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Увод

Грађевински факултет универзитета у 
Београду омогућава студентима да стекну 
знања и вештине у области грађевинарства 
и геодезије уз највише академске стандарде, 
у складу са потребама савременог друштва и 
националног развоја.

Грађевинарство спада у најстарије људске 
делатности чији корени сежу у почетке 
наше цивилизације. Данас делатност 
грађевинских и геодетских инжењера 
обухвата пројектовање и грађење мостова, 
путева, тунела, аеродрома, пловних путева 

и пристаништа, подземних грађевина, 
инфраструктуре, стамбених, јавних, 
спортских и других објеката, планирање 
и изградњу насеља, премер, картирање 
и уређење земљишта, као и руковођење 
грађењем, производним грађевинским пого-
нима и предузећима. По својој садржини, 
значају и обиму ово су сложени, одговорни, 
али и креативни послови. 

Грађевинарство и геодезија на значајан начин 
утичу на целокупан развој друштва, како као 
образовне области тако и применом у пракси 
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раду Факултет настоји да сачува висок 
квалитет и реноме који има у регионалним 
оквирима. Факултет активно учествује у 
дефинисању квалификационих оквира у 
матичним дисциплинама и усаглашавању 
услова у области образовања са надлежним 
струковним удружењима и организацијама, 
у циљу унапређења компетенција свршених 
студената и пружања неопходног знања за 
њихово укључивање у професионалну праксу. 

(изградња насеља, градова, инфраструктуре, 
брана, индустријских постројења, уређење 
речних корита, екологија, катастар, комасација 
и др). у складу с тим, и циљеви Факултета су 
вишеструки: образовни, научноистраживачки 
и друштвени. 

Грађевински факултет развија образовну 
делатност кроз три нивоа студија, у 
оквиру седам студијских програма и својих 
матичних области. у научноистраживачком 
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 ■ развој нових студијских програма и 
програма за образовање током профе-
сионалне активности, едукација наставника 
и ненаставног особља и увођење система 
квалитета,

 ■ сарадња са институцијама и организацијама 
заинтересованим за резултате истраживања 
у области грађевинарства и геодезије,

 ■ остваривање међународног признавања 
квалификација и диплома стечених на 
Факултету.

Сви запослени на Грађевинском факултету 
у Београду предано раде на испуњењу 
наведених циљева.

најважнији развојни циљеви Факултета су:
 ■ унапређење квалитета рада на Факултету 

ради достизања међународно признатих 
стандарда у области високог образовања 
грађевинских и геодетских инжењера,

 ■ побољшање научноистраживачког и 
стручног рада на Факултету у циљу 
укључивања резултата рада у образовни 
процес,

 ■ унапређење статуса Факултета у систему 
квалификација, организације студијских 
програма, финансирања и услова за избор 
наставника,

 ■ унапређење међународне сарадње у 
области наставе и научних истраживања 
као и успостављање сарадње са домаћим и 
страним професионалним организацијама 
и удружењима,
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Историјат Грађевинског факултета

Грађевински факултет универзитета у Београду 
је најстарија и највећа високошколска и 
научна установа из области грађевинарства 
и геодезије у Србији и на територији бивше 
Југославије.

Почетак наставе и образовања у области грађе-
винарства и геодезије на високошколском 
нивоу везује се за 19. јун 1846. године 
када је формирана инжењерска школа 
при Лицеју у Београду.1 Осни вач и идејни 
творац инжењерске школе био је ин же њер 
Атанасије николић (1803-1882), први рек тор 
Лицеја, а касније и покретач Српске акаде-
мије. у инжењерској школи су се предавали 
предмети Практично земљомерје, Механика, 
Архитектура, Цртање (рисовање) и немачки 
језик. Студије су трајале три године, а у указу 
о оснивању школе је наведено: „науке горе 
означене предаваће се теоретски у овој школи 
преко зиме, а преко лета питомци ће ове 
школе бити употребљавани поред инжињера 
при мерењу и грађењу зграда и путева праксе 
ради, надзиравајући и извршавајући по 
плановима разне грађевине“.

новим законом о уређењу Лицеја из 1853. 
године остварен је напредак у школовању 
инжењерског кадра у Србији. Лицеј се „састои 
из три одјеленија наука: Правословног, 
Јестествословно-техничког и Обштег“. 
1 Анђус, В., Грађевинска техника на Лицеју, Инжењерској 
школи и Великој школи (1838-1905), Грађевински факул-
тет Универзитета у Београду 1846-1996, монографија, 
Београд, 1996.

Студије су трајале три године, али се не могу 
поредити са студијама технике у европи тог 
доба. на њему су предавани предмети који су 
омогућили будућим државним чиновницима 
да стекну основна предзнања из опште 
технике, а најдаровитијим студентима 
да наставе студије технике на некој од 
европских техничких високих школа. у то 
време на Лицеју су радили и Јосиф Панчић, 
Ђура Даничић, Јанко Шафарик, емилијан 
Јосимовић и други.

Оснивањем Министарства грађевина Србије 
1862, са задатком да се стара о „изградњи 
и одр жа ва њу пу тева и мостова, регулацији 
улица и река, по ди зању јавних зграда и 
споменика“, по став љен је темељ грађевинског 
законодавства у Срби ји. Сле де ће године донет 
је закон о устројству ве ли ке шко ле (1863-1905) 
са три факултета: фи ло соф ским, тех ничким и 
прав ним. закон је пред ви део да сту дије трају 
четири године, а на тех нич ком фа кул тету су 
се пре да вали пред мети Ма те ма ти ка, Фи зи ка, 
Дес крип тивна и прак тична гео мет рија, нау ка о 
грађе вини на суву и на води и дру ги. Каснијим 
законом из 1873. године уводе се пред мети 
Приправно цртање, нацртна геометрија са 
гео мет ријским цртањем, Практична геометрија 
са топографским цртањем, Механика и наука 
о маши нама, наука о грађевини на суву, 
наука о гра ђе вини на води и грађењу путева, 
Хемијска тех нологија, Физика, Минералогија 
са геологијом, Хемија, виша математика, 
Хигијена и Француски језик. 
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Крајем 19. века значајно се мења организација 
тех ничког факултета велике школе и наставни 
пла нови и програми. законом из 1897. 
године пре да ва ња се деле на грађевинско-
инжењерски од сек, архи тек тонски одсек и 
машинско-технички одсек. Пре даје се укупно 
46 предмета, који су сврстани у прип ремне и 
стручне. Полагани су полугодишњи испити, 
пред испитном комисијом којом је председавао 
ста решина факултета. 

велика школа је 1905. године претворена у 
уни вер зитет.2 Први ректор универзитета био 
је ис так нути наставник и научник тог времена 
Сима Лоза нић. Оснивањем универзитета и 
реформом наста ве повећао се број студената. 
тако је 1906/1907. на технички факултет било 
уписано 149 студената, од тога 99 на смеру за 
грађевинске инжењере, а оста ли на одсецима 
за архитекте и машинске ин жењере.

у периоду од 1918. до 1948. повећава се број 
пред мета и обавезе студената. расте и број 
студената, па се јавља и недостатак учионичког 
простора. По ред старог Капетан-Мишиног 
здања изграђена је по чет ком двадесетих 
година нова зграда првен стве но намењена 
техничком факултету, али је 1931. из гра ђена 
нова зграда на бившем „трка лиш ту“ у Бу ле-
вару краља Алек сан дра, где се Гра ђе вин ски 
фа кул тет и данас налази заједно са Архи тек-
тонским и елек тро техничким факултетом. 

Према уредби из 1935. године Грађевински 
одсек техничког факултета делио се на четири 
групе: гео детску, саобраћајно-инжењерску, 
статичко-кон струк тивну и хидротехничку. 
Профил студија био је изједначен са страним 

2  Гојковић, М., Грађевински одсек техничког факултета 
универзитета у Београду (1905-1948), Грађевински фа -
кул  тет Универзитета у Београду 1846-1996, моно гра-
фија, Београд, 1996.
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спадају у врхун ска градитељска остварења. 
велики број на ших завршених студената ради 
на најпознатијим уни верзитетима у свету и 
у најпрестижнијим свет ским грађевинским 
компанијама, институтима и раз вој ним 
центрима. Поменућемо неке истак ну те 
грађевине које су пројектовали инжењери, 
на с тав  ни ци и сарадници нашег Факултета: 
зграда тех  нич  ких факултета, народни 
музеј у Београду, па ла та „Београђанка“, 
хала „Београдска арена“, хан гар аеро дрома 
„Београд“, мост Газела, нови же лез нич ки 
мост преко Саве, мост Слобода у но вом Саду, 
мостови на прузи Београд-Бар, бране „Ђер дап“, 
„Мратиње“ и друге, бродске преводнице, број-
ни системи комуналне хидротехнике, аутопут 
кроз Београд, многи тунели, стадиони, бројни 
кар то граф ски радови, пројекти комасација 
итд.

универзитетима, а теоријско и практично 
знање све више се при бли жа ва ло на чи ну 
студирања у другим земљама. ве ли ки број поз -
натих стручњака и специјалиста омо гу ћа вао 
је ства рање врсних грађевинских ин же њера, 
који ће касније наследити своје професоре 
или постати познати неимари у земљи и ван 
њених гра ни ца. између два рата дипломирало 
је 1082 гра ђе вин ска и геодетска инжењера.

После Другог светског рата Факултет наставља 
са радом.3 уредбом владе нр Србије из 1948. 
го ди не технички факултет издвојен је из 
састава уни вер зитета у Београду у техничку 
велику шко лу, а дотадашњи грађевински 
одсек постаје са мо стал ни Грађевински 
факултет у који улази и гео дет ски одсек. 
Организација наставе, подела на сме рове 
и одсеке и режим студија прилагођавани су 
потребама струке. Студије су углавном тра-
ја ле де вет семестара, са десетим семестром 
пред ви ђе ним за израду дипломског рада. Од 
1969. го ди не уве де не су и последипломске 
студије, што је зна чај но уна пре дило развој 
научног рада на факултету. Од ос ни ва ња 
самосталног Грађевинског факултета, на ње-
му је дипломирало око 11.000 грађевинских 
и гео детских инжењера. током овог периода 
на Грађевинском факултету предавала су 
велика име на српског градитељства, док је са 
факултета бира но 16 редовних и 6 дописних 
чланова САну и дру гих иностраних академија.

наставници, сарадници и инжењери који су на 
Грађевинском факултету у Београду завршили 
сту ди је остварили су многe значајне успехе 
у про јек то ва њу и грађењу различитих врста 
објеката у зем љи и иностранству, од којих неки 
3 вуксановић, Ђ., Грађевински факултет техничке ве-
ли ке школе и универзитета у Београду (1948-1996), 
Гра ђе вин ски факултет Универзитета у Београду 1846-
1996, мо но графија, Београд, 1996.
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Следећи модерне европске тенденције, 
Грађевински факултет универзитета у 
Београду уписао је школске 2005/2006. 
године прву генерацију студената по новом 
наставном плану и програму у складу са 
законом о високом образовању из 2005. 
године и Болоњском декларацијом. По новим 
прописима, Грађевински факултет има 
тростепене академске студије: основне, мастер 
и докторске, а од 2013. године акредитоване 
су и прве специјалистичке академске студије. 

Организација факултета

у складу са потребама, Грађевински факултет 
у Београду организован је тако да се обезбеди 
јединство процеса рада, пуна запосленост и 
оптимално коришћење знања и способности 
запослених. Факултет у свом саставу има 
следеће организационе јединице:
 ■ наставно-научне јединице,
 ■ научно-истраживачке јединице,
 ■ ненаставне јединице.

Катедре су основне наставно-научне јединице 
на Факултету. Организоване су за поједине 
области грађевинарства и њихов задатак је да 
координирају наставни и научни рад у оквиру 
области. има их осам:
 ■ Катедра за материјале и конструкције,

 ■ Катедра за техничку механику и теорију 
конструкција,

 ■ Катедра за грађевинску геотехнику,
 ■ Катедра за путеве, аеродроме и железнице, 
 ■ Катедра за хидротехнику и водно-еколошко 

инжењерство,
 ■ Катедра за управљање пројектима у 

грађевинарству,
 ■ Катедра за геодезију и геоинформатику, и
 ■ Катедра за математику, физику и нацртну 

геометрију. 

институти су основне научноистраживачке 
јединице на Факултету, у којима се научно-
истраживачка и високостручна делатност 
одвија кроз израду научноистраживачких 
пројеката, студија, експертиза, теренских 
и лабораторијских испитивања и израду и 
ревизију техничке документације у области 
грађевинарства и геодезије. има их седам:
 ■ институт за материјале и конструкције,
 ■ институт за хидротехнику и водно-

еколошко инжењерство,
 ■ институт за саобраћајнице и геотехнику,
 ■ институт за геодезију и геоинформатику,
 ■ институт за математику, физику и нацртну 

геометрију,
 ■ институт за нумеричку анализу и 

пројектовање конструкција, и 
 ■ институт за управљање пројектима у 

грађевинарству.

Грађевински факултет данас
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у оквиру института образоване су одговарајуће 
лабораторије (видети „научноистраживачки 
рад“).

заједничке службе Факултета су ненаставнe 
организационe јединицe која обављају правне, 
административне, финансијско-материјалне, 
техничке и остале послове и задатке у вези 
са целокупном делатношћу Факултета. то су:
 ■ кабинет декана,
 ■ кабинет секретара факултета
 ■ служба за студентска питања,
 ■ библиотека,
 ■ општа служба,
 ■ служба за материјално-финансијске послове,
 ■ центар за информационе технологије, и
 ■ техничка служба.

Органи Факултета су орган управљања, орган 
пословођења, стручни органи и студентски 
парламент. Орган управљања Факултетом је 
Савет Грађевинског факултета, који има 23 
члана, и то 15 чланова које бирају запослени, 4 
члана из реда студената које бира Студентски 
парламент и 4 члана које именује оснивач 
(влада републике Србије). Од 15 чланова 
представника факултета, 12 чланова су 
представници наставног особља, а 3 члана су 
представници ненаставног особља. Чланови 
Савета бирају се тајним гласањем на седници 
наставно-научног већа. Мандат чланова 
Савета траје три године, осим чланова Савета 
из реда студената који се бирају на једну 
годину. Овлашћења и надлежности Савета 
дефинисани су Статутом ГФ (чланови 34-41).

Орган пословођења Факултетом је Декан. 
Декану у раду помажу продекани, и то три 
продекана наставника и једaн студент-

Декан факултета проф. др Бранко Божић

Служба за студентска питања

Секретар факултета Драган Перућица



 Грађевински факултет данас | 17

продекан. Права и обавезе декана и продекана 
дефинисани су Статутом ГФ (чланови 43 и 56).

Стручни органи на нивоу Факултета су 
наставно-научно веће, изборно веће и веће 
одсека (Статут ГФ, чланови 57-64).

Грађевински факултет у Београду као 
високошколска установа финансира се из 
буџета републике Србије и из сопствених 
прихода. у последњих неколико година, у 
укупним приходима Факултета удео буџета рС 
креће се око 55%, а сопствених прихода око 
45%. 

Финансијски план Грађевинског факултета 
за сваку годину садржи планиране приходе 
и расходе по врстама и динамици, а у циљу 
обезбеђења квалитетног извођења наставе 
и спровођења свих студијских програма у 
предвиђеним роковима. Финансијски план 
усваја Савет Грађевинског факултета.

Библиотека

Општа служба

Служба за материјално-финансијске послове
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Катедре

Катедра за материјале и конструкције

Катедра за материјале и конструкције обухвата 
следеће групе предмета који се изучавају на 
основним студијама: 

•  бетонске конструкције

• металне конструкције

• дрвене конструкције

• технологија бетона

• испитивање конструкција

• грађевински материјали

• зградарство

Такође, Катедра покрива и низ предмета на 
докторским студијама. 

Научне дисциплине из области материјала и 
конструкција јављају се од времена када је формиран 
Технички факултет Велике школе у Београду, а 
предмети из ових дисциплина су предавани под 
називима и са садржајима који су током времена 
одговарали развоју науке и потребама праксе. 
Катедра под садашњим називом је основана 1956. 
године, и њеним радом су руководили угледни 
наставници. Чланови Катедре су поред рада у 
настави учествовали и учествују у реализацији 
великог броја научно-истраживачких пројеката, 
студија, као и стручних послова у нашој земљи и 
иностранству. 
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Катедра за материјале и конструкције

Катедра за материјале и конструкције обухвата 
следеће групе предмета који се изучавају на 
основним студијама: 
 ■ бетонске конструкције
 ■ металне конструкције
 ■ дрвене конструкције
 ■ технологија бетона
 ■ испитивање конструкција
 ■ грађевински материјали
 ■ зградарство

такође, Катедра покрива и низ предмета на 
докторским студијама. 

научне дисциплине из области материјала и 
конструкција јављају се од времена када је 
формиран технички факултет велике школе у 
Београду, а предмети из ових дисциплина су 
предавани под називима и са садржајима који 
су током времена одговарали развоју науке 
и потребама праксе. Катедра под садашњим 
називом је основана 1956. године, и њеним 
радом су руководили угледни наставници. 
Чланови Катедре су поред рада у настави 
учествовали и учествују у реализацији великог 
броја научно-истраживачких пројеката, 
студија, као и стручних послова у нашој земљи 
и иностранству. 

на Катедри за материјале и конструкције 
одбрањен је велики број магистарских радова 
и докторских дисертација. 

С обзиром на наставно-научну оријентацију 
Катедре за материјале и конструкције, као и 
на специфичности деловања организационе 
јединице Факултета под називом институт за 
материјале и конструкције, предвиђене су 
следеће лабораторије које се активно користе 
у настави: 
 ■ лабораторија за материјале
 ■ лабораторија за конструкције
 ■ лабораторија за бетон и реологију
 ■ лабораторија за метале
 ■ лабораторија за керамику, опекарске про-

изводе и друге неметале 
 ■ лабораторија за испитивање крупних 

модела 
 ■ лабораторија за оптичко напонску анализу
 ■ рачунарска лабораторија

Катедре
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Катедра за техничку механику и 
теорију конструкција

Од оснивања инжењерске школе у Београду 
1846. године, Механика је била и остала један 
од основних предмета грађевинске технике. 
ипак, прва Катедра механике на Грађевинском 
одсеку техничког факултета у Београду, 
посматрано у данашњем смислу,  формирана 
је тек 1910. године залагањима професора 
Арновљевића, а нешто касније и професора 
зађине и професора Хлитчијева. Предмети 
који су тада “припадали” Катедри су били 
техничка механика, Отпорност материјала 
и Статика грађевинских конструкција, у 
суштини, слично као што је то и сада.

Катедра за техничку механику и теорију 
конструкција је одговорна за одржавање и 
развој наставе из фундаменталних предмета 
на свим модулима студијских програма 
Грађевинарство и Геодезија и геоинформатика 
на Грађевинском факултету универзитета у 
Београду. у оквиру основних и дипломских 
академских студија то су предмети, или групе 
предмета:
 ■ техничке механике
 ■ Отпорности материјала
 ■ Статике (одн. теорије) конструкција
 ■ Матрична анализа конструкција
 ■ Tеорија плоча и љуски (одн. Површински 

носачи)
 ■ Динамика конструкција и земљотресно 

инжењерство
 ■ Метод коначних елемената
 ■ Стабилност конструкција
 ■ еластопластична анализа линијских носача

 ■ Основе спрегнутих конструкција
 ■ Примена рачунара у пројектовању 

конструкција
 ■ Механика вожње

у овиру докторских академских студија 
предају се бројни предмети из области 
савремене Примењене механике, одн. теорије 
конструкција. то су: Механика континуума, 
Механика лома, теорија пластичности, 
Метод коначних елемената, нелинеарна 
анализа, Стабилност конструкција, Дина-
мика конструкција, Сеизмичка анализа 
конструкција, теорија композитних плоча, 
Стабилност плоча и лимених носача, нумеричко 
моделирање нелинеарног понашања бетона...

