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Академик проф. др 

Младен Борели (1922 – 1995) 
дипломирани грађевински инжењер 

 

 

 

Професор др Младен Борели је био и остао велика личност југословенске и српске хидро-
технике. Својим педагошким и научним радом постао је родоначелник и најзначајнији део 
Београдске школе хидродинамике подземних вода. Био је истрајан у једној области, али је 
истовремено отварао читав низ других. Тако је дао и велики допринос и речној хидраулици, 
посебно проблемима суспендованог и вученог наноса, поморској хидраулици, заштити жи-
вотне средине и др. Умео је да непогрешиво процени „дух будућег времена“ и имао је хра-
брости, да заједно са колегама своје генерације, прихвати да креира и доведе до реализације 
„мега пројекте“, као што је на пример „Београдски хидрочвор“, интегрално уређење Аде 
Циганлије и леве обале Саве.      

 

БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Рођен је у Задру августа 1922. године у познатој породици Борели. Породица је пореклом 
из Скандинавије, а у Болоњу су дошли у X веку, где им је локално становништво дало нади-
мак boreallis – северњаци. У Далмацију су се преселили почетком XVIII века, у доба када 
су, након протеривања Турака, ти крајеви припали Венецији. Један од разлога пресељења 
је било учешће на конкурсу за хидротехничко уређење Вранског поседа (блата), који је 
расписала Млетачка држава. 

Младенов директни предак Francesko conte Borelli је након јавног надмедатања, са Млета-
чком републиком 1752. године, закључио уговор о концесијама за Врански феуд (површине 
од око 16.000 ha), уз обавезу да својим знањем и о свом трошку изврши комплексно хидро-
техничко уређење Вранског језера са припадајућим земљиштем: прокопа канал Просика, од 
језера до Јадранског мора, дужине 850 m кроз стену и ископа дренажне канале за исуши-
вање мочваре око језера. Овим радовима је снижен и стабилизован ниво језера, формирано 
плодно пољопривредно земљиште и елиминисана честа појава болести маларије. Изведени 
радови на хидротехничком уређењу Вранског језера остали су у функцији до данашњих 
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дана, а концесиони уговор је један од првих у савременом добу. Од тог времена Borelli су 
титули conte додали di Varana, као што је било предвиђено концесионим уговором. 

Иначе, Francesko Borelli conte di Vrana преселио се у Далмацију из Болоње 1728. године, 
након дуго година проведених у добровољној борби против турских освајања (био је запо-
ведник војног утврђења Книн и заповедник хришћанске војске која је, уз подршку римског 
Папе, бранила острво Крит од најезде Турака). 

Бурна породична историја је кроз генерације учила млађе нараштаје основним људским 
врлинама: љубави према слободоумљу, човеку, природи, раду, самодисциплини и упорно-
сти. То су управо и особине које су красиле професора Борелија.  

Младен Борели је основну школу и нижу гимназију завршио у Загребу. Његова породица 
се 1937. године преселила у Београд, где је у Другој мушкој реалној гимназији завршио 
остале разреде гимназије и матурирао 1940. године. Исте године уписао се на студије на 
Грађевински факултет Универзитета у Београду. Студије је због другог светског рата преки-
нуо 1941. године. Наставио их је одмах по завршетку рата, тако да је дипломирао 1950. го-
дине, са просеком оцена 9,50. 

По завршетку студија, ангажован је као млађи асистент у Институту за хидротехнику Срп-
ске академије наука и уметности. На конкурсу Француске владе, 1952. године, добио је сти-
пендију за хидротехничке студије на Институту за механику Универзитета у Греноблу, на 
коме је 1954. године одбранио дисертацију „Contribution a l’etudie des milieu poreux“ из 
области подземних вода – струјања према несавршеном бунару. Тако је стекао звање једног 
од првих доктора техничких наука у области хидротехнике у Југославији. Француско мини-
старство авијације штампало је ову тезу као једну од најбољих из области хидродинамике, 
у Француској за 1954. – 1955. годину. Резултати дисертације цитирани су у најпознатијој 
светској литератури тога времена, као на пример у књигама: „Приручник за хидротехничке 
конструкције“ од Кисељева, „Фундирање“ од Ленардса, „Теоријске основе струјања под-
земне воде“ од Шестакова, „Подземна вода“ од Шелера, „Физички принципи струјања под-
земне воде“ од Ирмаја и др. 

