг
75.  Марковић А. Велиборка
76.  Марковић М. Ана
77.  Марковић М. Виктор
78.  Мештровић Н. Горан
79.  Мијајловић М. Бранислав
80.  Мијатовић Р. Александар
81.  Микић С. Миљан
82.  Миланов Р. Ненад
83.  Милићевић М. Сања

84.  Милићевић М. Томислав
85.  Милићевић С. Добрица
86.  Миловановић А. Андријана
87.  Милошевић Р. Наташа
88.  Милошевић С. Југослав
89.  Милутиновић Б. Душан
90.  Миљевић М. Марина
91.  Минић Д. Мирко
92.  Митић С. Марко
93.  Мозеш Д. Дејан
94.  Мраовић М. Душан
95.  Недељковић Д. Драган
96.  Нешић Ј. Владимир
97.  Никић З. Никола
98.  Николић Б. Горан
99.  Нинић С. Никола

100.  Обрадовић Д. Марко
101.  Обрадовић М. Ана
102.  Остојић М. Александар
103.  Пајкановић П. Вида
104.  Пантић С. Младен
105.  Петровић А. Гордана
106.  Петровић Д. Александар
107.  Петровић Д. Милан
108.  Петровић Ђ. Александар
109.  Петровић С. Маријана
110.  Пиловић М. Предраг
111.  Плеше И. Бојан
112.  Поповић Д. Ђорђије
113.  Поповић З. Владимир
114.  Поповић С. Дејан
115.  Пошарац Ж. Владимир
116.  Продановић Р. Милан
117.  Проле Д. Милан
118.  Радовановић Н. Ивана
119.  Радојковић Д. Ана
120.  Радоњић М. Нађа
121.  Радулашки Г. Никола
122.  Ракита Б. Александар
123.  Ранђеловић Б. Ања
124.  Ратковић М. Ивана
125.  Ристивојевић М. Драган
126.  Ромчевић М. Бранислав
127.  Свилар Д. Александар
128.  Сечивановић Љ. Бранка
129.  Симић С. Ружица
130.  Славковић М. Зоран
131.  Спасић Н. Драгана
132.  Стаменковић С. Душан
133.  Станић М. Никола
134.  Станковић В. Душан
135.  Стевановић М. Немања
136.  Стојанов С. Бранко
137.  Стојановић Ж. Радомир
138.  Стојанчић Т. Небојша
139.  Стојичић П. Бојан
140.  Танасић С. Никола
141.  Тешић Б. Елеонора
142.  Тмушић В. Јана
143.  Турковић Б. Марко
144.  Ћирић Б. Драгослав
145.  Ћоћић М. Бојан

146.  Урошевић О. Ђорђе
147.  Филиповић М. Марко
148.  Хасанбеговић А. Адан
149.  Цветићанин В. Илија
150.  Цветковић М. Јелена
151.  Цупаћ М. Ален
152.  Чукић С. Владан
153.  Шкрба Д. Сања
154.  Штековић Ч. Небојша

2008.
Геодезија

1.  Андоновић М. Милица
2.  Богдановић П. Рада
3.  Вишњић С. Сања
4.  Гојковић М. Зоран
5.  Гољовић М. Раде
6.  Ђорђевић Д. Бобан
7.  Ђорђевић З. Јелена
8.  Качавенда С. Љубиша
9.  Лакић Ж. Милан

10.  Мрђен Ј. Срђан
11.  Петровић М. Младен
12.  Пешић М. Дејан
13.  Пиперац М. Драган
14.  Пушица С. Иван
15.  Радошевић П. Ненад
16.  Рашковић М. Дејан
17.  Симић С. Марина
18.  Станковић Н. Ивана
19.  Тодоровић С. Миљана

Грађевинарство
1.  Алексић М. Марко
2.  Алексовски С. Биљана
3.  Андрејић З. Филип
4.  Анђелић В. Лазар
5.  Антонић Б. Војислав
6.  Аранђеловић С. Ненад
7.  Арсеновић М. Весна
8.  Атанасовић А. Тијана
9.  Бабовић Т. Бошко

10.  Батаковић М. Марко
11.  Бијелић Н. Марта
12.  Бијелић С. Игор
13.  Билчар Н. Марко
14.  Благојевић В. Вујадин
15.  Богићевић В. Ана
16.  Божић Б. Владимир
17.  Божовић М. Јово
18.  Божовић С. Слободан
19.  Бојић Д. Милица
20.  Бојичић М. Александра
21.  Боричић А. Михаило
22.  Бошковић Д. Ирена
23.  Будровац Ђ. Сања
24.  Будровац Ж. Јелена
25.  Вагић С. Александар
26.  Васић М. Ана
27.  Васић Р. Милорад
28.  Васковић З. Небојша
29.  Веселиновић Н. Душан
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30.  Весић И. Божидар
31.  Вортић Д. Јелица
32.  Вујанац Б. Марија
33.  Вујиновић Љ. Владислав
34.  Вуковић М. Леонид
35.  Вучковић В. Небојша
36.  Вучковић М. Драгана
37.  Гавриловић М. Исидора
38.  Гордић В. Александра
39.  Гркајац Б. Иван
40.  Гудељ Л. Предраг
41.  Дабетић С. Марија
42.  Давидовић Д. Милена
43.  Даниловић Р. Владимир
44.  Динић В. Бојан
45.  Дишић М. Жељко
46.  Дишић М. Марко
47.  Драгојевић Р. Снежана
48.  Дрча Ћ. Јован
49.  Ђедовић В. Миљан
50.  Ђорђевић М. Небојша
51.  Ђурековић В. Александар
52.  Живановић Д. Вања
53.  Живановић З. Милош
54.  Живановић М. Драган
55.  Зајић Г. Војин
56.  Златановић Б. Никола
57.  Ивановић М. Бранко
58.  Ивановић М. Драгана
59.  Иванчевић С. Милан
60.  Игњатовић Н. Милош
61.  Илић Д. Иван
62.  Илић М. Драган
63.  Илић Н. Сандра
64.  Илић П. Тања
65.  Иркић М. Иван
66.  Јаић Д. Душко
67.  Јаковлевски Ј. Биљана
68.  Јањушевић В. Бошко
69.  Јеремић П. Радован
70.  Јовановић Д. Борис
71.  Јовановић З. Никола
72.  Јосић В. Драган
73.  Југовић Д. Ана
74.  Југовић З. Немања
75.  Калањ М. Борислав
76.  Кисин С. Огњен
77.  Китић Ђ. Вера
78.  Кнежевић Д. Ивана
79.  Кнежевић Д. Саша
80.  Кнежевић С. Дајана
81.  Ковач З. Иван
82.  Козак Н. Татјана
83.  Комљеновић Ј. Невенка
84.  Костић Д. Урош
85.  Костић Т. Мирослав
86.  Крстић Б. Предраг
87.  Кузмановић З. Кристина
88.  Куколеча П. Жељко
89.  Лончар П. Милан
90.  Лукић Б. Живадин
91.  Лукић В. Јасмина

92.  Лучић С. Градимир
93.  Макевић М. Мирослав
94.  Мандић С. Марко
95.  Марин С. Саша
96.  Марјановић М. Јелена
97.  Маркићевић М. Весна
98.  Матијашевић М. Марија
99.  Медиговић Н. Крсто

100.  Међугорац Н. Ивана
101.  Мијатовић Р. Душан
102.  Миленковић Ј. Урош
103.  Миливојевић Ј. Сања
104.  Милић Б. Дејан
105.  Милићевић Бичански Д. 

Ивана
106.  Миловановић С. Милан
107.  Милорадовић Б. Ема
108.  Милошевић Н. Игор
109.  Милутиновић Б. Бранко
110.  Милутиновић С. Марија
111.  Мирковић Б. Младен
112.  Митић М. Иван
113.  Мићић Р. Драган
114.  Михаиловић С. Тома
115.  Молдован Ж. Жељка
116.  Мршић Г. Зоран
117.  Муњић С. Урош
118.  Недељковић Б. Милан
118.  Недељковић Д. Малиша
120.  Нешић Н. Весна
121.  Николић Ж. Весна
122.  Николић П. Данило
123.  Николић С. Илија
124.  Николић С. Младен
125.  Николић С. Ненад
126.  Никшић Ј. Стојан
127.  Нинић М. Јелена
128.  Нисев Б. Лидија
129.  Новаковић М. Новак
130.  Оливерић Д. Јелена
131.  Оцокољић П. Вељко
132.  Павић Л. Ненад
133.  Павловић Б. Жељко
134.  Пајић Д. Ненад
135.  Панић Н. Небојша
136.  Пантић С. Марко
137.  Папакоча П. Бранислав
138.  Папић Н. Ирфан
139.  Патлиџановић В. Дарко
140.  Перовић Б. Горан
141.  Петровић Б. Мирјана
142.  Петровић З. Ана
143.  Петровић Љ. Ана
144.  Петровић М. Владимир
145.  Петровић П. Радош
146.  Петровић П. Смиљана
147.  Петровић Р. Јадран
148.  Петровић С. Далиборка
149.  Петровић Бајуновић Д. 

Тамара
150.  Петронић М. Јелена
151.  Платанић М. Милан

152.  Поповић М. Бранислава
153.  Поповић П. Срђан
154.  Поповић Р. Милош
155.  Пудар М. Иван
156.  Пунишић Б. Иван
157.  Радовановић Р. Никола
158.  Радојичић М. Ана
159.  Раичевић К. Пуниша
160.  Раонић Б. Ирена
161.  Ристановић Ј. Марко
162.  Росић М. Никола
163.  Савић Ј. Јована
164.  Сандић М. Иван
165.  Симовић Р. Владимир
166.  Спасојевић Р. Срђан
167.  Срдановић М. Горан
168.  Срећковић Д. Милош
169.  Стаменовић Т. Милан
170.  Станић Н. Младен
171.  Станковић Д. Весна
172.  Станчић Н. Ангелина
173.  Старинац А. Даница
174.  Стевановић Б. Добривоје
175.  Стевић М. Урош
176.  Танасковић Б. Данко
177.  Тодоровић Ђ. Андријана
178.  Тодоровић М. Иван
179.  Токић М. Јелена
180.  Толимир А. Владимир
181.  Тома М. Владан
182.  Томановић В. Андријана
183.  Тошић Д. Маријана
184.  Тошић Р. Милан
185.  Трајковић Љ. Наташа
186.  Трифуновић Б. Немања
187.  Тришовић М. Милица
188.  Ћирић Р. Никола
189.  Ћировић Б. Милош
190.  Ћурчић В. Марко
191.  Уљаревић Б. Горан
192.  Урошевић Р. Ђурђе
193.  Филиповић Р. Бранка
194.  Филиповић С. Тања
195.  Хаџи-Бошковић П. Иван
196.  Цакић Б. Стојан
197.  Церовац Н. Дејан
198.  Цупаћ С. Огњен
199.  Чоловић Р. Негован
200.  Чукурановић С. Тамара
201.  Шљубура Ј. Синиша
202.  Шљукић Ј. Младен
203.  Шокловачки П. Јелена
204.  Шупут Н. Драган

2009.
Геодезија

1.  Алексић И. Маја
2.  Бојиновић Д. Небојша
3.  Брујић Ђ. Младен
4.  Вучетић Т. Дарко
5.  Гочић Ж. Горан
6.  Драгутиновић Д. Марко

7.  Ђурковић С. Ана
8.  Ђурковић С. Младен
9.  Илић М. Ана

10.  Јанковић М. Драгомир
11.  Јовановић Г. Владимир
12.  Јовановић С. Јелена
13.  Кићић М. Богдан
14.  Костић М. Слободан
15.  Мазалица Д. Небојша
16.  Марковић М. Зорана
17.  Марковић Р. Данијела
18.  Маћош С. Јелена
19.  Миловановић Н. Бојан
20.  Миљковић М. Слободан
21.  Немет Ј. Милош
22.  Нешић С. Ивица
23.  Николић Б. Биљана
24.  Новаковић М. Бранислав
25.  Пејовић М. Милутин
26.  Пуђа Д. Милош
27.  Пуст Б. Никица
28.  Радојковић Д. Снежана
29.  Радојковић С. Далибор
30.  Рондовић Б. Андријана
31.  Станковић М. Љубица
32.  Стојадиновић П. Александар
33.  Тимотијевић Д. Урош
34.  Ћирић Д. Ненад
35.  Филиповић А. Бранислава
36.  Чортан Р. Татјана

Грађевинарство
1.  Алексић Р. Предраг
2.  Арсић М. Никола
3.  Бабић Д. Ана
4.  Бабић Д. Игор
5.  Бамбураћ Ђ. Бојан
6.  Басарић М. Дарко
7.  Белић Д. Владимир
8.  Белојевић Р. Бојана
9.  Беочанин М. Тијана

10.  Бесу Р. Флорин
11.  Бијелић Ј. Горан
12.  Бранковић Д. Александар
13.  Бурмаз Р. Владимир
14.  Васиљевић Р. Ана
15.  Васић А. Милош
16.  Васић Р. Марко
17.  Величковић М. Владимир
18.  Веселиновић З. Јанко
19.  Влајковић Р. Александар
20.  Војиновић В. Мирјана
21.  Војт З. Миодраг
22.  Вујанац Љ. Милена
23.  Вукашиновић Д. Јелена
24.  Вуковић М. Раде
25.  Вуловић Б. Владимир
26.  Вучетић В. Наташа
27.  Гајић Љ. Светлана
28.  Гарабандић С. Сава
29.  Глинтић М. Слободан
30.  Гргић Р. Милан
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31.  Грујић М. Андрија
32.  Дамњановић Б. Јасмина
33.  Димитријевић Д. Марина
34.  Димитријевић М. Јелена
35.  Драшковић В. Тијана
36.  Дутина М. Дејана
37.  Ђорђевић В. Александар
38.  Ђорђевић З. Срђан
39.  Ђукић К. Иван
40.  Ђунисијевић М. Иван
41.  Ђурић Б. Ивана
42.  Ђурић М. Бранко
43.  Здравковић Р. Тања
44.  Зекић П. Огњен
45.  Зечевић З. Младен
46.  Зукановић К. Јелена
47.  Иванковић А. Бојан
48.  Иванчевић Р. Немања
49.  Илић М. Милош
50.  Јагодић С. Марија
51.  Јакшић С. Тијана
52.  Јанковић В. Мартина
53.  Јевтић П. Емина
54.  Јеринић М. Никола
55.  Јовичић И. Владимир
56.  Јосиповић Д. Снежана
57.  Кадић С. Ивана
58.  Камберовић М. Борко
59.  Капетановић Д. Младен
60.  Капетановић Ђ. Менсур
61.  Кевац Љ. Смиљко
62.  Кнежевић Д. Милош
63.  Колицић Ђ. Дејан
64.  Кордић В. Маја
65.  Крунић Р. Борис
66.  Ловић Р. Јелена
67.  Лучић Љ. Зора
68.  Мазињанин Ј. Ивана
69.  Манески Т. Милош
70.  Маравић Ж. Михајло
71.  Маричић Љ. Јелена
72.  Марјановић В. Миле
73.  Марковић Р. Ђорђе
74.  Марковић С. Ирена
75.  Мијаиловић Д. Наташа
76.  Мијатовић Д. Марко
77.  Миланов С. Ана
78.  Милановић Д. Предраг
79.  Милијаш С. Александар
80.  Милићевић Д. Младен
81.  Миловановић М. Дејан
82.  Миловановић Р. Небојша
83.  Миловановић Р. Сања
84.  Миловановић С. Наталија
85.  Милојевић П. Јелена
86.  Милојковић М. Мирјана
87.  Милосављевић А. Милан
88.  Милосављевић В. Милош
89.  Миљковић Ч. Вељко
90.  Митровић Б. Никола
91.  Млађеновић С. Тамара
92.  Недељковић Љ. Ђорђе

93.  Николић В. Матија
94.  Николић С. Анђелка
95.  Новаковић М. Вук
96.  Новковић Д. Ненад
97.  Павловић Д. Катарина
98.  Павловић М. Александар
99.  Павловић С. Данка

100.  Пантић З. Ненад
101.  Парезановић С. Владимир
102.  Пејовић Р. Милена
103.  Пепић Д. Милена
104.  Пердух Н. Милош
105.  Перендија М. Младен
106.  Перић Ж. Бојан
107.  Перовић Б. Зоран
108.  Перовић В. Невена
109.  Петровић Д. Дејан
110.  Петровић Н. Милош
111.  Петровић Р. Никола
112.  Покрајац Б. Бојана
113.  Поповић П. Милена
114.  Поповић Р. Жељко
115.  Правиловић Д. Илија
116.  Пренковић М. Дамир
117.  Прерадовић М. Мирослав
118.  Прица Д. Раде
119.  Пухалац Ђ. Горан
120.  Раднић М. Марко
121.  Радовић Ж. Милица
122.  Радуловић Б. Бранка
123.  Раковић М. Миленко
124.  Ранђеловић Р. Јован
125.  Ранисављевић М. Коста
126.  Ранисављевић С. Марија
127.  Рафаиловић М. Маја
128.  Рашовић С. Бојан
129.  Ребриновић М. Оливера
130.  Робајчевић С. Младен
131.  Симовић О. Анђелка
132.  Софренић Б. Јелена
133.  Средојевић М. Ђорђе
134.  Сретеновић Д. Марија
135.  Стамболић С. Милена
136.  Стаменковић Ж. Сања
137.  Станков М. Милица
138.  Станковић С. Милан
139.  Станојковић Р. Александар
140.  Стевановић Д. Александар
141.  Стјепановић С. Милан
142.  Стојановић Ж. Љубинка
143.  Стојчевић Т. Младен
144.  Стошић С. Предраг
145.  Танасковић М. Новак
146.  Танацковић В. Тијана
147.  Тановић Б. Александар
148.  Тасић М. Бојана
149.  Тодовић М. Милош
150.  Томовић Р. Марко
151.  Трифковић Т. Војислав
152.  Ћириловић Б. Јелена
153.  Ћирић Б. Небојша
154.  Ћуковић О. Иван

155.  Фехер М. Душица
156.  Филиповић М. Весна
157.  Финк С. Данијела
158.  Христов Ј. Дарко
159.  Цветковић Д. Марко
160.  Цветковић М. Бојан
161.  Цемовић В. Милош
162.  Црноглавац З. Милан
163.  Чамбер Ж. Андреја
164.  Шавија П. Бранко
165.  Шарановић Б. Урош
166.  Шевић Б. Александар
167.  Шкрбић С. Маријана
168.  Шљиванчанин М. Божо
169.  Шутвић М. Иван

2010.
Геодезија

1.  Анђић М. Сања
2.  Веселић Ј. Милош
3.  Витас М. Драган
4.  Вујаклија М. Милан
5.  Глигорић Љ. Ненад
6.  Дамјановић П. Бојана
7.  Дамљановић П. Олга
8.  Дудуј Ш. Данијел
9.  Ђаковић М. Анђелка

10.  Ђорђевић Д. Милан
11.  Жикић З. Бојана
12.  Зороја Ђ. Синиша
13.  Јанковић П. Ђорђе
14.  Јовановић М. Бранко
15.  Коларић Ј. Соња
16.  Крунић М. Велимир
17.  Кука Љ. Јована
18.  Лазић М. Јелена
19.  Лакета С. Бојан
20.  Лекић М. Марија
21.  Мијаиловић М. Славко
22.  Милојевић А. Даниел
23.  Мирковић К. Никола
24.  Наод М. Софија
25.  Симоновић Ј. Радмила
26.  Трифуновић С. Милена
27.  Ћосовић М. Иван
28.  Урошевић М. Слађан
29.  Филипић Н. Мира
30.  Шајић Р. Драгица
31.  Шикања Р. Саша

Грађевинарство
1.  Адамовић П. Александар
2.  Аранђеловић Н. Иван
3.  Атанацковић Л. Милан
4.  Аћимовић Р. Јелена
5.  Бабић Љ. Милан
6.  Бајић Д. Марија
7.  Бајић Д. Марина
8.  Банићевић Б. Павле
9.  Бијељић Љ. Мирјана

10.  Благојевић Б. Радован
11.  Божић Р. Дарко

12.  Божичковић Ђ. Илија
13.  Боцић Ц. Јелена
14.  Бранковић Ј. Ђорђе
15.  Васиљевић М. Ненад
16.  Васковић Г. Јасмина
17.  Вељковић Р. Ана
18.  Весић Р. Јелена
19.  Виденовић Б. Чеда
20.  Видић С. Ивана
21.  Видојевић М. Драган
22.  Виријевић Б. Вуксан
23.  Влаховић М. Милена
24.  Војиновић Љ. Горан
25.  Вучићевић З. Милан
26.  Гавриловић М. Предраг
27.  Гаврић Ж. Мирјана
28.  Гобељић Р. Александар
29.  Голубовић Р. Марина
30.  Грбић С. Иван
31.  Гредељевић В. Мирко
32.  Грујић Д. Владимир
33.  Грујичић М. Ненад
34.  Дербогосијан Б. Армен
35.  Димитрић Р. Катарина
36.  Драгићевић Д. Синиша
37.  Драговић Н. Ана
38.  Ђокановић Д. Ненад
39.  Ђокић Р. Јелена
40.  Ђорђевић Б. Марко
41.  Ђорђевић Р. Никола
42.  Ђујић Б. Миљан
43.  Ђукић В. Александар
44.  Ђурић М. Јана
45.  Ђурчиновић Д. Драгана
46.  Ерић М. Јован
47.  Жарковић Р. Милан
48.  Живадиновић Б. Предраг
49.  Живановић С. Иван
50.  Живковић С. Милан
51.  Здравковић Б. Милош
52.  Зиндовић В. Павле
53.  Иванишевић В. Ана
54.  Илић М. Маријана
55.  Илић Н. Јелена
56.  Јаковљевић М. Мирјана
57.  Јанковић Ј. Марија
58.  Јанковски Н. Владимир
59.  Јевтовић Љ. Његош
60.  Јеловац Б. Рајко
61.  Јовановић Д. Владимир
62.  Јовановић М. Александар
63.  Јовановић М. Ненад
64.  Јовановић Р. Александар
65.  Јосифовић С. Зорана
66.  Катанић М. Александар
67.  Кирн С. Милош
68.  Кнежевић Д. Станка
69.  Ковачевић Ж. Милош
70.  Ковинић Љ. Никола
71.  Коврлија Д. Марко
72.  Козић Д. Петар Вук
73.  Колар Д. Синиша
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74.  Комленовић Р. Бојан
75.  Костадиновић С. Милица
76.  Крстић Д. Милена
77.  Лажетић М. Јелена
78.  Лажетић М. Јованка
79.  Лазић С. Невена
80.  Лакић С. Тамара
81.  Лојпур Н. Владимир
82.  Лојпур Н. Горан
83.  Ломић С. Јелена
84.  Лужњанин В. Миљан
85.  Лукић Ј. Јована
86.  Луковић Љ. Бранко
87.  Максимовић М. Владимир
88.  Малетић М. Ђорђе
89.  Малешевић Д. Иван
90.  Мандић Д. Далибор
91.  Мандић М. Владимир
92.  Маринковић Р. Ивана
93.  Марковић М. Јован
94.  Масоничић М. Тамара
95.  Матасић Б. Игор
96.  Матић З. Ђорђе
97.  Матовић Љ. Иван
98.  Маџарац С. Маја
99.  Миликић В. Владимир

100.  Милисављевић М. Марија
101.  Миловановић Д. Дарко
102.  Милошевић М. Милутин
103.  Митровић М. Јелена
104.  Мићић Д. Адријана
105.  Младеновић М. Рада
106.  Мујагић Х. Харис
107.  Настић А. Милош
108.  Несторовић Љ. Александар
109.  Николић Ж. Марија
110.  Николић Ј. Ана
111.  Николић Љ. Срђан
112.  Николић Р. Жарко
113.  Николић Ц. Милена
114.  Ниџовић Б. Жарко
115.  Обрадовић М. Александра
116.  Пантић А. Бојан
117.  Пантић Б. Јована
118.  Пантић М. Славиша
119.  Папић М. Горан
120.  Патковић Н. Синиша
121.  Перић Д. Миливоје
122.  Перишић Ђ. Ивана
123.  Перишић Т. Марија
124.  Петковић М. Ђорђе
125.  Петровић М. Милијана
126.  Петровић Р. Душанка
127.  Петровић Р. Иван
128.  Петровић Р. Милош
129.  Поповић З. Марко
130.  Поповић М. Ђорђе
131.  Пошарац Д. Александар
132.  Правица Г. Стеван
133.  Прелић Н. Дијана
134.  Прокић Б. Бојан
135.  Радевски Д. Милош

136.  Радованац Д. Марко
137.  Радовановић Р. Милош
138.  Радовић Р. Марко
139.  Радовић Р. Милан
140.  Радојевић Д. Предраг
141.  Радосављевић В. Јелена
142.  Радумило С. Марко
143.  Рађен С. Видан
144.  Ранђеловић Б. Срђан
145.  Ранић Р. Биљана
146.  Ранковић М. Милош
147.  Ристић П. Милутин
148.  Ристић Р. Вуле
149.  Ружичић А. Марина
150.  Савић Д. Милица
151.  Савић Р. Маја
152.  Скоко Т. Милош
153.  Славић С. Синиша
154.  Смиљанић М. Миодраг
155.  Стаменковић Б. Милица
156.  Станивук Р. Милка
157.  Станковић В. Мирослав
158.  Станојевић С. Мирослав
159.  Стапар М. Милана
160.  Стевић Д. Мирјана
161.  Стефановић Д. Ана
162.  Стојановић Б. Дејан
163.  Стојиљковић З. Јелена
164.  Суботић Р. Илија
165.  Танасковић Р. Стеван
166.  Татић З. Милан
167.  Типсаревић М. Урош
168.  Тодоровић Р. Гојко
169.  Трпеска Н. Ана
170.  Туцаковић М. Катарина
171.  Ћукић Д. Милена
172.  Удовчић С. Маја
173.  Узелац П. Дејан
174.  Урошевић Н. Бојан
175.  Фековић Р. Ален
176.  Хаџи-Антић А. Синиша
177.  Цветановић А. Ненад
178.  Цветковић М. Душан
179.  Цветковић С. Милорад
180.  Чокић Д. Наталија
181.  Шашић М. Марија
182.  Шишковић Н. Дејан
183.  Шумарац М. Ненад
184.  Шутаковић С. Милош

2011.
Геодезија

1.  Баста Д. Драгана
2.  Борић Н. Николина
3.  Васиљевић Ђ. Станислав
4.  Вујанац Љ. Марко
5.  Вујанац Љ. Милош
6.  Гарчев Д. Ненад
7.  Докић З. Ђорђе
8.  Ђорђевић Д. Дарко
9.  Иванов С. Милена

10.  Јемуовић Д. Александар

11.  Ковачевић П. Драган
12.  Ковачевић С. Предраг
13.  Крнић Д. Марија
14.  Лаловић Р. Маријана
15.  Милосављевић Б. Александар
16.  Поповић Т. Сања
17.  Радуловић Ђ. Никола
18.  Ракић К. Петар
19.  Шевић Б. Ана

Грађевинарство
1.  Sadiyeh Н. Alen
2.  Аливодић Б. Анес
3.  Андрић М. Бојана
4.  Антонијевић Р. Бојан
5.  Басарић Г. Ирена
6.  Бељинац А. Владимир
7.  Беновић М. Бато
8.  Бериша А. Матеј
9.  Бићанин З. Стеван

10.  Блажић Н. Влада
11.  Богуновић Р. Петар
12.  Божанић В. Никола
13.  Бошњаковић Д. Бојана
14.  Бранковић З. Игор
15.  Бреберин Љ. Бојан
16.  Брусин С. Марко
17.  Васиљевић М. Миливој
18.  Везмар М. Предраг
19.  Вуковић Љ. Наташа
20.  Вулић Д. Дарио
21.  Гајић М. Жарко
22.  Глишић С. Ивана
23.  Грбић Ђ. Никола
24.  Грујичић М. Владимир
25.  Гудељ Љ. Срђан
26.  Деспотовић С. Милош
27.  Димитријевић З. Иван
28.  Домовски П. Жељко
29.  Драгићевић С. Радица
30.  Дрљача Р. Радмила
31.  Дробац Р. Драган
32.  Дурутовић Л. Бранислав
33.  Ђорђевић Т. Сузана
34.  Ђошић Р. Бобан
35.  Живановић Д. Александар
36.  Жижак С. Симона
37.  Жутковић Р. Александар
38.  Ивановић Љ. Милош
39.  Ивковић М. Љубица
40.  Игњатовић Б. Миодраг
41.  Илић Д. Иванка
42.  Илић Д. Мирослав
43.  Илић З. Игор
44.  Илић П. Душица
45.  Јанковић З. Весна
46.  Јањић С. Огњен
47.  Јевтић М. Александар
48.  Јевтић Р. Вукашин
49.  Јовановић Д. Дарко
50.  Јовановић М. Лука
51.  Јоксимовић Д. Никола
52.  Караџић Љ. Никола

53.  Кнежевић М. Слободан
54.  Косић П. Марко
55.  Космач С. Анамарија
56.  Костић М. Владимир
57.  Крсмановић М. Никола
58.  Лазић Г. Владимир
59.  Лазовић М. Милица
60.  Лаловић Р. Дејан
61.  Латас Ђ. Немања
62.  Максимовић Б. Ненад
63.  Максимовић М. Милован
64.  Мандић В. Синиша
65.  Манић Ј. Марија
66.  Маринковић Д. Маја
67.  Марић Б. Владимир
68.  Марић С. Новак
69.  Марковић М. Катарина
70.  Марковић Н. Никола
71.  Матић С. Немања
72.  Матић Т. Катарина
73.  Мацура М. Данијел
74.  Микашиновић Д. Синиша
75.  Миладиновић Д. Михаило
76.  Миленковић М. Александра
77.  Мутић Р. Немања
78.  Настић Р. Ана
79.  Недељковић Б. Ивана
80.  Недељковић Ж. Ђорђе
81.  Нешић М. Ивана
82.  Николић К. Срећко
83.  Ножица О. Драган
84.  Окић Н. Маја
85.  Павловић М. Зоран
86.  Павловић М. Мирјана
87.  Пајевић Д. Марко
88.  Пајевић П. Вукашин
89.  Паунов Д. Владимир
90.  Пејчић М. Ивана
91.  Петковић С. Бојан
92.  Петровић Д. Марија
93.  Петровић Ж. Сања
94.  Петровић З. Бранко
95.  Петровић З. Марко
96.  Петровић З. Немања
97.  Петровић П. Жељко
98.  Петровић С. Дијана
99.  Пешић Ј. Јована