неки најеминентнији научници и носиоци 
суштинског развоја из разних области 
Примењене механике у Србији, а и шире, у 
бившој Југославији, били су управо чланови 
Катедре за техничку механику и теорију 
конструкција Грађевинског факултета уни-
верзитета у Београду. При томе треба да 
се истакне да је развој науке из области 
Примењене механике био увек непосредно 
повезан и са развојем грађевинске праксе. 
Другим речима, еминентни професори, 
чланови Катедре за техничку механику и 
теорију конструкција, су у исто време били 
и водећи пројектанти бројних и значајних 
грађевинских конструкција. 
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Катедра за хидротехнику и водно-
еколошко инжењерство

Катедрa организује наставу, научна истра-
живања и пружа консултантске услуге 
у области грађевинске хидротехнике 
и еколошког инжењерства. у основне 
делатности спадају пројектовање, изградња 
и одржавање хидротехничких система и 
објеката, као и процена њиховог утицаја на 
животну средину. 

на Катедри се изучавају следеће области:
 ■ еколошко инжењерство 
 ■ снабдевање водом насеља и индустрије
 ■ уређење водотока
 ■ хидроенергетско коришћење вода
 ■ хидротехничке грађевине
 ■ хидротехничке мелиорације – наводњавање 

и одводњавање
 ■ пречишћавање и заштита вода
 ■ инжењерска и физичка лимнологија 
 ■ мерење, моделирање и третман кишног 

отицаја 
 ■ мерења у хидротехници
 ■ хидроинформатика и оптимизација водо-

привредних система

Поред извођења наставе, чланови Катедре 
су ангажовани у научним истраживањима 
на пројектима финансираним од стране 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја републике Србије, као и пројекатима 
финансираним из међународних фондова. 
Чланови Катедре се баве реализацијом 
стручних студија и пружањем консултантских 
услуга у привредним пројектима преко 

института за хидротехнику и водно-еколошко 
инжењерство. 

у ингеренцији Катедре су четири лабораторије 
које се користе у настави, истраживањима и у 
сарадњи са привредом.

Од 2012. године Катедри је придружена и 
Катедра за одрживо еколошко управљање 
водама (UNESCO Chair in Water for Ecologi-
cally Sustainable Development), под покро-
витељством UNESCO-а. 

Катедра руководи и међународним 
регионалним центром за урбано одводњавање 
(IRTCUD – International тraining Cеnter 
for Urban Drainage), који је основан под 
покровитељством UNESCO-а и чије је седиште 
на Грађевинском факултету у Београду.

Катедра има успешну дугогодишњу сарадњу са 
неколико познатих универзитетских центара у 
иностранству: империјал Колеџом из Лондона, 
универзитетима из Хамбурга, Кјота, Абердина,  
екситера, Мелбурна, Хокаида, Калгарија итд.
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Катедра за путеве, аеродроме и 
железнице

Обнављањем велике школе 1863. године 
основан је и Кабинет за путеве и железнице, 
као један од најстаријих Кабинета из области 
технике. Почетком 1888.године основана 
је Катедра за грађење обичних и гвоздених 
путова што је и година основања данашње 
Катедре за путеве, аеродроме и железнице. 
током 125 година постојања Катедра је 
скоро без прекида била основна наставна, 
научно-истраживачка и стручна јединица у 
области планирања, пројектовања, грађења 
и одржавања путева, аеродрома и железница. 
Бројни наставници који су били чланови 
ове Катедре истовремено су били и водећи 
истраживачи и најугледнији стручњаци у 
поменутим областима. Посебан одсек основан 
је 1948. године, тако да је Катедра за путеве, 
аеродроме  и железнице непосредно задужена 
за наставу на Одсекуза путеве, железнице и 
аеродроме Грађевинског факултета, као и за 
наставу из ових области на другим одсецима.

на Основним академским студијама наставници 
ове Катедре одржавају наставу из следећих 
предмета: Планирање и пројектовање 
путева 1, Планирање и пројектовање путева 
2, Планирање и пројектовање железница 
1, Планирање и пројектовање железница 
2, Коловозне конструкције, Горњи строј 
железница, CAD у саобраћајницама (изборни 
предмет), Одржавање путева (изборни 
предмет), Одржавање железничких пруга 
(изборни предмет) и управљање одржавањем 
саобраћајница (изборни предмет). на 
Дипломским студијама наставници ове 
Катедре одржавају наставу из следећих 
предмета: Градске саобраћанице, Железничке 

станице, Аеродроми, Саобраћајнице и животна 
средина (изборни предмет), Методологија 
пројектовања (изборни предмет). на 
докторским студијама наставници ове Катедре 
одржавају наставу из предмета: Одабрана 
поглавља горњег строја железница, Одабрана 
поглавља железница, Одабрана поглавља 
коловозних конструкција, реолошка својства 
битуменa и асфалтних мешавина.

Поред ангажовања у настави, чланови Катедре 
су ангажовани на пројектима Министарства 
просвете и науке, међународним пројектима, 
као и на директним пројектима са привредом.
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Катедра за грађевинску геотехнику

Катедра је формирана 1987. године као 
резултат потребе да се квалитетније развијају 
настава и научно истраживачки рад из области 
грађевинске геотехнике као специфичне 
области савременог грађевинарства.

Предмети из  надлежности катедре према 
важећем наставном плану:
 ■ инжењерска геологија 1
 ■ инжењерска геологија 2
 ■ Механика тла
 ■ Геотехника саобраћајница
 ■ Саобраћајни тунели
 ■ Механика стена и подземне конструкције
 ■ Основе фундирања
 ■ Фундирање
 ■ Специјални проблеми фундирања
 ■ Фундирање саобраћајних и хидротехничких 

објеката
 ■ заштита темељних јама

 

Области научног истраживања:
 ■ интеракција конструкције и тла
 ■ Примена нумеричких метода у решавању 

геотехничких проблема
 ■ Конститутивни модели за тло и њихова 

примена у МКе
 ■ Потпорне и заштитне конструкције
 ■ Подземне конструкције
 ■ развијање технологије грађења код дубо-

ких ископа (темељних јама)
 ■ Дубоко фундирање

 ■ “Pile-raft” фундирање
 ■ Стабилизација тла електрофилтерским 

пепелом
 ■ Понашање тла при цикличном оптерећењу
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Катедра за управљање пројектима у 
грађевинарству

Предмети који припадају области организације 
и технологије грађења Грађење предмера 
и предрачуна за инжењерске грађевине и 
зграде и техничка администрација уведени 
су у наставни план на Грађевинском одсеку 
техничког факултета велике школе 1898. 
год. после темељне реформе високошколске 
наставе, која је тада извршена по угледу 
на водеће европске универзитете и високе 
техничке школе. 

Катедра за организацију грађевинских радова 
и економику је основана 1966. год. Претходно 
су предмети ове катедре и наставно особље 
били укључени у Катедру за путеве и желе-
знице. 

Одмах после оснивања ове катедре, 1968. 
год. Катедра је почела са припремом 
израде наставних планова и програма за 
нови Одсек за организацију и технологију 
грађења.  Школске 1970/71 год. почела је 
настава на последипломским магистарским и 
специјалистичким студијама на овоме одсеку, 
која је одржавана све до 2006. године. на 
овом одсеку је завршио студије и стекао 
степен магистара техничких наука велики 
број дипломираних инжењера. 

Приликом доношења статута ГФ 1993. год. 
Катедра је добила назив Катедра за менаџмент 
технологију и информатику у грађевинарству. 
Године 2014. тај назив је промењен у Катедра 
за управљање пројектима у грађевинарству.

Од школске 2005/06 год. настава на ГФ, као и 
на осталим факултетима и високим школама 
у нашој земљи изводи се по новом наставном 

плану и програму у складу са законом о високом 
образовању и Болоњском декларацијом на 
тростепеним академским студијама: основним, 
дипломским и докторским. Студијски програми 
се реализују у оквиру модула, тако да на 
основним четворогодишњим, дипломским 
и докторским студијама постоји Модул за 
менаџмент, технологију и информатику у 
грађевинарству. интересовање студената за 
студије на овом одсеку, односно модулу, је 
веома велико. на овој катедри дипломирало 
је до сада више од 2000 студената, а више 
докторанада је успешно одбранило докторске 
дисертације из научних области које припадају 
овој катедри.

Катедра остварује разноврсну сарадњу 
са катедрама других факултета из наше 
земље, као и са неким познатим европским 
универзитетима. такође, она данас организује 
велики број стручних семинара и научних и 
стручних скупова и предавања за инжењере и 
друге стручњаке из праксе.
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Катедра за геодезију и геоинформатику

Основни задатак Катедре за геодезију и 
геоинформатику је организација наставе 
из области геодетског инжењерства на 
Грађевинском факултету у Београду и допринос 
развоју науке и струке у области геодезије. 
Осим тога, као водећа институција ове врсте 
на простору Србије, задатак Катедре је и 
организација истраживања која су усмерена 
ка доприносу укупном развоју науке у овој 
области. Катедра за геодезију и геоинформатику 
је матична за уже научне области геодетског 
инжењерства, и то: референтне геодетске мреже, 
Одређивање гравитационог поља, Премер и 
уређење земљишне територије, Фотограметрија 
и даљинска детекција, Геодетска картографија, 
земљишни информациони системи, Геодетска 
метрологија, Геодезија у инжењерским обла-
стима и Моделирање и менаџмент у геодезији.

Катедра за геодезију и геоинформатику 
у различитим организационим облицима 
постоји још од 1935. године на Грађевинском 
одсеку техничког факултета универзитету у 
Београду. Од оснивања Геодетског одсека на 
Грађевинском факултету 1947. године Катедра 
се стара о извођењу свих облика наставе из 
области геодезије.

Катедра за геодезију и геоинформатику 
организује и изводи наставу на студијском 
програму Геодезија и геоинформатика на 
три нивоа студија - основним, мастер и 
докторским. Катедра располаже са неколико 
лабораторија.

Сврха основних академских студија је и 
да студенте уведе у методологију техника 
и технологија геодетских мерења, метода 
прикупљања геопросторних података, метода 

обраде и анализе података, коришћења 
техничке документације и извршавања 
државних и управних послова из области 
катастра непокретности. Ове студије трају 3 
године, након чега се стиче стручни назив: 
инжењер геодезије.

Мастер академске студије из геодезије имају 
за циљ унапређење академских компетенција 
студената који су завршили основне 
академске студије. у структури предмета на 
свим модулима заступљене су специфичне 
области геодезије које не представљају 
само свакодневну инжењерску праксу већ и 
комплексне области које захтевају додатна 
знања за њихово сагледавање и решавање. 
Мастер академске студије трају две године 
и садрже три модула. Два модула су 
традиционално везана за област геодезије, и 
то: геодезија и геоинформатика, а од 2008. 
године уведен је посебан модел - управљање 
непокретностима. Овај модул припремљен је 
у оквиру посебног пројекта европске уније, 
а у сарадњи са универзитетима у Стокхолму, 
Хелсинкију и Љубљани. након завршетка 
мастер студија, ради се мастер рад и стиче се 
звање: мастер инжењер геодезије.

Докторске академске студије омогућују 
студентима да се оспособе за научни 
рад у истраживачким институцијама или 
привредним организацијама и образовни 
рад у високошколским установама. Кроз 
истраживачки рад, у оквиру докторске 
дисертације, студенти се оспособљавају да 
самостално организују и руководе научно-
истраживачким процесом високог квалитета и 
степена оригиналности, да својим инвентивним 
радом дају научне доприносе у геодезији и 
критички оцењују друга истраживања. По 
завршеним студијама кандидат стиче научни 
назив: доктор наука – геодезија.
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Катедра за математику, физику и 
нацртну геометрију

Катедру сачињавају чланови који се 
научно баве и обављају наставу из области 
математике, примењене физике, електронике 
и нацртне геометрије.

Катедру сачињавају:
 ■ Кабинет за математику
 ■ Кабинет за физику
 ■ Кабинет за нацртну геометрију

Кабинет за математику

Кабинет за математику опслужује (према 
актуелном наставном плану и програму) три 
предмета на основним академским студијама 
грађевинарства и геодезије и геоинформатике:
 ■ Математика 1
 ■ Математика 2
 ■ Математика 3

на докторским студијама се предаје предмет:
 ■ Одабрана поглавља математичке анализе

настава је прилагођена савременим трендо-
вима. Спроводи се континуирано праћење и 
оцењивање студената. то се постиже недељним 
тестовима провере знања и колоквијумима.

Кабинет за физику

наставно особље Кабинета за физику предаје 
и држи вежбања из 6 предмета на дипломским 
и мастер студијама:
 ■ техничка физика

 ■ техничка физика 1  -  Геодезија и 
геоинформатика

 ■ техничка физика 2  -  Геодезија и 
геоинформатика

 ■ Грађевинска физика
 ■ Дигитална обрада сигнала  -  Геодезија и 

геоинформатика, мастер студије
 ■ електроника у геодезији  -  Геодезија и 

геоинформатика, мастер студије

на докторским студијама вежбања се држе из 
3 предмета:
 ■ Мерење неелектричних величина у грађе-

винарству
 ■ Савремене мерне технологије у геодезији
 ■ термика грађевинских објеката

вежбања на предметима су у виду решавања 
задатака и израде лабораторијских вежби.  

Кабинет за нацртну геометрију

у оквиру кабинета за нацртну геометрију се 
налазе два предмета: 
 ■ нацртна геометрија
 ■ рачунарска геометрија

уз предавања, на овим предметима су 
предвиђене вежбе које се баве решавањем 
конкретних геометријских проблема. на 
вежбама за предмет рачунарска геометрија 
се користи савремени графички софтвер. 
Оцењивање је континуирано, кроз вредновање 
вежби и проверу знања на колоквијумима. 
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Грађевински факултет у Београду годишње 
уписује:
 ■ 340 студената на основне академске 

студије грађевинарства,
 ■ 60 студената на основне академске студије 

геодезије и геоинформатике,
 ■ 200 студената на мастер академске студије 

грађевинарства,
 ■ 60 студената на мастер академске студије 

геодезије и геоинформатике,
 ■ 20 студената на докторске студије 

грађевинарства,
 ■ 5 студента на докторске студије геодезије 

и геоинформатике,
 ■ 30 студената на специјалистичке академске 

студије из области водних ресурса и 
управљања животном средином

 ■ 30 студената на специјалистичке 
академске студије “енергетска ефикасност, 
одржавање и процена вредности објеката у 
високоградњи”

Конкурс за упис на прву годину основних 
студија расписује универзитет у Београду 
сваке године за факултете у свом саставу, 
укључујући и Грађевински факултет. Општи 
услови уписа на све студијске програме 
дефинисани су законом о високом образовању 
и Статутом ГФ (чланови 76-84). Сви подаци 
у вези са пријемним испитом и уписом на 
основне академске студије могу се наћи у 
информатору за упис на основне студије. 

рангирање кандидата за упис на мастер 
академске студије врши се на основу просечне 
оцене на основним академским студијама и 
времена студирања. упис на докторске студије 
врши се у складу са Статутом ГФ (члан 84).

на Грађевинском факултету посебна пажња 
је посвећена условима студирања. Од 2004. 
године значајно су унапређени услови студи-
рања на Факултету: све веће учионице су 
опремљене видео пројекторима, набављена 
је нова лабораторијска опрема у вредности 
од 300.000 €, уређен је Центар за докторске 
студије са две рачунарске лабораторије 
(вредност радова и опреме износи 60.000 €), 
иновирана је опрема у рачунарским лабо-
раторијама у вредности од 35.000 €, изграђена 
је нова геодетска учионица за практичну 
наставу итд. 

Студијски програми су у потпуности усклађени 
са одредбама закона о високом образовању 
из (“Сл. Гласник рС’’, 76/05, 100/05, 
100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14), 
стандардима за акредитацију националног 
савета за високо образовање и принципима 
европског простора високог образовања. 
Квалитетан студијски програм и одговарајућа 
реализација наставе знатно су побољшали 
ниво ефикасности студија и пролазности 
студената на испитима. Факултет непрекидно 
и систематски прати успех студената на 
сваком студијском програму кроз примену 
Правилника о студентском вредновању 
педагошког рада наставника (Гласник уБ, 

Студенти и студије
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бр. 132). резултати студентског вредновања 
наставника редовно се разматрају и усвајају 
на наставном-научном већу Факултета.

интернет презентација Грађевинског 
факултета у Београду (www.grf.bg.ac.rs) 
омогућава информисање студената, потен-
цијалних студената, као и бивших студената, 
дипломираних инжењера грађевинарства и 
геодезије, у нашој земљи и иностранству. 

Грађевински факултет је, заједно са другим 
техничким факултетима, издавач листа 
“Постани инжењер” (ISSN 1452-3582) наме-
њеног потенцијалним студентима Факултета, 
који се издаје у тиражу од 3.000 примерака. 

Сваке године током маја Факултет организује 
отворени дан за потенцијалне будуће студенте, 
како би се они упознали са будућим позивом, 
студијским програмима, могућностима запо-
слења и техничком опремљеношћу факултета 
(посете лабораторијама).

у циљу остваривања права и заштите својих 
интереса и у складу са законом, студенти 
Грађевинског факултета у Београду основали 
су Студентски парламент, чији се рад одвија 
у складу са Правилником о раду Студентског 
парламента Грађевинског факултета универ-
зитета у Београду, који је усвојио Савет 
Факултета. Студентски парламент организује 
следеће одборе: Одбор за студентска питања 
и медије, Одбор за спорт и организацију и 
Одбор за клубове Факултета (сарадња са 
организацијама КСт, ПСД „ртањ“, зПу, ССБ, 
СуС итд). у оквиру Студентског парламента 
налази се спортско друштво „Грађевинац“. 
Студентски парламент издаје и гласило 
студената Факултета „Студентске новине 
Грађевинског факултета“. Студентски пар-
ламент заједно са управом факултета утврђује 

Студенти

Отворени дан
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буџет парламента за текућу годину, који се 
попуњава из средстава факултета намењених 
буџету парламента и донација, спонзорства и 
поклона.

на Факултету је активан и локални комитет 
међународне асоцијације студената грађе-
винарства IACES (International Association of 
Civil Engineering Students), који организује 
размену студената у оквиру европског 
академског простора. 

Студенти Грађевинског факултета редовно 
учествују на Грађевинијади, односно на 
годишњим такмичењима студената грађе-
винарства из Србије и других земаља у 
окружењу, где се надмећу у знању и спорту. 

Грађевински факултет је сваке године домаћин 
манифестације Сајам послова (Job Fair), на 
којој су студенти у прилици да ступе у контакт 
са потенцијалним послодавцима, оставе своју 
биографију и упознају се са могућностима за 
избор будућег радног места.

Освојени пехари

Сајам послова (Job Fair)
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Дипломска сала Ђорђе Лазаревић
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 ■ 1 програм специјалистичких академских 
студија из области водних ресурса и 
управљања животном средином,

 ■ 1 програм специјалистичких академских 
студија: „енергетска ефикасност, одржа-
вање и процена вредности објеката у 
високоградњи“

Грађевинарство – основне 
академске студије
трајање: 4 године 
Бодова (еСПБ): 240 
звање: дипломирани инжењер грађевинарства

Основне студије грађевинарства почињу 
модулом заједничке основе који траје 3 
семестра, а потом се студенти опредељују за 
један од 4 модула:
 ■ Конструкције (КОн),
 ■ Хидротехника и водно-еколошко инже-

њерство (Хве),
 ■ Путеви, железнице и аеродроми (ПЖА),
 ■ Менаџмент, технологије и информатика у 

гра ђевинарству (Мти).