По повратку у земљу, 1955. године, изабран је у звање доцента на Грађевинском факултету 
у Београду, на предметима Хидраулика и Хидрологија, у алтернацији са проф. Богићем Кне-
жевићем. За ванредног професора изабран је 1960. године, а за редовног професора 1966. 
године у својој 44. години. Пензионисан је 1987. године, да би и након тога остао активан 
као наставник на последипломским студијама и у раду на научноистраживачким пројекти-
ма. Умро је 1995. године у Београду.  

 

ПЕДАГОШКИ РАД 

Централна област научноистраживачког и педагошког рада проф. Борелија била је хидра-
улика подземних вода. Своје знање и искуство преносио је бројним генерацијама студената 
редовних и последипломских студија на матичном – Грађевинском факултету у Београду, 
као и на другим факултетима у тадашњој Југославији и у иностранству.  

Бројни објављени радови, већ на почетку каријере, указивали су да се ради о истраживачу 
изузетних могућности. Њихова оригиналност, значај и допринос научној дисциплини – 
динамици подземних вода допринеле су да, већ на самом почетку каријере професор Боре-
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ли буде изабран за хонорарног редовног професора на последипломским студијама у Гре-
ноблу. Међутим, није прихватио да остане у Француској већ се вратио у Београд. Ово не 
значи да је и прекинуо контакте са Универзитетом у Греноблу. Више од десет година је био 
активни члан комисија и ментор за израду магистарских и докторских теза. 

Изванредан научни и стручни рад и његове бројне активности на нивоу Југословенског 
друштва за хидрауличка истраживања, бројних државних комисија и стручних тимова, учи-
нили су да постане предавач на више предмета из шире научне области Хидраулике, на 
практично свим грађевинским факултетима у тадашњој Југославији. Тако је поред Београда 
предавао и у Загребу, Љубљани, Сарајеву и Скопљу и био руководилац докторских и маги-
старских теза и бројних семинарских радова. 

На матичном факултету у Београду проф. Борели је један од утемељивача последипломских 
студија (1962.) и ментор више магистарских радова и докторских теза. Водио је различите 
специјалистичке курсеве од којих је најзначајнији курс из Водопривредног инжењерства за 
земље у развоју (1981. – 1992.).  

Проф. Борели је био изузетно успешан шеф Катедре за хидротехнику, спреман и способан 
да се носи са различитим проблемима, а што је најважније спреман да помогне млађим ко-
легама у њиховом истраживачком раду. Низ година био је на челу и Кадровске комисије на 
нивоу факултета, која је јасно дефинисала услове за избор и унапређење наставника. На 
његово залагање уведен је и неопходан услов за избор у више наставно звање – да је пред-
мет покривен валидним уџбеником. Инсистирањем на том критеријуму, за шта је најза-
служнији био врло упорни проф. Борели, Грађевински факултет у Београду је за релативно 
кратко време постао један од ретких факултета који се могао подичити да за све предмете 
има обезбеђене квалитетне уџбенике. Сам је написао скрипта за редовне и последипломске 
студије, као и књигу „Хидраулика“ која је доживела неколико издања. 

Педагошки рад проф. Борелија одражава њега као врхунског стручњака и истраживача. Он 
је у своја предавања, било да се ради о редовној или последипломској настави, уводио 
савремена достигнућа у свим областима хидраулике, своје образовање, знање и искуство. 
Огромно знање које је желео да за кратко време саопшти слушаоцима, истраживачки дух, 
темперамент са којим је причао – чинили су понекад недовољно разумљивим његова преда-
вања, али је увек, без трунке љутње, чак са захвалношћу прихватао критике и трудио се да 
поправи недостатке на које би му неко указао.  