100.  Плазинић А. Небојша
101.  Појак П. Сандра
102.  Поповић Б. Марко
103.  Поповић Ђ. Жељко
104.  Првуловић М. Владан
105.  Прокић Д. Дејан
106.  Пујевић Б. Вељко
107.  Радовић М. Јован
108.  Радовић Р. Марко
109.  Ралевић М. Медена
110.  Рашета Ђ. Мирослава
111.  Ристивојевић Д. Срђан
112.  Ристић Б. Душан
113.  Ристић Љ. Иван
114.  Савићевић М. Милена
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115.  Севић З. Бранимир
116.  Сибиновић З. Марина
117.  Сланкаменац В. Пеђа
118.  Спасојевић Л. Далибор
119.  Станишић В. Марија
120.  Стефановић Д. Урош
121.  Стјепановић М. Мирјана
122.  Терзић М. Иван
123.  Терзић С. Филип
124.  Тинтар М. Александар
125.  Тодоровић С. Бојан
126.  Томашевић М. Бојан
127.  Трајковић Б. Владимир
128.  Тричковић П. Милош
129.  Тувић М. Милан
130.  Ћировић М. Ана
131.  Урошевић Р. Неда
132.  Царевић Ж. Немања
133.  Чекеревац С. Игор
134.  Чојчић А. Зоран
135.  Чукић Ј. Наташа
136.  Штрбановић А. Дејана
137.  Штула М. Бранкица
138.  Шулем С. Дејан
139.  Шумарац С. Марија

2012.
Геодезија

1.  Галич М. Емил
2.  Девлић Е. Емин
3.  Ђорђевић М. Борис
4.  Ђорђевић Р. Милосав
5.  Живковић В. Зоран
6.  Луковић М. Марко
7.  Марковић Д. Милош
8.  Симић Д. Милош
9.  Средић М. Јована

10.  Станковић Д. Марко

Грађевинарство
1.  Антић Ж. Саша
2.  Бановић Р. Јована
3.  Божанић В. Дарја
4.  Божовић Д. Ива
5.  Бојаџиевска П. Марија
6.  Варга М. Владимир
7.  Васиљевић Б. Снежана
8.  Војиновић Д. Саша
9.  Вујанић Д. Зоран

10.  Вукићевић М. Марко
11.  Вукмиров Ж. Меланија
12.  Голубовић Б. Оливера
13.  Даковић С. Ана
14.  Драшковић М. Тијана
15.  Ђукић Б. Никола
16.  Ерић Н. Сања
17.  Жегарац З. Владимир
18.  Живковић Ж. Предраг
19.  Жутић Б. Никола
20.  Златановић М. Немања
21.  Јањић Н. Никола
22.  Јевремовић М. Милош
23.  Јовановић Ј. Јована

24.  Јовановић М. Жарко
25.  Јовичић Н. Желимир
26.  Јосифовић Г. Стеван
27.  Килибарда Г. Јелена
28.  Ковачевић М. Коста
29.  Ковачевић М. Марија
30.  Колар Д. Срђан
31.  Костић Н. Ивана
32.  Крпић М. Душан
33.  Крунић Д. Младен
34.  Лабан С. Драгољуб
35.  Лацмановић С. Владимир
36.  Летић И. Илија
37.  Максимовић О. Предраг
38.  Маринковић М. Никола
39.  Милановић Д. Јелена
40.  Миленковић Ж. Нинослав
41.  Милосављевић Б. Јелена
42.  Милосављевић Љ. Милена
43.  Митровић С. Марко
44.  Михајловић Б. Бранимир
45.  Михајловић Б. Иван
46.  Мојић Р. Весна
47.  Николић Д. Лазар
48.  Павлићевић Б. Јован
49.  Павловић М. Александар
50.  Павловић П. Бојан
51.  Пацић Р. Развигор
52.  Пејчић Ј. Јелена
53.  Плакаловић Р. Никола
54.  Попржен Л. Лука
55.  Прокић М. Наташа
56.  Раднић З. Мирослав
57.  Радојевић М. Владимир
58.  Рајковић М. Вељко
59.  Ракић М. Небојша
60.  Росо Д. Иван
61.  Симикић М. Тања
62.  Симић В. Слађана
63.  Синобад С. Пане
64.  Скоковић В. Јелена
65.  Спасовић З. Ђорђе
66.  Станисављевић Д. Ненад
67.  Станишић М. Велиша
68.  Стефановић Д. Божидар
69.  Стојановић Д. Мирослав
70.  Суботић Б. Ана
71.  Танасијевић Н. Милан
72.  Ћирић П. Тамара
73.  Ћировић Р. Владан
74.  Ћурчић С. Невена
75.  Ускоковић М. Душан
76.  Цветковић М. Петар
77.  Чабаркапа Т. Владимир
78.  Чворовић А. Ивана
79.  Чоловић Д. Душан

2013.
Геодезија

1.  Ердеши В. Сузана
2.  Марјановић Д. Јасмина
3.  Миладинов С. Александра

4.  Миљковић М. Урош
5.  Николић М. Немања
6.  Паунковић М. Ана
7.  Рудњанин Д. Дејан

Грађевинарство
1.  Nasser М. Damjan
2.  Баловић М. Бојан
3.  Битевић Ј. Маја
4.  Богојевић М. Јована
5.  Богуновић Д. Маја
6.  Бојчић Ј. Бојан
7.  Виријевић Т. Невена
8.  Глишић К. Марко
9.  Дебељачки Р. Никола

10.  Делић П. Бојана
11.  Дивнић Б. Милош
12.  Добросављевић Н. Игор
13.  Ђоковић В. Јелена
14.  Ђуковић Д. Радивоје
15.  Живановић М. Никола
16.  Златковић М. Владимир
17.  Јеврић Р. Јелена
18.  Јевтић М. Никола
19.  Јовановић Р. Ана
20.  Лацмановић И. Срђан
21.  Летица В. Катарина
22.  Лукић Д. Милица
23.  Луковић Д. Ђорђе
24.  Маврић С. Растко
25.  Маричић Љ. Ђурђе
26.  Миленковић В. Горан
27.  Миличић Д. Милица
28.  Милошевић З. Марија
29.  Михајловић Д. Марко
30.  Мичић С. Андреја
31.  Момчиловић Б. Душан
32.  Ненадић Б. Ненад
33.  Никодиновић Д. Немања
34.  Николић Г. Данијела
35.  Олевић М. Биљана
36.  Павловић А. Смиљана
37.  Пантелић А. Вукашин
38.  Петковић И. Славиша
39.  Петровић С. Бојан
40.  Петровић С. Кристина
41.  Потуровић Б. Невена
42.  Радисављевић М. Иван
43.  Радић С. Јована
44.  Рађеновић Р. Зорица
45.  Ратковић Р. Бојан
46.  Ристовски П. Милош
47.  Рогановић Ж. Ивана
48.  Савичић Ј. Душан
49.  Скенџић М. Саша
50.  Славковић С. Саша
51.  Словић Д. Бошко
52.  Стаменовић М. Владимир
53.  Стаменовић М. Марко
54.  Станојевић Д. Немања
55.  Стојановић Д. Никола

56.  Тешић С. Горица
57.  Трбојевић Д. Игор
58.  Тркља В. Весна
59.  Чавдаревић Д. Немања
60.  Чакић Б. Бошко
61.  Чотрић С. Драган

2014.
Геодезија

1.  Митромарас Г. Димитриос
2.  Петковић Д. Лана

Грађевинарство
1.  Бабић М. Милица
2.  Вићентић В. Ивана
3.  Војиновић Ђ. Милић
4.  Врачар Л. Милица
5.  Вујков М. Драгана
6.  Вујовић Д. Александар
7.  Вуковић Љ. Иван
8.  Вучић М. Војислав
9.  Живановић Љ. Драгољуб

10.  Ивановић С. Бојана
11.  Илић С. Даниела
12.  Јокић Д. Сандра
13.  Килибарда М. Вук
14.  Кисин М. Немања
15.  Лукић З. Јелена
16.  Максимовић Ж. Јована
17.  Марић С. Милош
18.  Марјановић М. Татјана
19.  Марков Г. Марко
20.  Матић Б. Славко
21.  Матић И. Јован
22.  Маћић Р. Бојан
23.  Милић С. Марија
24.  Миљановић В. Кристина
25.  Михоковић Ј. Дарко
26.  Момировић Ђ. Милош
27.  Мркоњић З. Марина
28.  Остојић Р. Александар
29.  Петровић Б. Петко
30.  Петровић Љ. Живојин
31.  Платиша М. Ивана
32.  Радић З. Зорана
33.  Рађеновић Д. Бојана
34.  Саковић М. Марко
35.  Скоруп Р. Тијана
36.  Славковић М. Лазар
37.  Степановић Б. Небојша
38.  Тадић Ж. Јелена
39.  Тадић Р. Славица
40.  Ташић Д. Бранко
41.  Тејић М. Марко
42.  Тодоровић М. Дејана
43.  Томанић С. Александар
44.  Урошевић Б. Томислав

2015.
Геодезија

1.  Ђурковић Н. Марко
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Грађевинарство
1.  Беочанин М. Јана
2.  Вићентијевић З. Миливоје
3.  Голић М. Снежана
4.  Ђукић Р. Стеван
5.  Ђурчиновић Д. Владан
6.  Жежељ Б. Горан
7.  Ивић Д. Марко
8.  Илић Ж. Александар Саша
9.  Јовић Д. Ђорђе

10.  Јонић Г. Миљан
11.  Китаноски Ф. Никола
12.  Ковачевић С. Предраг
13.  Костић М. Никола
14.  Крстић М. Јелена
15.  Крстић М. Марија
16.  Кусуровић М. Ђорђе
17.  Манасијевић П. Младен
18.  Марковић В. Славољуб
19.  Младеновић А. Александра
20.  Мрдаљ Д. Драгана
21.  Опачић З. Милош
22.  Павловић Ј. Владица
23.  Петровић Д. Вељко
24.  Радојковић М. Саша
25.  Рацић Р. Драгана
26.  Стакић В. Миодраг
27.  Тешмановић С. Небојша

28.  Тошић Т. Јелена
29.  Трајковић Н. Дијана
30.  Форментуновић С. Јелена
31.  Шешуњ В. Горан

2016.
Геодезија

1.  Велимировић М. Ивана
2.  Матић М. Иван
3.  Миковић Р. Предраг
4.  Ристовски Д. Даниела
5.  Станишић М. Никола
6.  Угринић Д. Миљан
7.  Удовичић Р. Александар

Грађевинарство
1.  Алексић М. Светлана
2.  Благојевић Ж. Вељко
3.  Жунић Д. Марко
4.  Ивановић М. Драган
5.  Јовановић М. Татјана
6.  Ковачевић М. Драган
7.  Ковчин С. Немања
8.  Крстић Ж. Владимир
9.  Миленковић М. Тијана

10.  Миленковић С. Маја
11.  Милинковић Г. Ведрана
12.  Миловановић М. Ивана
13.  Милутиновић Д. Александар

14.  Митровић Р. Александар
15.  Мићић Ј. Милош
16.  Николић Б. Марко
17.  Николић Љ. Тамара
18.  Николић Н. Иван
19.  Перовић М. Радован
20.  Петрушевски Д. Горан
21.  Полак Н. Уна
22.  Радан М. Александар
23.  Радовановић Д. Иван
24.  Славковић М. Добрица
25.  Танко И. Игњат
26.  Тодоровић Р. Дејан
27.  Цицовић М. Санда
28.  Шкипина Н. Снежа

2017.
Геодезија

1.  Гагрчин Б. Мирјана

Грађевинарство
1.  Јовановић Ј. Јелена
2.  Симић Р. Мирослав
3.  Сталетовић С. Наташа
4.  Шекуларац Д. Милутин

2018.
Геодезија

1.  Пенчић Ч. Маја

Грађевинарство
1.  Гостовић Д. Бојан
2.  Ждерић Т. Бранко
3.  Јанковић М. Милица
4.  Колак М. Едит
5.  Марковић Б. Слађана
6.  Михаиловски З. Александар
7.  Никочевић М. Душан
8.  Попадић Д. Марко
9.  Тиодоровић М. Марина

2019.
Грађевинарство

1.  Милић А. Марко
2.  Михајловић П. Бранка
3.  Софијанић З. Милица
4.  Стојнић Д. Драган

2020.
Геодезија

1.  Стошић М. Марија
2.  Тишић П. Драги

Грађевинарство
1.  Ракић С. Ђорђе
2.  Стефаноски К. Ђока

2010.
Геодезија и геоинформатика

1.  Волаш М. Софија
2.  Гагулић М. Милан
3.  Дучић Л. Данко
4.  Јањић М. Дарко
5.  Марковић З. Марко
6.  Радуловић Д. Марина
7.  Реџовић С. Халит
8.  Трифуновић С. Милан
9.  Шушић М. Владимир

Грађевинарство
1.  Бабић М. Снежана
2.  Василић А. Жељко
3.  Васић М. Мира
4.  Гавриловић Б. Милица
5.  Димитријевић Д. Бојан
6.  Драгаш С. Јелена
7.  Дукић П. Марко
8.  Загорац М. Невена
9.  Илић Н. Владан

10.  Јеличић М. Јована
11.  Лазаревић М. Лука
12.  Марјановић С. Милош
13.  Марјановић С. Мирослав
14.  Митровић Ј. Марија

15.  Обрадовић Г. Александар
16.  Петровић Р. Милош
17.  Радевић В. Александар
18.  Радишић Д. Марко
19.  Стефановић З. Александра

2011.
Геодезија и геоинформатика

1.  Анђелић Н. Мирјана
2.  Аџовић М. Татјана
3.  Барбарез З. Јелена
4.  Бјелица С. Драгана
5.  Богдановић З. Иван
6.  Божић Ј. Милан
7.  Бошковић М. Нина
8.  Видуловић Љ. Милош
9.  Вишњић Р. Горан

10.  Ерић Р. Верица
11.  Живановић М. Иван
12.  Жугић Н. Жељана
13.  Ивковић В. Миљана
14.  Илић Н. Марина
15.  Исаковић Ј. Милица
16.  Јањош Р. Виолета
17.  Јевтић Р. Вук
18.  Ковачевић Д. Никола
19.  Крпић М. Љубинко
20.  Лучић В. Милица

21.  Маринковић Х. Немања
22.  Мариновић Ј. Драгана
23.  Милићевић М. Драгана
24.  Милојковић С. Милош
25.  Нанић Б. Милош
27.  Павловић М. Спасоје
28.  Панџић С. Јелена
29.  Пејић Н. Весна
30.  Ранчић Р. Александар
31.  Савић В. Александар
32.  Стојићевић Д. Сташа
33.  Шапоњић М. Огњен

Грађевинарство
1.  Ашкрабић М. Марина
2.  Бањац Н. Петар
3.  Биочанин С. Марија
4.  Биркел М. Маргарета
5.  Величковић М. Јелена
6.  Величковић М. Милош
7.  Вилотијевић С. Милица
8.  Вранеш Д. Владан
9.  Вуконић Г. Предраг

10.  Гавриловић З. Јелена
11.  Глишић М. Наташа
12.  Грковић Д. Светлана
13.  Грујић Ц. Ђорђе
14.  Драгојловић М. Душан

15.  Дутина Н. Маја
16.  Ђерић З. Ирена
17.  Ђоковић М. Синиша
18.  Ерваћанин М. Бранко
19.  Ивковић С. Марија
20.  Игњачић Д. Ведран
21.  Илић Д. Милан
22.  Исаиловић Љ. Иван
23.  Јеремић Ј. Александар
24.  Коларевић М. Марија
25.  Комадинић З. Александар
26.  Кривокапић Д. Милица
27.  Лазић З. Тијана
28.  Лазовић М. Марија
29.  Лукић М. Немања
30.  Луковић Н. Младена
31.  Марковић М. Никола
32.  Миловић Р. Миладин
33.  Милојковић М. Марија
34.  Митровић С. Ана
35.  Мићић З. Невена
36.  Мишић Р. Дарко
37.  Мојсиловић С. Ања
38.  Недељковић С. Андрија
39.  Нешић Б. Милош
40.  Оливерић Б. Александар
41.  Павловић Д. Никола
42.  Пармантије Б. Александар
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43.  Перић С. Стефан
44.  Петровић Т. Катарина
45.  Поповић Б. Милан
46.  Радичевић Ж. Илија
47.  Радовановић Р. Јанко
48.  Раић К. Дарко
49.  Рангелов М. Милена
50.  Ристић Ј. Михајло
51.  Симић П. Никола
52.  Станојевић Ж. Марија
53.  Стојановић Б. Душко
54.  Стојић Ж. Дарко
55.  Тошић Д. Никола
56.  Ћорић С. Славиша
57.  Уљаревић М. Дајана
58.  Царевић Н. Ведран
59.  Цветићанин З. Радивој
60.  Цвијановић Ј. Наташа
61.  Шпановић Р. Немања

2012.
Геодезија и геоинформатика

1.  Босанац М. Бојан
2.  Бродић Д. Ненад
3.  Васић Р. Дејан
4.  Вишњевац М. Ненад
5.  Вујичић Љ. Бојан
6.  Вучетић М. Иван
7.  Ђорђевић М. Лидија
8.  Ђорђевић Н. Александар
9.  Ђорић Н. Милош

10.  Ђуричић Р. Ана
11.  Жерајић О. Милица
12.  Ивановић С. Стефан
13.  Јанков С. Горан
14.  Јовић Р. Јована
15.  Кермеци Ј. Андреа
16.  Кисо И. Младен
17.  Ковачевић К. Игор
18.  Коматина Д. Слободан
19.  Кужелка А. Дарко
20.  Лалић Р. Анамарија
21.  Липовац М. Александар
22.  Лојаница М. Петар
23.  Љубичић Ј. Владимир
24.  Миковић М. Аца
25.  Милинковић Р. Анкица
26.  Милић Д. Стеван
27.  Милошевић С. Драган
28.  Михољчић О. Снежана
29.  Обрадовић М. Јелена
30.  Ристић Т. Корнелија
31.  Стевановић Р. Дејан

Грађевинарство
1.  Андрић М. Јелена
2.  Анкић С. Милица
3.  Антић М. Марија
4.  Антић Н. Бојан
5.  Боричић Р. Батрић
6.  Василова В. Цеца

7.  Вујановић М. Александар
8.  Вуковић Р. Милена
9.  Гринвалд З. Владимир

10.  Гркинић Ч. Славица
11.  Дамњановић Р. Маријана
12.  Дашић С. Александар
13.  Димитријевић Н. Вања
14.  Добривојевић С. Бранислав
15.  Дражић Ђ. Љиљана
16.  Ђенадија З. Бојан
17.  Ђуричек Ј. Влатко
18.  Ђуричин Д. Ивана
19.  Жагрић Д. Ђорђе
20.  Зарић Р. Стефан
21.  Иветић В. Милош
22.  Иветић М. Дамјан
23.  Јаковљевић Б. Немања
24.  Јанковић Б. Михаило
25.  Јањић М. Бранко
26.  Јевђић М. Ђорђе
27.  Јеросимић М. Љубан
28.  Јовановић Д. Душан
29.  Катанић П. Мирослав
30.  Катанић Р. Младен
31.  Кнежевић Б. Мирјана
32.  Кнежевић Р. Петар
33.  Колашинац М. Катарина
34.  Кондић У. Јована
35.  Крстовић В. Ненад
36.  Кузељевић З. Марко
37.  Лазић М. Жарко
38.  Лазовић М. Вук
39.  Латиновић М. Марина
40.  Липовац К. Маја
41.  Лукић З. Лазар
42.  Лукић Р. Јошан
43.  Љубичић Д. Биљана
44.  Маринковић М. Марко
45.  Марковић Б. Милош
46.  Марковић Р. Ненад
47.  Марковић С. Александар
48.  Милутиновић С. Милош
49.  Нешковић З. Нешко
50.  Нешковић Р. Миле
51.  Нешовић М. Сања
52.  Николић Б. Огњен
53.  Николић Љ. Ива
54.  Орестијевић С. Јелена
55.  Орешковић Д. Марко
56.  Остојић М. Александар
57.  Пауновић М. Невена
58.  Пејић М. Јелена
59.  Петровић Н. Милан
60.  Петровић О. Игор
61.  Петронијевић М. Марија
62.  Пешић Д. Иван
63.  Прерадовић М. Мира
64.  Продановић С. Дејан
65.  Радовић М. Филип
66.  Робовић М. Никола
67.  Романић М. Бранко

68.  Русмир Ж. Александар
69.  Спасић М. Радован
70.  Станковић М. Александар
71.  Станковић М. Страхиња
72.  Стјепановић Б. Маја
73.  Стјепановић Н. Маја
74.  Тешановић Б. Владимир
75.  Томић Ђ. Радмила
76.  Хинић Б. Стефан
77.  Цветковић З. Милош
78.  Чавић С. Александар
79.  Чеперковић Р. Ана
80.  Џинић Н. Азра
81.  Шебек Н. Марко
82.  Шеловић Ј. Немања
83.  Шмигић В. Бојан
84.  Шуњић З. Никола
85.  Шушић Ј. Радуле

2013.
Геодезија и геоинформатика

1.  Александров Т. Митко
2.  Бајовић Б. Ђорђе
3.  Булатовић М. Немања
4.  Вукашиновић З. Војин
5.  Вулић Н. Ђорђе
6.  Димитријевић С. Михаило
7.  Ивовић С. Иван
8.  Илић Д. Милош
9.  Јевтић Б. Милован

10.  Јовановић А. Бранко
11.  Југовић Д. Владимир
12.  Кањо З. Марина
13.  Костадиновић С. Филип
14.  Лазић Н. Душан
15.  Луковић М. Данило
16.  Марковић Р. Владимир
17.  Месаревић Д. Бојана
18.  Мијатовић М. Никола
19.  Микић Р. Марко
20.  Милиновић И. Милош
21.  Милосављевић М. Миодраг
22.  Милосављевић Н. Драгана
23.  Миљковић Н. Милица
24.  Митровић Р. Милош
25.  Мршевић Ђ. Марко
26.  Муњић М. Димитрије
27.  Нешовановић М. Миломир
28.  Нинковић Р. Драгана
29.  Новоселац И. Драган
30.  Пенчић Ј. Игор
31.  Перовић Р. Стеван
32.  Плачковић В. Анђелка
33.  Поповић Д. Милош
34.  Спасић Н. Милан
35.  Стеванић З. Милош
36.  Тадић Н. Бранко
37.  Туцовић М. Михаило
38.  Ћалдовић М. Слободанка
39.  Ћирић С. Владимир
40.  Филиповић М. Јована
41.  Цветиновић М. Јелена

Грађевинарство
1.  Darda’u R. Aminu
2.  Аврамовић З. Александар
3.  Аздејковић Д. Лазар
4.  Алексијевић М. Никола
5.  Балин Ј. Марјан
6.  Балиновац Л. Марија
7.  Белопавловић Д. Немања
8.  Беседник И. Бојан
9.  Бојић Н. Љубиша

10.  Бојовић В. Предраг
11.  Васић М. Зоран
12.  Витомир Б. Никола
13.  Врећица С. Теодор
14.  Вујичић З. Василије
15.  Вукомановић Б. Радован
16.  Вуловић М. Игор
17.  Вучковић Д. Марко
18.  Гверо М. Срђан
19.  Глуховић М. Нина
20.  Деспотовић З. Немања
21.  Димић С. Петар
22.  Драгичевић К. Соња
23.  Дрндаревић Д. Петар
24.  Ђачић Д. Ана
25.  Ђорђевић Ж. Нада
26.  Ђорђевић Ј. Мирјана
27.  Зарић Р. Филип
28.  Ивановић С. Иван
29.  Илић Б. Раденко
30.  Јанић М. Срђан
31.  Јовакарић Ђ. Филип
32.  Јовановић З. Тијана
33.  Јоновић З. Милко
34.  Јочковић М. Милош
35.  Казанџић П. Игор
36.  Калајџић Д. Милан
37.  Канлић Б. Марко
38.  Каришик Н. Стефан
39.  Каровић Г. Марко
40.  Ковачевић В. Стефан
41.  Ковачевић Д. Саша
42.  Ковачевић Ж. Лаза
43.  Колашинац З. Слободан
44.  Костадиновић О. Кристина
45.  Љољић Р. Ивана
46.  Мијатовић Б. Огњен
47.  Милановић Н. Ненад
48.  Миленковић К. Немања
49.  Милинковић Д. Бранко
50.  Милић М. Владимир
51.  Милић С. Сања
52.  Миловановић Р. Драган
53.  Михајловић М. Милан
54.  Младеновић Д. Светислав
55.  Мрачевић М. Данијела
56.  Мујагић Х. Семир
57.  Николовски Ј. Демијан
58.  Новаковић М. Никола
59.  Обрадовић М. Драгана
60.  Обреновић Д. Марко
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61.  Павковић Н. Николина
62.  Павловић М. Бојана
63.  Павловић М. Златко
64.  Пантовић З. Бојан
65.  Пејовић Младеновић Л. 

Сузана
66.  Пенић П. Јован
67.  Пераловић М. Јелена
68.  Перић Д. Марко
69.  Перишић Д. Марко
70.  Перкунић Ж. Ивана
71.  Петровић Б. Милутин
72.  Петровић Н. Александар
73.  Петровић Н. Предраг
74.  Плескоњић Р. Анђа
75.  Попадић Д. Слободан
76.  Поповић Љ. Никола
77.  Почуча Ј. Милица
78.  Продановић Д. Вељко
79.  Прпа Б. Јовица
80.  Радовановић Д. Слободан
81.  Радовановић М. Мирослав
82.  Радосављевић Д. Милан
83.  Ракић Д. Дамјан
84.  Ракић З. Немања
85.  Расулић М. Милијан
86.  Ребрић Д. Марија
87.  Рудић И. Богдана
88.  Савић Б. Јована
89.  Саковић Д. Невена
90.  Спасић З. Ђорђе
91.  Станковић М. Ђорђе
92.  Станојевић М. Милош
93.  Стевановић М. Миљан
94.  Стојановић Д. Милош
95.  Стојановић Ј. Ведрана
96.  Стошић С. Љубиша
97.  Тешевић Б. Ивана
98.  Тодоровић Г. Марија
99.  Тодоровић О. Предраг

100.  Тољић М. Јелена
101.  Трајковић В. Милош
102.  Трајковић М. Данијел
103.  Трпчевски А. Филип
104.  Црнојевић Ц. Марина
105.  Шеха С. Марко

2014.
Геодезија и геоинформатика

1.  Аврамовић З. Марко
2.  Александров Б. Александар
3.  Арсић М. Игор
4.  Бабић Б. Жељка
5.  Беочанин С. Урош
6.  Валда Рајић Ј. Јустина
7.  Васић Д. Дејан
8.  Видаковић Р. Ђорђе
9.  Вучићевић М. Ана

10.  Вучковић М. Милош
11.  Глигорић Ђ. Ведрана
12.  Глоговац М. Георгије

13.  Животин Д. Марина
14.  Заро Б. Горан
15.  Јањић Р. Јелена
16.  Јоксимовић Н. Јован
17.  Камберовић М. Младен
18.  Кисо Г. Ђорђе
19.  Копривица М. Јелена
20.  Мијић Д. Николина
21.  Милосављевић Ч. Јована
22.  Милутиновић М. Милан
23.  Нарић Ђ. Николина
24.  Новаковић Д. Давид
25.  Павловић Д. Иван
26.  Петровић Ж. Слободан
27.  Радосављевић М. Милош
28.  Радуловић О. Марија
29.  Секулић М. Александар
30.  Сјерић Н. Бојана
31.  Софронић М. Неда
32.  Стефановић М. Вук
33.  Тодорић З. Горана
34.  Томић А. Давид
35.  Џагић Г. Ана
36.  Шаптовић М. Немања

Грађевинарство
1.  Андоновић С. Саша
2.  Антовић М. Милош
3.  Аћимовић М. Срђан
4.  Аћимовић С. Даринка
5.  Бабић Ж. Миленко
6.  Бановић В. Милан
7.  Бановић Р. Милан
8.  Башић М. Невена
9.  Биорац М. Никола

10.  Бјелић Б. Лидија
11.  Борисић Б. Никола
12.  Боћанин М. Милица
13.  Брндушић С. Милош
14.  Бугарчић Д. Милица
15.  Бунтић В. Аријана
16.  Васиљевић Д. Дарко
17.  Вахт С. Мирјана
18.  Вељковић Р. Владимир
19.  Веселинов В. Дарко
20.  Веселиновић Љ. Марко
21.  Видић Ж. Никола
22.  Вуковић Б. Милица
23.  Вуковић Л. Марко
24.  Вулић Д. Драгана
25.  Глишић К. Милена
26.  Глишић Р. Ана
27.  Госпавић М. Ђорђе
28.  Госпавић Р. Лазар
29.  Грујић М. Немања
30.  Гуша В. Ален
31.  Дабић М. Драгана
32.  Дачевић М. Бранко
33.  Дончић Г. Срђан
34.  Дражић Ж. Драган
35.  Ђорђевић З. Марија

36.  Ђорђевић С. Грозда
37.  Жарић П. Кристина
38.  Живковић Б. Милена
39.  Живковић Б. Сања
40.  Живојиновић П. Милица
41.  Зарић . Предраг
42.  Ивановић С. Младен
43.  Јанковић З. Сенка
44.  Јовановић Д. Иван
45.  Јовановић Ј. Дубравка
46.  Јовановић Ј. Јована
47.  Јовановић С. Милица
48.  Јовић Б. Катарина
49.  Јовић Ј. Никола
50.  Јоковић М. Илија
51.  Јоковић П. Немања
52.  Јосиповић М. Јована
53.  Коварбашић Д. Милан
54.  Ковачевић Ј. Данко
55.  Ковачевић М. Драган
56.  Копривица М. Марко
57.  Љубинковић Б. Ана
58.  Љубинковић Б. Филип
59.  Мандић М. Милан
60.  Манојловић В. Никола
61.  Марић Р. Вук
62.  Марјановић В. Далибор
63.  Марјановић В. Младен
64.  Матић М. Гојко
65.  Матић М. Даринка
66.  Мацановић Г. Никола
67.  Мијатовић М. Немања
68.  Милекић Г. Немања
69.  Милутиновић Ц. Драгана
70.  Милчевић Р. Драгана
71.  Миљковић М. Никола
72.  Мирковић Б. Никола
73.  Мирковић П. Душан
74.  Мирковић Р. Милица
75.  Митровић В. Жаклина
76.  Мићовић М. Немања
77.  Мишковић П. Сузана
78.  Најдановић М. Миодраг
79.  Настасовић С. Анкица
80.  Недељковић М. Мирослав
81.  Недељковић Р. Марија
82.  Недељковић С. Александар
83.  Ненадовић Р. Милан
84.  Нешић Н. Јована
85.  Николић М. Ненад
86.  Обрадовић М. Матија
87.  Огризовић Н. Јелена
88.  Остојић Б. Ксенија
89.  Пантелић М. Ана
90.  Пантић В. Слободан
91.  Пантић П. Иван
92.  Панчић Д. Исидора
93.  Парић Г. Драган
94.  Перишић Р. Дана
95.  Петровић Б. Ана
96.  Петровић В. Ивана

