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Љубодраг М. Савић је рођен 23.01.1960. у Београду, где је завршио основну и средњу школу. 
Грађевински факултет  у Београду (хидротехнички одсек) уписао је школске 1978/79 године, 
где је и дипломирао са средњом оценом 8.24. Дипломски рад "Хидроенергетско 
искоришћење хидрочвора Кајтасово на каналу ДТД" на предмету Коришћење водних снага  
одбранио је јула 1983.  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 запошљава се у ЕНЕРГОПРОЈЕКТ-у (Београд), ОУР 
Хидроинжењеринг, где ради на пројектовању хидротехничких објеката и хидроелектрана, и 
на развоју и примени рачунарске технике у тим областима. У Енергопројекту ради до 1996 
године, почевши од пројектанта приправника закључно са звањем водећег пројектанта. 
 На последипломске студије на хидротехничком одсеку Грађевинског факултета у 
Београду уписао се 1984/85 године.  Испите је положио са средњом оценом 9.64, а диплому 
магистра техничких наука стекао је априла 1988. на предмету нумеричка хидраулика са 
магистарском тезом "Неке могућности за побољшање ефикасности рачунског модела за 
прорачун хидрауличких последица рушења брана". Стручни испит положио је 1986. године 

и стекао. У списак овлашћених пројектаната уписан је под бројем 2188Г. 
 Током 1985/86 године радио је паралелно и на Београдском Грађевинском факултету 
као хонорарни асистент на предмету Коришћење водних снага, а 1986/87 као хонорарни 
асистент на предмету Хидротехничке конструкције. У периоду од 1986 до 1987 учествује 

као асистент предавача на UNESCO курсевима из хидротехнике речна хидраулика и примена 
рачунара у хидротехници (UNESCO Short Courses for Water Resources Engineers, Институт 
Јарослав Черни Београд). 
 На Докторкске студије на универзитету Ајова, САД (The University of Iowa) уписао се у 
јесен 1988. године, на смеру за примењену хидраулику и механику флуида. Докторирао је на 

предмету Нумеричка Хидраулика  маја 1991. године са дисертацијом  Прорачун отворених 

токова са дисконтинуитетима коришћењем модификоване методе Годунова. У периоду од 
1992. до краја 1993. године одлази на специјализацију у нумеричком моделирању 
транспортних процеса у отвореним токовима на универзитет Ајова у САД, где ради на 
неколико пројеката транспорта наноса и загађивача и заштите животне средине. 
 После повратка из САД, у периоду 1994., наставља рад у Енергопројекту на 
пројековању хидротехничких објеката и на изради, и усавршавању нумеричких модела. 
 Фебруара 1996. изабран је за доцента, a марта2001. за вандредног професора на 

Грађевинском факултету у Суботици, где држи наставу на предметима Коришћење водних 

снага и хидротехничке конструкције, Механика флуида и Хидраулика 2, као и на 

последипломском курсу Прелазни процеси у системима под притиском 
 На Грађевинском факултету у Београду запошљава се 02.10.2001. године, као доцент 

на предметима Хидротехничке конструкције и Хидротехничке грађевине. У звање 
ванредног професора унапређен је 03.10.2003. године, а у исто звање поново је изабран 

30.09.2008. године. У звање редовног професора за ужу научну област Хидротехничке 

конструкције и објектиизабран је 28.06.2012. године. 
 Активно користи енглески језик, а служи се руским. Члан је Удружења инжењера и 
техничара Србије и  Српског друштва за велике бране. 
 Др Љубодраг Савић је учествовао у изради низа пројеката као пројектант сарадник 
или водећи пројектант. Радио је све нивое пројектне документације хидротехничких 
грађевина за домаће и стране наручиоце. Посебно је обиман његов рад у области 
хидрауличког димензионисања и обликовања хидротехничких грађевина и нумеричком 
моделирању течења и транспортних процеса у отвореним токовима и токовима под 
притиском. 

 