заједничке основе обухватају фундаменталне 
тео риј ске предмете као што су математика, 
физика, на црт на геометрија, геологија или 
механика. По ред тога, студенти стичу и основна 

Грађевински факултет у Београду организује 
и реализује студије у области грађевинарства 
и геодезије и геоинформатике, а у оквиру 
образовно-научног поља техничко-техноло-
шких наукa. настава се реализује кроз 
студијске програме на три нивоа према закону 
о високом школству из 2005. године:
 ■ 2 програма основних академских студија: 

Грађевинарство и Геодезија и гео-
информатика,

 ■ 2 програма мастер академских студија: 
Грађевинарство и Геодезија и гео-
информатика,

 ■ 2 програма докторских студија: Грађеви-
нарство и Геодезија и геоинформатика, на 
српском и енглеском језику,

Студијски програми
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посебан акце нат се ставља на аспект вода у 
оквиру заштите жи вотне средине.

на модулу Путеви, железнице и аеродроми 
уче се планирање, пројектовање, изградња 
и одржавање ванградских путева, градских 
саобраћајница, же лез ница, железничких 
чворова и аеродрома.

Модул Менаџмент, технологије и информатика 
у грађевинарству оспособљава студенте за 
учест во ва ње у реализацији грађевинских 
пројеката како са техничко-технолошког 
становишта, тако и са ста новишта организације 
извођења свих радова на про јекту, развоја 
информационих система, фи нан сија, правне и 
стручне регулативе. 

Сви предмети студијског програма су једно-
семес трални, а на већини се активна настава 
састоји од пре давања и рачунских вежби. 
на одређеном бро ју пред мета постоје и 
лабораторијске вежбе (фи зи ка, гра ђевински 
материјали, механика флу и да итд). По ред 

практична зна ња из примене рачунарске 
технике за потребе гра ђе ви нарства.

на модулу Конструкције школују се инжењери 
чија је улога пројектовање и извођење 
објеката као што су стамбене и пословне 
зграде, индустријски об јек ти, потпорни 
зидови, антенски стубови и друго. изучавају 
се важни теоријски предмети као што је 
теорија конструкција, као и стручни предмети 
важ ни за примену у грађевинарству (бетонске 
кон струк ције, металне конструкције, дрвене 
конструкције). 

Модул Хидротехника и водно-еколошко 
инжењер ство бави се припремањем инжењера 
за пројек то вање, изградњу и одржавање 
хидротехничких об је ката и система везаних 
за коришћење вода, заш титу квалитета вода 
и спречавање штет ног деј ства вода. Слушају 
се предмети из обла сти снаб девања водом и 
одвођења отпадних вода, уређења водотока, 
заш ти те од поплава, навод ња вања итд, а 



 Студијски програми | 41

похађања наставе, у обавезе сту де на та спа да 
стручна пракса у трајању од две неде ље која 
се обавља у грађевинским предузећима (у про-
јек тант ским бироима или на градилиштима) и 
која вреди 2 еСПБ бода. завршни рад у облику 
дипломског рада је обавезан део студија и 
вреди 12 еСПБ бодова.

Савладавањем програма основних академских 
сту дија Грађевинарство студент стиче опште 
академ ске и личне способности за:
 ■ препознавање, описивање и решавање 

практич них инжењерских проблема,
 ■ коришћење уобичајених рачунарских 

алата за израду докумената, презентација, 
спровођење прорачуна и симулација,

 ■ размењивање информација, идеја, пробле-
ма и решења са особама у струци и ван 
струке,

 ■ сарађивање у тимском стручном раду,
 ■ заузимање етичког става у решавању 

инжењер ских проблема,
 ■ наставак образовања на дипломским академ-

ским студијама из области грађевинарства 
или других сродних области.

По завршетку програма основних академских 
сту дија студент стиче компетенције специ-
фичне за област грађевинарства:
 ■ пројектовање и извођење објеката 

високоград ње и пратећих објеката,
 ■ пројектовање и извођење хидротехничких 

обје ката и хидротехничке инфраструктуре 
мањег капацитета,

 ■ пројектовање и извођење објеката инфра-
струк ту ре у области ванградских пу те-
ва, град ских саобраћајница, железница и 
аеродрома,

 ■ анализе и прогнозе саобраћајних токова 
и пла нирање различитих видова саобра-
ћајних ин фра структурних система,

 ■ пројектовање организације и технологије 
гра ђења,

 ■ извођење грађевинских радова на свим 
врстама грађевинских објеката мањег 
капацитета,

 ■ познавање и примена различитих грађе-
винских материјала и одговарајућих 
технологија,

 ■ примена рачунских модела за решавање 
инже њерских проблема у грађевинарству,

 ■ сагледавање принципа за оцену утицаја 
грађе винских објеката на животну средину.

По завршетку овог студијског програма студен-
ти могу наставити студирање на програму 
мастер академских студија Грађевинарство на 
Гра ђевинском факултету у Београду или на 
сродним студијама у земљи и иностранству.
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ГРАЂЕВИНАРСТВО Основне академске студије Модул Заједничке основе

Семестар 1 Семестар 2

  Часови ЕСПБ
Математичка анализа 1 3+3+0 8
Нацртна геометрија 2+0+2 4
Техничка физика 2+1+1 5
Геодезија 2+2+0 4
Инжењерска геологија 1 2+1+0 4
Изборни предмет 1*  5

  Часови ЕСПБ
Линеарна алгебра и статистика 3+3+0 7
Техничка механика 1 3+3+0 8
Грађевински материјали 1 2+1+0 4
Основе еколошког инжењерства 2+2+0 4
Изборни предмет 2*  5
Изборни предмет 3*  2

Семестар 3 Семестар 4

  Часови ЕСПБ
Математичка анализа 2 2+2+0 5
Отпорност материјала 1 3+3+0 8
Техничка механика 2 2+2+0 4
Механика флуида 2+1.6+0.4 5
Грађевински материјали 2 2+2+0 4
Правна регулатива у грађевинарству 2+0+0 2
Инжењерска економија у грађевинарству 2+0+0 2

  Часови ЕСПБ
Механика тла 3+2+0 6
Зградарство 2+2+0 4

*Изборни предмети

Изб. поз. Часови ЕСПБ
1 Рачунарско цртање у грађевинарству 2+2+0 5
 Рачунарско цртање са елементима 
            аутоматизације 2+2+0 5

Изб. поз. Часови ЕСПБ
2 Основе програмирања у Visual Basic-у 2+2+0 5
 Основе програмирања у MatLab-у 2+2+0 5
3 Пословне комуникације и презентације 2+0+0 2
 Интернет и електронско пословање 2+0+0 2
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ГРАЂЕВИНАРСТВО Основне академске студије Модул КОН

Семестар 4

  Часови ЕСПБ
Отпорност материјала 2 2+2+0 5
Грађевинска физика 2+1+0 3
Саобраћајни инфраструктурни системи 3+2+0 6
Хидротехника 3+2+0 6

Семестар 5 Семестар 6

  Часови ЕСПБ
Статика конструкција  4.5+2.5+0 8
Теорија бетонских конструкција 1 3+2+0 6
Металне конструкције 1 2+2+0 5
Дрвене и зидане конструкције  3+2+0 5
Изборни предмет 4К*  2
Изборни предмет 5К*  2

  Часови ЕСПБ
Матрична анализа конструкција 4+2+0 7
Теорија бетонских конструкција 2 2+3+0 6
Металне конструкције 2 2+2+0 5
Теорија плоча и љуски 2+2+0 5
Фундирање  3+3+0 7
Стручна пракса  2

Семестар 7 Семестар 8

  Часови ЕСПБ
Динамика конструкција и земљотр. инжењерство 3+2+0 6
Менаџмент и технологија грађења 3+2+0 5
Метод коначних елемената 2+2+0 4
Пројектовање и грађење бет. конструкција 1 2+2+0 5
Металне конструкције у зградарству 2+2+0 4
Изборни предмет 6К*  3

  Часови ЕСПБ
Пројектовање и грађење бетонских конструкција 2  2+2+0 4
Изборни предмет 7К*  3
Изборни предмет 8К*  4
Изборни предмет 9К*  4
Изборни предмет 10К*  4
Изборни предмет 11К*  2
Дипломски рад  12

*Изборни предмети

Изб. поз. Часови ЕСПБ
4К Технологија бетона 2+1+0 2
 Енергетска ефикасност и сертиф. зграда 2+1+0 2
5К Завршни радови и инсталације 2+0+0 2
 Хидротехника 2 2+0+0 2
6К Примена рачунара у пројект. конструкција 2+0+2 3
 Основе спрегнутих конструкција 3+1+0 3
7К Стабилност конструкција 2+2+0 3
 Примена рачунара у пројект. конструкција 2+0+2 3

Изб. поз. Часови ЕСПБ
8К Испитивање констр. и основе експ. метода 2+2+0 4
 Еластопластична анализа линијских носача 2+2+0 4
9К Технологија грађења бетонских констр. 2+1+0 4
 Технологија производње металних констр. 2+1+0 4
10К Лепљене ламелиране дрвене конструкције 2+1+0 4
 Спрегнуте конструкције од челика и бетона 2+1+0 4
11К Управљање пројектима у грађевинарству 2+0+0 2
 Специјална поглавља металних 
            конструкција у зградарству 2+0+0 2
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ГРАЂЕВИНАРСТВО Основне академске студије Модул ХВЕ

Семестар 4

  Часови ЕСПБ
Теорија конструкција 3+3+0 7
Саобраћајни инфраструктурни системи 3+2+0 6
Хидрологија 3+2+0 7

Семестар 5 Семестар 6

  Часови ЕСПБ
Хидраулика 1 3+2.6+0.4 7
Инжењерска хидрологија 2+2+0 5
Квалитет вода 3+0+2 5
Бетонске конструкције 1 3+2+0 6
Изборни предмет 4Х*  5

  Часови ЕСПБ
Хидраулика 2 3+2.6+0.4 7
Комунална хидротехника 1 3+3+0 7
Дренажни системи 2+2+0 5
Хидротехничке грађевине 1 3+2+0 6
Основе фундирања 2+2+0 5
Стручна пракса  2

Семестар 7

  Часови ЕСПБ
Комунална хидротехника 2 2+2+0 5
Наводњавање 2+2+0 4
Менаџмент и технологија грађења у хидротех. 3+2+0 6
Изборни блок 5Х*  15

  Часови ЕСПБ
Регулација река 3+2.6+0.4 7
Коришћење водних снага 3+2+0 6
Изборни предмет 6Х*  5
Дипломски рад  12

*Изборни предмети

Изб. поз. Часови ЕСПБ
4Х Објектно оријентисано програмир. у грађ. 2+2+0 5
 Базе података у грађевинарству 2+2+0 5
5Х Планирање и контрола трошкова у грађ. 2+2+0 5
 Управљање чврстим отпадом 2+2+0 5
 Пројектовање и изградња објеката 
            хидротехничке инфраструктуре 2+2+0 5
 Инжењерска лимнологија 2+2+0 5
 Металне и дрвене конструкције 2+2+0 5

Изб. поз. Часови ЕСПБ
6Х Урбана хидрологија 2+2+0 5
 Геоинформациони системи 2+0+2 5
 Управљање пројектима 2+2+0 5
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ГРАЂЕВИНАРСТВО Основне академске студије Модул ПЖА

Семестар 4

  Часови ЕСПБ
Теорија конструкција 3+3+0 7
Механика вожње 2+1+0 5
Инжењерска геологија 2 2+2+0 4
Геодезија саобраћајница 2+2+0 4

Семестар 5 Семестар 6

  Часови ЕСПБ
Бетонске конструкције 1 3+2+0 6
Металне и дрвене конструкције 2+2+0 5
Геотехника саобраћајница 2+2+0 4
Основе хидротехнике 3+2+0 6
Менаџмент и технологија грађења 1 2+0+0 2
Изборни предмет 4С*  6

  Часови ЕСПБ
Планирање и пројектовање путева 1 4+2+0 8
Планирање и пројектовање железница 1 3+3+0 8
Основе фундирања 2+2+0 5
Саобраћајни тунели 2+2+0 4
Мостови 2+2+0 4
Стручна пракса  2

Семестар 7

  Часови ЕСПБ
Планирање и пројектовање путева 2 2+3+0 6
Планирање и пројект. железница 2 2+3+0 6
Коловозне конструкције 3+3+0 7
Горњи строј железница 3+3+0 7
Менаџмент и технологија грађења 2 2+2+0 4

  Часови ЕСПБ
Изборни предмет 5С*  4
Изборни предмет 6С*  4
Изборни предмет 7С*  5
Изборни предмет 8С*  5
Дипломски рад  12

*Изборни предмети

Изб. поз. Часови ЕСПБ
4С Планирање простора и саобраћаја 2+2+0 6
 Основе урбанизма 2+2+0 6

Изб. поз. Часови ЕСПБ
5С Одржавање путева 2+2+0 4
 Одржавање железничких пруга 2+2+0 4
6С CAD у пројектовању саобраћајница 2+2+0 4
 Саобраћајнице и животна средина 2+2+0 4
7С Менаџмент грађевинских предузећа 2+2+0 5
 Управљање пројектима 2+2+0 5
8С Урбана дренажа 2+1+0 5
 Урбана хидрометеорологија 2+1+0 5
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ГРАЂЕВИНАРСТВО Основне академске студије Модул МТИ

Семестар 4

  Часови ЕСПБ
Грађевинска физика 2+1+0 4
Саобраћајни инфраструктурни системи 3+2+0 6
Хидротехника 3+2+0 6
Изборни предмет 4М*  4

Семестар 5 Семестар 6

  Часови ЕСПБ
Теорија конструкција 1 3+2+0 6
Бетонске конструкције 1 3+2+0 6
Технологија бетона 2+1+0 2
Завршни радови и инсталације 2+0+0 2
Уговарање у грађевинарству 2+1+0 3
Базе података у грађевинарству 2+2+0 5
Објектно оријентисано програмирање у грађ. 2+2+0 5

  Часови ЕСПБ
Теорија конструкција 2 3+1+0 5
Основе фундирања 2+2+0 5
Грађевинска механизација 3+2+0 5
Мерење и вредновање радова у грађевинарству 2+2+0 5
Дрвене и зидане конструкције 2+2+0 4
Изборни предмет 5М*  5
Стручна пракса  2

Семестар 7

  Часови ЕСПБ
Методе планирања у грађевинарству 2+2+0 5
Металне конструкције 3+2+0 5
Бетонске конструкције 2 2+2+0 5
Технологија грађења 2 2+2+0 5
Грађевинска економија 2+2+0 4
Изборни предмет 6М*  6

  Часови ЕСПБ
Управљање инвестиционим пројектима 3+2+0 6
Пројектовање организације грађења 2+1+0 3
Изборни предмет 7М*  4
Изборни предмет 8М*  5
Дипломски рад  12

*Изборни предмети

Изб. поз. Часови ЕСПБ
4М  Претраживање података и закључивање
            у грађевинарству 2+2+0 4
 Операциона истраживања 2+2+0 4
5М Геоинформациони системи 2+0+2 5
 Менаџмент грађевинских предузећа 2+2+0 5
 Технологија грађења 1 2+2+0 5
6М Основе урбанизма 2+2+0 6
 Планирање простора и саобраћаја 2+2+0 6
 Одржавање објеката 2+2+0 6

Изб. поз. Часови ЕСПБ
7М Управљање људским ресурсима у грађ. 2+1+0 4
 Технологија производње металних констр. 2+1+0 4
8М Основе пројектовања применом
            BIM технологија 2+2+0 5
 Програмерске технике у базама података 2+2+0 5
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Геодезија и геоинформатика – 
основне академске студије 
трајање: 3 године  
еСПБ: 180 
звање: инжењер геодезије 

Поред општеобразовних предмета (мате-
матика, тех ничка физика, рачунарска 
геометрија, основе гео наука, основе 
менаџмента, информатика и про гра мирања), 
у оквиру студијског програма изу ча вају се 
технике геодетских мерења, геодет ски пре-
мер, геодетска метрологија, теоријска гео-
де зија, са те лит ска геодезија, инжењерска 
гео де зија, фо то гра мет рија и даљинска 
детекција, гео ин фор матика, ка тас тар непо-
кретности, уређе ње зем љиш не те ри то рије и 
картографија. 

Посебна пажња посвећује се практичној 
настави са циљем упознавања студената са 
извођењем гео детских радова у теренским 
условима. у оквиру шестог семестра изводи се 
стручна пракса и ради се синтезни рад.  

Структура студијског програма основних 
академ ских студија омогућава добре 
основе за наставак школовања на мастер 
академским студијама из области геодезије и 
геоинформатике на универ зитетима у Србији 
и европи.

По завршетку програма основних академских 
сту дија студент стиче следеће компетенције 
специ фич не за област геодезије и гео-
информатике:
 ■ извођење геодетских мерења за успо-

стављање референтних геодетских мрежа 
и референтних геодетских површи,
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 ■ руковођење, израду и одржавање катастра 
не покретности и катастра водова,

 ■ картографске радове на изради топо-
графских карата и карата посебне намене,

 ■ извођење радова у инжењерско техничким 
об ла стима,

 ■ извођење радова код израде техничке 
докумен тације геодетских радова.

 ■ извођење радова на припреми терена за 
сни ма ње из ваздуха и обрада података 
снимања, 

 ■ прикупљање геопросторних података 
приме ном различитих метода геодетског 
снимања,

 ■ извођење радова на формирању и одржа-
вању дигиталних база геопросторних 
података,

 ■ извођење радова на изради геодетских 
планова на основу података геодетских 
снимања, 

 ■ геодетско-техничке радове у поступку 
уређења земљишне територије комасацијом 
и радове у области експропријације,

ГЕОДЕЗИЈА И ГЕОИНФОРМАТИКА Основне академске студије

Семестар 1 Семестар 2

  Часови ЕСПБ
Математика 1 4+4+0 10
Техничка физика 1 2+1+1 5
Рачунарска геометрија 2+2+0 4
Основе геонаука 1+0+0 2
Основе информатике 2+2+0 5
Изборни предмет 1*  3

  Часови ЕСПБ
Математика 2 3+2+0 6
Техничка физика 2 2+1+1 5
Основе програмирања 2+2+0 5
Технике геодетских мерења 3+4+0 7
Теорија грешака геодетских мерења 2+2+0 5
Изборни предмет 2*  3

Семестар 3 Семестар 4

  Часови ЕСПБ
Математика 3 3+2+0 6
Геодетски премер 1 3+3+0 5
Геоинформатика 1 3+2+0 5
Катастар непокретности 1 3+2+0 5
Картографија 1 2+2+0 4
Рачун изравнања - основни курс 2+2+0 5

  Часови ЕСПБ
Геодетски премер 2 2+3+0 4
Практична настава из премера 0+0+4 4
Теоријска геодезија 2+0+0 3
Фотограметрија и даљинска детекција 1 2+2+0 5
Геоинформатика 2 3+2+0 5
Уређење земљишне територије 1 2+2+0 4
Картографија 2 2+2+0 5
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ГЕОДЕЗИЈА И ГЕОИНФОРМАТИКА Основне академске студије (наставак)

Семестар 5 Семестар 6

  Часови ЕСПБ
ГГеодетска метрологија 2+0+2 5
Сателитска геодезија 2+0+0 3
Фотограметрија и даљинска детекција 2 2+2+0 5
Инжењерска геодезија 1 2+2+0 5
Изборни предмет 3*  5
Изборни предмет 4*  5
Изборни предмет 5*  3

  Часови ЕСПБ
Основе менаџмента у геодезији 2+0+0 3
Инжењерска геодезија 2 2+2+0 4
Практична настава из инжењерске геодезије 0+0+3 3
Изборни предмет 6*  5
Изборни предмет 7*  3
Стручна пракса  2
Синтезни рад  9

*Изборни предмети

Изб. поз. Часови ЕСПБ
1 Основе економије 2+0+0 3
 Основе стварног и управног права 2+0+0 3
2 Страни језик 2+0+0 3
 Страни језик струке 2+0+0 3
3 Основе дигиталне обраде слике 2+2+0 5
 Геодезија у прост. планирању и урбанизму 2+2+0 5
4 Државни премер и прописи 2+0+0 5
 Глобални навигациони сателитски системи 2+0+0 5

Изб. поз. Часови ЕСПБ
5 Геодетски премер 3 2+2+0 3
 Визуелизација и презентација 3Д модела 
            у геодезији 2+0+2 3
6 Дигитално моделирање терена 2+2+0 5
 Гравиметрија 2+2+0 5
7 Практични рад из геодетске метрологије 0+0+3 3
 Практични рад из геоинформатике 0+0+3 3
 Практични рад из фотограметрије 0+0+3 3
 Практични рад из картографије 0+0+3 3
 Практични рад из геодетског премера 0+0+3 3
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Грађевинарство – мастер 
академске студије 
трајање: 1 година 
еСПБ: 65 
звање: мастер инжењер грађевинарства 

за овај студијски програм могу да конкуришу 
кан дидати са претходно завршеним основ-
ним ака дем ским студијама из области грађе-
винарства на ко ји ма су стекли најмање 240 
еСПБ бодова. за упис се формира ранг листа 
на основу успеха на ос новним студијама.