97.  Петровић З. Марија
98.  Петровић М. Марко
99.  Подунавац Р. Ана

100.  Поповић Д. Милош
101.  Поповић Р. Светислав
102.  Радић М. Јовица
103.  Радовановић Ч. Милош
104.  Рајковић М. Марко
105.  Ракочевић Д. Ана
106.  Ратковац Б. Мирјана
107.  Савић М. Марија
108.  Симић Р. Невена
109.  Симоновић З. Владан
110.  Стојадиновић А. Милена
111.  Стојановић Р. Небојша
112.  Стојнић О. Иван
113.  Тегелтија Д. Мирослава
114.  Тешановић Д. Драгољуб
115.  Тодорић Р. Милош
116.  Томашевић М. Јасна
117.  Топаловић П. Јелена
118.  Турунташ М. Милош
119.  Узелац Б. Немања
120.  Филиповић В. Аљоша
121.  Филиповић Р. Милан
122.  Флоричеловић Д. Милена
123.  Халиловић Ф. Идрис
124.  Цветић Д. Никола
125.  Чекеревац З. Дамјан
126.  Четник Н. Душан
127.  Чичић Е. Един
128.  Чокић М. Милош
129.  Шаљић Ж. Сања
130.  Шљиванчанин Р. Тијана

2015.
Геодезија и геоинформатика

1.  Аврамовић Д. Слађана
2.  Богдановић М. Милутин
3.  Бугарски Д. Марко
4.  Вараклић З. Вера
5.  Васиљевић С. Славко
6.  Вучетић Б. Душан
7.  Драгојловић М. Кристина
8.  Ђапић В. Татјана
9.  Ђокић Љ. Лела

10.  Ђоковић С. Јована
11.  Ђурић Ж. Анита
12.  Живановић Д. Јован
13.  Исаиловић Љ. Марија
14.  Јовановић Д. Марко
15.  Јовић Б. Марина
16.  Јовић Д. Александар
17.  Јокић З. Немања
18.  Јоксимовић С. Данило
19.  Матковић Ж. Драгана
20.  Миладиновић Р. Александар
21.  Миловановић В. Дијана
22.  Милојевић П. Милена
23.  Миљковић В. Стефан
24.  Митић М. Ивона
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25.  Мишевић С. Немања
26.  Нешић В. Милена
27.  Нешовановић М. Невенка
28.  Никшић М. Надежда
29.  Обрадовић В. Марија
30.  Поповић Б. Милена
31.  Поповић Ж. Ђорђе
32.  Сили Д. Петра
33.  Станић В. Борислав
34.  Урошевић Т. Младен
35.  Цакић М. Јован

Грађевинарство
1.  Аврамовић М. Мирослав
2.  Анђелић В. Јована
3.  Антић Д. Лана
4.  Арсенијевић М. Петар
5.  Бајић С. Ивана
6.  Батричевић М. Милош
7.  Бековић Г. Душан
8.  Биочанин З. Душан
9.  Благојевић М. Јована

10.  Божовић Д. Никола
11.  Божовић М. Никола
12.  Бошњаковић М. Владимир
13.  Бучевац З. Милош
14.  Васковић Г. Јелена
15.  Влатковић З. Тамара
16.  Врањевац М. Стефан
17.  Врањеш М. Стефан
18.  Гаврић Б. Снежана
19.  Глигоријевић Н. Ненад
20.  Глигорић З. Тања
21.  Глишић Р. Ивана
22.  Грбић М. Станислава
23.  Громовић В. Ана
24.  Давидовић Б. Александар
25.  Дамњановић В. Емилија
26.  Делевић Р. Павле
27.  Демировић Д. Владимир
28.  Дивац Д. Љубо
29.  Димкић М. Бојан
30.  Досковић Ж. Бранка
31.  Думић Р. Милош
32.  Ђорђевић Р. Стефан
33.  Ђурђевић О. Владимир
34.  Жабаљац Н. Марко
35.  Жижић М. Нинослав
36.  Зарубица М. Андрија
37.  Зотовић Љ. Владимир
38.  Иветић В. Милан
39.  Иветић В. Милорад
40.  Илић М. Стефан
41.  Исаиловић М. Душан
42.  Јагодић Р. Милица
43.  Јанковић М. Небојша
44.  Јевтић З. Иванка
45.  Јевтовић Д. Горан
46.  Јовашевић С. Слободанка
47.  Јоковић Р. Марко
48.  Јоксимовић С. Милан

49.  Кончаревић М. Ненад
50.  Костић Д. Урош
51.  Костић Н. Милена
52.  Крстић Г. Марија
53.  Кузмановић П. Александар
54.  Лукић Д. Никола
55.  Љубичић Д. Роберт
56.  Мајсторовић М. Ђорђе
57.  Манчић Д. Стефан
58.  Маринковић В. Милош
59.  Матовић Д. Даниела
60.  Мијатовић И. Огњен
61.  Милашиновић Р. Милош
62.  Миленковић М. Ненад
63.  Милићевић М. Иван
64.  Миловановић С. Немања
65.  Милосављевић В. Дарко
66.  Милосављевић Р. Невена
67.  Милошевић Д. Марко
68.  Милутиновић Р. Младен
69.  Михајловић В. Никола
70.  Младеновић В. Димитрије
71.  Мојсиловић Р. Вељко
72.  Мудринић Б. Михајло
73.  Мухић Д. Филип
74.  Нећак Д. Нина
75.  Николић С. Страхиња
76.  Обрадовић Г. Светлана
77.  Обрадовић Д. Никола
78.  Осмокровић М. Игор
79.  Остојић Д. Бојан
80.  Панић Брндушић Б. Милица
81.  Пантић З. Александар
82.  Пантић Р. Радоје
83.  Пауновић Д. Бојана
84.  Пејчић Б. Тамара
85.  Перић М. Никола
86.  Петрић С. Филип
87.  Петровић М. Александар
88.  Петровић М. Драган
89.  Пешић З. Драган
90.  Плећевић З. Тамара
91.  Поповић З. Марко
92.  Радовановић Б. Тијана
93.  Радовановић Д. Владимир
94.  Радојевић Ж. Милош
95.  Ракић М. Милош
96.  Ранисављевић Н. Срђан
97.  Салатић Р. Владимир
98.  Самарџић Д. Дарија
99.  Селаковић М. Милош

100.  Симић М. Марко
101.  Спасић Ј. Маја
102.  Стамболић М. Јелена
103.  Стаменковић Д. Милош
104.  Станић М. Филип
105.  Станковић М. Ђорђе
106.  Степановић М. Стефан
107.  Стешевић Д. Милош
108.  Стојановић Р. Ана
109.  Стојковић М. Ана

110.  Стошић Р. Никола
111.  Тодоровић З. Ана
112.  Топаловић Д. Александра
113.  Топаловић М. Драгана
114.  Тошковић Р. Митар
115.  Трајковић В. Марко
116.  Трбић Ж. Дарко
117.  Ћебић Д. Димитрије
118.  Ћирић Д. Александар
119.  Фодор П. Јован
120.  Цанић З. Владана
121.  Цвијановић М. Невена
122.  Џелетовић С. Бориша
123.  Шаренац Р. Вујица
124.  Шево Ђ. Мирјана
125.  Шеровић Љ. Никола
126.  Шишкин А. Андреј
127.  Шкорић Љ. Владимир

2016.
Геодезија и геоинформатика

1.  Антонијевић С. Огњен
2.  Бачујков М. Немања
3.  Вучак Б. Мариана
4.  Голушин А. Љубица
5.  Грачанац М. Јелена
6.  Давидовић М. Милан
7.  Дисић С. Саша
8.  Драгаш Р. Иван
9.  Думић Р. Марко

10.  Ђокић З. Дуња
11.  Живковић М. Милош
12.  Илић Д. Стефан
13.  Јеремић М. Дарко
14.  Карић М. Александра
15.  Кораћ М. Јован
16.  Лазић Г. Маријана
17.  Максимовић С. Јована
18.  Маринковић Ч. Александар
19.  Мијатовић М. Ђорђе
20.  Миленковић Н. Сара
21.  Милиновић М. Лука
22.  Милојевић М. Мирослав
23.  Милутиновић Р. Стефан
24.  Мирковић М. Дејан
25.  Панџић С. Милош
26.  Паунић С. Немања
27.  Пешић С. Милица
28.  Појић М. Александар
29.  Поповић Д. Јелена
30.  Радисављевић Б. Марко
31.  Ранђеловић С. Стефан
32.  Романдић А. Милана
33.  Савић М. Никола
34.  Сретеновић Д. Душан
35.  Стакић М. Никола
36.  Стојковић Р. Стефан
37.  Томић М. Јелена
38.  Ћосић М. Анђа
39.  Хор М. Тијана
40.  Чекановић М. Ђорђе
41.  Шкрбић Л. Јован

Грађевинарство
1.  Аврамовић М. Илија
2.  Антић Т. Марко
3.  Бeшевић М. Душан
4.  Бабић М. Драган
5.  Бајић З. Ђорђе
6.  Бацковић Б. Каћа
7.  Белаћевић М. Марко
8.  Бијелић Ђ. Владислав
9.  Бијелић И. Злата

10.  Бјелић М. Никола
11.  Благојевић Љ. Душан
12.  Благојевић П. Никола
13.  Вавић С. Никола
14.  Васић М. Јасна
15.  Вејновић П. Филип
16.  Виторовић Р. Војислав
17.  Вранеш Д. Милош
18.  Врцељ Ђ. Дијана
19.  Вујисић Р. Срђан
20.  Вујић В. Вељко
21.  Вукомановић Д. Ива
22.  Вукосављевић С. Миломир
23.  Вучковић Д. Мирослав
24.  Вучковић М. Игор
25.  Гавриловић М. Михаило
26.  Гавриловић М. Стефан
27.  Галић Ж. Лана
28.  Гачевић В. Вељко
29.  Дамњановић Љ. Јована
30.  Десанчић Љ. Мануел
31.  Добрић О. Љиљана
32.  Дучић М. Вељко
33.  Дучић М. Невена
34.  Ђокић П. Ђорђе
35.  Ђорђевић Д. Милица
36.  Ђорђевић Ј. Милица
37.  Ђорђић Ј. Александар
38.  Ђукановић М. Никола
39.  Ђурић Љ. Владан
40.  Ерић Р. Ранка
41.  Живановић М. Немања
42.  Ивановић З. Никола
43.  Илић В. Марко
44.  Ишљамовић Н. Филип
45.  Јакшић Г. Мина
46.  Јанићијевић В. Никола
47.  Јанићијевић Н. Богдан
48.  Јањикопањи Г. Ђорђе
49.  Јевтић Д. Немања
50.  Јевтић З. Владимир
51.  Јевтић Р. Филип
52.  Једоксић В. Катарина
53.  Јелушић З. Данијела
54.  Јовановић М. Милинко
55.  Јовановић Н. Срђан
56.  Кариклић Р. Коста
57.  Килибарда С. Лука
58.  Кичић М. Борислав
59.  Кленпић Ј. Јована
60.  Ковач Г. Борко



486   ◆   175 година Грађевинског факултета Универзитета у Београду (1846–2021)

VI

Сп
ис

ак
 с

вр
. с

ту
.

М
ас

те
р 

ин
ж

.

61.  Ковачевић М. Јасмина
62.  Косановић Н. Вељко
63.  Криловић Г. Владимир
64.  Лештарић З. Урош
65.  Максимовић Б. Стефан
66.  Мандић М. Јелена
67.  Манчић Х. Јована
68.  Марић М. Стефан
69.  Марковић М. Небојша
70.  Марковић Р. Наташа
71.  Матић З. Дејан
72.  Међак А. Стефан
73.  Милановић П. Милоња
74.  Миленковић З. Марија
75.  Миловановић М. Иван
76.  Миловановић М. Игор
77.  Мирковић Б. Урош
78.  Митровић А. Томислав
79.  Митровић Р. Бранко
80.  Мићић Ђ. Марко
81.  Мићић П. Александар
82.  Николић Д. Данко
83.  Николић Љ. Миленко
84.  Новчић В. Стефан
85.  Обреновић Н. Сретен
86.  Павловић Ж. Милан
87.  Павловић М. Ана
88.  Пандуров Ж. Марко
89.  Панић Б. Даница
90.  Петковић А. Жељко
91.  Петровић З. Сања
92.  Петровић М. Никола
93.  Пешић М. Милица
94.  Радојичић Д. Милан
95.  Ракић А. Владимир
96.  Ракић З. Невена
97.  Ракић Н. Немања
98.  Ристић М. Андријана
99.  Рочкомановић Н. Милош

100.  Савић Љ. Милена
101.  Самоковић М. Никола
102.  Секулић Р. Марко
103.  Смиљанић Л. Марко
104.  Смиљанић Р. Ђорђе
105.  Спасојевић Л. Марко
106.  Станић Д. Страхиња
107.  Станковић З. Милош
108.  Станојевић З. Душан
109.  Станојевић З. Милутин
110.  Станушић Ж. Иван
111.  Стевановић Р. Владимир
112.  Степановић З. Сања
113.  Тодоровић Б. Милица
114.  Тодоровић Г. Филип
115.  Хрвачевић Б. Сoња
116.  Цветковић В. Марко
117.  Цветковић Д. Иван
118.  Џекулић М. Срђан
119.  Шакота Б. Стеван
120.  Шарчевић М. Обрад
121.  Шубарић Р. Ивана
122.  Шушњар С. Јанко

2017.
Геодезија и геоинформатика

1.  Андрић М. Дарко
2.  Божић Ђ. Тијана
3.  Врљановић Р. Сандра
4.  Вујовић В. Младен
5.  Гавриловић Б. Урош
6.  Гавриловић В. Јелена
7.  Дамјанов Ђ. Станислав
8.  Добросављевић Д. Мирослав
9.  Драговић З. Михаило

10.  Ђокић З. Ружица
11.  Ђорђевић В. Милош
12.  Жугић Недић З. Бранка
13.  Илић И. Драгица
14.  Јовановић В. Ђорђе
15.  Јовановић Г. Огњен
16.  Јовановић М. Милица
17.  Јосиповић С. Горица
18.  Каљеши Н. Ален
19.  Карличић Б. Душица
20.  Ковачевић Д. Јован
21.  Мемеди Н. Нерсида
22.  Милосављевић Ч. Ана
23.  Мојић Д. Ђорђе
24.  Павлеска К. Елена
25.  Панић Б. Ивана
26.  Петаковић М. Војислав
27.  Поповић Д. Никола
28.  Поповић Д. Срђан
29.  Поповић М. Ирена
30.  Поповић М. Милан
31.  Рикаловић М. Емилија
32.  Ристић М. Тамара
33.  Рунтић З. Маја
34.  Стаменковић Д. Ана
35.  Станић Г. Јована
36.  Станковић М. Јелена
37.  Станојевић М. Никола
38.  Станчић Ч. Никола
39.  Стојковић С. Милица
40.  Токановић Т. Војин
41.  Филиповић Д. Филип
42.  Хоџић Р. Азра
43.  Цветковић З. Александар

Грађевинарство
1.  Al-Raghyfi H. Sara
2.  Jawhara S. Alaa
3.  Muganda A. Anna Ingaitsa
4.  Алексић М. Милица
5.  Анастасијевић З. Јован
6.  Андрејевић Г. Вук
7.  Анђелић В. Невена
8.  Антонијевић М. Бранислава
9.  Бабић Б. Марко

10.  Бабић Ж. Филип
11.  Бајчетић З. Илија
12.  Бишевац П. Теодора
13.  Бојанић С. Јелисавета
14.  Видић З. Зорана

15.  Вукадиновић М. Јован
16.  Вуковић Л. Тијана
17.  Гарић Н. Петар
18.  Глигоријевић М. Вељко
19.  Граић Д. Предраг
20.  Дацић С. Владимир
21.  Делић М. Душан
22.  Денић Д. Урош
23.  Деурић Д. Марко
24.  Драгојевић Т. Марко
25.  Дробњаковић М. Иван
26.  Ђокић С. Иван
27.  Ђорђевић Б. Јелена
28.  Ђорђевић Д. Марко
29.  Ђорђевић З. Невена
30.  Ђорђевић Ј. Миодраг
31.  Ђорђић Д. Андреа
32.  Ђурђевић М. Бојан
33.  Ђурић Ј. Марина
34.  Живановић М. Милош
35.  Живановић М. Мирослав
36.  Зорић Д. Марија
37.  Зрнић Р. Бојана
38.  Икић Д. Бранислав
39.  Јаковљевић Н. Исидора
40.  Јаковљевић Р. Наташа
41.  Јевтић Р. Ивана
42.  Јеринић С. Милорад
43.  Јовановић З. Ориана
44.  Јовановић М. Наталија
45.  Јовановић С. Балша
46.  Јовић М. Драган
47.  Јовић С. Владимир
48.  Јовичић Б. Миљан
49.  Јовичић М. Александар
50.  Јоргачевић З. Иван
51.  Капларевић Д. Андреа
52.  Карић Д. Александар
53.  Кецман М. Марко
54.  Кецојевић В. Ивана
55.  Кнежевић С. Јелена
56.  Ковачевић Р. Бранкица
57.  Кузмановић И. Мартина
58.  Кузмановић М. Михајло
59.  Лазић В. Ивана
60.  Латиновић М. Бранислав
61.  Ловић С. Сања
62.  Лукић Д. Драгана
63.  Лукић Ђ. Милош
64.  Лукичић С. Марина
65.  Мареш М. Срђан
66.  Марјановић М. Милица
67.  Марковић С. Душан
68.  Менковић М. Миљана
69.  Милановић С. Јелена
70.  Милићевић Д. Димитрије
71.  Миловановић П. Јована
72.  Милошевић Б. Милош
73.  Милутиновић В. Ненад
74.  Митрић О. Вања
75.  Митровић А. Јасна
76.  Митровић Б. Ђорђе

77.  Мићановић . Лидија
78.  Мићић М. Јелена
79.  Михаиловић Б. Борислав
80.  Мишић З. Павле
81.  Мумин М. Александар
82.  Николајевић М. Милан
83.  Николић Н. Богдан
84.  Нинић М. Бојана
85.  Новаковић Б. Стефан
86.  Новковић М. Бојан
87.  Одаловић Р. Душан
88.  Павићевић В. Александар
89.  Павловић М. Данијела
90.  Павловић Н. Тамара
91.  Пауновић А. Ивана
92.  Петровић Д. Живко
93.  Петровић Д. Младен
94.  Петровић Р. Вања
95.  Петронијевић Б. Младен
96.  Планинчић В. Ведрана
97.  Пожар М. Горан
98.  Полић Д. Марко
99.  Попадић Р. Стефан

100.  Поповић Д. Марко
101.  Пуздерлиски А. Јана
102.  Пузовић Р. Сара
103.  Рабреновић В. Дубравка
104.  Радановић Н. Тамара
105.  Радивојевић Н. Маша
106.  Радивојевић Р. Милош
107.  Радовановић М. Емилија
108.  Радовић Д. Миљана
109.  Радовић М. Бојан
110.  Реџић Б. Наталија
111.  Рогљић М. Лазар
112.  Ромчев Б. Бранислава
113.  Саватовић Д. Синиша
114.  Симић Д. Марко
115.  Симић Р. Милан
116.  Стојадиновић Т. Лука
117.  Стојановић Д. Александар
118.  Стојановић Д. Никола
119.  Стојановић Ц. Марко
120.  Стојиловић Н. Стефан
121.  Стојиновић А. Петар
122.  Сучевић Д. Исидора
123.  Тадић М. Ивана
124.  Тејић Ј. Милица
125.  Теофиловић Р. Марко
126.  Тошановић В. Марија
127.  Трнавчевић М. Тања
128.  Ћирић Д. Владимир
129.  Филиповић И. Немања
130.  Цвијовић Р. Александар
131.  Циковић М. Снежана
132.  Шабановић Р. Един
133.  Шаренац Р. Грујица
134.  Шоботић Д. Душанка
135.  Шошић Ј. Милица
136.  Шпирић З. Стефан
137.  Шућур Т. Бранимир
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2018.
Геодезија и геоинформатика

1.  Алексић М. Марко
2.  Антић Љ. Никола
3.  Аћимовић М. Сања
4.  Бранковић Д. Радован
5.  Бурсаћ М. Петар
6.  Вранић Р. Петко
7.  Гајић Д. Немања
8.  Гергић В. Никола
9.  Глоговац Д. Невена

10.  Глушица М. Лука
11.  Голубовић С. Маријана
12.  Граоња Р. Немања
13.  Грозданић С. Игор
14.  Дамњановић Т. Владан
15.  Дробњак М. Миле
16.  Здравковић Д. Данило
17.  Илић З. Урош
18.  Јеремић Д. Марко
19.  Кашерић Д. Душан
20.  Козица Х. Џенета
21.  Копитић М. Филип
22.  Лазовић В. Матија
23.  Марјановић М. Јово
24.  Мијалковић Д. Анка
25.  Миладиновић М. Јовица
26.  Миливојевић С. Милош
27.  Милинковић М. Тијана
28.  Милосављевић Ч. Маја
29.  Николић М. Владимир
30.  Обреновић Н. Бојана
31.  Павловић Б. Филип
32.  Паровић М. Радован
33.  Петковић С. Душан
34.  Раичић С. Миладин
35.  Ранковић З. Милош
36.  Секошан Ј. Стефан
37.  Стаменковић М. Срђан
38.  Стаменковић С. Стефан
39.  Станковић Д. Петар
40.  Станковић З. Матија
41.  Стевановић З. Анђела
42.  Стевановић С. Милица
43.  Стојановић С. Дијана
44.  Стојић Н. Дина
45.  Тричковић Љ. Јован
46.  Цветковић С. Славиша
47.  Шарламанова Г. Катерина

Грађевинарство
1.  Антић П. Невена
2.  Бајић Ж. Уна
3.  Бановић Н. Немања
4.  Барбарић Р. Мирјана
5.  Бијелић Б. Бранислав
6.  Божић С. Марија
7.  Божовић М. Александар Ацо
8.  Бојовић З. Данило
9.  Булатовић Д. Драгиша

10.  Буха Ж. Владимир

11.  Васиљевић Д. Милош
12.  Величковић С. Милош
13.  Веселиновић М. Милан
14.  Војновић З. Милан
15.  Габриел Б. Реља
16.  Гардић Д. Никола
17.  Гинев К. Милица
18.  Говедарица Р. Огњен
19.  Голе Р. Љубица
20.  Гроздановић А. Јелена
21.  Грујовић М. Сара
22.  Гурабиевски Ж. Христијан
23.  Дачић Ј. Никола
24.  Дејановић В. Милош
25.  Деспић Д. Ивана
26.  Дивац Д. Никола
27.  Дулетић М. Јелена
28.  Дуран Б. Абел
29.  Ђорђевић А. Огњен
30.  Ђунисијевић П. Милош
31.  Ђурић Н. Милош
32.  Живковић Б. Ивана
33.  Игњатовић М. Братислав
34.  Илић Г. Лука
35.  Јанковић Ж. Светлана
36.  Јанковић М. Дејан
37.  Јаћимовић Д. Селена
38.  Јездић М. Дарко
39.  Јелић М. Јована
40.  Јовановић А. Мирослав
41.  Јовановић Р. Симонида
42.  Јовичевић В. Игор
43.  Јоковић М. Душан
44.  Јочић З. Душан
45.  Ковачевић Г. Петар
46.  Ковачевић Д. Јован
47.  Кондић В. Стефан
48.  Кондић В. Урош
49.  Краковић В. Сандра
50.  Криловић Г. Илија
51.  Крковић Д. Светлана
52.  Крсмановић С. Стефан
53.  Крстић С. Катарина
54.  Кртинић Р. Никола
55.  Крушкоња И. Јагода
56.  Лепосавић А. Александра
57.  Лончар Р. Олга
58.  Лопушина Д. Ђорђије
59.  Луковић Н. Драган
60.  Лучић В. Немања
61.  Љубић Б. Софија
62.  Мазалица Д. Стефан
63.  Максимов З. Марина
64.  Марковић З. Никола
65.  Марковић М. Предраг
66.  Милачић Б. Сања
67.  Милекић А. Марко
68.  Милетић М. Филип
69.  Миликић В. Веселин
70.  Миловановић М. Ненад
71.  Милојевић Д. Марија

72.  Милојевић М. Синиша
73.  Милосављевић Г. Александра
74.  Милошевић Ј. Милица
75.  Миљковић М. Славка
76.  Михаиловић Д. Војислав
77.  Младеновић Д. Младен
78.  Моневска А. Ивана
79.  Мушовић И. Енида
80.  Недељковић Т. Маријана
81.  Нешовић Б. Јована
82.  Николић З. Мирољуб
83.  Обрадовић М. Небојша
84.  Ордановски М. Филип
85.  Павићевић В. Иван
86.  Павловић Г. Марија
87.  Павловић С. Марко
88.  Павловић С. Никола
89.  Пандрц Р. Милан
90.  Панић С. Соња
91.  Пауновић Ж. Филип
92.  Петијевић В. Вук
93.  Петковић З. Стефан
94.  Петровић З. Александра
95.  Петровић С. Милош
96.  Полић З. Иван
97.  Проданић Б. Александар
98.  Радека З. Петар
99.  Радовановић А. Лазар

100.  Радовановић З. Дуња
101.  Радојчић М. Маја
102.  Ракоњац Р. Немања
103.  Рељић Д. Стефан
104.  Рендулић М. Миле
105.  Ристивојевић Ј. Стефан
106.  Ристовић Д. Бојана
107.  Рувидић Д. Анђела
108.  Савић Б. Драган
109.  Симић М. Горан
110.  Стаматовић М. Невена
111.  Стаматовић С. Бојана
112.  Станковић С. Марко
113.  Стевановић С. Даниела
114.  Стошић Р. Срђан
115.  Тијанић М. Владимир
116.  Трајковић З. Сања
117.  Трифуновић В. Стефан
118.  Ћирић Г. Марија
119.  Ћирковић М. Владимир
120.  Цветановић Н. Јован
121.  Цуцић Г. Јована
122.  Чопић Р. Марија
123.  Шемић Р. Огњен
124.  Штављанин С. Михаило

2019.
Геодезија и геоинформатика

1.  Аврамовић Б. Сретен
2.  Анђелковић С. Сашка
3.  Васковић С. Ђорђе
4.  Видуловић С. Даница
5.  Вуловић М. Иван

6.  Вучићевић П. Живко
7.  Гачић Г. Саша
8.  Главоњић В. Огњен
9.  Грујичић М. Ђорђе

10.  Ђорђевић Г. Немања
11.  Јањушевић В. Слободан
12.  Катић М. Бранко
13.  Клајић С. Јулија
14.  Коцић В. Петар
15.  Красић Р. Владимирка
16.  Кузмић Д. Иван
17.  Лековић С. Веско
18.  Марковић М. Драгана
19.  Мартиненко Б. Анастасија
20.  Милисавић З. Милан
21.  Њемчек П. Мариан
22.  Обрадовић Р. Јована
23.  Пешић В. Стефан
24.  Поповић А. Мирослав
25.  Поповић Д. Драгана
26.  Потић Љ. Тамара
27.  Рађен Ч. Драган
28.  Стојковић М. Стефанија
29.  Тешић Б. Слободан
30.  Томић Т. Александар
31.  Трајковић С. Стефан
32.  Ћировић М. Александра
33.  Филиповић М. Невена
34.  Чарнић Р. Сава

Грађевинарство
1.  Агановић С. Бојан
2.  Адакалић Д. Вук
3.  Андрејић Ј. Анита
4.  Андрић М. Александра
5.  Анђелковић С. Филип
6.  Арсић Д. Филип
7.  Бабаљ В. Марко
8.  Бајић А. Петар
9.  Бендић Д. Милица

10.  Бојовић М. Дејана
11.  Борозан Д. Бранко
12.  Васиљевић Д. Станимир
13.  Васић С. Милан
14.  Виријевић З. Ана
15.  Вићановић З. Ивана
16.  Вићентијевић С. Милош
17.  Вишекруна М. Јована
18.  Војводић Б. Драган
19.  Војиновић П. Василије
20.  Вранешевић С. Диана
21.  Вулиновић Н. Милош
22.  Гајић Д. Александар
23.  Глишановић Г. Марко
24.  Грамић З. Филип
25.  Грашић Т. Андрија
26.  Грбић Б. Нађа
27.  Гргур Б. Стефан
28.  Демић П. Јована
29.  Дучић Н. Владимир
30.  Ђокић Љ. Лазар
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31.  Ђорђевић В. Јован
32.  Ђорђевић Д. Јелена
33.  Ђукић С. Немања
34.  Ђунисијевић В. Милица
35.  Ђуровић Д. Немања
36.  Жарковић М. Јелена
37.  Живковић Д. Немања
38.  Живковић Р. Александар
39.  Зарић Р. Александар
40.  Јаковљевић М. Немања
41.  Јаћимовић Д. Давид
42.  Јевтовић В. Иван
43.  Јездимировић М. Бојан
44.  Јелић Ф. Иван
45.  Јовановић З. Богдан
46.  Јовашевић Б. Јована
47.  Јочић Д. Владимир
48.  Капор В. Цана
49.  Катић Г. Марија
50.  Керић Б. Бранка
51.  Кијановић Д. Ненад
52.  Кисин М. Нина
53.  Ковачевић В. Јелена
54.  Ковачевић Д. Бојан
55.  Ковачевић Д. Милица
56.  Козарац Б. Немања
57.  Којић Д. Филип
58.  Копривица С. Стефан
59.  Костић Д. Марко
60.  Крунић М. Јелена
61.  Лазаревић М. Боро
62.  Лазић С. Јадран
63.  Лојаница М. Владимир
64.  Лукић М. Небојша
65.  Малинић С. Никола
66.  Марисављевић З. Иван
67.  Маћешић Д. Немања
68.  Микић С. Дејан
69.  Милевић Л. Милица
70.  Милетић М. Иван
71.  Милијаш Б. Алекса
72.  Милић Н. Олга
73.  Милојевић Г. Ивана
74.  Милосављевић Р. Ивана
75.  Милосављевић Р. Стефан
76.  Милошевић Д. Андреја
77.  Милутиновић Д. Александар
78.  Митровић Ж. Стефан
79.  Митровић М. Иван
80.  Митровић М. Стефан
81.  Мојсиловић М. Светлана
82.  Несторовић З. Маријана
83.  Несторовић С. Стефан
84.  Нешовић Р. Милица
85.  Николић Г. Никола
86.  Николић З. Урош
87.  Николић М. Милош
88.  Новаковић С. Драгана
89.  Обрадовић Р. Оливера
90.  Павићевић В. Петар
91.  Петровић Ј. Марко

92.  Петровић Ч. Огњен
93.  Поповић Д. Лазар
94.  Пргомет Н. Душан
95.  Пророчић В. Бранислав
96.  Прохаска З. Огњен
97.  Пужић С. Петар
98.  Радивојевић Д. Ненад
99.  Радивојевић М. Селена

100.  Радовановић М. Владимир
101.  Радојевић Д. Александра
102.  Радојевић Д. Дамјан
103.  Радуловић Сеторић М. 

