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НAУЧНО-НAСТAВНОМ ВEЋУ  
ГРAЂEВИНСКОГ ФAКУЛТEТA  
УНИВEРЗИТEТA У БEОГРAДУ  
 

Одлуком Изборног већа Грaђeвинског фaкултeтa Унивeрзитeтa у Бeогрaду 
од 01.06.2017. године одрeђeни смо зa члaновe Комисијe зa избор једног ДОЦЕНТА  
за ужу научну област ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА И ТЕОРИЈА КОНСТРУКЦИЈА за 
рад на одређено време од пет година. На конкурс који је 14.06.2017. године 
објављен у недељном листу „Послови“ пријавиo се кандидат:  
 

 Др Саша Стошић, дипл. грађ. инж.  
 
На основу прегледаног конкурсног материјала Комисија подноси следећи:  
  
 

И З В Е Ш Т А Ј 
  
 
1. Биографски подаци  
  

Саша Стошић је рођен 17.10.1963. године у Београду. Након стицања 
основног образовања, 1978 године уписао се у Математичку гимназију „Вељко 
Влаховић“ у Београду. У току школовања у средњој школи, учествовао је на 
бројним такмичењима из математике и физике и освојио више награда на 
републичким такмичењима из математике и физике. 
 Студије на Грађевинском факултету Универзитета у Београду отпочeo je 
школске 1983/84. У току студија добио је награду из Фондације професора Нешића 
1985. године.  

Студије је завршио са просечном оценом 8.92,  а дипло мски р ад са темо м 
„Анализа нелинеарног понашања армиранобетонских рамова“ одбранио је 
1988. године са оценом 10. 

По завршетку студија, запослио се у ЕНЕРГОДАТИ у оквиру 
ЕНЕРГОПРОЈЕКТА где је радио до избора у звање асистента приправника на 
Грађевинском факултeту 1990-те године. Од фебрурара 1990. године је запослен 
као асистент приправник на Грађевинском факултету Универзитета у Београду на 
предмету Отпорност материјала.  
 Последипломске студије на Грађевинском факултету Универзитета у 
Београду, на одсеку за конструкције, завршио је 20. 03. 1995. године. одбранивши 
магистарски рад под насловом „Примена Прајзаковог (Preisach) модела у 
еластопластичној анализи носача изложених цикличном оптерећењу“. 

За асистента на групи предмета ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА и ОТПОРНОСТ 
МАТЕРИЈАЛА је изабран 21.12.1995. године. 

Докторску дисертацију под називом ''Објектни приступ моделирању 
оштећења и вискозних деформација линијских носача“ одбранио је 29.06.2007. 
године на Грађевинском факултету у Београду. 
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 У звање доцента за ужу научну област ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА И 
ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА изабран је 19.12.2007.  
            Говори и пише енглески језик. Ожењен је и има једно дете. 
 
 
2. Рад у настави  
 

Од избора у звање асистента приправника за предмет Отпорност материјала 
1990-те године, запослен је на Грађевинском факултету Универзитета у Београду, 
на Катедри за техничку механику и теорију конструкција. Од 1990-те године 
одржава вежбе на предмету Отпорност материјала на Грађевинском факултету у 
Београду.  

Школске 2004/05 и 2005/06 држао је курс програма C++ у оквиру „The 
International Master of Science Program – COMPUTATIONAL ENGINEERING“ на 
Грађевинском факултету у Београду. 

Од школске 2008/09 организује и води наставу на предмету „Примена 
рачунара у пројектовању конструкција“ на Грађевинском факултету Универзитета 
у Београду.  Настава из предмета „Примена рачунара у пројектовању конструкција“ 
је школске 2008/09 године први пут организована на Грађевинском факултету и 
може се констатовати да је др Саша Стошић  веома успешно реализовао увођење 
овог новог предмета у наставу.  
 Поред рада на Грађевинском факултету др Саша Стошић је био ангажован у 
извођењу наставе и на другим факултетима. У периоду од 1991. до 1993. држао је 
вежбе из предмета Грађевинарство у рударству на Рударско-геолошком факултету 
у Београду, а у току школске 1995/96 године држао је вежбе из предмета Отпорност 
материјала на Грађевинском факултету у Подгорици. У школској 1997/98 држао је 
вежбе из предмета Механика и отпорност материјала на Архитектонском 
факултету у Београду.  
 Био је члан комисјије за оцену и одбрану докторских дисертација пет 
кандидата и рецензент два уџбеника. 

Од новембра 2012 је члан је наставне комисије Грађевинског факултета 
Универзитета у Београду .  
 