Студијски програм састоји се од пет изборних 
по дручја (модула):
 ■ Конструкције (КОн),
 ■ Хидротехника и водно-еколошко инже-

њерство (Хве),
 ■ Путеви, железнице и аеродроми (ПЖА),
 ■ Менаџмент, технологије и информатика у 

гра ђевинарству (Мти),
 ■ Грађевинска геотехника (ГГт).

Оваква подела прати поделу изборних 
подру чја на основним студијама програма 
Грађевинарство. Че ти ри модула са основних 
студија су и даље при сут на, уз додатак 
модула Грађевинска геотех ника. Сту ди је су 
замишљене као продубљивање академ ских 
компетенција студената који су завршили прет-
ход ни степен студија грађевинарства. у струк-
тури пред мета на свим модулима заступљене 
су спе ци фичне области грађевинарства које 
не пред став љају свако дневну инжењерску 
праксу, већ комплексне обасти које захтевају 
додатна знања и способости за њихово 
сагледавање и решавање.

на модулу Конструкције обрађују се 
предмети који треба да оспособе инжењере 
за пројектовање и извођење нестандардних 
објеката као што су мос тови, водоторњеви, 
бране, подземне конструкције и слично. Међу 
изборним предметима налазе се и важни 
теоријски предмети који дају основе и за 
озбиљније истраживачке радове (нелинеарна 
анализа конструкција). 

Модул Хидротехника и водно-еколошко 
инжењер ство бави се специфичностима 
везаним за под зем не воде са посебним 
акцентом на њихов ква ли тет, хи дроенергетско 
коришћење вода и об јек те плов них путева и 
пристаништа. такође се изу ча ва ју напредни 
курсеви хидротехничких грађе ви на и кому-
налне хидротехнике. Основе за истра жи вач ки 
рад добијају се у предметима о мерењима и 
ну ме рич ким методама у хидротехници.



52 | универзитет у БеОГрАДу - ГрАЂевинСКи ФАКуЛтет

на модулу Путеви, железнице и аеродроми 
фоку си ра се на планирање, пројектовање 
и из градњу градских саобраћајница, желе-
зничких станица и аеродрома, уз предмете 
који треба да развију код студената 
способност за израду пројеката сло же нијих 
система (примена геоинформационих си-
стема, оптимизација система итд).

Модул Менаџмент, технологије и информатика 
у грађевинарству нуди велики број изборних 
пред мета за надоградњу основних знања из 
обла сти уп рав љања пројектима, организације 
грађе ња и при ме не информатичких метода 
у грађе ви нар ству, чиме даје студентима 
компетенције за учест во ва ње у реа лизацији 
великих грађевинских про је ка та и ши року 
основу за истраживања у број ним обла стима 
које налазе своју примену у грађе винарству.

Модул Грађевинска геотехника се преклапа 
са мо ду лом Конструкције у обавезним 
предметима, док међу изборним предметима 
проширује фунда мен тална знања студената 
у правцу специфичних гео техничких про-
блема као што су заштита темељ них јама и 
управљање депонијама.

Предмети студијског програма слушају 
се углавном у првом семестру, док је 
други семестар резервисан за студијски 
истраживачки рад на припреми мастер рада 
(који вреди 10 еСПБ) и израду мастер рада (20 
еСПБ). Поред похађања наставе, у обавезе 
студената спада стручна пракса (5 еСПБ) 
у трајању од месец дана која се обавља у 
пројектантским бироима, научним институтима 
или државним институцијама из делатности 
грађевинарства и сродних области.

По завршетку програма мастер академских 
студија грађевинарства студент стиче опште 
академске и личне способности за:
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 ■ критичку процену аргумената, претпо-
ставки, концепата и података при доно-
шењу одлука,

 ■ решавање инжењерских проблема на 
креативан начин,

 ■ примењивање напредних рачунских моде-
ла у решавању техничких проблема,

 ■ комуникацију са међународним окружењем,
 ■ истраживачке активности на анализи и 

реша вању посебних проблема у грађе-
винској теори ји и пракси.

По завршетку програма мастер академских 
студија студент стиче следеће компетенције 
спе цифичне за област Грађевинарства:
 ■ пројектовање и извођење свих врста 

грађевин ских конструкција објеката у 
високоградњи, ниско градњи и хидро-
градњи,

 ■ пројектовање и извођење радова на 
санацији и реконструкцији оштећених 
објеката,

 ■ пројектовање и изградња хидротехничких 
об је ката и инфраструктуре свих врста и 
капа цитета,

 ■ примена савремених метода за анализу 
транс портних процеса у површинским и 
подземним водама,

 ■ примена методологија за планирање на 
свим нивоима и пројектовање у свим фаза-
ма град ских саобраћајница, аеродрома, 
железнич ких станица и саобраћајних 
чворова,

 ■ пројектовање и извођење свих врста 
грађевин ских објеката у области гео-
технике,

 ■ израда и спровођење пројеката управљања 
из градње и опремања објеката, 

 ■ израда прединвестиционих студија и 
процена вредности грађевинских радова и 
објеката,

 ■ примена метода за оцену утицаја грађе-
винских објеката на животну средину и 
техничких мера заштите животне средине 
у процесу плани ра ња, пројектовања, 
грађења и одржавања објеката.

По завршетку овог програма студенти могу 
наста вити своје образовање на програму 
докторских студија Грађевинарство на Грађе-
винском факулте ту у Београду или на сродним 
студијама у земљи и иностранству. Поред тога, 
студенти који заврше овај студијски програм 
имају проходност и ка спе цијалистичким 
академским студијама.
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ГРАЂЕВИНАРСТВО Мастер академске студије Модул КОН

Семестар 1 Семестар 2

  Часови ЕСПБ
Бетонски мостови 3+2+0 5
Метални мостови 3+2+0 5
Специјална поглавља бетонских конструкција 2+2+0 5
Хидротехничке конструкције 2+2+0 5
Изборни предмет 21К*  5
Изборни предмет 22К*  5

  Часови ЕСПБ
Стручна пракса  5
Студијски истраживачки рад на припреми мастер рада 10
Мастер рад  20

*Изборни предмети

Изб. поз. Часови ЕСПБ
21К Санација, реконструкција и одржавање 
            бетонских конструкција 2+2+0 5
 Санација, реконструкција и одржавање 
            зиданих и дрвених конструкција 2+2+0 5
 Лаке металне конструкције 2+2+0 5
 Металне конструк. инжењерских објеката 2+2+0 5
 Савремени материјали у грађевинарству 2+2+0 5
 Специјални проблеми фундирања 2+2+0 5

Изб. поз. Часови ЕСПБ
22К Виши курс из МКЕ 2+2+0 5
 Механика стена и подземне конструкције 2+2+0 5
 Посебна поглавља земљотресног
            инжењерства 2+2+0 5
 Анализа конструкција на динамичка
            оптерећења 2+2+0 5

ГРАЂЕВИНАРСТВО Мастер академске студије Модул ХВЕ

Семестар 1 Семестар 2

  Часови ЕСПБ
Експлоатација и заштита подземних вода 2+1.75+0.25 5
Водопривредни системи 3+2+0 5
Пловни путеви и пристаништа 2+1.75+0.25 5
Изборни блок 21Х*  15

  Часови ЕСПБ
Стручна пракса  5
Мерења у хидротехници 2+0+2 5
Нумеричке методе у хидротехници 2+2+0 5
Мастер рад  20

*Изборни предмети

Изб. поз. Часови ЕСПБ
21Х Хидротехничке грађевине 2 2+2+0 5
 Комунална хидротехника 3 2+2+0 5
 Заштита од поплава 2+2+0 5
 Хидроинформатика 2+2+0 5
 Стохастичка хидрологија 2+2+0 5
 Насуте конструкције и стабилност косина 2+2+0 5
 Гео-еколошко инжењерство 2+2+0 5
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ГРАЂЕВИНАРСТВО Мастер академске студије Модул ПЖА

Семестар 1 Семестар 2

  Часови ЕСПБ
Градске саобраћајнице 3+2+0 7
Железничке станице 3+2+0 7
Аеродроми 2+2+0 4
Геоинформациони системи у саобраћајницама 2+0+2 4
Изборни блок 21С*  8

  Часови ЕСПБ
Стручна пракса  5
Студијски истраживачки рад на припреми мастер рада 10
Мастер рад  20

*Изборни предмети

Изб. поз. Часови ЕСПБ
21С Управљање одржавањем саобраћајница 2+2+0 4
 Методологија пројектовања 4+0+0 4
 Оптимизација система 2+2+0 4
 Међународни грађевински пројекти 2+2+0 4
 Планирање и контрола трошкова у грађ. 2+2+0 4

Изб. поз. Часови ЕСПБ
21С 3Д моделовање и визуелизација у грађ. 2+2+0 4
 Депоније чврстог отпада 2+2+0 4
 Потпорне конструкције саобраћајница 2+2+0 4
 Одабрана поглавља геотехнике
            саобраћајница 2+2+0 4

ГРАЂЕВИНАРСТВО Мастер академске студије Модул МТИ

Семестар 1 Семестар 2

  Часови ЕСПБ
Изборни блок 21М*  30

  Часови ЕСПБ
Стручна пракса  5
Студијски истраживачки рад на припреми мастер рада 10
Мастер рад  20

*Изборни предмети

Изб. поз. Часови ЕСПБ
21М Савремене методе планирања 2+2+0 5
 Енергетски менаџмент 2+2+0 5
 Планирање и контрола трошкова у грађ. 2+2+0 5
 Примена BIM-а у управљању пројектима 2+2+0 5
 Вредновање грађевинских објеката 3+1+0 5
 Маркетинг у грађевинарству 2+2+0 5
 Управљање квалитетом и вредносно
            инжењерство 2+2+0 5
 Међународни грађевински пројекти 2+2+0 5

Изб. поз. Часови ЕСПБ
21М Технологија грађевинских радова 3 2+2+0 5
 Изградња објеката хидротехничке 
            инфраструктуре 2+2+0 5
 Савремени материјалиу грађевинарству 2+2+0 5
 Управљање ризиком и одрживошћу у грађ. 2+2+0 5
 Виши курс из операционих истраживања 2+2+0 5
 Изградња објеката саобраћајне инфрастр.  2+2+0 5
 Основе хидротехничких конструкција 2+2+0 5
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ГРАЂЕВИНАРСТВО Мастер академске студије Модул ГГТ

Семестар 1 Семестар 2

  Часови ЕСПБ
Специјални проблеми фундирања 2+2+0 5
Механика стена и подземне констр. 2+2+0 5
Потпорне конструкције 2+2+0 5
Насуте конструкције и стабилност косина 2+2+0 5
Специјална поглавља бетонских конструкција 2+2+0 5
Изборни блок 21ГГ*  4

  Часови ЕСПБ
Стручна пракса  5
Геотехничка теренска и лаборат. испитивања 2+0+2 3
Нумеричке методе у геотехници 2+2+0 4
Методе побољшања тла 2+1+0 4
Мастер рад  20

*Изборни предмети

Изб. поз. Часови ЕСПБ
21ГТ  Специјална поглавља из инжењерске
             геологије 2+0+0 4
  Гео-еколошко инжењерство 2+2+0 4
  Геотехничко земљотресно инжењерство 2+2+0 4
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Геодезија и геоинформатика – 
мастер академске студије 
трајање: 2 године 
еСПБ: 120 
звање: мастер  инжењер геодезије 

Студијски програм се састоји од три изборна 
по дручја (модула):
■■ геодезија,
■■ геоинформатика и
■■ управљање непокретностима.

Мастер академске студије из геодезије 
и геоинформатике конципиране су као 
продубљивање академских компетенција 
студената који су завршили основне студије 
геодезије и геоинформатике. у структури 
предмета на свим модулима заступљене су 
специфичне области геодезије које не пред-
стављају свакодневну инжењерску праксу већ 
комплексне области које захтевају додатна 
знања за њихово сагледавање и решавање.

Модул Геодезија садржи предмете који се 
односе на три области геодезије: теоријска 
геодезија, Гео детски премер и инжењерска 
геодезија. у ок ви ру теоријске геодезије 
изучавају се: физичка гео дезија, геодетскe 
референтнe мреже, геодетска астрономија, 
сателитска и инерцијална навигација. у 
оквиру об ла сти Геодетског премера изучавају 
се: методе прет ходне анализе и оптимизације 
у гео детском пре меру, критеријуми квалитета 
гео детских мрежа и про јектовање у геодетском 
пре меру. у оквиру ин же њерске геодезије 
изучавају се: деформациона ана ли за 
инжењерских објеката, пројектовање гео дет-

ских радова у инжењерству и формирање ин-
фор ма ци оних система инжењерских објеката. 
неоп ход не оп штеобразовне теоријске основе 
обух ва та ју: дигиталну обраду сигнала, елек-
тронику у гео де зи ји, објектно оријентисано 
програмирање и ра чун из рав нања. Посебна 
паж ња се посвећује прак тич ној нас та ви из 
геодезије, стручној пракси и изра ди про је ката 
из све три области. 

у оквиру модула Геоинформатика студенти 
стичу знања неопходна за пројектовање 
и управљање пројектима у геодезији, за 
коришћење напредне технике и технологије 
за прикупљање и обраду масовне количине 
геопросторних података, за из раду просторних 
база података и просторних ана лиза. Студенти 
продубљују знања стечена у ок виру ос нов-
них академских студија из електро ни ке и ди-
ги талне обраде сигнала, рачуна израв на ња, 
по зи ци о нирања, пројектовања и управ ља ња 
про јек тима, про грамирања и развоја ин фор ма-
ци о них сис те ма, фотограметрије и даљин ске 
де тек ције, гео граф ских информационих сис-
тема, кар то гра фи је, уређења земљишне тери-
то ри је, ка тастра не по крет ности и управљања 
непо крет но сти ма. Сту ден ти ма је омогућено 
да кроз ве ли ки број пред мета изаберу уже 
области ин те ре со ва ња. Садржај пред мета је 
савремен и омо гу ћа ва сту ден тима ов ла да ва ње 
најновијим тех но ло гијама. По себ на паж ња је 
посвећена сти ца њу прак тич них искус тава, где 
сту денти кроз реа ли зацију прак тичних за да-
така про веравају и утврђују стечена знања и 
стичу веш ти не у раду са стандардном опремом 
и софт верским алатима.

Модул управљање непокретностима произа-
шао је из рада на TEMPUS пројекту у коме 
Грађевински факултет учествује са неколико 
страних универзи тета. Модул садржи три блока 
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сти не по крет ности. технички блок садржи 16 
пред мета, од којих је 11 обавезних, а остали 
су изборни. По себна пажња усмерена је на 
самосталан и ис тра живачки рад студената 
где се од студената оче ку је активно учешће 
у наставном процесу. вежбе су аудиторне, 

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, анали за 
улагања у непокретности и процена вред но-
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рачунарске или рачунске, а изводе се и 
кроз те рен ску практичну наставу и бо равак 
у геодетским ор га ни зацијама и државним 
институцијама.

По завршетку програма мастер академских 
сту дија Геодезије студент стиче компетенције 
за про јек товање, организацију и надзор над 
изво ђе њем за области:
 ■ геодетских радова на успостављању 

референт них геодетских мрежа (нацио-
налне активне и пасивне мреже, локалне 
референтне мреже, нивелманске и гра-
виметријске мреже),

 ■ геодетских радова на успостављању 
референт них геодетских површи, односно 
одређивању спољашњег гравитационог 
поља (регионални гравиметријски премер, 
геоид, квазигеоид),

 ■ геодетских метролошких радова и њихове 
стан дардизације,

 ■ истражних геодинамичких радова и одређи-
ва њу просторног померања земљине коре,

 ■ фотограметријских радова на снимању 
терена из ваздуха и терестричких фото-
граметријских радова у снимању фасада 
објеката, археолош ких ископина и гео-
лошких радова, индустрији, рударству и 
заштити споменика културе,

 ■ радова на формирању и одржавању диги-
талних база геопросторних података,

 ■ државног премера, оснивања и одржавања 
ка тастра непокретности и катастра водова,

 ■ геодетско-техничких радова у поступку 
уре ђе ња земљишне територије комасацијом 
и радова у области експропријације,

 ■ картографских радова на изради 
топографских карата и карата посебне 
намене,

 ■ радова у инжењерско-техничким областима 
(гра ђевинарству, архитектури, урбанизму, 
ин дустрији, пољопривреди, шумарству и 
другим).