Милена
104.  Рајовић З. Андријана
105.  Раковић Г. Милица
106.  Рангелов М. Никола
107.  Рашчанин З. Миљан
108.  Регојевић Д. Милана
109.  Ристић Д. Ђорђе
110.  Росић М. Данијела
111.  Савићевић Д. Смиљка
112.  Секулић Л. Бранко
113.  Сибиновић Н. Стефан
114.  Симеуновић В. Катарина
115.  Симовић М. Ивана
116.  Смиљанић Б. Душан
117.  Станић М. Јовица
118.  Станишић М. Сара
119.  Станковић Г. Јелена
120.  Станојевић Р. Јована
121.  Станчић М. Дамјан
122.  Стевић Н. Душан
123.  Стојковић Ж. Слађан
124.  Стојковић С. Немања
125.  Стошић Д. Никола
126.  Судар Н. Тамара
127.  Тадић В. Душан
128.  Тасић В. Лазар
129.  Теодоровић М. Вукашин
130.  Теофиловић Р. Срђан
131.  Тинтар Б. Тијана
132.  Тодоровић П. Јелена
133.  Томић Ј. Александар
134.  Трајковић Стошић Н. 

Војислав
135.  Трифковић Д. Милица
136.  Ћировић Б. Милица
137.  Ћурчић П. Милош
138.  Филимоновић Д. Милош
139.  Филиповић Г. Ивана
140.  Филиповић М. Горан
141.  Цанић С. Александар
142.  Цветић С. Тијана
143.  Цокић П. Ђорђе
144.  Црногорац Н. Ђорђе
145.  Цуцић П. Коста
146.  Чворовић М. Срећко
147.  Чедић С. Катарина
148.  Шакић А. Богдан
149.  Шешум С. Анита

2020.
Геодезија и геоинформатика

1.  Арсеновић А. Драгана
2.  Арсић Б. Младен
3.  Ацковић С. Данило
4.  Ашанин Г. Бојан
5.  Бранковић А. Ђорђе
6.  Вучић М. Павле
7.  Галић Н. Душан
8.  Гојић В. Горан
9.  Дрндаревић Г. Радосав

10.  Ђорђевић М. Ђорђе
11.  Јовановић Г. Данило
12.  Јовановић Р. Иван
13.  Јоцић В. Андреја
14.  Китановић Р. Милутин
15.  Кнежевић Г. Лука
16.  Лазаревић Б. Бранкица
17.  Марковић Б. Марко
18.  Марковић М. Угљеша
19.  Милановић Д. Мирко
20.  Милошевић С. Стефан
21.  Николић Б. Невена
22.  Николић Д. Алекса
23.  Пантелић Д. Милош
24.  Пантовић М. Ђорђе
25.  Петровић Ж. Милица
26.  Петровић Љ. Стефан
27.  Петрушић М. Исидора
28.  Пешић В. Драгана
29.  Продановић Љ. Сузана
30.  Секулић Ж. Наташа
31.  Станковић Г. Милица
32.  Станојевић Д. Јелена
33.  Станојевић Д. Немања
34.  Стањевић Д. Александар
35.  Суботић Ж. Ђорђе
36.  Филиповић Д. Немања

Грађевинарство
1.  Ramoul C. Adam
2.  Анђелковић М. Александра
3.  Бајић Д. Марко
4.  Барлов С. Велимир
5.  Башић Н. Невенка
6.  Бешевић Т. Исидора
7.  Биљић В. Срећко
8.  Богавац С. Радош
9.  Богдановић М. Немања

10.  Богдановић Н. Ненад
11.  Божовић М. Ђорђе
12.  Боричић Т. Милица
13.  Боровић М. Филип
14.  Бошковић С. Иван
15.  Бубало Г. Андреј
16.  Васиљевић М. Дарко
17.  Васић Д. Ангелина
18.  Весић Д. Срђан
19.  Видаковић П. Марија
20.  Видановић М. Љубомир
21.  Видовић Б. Милица

22.  Гавриловић Д. Јован
23.  Гавриловић Н. Дејан
24.  Гајић В. Алекса
25.  Гајић Д. Милица
26.  Гајић З. Марко
27.  Гламочлија Б. Јована
28.  Голубовић В. Стефан
29.  Гомилановић Н. Илија
30.  Грујић П. Александар
31.  Гудурић Р. Ђорђе
32.  Девеџић Г. Александар
33.  Делевић Р. Алекса
34.  Деспић З. Филип
35.  Деспотовић Д. Никола
36.  Доронтић М. Дарија
37.  Дробњак М. Марко
38.  Ђорђевић Б. Предраг
39.  Ђорђевић З. Филип
40.  Ђорђевић И. Михајло
41.  Ђукић Н. Дејан
42.  Ђурић Г. Петар
43.  Ђуровић Б. Лука
44.  Ђуровић Д. Марко
45.  Ерић Р. Александар
46.  Живановић М. Милош
47.  Закоч Д. Алекса
48.  Зечић Р. Немања
49.  Илић Б. Ивана
50.  Исаиловић Б. Софија
51.  Јакобац Д. Маријана
52.  Јанићијевић Р. Милена
53.  Јевтић Н. Александар
54.  Јечменица Р. Бранко
55.  Јовановић М. Маријана
56.  Југовић Љ. Верица
57.  Калаба С. Тијана
58.  Карамарковић А. Марко
59.  Кирћански С. Теодора
60.  Кљештан М. Милош
61.  Ковач Б. Ђорђе
62.  Кокић Д. Марко
63.  Коларић Н. Стефан
64.  Колачек М. Денио
65.  Колачек С. Тамара
66.  Копривица М. Предраг
67.  Костић З. Лука
68.  Кретија Б. Марија
69.  Куркић Т. Сара
70.  Лазаревић А. Ненад
71.  Лишанин Р. Вукашин
72.  Максимовић М. Ивана
73.  Маринковић М. Милена
74.  Марић Ј. Јована
75.  Марковић М. Душица
76.  Марункић П. Милица
77.  Милановић М. Милан
78.  Милановић П. Марија
79.  Миленковић Р. Милица
80.  Милићевић Р. Рајо
81.  Миловановић М. Марија
82.  Милосављевић Г. Александра
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83.  Милошевић Ј. Стефан
84.  Милошевић П. Милош
85.  Милошевић С. Петар
86.  Мићовић Д. Милан
87.  Младеновић М. Мила
88.  Младеновић С. Марјан
89.  Мутавџић З. Нађа
90.  Обрадовић М. Тијана
91.  Опанчина М. Дејан
92.  Павловић Ж. Јелена
93.  Павловић Љ. Стефан
94.  Павловић С. Анђелка
95.  Парић Г. Слободан
96.  Пејовић П. Татјана
97.  Петровић Д. Томислав
98.  Петрушић Н. Ивана
99.  Покрајац М. Ненад

100.  Поповић М. Милена
101.  Прокопић М. Милан
102.  Пудар М. Никола
103.  Раденковић Д. Владимир
104.  Радивојевић В. Ђорђе
105.  Радиновић З. Игњат
106.  Радисављевић Ј. Александар
107.  Радовић М. Срђан
108.  Радовић П. Небојша

109.  Радосављевић В. Видоје
110.  Радуловић М. Симо
111.  Рајковић В. Валентина
112.  Рељић Б. Илија
113.  Ристић Н. Бранко
114.  Рогач Б. Александар
115.  Рогић Д. Александар
116.  Рубаковић М. Ђурђина
117.  Седларевић С. Никола
118.  Симић М. Вукашин
119.  Симић М. Коста
120.  Симовић Ж. Нађа
121.  Сретеновић М. Жарко
122.  Станојевић В. Лука
123.  Стојилковић З. Јелена
124.  Тадић С. Марија
125.  Теофиловић Д. Драган
126.  Тешић Д. Ксенија
127.  Томић З. Петар
128.  Топовић Ђ. Милан
129.  Трајковић С. Ана
130.  Ћосић З. Милорад
131.  Филиповић Н. Наташа
132.  Филиповић Р. Душица
133.  Фундић М. Милош
134.  Хамидовић М. Армин

135.  Хркаловић Д. Марко
136.  Чавић Е. Един
137.  Шапоњић З. Јован
138.  Шљивак Д. Јанко

2021.
Геодезија и геоинформатика

1.  Божичковић Г. Мирјана
2.  Боровић М. Катарина
3.  Бранковић С. Сунчица
4.  Васић Н. Јелена
5.  Грубач Н. Бобан
6.  Ласица В. Никола
7.  Матић И. Оливера
8.  Мицић З. Зорана
9.  Николић Д. Ђорђе

10.  Петрушић В. Игор
11.  Рула Н. Марко
12.  Томчић Д. Маја
13.  Цмиљановић М. Душан

Грађевинарство
1.  Богавац Г. Лазар
2.  Борисов С. Кристина
3.  Бугарчић Р. Бојана
4.  Вучковић С. Тамара

5.  Димитријевић Н. Милош
6.  Димић Д. Михаило
7.  Думић Р. Драган
8.  Ђекић С. Ђорђе
9.  Ђорђевић Д. Филип

10.  Зарић Р. Драшко
11.  Јаворски М. Зоја
12.  Јанковић А. Алекса
13.  Јовановић Б. Душан
14.  Кнежевић Д. Никола
15.  Коњевић К. Горан
16.  Лазовић В. Неда
17.  Лучић П. Ирена
18.  Марић Д. Дина
19.  Милићевић В. Маја
20.  Митровић З. Бане
21.  Мишевић М. Ана
22.  Мотика З. Николина
23.  Радић Д. Марко
24.  Радосављевић М. Марко
25.  Рајковић Д. Тијана
26.  Рељић З. Ивана
27.  Стевановић Н. Горица
28.  Трифковић П. Милица

2008.
Геодезија и геоинформатика

1.  Гагулић М. Мила
2.  Дучић Л. Данко
3.  Јањић М. Дарко
4.  Марковић З. Марко
5.  Милојковић С. Милош
6.  Радуловић Д. Марина
7.  Трифуновић С. Милан
8.  Шкривањ И. Слађана
9.  Шушић М. Владимир

2009.
Геодезија и геоинформатика

1.  Анђелић В. Мирјана
2.  Аџовић М. Татјана
3.  Барбарез З. Јелена
4.  Бјелица С. Драгана
5.  Божић Ј. Милан
6.  Бошковић М. Нина
7.  Видуловић Љ. Милош
8.  Вишњић Р. Горан
9.  Волаш М. Софија

10.  Вукашиновић З. Војин
11.  Вучетић М. Иван
12.  Ђорђевић Н. Александар
13.  Ђорић Н. Милош
14.  Ерић Р. Верица
15.  Живановић М. Иван

16.  Жугић Н. Жељана
17.  Ивковић В. Миљана
18.  Илић Н. Марина
19.  Исаковић Ј. Милица
20.  Јањош Р. Виолета
21.  Јевтић Р. Вук
22.  Карић Р. Милош
23.  Кермеци Ј. Андреа
24.  Кисо И. Младен
25.  Крпић М. Љубинко
26.  Кужелка Л. Дарко
27.  Лучић В. Милица
28.  Љубичић Ј. Владимир
29.  Маринковић Х. Немања
30.  Мариновић Ј. Драгана
31.  Матовић М. Никола
32.  Микић Р. Марко
33.  Милићевић М. Драгана
34.  Михољчић О. Снежана
35.  Мршевић Ђ. Марко
36.  Нанић Б. Милош
37.  Павловић М. Спасоје
38.  Панџић С. Јелена
39.  Пејић Н. Весна
40.  Пенчић Т. Игор
41.  Ранчић Н. Александар
42.  Реџовић С. Халит
43.  Савић В. Александар
44.  Стојићевић Д. Сташа
45.  Ћирић С. Владимир
46.  Шапоњић М. Огњен

Грађевинарство
1.  Бабић М. Снежана
2.  Бањац Н. Петар
3.  Биркел М. Маргарета
4.  Василић С. Жељко
5.  Васић М. Мира
6.  Вилотијевић С. Милица
7.  Гавриловић Б. Милица
8.  Глишић М. Наташа
9.  Димитријевић Д. Бојан

10.  Драгаш С. Јелена
11.  Загорац М. Невена
12.  Илић Н. Владан
13.  Јеличић М. Јована
14.  Лазаревић М. Лука
15.  Марјановић С. Милош
16.  Марјановић С. Мирослав
17.  Обрадовић Г. Александар
18.  Петровић Р. Милош
19.  Радевић В. Александар
20.  Радичевић Ж. Илија
21.  Радишић Д. Марко
22.  Рангелов М. Милена

2010.
Геодезија и геоинформатика

1.  Александров Т. Митко
2.  Беочанин С. Урош
3.  Богдановић З. Иван

4.  Босанац М. Бојан
5.  Бродић Д. Ненад
6.  Васић Р. Дејан
7.  Вишњевац М. Ненад
8.  Вујичић Љ. Бојан
9.  Вулић Н. Ђорђе

10.  Ђуричић Р. Ана
11.  Жерајић О. Милица
12.  Ивановић С. Стефан
13.  Илић Ј. Милош
14.  Јанков С. Горан
15.  Јевтић Б. Милован
16.  Јовановић А. Бранко
17.  Југовић Д. Владимир
18.  Ковачевић Д. Никола
19.  Ковачевић К. Игор 
20.  Коматина Д. Слободан 
21.  Лојаница М. Петар 
22.  Луковић М. Данило 
23.  Миковић М. Аца 
24.  Милић Д. Стеван 
25.  Милошевић С. Драган 
26.  Митровић Р. Милош 
27.  Муњић М. Димитрије 
28.  Перовић Р. Стеван 
29.  Ристић Т. Корнелија 
30.  Стевановић Р. Дејан 
31.  Чекановић М. Ђорђе 
32.  Грађевинарство
33.  Ашкрабић Ј. Марина 
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34.  Биочанин С. Марија 
35.  Величковић М. Милош 
36.  Вранеш Д. Владан 
37.  Вуконић Г. Предраг 
38.  Гавриловић З. Јелена 
39.  Грковић Д. Светлана 
40.  Дашић С. Александар 
41.  Дукић П. Марко 
42.  Дутина Н. Маја 
43.  Ђенадија З. Бојан 
44.  Ђуричек Ј. Влатко 
45.  Игњачић Н. Ведран 
46.  Илић Д. Милан 
47.  Исаиловић Љ. Иван 
48.  Јеремић Ј. Александар 
49.  Комадинић З. Александар 
50.  Кривокапић Д. Милица 
51.  Крстовић В. Ненад 
52.  Лазић З. Тијана 
53.  Лазовић М. Вук 
54.  Лазовић М. Марија 
55.  Липовац К. Маја 
56.  Лукић М. Немања 
57.  Луковић Н. Младена 
58.  Марковић Б. Милош 
59.  Марковић М. Никола 
60.  Марковић Р. Ненад 
61.  Миловић Р. Миладин 
62.  Милојковић М. Марија 
63.  Митровић Ј. Марија 
64.  Мишић Р. Дарко 
65.  Мојсиловић С. Ања 
66.  Недељковић С. Андрија 
67.  Нешић Б. Милош 
68.  Оливерић Б. Александар 
69.  Орестијевић С. Јелена 
70.  Остојић М. Александар 
71.  Павловић Д. Никола 
72.  Пармантије Б. Александа 
73.  Перић С. Стефан 
74.  Петровић Т. Катарина 
75.  Прерадовић М. Мира 
76.  Радојичић Д. Милан 
77.  Раић К. Дарко 
78.  Ристић Ј. Михајло 
79.  Симић П. Никола 
80.  Спасић М. Радован 
81.  Стефановић З. Александр 
82.  Стјепановић Б. Маја 
83.  Стјепановић Н. Маја 
84.  Стојановић Б. Душко 
85.  Стојић Ж. Дарко 
86.  Томић Ђ. Радмила 
87.  Тошић Д. Никола 
88.  Ћорић С. Славиша 
89.  Уљаревић М. Дајана 
90.  Царевић Н. Ведран 
91.  Цветићанин З. Радивој 
92.  Цвијановић Ј. Наташа 
93.  Шпановић Р. Немања 

2011
Геодезија и геоинформатика 

1.  Аврамовић З. Марко 
2.  Александров Б. Александар
3.  Бабић Б. Жељка 
4.  Бајовић Б. Ђорђе 
5.  Бањанац Д. Душан 
6.  Бугарски Д. Марко 
7.  Булатовић М. Немања 
8.  Ђорђевић М. Лидија 
9.  Заро Б. Горан 

10.  Ивовић С. Иван 
11.  Јовановић Ж. Војислав 
12.  Кањо З. Марина 
13.  Костадиновић С. Филип 
14.  Лазић Н. Душан 
15.  Лалић Р. Анамарија 
16.  Липовац М. Александар 
17.  Марковић Р. Владимир 
18.  Мемеди Н. Нерсида 
19.  Месаревић Д. Бојана 
20.  Милинковић Р. Анкица 
21.  Милиновић И. Милош 
22.  Милосављевић М. Миодраг
23.  Милосављевић Н. Драгана
24.  Миљковић Н. Милица 
25.  Нешовановић М. Миломи 
26.  Нинковић Р. Драгана 
27.  Новоселац И. Драган 
28.  Оберкнежев М. Владан 
29.  Обрадовић М. Јелена 
30.  Плачковић В. Анђелка 
31.  Поповић Д. Милош 
32.  Спасић Н. Милан 
33.  Стеванић З. Милош 
34.  Стефановић М. Вук 
35.  Туцовић М. Михаило 
36.  Ћалдовић М. Слободанка 
37.  Филиповић М. Јована 
38.  Цветиновић М. Јелена 

Грађевинарство
1.  Андрић М. Јелена 
2.  Анкић С. Милица 
3.  Антић М. Марија 
4.  Антић Н. Бојан 
5.  Бојовић В. Предраг 
6.  Боричић Р. Батрић 
7.  Василова В. Цеца 
8.  Васиљевић Д. Дарко 
9.  Васић М. Зоран 

10.  Величковић М. Јелена 
11.  Вујановић М. Александар 
12.  Вуковић Г. Никола 
13.  Гркинић Ч. Славица 
14.  Грујић Ц. Ђорђе 
15.  Дамњановић Р. Маријана 
16.  Деспотовић З. Немања 
17.  Димитријевић Н. Вања 
18.  Добривојевић С. Бранислав

19.  Досковић Ж. Бранка 
20.  Драгојловић М. Душан 
21.  Дражић Ђ. Љиљана 
22.  Ђерић З. Ирена 
23.  Ђоковић М. Синиша 
24.  Ђурђевић М. Бојан 
25.  Ђуричин Д. Ивана 
26.  Ерваћанин М. Бранко 
27.  Иветић В. Милош 
28.  Иветић М. Дамјан 
29.  Ивковић С. Марија 
30.  Јаковљевић Б. Немања 
31.  Јевђић М. Ђорђе 
32.  Јеросимић М. Љубан 
33.  Јовановић Д. Душан 
34.  Јоргачевић З. Иван 
35.  Јочковић М. Милош 
36.  Катанић П. Мирослав 
37.  Кнежевић Б. Мирјана 
38.  Кнежевић Р. Петар 
39.  Ковачевић В. Стефан 
40.  Коларевић М. Марија 
41.  Колашинац З. Слободан 
42.  Кондић У. Јована 
43.  Костадиновић О. Кристина
44.  Кузељевић З. Марко 
45.  Лукић З. Лазар 
46.  Лукић Р. Јошан 
47.  Мандић М. Јелена 
48.  Маринковић М. Марко 
49.  Марјановић В. Далибор 
50.  Милинковић Д. Бранко 
51.  Милић М. Владимир 
52.  Милутиновић С. Милош 
53.  Митровић С. Ана 
54.  Мићић З. Невена 
55.  Мујагић Х. Семир 
56.  Нешковић Р. Миле 
57.  Нешовић М. Сања 
58.  Николић Б. Огњен 
59.  Николић Љ. Ива 
60.  Орешковић Д. Марко 
61.  Пејић М. Јелена 
62.  Пераловић М. Јелена 
63.  Перкунић Ж. Ивана 
64.  Петровић Н. Милан 
65.  Петровић О. Игор 
66.  Пешић Д. Иван 
67.  Поповић Б. Милан 
68.  Продановић С. Дејан 
69.  Радић М. Јовица 
70.  Радовановић Д. Владимир
71.  Радовановић Р. Јанко 
72.  Радовић М. Филип 
73.  Радојевић Ж. Милош 
74.  Ракић Д. Дамјан 
75.  Романић М. Бранко 
76.  Русмир Ж. Александар 
77.  Савић Б. Јована 
78.  Селаковић М. Милош 

79.  Станковић М. Александар
80.  Станковић М. Ђорђе 
81.  Станојевић Ж. Марија 
82.  Станојевић М. Милош 
83.  Стевановић М. Миљан 
84.  Стојановић Ј. Ведрана 
85.  Тешановић Б. Владимир 
86.  Тешевић Б. Ивана 
87.  Трајковић Љ. Милош 
88.  Хинић Б. Стефан 
89.  Цветковић З. Милош 
90.  Чавић С. Александар 
91.  Чеперковић Р. Ана 
92.  Џинић Н. Азра 
93.  Шеловић Ј. Немања 
94.  Шмигић В. Бојан 
95.  Шуњић З. Никола 
96.  Шушић Ј. Радуле 

2012.
Геодезија и геоинформатика

1.  Арсић М. Игор 
2.  Бубић В. Дијана 
3.  Валда Рајић Ј. Јустина 
4.  Вараклић З. Вера 
5.  Видаковић Р. Ђорђе 
6.  Вучетић Б. Душан 
7.  Вучићевић М. Ана 
8.  Вучковић М. Милош 
9.  Глигорић Ђ. Ведрана 

10.  Глоговац М. Георгије 
11.  Голушин А. Љубица 
12.  Давидовић М. Милан 
13.  Дамјанов Ђ. Станислав 
14.  Димитријевић С. Михаило
15.  Думић Р. Марко 
16.  Ђокић Љ. Лела 
17.  Ђурић В. Александра 
18.  Животин Д. Марина 
19.  Јовић Д. Александар 
20.  Јокић З. Немања 
21.  Камберовић М. Младен 
22.  Кисо Г. Ђорђе 
23.  Кораћ М. Јован 
24.  Мијатовић М. Никола 
25.  Милосављевић Ч. Ана 
26.  Милосављевић Ч. Јована 
27.  Милутиновић М. Милан 
28.  Новаковић Д. Давид 
29.  Обрадовић В. Марија 
30.  Павловић Д. Иван 
31.  Петровић Ж. Слободан 
32.  Петровић М. Зорица 
33.  Поповић Б. Милена 
34.  Поповић Д. Јелена 
35.  Поповић Ж. Ђорђе 
36.  Продановић Љ. Сузана 
37.  Радосављевић М. Милош 
38.  Радуловић О. Марија 
39.  Секулић М. Александар 
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40.  Софронић М. Неда 
41.  Сретеновић Д. Душан 
42.  Стефановић С. Младен 
43.  Стојић Н. Дина 
44.  Тадић Н. Бранко 
45.  Томић А. Давид 
46.  Урошевић Т. Младен 
47.  Хор М. Тијана 
48.  Џагић Г. Ана 
49.  Шаптовић М. Немања 

Грађевинарство
1.  Аврамовић З. Александар 
2.  Аврамовић М. Дејан 
3.  Аздејковић Д. Лазар 
4.  Алексијевић М. Никола 
5.  Антовић М. Милош 
6.  Бајић М. Ивана 
7.  Балин Ј. Марјан 
8.  Балиновац Л. Марија 
9.  Бановић В. Милан 

10.  Бауранов М. Александар 
11.  Башић М. Невена 
12.  Белопавловић Д. Немања 
13.  Беседник И. Бојан 
14.  Биочанин З. Душан 
15.  Боћанин М. Милица 
16.  Вељковић Р. Владимир 
17.  Веселинов В. Дарко 
18.  Витомир Б. Никола 
19.  Врањеш М. Стефан 
20.  Врећица С. Теодор 
21.  Вујичић З. Василије 
22.  Вуковић Л. Марко 
23.  Вулић Д. Драгана 
24.  Вуловић М. Игор 
25.  Вучковић Д. Марко 
26.  Глуховић М. Нина 
27.  Гринвалд З. Владимир 
28.  Димић С. Петар 
29.  Драгичевић К. Соња 
30.  Дрндаревић Д. Петар 
31.  Ђачић Д. Ана 
32.  Ђорђевић Ж. Нада 
33.  Ђорђевић Ј. Мирјана 
34.  Жагрић Д. Ђорђе 
35.  Живковић Б. Милена 
36.  Зарић Р. Стефан 
37.  Зарић Р. Филип 
38.  Ивановић С. Иван 
39.  Илић Б. Раденко 
40.  Јанић М. Срђан 
41.  Јанковић Б. Михаило 
42.  Јанковић З. Сенка 
43.  Јањић М. Бранко 
44.  Јевтић З. Иванка 
45.  Јовакарић Ђ. Филип 
46.  Јовановић З. Тијана 
47.  Јовашевић С. Слободанка 
48.  Јовић Ј. Никола 
49.  Јоновић З. Милко 

50.  Казанџић П. Игор 
51.  Калајџић Д. Милан 
52.  Канлић Б. Марко 
53.  Каришик Н. Стефан 
54.  Каровић Г. Марко 
55.  Катанић Р. Младен 
56.  Ковачевић Д. Петар 
57.  Ковачевић Ж. Лаза 
58.  Ковачевић Љ. Драган 
59.  Колашинац М. Катарина 
60.  Комарица М. Бојан 
61.  Копривица М. Марко 
62.  Кургаш Н. Злата 
63.  Лукић Д. Никола 
64.  Љољић Р. Ивана 
65.  Љубичић Д. Биљана 
66.  Мајсторовић М. Ђорђе 
67.  Марковић С. Александар 
68.  Милановић Н. Ненад 
69.  Милекић Г. Немања 
70.  Миленковић К. Немања 
71.  Миливојевић Д. Драгана 
72.  Милић М. Сања 
73.  Миловановић Р. Драган 
74.  Милосављевић В. Дарко 
75.  Милутиновић Ц. Драгана 
76.  Митровић В. Жаклина 
77.  Михајловић М. Милан 
78.  Младеновић Д. Светислав
79.  Мојсиловић Р. Вељко 
80.  Мрачевић М. Данијела 
81.  Недељковић М. Мирослав
82.  Недељковић Т. Маријана 
83.  Ненадовић Р. Милан 
84.  Нешковић З. Нешко 
85.  Николовски Ј. Демијан 
86.  Новаковић М. Никола 
87.  Обрадовић М. Драгана 
88.  Обреновић Д. Марко 
89.  Огризовић Н. Јелена 
90.  Осмокровић М. Игор 
91.  Павковић Н. Николина 
92.  Павловић М. Бојана 
93.  Павловић М. Златко 
94.  Пантовић З. Бојан
95.  Пауновић М. Невена 
96.  Пејовић Л. Сузана 
97.  Пенић П. Јован 
98.  Перић Д. Марко 
99.  Перишић Д. Марко 

100.  Петровић Б. Милутин 
101.  Петровић Д. Марко 
102.  Петровић Н. Предраг 
103.  Петронијевић М. Марија 
104.  Плескоњић Р. Анђа 
105.  Подунавац Р. Ана 
106.  Поповић Љ. Никола 
107.  Почуча Ј. Милица 
108.  Продановић Д. Вељко 
109.  Радовановић Д. Слободан 

110.  Радовановић М. Мирослав
111.  Радосављевић Д. Милан 
112.  Рађеновић М. Сања 
113.  Ракић З. Немања 
114.  Расулић М. Милијан 
115.  Ратковац Б. Мирјана 
116.  Ребрић Д. Марија 
117.  Робовић М. Никола 
118.  Савић М. Марија 
119.  Саковић Д. Невена 
120.  Спасић З. Ђорђе 
121.  Станковић М. Ђорђе 
122.  Станковић М. Страхиња 
123.  Стојадиновић А. Милена 
124.  Стојановић Д. Милош 
125.  Стошић С. Љубиша 
126.  Тодоровић Г. Марија 
127.  Тодоровић О. Предраг 
128.  Тољић М. Јелена 
129.  Топаловић Д. Александра 
130.  Топаловић Д. Драгана 
131.  Топовић Ђ. Милан 
132.  Трајковић М. Данијел 
133.  Трпчевски А. Филип 
134.  Турунташ М. Милош 
135.  Узелац Б. Немања 
136.  Филиповић В. Аљоша 
137.  Халиловић Ф. Идрис 
138.  Црнојевић Ц. Марина 
139.  Чекеревац З. Дамјан 
140.  Четник Н. Душан 
141.  Шебек Н. Марко 
142.  Шеха С. Марко 

2013.
Геодезија и геоинформатика 

1.  Аврамовић Б. Сретен 
2.  Антонијевић С. Огњен 
3.  Благојевић В. Предраг 
4.  Богдановић М. Милутин 
5.  Гавриловић Б. Урош 
6.  Гојић В. Горан 
7.  Голубовић С. Маријана 
8.  Дисић С. Саша 
9.  Драгаш Р. Иван 

10.  Драгојловић М. Кристина 
11.  Ђапић В. Татјана 
12.  Ђоковић С. Јована 
13.  Ђорђевић В. Милош 
14.  Ђурић Ж. Анита 
15.  Живановић Д. Јован 
16.  Живковић М. Милош 
17.  Жугић З. Бранка 
18.  Ивановић П. Ивана 
19.  Исаиловић Љ. Марија 
20.  Јањушевић В. Лазар 
21.  Јањушевић В. Слободан 
22.  Јовановић Д. Марко 
23.  Јовић Б. Марина 
24.  Јоксимовић С. Данило 