3. Преглед научно-истраживачког рада  
 

Др Саша Стошић је до сада учествовао у научно истраживачком раду у 
оквиру пројеката које је Грађевински факултет реализовао у сарадњи са 
Министарством за науку и технологију Републике Србије и Савезним 
министарством за науку и технолошки развој. Објавио је знатан број научних и 
стручних радова у монографијама националног значаја (3), у међународним 
часописима на SCI листи  (3), у часописима међународног значаја верификованим 
посебном одлуком-М24 (3), у часописима националног значаја (6),  саопштења са 
међународног скупа штампана у целини (22) и саопштења са скупа националног 
значаја (2).  Списак радова кандидата, класификованих према М бодовима је 
приказан у прилогу. 
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Велики део научне активности др Саше Стошића усмерен је на нумеричко 
моделирање еластопластичног понашања материјала, механике оштећења и 
вискозних ефеката у моделима конструкција.  

Предмет магистарске тезе др Саше Стошића је нумеричко моделирање 
еластопластичног понашања материјала применом Прајзаковог модела и примена 
модела при цикличном савијању гредних носача. Један део овог рада је публикован 
у часопису са SCI-листе (1.2). 

Предмет докторске дисертација др Саше Стошића је објектни приступ 
моделирању ефеката материјалне нелинеарности линијских носача. У оквиру рада, 
изведени су аналитички изрази за чланове матрица крутости штапова чија се оса не 
поклапа са тежишном осом нити осом смицања, као и изрази за чланове матрица 
крутости и флексибилности попречних пресека. Развијени су објектни модели 
штапа, попречног пресека и материјала и целокупан рачунарски програм за 
нелинеарну анализу линијских носача. Приступ је верификован поређењем 
резултата примене програма са примерима из литературе. 

 Проблеми нумеричког моделирање еластопластичних материјала применом 
Прајзаковог модела су  обрађени у радовима (1.2), (3.4), (4.19), (4,20) и ( 4.22). У 
тим радовима  је, поред приказа самог модела, Прајзаковом троуглу додата трећа 
димензија и формирана је Прајзакова призма којом се мапира циклично савијање. 

 Одређивање граничног опререћења применом граничних теорема је 
приказано у радовима (4.21) и (6.1). У ради (4.21) је приказана примена shakedown 
– теореме за одређивање граничног интензитета покретног оптерећенја линијског 
носача, док је у раду (6.1), развијен програм којим је за претпостављен распоред 
линија лома, одређивана вредност граничног оптерећења плоча. 

  Моделирање оштећења и формирање и пропагације прслина су анализирани у 
радовима: (3.6), (4.14-4.18). У њима су приказани резултати експеримента као и 
поступак којим се моделирала оштећење и пропагација прслина . 

Прорачун вискозних ефеката у бетонским и спрегнутим носачима су били 
предмет радова (1.1), (1.3), (2.2),(2.3), (4.3),(4.4),(4.6-4.9) и (5.7). У тим радовима се 
приказују резултати експеримената и предлажу нови модели прорачуна.  

Проблеми са избором интерполационих функција у методи коначних елемената 
су обрађени у раду (5.1).  

Анализа елемената спрегнутих конструкција од челика и бетона је приказан у 
радовима (2.1), (3.1-3.3) и (4.5).  

Нелинеарна анализа конструкција, применом линијских елемената подељених 
на слојеве је приказана у радовима (2.1), (4.2) и (6.2).  

Радови (3.5), (4.11) и (4.13) приказују различита техничка решења која су 
примењена у конкурсном решењу моста преко Дунава код Бешке. 
 
4. Учешће у научно-истраживачким пројектима  
 

Кандидат је учествовао у четири научна пројекта које је финансирало 
Министарство за науку и заштиту животне средине: 

• 1991-1995 Научно-истраживачки пројекат:1701 Истраживање у теорији 
конструкција 
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• 1996-2000 Научно-истраживачки пројекат 09М05 Истраживање у теорији 
конструкција 

• 2000-2005 Пројекат (ОИ) 1749. Савремени проблеми механике 
деформабилног тела  

• 2008-2011 Научно-истраживачки пројекат 16031 Сигурност, носивост и 
стабилност спрегнутих и челичних конструкција у зградарству и 
мостоградњи и њихова техничка регулатива 
 

 
5. Менторства и чланства у комисијама 
 
Саша Стошић је учествовао у комисијама за оцену и одбрану следећих докторских 
дисертација: 
 

1. Светлане Костић, под називом: Модел  генералисане  пластичности  код  
нелинеарне  анализе  просторних  оквирних конструкција, 2013-Грађевински 
факултет Унивезитета у Београду 