Осим наведеног мастер инжењери геодезије 
оспособљени су за:
 ■ реализацију научно истраживачких про-

јеката,
 ■ едукацију кадрова у нижим образовним 

про фи лима (геодетског, грађевинског, 
архитектонског и шумарског),

 ■ процену вредности непокретности,
 ■ послове у управљању и изградњу тржишта 

не покретности,
 ■ израду и одржавање геопросторних инфор-

ма ци оних система,
 ■ вршење разних анализа и интерпретацију 

гео просторних података.
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ГЕОДЕЗИЈА И ГЕОИНФОРМАТИКА Мастер академске студије Модул Геодезија 

Семестар 1 Семестар 2

  Часови ЕСПБ
Геодетска астрономија 2+2+0 5
Дигитална обрада сигнала 2+2+0 6
Оптимизација у геодетском премеру 2+2+0 5
Рачун изравнања - напредни курс 2+2+0 5
Теорија сателитског позиционирања 2+2+0 5
Изборни предмет 1*  6

  Часови ЕСПБ
Геодетске референтне мреже 2+2+0 5
Деформациона анализа инжењерских објеката 2+2+0 5
Методологија пројектовања у геодезији 2+2+0 5
Пројектовање геодетских радова у инжењерству 2+2+0 5
Физичка геодезија 2+2+0 5
Практична настава из геодезије 0+0+5 3

Семестар 3 Семестар 4

  Часови ЕСПБ
Изборни предмет 2 и 3*    10
Изборни предмет 4 и 5*  12
Изборни предмет 6*  6
Стручна пракса  2

  Часови ЕСПБ
Студијски истраживачки рад на припреми мастер рада 10
Мастер рад  20

*Изборни предмети

Изб. поз. Часови ЕСПБ
1 Електроника у геодезији 3+0+1 6
 Механика у геодезији 3+1+0 6
2 Обезбеђење квалитета геодетских мерења 2+2+0 5
 Инжењерска фотограметрија 2+2+0 5
 Геодезија у индустрији 2+2+0 5
 Геодезија у формирању информационих 
            система инжењерских објеката 2+2+0 5
 Моделирање објеката у 3Д простору 2+2+0 5
 Анализа података временских серија 2+2+0 5
 Мерне методе физичке геодезије 2+2+0 5
 Управљање пројектима у геодезији 2+2+0 5

Изб. поз. Часови ЕСПБ
3 Објектно оријентисано програмирање 2+2+0 6
 Геодетски референтни системи 2+2+0 6
 Сателитска и инерцијална навигација 2+2+0 6
 Астрометријске методе 2+2+0 6
 Нумеричке методе физичке геодезије 2+2+0 6
 Геодетска геодинамика 2+2+0 6
 Терестричко ласерско скенирање
            у инжењерству 2+2+0 5
4 Пројекат из геодетског премера 0+0+6 6
 Пројекат из геодезије 0+0+6 6
 Пројекат из инжењерске геодезије 0+0+6 6
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ГЕОДЕЗИЈА И ГЕОИНФОРМАТИКА Мастер академске студије Модул Геоинформатика 

Семестар 1 Семестар 2

  Часови ЕСПБ
Географски информациони системи 3+2+0 7
Објектно оријентисано програмирање 2+2+0 6
Изборни предмет 1*  6
Изборни предмет 2*  5
Изборни предмет 3*  5

  Часови ЕСПБ
Дигитална фотограметрија 3+2+0 6
Информационе технологије у картографији 2+2+0 5
Катастар непокретности 2 2+2+0 5
Методологија пројектовања у геодезији 2+2+0 5
Пројектовање геоинформационих система 2+2+0 5
Изборни предмет 4*  5

Семестар 3 Семестар 4

  Часови ЕСПБ
ГИС програмирање 0+3+0 3
Даљинска детекција 2+2+0 5
Државна картографија 2+2+0 5
Изборни предмет 5*  5
Изборни предмет 6*  5
Изборни предмет 7*  5
Стручна пракса  2

  Часови ЕСПБ
Студијски истраживачки рад на припреми мастер рада                        10
Мастер рад  20

*Изборни предмети

Изб. поз. Часови ЕСПБ
1 Дигитална обрада сигнала 2+2+0 6
 Електроника у геодезији 3+0+1 6
2 Теорија сателитског позиционирања 2+2+0 5
 Физичке основе даљинске детекције 2+2+0 5
3 Дигитална обрада слике 2+2+0 5
 Инжењерска фотограметрија 2+2+0 5
 Физичке основе даљинске детекције 2+2+0 5
4 Web програмирање 2+2+0 5
 Локацијски базирани сервиси 2+2+0 5
 Картографске пројекције 2+2+0 5
 Базе података - напредни курс 2+2+0 5

Изб. поз. Часови ЕСПБ
5 Wеб картографија 2+2+0 5
 Комасација - напредни курс 2+2+0 5
 Web GIS 2+2+0 5
6 Геостатистика 2+2+0 5
 Геодезија у уређењу простора 2+2+0 5
 Процена вредности непокретности 2+2+0 5
 Програмирање у PL/SQL-у 2+2+0 5
7 Пројекат из геоинформатике 0+0+5 5
 Пројекат из фотограметрије 0+0+5 5
 Пројекат из картографије 0+0+5 5
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ГЕОДЕЗИЈА И ГЕОИНФОРМАТИКА Мастер академске студије Модул Управљање непокретностима 

Семестар 1 Семестар 2

  Часови ЕСПБ
Географски информациони системи 3+2+0 7
Право у просторном планирању и заштити 
животне средине 3+2+0 6
Право у управљању непокретностима 4+2+0 7
Тржиште непокретности 3+2+0 5
Изборни предмет 1*  5

  Часови ЕСПБ
Анализа улагања у непокретности 3+2+0 5
Катастар непокретности 2  2+2+0 5
Комасација - основни курс 2+2+0 5
Методологија пројектовања у геодезији 2+2+0 5
Управљање урбаним земљиштем 3+2+0 5
Изборни предмет 2*  5

Семестар 3 Семестар 4

  Часови ЕСПБ
Комасација – напредни курс  2+2+0 5
Процена вредности непокретности 2+2+0 5
Изборни предмет 3 и 4*  10
Изборни предмет 5*  5
Изборни предмет 6*  3
Стручна пракса  2

  Часови ЕСПБ
Студијски истраживачки рад на припреми мастер рада                         10
Мастер рад  20

*Изборни предмети

Изб. поз. Часови ЕСПБ
1 Геостатистика 2+2+0 5
 Заштита животне средине 2+2+0 5
2 Преговарање и комуникација 2+2+0 5
 Информационе технологије у картографији 2+2+0 5
3 и 4 Управљање пројектима у геодезији 2+2+0 5
 Web GIS 2+2+0 5
 Даљинска детекција 2+2+0 5

Изб. поз. Часови ЕСПБ
5 Инфраструктура 2+2+0 5
 Природни ресурси 2+2+0 5
 Геодезија у уређењу простора 2+2+0 5
6 Пројекат из катастра непокретности 0+0+5 3
 Пројекат из геодезије у урбанизму 0+0+5 3
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Главни иновативни елемент програма односи 
се на комбиновање традиционалног и учења 
на даљину. Студенти похађају курсеве уз 
помоћ флексибилних алатки за учење на 
даљину, интегрисаних у веб-платформу. Циљ 
овог програма је да се промовише размена 
знања и идеја између наставника и студената о 
питањима везаним за воду и заштиту животне 
средине.

упис се заснива на академским и интелек-
туалним квалитетима кандидата, као и на 
њиховој мотивацији и претходном искуству. у 
циљу стварања мултикултуралног окружења 
за учење, тежи се постизању равнотеже 
између различитих географских и научно-
стручних окружења полазника овог програма.

Кандидати морају имати добар успех са 
завршених основних студија на једном 
од признатих универзитета из области 
инжењерства у трајању од најмање 4 пуне 
академске године. Кандидати са другом 
врстом основних студија ће исто бити раз-
матрани уколико покажу да су, кроз рад или 
истраживачко искуство, достигли довољан 
ниво знања о водним ресурсима и питањима  
управљања заштитом животне средине.

Писмени испити се одржавају на крају сваког 
семестра и захтевају физичко присуство 
студента. испити се одржавају у просторијама 
институције у којој су студенти регистровани 
(Грађевински факултет, универзитет у Бео-
граду).

Студент мора да заврши истраживачки 
пројекат, праксу и да напише тезу. истра-
живачки пројекат, пракса и теза се вреднују 
укупно 32 еСПБ.

По успешном завршетку EDUCATE! Програма 
студенти могу да изаберу да наставе студије у 

Educate! –Специјалистичке 
академске студије
трајање: 2 године 
еСПБ: 120 
звање: Специјалиста инжењер заштите 
животне средине

Специјалистички академски студијски програм 
из области водних ресурса и управљања 
животном средином - EDUCATE!, је програм 
међународног карактера који организују 4 
водећа универзитета из Југоисточне европе: 
национални технички универзитет у Атини, 
универзитет у Београду (Грађевински факул-
тет), Грађевински универзитет у Букурешту и 
универзитет у Љубљани.

Полазници EDUCATE! Програма су из целог 
света, пре свега, недавно свршени студенти, 
као и заинтересовани професионалци из 
јавног и приватног сектора који желе да се 
даље усавршавају   области водних ресурса и 
управљања животном средином.

Програм има за циљ да унапреди и прошири 
стечена академска звања полазника у следећим 
областима: интегрално управљање градским 
водама (пројектовање, моделирање и управљање 
системима водоснабдевања и каналисања кишних 
и отпадних вода, третману вода итд.), интегрално 
управљање сливовима укључујући површинске 
и подземне токове, законске регулативе везане 
за воду и животну средину (са нагласком на еу 
законодавство и директиве Eвропске уније о 
водама и животној средини), утицај друштвенихи 
економских процеса, студије утицаја на животну 
средину, учешће јавности у процесу доношења 
одлука итд.
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правцу стицања звања доктора наука уколико 
испуњавају и друге потребне услове за упис 
на докторске студије.

Образовни исходи овог програма укључују 
знање, разумевање, могућност примене 
стечених знања и вештина, критичке анализе 
и доношења одлука по различитим питањима 
везаним за водне ресурсе и управљање 
заштитом животне средине:
 ■ након што развију и обнове знања и 

разумевања основних процеса из области 
хидрологије, хидраулике, екологије, хемије 
и микробиологије у тематској области 
1, студенти су у стању да прате и да се 
активно укључе у више специјализоване 
теме. Студенти почињу да стичу способност 
да функционишу у мулти-националним 
тимовима.

 ■ у тематској области 2 се развијају 
специфичне способности за разумевање 
система градских вода, процеса који се на 
њих односе, као и  процеса анализирања, 
пројектовања, моделирања и управљања 
свим аспектима тих система. Студенти 
уче како да критички размотре резултате 
теренских истраживања и расположивих 
подлога, и да разумеју утицај инжењерских 
решења у физичком и друштвеном кон-
тексту. ит писменост, вештине извештавања 
и презентовања се додатно унапређују, као 
и способности студената да функционишу у 
мулти-националним тимовима.

 ■ у тематској области 3 се развијају 
специфичне способности за разумевање 
питања везаних за управљање сли-
вовима. разноврсни, специфични хидро-
информатички алати су развијени за 
анализу, моделирањеи управљање свим 
кључним аспектима сливова. ит, анализа 

података, извештавање и вештине пре-
зентовања се додатно усавршавају, као и 
неопходне вештине за самостално учење.

 ■ током тематске области 4 студенти се 
оспособљавају за разумевање законо-
давства које се тиче воде и животне 
средине, са нагласком на законодавство 
еу и Оквирну директиву о водама (WFD), 
хармонизацију законске регулативе 
и друштвених процеса, као и улогу 
учешћа јавности у процесу доношења 
одлука. Додатно, развија се разумевање 
процене утицаја на животну средину, 
њених компоненти, употреба различитих 
технологија и мера које се налазе у 
широкој употреби и њиховим могућностима 
да допринесу одрживом развоју.

 ■ израда Специјалистичке тезе даје 
могућност студентима да се фокусирају 
на одређену област интересовања која 
се односи на водне ресурсе и управљање 
животном средином. Овај део студија 
омогућава студентима да постану независни 
и самокритични истраживачи и/или про-
фесионалци, да критички процењују, 
тумаче и групишу резултате истраживања 
и на тај начин развијају способности у 
решавању проблема и доношењу одлука. 
због међународног карактера овог про-
грама тезе се фокусирају, колико год 
је могуће, на прекогранична питања 
интегралног управљања водним ресурсима, 
чиме ће се допринети бољем  разумевању 
и комуникацији у решавању проблема 
везаних за водне ресурсе.
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Енергетска ефикасност, 
одржавање и процена вредности 
објеката у високоградњи –
Специјалистичке академске 
студије
трајање: 1 година 
еСПБ: 60 
звање: специјалиста инжењер енергетске 
ефикасности у зградарству

Овај Студијски програм траје два семестра, тј. 
једну школску годину и вреднује се са укупно 
60 еСПБ бодова. услов за упис на студијски 
програм су завршене дипломске академске 
студије са најмање 300 еСПБ бодова из 
области грађевинарства, машинства или 
архитектуре. Конкурс за упис студената на 
специјалистичке академске студије расписује 
универзитет у Београду пред почетак сваке 
школске академске године. ранг листа за 
пријем кандидата се формира на основу опште 
просечне оцене на основним и дипломским 
академским студијама. настава се одвија 
кроз предавања, вежбе, консултације, израду 
семинарских радова, стручну праксу и друге 
облике наставе.

Циљ овог студијског програма је постизање 
компетенција и академских вештина из 
области “енергетска ефикасност, одржавање и 
процена вредности објеката у високоградњи”, 
међу којима су најзначајније: прорачун 
енергетских карактеристика зграде, прорачун 
годишње потребе енергије за грејање и 
хлађење објеката у високоградњи, препоруке 

за побољшање енергетских перформанси 
објеката у високоградњи, процена тржишне 
вредности објеката у високоградњи, дефини-
сање оптималне стратегије одржавања објекта, 
прорачун трошкова одржавања објеката у 
високоградњи у фази експлоатације. Стручно 
усавршавање на овим специјалистичким 
студијама омогућује студентима да стекну 
квалификације и потребна знања за полагање 
стручног испита и добијање лиценце за 
послове израде енергетских пасоша, као и 
квалификације за проценитеља вредности 
некретнина. Основна друштвена сврха овог 
програма је да оспособи кадрове који су несум-
њиво потребни у грађевинарству. значај и 
потреба за знањима која даје овај студијски 
програм су добила на значају нарочито након 
усклађивања домаћих стандарда из области 
енергетске ефикасности са регулативом еу. 

Студенти која заврше ове студије стичу 
академски назив специјалиста инжењер енер-
гетске ефикасности у зградарству.
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Енергетска ефикасност, одржавање и процена вредности објеката у високоградњи Последипломске 
студије/Специјалистичке академске студије 

Семестар 1 Семестар 2

  Часови ЕСПБ
Архит. аспекти енергетске ефикасности зграда 2+1+0 4
Грађевинска физика 2+2+0 5
Елементи науке о топлоти 2+2+0 5
Енергетска ефикасност и сертификација зградa 3+3+0 8
Термотехнички системи                                                                         2+2+0 4         
Енергетски менаџмент                                                                           2+1+0 4
Осветљење у зградарству                                                                     2+1+0 4

  Часови ЕСПБ
Вредновање грађев. објеката у високоградњи 2+2+0 5
Енергетски ефикасни грађевински материјали 2+2+0 4
Одржавање зграда 2+2+0 5
Специјалистички рад 0+0+10 14
Стручна пракса                                                                                           0+0+0                    2
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Грађевинарство – докторске 
студије 
трајање: 3 године 
еСПБ: 180 
звање: доктор техничких наука – 
грађевинарство

Студијски програм докторских студија 
Грађевинарство омогућава студентима да 
стекну знања, вештине, опште и специфичне 
способности и компетенције да самостално 
решавају теоријске и практичне проблеме из 
области грађевинског инжењерства; организују 
и остварују развојна и научна истраживања; 
реализују развој нових технологија и 
поступака, користећи најсавременија знања 
из грађевинарства; критички мисле, делују 
креативно и независно; поштују принципе 
етичког кодекса квалитетне научне праксе и 
доприносе развоју грађевинског инжењерства 
и науке уопште.

у оквиру студијског истраживачког рада на 
докторским студијама, студент савладава све 
фазе бављења научним радом у грађевинском 
инжењерству, од планирања и израде 
научног пројекта, презентације пројекта потен-
цијалним инвеститорима, до планирања и 
извођења практичног дела (експериментални 
рад) и теоријског дела истраживања, као и 
презентације резултата научног рада у виду 
извештаја, научних радова, патената или 
нових техничких решења. на тај начин студент 
је оспособљен да се укључи у реализацију 
међународних научних пројеката, као и да 
резултате научноистраживачког рада саопштава 
на научним конференцијама, објављује у 
научним часописима и другим публикацијама.

Савладавањем студијског програма студент 
стиче низ предметно-специфичних компе-
тенција, као што су: темељно познавање и 
разумевање грађевинског инжењерства, а 
посебно уже научне области из које ради 
докторску дисертацију; решавање различитих 
проблема употребом научних метода и 
поступака, који се примењују у грађевинском 
инжењерству; повезивање знања из различитих 
области (механика, теорија конструкција, 
физика, математика, материјали, хидротехника, 
саобраћајнице и друге) и њихова примена; 
праћење савремених достигнућа у области 
грађевинског инжењерства и сродних наука; 
коришћење стечених знања у разнородним 
подручјима у којима се грађевинско инже-
њерство примењује, коришћење и развој 
информационо-комуникационих технологија.
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ГРАЂЕВИНАРСТВО Докторске студије

Семестар 1 Семестар 2

  Часови ЕСПБ
Изборни блок 1 – бира се два предмета     8+4 17

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

Изборни блок 2 – бира се један предмет     4+2 8.5
Механика лома
Теорија пластичности
Савремени грађевински материјали и њихова примена
Управљање чврстим отпадом – напредни курс
Хидроинформатика
Реологија битумена и асфалтних мешавина

  Часови ЕСПБ
Изборни блок 3 – бира се три предмета    12+6 25.5

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 хидрoтехници – напредни курс
Стохастичка хидрологија
Одабрана поглавља горњег строја железница
Одабрана поглавља механике вожње
Одабрана поглавља пројектовања путева
Одабрана поглавља пројектовања коловозних конструкција
Одабрана поглавља система за управљање одржавањем путева
Одабрана поглавља железница
Међународне тендерске процедуре у грађевинарству
Економија грађевинских машина

Израда и публиковање рада    0+4 9

Семестар 3 Семестар 4

  Часови ЕСПБ
Изборни блок 4 – бира се два предмета     8+4 17

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

  Часови ЕСПБ
Докторска дисертација – лаб. истраживања 1    0+28 43

Семестар 5 Семестар 6
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Семестар 3 Семестар 4

  Часови ЕСПБ
Изборни блок 4 – бира се два предмета     8+4 17

Теорија композитних носача
Нумеричко моделирање нелинеарног понашања бетона
Вибрације конструкција
Утицај ветра на конструкције
Динамичка интеракција тла и објекта
Сигурност и позданост конструкција
Одабрана поглавља пројектовања специјалних металних 
конструкција великих распона
Специјални проблеми граничних стања металних и спрегнутих 
конструкција
Термика грађевинских објеката
Технологије пречишћавања отпадних вода
Технологије пречишћавања воде за пиће
Заштита од поплава
Транспортни процеси у хидротехници и екологији
Интегрално управљање градским водама
Одабрана поглавља Јавно-приватног партнерства у саобраћајној 
инфраструктури
Операциона истраживања – напредни курс
Технике машинског учења

  Часови ЕСПБ
Докторска дисертација – лаб. истраживања 1    0+28 43

Семестар 5 Семестар 6

  Часови ЕСПБ
Докторска дисертација – лаб. истраживања 2   0+30 30

  Часови ЕСПБ
Докторска дисертација – израда и публ. радова   0+10 10
Докторска дисертација – израда и одбрана   0+0 20
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Геодезија и геоинформатика – 
докторске студије
трајање: 3 године 
еСПБ: 180 
звање: доктор техничких наука – геодезија и 
геоинформатика

Студијски програм докторских студија 
Геодезија и геоинформатика омогућава 
студентима да, на кон завршених студија, 
стекну знања, веш тине, оп ште и специфичне 
способности и компе тен ци је да самостално 
решавају теоријске и прак тич не проблеме у 
области геодетског инже њер ства; ор га ни зују 
и остварују развојна и науч на ис тра жи вања; 
реа лизују развој нових техно ло гија и пос ту-
пака уз нај савременија знања из гео де зије; 
кри тич ки мисле, де лују креативно и не за-
висно; пош тују принципе етичког кодекса ква-
ли тетне науч не праксе и до при носе развоју 
гео дет ског ин же њерства и науке уопште.

у оквиру студијско истраживачког рада на 
док тор ским студијама, студент савладава 
све фазе бав љења научним радом у геодет-
ском ин же њер ству, од планирања и израде 
научног про јекта, пре зентације пројекта 
потенцијалним инве сти то ри ма, до планирања 
и извођења прак тичног дела (екс периментални 
рад) и теоријског дела истра жи ва ња, као и 
презентације резултата научног рада у виду 
извештаја, научних радова, патената или но-
вих техничких решења. на тај начин сту дент 
је оспособљен да се укључи у реализацију 
међу на род них научних пројеката, као и 
да резултате научно-истраживачког рада 
саопштава на научним конференцијама, 

објављује у научним часописима и другим 
публикацијама.