Његова изванредна научна и стручна активност у области хидраулике подземних вода је 
била од посебног значаја за младе истраживаче, који су своје магистарске и докторске тезе 
радили у овој области. Под његовим руководством су стасали нови истраживачи и стручња-
ци који су стекли углед не само у нашој земљи, већ и у свету. Припремајући и оспособља-
вајући истраживачки кадар дао је изузетан допринос у формирању Београдске школе хи-
дродинамике подземних вода.  

Поред напорног научноистраживачког и педагошког рада проф. Борели је „пуним плућима“ 
уживао у природи, спорту, путовањима. Био је ронилац, подводни риболовац, скијаш, пла-
нинар, алпиниста, а често је виђан како трчи и прескаче препреке на трим стазама. У Инсти-
туту „Јарослав Черни“ још увек постоји сећање на његов начин повратка из Хидрауличке 
лабораторије под Авалом. Након завршеног радног дана би људима који улазе у аутобус 
махнуо и са ранцем на леђима би кренуо лепим, само њему знаним стазама, да препешачи 
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двадесетак километара до куће. Пео се на Мон Блан, Триглав и многе друге врло захтевне 
врхове у Алпима. 

 

Слика 2. Проф. Борели после успешног подводног риболова. 

 

НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКА И СТРУЧНА ДЕЛАТНОСТ 

Научна и стручна делатност проф. Борелија се тесно преплићу, тако да су његови најзначај-
нији научни радови по правилу настали у процесу решавања нестандардних, сложених 
стручних проблема.  Слика о стваралачком научном и стручном опусу проф. Борелија не би 
била комплетна ако се не наведу и најзначајнији објекти у чијој је реализацији учествовао, 
као носилац истраживања, пројектант, консултант, или ревидент техничке документације. 
За илустрацију навешће се само неки од значајнијих пројеката: 

· Регулација Саве и Дунава код Београда и уређење подземних вода; 
· Хидротехничко решење Аде Циганлије; 
· Регулација Спрече и уређење њене околине; 
· Експлоатација подземних вода оаза Карге и Дакле у Египту (саветник UNESCO-а на 

пројекту); 
· Студија ресурса подземних вода северне Сахаре (саветник UNESCO-а на пројекту); 
· Антифилтрационе конструкције на бранама неопходне за функцију бројних акуму-

лација у нас и у свету (укупно 25 брана); 
· Проблеми истицања из карстних акумулација (Бушко Блато, Перућа, Крушчица); 
· Проблеми заштите приобаља Ђердапа; 
· Санација депонија пепела и шљаке термоелектрана; 
· Регионални водопривредни систем Боговина. 

Проф. Борели је сарађивао на решавању привредних задатака не само у оквиру Хидраули-
чке лабораторије Грађевинског факултета, већ и преко Института за водопривреду „Јаро-
слав Черни“, као и других радних организација и факултета у земљи и иностранству. 
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ПУБЛИЦИСТИЧКА ДЕЛАТНОСТ 

Публицистичка делатност проф. Борелија је импозантна. Преко 200 научних и стручних 
радова, од којих бројне монографије, књиге, скрипта, као и радови објављени у међународ-
ним часописима у области механике флуида, хидраулике и хидротехнике, су најбољи доказ 
његових изузетних научних и стручних квалитета. С обзиром да су у већини радова презен-
тирани резултати оригиналних истраживања, нове методе и поступци који су унапредили 
хидраулику подземних вода, радови су веома често цитирани од стране великог броја 
истраживача широм света. Захваљујући изузетном угледу који је стекао у југословенским 
и светским хидрауличким круговима, проф. Борели је често позиван као генерални извести-
лац или предавач на најзначајнијим националним и међународним скуповима. У више 
наврата је одређиван за рецензента радова из области подземних вода у реномираним 
светским часописима (La Huille Blanche, American Petroleum Engineering, Review of Applied 
Mechanics, др.), а у неколико мандатних периода је биран за члана Комитета за подземне 
воде Међународног друштва за хидрауличка истраживања (IAHR). 

 

Слика . Проф. Борели излаже рад на конференцији.  

