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Жељко Василић је рођен у Ужицу 27.09.1986. године. Основну школу „Стари Град“ у 

Београду завршио је 2001. године као носилац дипломе „Вук Караџић“ и носилац звања 

„Ђак генерације“. Након завршене основне школе уписао је природно-математички смер 

„Шесте београдске гимназије“ који је завршио 2005. године са одличним успехом.  

Грађевински факултет Универзитета у Београду, одсек грађевинарство, уписује 2005. 

године. Основне академске студије завршава 2009. године на одсеку за хидротехнику и 

водно еколошко инжењерство са просечном оценом 9,36/10 и стиче звање дипломирани 

инжењер грађевинарства. За одбрањени дипломски рад добио је награду Привредне 

коморе града Београда. Након основних студија уписује дипломске академске – мастер 

студије на Грађевинском факултету на одсеку за хидротехнику и водно еколошко 

инжењерство. Мастер студије завршава 2010. године са просечном оценом 9,83/10 и 

стиче звање мастер инжењер грађевинарства. Током школовања био је стипендиста 

Министарства просвете Републике Србије и града Београда. 

Након завршених мастер студија, 2010. године уписао је докторске студије на 

Грађевинском факултету Универзитета у Београду. На докторским студијама је успешно 

положио све испите са просечном оценом 10 (десет). Докторску дисертацију под 

називом „Алгоритми за подршку одлучивању при секторизацији мрежа под пртиском“ 

успешно је одбранио 27.12.2018. на Грађевинском факултету Универзитета у Београду, 

чиме је стекао звање доктора техничких наука.  

Жељко Василић је у континуитету запослен на Грађевинском факултету Универзитета 

у Београду од 2011. године. У периоду од 01.04.2011. до 01.04.2017. запослен је у звању 

асистента – студента докторских студија за уже научне области Механика нестишљивих 

флуида и Хидраулика, Хидроинформатика и Хидротехничке мелиорације и уређење 

сливова. Од 11.04.2017. запослен је у звању истраживача сарадника у Институту за 

хидротехнику и водно еколошко ижењерство при Грађевинском факултету. 



Поред обавеза у настави, активно учествује и на изради техничке документације разних 

пројеката, студија и експертиза из области хидротехнике, које Грађевински факултет 

реализује преко Института за хидротехнику и водно еколошко инжењерство. Ангажован 

је као истраживач на научном пројекту ТР37010 „Системи за одвођење кишних вода као 

део урбане и саобраћајне инфраструктуре“.  

Аутор је и коаутор четири рада на SCI листи, као и већег броја радова у домаћим 

часописима, на међународним и домаћим научним и стручним скуповима. Течно говори 

и пише Енглески језик.  

 