Савладавањем студијског програма студент 
стиче низ предметно-специфичних компе-
тенција, као што су: темељно познавање 
и разумевање гео дет ског инжењерства, а 
посебно уже научне области из које ради 
докторску дисертацију; способност решавања 
различитих проблема употребом науч них 
метода и поступака, који се примењују у гео-
дет ском инжењерству; повезивање знања из 
раз ли чи тих области (механика, информатика, 
елект роника, физика, математика, геодезија, 
гео ин фор матика и друге) и њихова примена; 
пра ће ње са вре мених до стиг нућа у области 
гео дет ског ин жењерства и срод них наука; ко-
риш ће ње стечених знања у раз но род ним под-
руч јима у којима се гео детско инжењерство 
при ме њује, коришћење и раз вој ин фор-
мационо-кому ника цио них технологија.
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ГЕОДЕЗИЈА И ГЕОИНФОРМАТИКА Докторске студије

Семестар 1 Семестар 2

  Часови ЕСПБ
Изборни блок 1 – бирају се три предмета   12+6 25.5

Одабрана поглавља математичке анализе
Одабрана поглавља из статистике
Методе оптимизације
Методологија научног истраживања
Физичке основе детекције у геодезији

  Часови ЕСПБ
Изборни блок 2 –  бирају се три предмета 12+6 25.5

Методе оптимизације у геодезији 
Методе прецизног сателитског позиционирања
Стандардизација у геодетској метрологији
Интегрисани геодетски мерни системи у инжењерству
Физичка геодезија - напредни курс
Анализа тачности терестричког ласерског скенирања
Просторно временска статистика

Израда и публиковање рада 0+4 9

Семестар 3 Семестар 4

  Часови ЕСПБ
Изборни блок 3 – бирају се два предмета 8+4 17

Квантитативне методе просторних анализа
Акредитација и сертификација – одабрана поглавља
Оптимизација у управљању непокретностима
Моделирање и оцена параметара тржишта непокретности
Математички модели геодетске астрономије
Сателитска навигација
Физичке основе мерних технологија у геодезији
Моделирање деформационих процеса објеката и тла
Технике машинског учења

  Часови ЕСПБ
Докторска дисертација – лаб. истраживања 1 0+28 43

Семестар 5 Семестар 6

  Часови ЕСПБ
Докторска дисертација – лаб. истраживања 2 0+30 30

  Часови ЕСПБ
Докторска дисертација – израда и публ. радова 0+10 10
Докторска дисертација – израда и одбрана 0+0 20
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Текст

Наслов 

Студентска читаоница Милан Ђурић
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Грађевински факултет у Београду располаже 
одговарајућим простором и техничким усло-
вима за извођење наставе. Предавања и вежбе 
одржавају се у амфитеатру, учионицама, 
слушаоници, рачунарским лабораторијама, 
лабораторијама за наставу и у Центру за 
докторске студије. на Факултету се и друге 
просторије користе за реализацију наставе 
(лабораторије за рад наставног особља и 
хала за испитивање конструкција). Грађе-
вински факултет задовољава стандарде за 
реализацију наставе у погледу потребног 
простора за предвиђени број студената: на 
располагању је 11.915 м2 бруто простора, 
односно 3.880 м2 нето простора намењеног 
настави (по студенту 6,22 м2 бруто површине 
односно 2,03 м2 нето површине). радни 
простор за наставнике и сараднике чини 95 
кабинета укупне површине 2.226 м2.

у саставу факултета налазе се лабораторије 
у којима се изводе вежбе и практичан рад са 
студентима, врше истраживања, експертизе и 
друге комерцијалне услуге. 

Факултет поседује савремену и вредну 
техничку опрему (рачунарска мрежа која 
повезује све учионице и кабинете, сервери у 
рачунском центру, бројна компјутерска опрема 
у рачунарским лабораторијама, наставничким 
кабинетима и свим службама, као и бројни 
инструменти и уређаји којима су опремљене 
лабораторије за наставу). у салама са видео 
пројекторима налази се 1.428 радних места 

(или 68%) од укупно 2.100 расположивих 
места.

Грађевински факултет у Београду поседује 
библиотеку снабдевену стручном литературом 
која пружа квалитетну подршку наставном 
процесу и научноистраживачком и струч-
ном раду. Са више од 40.000 књига, библи-
отека обезбеђује покривеност предмета 
одговарајућом уџбеничком литературом 
(уџбеници, скрипте, практикуми, збирке 
задатака) и стручним књигама на српском и 
страним језицима. 

Библиотека је пуноправни члан библиотечко-
информационог система COBISS. Сви запо-
слени у Библиотеци имају лиценцу за унос 
записа у узајамну базу. Годишњим прет-
платама на домаће и стране научне и 
стручне часописе омогућава се студентима 
и наставницима да прате најновија научна 
достигнућа и иновације у струци. Библиотека 
данас броји преко 43.000 библиотечких 
јединица, од чега преко 550 наслова домаћих 
и страних часописа. у свом фонду Библиотека 
чува и одбрањене докторске, магистарске и 
специјалистичке радове и располаже са 324 
докторских дисертација, 551 магистарских теза 
и десет специјалистичких радова. Савремено 
дизајнирана Студентска читаоница која је 
у склопу Библиотеке има целодневно радно 
време. Свих 58 места у Читаоници опремљено 
је рачунарима одакле је омогућен приступ 
највећим електронским сервисима путем 

Простор и опремљеност 
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КОБСОн-а, па самим тим и свим релевантним 
изворима научних информација.

за рад Студентског парламента Грађевинског 
факултета обезбеђена је просторија површине 
од 49 м2 у којој су смештене студентске орга-
низације и спортска друштва.

зграда техничких факултета у Београду је први 
објекат у Србији који је наменски грађен за 

потребе високошколске наставе. Хигијенско-
технички услови рада на Факултету су 
квалитетни и сваке године ради се на њиховом 
унапређењу.

Грађевински факултет у Београду је један од 
оснивача Пословно-технолошког инкубатора 
техничких факултета смештеног у згради 
завода за физику техничких факултета.
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Лабораторије на Грађевинском факултету
Институт за материјале и конструкције

Лабораторија Област Испитивања

Лабораторијa за 
конструкције

Физичко-механичка испитивања реал них 
грађевинских конструкција, кон струк циј-
ских елемената и склопова и испи ти вања 
модела на терену (in situ) и у лабо рато риј-
ским условима

 ■ Испитивање стабилности конструкције 
 ■ Претходно испитивање ради утврђивања одговора конструкцијског 

система и решења
 ■ Испитивање носеће конструкције објеката 
 ■ Испитивање конструкционих елемената објеката
 ■ Испитивање конструкција високоградње пробним оптерећењем и 

испитивање до лома, која се спроводе на самој грађевини (об јек ту) 
или у лабораторијама; примењују се на све конструкције и еле мен те 
од армираног и преднапрегнутог бетона, челика, дрвета, алу ми ни ју-
ма и других материјала

 ■ Испитивање мостова пробним оптерећењем 
 ■ Динамичка испитивања конструкција 

Лабораторија за 
материјале

Испитивање квалитета грађевинских 
материјала: камена и агрегата, бетона, 
опекарских производа, челика и других 
метала, дрвета и пластичних маса

Физичка испитивања бетона: 
 ■ Очврсли бетон - одређивање запреминске масе, одређивање про-

дирања воде под притиском, одређивање брзине ултразвучног 
импулса

 ■ Испитивање отпорности бетона према дејству мраза
 ■ Одређивање одскочног броја употребом одскочног чекића

Механичка испитивања бетона:
 ■ Одређивање чврстоће епрувета при притиску
 ■ Језгра из очврслог бетона - вађење, преглед и испитивање при 

притиску
 ■ Накнадно утврђивање притисне чврстоће уграђеног бетона

Механичка испитивања метала:
 ■ Статичка испитивања - испитивање савијањем
 ■ Челици за преднапрезање - испитивање затезањем
 ■ Грађевинске заварене арматурне мреже
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Институт за саобраћајнице и геотехнику

Лабораторија Област Испитивања

Лабораторија за механику 
тла

Лабораторијска испитивања физичко- 
механичких особина тла

 ■ Опити идентификације тла: гранулометријски састав, влажност, 
границе пластичности, запреминска тежина, специфична тежина

 ■ Опити параметара чврстоће тла: 1) oпити директног смицања са 
дренирањем; 2) oпити триаксијалне компресије (UU, CU и D опити)

 ■ Опити деформабилности (стишљивости) тла
 ■ Опити водопропусности тла
 ■ Опити збијености тла

Лабораторија за коловозне 
конструкције

Испитивање угљоводоничних везива, 
каменог материјала и асфалтних 
мешавина за изградњу коловозних 
конструкција на путевима и аеродромима.

 ■ Стандардна испитивања емпиријских карактеристика угљо во до-
ничних везива: тачке размекшавања, пенетрације, тачке лома по 
Fraass-у, дуктилитета, релативне запреминске масе, вискозитета, 
губитка масе загревањем, одређивање садржаја нерaстворљивих 
честица у угљентетрахлориду, испитивање вискозитета битуменских 
емулзија

 ■ Испитивања динамичког вискозитета битумена на високим тем пе-
ратурама, модула смицања и фазног угла на високим и средњим 
тем пературама, и модула крутости на ниским температурама

 ■ Испитивања каменог брашна и фракција каменог агрегата: 
гранулометријски састав, индекс пластичности, индекс отврд ња-
ва ња битумена, шупљине по Rigden-у, садржај влаге, облик зрна, 
мо дул зрнавости, еквивалент песка, садржај органских материја, 
упи јање воде, запреминска маса, хабање зрна по методи “Los 
Angeles”, прионљивост за битумен, постојаност према мразу

 ■ Стандардна испитивања асфлатних мешавина: по методи Marshallа, 
садржај битумена, садржај шупљина, стабилност и течење меша-
вина, гранулометријски састав мешавина, запреминска маса и 
привидна запреминска маса асфалтних мешавина

 ■ Симулациони тестови асфлатних мешавина: одређивање отпорности 
на колотраге опитом точком

 ■ Испитивање механичких карактеристика асфалтних мешавина: 
отпорност на трајну деформацију, отпорност на замор, одређивање 
динамичког модула, одређивање модула крутости
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Институт за геодезију и геоинформатику

Лабораторија Област Испитивања

Метролошка лабораторија 
за преглед мерила угла и 
дужине

Испитивање и еталонирање свих врста 
геодетских мерила: нивелира, теодолита, 
даљиномера (оптичких, електрооптичких 
и ласерских), тоталних станица, пантљика, 
нивелманских летви (обичних и прециз-
них) и свих врста ГПС пријемника.

 ■ Испитивање и ректификација услова које морају задовољити поје-
дини инструменти (колимација, угао)

 ■ Одређивање мерне несигурности
 ■ Одређивање поправака које треба унети у резултате мерења (ади-

циона и мултипликациона константа даљиномера, средњи метар 
летве или пантљике)

Институт за математику, физику и нацртну геометрију

Лабораторија Област Испитивања

Лабораторија за 
грађевинску физику

Грађевинска термика  ■ Мерење коефицијента топлотне проводности
 ■ Мерење температуре, релативне влажности и тачке росе

Осветљење  ■ Мерење осветљености и светлосног интензитет

Акустика  ■ Мерење времена реверберације

Лабораторија за 
електронику

Мерење неелектричних величина 
електричним путем

 ■ Мерења помоћу оптичких влакана (нискофреквентни замор, удари 
ниских енергија, детекција лома)

 ■ Аквизиција и обрада мерних резултата
 ■ Мерење силе затезања у кабловима путем одређивања резонантне 

фреквенције помоћу акцелерометара
 ■ Мерење вибрација помоћу пиезоелектричних акцелерометара
 ■ Мерење релативне деформације и помераја помоћу мерних трака и 

индуктивних претварача
 ■ Одређивање динамичких карактеристика мерних претварача 1. и 2. 

реда на основу импулсне и одскочне побуде
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Институт за хидротехнику и водно-еколошко инжењерство

Лабораторија Област Испитивања

Лабораторија за санитарну 
хидротехнику

Анализа физичко-хемијских параметара 
квалитета вода: пијаће воде, подземних и 
површинских вода, отпадних вода

 ■ Физичко-хемијски параметри: pH, електропроводљивост, сус пен-
доване материје, укупне растворене материје, остатак жарењем 
растворених материја, губитак жарењем растворених материја, 
алкалитет, укупна тврдоћа, карбонатна тврдоћа, амонијум јон, 
ни т рати, нитрити, ортофосфати, укупни фосфор, сулфати, хлориди, 
сул фиди, калцијум, магнезијум, ХПК из K2Cr2O7, БПК (манометрска 
метода)

 ■ Спектрофотометријско одређивање катјона и анјона
 ■ Одређивање садржаја катјона и анјона методом јонске хрома то-

графије

Лабораторијски и теренски тестови 
коагулације, флокулације, таложења, 
адсорпције и филтрације

 ■ У оквиру ових тестова користи се апаратура за JAR тест, сорпционе 
колоне и пилот модел филтра

Лабораторија за механику 
флуида и мерење 
запремине протекле 
течности

Базична истраживања у области 
нестишљивих флуида

 ■ Испитивања хидрауличких услова течења у отвореним токовима на 
каналу променљивог нагиба дна, правоугаоног попречног пресека 
ширине 120 mm и са стакленим зидовима, тако да је на каналу мо-
гуће радити и опите методом PIV 

Контрола и калибрација мерила 
запремине протекле течности

 ■ Одређивање тачности мерила запремине протекле течности са 
рад ним еталон-посудама мерне несигурности 0.05%. Типови мери ла 
који се могу метролошки прегледати (калибрисати) су електро маг-
нетни и ултразвучни, као и механички истиснински (волу мет ријски), 
називног пречника ND до Ø80, односно протока до 8.3 L/s. Флуид 
којим се испитује мерило је чиста вода, температуре 20°± 2°C, и 
течности сличне води (деминерализована вода, млеко, пиво, соко-
ви, неке неотровне хемикалије).

Испитивање хидрауличких услова на 
каналима

 ■ Испитивања са промељивим режимом течења, за анализу појава 
при прелазу из ламинарног у турбулентно течење

Лабораторија за 
хидраулику и уређење 
водних токова

Анализа хидрауличких услова и утицаја у 
каналима
Анализа хидрауличких услова и утицаја у 
системима под притиском
Анализа тока у засићеним и незасићеним 
срединама

 ■ Хидрауличка испитивања отворених токова на каналу са правоуга о-
ним попречним пресеком ширине 100 mm на коме је могуће оства-
ри вање различитих хидрауличких услова

 ■ Испитивања течења у системима под притиском на инсталацији са 
променљивим водостаном тј. водостаном великог пречника и во до-
станом малог пречника са пригушивачем
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Институт за хидротехнику и водно-еколошко инжењерство (наставак)

Лабораторија Област Испитивања

Лабораторија за 
хидрометрију и 
хидрологију

Анализа протока воде и наноса у речном 
кориту

 ■ Одређивање количина протекле воде на инсталацији са каналом 
правоугаоног попречног пресека са песковитим дном и са про мен-
љивим нагибом дна (могућа визуелизација тока кроз стаклени зид 
канала)

 ■ Мерење распореда брзина помоћу елекзтромагнетних сонди, 1D  
и 2D

 ■ Испитивања протока наноса на каналу са песковитим дном за ана-
лизу покретања и кретања наноса

Хидролошке анализе кишног отицаја  ■ Инсталација за анализу кишног отицаја уз симулацију кише са мо-
гућ ношћу задавања различитих интензитета кише, нагиба терена и 
различитих типова отицајних површина
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Студије, стручни радови и елаборати

Листа реализованих послова Инвеститор Година 
реализације

Елаборат о геотехничким истраживањима тла за потребе изградње 
објеката ветрогенератори В1 и В2, на локацији Загајица, општина Вршац

Експертиза стања конструкције и материјала уграђених у носећу 
конструкцију производне хале “Беко” у ул. Доњоградски булевар 6-8 

Студија оправданости доградње и реконструкције Клиничког центра 
Србије у Београду

Мониторинг и прогнозни модел дотока у акумулације система Требишњица

Студије примене сателитских снимака високе резолуције у формирању 
базе просторних података ЕСЦ-а у функцији детекције стања радова и 
простора ЕПС

Елаборати о детаљним истраживањима терена и геотехничким условима 
изградње објекта КДУ на Бежанијској коси, установе у Стублинама код 
Обреновца, у блоку 61, Нови Београд и на Бањици, улица Баштованска - 
Главни пројекат

Елаборат о геотехничким истраживањима терена за потребе изградње 
регионалног центра за управљање отпадом “Каленић” у селу Каленић, св.1.

Експертиза стања АБ конструкције и материјала уграђених у носећу 
конструкцију комплекса Научно технолошког парка на Звездари са 
предлогом мера на санацији
 

Energogreen, Београд

Машинопројект копринг, Београд 
 

Министарство здравља Републике Србије

Институт за водопривреду „Јарослав Черни“

ЕПС

Градска управа града Београда - Агенција за 
инвестиције и становање

Дирекција за изградњу и развој колубарског 
округа - Ваљево

Денеза М, Нови Београд

2010 

2010

2010

2011

2011

2011

2011

2011

Сарадња са привредом  
(неки од пројеката у последњих 5 година)
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Листа реализованих послова Инвеститор Година 
реализације

Елаборат о геолошко-геотехничким истраживањима за потребе 
израде Плана детаљне регулације терена за комплекс Ботаничке баште 
“Јевремовац” у Београду

Програмски задатак за израду Студије дефинисања елемената 
географског информационог система за потребе ЕПС-а, бр 2226/3 - 12 

Студија о стању прага на Великој Морави

Студија оправданости за индустријску зону Неготин

Елаборати о геотехничким истраживањима са условима фундирања 
ветротурбина трафостанице ветропарка ‘’Кошава’’, за ветрогенераторе В1 
и В2 у селу Загајица, општина Вршац, за ветрогенераторе ВГ1, ВГ2 и ВГ3 
на локацији Кула и ветротурбина ветропарка ‘’Пландиште’’.