25.  Китановић Р. Милутин 
26.  Краљ Н. Огњен 
27.  Кузмић Д. Иван 
28.  Лазић Г. Маријана 
29.  Латиновић Б. Младен 
30.  Маринковић Ч. Александар
31.  Матковић Ж. Драгана 
32.  Миладиновић Р. Александар
33.  Милојевић П. Милена 
34.  Миљковић В. Стефан 
35.  Мирковић М. Дејан 
36.  Митић М. Ивона 
37.  Мишевић С. Немања 
38.  Нешић В. Милена 
39.  Нешовановић М. Невенка 
40.  Никшић С. Надежда 
41.  Панџић С. Милош 
42.  Појић М. Александар 
43.  Поповић Д. Никола 
44.  Поповић Љ. Јелена 
45.  Пуђа Д. Јован 
46.  Радисављевић Б. Марко 
47.  Ранђеловић С. Стефан 
48.  Романдић А. Милана 
49.  Селаковић Д. Срећко 
50.  Синђелић М. Јелена 
51.  Стаменковић М. Срђан 
52.  Станић В. Борислав 
53.  Станојевић М. Никола 
54.  Станчић З. Немања 
55.  Стојковић Р. Стефан 
56.  Тешић Б. Слободан 
57.  Токановић Т. Војин 
58.  Ћосић С. Анђа 
59.  Цакић М. Јован 
60.  Цветковић С. Славиша 
61.  Шкрбић Л. Јован 

Грађевинарство
1.  Аврамовић М. Мирослав 
2.  Андоновић С. Саша 
3.  Антић Д. Лана 
4.  Арсенијевић М. Петар 
5.  Аћимовић М. Срђан 
6.  Аћимовић С. Даринка 
7.  Бабић Ж. Миленко 
8.  Бановић Р. Милан 
9.  Бековић Г. Душан 

10.  Биорац М. Никола 
11.  Бјеговић С. Стефан 
12.  Бјелић Б. Лидија 
13.  Благојевић М. Јована 
14.  Божовић М. Никола 
15.  Борисић Б. Никола 
16.  Бошњаковић М. Владимир
17.  Брндушић С. Милош 
18.  Бугарчић Д. Милица 
19.  Бунтић В. Аријана 
20.  Бучевац З. Милош 
21.  Васковић Г. Јелена 
22.  Вахт С. Мирјана 
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23.  Веселиновић Љ. Марко 
24.  Видановић М. Љубомир 
25.  Видић Ж. Никола 
26.  Видић С. Урош 
27.  Влатковић З. Тамара 
28.  Вуковић Б. Милица 
29.  Вуковић Б. Милица 
30.  Вуковић М. Сузана 
31.  Гаврић Б. Снежана 
32.  Гајић Д. Александар 
33.  Глигоријевић Н. Ненад 
34.  Глишић Р. Ана 
35.  Глишић С. Милена 
36.  Глишић С. Небојша 
37.  Голијан Ј. Рајка 
38.  Госпавић М. Ђорђе 
39.  Госпавић Р. Лазар 
40.  Грбић М. Станислава 
41.  Грујић М. Немања 
42.  Гуша В. Ален 
43.  Дабић М. Драгана 
44.  Давидовић Ј. Ђорђе 
45.  Дачевић М. Бранко 
46.  Делевић Р. Павле 
47.  Демировић Д. Владимир 
48.  Димкић М. Бојан 
49.  Добрић О. Љиљана 
50.  Дражић Ж. Драган 
51.  Ђорђевић З. Марија 
52.  Ђорђевић Ј. Милица 
53.  Ђорђевић С. Грозда 
54.  Ђурђевић О. Владимир 
55.  Ђурић Ј. Марина 
56.  Ерић Д. Сузана 
57.  Жарић П. Кристина 
58.  Живић С. Јелена 
59.  Живковић Б. Ивана 
60.  Живковић Б. Сања 
61.  Живојиновић П. Милица 
62.  Зарић Д. Предраг 
63.  Зарубица М. Андрија 
64.  Ивановић С. Младен 
65.  Илић М. Стефан 
66.  Исаиловић М. Душан 
67.  Јанковић М. Небојша 
68.  Јевтић Р. Ивана 
69.  Јевтовић Д. Горан 
70.  Јовановић Д. Иван 
71.  Јовановић Д. Милош 
72.  Јовановић Ј. Дубравка 
73.  Јовановић Ј. Јована 
74.  Јовановић М. Наталија 
75.  Јовановић С. Милица 
76.  Јовић Б. Катарина 
77.  Јоковић М. Илија 
78.  Јоковић П. Немања 
79.  Јоковић Р. Марко 
80.  Јосиповић М. Јована 
81.  Јошовић Т. Јована 
82.  Кецојевић В. Ивана 

83.  Кленпић Ј. Јована 
84.  Коварбашић Д. Милан 
85.  Ковачевић Ј. Данко 
86.  Ковачевић М. Драган 
87.  Којић З. Милош 
88.  Кончаревић М. Ненад 
89.  Костић Д. Урош 
90.  Кузмановић П. Александар
91.  Левић М. Марко 
92.  Лукић Н. Братислав 
93.  Љубинковић Б. Ана 
94.  Љубинковић Б. Филип 
95.  Максић С. Данијел 
96.  Мандић М. Милан 
97.  Манојловић В. Никола 
98.  Манчић Д. Стефан 
99.  Маринковић В. Милош 

100.  Марић Р. Вук 
101.  Марјановић В. Младен 
102.  Матић М. Гојко 
103.  Матић М. Даринка 
104.  Матовић В. Даниела 
105.  Мацановић Г. Никола 
106.  Менковић М. Миљана 
107.  Мијатовић М. Немања 
108.  Милановић С. Јелена 
109.  Миленковић М. Ненад 
110.  Миловановић М. Иван 
111.  Миловановић М. Игор 
112.  Милошевић Д. Зорица 
113.  Милошевић Д. Марко 
114.  Милутиновић В. Горан Вељко
115.  Милутиновић Р. Младен 
116.  Милчевић Р. Драгана 
117.  Миљковић М. Никола 
118.  Мирковић Б. Никола 
119.  Мирковић П. Душан 
120.  Мирковић Р. Милица 
121.  Мићић М. Јелена 
122.  Мићовић М. Немања 
123.  Михајловић В. Никола 
124.  Мишковић П. Сузана 
125.  Мухић Д. Филип 
126.  Најдановић М. Миодраг 
127.  Настасовић С. Анкица 
128.  Недељковић Р. Марија 
129.  Недељковић С. Александар
130.  Нећак Д. Нина 
131.  Нешић Н. Јована 
132.  Николић Д. Данко 
133.  Николић М. Ненад 
134.  Обрадовић Г. Светлана 
135.  Обрадовић М. Матија 
136.  Остојић Б. Ксенија 
137.  Остојић Д. Бојан 
138.  Пандуров Ж. Марко 
139.  Панић С. Соња 
140.  Пантелић М. Ана 
141.  Пантић В. Слободан 
142.  Пантић П. Иван 

143.  Пантић Р. Радоје 
144.  Панчић Д. Исидора 
145.  Парић Г. Драган 
146.  Пауновић М. Ивана 
147.  Пејчић С. Тамара 
148.  Перишић С. Дана 
149.  Петрић С. Филип 
150.  Петровић Б. Ана 
151.  Петровић В. Ивана 
152.  Петровић З. Марија 
153.  Петровић М. Вељко 
154.  Петровић М. Марко 
155.  Пешић З. Драган 
156.  Поповић Д. Милош 
157.  Поповић З. Марко 
158.  Поповић Р. Светислав 
159.  Радовановић Ч. Милош 
160.  Радосављевић Ж. Немања 
161.  Рајковић М. Марко 
162.  Ракић М. Милош 
163.  Ракочевић Д. Ана 
164.  Ристић М. Андријана 
165.  Савић Љ. Милена 
166.  Салатић Р. Владимир 
167.  Самарџић Д. Дарија 
168.  Симић Р. Милан 
169.  Симић Р. Невена 
170.  Симовић М. Милић 
171.  Симоновић З. Владан 
172.  Смиљанић Б. Душан 
173.  Смиљанић Л. Марко 
174.  Стамболић М. Јелена 
175.  Стаменковић С. Ања 
176.  Стојановић Р. Небојша 
177.  Стојиновић А. Петар 
178.  Стојковић Ж. Слађан 
179.  Стојнић О. Иван 
180.  Стошић Р. Никола 
181.  Тегелтија Д. Мирослава 
182.  Тијанић М. Владимир 
183.  Тодорић Р. Милош 
184.  Топаловић П. Јелена 
185.  Тошковић Р. Митар 
186.  Трбић Ж. Дарко 
187.  Ћебић Д. Димитрије 
188.  Ћиримановић З. Лазар 
189.  Ћорилић А. Ката 
190.  Ћулафић З. Ана 
191.  Филиповић Р. Милан 
192.  Флоричеловић Д. Милена 
193.  Фодор П. Јован 
194.  Цветић Д. Никола 
195.  Цетић Ђ. Бориша 
196.  Чокић М. Милош 
197.  Џекулић М. Срђан 
198.  Џелетовић С. Бориша 
199.  Шаљић Ж. Сања 
200.  Шево Ђ. Мирјана 
201.  Шљиванчанин Р. Тијана 

2014.
Геодезија и геоинформатика 

1.  Арсић Б. Младен 
2.  Ашанин Г. Бојан 
3.  Бачујков М. Немања 
4.  Врљановић Р. Сандра 
5.  Вучак Б. Мариана 
6.  Гавриловић В. Јелена 
7.  Главоњић В. Огњен 
8.  Глоговац Д. Невена 
9.  Глушица М. Лука 

10.  Грачанац М. Јелена 
11.  Драговић З. Михаило 
12.  Ђокић З. Дуња 
13.  Илић Д. Стефан 
14.  Јанић Р. Милош 
15.  Јањић М. Јована 
16.  Јеремић М. Дарко 
17.  Јовановић Д. Ивана 
18.  Јовановић Р. Иван 
19.  Јосиповић С. Горица 
20.  Каљеши Н. Ален 
21.  Карић М. Александра 
22.  Кашерић Д. Душан 
23.  Лабан Б. Александар 
24.  Максимовић С. Јована 
25.  Мијатовић М. Ђорђе 
26.  Миливојевић С. Милош 
27.  Милинковић М. Тијана 
28.  Милиновић М. Лука 
29.  Милојевић М. Мирослав 
30.  Милутиновић М. Александар
31.  Милутиновић Р. Стефан 
32.  Милутиновић С. Слободан
33.  Мојић Д. Ђорђе 
34.  Мрљешевић М. Ненад 
35.  Паунић С. Немања 
36.  Петрањесковић Д. Ана 
37.  Пешић С. Милица 
38.  Поповић З. Милан 
39.  Прокић П. Филип 
40.  Раичић С. Миладин 
41.  Ристовић Б. Немања 
42.  Рунтић З. Маја 
43.  Савић М. Никола 
44.  Самарџић Н. Сара 
45.  Стакић М. Никола 
46.  Станић Г. Јована 
47.  Станковић Д. Петар 
48.  Стевановић С. Милица 
49.  Стојковић С. Милица 
50.  Суботић Ж. Ђорђе 
51.  Томић М. Јелена

Грађевинарство
1.  Аврамовић М. Илија 
2.  Алексић М. Милица 
3.  Анђелић В. Јована 
4.  Анђелковић Р. Јован 
5.  Антић Т. Марко 
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6.  Апостолов И. Дарко 
7.  Бeшевић М. Душан 
8.  Бајић З. Ђорђе 
9.  Батричевић М. Милош 

10.  Белаћевић М. Марко 
11.  Бијелић Ђ. Владислав 
12.  Бишевац П. Теодора 
13.  Бјелић М. Никола 
14.  Благојевић Љ. Душан 
15.  Божић С. Марија 
16.  Божовић Д. Никола 
17.  Бојовић Р. Горан 
18.  Бранковић М. Јелена 
19.  Васиљевић М. Александар
20.  Васиљевић М. Дарко 
21.  Васић М. Јасна 
22.  Вејновић П. Филип 
23.  Виторовић Р. Војислав 
24.  Вранеш Д. Милош 
25.  Врањевац М. Стефан 
26.  Врцељ Ђ. Дијана 
27.  Вујисић Р. Срђан 
28.  Вујић В. Вељко 
29.  Вуковић Н. Тијана 
30.  Вуксановић Б. Аљоша 
31.  Вучковић М. Игор 
32.  Гавриловић М. Михаило 
33.  Гавриловић М. Стефан 
34.  Гајић Б. Драган 
35.  Галић Ж. Лана 
36.  Гарић Н. Петар 
37.  Глигорић З. Тања 
38.  Глишић Р. Ивана 
39.  Гомилановић Н. Илија 
40.  Грба Р. Неда 
41.  Громовић В. Ана 
42.  Гуџулић Б. Владислав 
43.  Давидовић Б. Александар 
44.  Дамњановић В. Емилија 
45.  Дамњановић Љ. Јована 
46.  Дацић С. Владимир 
47.  Дачић Ј. Никола 
48.  Делић М. Душан 
49.  Денић Д. Урош 
50.  Дивац Д. Љубо 
51.  Дробњаковић М. Иван 
52.  Думић Р. Милош 
53.  Дутина С. Александар 
54.  Дучић М. Невена 
55.  Ђокић П. Ђорђе 
56.  Ђокић П. Марија 
57.  Ђорђевић Б. Јелена 
58.  Ђорђевић Д. Милица 
59.  Ђорђевић Р. Стефан 
60.  Ђорђић Ј. Александар 
61.  Ђунисијевић П. Милош 
62.  Жабаљац Н. Марко 
63.  Живановић М. Милош 
64.  Жижић М. Нинослав 
65.  Жујевић Д. Милица 

66.  Зарић Р. Драшко 
67.  Зиндовић И. Мирјана 
68.  Зорић Д. Марија 
69.  Зотовић Љ. Владимир 
70.  Иветић В. Милан 
71.  Иветић В. Милорад 
72.  Илић В. Марко 
73.  Илић Т. Немања 
74.  Ишљамовић Н. Филип 
75.  Јаворски М. Зоја 
76.  Јагодић Р. Милица 
77.  Јакшић Г. Мина 
78.  Јанићијевић В. Никола 
79.  Јевтић Д. Немања 
80.  Јевтић З. Владимир 
81.  Јевтић Р. Филип 
82.  Једоксић В. Катарина 
83.  Јелушић З. Данијела 
84.  Јеринић С. Милорад 
85.  Јовановић М. Милинко 
86.  Јовановић Н. Срђан 
87.  Јовичић Б. Миљан 
88.  Јоксимовић С. Милан 
89.  Капларевић Д. Андреа 
90.  Карић Д. Александар 
91.  Килибарда С. Лука 
92.  Кисин М. Нина 
93.  Кнежевић Д. Аница 
94.  Ковач Г. Борко 
95.  Ковач М. Данка 
96.  Ковачевић Г. Петар 
97.  Ковачевић З. Бранкица 
98.  Ковачевић М. Јасмина 
99.  Ковинић Љ. Александар 

100.  Коковић Н. Невена 
101.  Косановић Н. Вељко 
102.  Костић Н. Милена 
103.  Криловић Г. Владимир 
104.  Крсмановић О. Мојаш 
105.  Крстић Г. Марија 
106.  Лазаревић Ж. Миодраг 
107.  Лазовић М. Ивана 
108.  Латиновић М. Бранислав 
109.  Лештарић З. Урош 
110.  Ловић С. Сања 
111.  Лукић М. Владимир 
112.  Луковић Н. Ђорђе 
113.  Љубичић Д. Роберт 
114.  Мајкић М. Милана 
115.  Максимовић Б. Стефан 
116.  Мандић Д. Данко 
117.  Манчић Х. Јована 
118.  Маринковић Р. Никола 
119.  Марић М. Стефан 
120.  Марковић М. Небојша 
121.  Марковић Р. Наташа 
122.  Матић З. Дејан 
123.  Милановић М. Милан 
124.  Милашиновић Р. Милош 
125.  Милекић А. Марко 

126.  Милић С. Милош 
127.  Милићевић М. Иван 
128.  Миловановић М. Ненад 
129.  Миловановић С. Немања 
130.  Милосављевић Р. Невена 
131.  Милутиновић В. Ненад 
132.  Миљковић М. Славка 
133.  Митровић А. Јасна 
134.  Митровић М. Иван 
135.  Мићановић Д. Драган 
136.  Мићановић С. Лидија 
137.  Мићић Ђ. Марко 
138.  Мићић П. Александар 
139.  Мићовић Г. Милан 
140.  Михаиловић М. Павле 
141.  Младеновић М. Димитрије
142.  Мостафа Н. Дани 
143.  Мудринић Б. Михајло 
144.  Мумин М. Александар 
145.  Николајевић М. Милан 
146.  Николић З. Мирољуб 
147.  Николић С. Страхиња 
148.  Новаковић Б. Стефан 
149.  Новковић М. Бојан 
150.  Новчић В. Стефан 
151.  Обрадовић Д. Никола 
152.  Обреновић С. Александра
153.  Павићевић В. Александар 
154.  Павловић Ж. Милан 
155.  Павловић М. Ана 
156.  Павловић М. Данијела 
157.  Павловић Р. Богдан 
158.  Панић Б. Даница 
159.  Панић Б. Милица 
160.  Пантић З. Александар 
161.  Пауновић Д. Бојана 
162.  Пауновић З. Миљана 
163.  Перић М. Никола 
164.  Петровић Д. Живко 
165.  Петровић З. Владимир 
166.  Петровић З. Сања 
167.  Петровић М. Александар 
168.  Петровић М. Драган 
169.  Петровић М. Никола 
170.  Петровић П. Тијана 
171.  Петровић С. Милош 
172.  Пешић М. Милица 
173.  Пиластро З. Барбара 
174.  Плећевић З. Тамара 
175.  Рабреновић В. Дубравка 
176.  Радановић Н. Тамара 
177.  Радивојевић Н. Маша 
178.  Радовановић Б. Тијана 
179.  Радовановић Ж. Војислав 
180.  Ракић А. Владимир 
181.  Ракић Н. Немања 
182.  Ранисављевић Н. Срђан 
183.  Рељић Д. Стефан 
184.  Реџић Б. Наталија 
185.  Рогљић М. Лазар 

186.  Рочкомановић Н. Милош 
187.  Савић В. Бранко 
188.  Секулић Р. Марко 
189.  Симић М. Јовица 
190.  Симић М. Марко 
191.  Симовић М. Ивана 
192.  Смиљанић Р. Ђорђе 
193.  Спасић Ј. Маја 
194.  Спасојевић Л. Марко 
195.  Стаменковић Д. Милош 
196.  Стаменковић Н. Урош 
197.  Станић М. Филип 
198.  Станковић Н. Милан 
199.  Станковић С. Марко 
200.  Станојевић З. Милутин 
201.  Станушић Ж. Иван 
202.  Стевановић Љ. Александар
203.  Стевановић С. Елена 
204.  Степановић М. Стефан 
205.  Стојановић Д. Никола 
206.  Стојановић М. Милена 
207.  Стојановић Р. Ана 
208.  Стојановић Ц. Марко 
209.  Стојковић М. Ана 
210.  Теофиловић Р. Марко 
211.  Тодоровић Б. Милица 
212.  Тодоровић Г. Филип 
213.  Токић Ј. Јелена 
214.  Томашевић М. Милован 
215.  Томовић В. Раде 
216.  Торлак С. Никола 
217.  Тошановић В. Марија 
218.  Трајковић Б. Јовица 
219.  Трајковић В. Марко 
220.  Ћирић Д. Александар 
221.  Ћирић Д. Владимир 
222.  Филиповић И. Немања 
223.  Хрвачевић Б. Сoња 
224.  Цанић З. Владана 
225.  Цветић С. Тијана 
226.  Цветковић Д. Иван 
227.  Цветковић З. Ана 
228.  Цвијановић М. Невена 
229.  Чедић С. Катарина 
230.  Шакота Б. Стеван 
231.  Шапић З. Игор 
232.  Шаренац Р. Вујица 
233.  Шеровић Љ. Никола 
234.  Шишкин А. Андреј 
235.  Шкорић Љ. Владимир 
236.  Шоботић Д. Душанка 
237.  Штављанин С. Михаило 
238.  Шубарић Р. Ивана 
239.  Шушњар С. Јанко 

2015.
Геодезија и геоинформатика 

1.  Алексић М. Марко 
2.  Алексић С. Милица 
3.  Андрић М. Дарко 
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4.  Божић Ђ. Тијана 
5.  Борокић М. Иван 
6.  Величковић Н. Данило 
7.  Вујовић В. Младен 
8.  Вуловић М. Иван 
9.  Глигорић Ђ. Милош 

10.  Гордић М. Никола 
11.  Дамњановић Т. Владан 
12.  Добросављевић Д. Мирослав
13.  Ђокић З. Ружица 
14.  Здравковић Д. Данило 
15.  Ивезић С. Рајко 
16.  Илић З. Урош 
17.  Илић И. Драгица 
18.  Јамина Р. Никола 
19.  Јеремић Д. Марко 
20.  Јовановић В. Ђорђе 
21.  Јовановић Г. Огњен 
22.  Јовановић М. Милица 
23.  Карличић Б. Душица 
24.  Ковачевић Д. Јован 
25.  Колунџић М. Никола 
26.  Лазић Н. Петар 
27.  Мајсторовић М. Јаков 
28.  Милановић Д. Мирко 
29.  Новаковић Д. Стеван 
30.  Панић Б. Ивана 
31.  Петаковић М. Војислав 
32.  Поповић Д. Драгана 
33.  Поповић Д. Срђан 
34.  Поповић М. Ирена 
35.  Рикаловић М. Емилија 
36.  Ристић М. Тамара 
37.  Савић З. Чедомир 
38.  Секошан Ј. Стефан 
39.  Станковић З. Матија 
40.  Станчић Ч. Никола 
41.  Тодоровић Р. Мирко 
42.  Трајковић С. Стефан 
43.  Филиповић Д. Филип 
44.  Хоџић Р. Азра 
45.  Цветковић З. Александар 
46.  Чађо М. Маријан 
47.  Чукурановић Ж. Никола 

Грађевинарство
1.  Al-Raghyfi H. Sara 
2.  Александровић И. Дејан 
3.  Анастасијевић З. Јован 
4.  Анђелић В. Невена 
5.  Антић П. Невена 
6.  Антонијевић М. Бранислава
7.  Бабић Ж. Филип 
8.  Бабић М. Драган 
9.  Бабић М. Милица 

10.  Бајчетић З. Илија 
11.  Бацковић Б. Каћа 
12.  Благојевић П. Никола 
13.  Бојанић С. Јелисавета 
14.  Борозан Д. Јована 
15.  Вавић С. Никола 

16.  Васиљевић Д. Милош 
17.  Васиљевић Д. Станимир 
18.  Величковић С. Милош 
19.  Веселиновић М. Милан 
20.  Вецков В. Игор 
21.  Вукомановић Д. Ива 
22.  Вукосављевић С. Миломир
23.  Вучковић Д. Мирослав 
24.  Гавриловић Г. Миљана 
25.  Гачевић В. Вељко 
26.  Глигоријевић М. Вељко 
27.  Граић Д. Предраг 
28.  Гроздановић А. Јелена 
29.  Грујичић М. Бојана 
30.  Дејановић В. Милош 
31.  Деспотовић М. Дејан 
32.  Деурић Д. Марко 
33.  Драшковић Р. Жарко 
34.  Дурковић Р. Љубиша 
35.  Дучић М. Вељко 
36.  Ђидић С. Предраг 
37.  Ђокић М. Јелена 
38.  Ђорђевић А. Огњен 
39.  Ђорђевић В. Јован 
40.  Ђорђевић Д. Марко 
41.  Ђорђевић З. Невена 
42.  Ђорђевић Ј. Миодраг 
43.  Ђорђић Д. Андреа 
44.  Ђукановић М. Никола 
45.  Ђукић З. Немања 
46.  Ђурић Д. Јелена 
47.  Ђурић Љ. Владан 
48.  Ђурић Н. Милош 
49.  Ерић Р. Ранка 
50.  Живановић М. Мирослав 
51.  Живановић М. Немања 
52.  Живковић Р. Александар 
53.  Зрнић Р. Бојана 
54.  Ивановић З. Никола 
55.  Игњатовић Д. Драгана 
56.  Игњатовић М. Братислав 
57.  Икић Д. Бранислав 
58.  Илић Н. Иван 
59.  Јаковљевић Р. Наташа 
60.  Јанићијевић Н. Богдан 
61.  Јањикопањи Г. Ђорђе 
62.  Јаћимовић Д. Селена 
63.  Јездимировић М. Бојан 
64.  Јездић М. Дарко 
65.  Јеринић С. Снежана 
66.  Јовановић А. Мирослав 
67.  Јовановић Д. Катарина 
68.  Јовановић З. Ориана 
69.  Јовановић М. Стефан 
70.  Јовановић С. Балша 
71.  Јовановић Ц. Ненад 
72.  Јовић М. Драган 
73.  Јовић С. Владимир 
74.  Јовичевић В. Игор 
75.  Јочић Б. Душан 

76.  Јочић Д. Владимир 
77.  Капор В. Цана 
78.  Караклајић М. Марија 
79.  Кариклић Р. Коста 
80.  Кецман М. Марко 
81.  Козарац Б. Немања 
82.  Кондић В. Урош 
83.  Криловић Г. Илија 
84.  Крковић Д. Светлана 
85.  Кузмановић И. Мартина 
86.  Кузмановић М. Михајло 
87.  Лазић В. Ивана 
88.  Лекић И. Стојан 
89.  Лешевић Р. Александар 
90.  Лукић М. Небојша 
91.  Лукичић С. Марина 
92.  Лучић П. Ирена 
93.  Максимов З. Марина 
94.  Мареш М. Срђан 
95.  Марјановић М. Милица 
96.  Марковић М. Предраг 
97.  Марковић С. Душан 
98.  Међак А. Стефан 
99.  Милановић П. Милоња 

100.  Милачић Б. Сања 
101.  Миленковић З. Марија 
102.  Милић В. Милица 
103.  Милић Ј. Ђорђе 
104.  Милићевић Д. Димитрије 
105.  Миловановић Д. Немања 
106.  Миловановић П. Јована 
107.  Милојевић З. Ана 
108.  Милојевић М. Синиша 
109.  Милосављевић Р. Ивана 
110.  Милошевић Б. Милош 
111.  Милутиновић Д. Александар
112.  Мирковић Б. Урош 
113.  Митрић О. Вања 
114.  Митровић А. Томислав 
115.  Митровић Б. Ђорђе 
116.  Митровић Р. Бранко 
117.  Михаиловић Б. Борислав 
118.  Михаиловић Д. Војислав 
119.  Мишић З. Павле 
120.  Недић С. Горан 
121.  Нешовић Б. Јована 
122.  Николић Љ. Миленко 
123.  Николић М. Слободан 
124.  Николић Н. Богдан 
125.  Нинић М. Бојана 
126.  Новаковић Г. Младен 
127.  Новаковић М. Сара 
128.  Обрадовић А. Марко 
129.  Обрадовић М. Небојша 
130.  Обреновић Н. Сретен 
131.  Одаловић Р. Душан 
132.  Ордановски М. Филип 
133.  Остојић Д. Душко 
134.  Павловић Г. Марија 
135.  Павловић М. Павле 

136.  Павловић Н. Тамара 
137.  Пандрц Р. Милан 
138.  Пауновић Ж. Филип 
139.  Перишић С. Иван 
140.  Перовић В. Дарко 
141.  Петијевић В. Вук 
142.  Петковић А. Жељко 
143.  Петковић З. Стефан 
144.  Петровић Д. Милан 
145.  Петровић Д. Младен 
146.  Петровић З. Александра 
147.  Петронијевић Б. Младен 
148.  Пећер Б. Марко 
149.  Планинчић В. Ведрана 
150.  Пожар М. Горан 
151.  Полић Д. Марко 
152.  Поповић Д. Марко 
153.  Поповић З. Радоје 
154.  Пужић С. Петар 
155.  Пузовић Р. Сара 
156.  Радека З. Петар 
157.  Радивојевић Р. Милош 
158.  Радовановић А. Лазар 
159.  Радовановић М. Емилија 
160.  Радовић Д. Миљана 
161.  Радовић М. Бојан 
162.  Радојевић Д. Милош 
163.  Радојчић М. Маја 
164.  Радосављевић В. Видоје 
165.  Ракић З. Невена 
166.  Ристић П. Миша 
167.  Ристовић Д. Бојана 
168.  Ромчев Б. Бранислава 
169.  Росић М. Младен 
170.  Ружичић Д. Александар 
171.  Савић Б. Драган 
172.  Савић П. Милица 
173.  Савићевић Д. Смиљка 
174.  Савовић Р. Ивана 
175.  Самоковић М. Никола 
176.  Симић Д. Марко 
177.  Симић М. Горан 
178.  Спајић Р. Миљан 
179.  Сретеновић М. Бобана 
180.  Станић Д. Страхиња 
181.  Станковић Г. Јелена 
182.  Станковић З. Милош 
183.  Станојевић З. Душан 
184.  Стевановић Р. Владимир 
185.  Степановић З. Сања 
186.  Стјепановић М. Михаило 
187.  Стојановић Д. Александар
188.  Стојилковић З. Јелена 
189.  Стојиловић Н. Стефан 
190.  Тадић В. Душан 
191.  Тејић Ј. Милица 
192.  Тодоровић М. Бранко 
193.  Ћирковић М. Владимир 
194.  Фундић М. Милош 
195.  Цветковић В. Марко 
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196.  Циковић М. Снежана 
197.  Цокић П. Ђорђе 
198.  Шаврљуга В. Данило 
199.  Шаренац Р. Грујица 
200.  Шарчевић М. Обрад 
201.  Шемић Р. Огњен 
202.  Шошић Ј. Милица 
203.  Шпирић З. Стефан 

2016.
Геодезија и геоинформатика

1.  Анђелковић С. Сашка 
2.  Антић Љ. Никола 
3.  Арсеновић А. Драгана 
4.  Аћимовић М. Сања 
5.  Бранковић Д. Радован 
6.  Бурсаћ М. Петар 
7.  Васковић С. Ђорђе 
8.  Вранић Р. Петко 
9.  Вучићевић П. Живко 