Од објављених радова поменуће се само најзначајнији. Од 10 радова објављених у Фран-
цуској издваја се рад који се односи на строго решење струјања према систему дренова, 
приказан на научном скупу VIeme Journees d’hydraulique у Нансију. У уводном реферату, 
известилац – P. Chapouthier, сврстава проф. Борелија у наследнике Darcy-ја и DzoZut-а. 

Десет радова, који су објављени у међународним часописима, углавном се односе на област 
подземних вода. Они су проистекли из докторске дисертације, или су резултат решавања 
сложених и нестандардних стручних проблема. Резултати неких од радова, који се односе 
на сингуларне тачке код струјања подземних вода, укључени су и у тада најпознатији уџбе-
ник из области подземних вода аутора Полубарине Кочине „Теориа движениа грунтовних 
вод“. 

Рад који се односи на непотпуни и потпуни бунар имао је највећи одјек у стручној иностра-
ној публицистици. У прилог овоме поменуће се неки коментари. Руски научник М. М. 
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Семичкова у Известији Академије Наук СССР-а (1957.) констатовала је: „На основу добије-
них резултата треба истаћи добро слагање рачунских и експерименталних кривих депре-
сија. Према томе, формуле М. Борелија, у поређењу са постојећим формулама, могу се сма-
трати погоднијим и тачнијим за прорачун вертикалних бунара“. Аутор књиге „Foundation 
Engineering“, G. A. Leonards (1962.), у поглављу „Одводњавање“ посветио је читаву страну 
формулама и резултатима проф. Борелија из области непотпуног бунара. 

Између 32 рада, презентирана на међународним конгресима поменуће се рад који се односи 
на проблеме карстне хидраулике, као и рад који је на конгресу хидрогеолога у Истанбулу 
изазвао посебно интересовање учесника. Тада је први пут у круговима хидрогеолога истак-
нута применљивост ефективне порозности, која је касније опште прихваћена. 

 

Слика 3. Проф. Борели на једној конференцији.   

Научна и стручна активност проф. Борелија огледа се и у његових 8 монографија. Моногра-
фија која третира засипање Грошничког језера је први рад из ове области у Југославији. 
Остале монографије: „Подземне воде на Новом Београду“, „Дренажа зоне Б“, „Сава и Дунав 
код Београда“, „Биланс подземних вода“ и друге садрже конкретне научне и стручне допри-
носе проф. Борелија и његових сарадника у решавању инжењерских проблема. Моногра-
фија „Сава и Дунав код Београда“ и њени аутори награђени су Октобарском наградом Бео-
града. 

Преко 150 радова објављено је у домаћим часописима, или приказано на националним ску-
повима. С обзиром на обимност и разноврсност проблематике и остварене резултате може 
се проценити колики је био утицај проф. Борелија на науку и инжењерску праксу. 

Посматрајући у целини научно публицистичку делатност проф. Борелија може се закљу-
чити да су њене карактеристике следеће: 

· У периоду 1954. – 1964. радови се заснивају претежно на сложеној математичкој ана-
лизи, али и на детаљним лабораторијским испитивањима. 

· У даљем периоду по проблематици радови постају све разноврснији и комплекснији. 
Проширује се област истраживања укључујући хидрогеологију, геологију и заштиту 
животне средине. 

Огромна енергија, одлична физичка кондиција и солидно знање страних језика омогућило 
је проф. Борелију да прати и даје доприносе из многих дисциплина. Та комплексност, бази-
рана на сопственом искуству, запажена је од стране иностраних научних кругова. Изузетно 
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признање указано је проф. Борелију избором за генералног известиоца на два међународна 
конгреса за хидрауличка истраживања, као и позивима да одржи пет уводних предавања на 
међународним скуповима. 

У радовима које је објавио проф. Борелији се посебно бавио: 

· Стохастичким методама решавања инжењерских проблема; 
· Еколошким проблемима водопривреде и проблемима оптимизације на линији развој 

– заштита природе; 
· Ефектима размере на релацији између лабораторијских испитивања и теренских 

испитивања, посебно у експлоатацији подземне воде; 
· Проблемима струјања у незасићеним срединама; 
· Прорачунима транспорта загађујућих материја у подземној води итд. 