Израда методологије за стандардизацију прорачуна великих вода у 
Србији

Студија оптимизације броја мерних зона потрошње воде и релевантних 
параметара за уже градско подручје Новог Сада

Студија “Употреба летећег пепела ТЕ за стабилизацију тла, самозбијајући 
и ваљани бетон (RCC) са освртом на трајност цементних малтера и 
ситнозрних бетона

Пројектантско-консултантске услуге Анализе постојећег стања 
канализације за употребљену воду Општине Обреновац

Елаборат о реализацији осматрања слегања Дома Народне скупштине 
Републике Србије

Преглед и давање мишљења на урађену техничку документацију: 
Претходна студија оправданости са генералним пројектом 10 малих ХЕ на 
реци Западна Морава

Биолошки факултет Универзитета у Београду

ЕПС

ЈП ЕПС ТЕ ‘’Никола Тесла’’, Обреновац, огранак 
ТЕ Морава Свилајнац

Национална агенција за регионални развој

MK FINTEL WIND, Београд

ЈВП Србијаводе Београд

АД Војводинапројект 
Нови Сад

ЈП Електропривреда Србије, Београд

ЈП за заштиту и унапређење животне средине 
на територији градске Општине Обреновац

Народна Скупштина републике Србије

SISTEMA RINOVA UNO DOO Београд

2012  

2012 

2012 

2012 

2011-2012

2012

2013

2013

2013

2013

2014
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Идејни пројекат организације и технологије грађења седам 
денивелисаних раскрсница на ауто-путу Београд - Нови Сад

Идејни пројекат темеља ветротурбина В1 и В2, на локацији Загајица, 
општина Вршац

Идејни пројекат са хидрауличким моделом и студија оправданости за ХЕ 
Бук Бијела и ХЕ Фоча

Идејни пројекат са хидрауличким моделом и студија оправданости за ХЕ 
на Ибру

Израда Идејног и главног пројекта Регионалног центра за управљање 
отпадом, објекта депоније и пратеће инфраструктуре за функционисање 
исте

Идејни пројекат санације Дома Народне скупштине у Београду, I и II фаза

Идејни и Главни пројекат темеља ветротурбина ВГ1, ВГ2 и ВГ3 на 
локацији Кула и 34 ветротурбине ветропарка Пландиште

Израда програма комасације катастарских општина Добрица, Банатски 
Карловац и Николинци, општина Алибунар

Техничко решење дренирања подземне воде у фази изградње и 
експлатације Центра за промоцију науке у Блоку 39 на Новом Београду

Главни пројекат саобраћајних површина пословно станбеног комплекса 
на Чукарици

Главни пројекат санације конструкције цркве светог Николаја у Земуну – 
санација темељне конструкције

Главни пројекат аутопута Е-80 Ниш-Димитровград , деоница 3б Црвена 
Река-Чифлик, од km 50+94600 до km 53+317.23

Алпина д.о.о., Београд

Делтаинжењеринг, Београд

Институт за водопривреду “Јарослав Черни”

Институт за водопривреду “Јарослав Черни”

Дирекција за изградњу и развој Колубарског 
округа погођеног земљотресом, Ваљево

Народна скупштина Републике Србије

MK Fintel wind, Wind park Пландиште

Опшина Алибунар

ЈУП Истраживање и развој д.о.о. Београд

ФМП, Београд

СПЦ

ЈП Путеви Србије

2010  

2010

2011

2011

2011

2011 - 2013

2012

2014

2014

2010

2010

2010

Листа реализованих послова Инвеститор Година 
реализације

Идејни и главни пројекти
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Главни пројекат санације крова цркве Кармелског самостана у Сомбору

Главни пројекат комплетне конструкције ГАТА 4 Марине “Порто 
Монтенегро” у Тивту у Црној Гори

Главни архитектонско-грађевински пројекат санације кровног покривача 
и конструкције на објектима каросерије, завршне обраде и монтаже у 
оквиру фабрике ФИАТ Аутомобили Србија - Фаза 1 и Фаза 2

Главни архитектонско-грађевински пројекат санације затвореног базена 
у Зрењанину СЦ ЈУГ

Главни пројекат санације кровног покривача куполе и равних кровова 
Спортске хале објекта Дома културе и спортова ЈП СКЦ “Обреновац”

Главни пројекти санације и ојачања носеће конструкције оштећене 
земљотресом објеката у Краљеву

Идејни и главни пројекат Регионалног центра за управљање отпадом, 
објекта депоније и пратеће инфраструктуре за функционисање исте

Главни пројекат темеља турбонапојних пумпи на адаптацији система за 
хлађење кондензатора блока Б2, термоелектране “Никола Тесла Б”

Пројекат инжењерско-геолошких и геотехничких истраживања терена за 
потребе изградње Регионалног центра за управљање отпадом “Каленић” 
у селу Каленић - ниво Главног пројекта

Геодетско осматрање флотацијских брана 1-А и 2-А јаловишта погона 
флотације Велики Кривељ

Пројекат геодетске мреже за осматрање акумулације и појава 
нестабилности у зони дејства акумулације Завој у ХЕ Пирот

Главни пројекат бране Боузина у Алжиру, прорачун опште стабилности, 
хидраулички прорачун и технички услови за ваљани бетон

Кармелски самостан, Сомбор

Adriatic Marinas, Тиват

Mace d.o.o., Београд

Дирекција за изградњу и уређење града 
Зрењанина

ЈП Спортско културни центар “Обреновац”

Град Краљево

Дирекција за изградњу и развој Колубарског 
округа погођеног земљотресом, Ваљево

Општина Ужице

Дирекција за изградњу и развој колубарског 
округа, Ваљево

РТБ Бор - Група рудници бакра Бор д.о.о.

ХЕ Ђердап

“Енергопројект-хидроинжењеринг”
Институт за водопривреду „Јарослав Черни“

2010  

2010

2010

2010

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2012-2013

Листа реализованих послова Инвеститор Година 
реализације
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Главни пројекат санације димњака блока 100 МW ТЕКО А

Главни пројекат санације одвођења кишних вода са највишег 
нивоа Мостарске петље - ул. Кнеза Милоша и припадајућих везних 
саобраћајница

Пројекат геодетског осматрања померања у вертикалној равни Дома 
Народне скупштине Републике Србије

Планирање, контрола, реализација радова и вршење стручног надзора 
над изградњом топионице бакра и фабрике сумпорне киселине у Бору

Главни пројекат измене пројекта потпорне конструкције између km  
871+350 - km 871+650 на деоници пута Грабовица Грделица на аутопуту 
Е-75

Главни пројекат санације торња цркве Оток на отоку код Котора

Главни пројекат за реконструкцију ТО “Баново Брдо”

Главни пројекат челичне конструкције типског стуба ветрогенератора - 
Вестас В117 3.3

Главни пројекат адаптације турбо стола А3 за нову турбину ТЕНТ-а у 
Обреновцу

Главни пројекат реконструкције спољње хидрантске мреже у кругу 
погона Топионице и Фабрике сумпорне киселине у оквиру комплекса РТБ  
Бор

ЈП “Електропривреда Србије” 
ПД “Термоелектране и копови костолац” доо 
Костолац

ЈКП Београдски водовод и канализација

Народна скупштина Републике Србије

РТБ Бор

Emvelia, Athens, Greece

Бискупски ординаријат Котор, Црна Гора

Balkan Energy team, Београд

Energogreen d.o.o., Нови Београд

ЈП ЕПС
ПД ТЕНТ д.о.о. Обреновац

РТБ БОР – Група, Топионица и рафинација 
бакра Бор

2012  

2012

2012

2013

2013

2013

2014

2014

2014

2014

Листа реализованих послова Инвеститор Година 
реализације

Сарадња са привредом |   89



90 | универзитет у БеОГрАДу - ГрАЂевинСКи ФАКуЛтет

Стручна и техничка контрола и стручни надзор

Планирање, контрола, реализација и вршење стручног надзора на 
изградњи комплекса дубоке прераде нафте (рафинерије) – нова 
рафинерија у Русији – Кириши код Петрограда

Динамички план за завршетак радова на изградњи постројења за 
прераду воде за пиће Макиш 2 у Београду

Техничка контрола главних пројеката пута и путних објеката на аутопуту 
Београд - Нови Сад

Техничка контрола главног пројекта моста преко реке Саве у Обреновцу

Стручни надзор на извођењу радова на изградњи заштитне конструкције 
археолошког локалитета “Лепенски Вир”

Техничка контрола дела Главног пројекта 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 аутопуту Београд-Нови Сад

Техничка контрола грађевинских пројеката за ТЕ Колубара Б

Техничка контрола Главних пројеката 6 мостова на Коридору 10 као и 4 
моста на Коридору 11

Техничка контрола Главног пројекта за изградњу новог моста преко 
Дунава код Бешке са приступним путевима на локацији  аутопута 
Е-75, деоница Нови Сад - Београд (Батајница) од km 136+225,00 до km 
141+100,00 (лева коловозна трака)

Техничка контрола Идејног пројекта проширења платформе ”Ц” на 
аеродрому ”Никола Тесла” у Београду

Сургутњефт, Русија

ЈКП Макиш

ЈП Путеви Србије
Београд

Дирекција за грађевинско земљиште и 
изградњу Београда

Министарство економије и регионалног 
развоја, Београд

ЈП Путеви Србије, Београд

ЈП Електропривреда Србије - Дирекција за 
стратегију и инвестиције пројекат ТЕ колубара Б

ДБ Инжењеринг, Београд

ЈП Путеви Србије

А.Д. Аеродром Београд

2007 - 2009

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

Листа реализованих послова Инвеститор Година 
реализације
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Техничка контрола главног пројекта аутопута Е-80, Ниш-Димитровград, 
деоница Просек-Банцарево (геотехничке конструкције)

Техничка контрола Главног пројекта саобраћајнице Северна тангента 
са мостом Земун – Борча, Деоница 2, од km 0+000.00 до Км 9+200 и 
Деоница 3, од km 9+200.00 до km 20+163.81

Техничка контрола Главног пројекта геодетских радова: саобраћајнице 
Северна тангента са мостом Земун-Борча  од саобраћајнице Т6 до 
Панчевачког пута (М1.19)

Техничка контрола допуне “Главног пројекта санације моста Газела” на 
пројекту ЛОТ бр. 1

Техничка контрола главних пројеката улазно силазних приступних рампи 
ради остваривања везе између новог моста на Ади Циганлији у Београду 
и постојеће мреже путева на северној и јужној страни реке Саве

Техничка контрола Главног пројекта надвишења касета „А“ и „Б“ до 
оптималне коте око 116мнм депоније пепела и шљаке ТЕ Колубара
 
Техничка контрола Главног пројекта система за спречавање развејавања 
пепела и смањења утицаја еволуираних вода из депоније на квалитет 
површинских и подземних вода

Техничка контрола Главног пројекта водоснабдевања Косовске 
Митровице, Звечана и Зубиног потока

Стручни надзор на реконструкцији пословне зграде Југословенске 
кинотеке, ул. Узун Миркова 1

Техничка контрола Главног пројекта денивелисане раскрснице 
саобраћајнице УМП и Радничке  (јужни приступни путеви (за   
Консултанта  - “Инжењера” -  компанију “Луис Бергер”)

ЈП Путеви Србије

Република Србија, Министарство за 
национални инв. план, Београд

Република Србија, Министарство за 
национални инв. план, Београд

ЈП Путеви Србије, Београд

Дирекција за изградњу и грађевинско 
земљиште

ЈП ЕПС Београд – Привредно друштво 
„Никола Тесла“ д.о.о. Обреновац, ТЕ Колубара

ЈП ЕПС Београд – Привредно друштво 
„Никола Тесла“ д.о.о. Обреновац, ТЕ Колубара

Општине: Зубин Поток, Косовска Митровица 
и Звечан

Југословенска кинотека

Град Београд, Дирекција за грађевинско 
земљиште и изградњу Београда

2011

2011

2011

2011

2011

2011-2012

2011-2012

2012

2010-2012

2009-2013

Листа реализованих послова Инвеститор Година 
реализације
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Техничка контрола Главног пројекта рехабилитације 15 мостова на прузи 
Врбница-Бар у Црној Гори

Техничка контрола Главних пројеката моста преко реке Саве на позицији 
шпица Аде Циганлије у Београду

Техничка контрола Главних пројеката 6 мостова на аутопуту Е-75 
(Коридор 10), деоница: тунел Предејане - Царичина Долина и 
опимизације 4 моста на аутопуту Е-763 (Коридор 11) деоница: Таково-
Прељина

Техничка контрола Главног пројекта за изградњу обејката Интервентне 
заштите пк “Тамнава-Западно поље”, пк “Велики Црљени”, пк “Радљево” 
од водних токова Колубаре, Пештана и Враничине после великих полава

Жељезничка Инфраструктура Црне Горе АД 
- Подгорица

Дирекција за грађевинско земљиште , 
Београд

Предузеће за инжењеринг и пројектовање 
“ДБ ИНЖЕЊЕРИНГ” д.о.о., Београд

РБ Колубара д.о.о. Лазаревац- Вреоци

2013

2013

2013

2014

Листа реализованих послова Инвеститор Година 
реализације

Испитивање конструкција и контрола квалитета

Прорачун и испитивање услед пробног статичког и динамичког 
оптерећења 4 моста на магистралном путу Чачак-Краљево

Испитивање постојеће конструкције објекта у Клиничком центру 
Крагујевац

Испитивање пробним оптерећењем мостова на делу унутрашњег 
магистралног прстена

Испитивање асфалтних мешавина,  узорака из изведеног слоја, обрада 
резултата и израда Извештаја - за Аутопут и обилазницу око Београда - 
пројекат ЛОТА2

Независна контролна лабораторија за пројекат рехабилитације аутопута 
Е/75 кроз Београд -испитивање асфалтних мешавина, компоненталних 
материјала и узорака из изведеног слоја

Инграп-омни

Министарство здравља Републике Србије

Porr Bau GmbH, Београд

Страбаг, д.о.о. Београд

POOR Србија и Ратко Митровић/нискоградња

2010

2010

2011

2011

2010 - 2012

Листа реализованих послова Инвеститор Година 
реализације
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Испитивање пробним оптерећењем моста Газела

Испитивање шипова на III депонијској линији - ПК Дрмно

Контролна испитивања узорака асфалтних мешавина, компоненталних 
материјала и узорака из изведених слојева за више објеката у изградњи 
на територији Србије

Пројекат утврђивања стања конструкције објекта “Црвени магацин” у 
Панчеву

Контрола прорачуна Главних грађевинских пројеката за објекте у систему 
за одсумпоравање димних гасова (ОДГ) ТЕ Костолац Б

Мостоградња АД, Београд

Привредно друштво “Термоелектране и 
копови Костолац” д.о.о. Костолац

ГП Планум, Енергопројект – нискоградња, 
СИ ЦИП, NIK KAISIDIS (Грчка), Aktor, Инграп-
омни, Стобекс, Интер.коп, ГП Думача, Ратко 
Митровић – Нискоградња, Alpine d.o.o.

ЈП “Дирекција за изградњу и уређење 
Панчева”

Декотра инжињеринг, Београд

2012

2012

2010 - 2014

2013

2013

Листа реализованих послова Инвеститор Година 
реализације
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Међународни пројекти  (2010- 2014) 

1.  BENEFIT –Business Models for Enhancing Funding and Enabling Financing for Infrastructure in 
Transport, www.benefit4transport.eu, EU Horizon 2020 project No. 635973, Call:MG.9.3-2014. 
Analysis of funding schemes for transport infrastructure. 2014-2016.

2.  OBSERVE – FP7 project - Strengthening and development of Earth Observation activities 
for the environment in the Balkan area, www.observe-fp7.eu, FP 7, THEME Environment 
(ENV.2010.4.1.4-1) Identification and Networking of EO activities in the Balkan area, 2010-
2012.

3.  SEEFORM – South Eastern European Graduate School for Master and Ph.D. Formation in 
Engineering http://www.seeform.ukim.edu.mk/, DAAD programme “Academic reconstruction 
of South Eastern Europe” (www.daad.de), 2000-

4.  Recycled aggregate and fly ash concrete: Economic and technological study- From down cycling 
to urban ecology, Joint research project, ProgrammeSCOPES (Scientific co-operation between 
Eastern Europe and Switzerland), 2014-2016.

5.  X-ARA – Cross-Asset Risk Assessment, CEDR Transnational road research programme, Topic A: 
Ageing Infrastructure, 2014-2016.

6.  InteMat4PMS - Integration of material-science based performance models into life-cycle-
analysis processed in the frame of pavement management systems A research project of the 
cross-border funded ERANET ROAD (www.eranetroad.org) joint research programme “Design: 
Rapid and Durable Maintenance Methods and Techniques”, 2011 – 2013. 

7.  EVITA - Environmental Indicators for the Total Road Infrastructure Assets, A research project 
of the cross-border funded ERANET ROAD (www.eranetroad.org) joint research programme 
“ENR04 – Effective asset management meeting future challenges”, 2010-2012.

8.  Land and Property Management, Collaborative project within DAAD programme “Stability Pact 
for South East Europe” (www.daad.de), 2012-2014.

9.  COST Action TU1406 – Quality specifications for roadway bridges, standardization at a European 
level (BRIDGESPEC), 2014-2018.

Научни пројекти 
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10. COST Action TU1304 –Wind energy technology reconsideration to enhance the concept of 
smart cities (WINERCOST), 2014-2018.

11. COST Action TU1301 – NORM for Building materials (NORM4BUILDING), 2013-2017.

12. COST Action ES1206 – Advanced Global Navigation Satellite Systems tropospheric prod-ucts 
for monitoring severe weather events and climate (GNSS4SWEC), 2013-2017.

13. COST Action TU1003 – MEGAPROJECT: The Effective Design and Delivery of Megaprojects in 
the European Union, www.mega-project.eu, 2011-2015.

14. COST Action TU1001 – Public Private Partnerships in Transport: Trends & Theory P3T3 http://
www.ppptransport.eu/, 2010-2014.

15. COST Action ES0701 – Improved constraints on models of glacial isostatic adjustment http://
www.cost-es0701.geoenvi.org/, 2008-2012.

16. Consideration of spatial effect in mass valuation of residential properties, Serbian-Slovenian 
bilateral project no. 451-03-3095/2014-09/34, 2014-2015.

17. Reconstruction and revitalization of railway infrastructure in accordance with regional 
development, Serbian-Slovak Science and Technology Co-operation, 2012-2013.

Пројекти Министарства просвете, науке и технолошког развоја републике Србије  (2011- 2015) 

Пројекти основних истраживања

1.  ProjekatOI 171028 – Novi pristup problemima zasnivanja kvantne mehanike sa aspekta 
primene u kvantnim tehnologijama i interpretacijama sistema

2.  ProjekatOI 174017 – Prostori funkcija i operatori na njima

3.  ProjekatOI 174026 – Reprezentacije logičkih struktura i formalnih jezika i njihove primene u 
računarstvu

Пројекти технолошког развоја 

1.  Projekat тр 36002 – Planiranje i upravlјanje saobraćajem i komunikacijama primenom metoda 
računarske inteligencije 

2.  Projekat тр 36008 – Razvoj i primena naučnih metoda uprojektovanju i građenju visoko 
ekonomičnih konstruktivnih sistema primenom novih tehnologija
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3.  Projekat тр 36009 – Primena GNSS i LIDAR tehnologije u monitoringu stabilnosti infrastrukturnih 
objekata I terena

4.  Projekat тр 36012 – Istraživanje tehničko-tehnološke, kadrovske i organizacione osposoblјenosti 
Železnica Srbije sa aspekta sadašnjih i budućih zahteva Evropske unije

5.  Projekat тр 36017 – Istraživanje mogućnosti primene otpadnih i recikliranih materijala u 
betonskim kompozitima, sa ocenom uticaja na životnu sredinu, u cilјu promocije održivog 
građevinarstva u Srbiji

6.  Projekat тр 36020 – Unapređenje geodetske osnove Srbije za potrebe savremenog državnog 
premera (GF)

7.  Projekat тр 36028 – Razvoj i unapređenje metoda za analizu interakcije konstrukcije i tla na 
osnovu teorijskih i eksperimentalnih istraživanja

8.  Projekat тр 36035 - Prostorni, ekološki, energetski i društveni aspekti razvoja naselјa i 
klimatske promene – međusobni uticaji

9.  Projekat тр 36038 – Razvoj metode izrade projektne i izvođačke dokumentacije instalacionih 
mreža u zgradama kompatibilne sa BIM procesom i relevantnim standardima

10. Projekat тр 36043 – Razvoj i primena sveobuhvatnog pristupa projektovanju novih i proceni 
sigurnosti postojećih konstrukcija za smanjenje seizmičkog rizika u Srbiji

11. Projekat тр 36046 – Istraživanje uticaja vibracija od saobraćaja na zgrade i lјude u cilјu 
održivog razvoja gradova (GF)

12. Projekat тр 36048 – Istraživanje stanja i metoda unapređenja građevinskih konstrukcija sa 
aspekta upotreblјivosti, nosivosti, ekonomičnosti i održavanja (GF)

13. Projekat тр 37005 – Ocena uticaja klimatskih promena na vodne resurse Srbije

14. Projekat тр 37009 – Merenje i modeliranje fizičkih, hemijskih, bioloških i morfodinamičkih 
parmetara reka i vodnih akumulacija (GF)

15. Projekat тр 37010 – Sistemi za odvođenje kišnih voda kao deo urbane i saobraćajne 
infrastructure

16. Projekat тр 37013 – Razvoj sistema za podršku optimalnom održavanju visokih brana u Srbiji

Пројекти интегралних и интердисциплинарних истраживања

1.  Projekat III42008 – Unapređenje energetskih karakteristika i kvaliteta unutrašnjeg prostora u 
zgradama obrazovnih ustanova u Srbiji sa uticajem na zdravlјe
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2.  Projekat III 42012 – Pobolјšanje energetske efikasnosti zgrada u Srbiji i unapređenje nacionalnih 
regulativnih kapaciteta za njihovu sertifikaciju (GF)

3.  Projekat III 43007 – Istraživanje klimatskih promena i njihovog uticaja na životnu sredinu: 
praćenje uticaja, adaptacija i ublažavanje

4.  Projekat III 43009 – Nove tehnologije za monitoring i zaštitu životnog okruženja od štetnih 
hemijskih supstanci i radijacionog opterećenja

5.  Projekat III 44002 - Astroinformatika: primena IT u astronomiji i srodnim disciplinama

6.  Projekat III 44006 – Razvoj novih informaciono-komunikacionih tehnologija, korišćenjem 
naprednih matematičkih metoda, sa primenama u medicini, telekomunikacijama, energetici, 
zaštititi nacionalne baštine i obrazovanju

7.  Projekat III 45003 – Optoelektronski nanodimenzioni sistemi – put ka primeni

8.  Projekat III 45016 – Generisanje i karakterizacija nanofotonskih funkcionalnih struktura u 
biomedicini i informatici

9.  Projekat III 47014 – Uloga i implementacija državnog prostornog plana i regionalnih razvojnih 
dokumenata u obnovi strateškog istraživanja, mišlјenja i upravlјanja

10. Projekat III 47017 – Bezbednost i zaštita organizovanja i funkcionisanja vaspitno obrazovnog 
sistema u Republici Srbiji (osnovna načela, principi, protokoli, primeri)

иновациони пројекат

1.  METEO paket – metodološko/softversko rešenje za automatsko kartiranje klimatskih 
promenlјivih, 2014-2015.
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Геодетско одређивање савремених вертикалних помјерања земљине коре 
регионалног карактера

Сложена анализа хидролошких временских серија потребе моделирања 
екстремних догађаја

Математичко моделирање раванских (осредњених по дубини) једначина 
струјања воде, транспорта наноса и морфолошких промена у природним 
алувијалним водотоцима

2010

2010

2010

2010

2010

2011

2011

2011

2011

Докторске дисертације 
(одбрањене у периоду 2010-2015)



118 | универзитет у БеОГрАДу - ГрАЂевинСКи ФАКуЛтет

Кандидат Тема Година 
одбране

Јовановић  Станислав Б.