10.  Гајић Д. Немања 
11.  Гачић Г. Саша 
12.  Гергић В. Никола 
13.  Граоња Р. Немања 
14.  Грозданић С. Игор 
15.  Дробњак М. Миле 
16.  Ђорђевић Г. Немања 
17.  Ђорђевић М. Ђорђе 
18.  Клајић С. Јулија 
19.  Козица Х. Џенета 
20.  Копитић М. Филип 
21.  Костић Д. Милан 
22.  Коцић В. Петар 
23.  Лазовић В. Матија 
24.  Маринковић Д. Ђорђе 
25.  Марјановић М. Јово 
26.  Мијалковић Д. Анка 
27.  Миладиновић М. Јовица 
28.  Милановић З. Ђорђе 
29.  Милосављевић Ч. Маја 
30.  Мићановић Ј. Бојана 
31.  Николић М. Владимир 
32.  Обреновић Н. Бојана 
33.  Павловић Б. Филип 
34.  Павловић Љ. Александар 
35.  Паровић М. Радован 
36.  Петковић С. Душан 
37.  Петровић Ж. Милица 
38.  Ранковић З. Милош 
39.  Симић Д. Петар 
40.  Стаменковић С. Стефан 
41.  Стањевић Д. Александар 
42.  Стевановић З. Анђела 
43.  Стојановић С. Дијана 
44.  Томић Т. Александар 
45.  Тричковић Љ. Јован 
46.  Чулић Г. Марко 

Грађевинарство
1.  Muganda A. Anna Ingaitsa 
2.  Агановић С. Бојан 

3.  Андрејевић Г. Вук 
4.  Анђелковић С. Филип 
5.  Антић Б. Јелена 
6.  Арсић В. Стефан 
7.  Арсић Д. Филип 
8.  Асенов И. Владимир 
9.  Аџић Ж. Немања 

10.  Бабић Б. Марко 
12.  Бабић Ђ. Александар 
13.  Бајић А. Петар 
14.  Бајић Ж. Уна 
15.  Барбарић Р. Мирјана 
16.  Бјелица М. Борис 
17.  Благојевић З. Немања 
18.  Божовић М. Александар Ацо
19.  Бојовић З. Данило 
20.  Боровић М. Филип 
21.  Борозан Д. Бранко 
22.  Бузејић Б. Јована 
23.  Булатовић Д. Драгиша 
24.  Буха Ж. Владимир 
25.  Васић С. Милан 
26.  Васовић М. Боривоје 
27.  Видић З. Зорана 
28.  Виријевић З. Ана 
29.  Вићентијевић С. Милош 
30.  Вукадиновић М. Јован 
31.  Вулиновић Н. Милош 
32.  Гардић Д. Никола 
33.  Гламочлија Б. Јована 
34.  Голе Р. Љубица 
35.  Грашић Т. Андрија 
36.  Грбић Р. Предраг 
37.  Демић В. Јована 
38.  Дивац Д. Никола 
39.  Драгићевић М. Никола 
40.  Драгојевић Т. Марко 
41.  Дробњак М. Марко 
42.  Дулетић М. Јелена 
43.  Ђокић С. Иван 
44.  Ерић Р. Александар 
45.  Жарковић М. Јелена 
46.  Живановић Љ. Невена 
47.  Живановић М. Милош 
48.  Живковић Д. Немања 
49.  Живковић Љ. Јелица 
50.  Злопорубовић Б. Јелена 
51.  Илић Б. Ивана 
52.  Илић Г. Лука 
53.  Илић Д. Жељана 
54.  Јаковљевић Д. Оливера 
55.  Јаковљевић Н. Исидора 
56.  Јанковић Ж. Светлана 
57.  Јездић С. Ивана 
58.  Јелић М. Јована 
59.  Јовановић Б. Маја 
60.  Јовичић М. Александар 
61.  Јоковић М. Душан 
62.  Јосовић Д. Милош 
63.  Југо Т. Ивор 

64.  Карић Р. Маја 
65.  Кастратовић Д. Иван 
66.  Керић Б. Бранка 
67.  Кнежевић Д. Маја 
68.  Кнежевић С. Јелена 
69.  Ковачевић Д. Никола 
70.  Кондић В. Стефан 
71.  Копривица С. Стефан 
72.  Краковић В. Сандра 
73.  Крсмановић С. Стефан 
74.  Крстић С. Катарина 
75.  Кртинић Р. Никола 
76.  Крунић М. Јелена 
77.  Крушкоња И. Јагода 
78.  Крџавац В. Антоније 
79.  Кувач Н. Милена 
80.  Лазаревић М. Боро 
81.  Лазаревић Н. Јелена 
82.  Лазић С. Јадран 
83.  Лазовић Б. Ивана 
84.  Леонтијевић М. Александар
85.  Лепосавић А. Александра 
86.  Лишанин Р. Вукашин 
87.  Лојаница М. Владимир 
88.  Лопушина Д. Ђорђије 
89.  Лукић Д. Драгана 
90.  Лукић Ђ. Милош 
91.  Луковић Н. Драган 
92.  Лучић В. Немања 
93.  Љубић Б. Софија 
94.  Максимовић Р. Јанко 
95.  Маринковић М. Зоран 
96.  Марковић З. Никола 
97.  Марковић С. Владислав 
98.  Матић М. Душан 
99.  Мекић Ц. Данијела 

100.  Микић С. Дејан 
101.  Милетић М. Иван 
102.  Милетић М. Филип 
103.  Миликић В. Веселин 
104.  Миловановић Ј. Маша 
105.  Милосављевић Г. Александра
106.  Милосављевић Р. Стефан 
107.  Милошевић Д. Андреја 
108.  Милошевић Ј. Милица 
109.  Милошевић Ј. Стефан 
110.  Милошевић С. Драган 
111.  Митровић П. Александар 
112.  Младеновић Д. Младен 
113.  Младеновић С. Марјан 
114.  Момчиловић А. Јован 
115.  Мрдаковић Н. Љиљана 
116.  Мушовић И. Енида 
117.  Несторовић Д. Бранко 
118.  Несторовић С. Стефан 
119.  Нешковић Ј. Петар 
120.  Николић Г. Никола 
121.  Николић З. Урош 
122.  Николић М. Милош 
123.  Новаковић А. Маја 

124.  Новаковић Д. Ђорђе 
125.  Новаковић С. Драгана 
126.  Павловић Г. Милош 
127.  Павловић С. Марко 
128.  Пардањац Д. Дејан 
129.  Пејатовић М. Иван 
130.  Петровић Ј. Марко 
131.  Петровић Р. Вања 
132.  Петровић С. Бојана 
133.  Петровић Ч. Огњен 
134.  Петронијевић М. Вукосав 
135.  Полић З. Иван 
136.  Попадић Р. Стефан 
137.  Проданић Б. Александар 
138.  Пуздерлиски А. Јана 
139.  Раденковић Д. Владимир 
140.  Радивојевић Д. Ненад 
141.  Радивојевић М. Селена 
142.  Радовановић З. Дуња 
143.  Радовић П. Небојша 
144.  Радојевић Д. Дамјан 
145.  Радуловић Сеторић М. 

Милена
146.  Ракоњац Љ. Никола 
147.  Ракоњац Р. Немања 
148.  Рашчанин З. Миљан 
149.  Ристић Д. Ђорђе 
150.  Роквић П. Михаило 
151.  Саватовић Д. Синиша 
152.  Секулић Л. Бранко 
153.  Селаковић Н. Младен 
154.  Срдановић Н. Марија 
155.  Стаматовић М. Невена 
156.  Станимировић Ј. Стефан 
157.  Станишић М. Сара 
158.  Станковић М. Стефан 
159.  Станојевић Р. Јована 
160.  Станојевић Т. Милош 
161.  Станојчић Р. Милош 
162.  Стевић Н. Душан 
163.  Стјепановић Д. Марко 
164.  Стојадиновић Т. Лука 
165.  Стојановић Р. Милан 
166.  Стошић Р. Срђан 
167.  Сучевић Д. Исидора 
168.  Тадић М. Ивана 
169.  Теодоровић М. Вукашин 
170.  Тинтар Б. Тијана 
171.  Томић Ј. Александар 
172.  Трајковић З. Сања 
173.  Трајковић С. Ана 
174.  Трифуновић М. Александар
175.  Трнавчевић М. Тања 
176.  Ћировић Б. Милица 
177.  Филиповић Г. Ивана 
178.  Филиповић М. Горан 
179.  Цанић С. Александар 
180.  Цветановић Н. Јован 
181.  Цвијовић Р. Александар 
182.  Црногорац Н. Ђорђе 
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183.  Чкоњевић М. Милош 
184.  Чопић Р. Марија 
185.  Шабановић Р. Един 
186.  Шућур М. Бранимир 

2017.
Геодезија и геоинформатика 

1.  Алексић И. Александар 
2.  Боровић М. Катарина 
3.  Босић Д. Марко 
4.  Бранковић А. Ђорђе 
5.  Бунијевац М. Нада 
6.  Видуловић С. Даница 
7.  Вукадиновић Б. Филип 
8.  Галић Н. Душан 
9.  Грујичић М. Ђорђе 

10.  Дражић М. Лазар 
11.  Дрндаревић Г. Радосав 
12.  Јевтић М. Ненад 
13.  Јоцић В. Андреја 
14.  Катић М. Бранко 
15.  Кнежевић Г. Лука 
16.  Красић Р. Владимирка 
17.  Крунић М. Костадин 
18.  Лазаревић Б. Бранкица 
19.  Лековић С. Веско 
20.  Марковић Б. Марко 
21.  Марковић М. Драгана 
22.  Мартиненко Б. Анастасија
23.  Мијаљевић М. Александар
24.  Милошевић С. Немања 
25.  Милошевић С. Стефан 
26.  Митровић В. Никола 
27.  Мицић З. Зорана 
28.  Мутавџић Н. Ђорђе 
29.  Николић Б. Невена 
30.  Николић Д. Алекса 
31.  Њемчек П. Мариан 
32.  Обрадовић Р. Јована 
33.  Пантовић М. Ђорђе 
34.  Петровић Љ. Стефан 
35.  Пешић В. Драгана 
36.  Пешић В. Стефан 
37.  Поповић А. Мирослав 
38.  Потић Љ. Тамара 
39.  Пузовић Р. Јелена 
40.  Радуновић В. Павле 
41.  Раичевић У. Никола 
42.  Ракоњац Д. Наталија 
43.  Рула Н. Марко 
44.  Стамболовић А. Огњен 
45.  Станојевић Д. Јелена 
46.  Станојевић Д. Немања 
47.  Стојковић М. Стефанија 
48.  Тодоровић Б. Наташа 
49.  Томић З. Предраг 
50.  Томић Т. Маријана 
51.  Ћировић М. Александра 
52.  Филиповић М. Невена 
53.  Чарнић Р. Сава 
54.  Шушић Д. Душан 

Грађевинарство
1.  Аврамовић Р. Немања 
2.  Адакалић Д. Вук 
3.  Алар Д. Бранко 
4.  Анђелковић М. Александра
5.  Бабаљ В. Марко 
6.  Бајић Д. Оливера 
7.  Бајрами С. Адела 
8.  Бановић Н. Немања 
9.  Барлов С. Велимир 

10.  Бешевић Т. Исидора 
11.  Бијелић Б. Бранислав 
12.  Биљић В. Срећко 
13.  Божовић М. Милош 
14.  Бојовић М. Дејана 
15.  Борисов С. Кристина 
16.  Боричић Т. Милица 
17.  Борчић Б. Јелена 
18.  Босанчић М. Младен 
19.  Брашњовић С. Кристина 
20.  Бубало Г. Андреј 
21.  Вараклић З. Петар 
22.  Вељковић Р. Невена 
23.  Весић Д. Срђан 
24.  Вишекруна М. Јована 
25.  Војводић Б. Драган 
26.  Војиновић П. Василије 
27.  Војновић З. Милан 
28.  Вранешевић С. Диана 
29.  Гајић В. Алекса 
30.  Гајић С. Александра 
31.  Гинев К. Милица 
32.  Глишановић Г. Марко 
33.  Говедарица Р. Огњен 
34.  Грамић З. Филип 
35.  Граор О. Димитрије 
36.  Грбић Б. Нађа 
37.  Гргур Б. Стефан 
38.  Гурабиевски Ж. Христијан
39.  Девић М. Сава 
40.  Денда А. Данило 
41.  Денић М. Немања 
42.  Деспић Д. Ивана 
43.  Деспић З. Филип 
44.  Димитријевић Б. Владимир
45.  Динчић И. Немања 
46.  Дракулић М. Марко 
47.  Дрча М. Стефан 
48.  Дуран Б. Абел 
49.  Дучић Н. Владимир 
50.  Ђорђевић Б. Предраг 
51.  Ђурђевић А. Ђурђија 
51.  Ђуровић Б. Лука 
52.  Ђуровић Д. Марко 
53.  Живковић Б. Душица 
54.  Зарић Р. Александар 
55.  Зорић Б. Игор 
56.  Ивањац З. Никола 
57.  Илић Љ. Зорица 
58.  Јакобац Д. Маријана 

59.  Јаковљевић М. Александра
60.  Јанковић М. Дејан 
61.  Јаћимовић Д. Давид 
62.  Јовановић Ј. Александар 
63.  Јовановић Р. Симонида 
64.  Јовановић С. Александар 
65.  Јовићевић Д. Милош 
66.  Калајжић Д. Ксенија 
67.  Карамарковић А. Марко 
68.  Катић Г. Марија 
69.  Кезуновић С. Катарина 
70.  Кијановић Д. Ненад 
71.  Ковач Б. Ђорђе 
72.  Ковачевић В. Јелена 
73.  Ковачевић Д. Бојан 
74.  Ковачевић Д. Јован 
75.  Којић В. Филип 
76.  Костић Д. Марко 
77.  Кретија Б. Марија 
78.  Кузмановић И. 

Маријана Зора
79.  Лозо М. Дејан 
80.  Лончар Р. Олга 
8.  Мазалица Д. Стефан 
82.  Малешевић П. Саво 
83.  Малинић С. Никола 
84.  Марисављевић З. Иван 
85.  Марић Ј. Јована 
86.  Марјановић Б. Трифун 
87.  Марјановић Р. Милан 
88.  Марјановић Р. Стефан 
89.  Марковић А. Предраг 
90.  Марковић Г. Стефан 
91.  Марковић Д. Тамара 
92.  Маћешић Д. Немања 
93.  Мијатовић З. Ана 
94.  Микулић Ж. Милан 
95.  Милановић К. Миљан 
96.  Милевић Л. Милица 
97.  Милекић О. Богдан 
98.  Милијаш Б. Алекса 
99.  Милинковић М. Јована 

100.  Милић Н. Олга 
101.  Милићевић Р. Рајо 
102.  Миловановић Д. Наташа 
103.  Миловановић З. Јелена 
104.  Милојевић В. Душан 
105.  Милојевић Д. Марија 
106.  Милошевић И. Милош 
107.  Мирковић З. Марија 
108.  Митровић В. Небојша 
109.  Митровић Ж. Ђорђе 
110.  Мојсиловић М. Светлана 
111.  Моневска А. Ивана 
112.  Мутавџић З. Нађа 
113.  Наумовски Г. Владимир 
114.  Обрадовић М. Стеван 
115.  Обрадовић М. Тијана 
116.  Обрадовић Р. Оливера 
117.  Огњановић И. Миљан 

118.  Павићевић В. Иван 
119.  Павићевић В. Петар 
120.  Павлица Б. Немања 
121.  Павловић Ж. Јелена 
122.  Павловић С. Никола 
123.  Парић Г. Слободан 
124.  Пејовић П. Татјана 
125.  Перовић Д. Весна 
126.  Петровић Д. Томислав 
127.  Петронијевић Д. Ђорђе 
128.  Петрушић Н. Ивана 
129.  Покрајац М. Ненад 
130.  Поповић Д. Лазар 
131.  Пргомет Н. Душан 
132.  Прохаска З. Огњен 
133.  Радаковић М. Михаило 
134.  Радивојевић В. Ђорђе 
135.  Радиновић З. Игњат 
136.  Радовановић М. Владимир
137.  Радојевић Д. Александра 
138.  Радојевић С. Стефан 
139.  Радојчић П. Марко 
140.  Радуловић М. Марко 
141.  Рајић С. Ђорђе 
142.  Рајовић З. Андријана 
143.  Рангелов М. Никола 
144.  Ранђеловић З. Жарко 
145.  Рељић Б. Илија 
146.  Рендулић М. Миле 
147.  Ристивојевић Ј. Стефан 
148.  Росић М. Данијела 
149.  Рувидић Д. Анђела 
150.  Самарџић З. Драган 
151.  Самарџић О. Марко 
152.  Симеуновић Д. Катарина 
153.  Симић Ж. Невена 
154.  Синџиревић М. Драгана 
155.  Станић М. Јовица 
156.  Станојевић В. Лука 
157.  Станчић М. Дамјан 
158.  Стевановић С. Даниела 
159.  Стевановић С. Милан 
160.  Стојановић К. Петар 
161.  Стојковић Ј. Александар 
162.  Стошић Д. Никола 
163.  Тадић С. Марија 
164.  Тасић В. Лазар 
165.  Теофиловић Д. Драган 
166.  Тодоровић П. Јелена 
167.  Томић З. Петар 
168.  Трајковић Стошић Н. 

Војислав
169.  Тривковић Р. Миљан 
170.  Трифковић П. Милица 
171.  Трифуновић В. Стефан 
172.  Тршић . Нађа 
173.  Ћирић Г. Марија 
174.  Ћирјаковић З. Веселин 
175.  Ћирковић Т. Горан 
176.  Ћосић Ј. Милорад 
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177.  Ћурчић П. Милош 
178.  Филимоновић Д. Милош 
179.  Филиповић Р. Душица 
180.  Цвијановић М. Ивана 
181.  Церовац М. Јован 
182.  Цуцић Г. Јована 
183.  Цуцић П. Коста 
184.  Чавић Е. Един 
185.  Шакић А. Богдан 

2018.
Геодезија и геоинформатика 

1.  Андрић З. Никола 
2.  Ацковић С. Данило 
3.  Божичковић Г. Мирјана 
4.  Бранковић С. Сунчица 
5.  Васић Н. Јелена 
6.  Вучић М. Павле 
7.  Грубач Н. Бобан 
8.  Грујичић З. Стефан 
9.  Добријевић М. Милица 

10.  Ђорђевић М. Милица 
11.  Јаворина М. Јован 
12.  Јанковић М. Марко 
13.  Јовановић Г. Данило 
14.  Јовановић С. Марко 
15.  Ковачевић О. Петар 
16.  Корица С. Матеја 
17.  Ласица В. Никола 
18.  Лукић Г. Маријана 
19.  Марјановић Б. Валентина 
20.  Марковић Г. Дарко 
21.  Марковић М. Угљеша 
22.  Матић И. Оливера 
23.  Матић М. Добривоје 
24.  Миливојевић Р. Бошко 
25.  Митровић М. Михаило 
26.  Николић Д. Ђорђе 
27.  Пантелић Д. Милош 
28.  Петрушић В. Игор 
29.  Петрушић М. Исидора 
30.  Ровчанин М. Рајко 
31.  Савић Р. Катарина 
32.  Секулић Ж. Наташа 
33.  Секулић М. Магдалена 
34.  Селена М. Урош 
35.  Стамболић М. Ана 
36.  Станковић Г. Милица 
37.  Томић М. Александар 
38.  Томић М. Јована 
39.  Томчић Д. Маја 
40.  Филиповић Д. Немања 
41.  Цмиљановић М. Душан 

Грађевинарство 
1.  Ramoul C. Adam 
2.  Ајдуковић М. Бранка 
3.  Андрејић Ј. Анита 
4.  Андрић М. Александра 
5.  Андрић М. Сања 
6.  Бадивук Д. Марко 

7.  Бајић Д. Марко 
8.  Бендић Д. Милица 
9.  Бешевић М. Лазар 

10.  Благојевић П. Јован 
11.  Богавац С. Радош 
12.  Богдановић В. Ана 
13.  Богдановић М. Немања 
14.  Богдановић Н. Ненад 
15.  Богдановић С. Ана 
16.  Бошковић С. Иван 
17.  Брдар П. Игор 
18.  Булатовић Ж. Владимир 
19.  Васиљевић М. Марко 
20.  Вељковић Р. Ненад 
21.  Вићановић Ј. Ивана 
22.  Војводић Б. Милан 
23.  Војиновић К. Никола 
24.  Вуковић С. Драган 
25.  Вукојевић Р. Филип 
26.  Вукотић Д. Никола 
27.  Вучићевић Т. Бојана 
28.  Гавриловић Н. Дејан 
29.  Гајић Д. Милица 
30.  Гајић М. Бојан 
31.  Гордић С. Дејан 
32.  Гујаничић Б. Слободан 
33.  Девеџић Г. Александар 
34.  Делевић Р. Алекса 
35.  Деспотовић Д. Никола 
36.  Деурић А. Ристо 
37.  Дивљаковић З. Анђелина 
38.  Димитријевић Д. Милан 
39.  Димчић М. Иван 
40.  Добросављевић М. Марко
41.  Доронтић М. Дарија 
42.  Дрљевић Д. Петар 
43.  Ђокић Љ. Лазар 
44.  Ђокић С. Ђорђе 
45.  Ђорђевић А. Катарина 
46.  Ђорђевић Д. Јелена 
47.  Ђорђевић З. Филип 
48.  Ђорђевић И. Михајло 
49.  Ђукић Н. Дејан 
50.  Ђурасовић Д. Александар 
51.  Ђурић Г. Петар 
52.  Ђуровић Д. Немања 
53.  Живковић Ж. Милан 
54.  Закоч Д. Алекса 
55.  Зечевић С. Драгана 
56.  Иванов К. Иван 
57.  Ивановић З. Марија 
58.  Игњатовић С. Никола 
59.  Имер А. Емил 
60.  Инић Б. Јелена 
61.  Јаковљевић М. Немања 
62.  Јанковић А. Алекса 
63.  Јашић Б. Милош 
64.  Јевтић М. Исидора 
65.  Јевтовић В. Иван 
66.  Јелић Ф. Иван 

67.  Јечменица Р. Бранко 
68.  Јовановић Б. Душан 
69.  Јовановић З. Богдан 
70.  Јовановић М. Лидија 
71.  Јовановић М. Мајда 
72.  Јовановић М. Маријана 
73.  Јовановић П. Немања 
74.  Јовашевић Б. Јована 
75.  Јовичић Д. Милица 
76.  Катанић М. Владимир 
77.  Кикановић Р. Златан 
78.  Кнежевић Д. Никола 
79.  Ковачевић Б. Бранко 
80.  Ковачевић Д. Милица 
81.  Ковачевић С. Ивана 
82.  Кокић Д. Марко 
83.  Колачек С. Тамара 
84.  Коматовић М. Наташа 
85.  Коњевић К. Горан 
86.  Копривица М. Предраг 
87.  Кривокућа А. Александра 
88.  Крсмановић Ж. Борко 
89.  Куриџа Ј. Никола 
90.  Куркић Т. Сара 
91.  Лазаревић А. Ненад 
92.  Лалић Н. Филип 
93.  Лончарски К. Милан 
94.  Лукић Д. Милка 
95.  Лукић М. Ива 
96.  Максимовић Б. Маја 
97.  Максимовић М. Ивана 
98.  Малешић М. Марина 
99.  Марковић Љ. Владимир 

100.  Марковић С. Новак 
101.  Маторчевић С. Дајана
102.  Маџаревић М. Мирко
103.  Микић В. Владимир
104.  Миленковић Р. Милица
105.  Миленковић Т. Михајло
106.  Милић Д. Немања
107.  Милићевић С. Марко 
108.  Миловановић М. Марија
109.  Милојевић Г. Ивана
110.  Милосављевић З. Михаило
111.  Миљковић Д. Страхиња
112.  Митровић Ж. Стефан 
113.  Митровић З. Бане
114.  Митровић М. Стефан 
115.  Митровић П. Андреја
116.  Михајловић С. Нина 
117.  Мишевић М. Ана 
118.  Младеновић Д. Марија 
119.  Младеновић М. Мила 
120.  Мршовић Љ. Милица 
121.  Негојевић А. Марко 
122.  Недовић Б. Сања 
123.  Несторовић З. Маријана 
124.  Несторовић С. Нинослав 
125.  Нешковић С. Немања 
126.  Нешовић Р. Милица 

127.  Никић Б. Ивана 
128.  Николић Б. Александар 
129.  Николић Д. Милан 
130.  Новаковић Д. Милица 
131.  Обрадовић З. Јелена 
132.  Павић Д. Лука 
133.  Павловић В. Јелена 
134.  Павловић М. Владимир 
135.  Павловић С. Анђелка 
136.  Павловић Х. Богдан 
137.  Пајовић М. Стефан 
138.  Пандрц Р. Марко 
139.  Панић З. Катарина 
140.  Пејовић П. Ања 
141.  Перовић Г. Јован 
142.  Петровић Н. Јован 
143.  Плавшић З. Вера 
144.  Попара Д. Милица 
145.  Поповић Д. Драгана 
146.  Поповић М. Стефан 
147.  Пророчић В. Бранислав 
148.  Пурковић З. Слободан 
149.  Радановић Н. Татјана 
150.  Радисављевић Ј. Александар
151.  Радић Д. Марко 
152.  Радовић М. Срђан 
153.  Радосављевић М. Марко 
154.  Рајковић Д. Тијана 
155.  Раковић Г. Милица 
156.  Ралић П. Марко 
157.  Ратковић С. Николина 
158.  Ристић Н. Бранко 
159.  Ристић Р. Бојана 
160.  Рогач Б. Александар 
161.  Рогић Д. Александар 
162.  Савић М. Ђорђе 
163.  Самарџић Р. Срђан 
164.  Сарић М. Милош 
165.  Седларевић Ј. Никола 
166.  Сеничић Р. Нина 
167.  Сибиновић Н. Стефан 
168.  Симић М. Коста 
169.  Скробоња С. Данило 
170.  Славић М. Немања 
171.  Славић С. Тамара 
172.  Сретеновић М. Жарко 
173.  Стевановић В. Невена 
174.  Стефановић П. Тања 
175.  Стојановић М. Милица 
176.  Стојков Ж. Милан 
177.  Стојковић С. Немања 
178.  Судар Н. Тамара 
179.  Теофиловић Р. Срђан 
180.  Тешић Д. Ксенија 
181.  Томић Г. Ђорђе 
182.  Тошић С. Јован 
183.  Трифковић Д. Милица 
184.  Ћировић М. Ненад 
185.  Ћировић М. Филип 
186.  Ћопић Н. Бобан 
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187.  Ујкановић Б. Илда 
188.  Чворовић М. Срећко 
189.  Чекић Б. Стефан 
190.  Шапоњић З. Јован 
191.  Шешум С. Анита 

2019.
Геодезија и геоинформатика 

1.  Анђелковић Д. Јована 
2.  Бабић М. Новак 
3.  Бошковић Б. Владан 
4.  Илијевић Д. Славица 
5.  Јевтић М. Ђурђа 
6.  Јованић Г. Алекса 
7.  Јовановић Д. Стеван 
8.  Јовановић М. Милош 
9.  Кончаревић М. Бранка 

10.  Лазић С. Вељко 
11.  Лазовић В. Божидар 
12.  Мајсторовић М. Богдан 
13.  Марковић М. Тамара 
14.  Милановић Г. Игор 
15.  Миловановић М. Марко 
16.  Митровић Р. Андрија 
17.  Николић И. Милан 
18.  Паунковић С. Никола 
19.  Поповић Р. Анђелија 
20.  Поповић С. Наталија 
21.  Премовић М. Зоран 
22.  Радовић Н. Катарина 
23.  Ристовић Р. Сара 
24.  Смиљанић М. Вучко 
25.  Филиповић В. Филип 
26.  Цекић П. Димитрије 
27.  Шљивић М. Миљана 

Грађевинарство 
1.  Richardson D. Sheddon Donald 

Wayne
2.  Алексић З. Вељко 
3.  Анђелковић В. Јован 
4.  Аничић Ж. Зорица 
5.  Арсенић Д. Растко 
6.  Арсеновић Б. Немања 
7.  Арсов И. Александар 
8.  Атлић М. Марко 
9.  Башић Н. Невенка 

10.  Беговић Д. Филип 
11.  Бихеловић М. Катарина 
12.  Богавац Г. Лазар 
13.  Богићевић С. Милица 
14.  Божовић М. Ђорђе 
15.  Бојовић Д. Бошко 
16.  Бојовић Р. Слађана 
17.  Боровић Б. Теодора 
18.  Бошковић Д. Стефан 
19.  Бугарчић Р. Бојана 
20.  Васиљевић Д. Александар
21.  Васић Д. Ангелина 
22.  Васић М. Немања 
23.  Васојевић М. Дана 

24.  Видић Л. Иванчица 
25.  Видовић Б. Милица 
26.  Војиновић М. Мирко 
27.  Војновић М. Петар 
28.  Вујичић Д. Јована 
29.  Вукадиновић Љ. Данијела
30.  Вукајловић С. Данијела 
31.  Вучковић С. Тамара 
32.  Гавриловић Д. Јован 
33.  Гајић З. Марко 
34.  Гајић М. Милица 
35.  Гачић Ж. Александар 
36.  Гојгић Д. Јелена 
37.  Голубовић В. Стефан 
38.  Грујић П. Александар 
39.  Гудурић Р. Ђорђе 
40.  Дамљановић В. Сања 
41.  Димитријевић Н. Милош 
42.  Димић Д. Михаило 
43.  Димић Љ. Слободан 
44.  Динић М. Ђорђе 
45.  Достанић П. Јована 
46.  Драгомиров А. Милан 
47.  Думић Р. Драган 
48.  Ђекић С. Ђорђе 
49.  Ђорђевић Д. Никола 
50.  Ђорђевић Д. Филип 
51.  Ђорђевић И. Дејан 
52.  Ђуровић М. Ана 
53.  Зекић Г. Давид 
54.  Зечић Р. Немања 
55.  Иванковић Т. Јована 
56.  Ивић З. Милан 
57.  Илић В. Огњен 
58.  Исаиловић Б. Софија 
59.  Јанићијевић Р. Милена 
60.  Јанков И. Павле 
61.  Јанковић М. Павле 
62.  Јанчић Д. Јована 
63.  Јевтић Ж. Ива 
64.  Јевтић М. Милан 
65.  Јевтић Н. Александар 
66.  Јовановић З. Никола 
67.  Јовановић М. Јована 
68.  Јовановић С. Урош 
69.  Јовић Д. Вида 
70.  Јовић М. Славко 
71.  Јовичић Д. Цветко 
72.  Јолић Б. Душан 
73.  Југовић Љ. Верица 
74.  Јурошевић Ж. Игор 
75.  Калаба С. Тијана 
76.  Кастратовић А. Марко 
77.  Катанић Б. Дејан 
78.  Керић Г. Лазар 
79.  Кирћански С. Теодора 
80.  Кљештан М. Милош 
81.  Кобиљски С. Милена 
82.  Којадиновић М. Давид 
83.  Коларић Н. Стефан 
84.  Колачек М. Денио 

