
БИОГРАФИЈА: др Ратко М. САЛАТИЋ, дипл. грађ. инж. 

 

Основни подаци  

Др Ратко Салатић је рођен 23. јула 1961. године у Вршцу, Република Србија.  

 

Школовање 

Завршио је Пету београдску гимназију 1980 године. За постигнут општи успех у 

гимназији награђен је дипломом ''Вук Караџић''. 

Грађевински факултет Универзитета у Београду студирао је од 1981. до 1986. године. 

Дипломирао је 1986. године на конструктивном одсеку са просечном оценом на студијама 9.03 

(девет и 3/100) и оценом 10 (десет) на дипломском раду са темом ''Примена методе коначних 

елемената на Миндлин-ову теорију плоча''. Ментор дипломског рада био је професор др 

Миодраг Секуловић. За постигнут успех на студијама у школској 1985/86 години награђен је 

као најбољи студент на години. 

На последипломске студије уписао је школске 1988/89 године, а магистрирао је на 

Грађевинском факултету у Београду марта 1993. године, са темом магистарске тезе  

"Нелинеарна динамичка анализа крупнопанелних система зграда". Ментор магистарске тезе 

био је професор др Миодраг Секуловић. 

На Грађевинском факултету Универзитета у Београду докторирао је јануара 2001. 

године са темом докторске дисертације: "Анализа и контрола понашања челичних рамова при 

дејству земљотреса". Ментор при изради докторске дисертације је био професор др Миодраг 

Секуловић. 

 

Радна биографија 

Одмах по дипломирању, у периоду од 1986. до 1988. године, радио је у предузећу 

"Енергопројект-Хидроинжењеринг", у Бироу за објекте специјалне намене, као инжењер 

пројектант.  

Стручни испит за овлашћеног пројектанта положио је 1989. године. 

За асистента-приправника за групу предмета из Теорије конструкција на Грађевинском 

факултету у Београду изабран је децембра 1988. године.  

Новембра 1993. године изабран је у звање асистента на истој групи предмета истог 

факултета. 

За доцента на групи предмета из Теорије конструкција на Грађевинском факултету у 

Београду изабран је 2001. године. 

Лиценцу одговорног пројектанта грађевинских конструкција објеката високоградње, 

нискоградње и хидроградње стекао је 2003. године. 

Од 2004. до 2008. године као доцент држao је наставу на предметима „Стабилност и 

динамика конструкција“ и „Теорија конструкција 2“ на Грађевинском факултету у Београду. 

За ванредног професора на групи предмета из Теорије конструкција на Грађевинском 

факултету у Београду изабран је 2008. године. Од 2008. године као ванредни професор држи 

наставу на предметима „Динамика конструкција и земљотресно инжењерство“, „Стабилност 

конструкција“, „Теорија конструкција 2“ и „Сеизмичка анализа конструкција“ на Грађевинском 

факултету у Београду. 

Године 2013. и 2018 поново је изабран за ванредног професора за ужу научну област 

Техничка механика и теорија конструкција на Грађевинском факултету у Београду. 

 