Петронијевић   Предраг

Рајаковић-Огњановић Владана

Јовановић  Бранислава М.

Пуцановић  Зоран С.

Нефовска-Даниловић, Марија

Пецић  Ненад П.

Миловановић   Бранко Ђ.

Суђић  Симо В.

Мишић  Слободан С.

Леловић  Селимир В.

Бранисављевић  Немања

Мараш-Драгојевић  Снежана

Ерић  Александра Љ.

Миливоје Аврамовић

Павловић   Драгутин Ж.

Прилог оптимизацији система за управљање одржавањем железничких пруга

Оптимизација избора грађевинских машина

Утицај квалитета воде на корозију челика

Развој метода и поступака за уклањање арсена из воде за пиће

Анализа прстена и модула придруживањем графова

Dynamic analysis of soil-structure system using spectral element method

Унапређење методологије контроле угиба армиранобетонских 
конструкција

Линеарно и нелинеарно моделирање геодетски регистрованих 
деформационих процеса конструкција

Оптимални модели за планирање и управљање трошковима реализације 
грађевинских пројеката

Конструктивно-геометријско генерисање купола са конкавним 
полиедарским површима

Конститутивне једначине за песак у њихова примена у нумеричкој анализи 
понашања тракастог темеља

Методологија за вредновање квалитета резултата мерења у хидротехници

Слегање површине терена услед изградње тунела

О P - теменима неких стабала

Дигитални катастарски план у новом просторном референтном систему 
Србије

Моделирање стохастичке структуре карактеристика великих вода 
добијених из серија пикова изнад прага

2011

2011

2011

2011

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2013
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Кандидат Тема Година 
одбране

Павловић   Марко С.

Глишовић  Иван Р.

Килибарда  Милан С.

Спремић  Милан Ј.

Костић  Светлана М.

Ћорић   Станко  Б.

Љујић  Миланко В.

Протић   Драгутин

Михолчић  Јована А.

Фуртула  Бошко Б.

Игњатовић   Иван

Петрашковић  Зоран С.

Марошан  Стеван

Resistance of bolted shear connectors in prefabricated steel-concrete composite 
decks

Теоријска и експериментална анализа носача од лепљеног ламелираног 
дрвета ојачаних карбонским тракама

Automated mapping of climatic variables using spatio-temporal geostatistical 
methods

Анализа понашања групе еластичних можданика код спрегнутих носача од 
челика и бетона

Модел генералисане пластичности код нелинеарне анализе просторних 
оквирних конструкција

Нелинеарна анализа стабилности оквирних носача

Интегрални концепт заштите слива и хидрографске мреже у циљу 
претварања ретензија у акумулације за водоснабдевање

Квантитативно картографско моделирање земљишног покривача

Развој традиционалне сеоске куће у централној Србији од XVIII до прве 
половине XX века

Гранична стања армиранобетонских монтажних двопојасних носача од 
бетона високих чврстоћа

Гранична носивост армиранобетонских гредних носача од бетона са 
рециклираним агрегатом

Нискоциклични замор код једноаксијалног напрезања дампера-апсорбера 
сеизмичке енергије система ДЦ 90

Дефинисање вредносног оквира за оцену земљишних комасационих 
система

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013
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Кандидат Тема Година 
одбране

Драговић  Магдалена С.

Пејић  Марко М.

Добрић  Јелена Д.

Сања Грекуловић

Фриц  Сања

Самарџић-Петровић  Милева

Милосављевић  Бранко

Бабић  Бранислав

Фриц Ненад Т.

Танасић Никола С.

Савић Александар Р.

Микић Миљан С.

Ћосић Младен

Конструктивни поступци у просторним трансформацијама површи 
једнограног елиптичког хиперболоида

Тачност моделирања објеката технологијом терестричког ласерског скенирања

Понашања центрично притиснутих елемената сложеног попречног пресека 
од нерђајућих челика

Моделирање густине земљине коре при решавању проблема граничних 
вреднсоти потенцијала земљине теже

Teoриjскo и eкспeримeнтaлнo истрaживaњe грaничних трajeктoриja вoжњe 
у вaнгрaдским путним кривинaмa

Предвиђање промена у коришћењу земљишта применом модела вођених 
подацима (Data Driven Models)

Теоријско и експериментално истраживање понашања везе 
армиранобетонског и челичног елемента преко арматурних спојница

Унапређење методологије за вредновање и побољшање перформанси 
водоводних система

Теоријско и експериментално истраживање губитака силе преднапрезања 
у високовредним завртњевима

Vulnerability of reinforced concrete bridges to local scour in bridge management

Истраживање својстава свежег и очврслог самозбијајућег бетона са 
минералним додацима на бази индустријских нуспродуката

Управљање ризицима при изградњи капиталних инфраструктурних 
објеката у циљу побољшања њихове одрживости

Нелинеарна статичка и динамичка сеизмичка анализа оквирних зграда 
према перформансама

2013

2013

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2015

2015

2015

2015

2015
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Кандидат Тема Година 
одбране

Божић  Миле

Ћирић  Горан М.

Милић Марковић Љиљана

Обрадовић   Радојко

Шошкић   Младен

Златковић  Небојша Т.

Панић  Јуриј Љ.

Бранковић  Владан

Чоко  Бошко

Бојовић  Драган

Миловановић  Бојан

Управљање режимом подземних вода на пољопривредним подручјима

Локални ванградски путеви и одрживи развој руралних предела

Методологија за пројектовање реконструкције железничких пруга

Анализа утицаја повећаног саобраћајног оптерећења на мостове система 
континуалног носача

Унапређење процеса комасације применом савремених технологија

Упоредна анализа домаћих и европских норми при дејству на друмске 
мостове

Унапређење методологије заштите изворишта Београдског водовода од 
загађења нафтом и њеним дериватима

Конструкције горњег строја за лаке шинске системе

Варијанте решења бимофалног железничко-друмског контејнерског 
терминала у железничком чвору

Оптимизација претходних лабораторијских испитивања бетона применом 
неуронских мрежа

Напони затезања на узводном зубу гравитационе бетонске бране

2010

2010

2010

2010

2010

2011

2011

2011

2011

2011

Магистарски радови
(одбрањени у периоду 2010-2014)
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Кандидат Тема Година 
одбране

Ђуровић  Радован М.

Милановић  Горан

Несторовић  Жарко М.

Дебељак  Мирјана

Димитријевић   Борис

Марковић  Катарина Ж.

Липковски Јана

Лукић  Игор М.

Миладиновић  Дејан

Клемен-Митровић  Жаклина

Тодоровић  Јасмина

Турина   Душан

Унапређење поступка одржавања државног премјера непокретности

Оптимизација одржавања бетонских брана на тетиторији Републике Србије

Анализа и оцена тачности методе тригонометријског нивелмана у 
инжењерским применама

Методологија за израду понуда у грађевинарству применом методе 
трошковно значајних ставки

Анализа економске оправданости улагања у квалитет завршних радова на 
стамбеним објектима

Оптимизација трошкова при радовима на повећању енергетске 
ефикасности постојећих стамбених објеката

Моделовање мембранских конструкција применом минималне површи

Ductility of steel fiber reinforced concrete with natural and recycled aggregate

Концесије и поступци у спровођењу концесија у Србији и ЕУ

Сеизмичка анализа зграда са армиранобетонским зидовима

Анализа утицаја трансверзалних сила у претходно напрегнутим бетонским 
елементима

Нумеричка симулација флатера код мостова већих распона

2011

2012

2013

2013

2013

2013

2013

2014

2014

2014

2014

2014
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Кандидат Тема Година 
одбране

Радијељац Сања Л.

Oikonomidou Paraskevi

Vougioukakis Sideris

Frangos Andreas

Топаловић Жана В.

Maliachova Aikaterini

Minasidou Kassiani

Koutiva Ifigena

Лазић Марко П.

Тасић Предраг В.

Moniodi Maria

Kordopati Dionysia

Унапређење пројектовања мрежа за водоснабдевање укључивањем 
интеракција између елемената за гашење пожара и квалитета воде

Управљање системом акумулација коришћењем система OpenMI

Канализација под притиском и други алтернативни системи каналисања

Модели преноса везаног и невезаног наноса

Унапређење праксе одводњавања кишних вода у градовима у Југоисточној 
Европи

Развој климатског атласа применом географског информационог система 
(ГИС)

Развој базе података брана и вештачких акумулација у Грчкој

Правци развоја европске политике у области водног дефицита

Хидраулички аспекти рада прелива у општем систему каналисања

Утицај прелива у општем систему каналисања на водопријемнике

Интернет оријентисани информациони систем за испитивање 
водопривредних радова у античкој Грчкој

Коришћење ГИС технологије за одређивање географског распореда 
индекса топлоте и других значајних феномена животне средине

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

Специјалистички радови 
(одбрањени у периоду 2010-2014)
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Кандидат Тема Година 
одбране

Mamalis Loukas

Војт Предраг З.

Корица Радмила

Antonaru Maria Otilia

Drounouda Chrysanthi

Diamantis Dimitrios

Zambeli Aikaterini

Chagios Fotios

Златановић Никола Б.

Стојанчић Небојша Т.

Јоксимовић Марија М.

Ntalas Evangelos

Kakionis Panagiotis

Исаковић Душко М.

Новковић Ана Д.

Bouraimi Charikleia-Diana

Могућности десалинизације и анализа одрживости

Динамички мониторинг цевовода и водоводних дистрибуционих мрежа

Управљање пројектом изградње објеката високоградње на руском 
тржишту у складу са важећим руским прописима

Примена Директиве о водама 2000/60/ЕК у подручју делте Дунава

Ерозија обала и пораст нивоа мора

Математичко моделирање утицаја глобалних климатских промена на 
екосистеме – критички осврт

Климатске промене и пораст нивоа мора

Прорачун продукције наноса у сливу и засипање акумулација – случај 
акумулације Иларион у централној Македонији

Картитање ризика од поплава у Србији

Мерење и контрола протока у отвореним каналима

Квалитет сирове воде и методе дезинфекције: проналажење најбоље 
комбинације

Одређивање плавних подручја и управљање поплавама. Случај реке Лилас 
у Грчкој

Одрживо управљање резидуалном биомасом за производњу енергије у 
затвореном енергетском систему

Концепт  управљања бродским отпадом на Дунаву

Анализа осетљивости резултата прорачуна испаравања

Деградација земљишта и вода у сливу реке Пиниос

2010

2010

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2012

2012

2012
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Кандидат Тема Година 
одбране

Balla Lydia

Manesi Eleanna

Јанковић Мартина В.

Топаловић Срђан М.

Крунић Борис Р.

Patouliotis Georgios

Милошев Дејан Д.

Тодоровић Ања М.

Милутиновић Борисав С.

Живадиновић Предраг Б.

Антонић Војислав Б.

Развој упутстава и алтернатива у области управљања и одржавања 
урбаних водних система

Опис великих поплава у Грчкој у светлу Директиве 2007/60

Искуства у заштити од поплава у Србији

Анализа економске цене снабдевања водом и каналисања у Србији

Анализа загађивача на непропусним површинама на експерименталном 
сливу

Испитивање просторног и временског распореда метеоролошких 
променљивих везаних за испаравање

Моделирање кретања арсена у подземној средини у близини депоније 
пепела

Утицај система за транспорт пепела и шљаке на животну средину

Упоредно оцењивање и показатељи стања у сектору водовода и 
канализације

Моделирање температура у језерима и акумулацијама на примеру 
акумулације Гружа

Нумеричка анализа засипања канала за водоснабдевање на примеру ТЕ 
Костолац Б

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2014

2014

2014

2014

2014



126 | универзитет у БеОГрАДу - ГрАЂевинСКи ФАКуЛтет



 Декани и продекани Грађевинског факултета   | 127

Техничка велика школа

Декани Продекани

Декани и продекани Грађевинског факултета  

1948-49

1949-50

1950-51

1951-52

1952-53

1953-54

проф. инж. Петар Мицић

проф. инж. Петар Мицић

проф. инж. Петар Мицић

проф. инж. Петар Мицић

проф. инж. Петар Мицић

в. проф. инж. Младен Младеновић

 в.проф. инж. Миленко Јаковљевић

доц. инж. Мирослав Марковић

в.проф.инж. Миодраг Милосављевић

в.проф.инж. Миодраг Милосављевић

в.проф.инж. Миодраг Милосављевић

доц. инж. Првослав Ивковић

1954-55

1955-56

1956-57

1957-58

1958-59

1959-60

1960-61

проф. инж. Мијат Тројановић 

проф. инж. Мијат Тројановић

проф. инж. Миодраг Милосављевић

проф. инж. Винко Ђуровић 

проф. инж. Слободан Петровић

проф. инж. Слободан Петровић

проф. инж. Властимир Туфегџић 
 

 в. проф. инж. Властимир Туфегџић

в. проф. инж. Боривоје Манојловић

в. проф. инж. Живко Владисављевић

в. проф. инж. Веселин Костић

в. проф. инж. Милан Радојковић

в. проф. инж. Антон Хуибнер

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

Декани Продекани

Грађевински факултет Универзитета у Београду
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Декани Продекани

1961-62

1962-63

1963-64

1964-65

1965-66

1966-67

1967-68

1968-69

1969-70

1970-71

1971-72

1972-73

1973-74

проф. инж. Властимир Туфегџић

проф. др инж. Живко Владисављевић

проф. др инж. Живко Владисављевић

проф. др инж. Владимир Богуновић

проф. инж. Живорад Ђукић

проф. инж. Живорад Ђукић

проф. др инж. Влатко Брчић

проф. др инж. Влатко Брчић

проф. инж. Милан Верчон

проф. инж. Милан Верчон

проф. инж. Милан Верчон

проф. инж. Милан Верчон

проф. инж. Марко Аћимовић 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1974-75

1975-76

1976-77

1977-78

1978-79

1979-80

1980-81

1981-82

1982-83

1983-84

проф. инж. Марко Аћимовић 

проф. др инж. Никола Хајдин

проф. др инж. Никола Хајдин

проф. др инж. Саво Јањић

проф. др инж. Саво Јањић

в. проф. др инж. Миодраг Секуловић

в. проф. др инж. Миодраг Секуловић

проф. др инж. Стеван Стевановић

проф. др инж. Стеван Стевановић

проф. др инж. Драгутин Мушкатировић

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

в. проф. др инж. Славољуб Јовановић
асист. мр. инж. Живота Перишић

в. проф. др инж. Славољуб Јовановић
асист. мр. инж. Живота Перишић

проф. др инж. Милоје Милојевић
асист. мр инж. Душан Јоксић
асист. мр инж. Мирко Аћић

проф. др инж. Милоје Милојевић
асист. мр инж. Душан Јоксић
асист. мр инж. Мирко Аћић

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

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

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

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

доц. др инж. Михаило Малетин
доц. др инж. Војислав Миловановић
доц. др инж. Живојин Прашчевић 
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Декани Продекани

1984-85

1985-86

1986-87

1987-88

1988-89

1989-90

1990-91

1991-92

1992-93

1993-94

проф. др инж. Драгутин Мушкатировић

проф. др инж. Милорад Ивковић 

проф. др инж. Милорад Ивковић

в. проф. др инж. Душан Јоксић  

в. проф. др инж. Душан Јоксић  

в. проф. др инж. Душан Јоксић  

в. проф. др инж. Душан Јоксић 

проф. др инж. Живота Перишић

проф. др инж. Живота Перишић

проф. др инж. Живота Перишић  

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

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

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

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

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

доц. др инж.  Драгослав Шумарац
доц. др инж. Чедо Максимовић
доц. др инж. Дејан Бајић

доц. др инж.  Драгослав Шумарац
доц. др инж. Чедо Максимовић
доц. др инж. Дејан Бајић

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

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

доц. др инж. Ђорђе Вуксановић
доц. др инж. Никола Клем
доц. др инж. Бранислав Ивковић
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Декани Продекани

1994-95

1995-95

1996-98

1998-00

2000-02

2002-04

2004-06

2006-09

2009-12

2012-14

2014-15

проф. др инж. Живота Перишић  

проф. др инж. Живота Перишић

проф. др инж.  Бранислав Ћорић

проф. др инж. Живојин Прашчевић

проф. др инж. Бранислав Ћорић 

проф. др инж. Александар Цветановић

проф. др инж. Ђорђе Вуксановић

проф. др инж. Ђорђе Вуксановић

проф. др инж. Ђорђе Вуксановић

проф. др инж. Душан Најдановић

проф. др инж. Бранко Божић

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

в. проф. др инж. Горан Младеновић
в. проф. др инж. Тина Дашић
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универзитет у БеОГрАДу
ГрАЂевинСКи ФАКуЛтет  
Адреса   Булевар краља Александра 73, 
Београд
Пошта   П. фах 42, 11120 Београд
Факс   3370 223
Е-пошта   info@grf.bg.ac.rs
Интернет   www.grf.bg.ac.rs
Матични број   07006454
ПИБ   100251144
Текући рачун   840-1437666-41
Шифре делатности   85.42, 85.59, 85.60, 18.13, 
41.10, 43.13, 47.61, 47.62, 56.29, 58.11, 58.12, 
58.13, 58.14, 58.19, 58.29, 62.01, 62.02, 62.03, 
62.09, 63.11, 63.12, 66.21, 68.31, 69.10, 71.12, 
71.20, 72.19, 70.22, 73.20, 74.20, 74.90, 82.19, 
82.30, 91.01, 94.12. 
регистрован у трговинском суду у Београду, 
број ре ги старског улошка 5-12-00.

Акредитован за научно-истраживачку делатност 
решењем број 660-00-00220/2013-17 oд 
05.06.2013. у регистру научноистраживачких 
организација Министарства науке републике 
Србије.
Акредитован као високошколска установа 
одлуком Комисије за акредитацију и квалитет 
републике Србије број 612-00-02732/2013-04 
од 28.3.2014.

Важни телефони
Деканат   3370 102, 3370 084, 3370 085
Секретар    3218 520
Студентска служба   3218 640, 3218 526
Библиотека   3218 554
Рачунски центар    3218 634 
Рачуноводство   3218 528
Општа служба    3218 524
Техничка служба   3218 527
Скриптарница   3218 510

Лична карта