85.  Костић З. Лука 
86.  Лазаревић Н. Нина 
87.  Лазић Н. Павле 
88.  Лазовић В. Неда 
89.  Лекић Д. Небојша 
90.  Летић Б. Илија 
91.  Љубојевић Т. Душан 
92.  Марас Д. Марко 
93.  Марић Д. Дина 
94.  Марић Д. Лазар 
95.  Марјановић Г. Александра
96.  Марковић М. Душица 
97.  Марункић П. Милица 
98.  Машојевић М. Миодраг 
99.  Медановић М. Мина 

100.  Мијаиловић Б. Иван 
101.  Милановић П. Марија 
102.  Милинковић Р. Бранислав
103.  Милићевић В. Маја 
104.  Миловац П. Јована Ана 
105.  Милосављевић Г. Александра
106.  Милошевић С. Петар 
107.  Милутиновић М. Александар
108.  Миљковић Ж. Милош 
109.  Минић М. Милош 
110.  Модринић П. Марко 
111.  Мотика З. Николина 
112.  Николић С. Петар 
113.  Новитовић Б. Милан 
114.  Новчић Н. Лука 
115.  Опанчина М. Дејан 
116.  Остојић М. Томислав 
117.  Павићевић Д. Емилијан 
118.  Павловић Љ. Стефан 
119.  Пантелић Д. Стеван 
120.  Пачић Д. Јована 
121.  Пачић Д. Никола 
122.  Петковски З. Драган 
123.  Петровић Д. Дарко 
124.  Петровић З. Немања 
125.  Петровић М. Јелена 
126.  Петровић П. Ђорђе 
127.  Петровић Р. Милијана 
128.  Пјевић З. Филип 
129.  Полић Д. Јован 
130.  Поповић М. Милена 
131.  Прокопић М. Милан 
132.  Пурић М. Кочиз 
133.  Радевић В. Владимир 
134.  Радетић В. Данило 
135.  Радишић Д. Андрија 
136.  Радмиловић С. Филип 
137.  Радовић Н. Вук 
138.  Радојковић Н. Милица 
139.  Радуловић М. Симо 
140.  Раичевић Ј. Марија 
141.  Рајић М. Јован 
142.  Рајковић В. Валентина 
143.  Рајчић Б. Милош 
144.  Рвовић М. Владимир 
145.  Рељић З. Ивана 

146.  Ристић И. Ирина 
147.  Росић Ј. Никола 
148.  Рубаковић М. Ђурђина 
149.  Савић Д. Владан 
150.  Савић Д. Милица 
151.  Савовић Б. Божица 
152.  Симић М. Вукашин 
153.  Симић М. Слободан 
154.  Симић С. Кристина 
155.  Симовић Ж. Нађа 
156.  Симовић М. Милица 
157.  Симоновић М. Вукашин 
158.  Смиљанић М. Стефан 
159.  Сорак Б. Душан 
160.  Спасојевић Р. Наталија 
161.  Станковић Д. Растко 
162.  Станковић З. Никола 
163.  Станојевић С. Милош 
164.  Станчић Д. Емилија 
165.  Стевановић М. Ђорђе 
166.  Стевановић Н. Горица 
167.  Степановић З. Сандра 
168.  Стефановић Р. Урош 
169.  Суботић Д. Милица 
170.  Суслов В. Милош 
171.  Тетиковић А. Јелена 
172.  Томић М. Милена 
173.  Тошић М. Анђелка 
174.  Трајковски Ј. Лазар 
175.  Трипковић З. Милош 
176.  Турудић Д. Александра 
177.  Ћоровић Р. Јанко 
178.  Филиповић Н. Наташа 
179.  Фумић В. Јелена 
180.  Хамидовић М. Армин 
181.  Хркаловић Д. Марко 
182.  Цветковић Д. Александар 
183.  Чуповић Ђ. Јелена 
184.  Џелебџић Д. Невена 
185.  Шдику А. Александар 
186.  Шебек Д. Душан 
187.  Шљивак Д. Јанко 

2020.
Геодезија и геоинформатика 

1.  Васовић В. Александар 
2.  Величковић П. Стефана 
3.  Вукобратовић Б. Драган 
4.  Вучинић С. Милан 
5.  Гарић Н. Владана 
6.  Димитријевић С. Јован 
7.  Дринић Р. Огњен 
8.  Ђоковић Д. Адам 
9.  Коцић Д. Данило 

10.  Лазић Љ. Душан 
11.  Лазић Р. Дарко 
12.  Лучић М. Милана 
13.  Марјановић Р. Јелена 
14.  Милијашевић Б. Војкан 
15.  Милић Г. Немања 
16.  Милојевић С. Александар 
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17.  Мићић Д. Стефан 
18.  Негрић С. Анита 
19.  Николић Р. Ратко 
20.  Паунић С. Стефан 
21.  Радованчев П. Милош 
22.  Савић В. Стојан 
23.  Станојевић Г. Александар
24.  Степић С. Слободан 
25.  Стојановић В. Митар 
26.  Урошевић З. Никола 
27.  Хркаловић М. Бранка 
28.  Шћепановић З. Анђела 

Грађевинарство
1.  Alyatem M. Mohamed 
2.  Алексендрић Д. Никола 
3.  Арсић З. Катарина 
4.  Арсовић С. Петар 
5.  Атанацковић П. Милан 
6.  Бабић М. Стеван 
7.  Бабић Н. Немања 
8.  Бабић П. Рајко 
9.  Бајаловић М. Никола 

10.  Бан А. Лука 
11.  Баралић Д. Немања 
12.  Бранковић Ј. Биљана 
13.  Веркић Д. Моника Марија
14.  Вукајловић С. Александар
15.  Вуклиш З. Милица 
16.  Вукчевић Б. Душан 
17.  Вучковић П. Стефан 
18.  Гајевић З. Милица 
19.  Гајић Д. Милош 
20.  Гојак Н. Бојана 
21.  Гојковић А. Андрија 
22.  Гојковић Д. Стефан 
23.  Грујић П. Милош 
24.  Гузоњић Е. Демир 
25.  Дамјановић Р. Љиљана 
26.  Делић М. Јовица 
27.  Делић Р. Миладин 
28.  Диковић Б. Стефан 
29.  Димитријевић Б. Марко 
30.  Димитријевић Д. Игор 
31.  Дисић В. Душан 
32.  Драгићевић З. Јелена 
33.  Дуканац Р. Милка 
34.  Дукић Д. Никола 
35.  Ђерић Л. Тања 
36.  Ђокић С. Владимир 
37.  Ђукић М. Софија 
38.  Ђулизибарић Н. Филип 
39.  Ђурић Г. Нина 
40.  Ђуровић М. Ненад 
41.  Еминовић И. Илма 
42.  Живковић С. Исидора 
43.  Жугић С. Никола 
44.  Жуњић М. Вукашин 
45.  Ивановић Д. Лазар 
46.  Игњатовић Д. Војислав 
47.  Јаковљевић С. Ања 

48.  Јанковић Н. Анђелика 
49.  Јанчић М. Милан 
50.  Јањушевић С. Јелица 
51.  Јараковић М. Адам 
52.  Јекић Д. Стефан 
53.  Јелић В. Бојана 
54.  Јелић Р. Урош 
55.  Јеремић З. Марица 
56.  Јовановић И. Душан 
57.  Јовановић М. Милош 
58.  Јовановић М. Нина 
59.  Јовановић О. Кристина 
60.  Јовановић Р. Милош 
61.  Јовановић С. Стеван 
62.  Јовковић М. Стефан 
63.  Јовчић С. Анђела 
64.  Јоксимовић В. Лука 
65.  Карајовић С. Никола 
66.  Караџов М. Наташа 
67.  Касаповић Д. Невена 
68.  Кафеџиски М. Павле 
69.  Кнежевић М. Немања 
70.  Ковачевић Љ. Вељко 
71.  Ковачевић Р. Бојан 
72.  Ковачевић С. Стефан 
72.  Ковић М. Марија 
73.  Којић М. Ђорђе 
74.  Кокошар Ч. Исидора 
75.  Компалић С. Љубица 
76.  Коцић Н. Анђела 
77.  Крејовић Д. Милован 
78.  Кресовић Н. Јован 
79.  Крстић П. Маја 
80.  Кртинић Р. Немања 
81.  Крунић Д. Јелена 
82.  Кузмановић М. Иван 
83.  Куртовић А. Ирфан 
84.  Лакић А. Никола 
85.  Лаловац М. Ђорђе 
86.  Лукић М. Никола 
87.  Лукић П. Марија 
88.  Мајсторовић Р. Лазар 
89.  Мајсторовић Р. Милица 
90.  Марић З. Ненад 
91.  Маричић Д. Никола 
92.  Марјановић Ж. Стефан 
93.  Марјановић С. Душан 
94.  Маркићевић Д. Александар
95.  Марковић З. Јован 
96.  Марковић М. Сања 
97.  Марковић Н. Бошко 
98.  Марковић С. Бранислав 
99.  Марковић С. Душан 

100.  Мастило А. Магдалена 
101.  Матић В. Андреј 
102.  Матић Д. Стефан 
103.  Матић М. Душан 
104.  Матовић Ј. Дајана 
105.  Миладиновић Д. Јелисавета
106.  Милев М. Никола 
107.  Миленковић А. Петар 

108.  Милосављевић З. Предраг
109.  Милошевић Д. Јелена 
110.  Миљанић З. Бојана 
111.  Миљковић Г. Душан 
112.  Миоковић Д. Алекса 
113.  Митровић Б. Марко 
114.  Михаиловић П. Нина 
115.  Молеровић С. Олга 
116.  Мосуровић М. Бранислав 
117.  Мрвић Б. Ђорђе 
118.  Нацков Д. Иван 
119.  Недић М. Дарија 
120.  Нешковић Д. Милица 
121.  Николић Д. Јелисавета 
122.  Николић М. Дејан 
123.  Нокић М. Азра 
124.  Обрадовић Ж. Јована 
125.  Обрадовић М. Јелена 
126.  Обрадовић Р. Ана 
127.  Огризовић Б. Богданка 
128.  Павловић А. Лазар 
129.  Павловић Б. Владимир 
130.  Павловић Г. Иван 
131.  Павловић Ј. Стефан 
132.  Павловић П. Петра 
133.  Павловић Р. Ђорђе 
134.  Панић М. Тијана 
135.  Пантовић Р. Јован 
136.  Папић Н. Стефан 
137.  Парезановић М. Александра
138.  Пекић Б. Ања 
139.  Пелексић С. Александра 
140.  Петаковић М. Бојан 
141.  Петровић Б. Игор 
142.  Петровић Б. Милица 
143.  Петровић М. Петар 
144.  Петровић М. Урош 
145.  Пецић Б. Марија 
146.  Поповић Д. Илија 
147.  Поповић М. Младенка 
148.  Поповић М. Ненад 
149.  Продановић П. Лазар 
150.  Радивојевић Д. Бојана 
151.  Радивојевић Д. Владимир 
152.  Радивојевић Н. Никола 
153.  Радивојевић С. Лазар 
154.  Радисављевић М. Анђелка
155.  Радишић Г. Иван 
156.  Радмиловић Ж. Мирољуб 
157.  Радојевић Д. Ивана 
158.  Радојевић П. Мирољуб 
159.  Радојичић Н. Милица 
160.  Радосављевић М. Никола 
161.  Радуновић Ч. Предраг 
162.  Рајковић Л. Тамара 
163.  Рајковић П. Милош 
164.  Рак Т. Немања 
165.  Ратковић Т. Велимир 
166.  Репајић Н. Ана 
167.  Савић Н. Милица 
168.  Свркота Д. Марко 

169.  Седак И. Милица 
170.  Симеоновић Ж. Никола 
171.  Симић Д. Душан 
172.  Симић М. Александра 
173.  Симовић М. Тијана 
174.  Симоновић В. Душан 
175.  Синђелић Б. Братислав 
176.  Сомборски С. Александар
177.  Србљак Р. Ана 
178.  Сребро Н. Дамјан 
179.  Средојевић Р. Никола 
180.  Стаменић М. Невена 
181.  Станковић Р. Јована 
182.  Станојевић З. Катарина 
183.  Станојевић З. Ненад 
184.  Станојевић С. Никола 
185.  Станојевић С. Соња 
186.  Стевановић П. Милош 
187.  Стевановић С. Филип 
188.  Стевановић Т. Душан 
189.  Стевић М. Стеван 
190.  Стефановић Н. Анђела 
191.  Стојановић Б. Тамара 
192.  Стојановић П. Андрија 
193.  Стојановић П. Драгана 
194.  Стојановић С. Катарина 
195.  Стојић Н. Милица 
196.  Стојковић С. Матија 
197.  Танасковић Б. Вељко 
198.  Танасковић М. Душан 
199.  Тијанић М. Никола 
200.  Тиосављевић В. Небојша 
201.  Тодоровић Б. Никша 
202.  Томановић М. Вукашин 
203.  Томић М. Тања 
204.  Тончев А. Петар 
205.  Тошовић В. Јадранка 
206.  Травар М. Лука 
207.  Трифковић С. Слободанка
208.  Туртуреа В. Кристина 
209.  Ћатић Д. Томислав 
210.  Ћирић Д. Миља 
211.  Ћурчић М. Станислава 
212.  Угарковић Ж. Димитрије 
213.  Филипов Љ. Дијана 
214.  Цветићанин З. Миљан 
215.  Црногорац Ж. Ана 
216.  Чавић Е. Адмир 
217.  Челебић Ј. Дуња 
218.  Шапоњић Б. Ања 
219.  Шарановић Б. Марко 
220.  Шкрњић Д. Александар 
221.  Шљивић З. Младен 
222.  Шљукић Ђ. Драго 

2021.
Грађевинарство

1.  Бајчетић С. Ивана
2.  Васић В. Милош
3.  Вуковић В. Урош 
4.  Вученовић Н. Соња
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5.  Гојковић Р. Philip Lucas
6.  Грујић Н. Михаило
7.  Гујаничић З. Марко 
8.  Дамјановић В. Немања
9.  Дивнић М. Анастасија 

10.  Драгутиновић Ж. Иван 
11.  Дуцкиноски М. Душан
12.  Живановић Д. Жарко
13.  Живковић И. Милица
14.  Иванковић Р. Ивана
15.  Икодиновић Д. Јован
16.  Исаиловић В. Тијана

17.  Јаковљевић Г. Младен 
18.  Јовановић З. Мирјана
19.  Јовановић Б. Михаило
20.  Karbalaei H. Mohammad Saba
21.  Копривица Б. Срђан
22.  Костић Г. Ина 
23.  Лукић Р. Јована
24.  Маринковић З. Ратко 
25.  Марић Д. Никола 
26.  Милановић Г. Марко
27.  Мирковић В. Милица
28.  Мрдаковић Р. Немања 

29.  Недовић Д. Даница 
30.  Ненезић Г. Марко
31.  Николић Д. Павле
32.  Нићин Л. Невена
33.  Нововић С. Жарко
34.  Пантовић Д. Јована
35.  Пашић Н. Драгана
36.  Рајновић Д. Никола 
37.  Рековић Г. Стефан
38.  Средојевић З. Јована 
39.  Стамболић Д. Тијана
40.  Станаревић Д. Ђорђе

41.  Станковић Б. Милош
42.  Станојевић Б. Милан 
43.  Старчевић Ј. Милан 
44.  Стојановић В. Никола 
45.  Стојисављевић З. Андрија
46.  Терзић З. Слађана
47.  Тешић М. Наташа
48.  Црвени Б. Душан
49.  Шимшић Н. Ђорђе



A
Авакумовић, Димитрије (ХВЕИ)   234
Алексић, Иван (ГЕГИ)   293
Алендар, Вања (МКОН)   100
Анагности, Петар (ГГТ)   172
Андрић, Вана (ДЕК)   455
Анђус, Војо (ПЖА)   199
Антонијевић, Огњен (ГЕГИ)   312
Аризановић, Драган (УПГ)   271
Аћић, Мирко (МКОН)   93
Ашанин, Слободан (ГЕГИ)   298
Ашкрабић, Марина (МКОН)   116

B
Бабић, Бранислав (ХВЕИ)   242
Бајат, Бранислав (ГЕГИ)   295
Бајић, Дејан (МКОН)   93
Батинић, Божидар (ХВЕИ)   224
Бендић, Милица (ТМТК)   158
Благојевић, Драган (ГЕГИ)   294
Богдановић, Никола (ОСЛ)   462
Божић, Бранко (ГЕГИ)   294
Божовић, Драган (ПЖА)   203
Бојовић, Живорад (ТМТК)   150
Брајовић, Љиљана (МФНГ)   340
Бранисављевић, Немања 

(ХВЕИ)   238
Братуљевић-Машановић, Наталија 

(ГЕГИ)   291
Бродић, Ненад (ГЕГИ)   311
Брчић, Станко (ТМТК)   145
Буђевац, Драган (МКОН)   102
Булић, Данијела (ССП)   456
Бунчић, Небојша (МКОН)   110
Бурсаћ, Петар (ГЕГИ)   313
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V
Василић, Виолета (ГЕГИ)   308
Василић, Жељко (ХВЕИ)   239
Васић, Светлана (МКОН)   110
Вељковић, Милан (ПЖА)   205
Видовић, Милица (МКОН)   102
Вишњевац, Ненад (ГЕГИ)   309
Влаховић, Милош (ГГТ)   173
Војиновић, Милош (ГЕГИ)   310
Вранић, Петко (ИГЕГИ)   442
Врањевац, Стефан (ПЖА)   207
Врачарић, Крста (ГЕГИ)   292
Вукићевић, Мирјана (ГГТ)   178
Вукмировић, Војислав (ХВЕИ)   224
Вукомановић, Ђорђе (МФНГ)   337
Вукотић, Радоје (МКОН)   113
Вуксановић, Ђорђе (ТМТК)   146
Вукша, Тамара (ССП)   456
Вулетић, Милица (МФНГ)   344

G
Георгијевић, Вељко (МФНГ)   339
Глигић, Борис (МКОН)   107
Глишовић, Иван (МКОН)   109
Глумац, Анина (ТМТК)   155
Глуховић, Нина (МКОН)   106
Говедарица, Огњен (ХВЕИ)   244
Госпавић, Загорка (ГЕГИ)   299
Госпавић, Радован (МФНГ)   340
Гостовић, Марко (ГЕГИ)   293
Грбић, Драгољуб (ТМТК)   150
Грбић, Невена (ИХВЕИ)   399
Грекуловић, Сања (ГЕГИ)   306
Грујић, Марија (МКОН)   118
Гучевић, Јелена (ГЕГИ)   301

D
Давидовић, Милена (МФНГ)   341
Даковић, Снежана (ИХВЕИ)   401
Дамњановић, Емилија (ТМТК)   158
Дашић, Тина (ХВЕИ)   238
Дејан, Гавран (ПЖА)   201
Дејановић, Mирослава (ИСГ)   416
Делчев, Синиша (ГЕГИ)   300
Деретић-Стојановић, Биљана 

(ТМТК)   148
Деспотовић, Joван (ХВЕИ)   226
Дивац, Дејан (ГГТ)   179
Добрић, Јелена (МКОН)   104
Драгаш, Јелена (МКОН)   99
Драговић, Магдалена (МФНГ)   343
Дуница, Шериф (ТМТК)   144
Дуран, Абел (УПГ)   275

\
Ђорђевић, Бранислав (ХВЕИ)   234
Ђорђевић, Дејана (ХВЕИ)   237
Ђорђевић, Зоран (УПГ)   275
Ђорђевић, Радослав (УПГ)   276
Ђорђевић, Слободан (ХВЕИ)   229
Ђорђевић, Филип (ТМТК)   159
Ђукановић, Петар (ОСЛ)   462
Ђукић, Александар (ХВЕИ)   242
Ђурђевић, Михајло (МКОН)   95
Ђурић, Урош (ГГТ)   181

E
Ерић, Александра (МФНГ)   337
Ерић, Верица (ИГЕГИ)   442

@
Живковић, Секула (МКОН)   112
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Z
Закић, Димитрије (МКОН)   114
Здравковић, Лидија (ГГТ)   175
Зиндовић, Будо (ХВЕИ)   231

I
Иванишевић, Ненад (УПГ)   267
Иванковић, Мирослава (МФНГ)   341
Иветић, Дамјан (ХВЕИ)   232
Иветић, Марко (ХВЕИ)   227
Ивковић, Бранислав (УПГ)   266
Игњатовић, Иван (МКОН)   96
Илић, Владан (ПЖА)   204
Исаиловић, Душан (УПГ)   273

J
Јаковљевић, Исидора (МКОН)   108
Јакшић, Momчило (ИСГ)   416
Јанковић, Дијана (ИСГ)   416
Јанковић, Љиљана (ИХВЕИ)   400
Јаћимовић, Ненад (ХВЕИ)   230
Јевремовић, Весна (МФНГ)   335
Јевтић, Драгица (МКОН)   112
Јеловац, Даница (ТСЛ)   464
Јовановић, Владимир (ГГТ)   175
Јовановић, Миодраг (ХВЕИ)   235
Јовановић, Станислав (ПЖА)   202
Јовић, Младен (ИМК)   376
Јовичић, Војкан (ГГТ)   176
Јокановић, Игор (ГГТ)   177
Јокановић, Мирко (ИСГ)   416
Јоксић, Душан (ГЕГИ)   290
Јоцковић, Сања (ГГТ)   180
Јочковић, Милош (ТМТК)   157

K
Капор, Радомир (ХВЕИ)   231
Килибарда, Милан (ГЕГИ)   304
Клем, Никола (УПГ)   268
Кмезић, Мирјана (ИХВЕИ)   399
Кнежевић, Матеја (МФНГ)   338
Ковачевић, Дејан (ГЕГИ)   297
Ковачевић, Јован (ГЕГИ)   312
Ковачевић, Милош (УПГ)   268
Ковачевић, Тамара (ДЕК)   454
Ковачевић, Тихомир (МКОН)   116
Коковић, Вељко (МКОН)   98
Коларевић, Невенка (ТМТК)   155
Колунџија, Бранислав (ТМТК)   145
Коматина, Дејан (ХВЕИ)   237
Корица, Драгана (МКОН)   118

Космач, Срђан (ИМК)   377
Костадиновић Вранешевић, Кристина 

(ТМТК)   157
Костић, Мирјана (ИМК)   377
Костић, Светлана (ТМТК)   153
Кузмановић, Владан (ХВЕИ)   240

L
Лазаревић, Иван (МФНГ)   338
Лазаревић, Лука (ПЖА)   203
Лазовић, Милош (ГГТ)   174
Лазовић Радовановић, Марија 

(ТМТК)   156
Лекић, Браниславa (ХВЕИ)   243
Леловић, Селимир (ГГТ)   179
Лукић, Милош (ПЖА)   207

Q
Љубисављевић, Дејан (ХВЕИ)   241
Љубичић, Радивоје (ИСГ)   416
Љубичић, Роберт (ХВЕИ)   241

M
Максимовић, Милан (ГГТ)   174
Максимовић, Чедо (ХВЕИ)   225
Малетин, Михаило (ПЖА)   199
Маловић, Миодраг (МФНГ)   341
Мандић, Растислав (ТМТК)   149
Мараш-Драгојевић, Снежана 

(ГГТ)   180
Маринковић, Дејан (УПГ)   271
Маринковић, Марко (ТМТК)   157
Маринковић, Снежана (МКОН)   95
Марјановић, Милош (ГГТ)   181
Марјановић, Мирослав (ТМТК)   155
Маркагић, Марина (МФНГ)   338
Марковић, Златко (МКОН)   103
Марковић, Ненад (ТМТК)   154
Марошан, Стеван (ГЕГИ)   305
Мартиненко, Анастасија 

(ИГЕГИ)   443
Матовић, Владета (МКОН)   115
Машовић, Снежана (МКОН)   96
Микић, Миљан (УПГ)   276
Миладиновић, Манојло (ГЕГИ)  292
Милашиновић, Милош (ХВЕИ)   233
Милекић, Немања (ТМТК)   159
Миленковић, Милутин (ГЕГИ)   311
Милић, Стеван (ГЕГИ)   312
Милићевић, Иван (МКОН)   102
Миловановић, Бојан (ХВЕИ)   241

Миловановић, Бранко (ГЕГИ)   303
Миловановић, Војислав (ГЕГИ)   296
Милојевић, Марија (ТМТК)   159
Милосављевић, Бранко (МКОН)   97
Милосављевић, Лепосава (ПЖА)   206
Минић, Гојко (ТСЛ)   464
Мирковић, Никола (ПЖА)   207
Митровић, Момир (ГЕГИ)   310
Митровић, Стефан (МКОН)   102
Митровић, Стефан (ГГТ)   182
Мићевић, Душан (ПЖА)   201
Мићић, Владимир (МФНГ)   335
Мићић, Милица (ПЖА)   206
Михаиловић, Милован (ИСГ)   417
Михајловић, Драган (ГЕГИ)   297
Михајловић, Рајица (ГЕГИ)   303
Михолчић, Јована (МКОН)   117
Мишић, Слободан (МФНГ)   343
Мишковић, Зоран (МКОН)   113
Младеновић, Горан (ПЖА)   202
Младеновић, Никола (ФМС)   460
Мркић, Радован (ГЕГИ)   296
Мурављов, Михаило (МКОН)   111
Мушкатировић, Драгутин 

(ХВЕИ)   233

N
Надажди, Ана (УПГ)   274
Најдановић, Душан (МКОН)   94
Науновић, Зорана (ХВЕИ)   244
Недељковић, Ђорђе (УПГ)   273
Недељковић, Зоран (ГЕГИ)   311
Несторов, Иван (ГЕГИ)   299
Нефовска-Даниловић, Марија 

(ТМТК)   153
Николић, Душан (ПЖА)   205
Николић, Јелена (ТМТК)   158

W
Његован-Поповић, Јасмина 

(БИБ)   457

O
Обрадовић, Марија (МФНГ)   342
Обрадовић, Милутин (МФНГ)   336
Обрадовић, Никола (ГГТ)   182
Огризовић, Вукан (ГЕГИ)   301
Одаловић, Олег (ГЕГИ)   300
Оприцовић, Серафим (ХВЕИ)   236
Орешковић, Марко (ПЖА)   204
Остојић, Драго (МКОН)   100



Азбучни списак биографија   ◆   503     

P
Павловић, Драгутин (ХВЕИ)   230
Павловић, Марко (МКОН)   105
Паквор, Александар (МКОН)   92
Панић, Миодраг (УПГ)   270
Панић, Никола (ЦИТ)   459
Панџић, Јелена (ИГЕГИ)   442
Пашалић Вељковић, Лидија 

(ПЖА)   205
Пејић, Марко (ГЕГИ)   304
Пејовић, Милутин (ГЕГИ)   307
Перин, Никола (УПГ)   276
Перишић, Живота (МКОН)   91
Перовић, Глигорије (ГЕГИ)   291
Перовић, Зоран (ТМТК)   156
Перућица, Драган (ДЕК)   454
Петковић, Душан (ГЕГИ)   313
Петојевић, Зорана (УПГ)   272
Петровић, Зорица (ДЕК)   455
Петровић, Марија (УПГ)   275
Петровић, Милош (МКОН)   110
Петровић, Петар (ХВЕИ)   239
Петрoнијевић, Марија (УПГ)   274
Петронијевић, Мира (ТМТК)   148
Петронијевић, Предраг (УПГ)   272
Пецић, Ненад (МКОН)   97
Пешовић, Марко (МФНГ)   338
Плавшић, Јасна (ХВЕИ)   229
Плавшић, Рада (МКОН)   117
Покрајац, Дубравка (ХВЕИ)   228
Поповић, Зденка (ПЖА)   200
Поповић, Јован (ГЕГИ)   307
Поповић, Марко (ИМК)   376
Прашчевић, Живојин (УПГ)   265
Прашчевић, Наташа (УПГ)   271
Продановић, Душан (ХВЕИ)   228
Продановић, Емилија (ОСЛ)   462
Протић, Драгутин (ГЕГИ)   305
Пујевић, Бранислав (ТМТК)   147
Пујевић, Вељко (ГГТ)   182
Пуцановић, Зоран (МФНГ)   337

R
Радевић, Александар (МКОН)   115
Раденковић, Глигор (ТМТК)   151
Радић, Зоран (ГГТ)   178
Радић, Зоран (ХВЕИ)   226

Радишић, Марко (ТМТК)   156
Радовановић, Биљана (ИГЕГИ)   442
Раичковић, Владимир (ГЕГИ)   309
Рајаковић-Огњановић, Владана 

(ХВЕИ)   243
Ранђеловић, Ања (ХВЕИ)   232
Роквић, Милена (ОСЛ)   462
Росић, Никола (ХВЕИ)   238

S
Саватовић, Синиша (МКОН)   117
Савић, Александар (МКОН)   114
Савић, Љубодраг (ХВЕИ)   240
Савић, Љубомир (ТМТК)   151
Салатић, Ратко (ТМТК)   150
Самарџић-Петровић, Милева 

(ГЕГИ)   308
Секулић, Александар (ГЕГИ)   309
Секуловић, Миодраг (ТМТК)   142
Сенић, Александар (УПГ)   274
Симић, Добривоје (ИСГ)   415
Симић, Невена (УПГ)   275
Спремић, Милан (МКОН)   104
Ставњак, Саво (ИМК)   377
Станић, Милош (ХВЕИ)   236
Станчић, Мирослава (МКОН)   118
Станчић, Никола (ГЕГИ)   312
Стевановић, Бошко (МКОН)   109
Стевановић, Тијана (МКОН)   118
Стевић, Стеван (ЦИТ)   459
Стипанић, Братислав 

(МКОН)   105
Стојадиновић, Зоран (УПГ)   270
Стојановић, Миодраг (МКОН)   101
Стојановић Павелић, Наташа 

(МКОН)   101
Стошић, Саша (ТМТК)   152

T
Танасић, Никола (МКОН)   98
Тарана, Јово (МКОН)   100
Тејић, Вера (ФМС)   461
Тепавчевић, Бојан (ЦИТ)   459
Тодоровић, Андријана (ХВЕИ)   231
Тодоровић, Горан (МФНГ)   339
Тодоровић, Марија (МКОН)   110
Тодоровић, Стоја (ИМК)   376

Тодоровић-Дракул, Миљана 
(ГЕГИ)   307

Томичић-Торлаковић, Мирјана 
(ПЖА)   200

Тошић, Наташа (МКОН)   107
Тошић, Никола (МКОН)   98
Тошковић, Радован (МКОН)  116
Трпчевски, Филип (ПЖА)   206

]
Ћетковић, Марина (ТМТК)   152
Ћорић, Бранислав (ТМТК)   144
Ћорић, Станко (ТМТК)   154

U
Урошевић, Данијела (БИБ)   457

F
Филиповић, Аљоша (МКОН)   108
Фриц, Ненад (МКОН)   106
Фриц, Сања (ПЖА)   203

H
Хајдин, Раде (УПГ)   269
Хркић, Бранко (ИХВЕИ)   400

C
Царевић, Ведран (МКОН)   99
Цветановић, Александар (ПЖА)   198
Цвијетиновић, Жељко (ГЕГИ)   302
Цвијетић, Нада (ИХВЕИ)   400

^
Чабаркапа, Жељко (ГГТ)   176
Чекеревац, Цане (ГГТ)   177
Чукић, Драгана (МКОН)   107
Чукић, Љубомир (МФНГ)   337
Чучаковић, Александар (МФНГ)   342

Y
Џуверовић Савић, Ксенија 

(БИБ)   457

[
Шошкић, Младен (ГЕГИ)   306
Шумарац, Драгослав (ТМТК)   143
Шуменковић, Зоран (ТСЛ)   464
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	Доц. др
АЊА Б. РАНЂЕЛОВИЋ
дипл. грађ. инж.
	Доц. др
ДАМЈАН М. ИВЕТИЋ
маст. инж. грађ.
	Доц. др
МИЛОШ Р. МИЛАШИНОВИЋ
маст. инж. грађ.