 

ДРУШТВЕНА ДЕЛАТНОСТ И ПРИЗНАЊА 

Проф. Борели је активно учествовао у раду бројних специјализованих научних и стручних 
организација. По времену ангажовања и по уложеном труду најзначајнијиј је његов рад у 
Југословенском друштву за хидрауличка истраживања. 

Он је био организатор бројних домаћих и међународних скупова и семинара. Најзначајнији 
је IX конгрес Међународног друштва за хидрауличка истраживања (IAHR), који је одржан 
у Дубровнику 1961. године. Прихватање кандидатуре Југословенског друштва за одржава-
ње конгреса било је изузетно признање стручњацима из области хидраулике за остварене 
доприносе. Проф. Борели је био идејни творац и организатор семинара „Биланс подземних 
вода“, који је одржан у Београду 1968. године, у оквиру Југословенског комитета за међу-
народну хидролошку деценију. 

Богат педагошки, научни и стручни опус проф. Борелија нашао је одраза у бројним призна-
њима у нашој земљи и ван ње. Наводе се само она најзначајнија: 

· Награда савета за науку и културу НР Србије 1957. године за низ значајних радова 
из области струјања подземних вода; 

· Октобарска награда града Београда за 1964. годину, као један од носилаца студије 
и монографије „Дунав и Сава код Београда“; 

· Орден рада са златним венцем којим је одликован 1965. године; 
· Избор за заслужног члана Југословенског друштва за хидрауличка истраживања; 
· Награда Југословенског друштва за хидрологију и инжењерску геологију. 

Године 1989. изабран је за дописног члана Југославенске академије знаности и уметности у 
Загребу. 

 

ЗНАЧАЈНИЈИ РАДОВИ ПРОФ. БОРЕЛИЈА 

Проф. Борели је укупно објавио преко 200 радова на конференцијама и у часописима, а 
овде је дат списак од 9 радова који  су оцењени као најзначајнији: 
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1. Boreli, M., “Free Surface Flow Toward Partially Penetrating Wells”, Transactions of the 
American Geophysical Union, No. 4, 1955.  

2. Boreli, M., Vuković, M., “Ecoulement vers un système de drains – solution rigoureuse”, Comptes 
rendus de l’Académie des sciences, t. 246, Paris, 1958.  

3. Boreli, M., Vuković, M., „Analiza rezultata istražnih radova i stanja podzemne vode na 
novobeogradskom platou“, „Vodni bilans“, „Analiza osmatranja podzemnih voda“, „Hidraulički 
proračun režima podzemne vode “, „Opis postrojenja drenaže“, monografija „Podzemne vode na 
Novom Beogradu“, Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi“, Beograd, 1959.  

4. Boreli, M., “Etude de l’écoulement non permanent d l’eau dans un sol non saturé”, Comptes 
rendus de l’Académie des sciences, t. 254, Paris, 1962.  

5. Boreli, M., “Ecoulement biphasique des fluides non miscibles et l’écoulement non permanent 
dans les milieux poreux”, Cours du Toisième cycle, Laboratoire de mécanique des fluides de 
l’Université de Grenoble, Grenoble, 1963. 

6. M.Boreli,B.Pavlin: Approach to the Problem of the Underground Water Leakage from the 
Storages in Karst Regions. Karst Storages Buško Blato, Peruća and Kruščica, AIHS-UNESCO 
Symposium: Hydrology of Fractured Rocks, Dubrovnik, 1965. Vol.1, p.32-63, 

7. M.Boreli, M.Radojković: Capillary electric analogue models for the stady of steady flow with free 
surface, ,XIII Congres AIHR, Kyoto, 1969, Vol.5-2, p.447-463, 

8. M. Boreli,D.Pokrajac: Grout curtains in fissured rocks: stochastic approach, Symposium on 
stohastic Approach to subsurface flow, Montvillargenne (Paris), june 1985, p.546-559 

9. M.Boreli: Groundwater in Engineering Practice, Monografija, International course in water 
resources Engineering , Beograd, 1990, p128.   
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