	Водопривреда и хидроинформатика
(Water Resources and Hydroinformatics)
	Проф. др
ДРАГУТИН Д. МУШКАТИРОВИЋ
дипл. грађ. инж. 
	Проф. др
БРАНИСЛАВ В. ЂОРЂЕВИЋ
дипл. грађ. инж. 
	Проф. др
ДИМИТРИЈЕ Л. АВАКУМОВИЋ
дипл. грађ. инж.
	Проф. др
МИОДРАГ Б. ЈОВАНОВИЋ
дипл. грађ. инж.
	Проф. др
СЕРАФИМ Ц. ОПРИЦОВИЋ
дипл. инж. елек.
	В. проф.
МИЛОШ П. СТАНИЋ
дипл. грађ. инж.
	Доц. др
ДЕЈАН М. КОМАТИНА
дипл. грађ. инж.
	В. проф. др
ДЕЈАНА М. ЂОРЂЕВИЋ
дипл. грађ. инж.
	В. проф. др
ТИНА П. ДАШИЋ
дипл. грађ. инж.
	Доц. др
НЕМАЊА П. БРАНИСАВЉЕВИЋ
дипл. грађ. инж.
	Доц. др
НИКОЛА М. РОСИЋ
дипл. грађ. инж.
	Доц. др
ЖЕЉКО А. ВАСИЛИЋ
маст. инж. грађ.

	Хидротехничке конструкције и објекти (Hydraulic structures)
	Проф. др
ПЕТАР С. ПЕТРОВИЋ
дипл. грађ. инж.
	Проф. др
ВЛАДАН М. КУЗМАНОВИЋ
дипл. грађ. инж.
	Проф. др
ЉУБОДРАГ М. САВИЋ
дипл. грађ. инж.
	Доц. др
БОЈАН Д. МИЛОВАНОВИЋ
дипл. грађ. инж.
	Асистент
РОБЕРТ Д. ЉУБИЧИЋ
маст. инж. грађ.

	Водоснабдевање, санитарно инжењерство
и инжењерство заштите животне средине
(Water Supply, Sanitary and Environmental Engineering)
	Проф. др
ДЕЈАН С. ЉУБИСАВЉЕВИЋ
дипл. грађ. инж.
	Доц. др
БРАНИСЛАВ Б. БАБИЋ
дипл. грађ. инж.
	Доц. др
АЛЕКСАНДАР Р. ЂУКИЋ
дипл. грађ. инж.
	Доц. др
БРАНИСЛАВA M. ЛЕКИЋ
дипл. грађ. инж.
	В. проф. др
ВЛАДАНА Н. РАЈАКОВИЋ ОГЊАНОВИЋ
дипл. инж. технол.
	В. проф. др 
ЗОРАНА З. НАУНОВИЋ
дипл. инж. технол.
	Асистент
ОГЊЕН Р. ГОВЕДАРИЦА
маст. инж. грађ.
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ЖИВОЈИН Б. ПРАШЧЕВИЋ
дипл. грађ. инж.
	Проф. др
БРАНИСЛАВ Н. ИВКОВИЋ
дипл. грађ. инж.
	Проф. др
НЕНАД Б. ИВАНИШЕВИЋ
дипл. инж. грађ, дипл. правник
	Проф. др
НИКОЛА КЛЕМ
дипл. ел. инж.
	Проф. др
МИЛОШ А. КОВАЧЕВИЋ
дипл. ел. инж.
	Проф. др
раде н. хајдин
дипл. грађ. инж.
	Проф. др
МИОДРАГ Љ. ПАНИЋ
дипл. прав.
	В. проф. др
ЗОРАН И. СТОЈАДИНОВИЋ
дипл. грађ. инж.
	В. проф. др
НАТАША Ж. ПРАШЧЕВИЋ
дипл. грађ. инж.
	В. проф. др
ДЕЈАН М. МАРИНКОВИЋ
дипл. грађ. инж. 
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ЂОРЂЕ Љ. НЕДЕЉКОВИЋ
дипл. грађ. инж.
	Доц. др
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маст. инж. грађ.
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дипл. грађ. инж. 
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маст. инж. грађ.
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	МАРИЈА З. ПЕТРОВИЋ
маст. инж. грађ.
	НЕВЕНА Р. СИМИЋ
маст. инж. грађ.
	АБЕЛ Б. ДУРАН
маст. инж. грађ.
	Доц. др
ЗОРАН Б. ЂОРЂЕВИЋ
дипл. грађ. инж.
	Доц. др
МИЉАН С. МИКИЋ
дипл. грађ. инж.
	РАДОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ
дипл. грађ. инж, MBA
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магистар рачунарства
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	ERASMUS пројекат Master programme in Land Law and Economy ERASMUS+ K2 пројекат Modernizing geodesy education in
Western Balkan with focus on competences and learning outcomes
	ERASMUS пројекат Business driven problem-based learning
for academic excellence in geoinformatics / GEOBIZ

	Курсеви едукације 

	Наставници на Катедри
у периоду од 1996. године
	Списак активних наставника
	Редовни професори
	Ванредни професори
	Доценти
	Асистенти

	Списак ранијих наставника
	Редовни професори
	Ванредни професори
	Асистенти
	Хонорарни наставници

	Биографије наставника
	Проф. др
ДУШАН С. ЈОКСИЋ
дипл. инж. геод.
	Проф. др
НАТАЛИЈА В. 
БРАТУЉЕВИЋ МАШАНОВИЋ
дипл. инж. геод.
	Проф. др
ГЛИГОРИЈЕ Д. ПЕРОВИЋ
дипл. инж. геод.
	Проф. др
КРСТА М. ВРАЧАРИЋ
дипл. инж. геод.
	Проф. др
МАНОЈЛО С. МИЛАДИНОВИЋ
дипл. инж. геод. 
	Проф. др
МАРКО ГОСТОВИЋ 
дипл. инж. геод.
	Проф. др
ИВАН Р. АЛЕКСИЋ
дипл. инж. геод. 
	Проф. др
БРАНКО C. БОЖИЋ
дипл. инж. геод.
	Проф. др
ДРАГАН М. БЛАГОЈЕВИЋ
дипл. инж. геод.  
	Проф. др
БРАНИСЛАВ Ј. БАЈАТ
дипл. инж. геод. 
	В. проф. др
ВОЈИСЛАВ МИЛОВАНОВИЋ
 дипл. инж. геод.
	В. проф. др
РАДОВАН С. МРКИЋ 
дипл. инж. геод.
	В. проф. др
ДЕЈАН М. КОВАЧЕВИЋ
дипл. инж. геод.
	В. проф. др
ДРАГАН М. МИХАЈЛОВИЋ
дипл. инж. геод. 
	В. проф. др
СЛОБОДАН С. АШАНИН
дипл. инж. геод.
	В. проф. др
ИВАН Ђ. НЕСТОРОВ
дипл. инж. геод.
	В. проф. др
ЗАГОРКА И. ГОСПАВИЋ
дипл. инж. геод.
	В. проф др
ОЛЕГ Р. ОДАЛОВИЋ
дипл. инж. геод.
	В. проф. др 
СИНИША Т. ДЕЛЧЕВ
дипл. инж. геод.
	В. проф. др
ЈЕЛЕНА П. ГУЧЕВИЋ
дипл. инж. геод. 
	В. проф. др
ВУКАН Р. ОГРИЗОВИЋ
дипл. инж. геод.
	В. проф. др
ЖЕЉКО П. ЦВИЈЕТИНОВИЋ
дипл. инж. геод. 
	В. проф. др
РАЈИЦА М. МИХАЈЛОВИЋ
дипл. инж. геод.
	В. проф. др
БРАНКО Ђ. МИЛОВАНОВИЋ
дипл. инж. геод.
	В. проф. др
МАРКО М. ПЕЈИЋ
дипл. инж. геод.
	В. проф. др
МИЛАН С. КИЛИБАРДА
дипл. инж. геод. 
	В. проф. др
СТЕВАН Ђ. МАРОШАН
дипл. инж. геод.
	Доц. др
ДРАГУТИН Д. ПРОТИЋ
дипл. инж. геод.  
	Доц. др
САЊА М. ГРЕКУЛОВИЋ
дипл. инж. геод.
	Доц. др
МЛАДЕН Ђ. ШОШКИЋ
дипл. инж. геод. 
	Доц. др
ЈОВАН М. ПОПОВИЋ
дипл. инж. геод.
	Доц. др
МИЛУТИН М. ПЕЈОВИЋ
дипл. инж. геод.
	Доц. др
МИЉАНА С. 
ТОДОРОВИЋ ДРАКУЛ
дипл. инж. геод. 
	Доц. др
ВИОЛЕТА М. ВАСИЛИЋ
дипл. инж. геод.
	Доц. др
МИЛЕВА С.
САМАРЏИЋ ПЕТРОВИЋ
дипл. инж. геод.
	Доц. др
НЕНАД М. ВИШЊЕВАЦ
маст. инж. геод.
	Доц. др
АЛЕКСАНДАР М. СЕКУЛИЋ
маст. инж. геод.
	Асистент мр
ВЛАДИМИР П. РАИЧКОВИЋ
дипл. инж. геод.
	Асистент мр
МИЛОШ Д. ВОЈИНОВИЋ
дипл. инж. геод. 
	Асистент
МОМИР Б. МИТРОВИЋ
дипл. инж. геод. 
	Асистент
ЗОРАН Б. НЕДЕЉКОВИЋ
дипл. геод. инж. 
	Асистент
др МИЛУТИН З. МИЛЕНКОВИЋ
дипл. инж. геод.
	АсистентНЕНАД Д. БРОДИЋмаст. инж. геод.
	Асистент СТЕВАН Д. МИЛИЋ маст. инж. геод.
	Асистент
ЈОВАН Д. КОВАЧЕВИЋ
маст. инж. геод.
	Асистент
НИКОЛА Ч. СТАНЧИЋ
маст. инж. геод.
	Асистент
ОГЊЕН С. АНТОНИЈЕВИЋ
маст. инж. геод.
	Асистент
ДУШАН С. ПЕТКОВИЋ
маст. инж. геод.
	Асистент
ПЕТАР М. БУРСАЋ
маст. инж. геод.
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	Проф. др
ВЛАДИМИР МИЋИЋ
дипл. мат.
	Проф. др
ВЕСНА С. ЈЕВРЕМОВИЋ
дипл. мат.
	Проф. др
МИЛУТИН Ч. ОБРАДОВИЋ
дипл. мат.
	В. проф. др
ЂОРЂЕ ВУКОМАНОВИЋ
дипл. математичар
	В. проф. др
ЉУБОМИР ЧУКИЋ
дипл. мат.
	В. проф. др
АЛЕКСАНДРА Љ. ЕРИЋ
дипл. математичар
	В. проф. др
ЗОРАН С. ПУЦАНОВИЋ
дипл. мат. 
	ИВАН З. ЛАЗАРЕВИЋ
дипл. математичар
	МАТЕЈА З. КНЕЖЕВИЋ
дипл. математичар
	МАРКО Д. ПЕШОВИЋ
дипл. математичар
	МАРИНА С. МАРКАГИЋ
дипл. математичар
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	Проф. др
ВЕЉКО ГЕОРГИЈЕВИЋ
дипл. ел. инж.
	В. проф. др
ГОРАН Р. ТОДОРОВИЋ
дипл. ел. инж.
	В. проф. др
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дипл. ел. инж.
	Доц. др
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дипл. инж. арх.
	В. проф. др
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дипл. инж. арх.
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	Настава
	Настава из области математике
	Настава из области техничке физике,
физичке електронике и грађевинске физике
	Настава из области нацртне геометрије

	Наука
	Научни и наставни подмладак



	III СТУДЕНТИ
	СТУДЕНТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, НАГРАЂЕНИ СТУДЕНТИ, УЧЕШЋА У ВАННАСТАВНИМ АКТИВНОСТИМА
	Студентске организације
	Студентски парламент
	Међународно удружење студената грађевинарства – локални комитет Београд
	Удружење студената геодезије
Грађевинског факултета
	Клуб студената технике

	Награђени студенти
	Студенти генерације
	Најбољи студенти у текућој школској години
	Фонд проф. Владимира Королије
	Фонд академика проф. Ђорђа Лазаревића
	Фонд инж. Милутина Максимовића
	Фонд Александра Милошевића
	Фонд проф. Илије Стојадиновића
	Фонд инж. Драгоша Стојадиновића
	Фонд проф. Бранка Зарића
	Фонд проф. Светозара Нешића
	Фонд проф. Душана Крајчиновића
	Фонд академика проф. Милана Ђурића
	Фонд предузећа Ехтинг
	Фонд инжењера Благоја Јеврића
	Фонд проф. Наталије Братуљевић Машановић
	Фонд проф. Вујице Јевђевића
	Фонд немачке организације Ambero Icon
	Фонд проф. Миливоја Симића
	Фонд Института за хидротехнику
	Фонд Института за саобраћајнице и геотехнику
	Фонд Института за управљање пројектима
	Фонд Института за геодезију и геоинформатику
	Фонд Лабораторије за конструкције
Института за материјале и конструкције

	Учешћа у ваннаставним активностима

	IV ИНСТИТУТИ
	ИНСТИТУТ ЗА МАТЕРИЈАЛЕ И КОНСТРУКЦИЈЕ (ИМК)
	Историјски развој
	Активности до оснивања
Института за материјале и конструкције
	Завод за испитивање материјала
	Завод за испитивање конструкција
	Завод за бетонске конструкције
	Завод за металне конструкције
	Завод за грађевинарство


	Делатност и организација
Института за материјале и конструкције 
	Лабораторије и опрема
	Кадровска структура
	МАРКО ПОПОВИЋ
маст. инж. грађ. 
	МЛАДЕН ЈОВИЋ
инж. ел.
	СТОЈА ТОДОРОВИЋ
	МИРЈАНА КОСТИЋ
	СРЂАН КОСМАЧ
	САВО СТАВЊАК

	Стручнa остварења
	Стручнa остварења до 1996. године
	Стручнa остварења после 1996. године
	Израда техничке документације
	Техничке контроле и консултантске услуге
	Испитивања конструкција
	Стручни надзор




	ИНСТИТУТ ЗА ХИДРОТЕХНИКУ И ВОДНО ЕКОЛОШКО ИНЖЕЊЕРСТВО (ИХВЕИ)
	Историјски развој
хидротехничке праксе до 1996. године
	Период до оснивања
Института за хидротехнику 1976. године
	Институт за хидротехнику од 1976. до 1996. године

	Делатност Института за хидротехнику
и водно еколошко инжењерство
	Организација рада и кадровска структура
	НЕВЕНА С. ГРБИЋ
арх. техн. 
	МИРЈАНА Н. КМЕЗИЋ
хем. техничар
	БРАНКО С. ХРКИЋ
ВКВ маш. бравар
	НАДА Р. ЦВИЈЕТИЋ
дипл. инж. технол.
	ЉИЉАНА Р. ЈАНКОВИЋ
дипл. грађ. инж.
	СНЕЖАНА ДАКОВИЋ
дипл. инж. техн.


	Хронолошки приказ
важнијих пројеката од 1996. године
	Хидрауличка истраживања
и хидротехничке конструкције
	Студије утицаја на животну средину
	Уређење речних токова и пловних путева
	Водопривредни и хидроенергетски системи
	Комунална хидротехника
	Заштита вода


	ИНСТИТУТ ЗА САОБРАЋАЈНИЦЕ И ГЕОТЕХНИКУ (ИСГ)
	Историјски развој Института
за саобраћајнице и геотехнику до 1996. године1
	Период до оснивања Завода за саобраћајнице
и геотехнику 1978. године
	Институт за саобраћајнице и геотехнику
од 1978. до 1996. године 

	Делатност Института
за саобраћајнице и геотехнику
	Лабораторија за коловозне конструкције
	Лабораторија за механику тла
	Кадровска структура
	ДОБРИВОЈЕ М. СИМИЋ
	MOMЧИЛО С. ЈАКШИЋ
техничар
	ДИЈАНА Д. ЈАНКОВИЋ
грађ. техн.
	МИРКО Р. ЈОКАНОВИЋ
дипл. грађ. инж.
	РАДИВОЈЕ Д. ЉУБИЧИЋ
дипл. грађ. инж.
	MИРОСЛАВА М. ДЕЈАНОВИЋ
	МИЛОВАН А. МИХАИЛОВИЋ

	Делатност Института после 1996. године


	ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ (ИУПГ)
	Оснивање Института
	Организација рада и кадровска структура
	Делатност Института
за управљање пројектима у грађевинарству
	Курсеви перманентне едукације
	Приказ важнијих послова у сарадњи са привредом 


	ИНСТИТУТ ЗА НУМЕРИЧКУ АНАЛИЗУ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ КОНСТРУКЦИЈА (ИНП)
	Историјски развој
	Оснивање и делатност
Инжењерског рачунског центра
	Формирање Института за нумеричку анализу
и пројектовање конструкција

	Делатност Института за нумеричку анализу
и пројектовање конструкција
	Организација рада и кадровска структура
	Научноистраживачка делатност
	Период до 1996. године
	Период после 1996. године

	Сарадња са привредом
	Период до 1996. године
	Период после 1996. године



	ИНСТИТУТ ЗА ГЕОДЕЗИЈУ И ГЕОИНФОРМАТИКУ (ИГЕГИ)
	Историјски развој Института до 1996. године
	Период до оснивања Факултета 1948. године
	Период до оснивања Завода за геодезију
1897. године
	Период од оснивања Завода за геодезију
до формирања Института за геодезију
	Период од оснивања Геодетског института
до формирања Института за геодезију
	Период од оснивања Института за геодезију
до формирања Института за геодезију
и геоинформатику
	Институт за геодезију и геоинформатику
од формирања до данас

	Делатност Института
за геодезију и геоинформатику
	Промена имена института
	Организација рада и кадровска структура
	Мерна опрема и прибор
	Метролошка лабораторија
	Лабораторија за фотограметрију
	Премер и инжењерска геодезија
	Списак свих сарадника Института од 1996. године
	БИЉАНА Д. РАДОВАНОВИЋ
струковни менаџер
	ЈЕЛЕНА С. ПАНЏИЋ
маст. инж. геод.
	ВЕРИЦА Р. ЕРИЋ
маст. инж. геод.
	ПЕТКО Р. ВРАНИЋ
маст. инж. геод.
	АНАСТАСИЈА Б.
МАРТИНЕНКО
маст. инж. геод.



	Хронолошки приказ важнијих пројеката
од 1996. године
	Инжењерска геодезија
	Фотограметрија и геоинформатика
	Комасација и премер


	ИНСТИТУТ ЗА МАТЕМАТИКУ, ФИЗИКУ И НАЦРТНУ ГЕОМЕТРИЈУ (ИМФНГ)
	Увод
	Историјски развој Института до 1996. године

	Делатност Института за математику, физику
и нацртну геометрију од 1996. године
	Активности лабораторија у оквиру Института
	Лабораторија за електронику
	Лабораторија за грађевинску физику
	Припремна настава из математике и физике
	Радионице за увођење нових наставних метода



	V ЗАЈЕДНИЧКЕ СЛУЖБЕ
	ДЕК, ССП, БИБ, ЦИТ, ФМС, ОСЛ, ТСЛ
	Увод

	Кабинет декана и секретар Факултета (ДЕК)
	Опис посла
	Списак запослених
	Тренутно запослени
	Раније радили

	Биографије
	ДРАГАН Ђ. ПЕРУЋИЦА
дипл. правник
	Мр ТАМАРА М. КОВАЧЕВИЋ
дипл. правник
	ВАНА М. АНДРИЋ
маст. економије
	ЗОРИЦА Д. ПЕТРОВИЋ


	Служба за студентска питања (ССП)
	Опис посла
	Запослени у Служби за студентска питања
	Тренутно запослени
	Раније радили

	Биографије
	ТАМАРА М. ВУКША
дипл. педагог 
	ДАНИЈЕЛА Б. БУЛИЋ
дипл. педагог


	Библиотека (БИБ)
	Опис посла
	Запослени у Библиотеци
	Тренутно запослени
	Раније радили

	Биографије
	КСЕНИЈА Р.
ЏУВЕРОВИЋ САВИЋ
маст. библ. инф. 
	ДАНИЈЕЛА С. УРОШЕВИЋекон. техн.
	ЈАСМИНА Ј. 
ЊЕГОВАН ПОПОВИЋ
дипл. ист. умет.


	Центар за информационе технологије (ЦИТ)
	Опис посла
	Информациони систем Студентске и Кадровске службе
и веб-сервиси који се на њега ослањају
	Веб-презентација Факултета
и факултетска интранет апликација
	Информациони системи које је развио
Центар за информационе технологије
	Запослени у Центру за информационе технологије
	Тренутно запослени
	Раније радили

	Биографије
	БОЈАН Т. ТЕПАВЧЕВИЋ
дипл. грађ. инж. 
	НИКОЛА Б. ПАНИЋ
маст. менаџер
	СТЕВАН М. СТЕВИЋ
дипл. инж. грађ.


	Финансијско-материјална служба (ФМС)
	Опис посла
	Запослени
у Финансијско-материјалној служби
	Тренутно запослени
	Раније радили

	Биографије
	НИКОЛА З. МЛАДЕНОВИЋ
дипл. економиста
	ВЕРА М. ТЕЈИЋ


	Општа служба (ОСЛ)
	Опис посла
	Запослени у Општој служби
	Тренутно запослени
	Раније радили

	Биографије
	МИЛЕНА В. РОКВИЋ
дипл. правник
	ЕМИЛИЈА Г. ПРОДАНОВИЋ
маст. правник
	ПЕТАР Л. ЂУКАНОВИЋ
дипл. менаџер
	НИКОЛА Л. БОГДАНОВИЋ


	Техничка служба (ТСЛ)
	Опис посла
	Запослени у Техничкој служби
	Тренутно запослени руководиоци и референти
	Раније управник зграде
	Тренутно запослени на пословима заштите објекта
	Раније радили на пословима заштите објекта
	Тренутно запослени на пословима техничког одржавања
	Раније радили на пословима техничког одржавања
	Тренутно запослени на пословима одржавања
	Раније радили на пословима одржавања

	Биографије
	ДАНИЦА П. ЈЕЛОВАЦ
дипл. грађ. инж.
	ГОЈКО В. МИНИЋ
проф. нар. одбр.
	ЗОРАН М. ШУМЕНКОВИЋ
ек. техн.



	VI СПИСАК СВРШЕНИХ СТУДЕНАТА
	ДОКТОРИ НАУКА, МАГИСТРИ НАУКА, СПЕЦИЈАЛИСТИ, ДИПЛ. ИНЖ. 5 ГОД., МАСТЕР ИНЖ., ДИПЛ. ИНЖ. 4 ГОД.
	Списак доктора наука
	1996.
	Грађевинарство

	1997.
	Геодезија
	Грађевинарство

	1998.
	Грађевинарство

	1999.
	Геодезија
	Грађевинарство

	2000.
	Геодезија
	Грађевинарство

	2001.
	Геодезија
	Грађевинарство

	2002.
	Геодезија
	Грађевинарство

	2003.
	Геодезија
	Грађевинарство

	2004.
	Геодезија
	Грађевинарство

	2005.
	Геодезија
	Грађевинарство

	2006.
	Грађевинарство

	2007.
	Геодезија
	Грађевинарство

	2008.
	Геодезија
	Грађевинарство

	2009.
	Грађевинарство

	2010.
	Геодезија
	Грађевинарство

	2011.
	Грађевинарство

	2012.
	Геодезија
	Грађевинарство

	2013.
	Геодезија и геоинформатика
	Грађевинарство

	2014.
	Геодезија и геоинформатика
	Грађевинарство

	2015.
	Грађевинарство

	2016.
	Геодезија и геоинформатика
	Грађевинарство

	2017.
	Геодезија и геоинформатика
	Грађевинарство

	2018.
	Грађевинарство

	2019.
	Геодезија и геоинформатика
	Грађевинарство

	2020.
	Геодезија и геоинформатика
	Грађевинарство

	2021.
	Геодезија и геоинформатика
	Грађевинарство


	Списак магистара наука
	1996.
	Грађевинарство

	1997.
	Геодезија 
	Грађевинарство 

	1998.
	Геодезија 
	Грађевинарство

	1999.
	Геодезија 
	Грађевинарство

	2000.
	Геодезија
	Грађевинарство

	2001.
	Геодезија
	Грађевинарство

	2002.
	Геодезија
	Грађевинарство

	2003.
	Геодезија
	Грађевинарство

	2004.
	Грађевинарство

	2005.
	Геодезија
	Грађевинарство

	2006.
	Геодезија
	Грађевинарство

	2007.
	Геодезија
	Грађевинарство
	Computational engineering

	2008.
	Геодезија
	Грађевинарство
	Computational engineering

	2009.
	Геодезија
	Грађевинарство

	2010.
	Геодезија
	Грађевинарство
	Computational engineering

	2011.
	Геодезија
	Грађевинарство

	2012.
	Грађевинарство

	2013.
	Геодезија
	Грађевинарство
	Computational engineering

	2014.
	Грађевинарство
	Computational engineering

	2016.
	Геодезија
	Computational engineering


	Завршене специјалистичке студије
	1996.
	Геодезија

	2000.
	Грађевинарство

	2005.
	Грађевинарство

	2009.
	EDUCATE

	2010.
	EDUCATE

	2011.
	Грађевинарство
	EDUCATE

	2012.
	EDUCATE

	2013.
	EDUCATE

	2014.
	EDUCATE

	2015.
	EDUCATE

	2017.
	Енергетска ефиксаност, одржавање и процена
вредности објеката
у високоградњи

	2018.
	Енергетска ефиксаност, одржавање и процена
вредности објеката
у високоградњи

	2019.
	Енергетска ефиксаност, одржавање и процена
вредности објеката
у високоградњи

	2020.
	Енергетска ефиксаност, одржавање и процена
вредности објеката
у високоградњи

	2021.
	Енергетска ефиксаност, одржавање и процена
вредности објеката
у високоградњи


	Списак дипломираних грађевинских и геодетских инжењера
	1996.
	Геодезија
	Грађевинарство

	1997.
	Геодезија
	Грађевинарство

	1998.
	Геодезија
	Грађевинарство

	1999.
	Геодезија
	Грађевинарство

	2000.
	Геодезија
	Грађевинарство

	2001.
	Геодезија
	Грађевинарство

	2002.
	Геодезија
	Грађевинарство

	2003.
	Геодезија
	Грађевинарство

	2004.
	Геодезија
	Грађевинарство

	2005.
	Геодезија
	Грађевинарство

	2006.
	Геодезија
	Грађевинарство

	2007.
	Геодезија
	Грађевинарство

	2008.
	Геодезија
	Грађевинарство

	2009.
	Геодезија
	Грађевинарство

	2010.
	Геодезија
	Грађевинарство

	2011.
	Геодезија
	Грађевинарство

	2012.
	Геодезија
	Грађевинарство

	2013.
	Геодезија
	Грађевинарство

	2014.
	Геодезија
	Грађевинарство

	2015.
	Геодезија
	Грађевинарство

	2016.
	Геодезија
	Грађевинарство

	2017.
	Геодезија
	Грађевинарство

	2018.
	Геодезија
	Грађевинарство

	2019.
	Грађевинарство

	2020.
	Геодезија
	Грађевинарство


	Списак мастер инжењера грађевинарства и геодезије
	2010.
	Геодезија и геоинформатика
	Грађевинарство

	2011.
	Геодезија и геоинформатика
	Грађевинарство

	2012.
	Геодезија и геоинформатика
	Грађевинарство

	2013.
	Геодезија и геоинформатика
	Грађевинарство

	2014.
	Геодезија и геоинформатика
	Грађевинарство

	2015.
	Геодезија и геоинформатика
	Грађевинарство

	2016.
	Геодезија и геоинформатика
	Грађевинарство

	2017.
	Геодезија и геоинформатика
	Грађевинарство

	2018.
	Геодезија и геоинформатика
	Грађевинарство

	2019.
	Геодезија и геоинформатика
	Грађевинарство

	2020.
	Геодезија и геоинформатика
	Грађевинарство

	2021.
	Геодезија и геоинформатика
	Грађевинарство


	Списак дипломираних инжењера грађевинарства и геодезије
	2008.
	Геодезија и геоинформатика

	2009.
	Геодезија и геоинформатика
	Грађевинарство

	2010.
	Геодезија и геоинформатика

	2011
	Геодезија и геоинформатика 
	Грађевинарство

	2012.
	Геодезија и геоинформатика
	Грађевинарство

	2013.
	Геодезија и геоинформатика 
	Грађевинарство

	2014.
	Геодезија и геоинформатика 
	Грађевинарство

	2015.
	Геодезија и геоинформатика 
	Грађевинарство

	2016.
	Геодезија и геоинформатика
	Грађевинарство

	2017.
	Геодезија и геоинформатика 
	Грађевинарство

	2018.
	Геодезија и геоинформатика 
	Грађевинарство 

	2019.
	Геодезија и геоинформатика 
	Грађевинарство 

	2020.
	Геодезија и геоинформатика 
	Грађевинарство

	2021.
	Грађевинарство
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