2. Александре Ћирилић, под називом: Просторна стабилност челичних 
конструкција вишеспратних зграда као функција решења ослоначких веза, 
2016 Грађевинско-архитектонски факултет Универзитета у Нишу 

3. Зорана Перовића, под називом: Еластопластична анализа решеткастих 
носача са оштећењем при цикличном оптерећењу, 2016 Грађевински 
факултет Унивезитета у Београду 

4. Данијеле Ђурић-Мијовић, под називом: Архитектонско-конструкцијски 
дизајн фасадних система од челика и алуминијума, 2016, Грађевинско -
архитектонски факултет Универзитета у Нишу 

5. Анђелка Цумбе, под називом Анализа утицаја реолошких својства код 
сложених спрегнутих конструкција слојевитим коначним елементима, 2017, 
Грађевинско-архитектонски факултет Универзитета у Нишу 

 
6. Рецензије 
 
Кандидат је био рецензент два уџбеника;  

1) „Збирке задатака – Динамика конструкција и земљотресно инжењерство“ 
аутора др Ратка Салатића и Марка Маринковића, 2016.  

2) „Приручника  - Динамика конструкција и земљотресно инжењерство“ 
аутора др Ратка Салатића, 2016. 

 
7. Чланство у професионалним удружењима 
 

Др Саша Стошић је члан следећих асоцијација: 
1. ИКС – Инжењерска комора Србије 
2. ЈДМ - Југословенско друштво за механику. 
3. ЈДГК- Југословенско друштво грађевинских конструктера. 
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 Др Саша Стошић је од јануара 2004-те године до маја 2008. обављао 
функцију члана Надзорног одбора Инжењерске коморе Србије 
 
 
8. Ваннаставне делатност на Грађевинском факултету у Београду 
 

Од новембра 2012 је члан је наставне комисије Грађевинског факултета 
Универзитета у Београду .  

Од октобра 2015 обавља функцију управника Института за нумеричку 
анализу и пројектовање конструкција 

 
 

9. Стручни рад 
 

 Др Саша Стошић је самостално или као коаутор радио на развоју 
комерцијалних рачунарских програма из области статичке и динамичке анализе 
конструкција. Међу програмима у чијем је креирању учествовао, 
најраспрострањенији је програм  “Tower 5” односно касније “Tower 6” и “Tower 7”.  
 Поред бројних пројеката конструкција стамбених објеката, др Саша Стошић 
је учествовао као сарадник у тиму на два јавна конкурса за израду идејног пројекта 
моста, од којих је идејни пројекат моста преко Дунава код Бешке откупљен. 
 Од значајнијих радова у струци, истиче се ревизија пројекта санације бивше 
зграде ЦК, сада Пословног Центра-Ушће у Београду. Објекат је био значајно 
оштећен бомбардовањем 1999-те године. Пројекат санације је водио Проф. Др 
Љубомир Влајић, а поступак санације је изискивао доста оригиналних решења.  
  
 

ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ 
 

На основу сагледавања укупног наставног, научно-истраживачког и 
стручног рада кандидата, узимајући у обзир обим и квалитет објављених научних и 
стручних радова који су приложени, сматрамо да, у складу са одредбама Закона о 
универзитету Републике Србије и Статута Грађевинског факултета у Београду, 
кандидат др Саша Стошић, дипл. грађ. инж. испуњава све услове конкурса за 
избор у звање доцента за ужу научну област Техничка механика и теорија 
конструкција. 

Др Саша Стошић је у свом досадашњем раду остварио врло значајне 
резултате у педагошком, научно-истраживачком и стручном раду.  

Успешно је обављао наставу из предмета Отпорност материјала 1, 
Отпорност материјала 2 и Примена рачунара у пројектовању конструкција  на 
Грађевинском факултету у Београду тако да се у том смислу афирмисао као 
предавач из области за коју конкурише. 

Активно остварује допринос у научно истраживачком раду из нумеричког 
моделирања и нелинеарне анализе конструкција. Учествовао је у развоју 
нумеричког модула рачунарског програма “Tower” који je веома заступљен у 
инжењерској пракси.  
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Др Саша Стошић је такође учествовао и у стручном инжењерском раду на 
пројектовању и анализи више значајних објеката, посебно из области високоградње 
и мостова. 

Комисија са задовољством предлаже Научно-наставном већу Грађевинског 
факултета Универзитета у Београду да др Сашу Стошићa, дипл. грађ. инж. 
поново изабере у звање доцента за ужу научну област ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА 
И ТЕОРИЈА КОНСТРУКЦИЈА за рад на одређено време од пет година. 
 
У Бeогрaду, 15. 07. 2017. године                                           

 
Комисија:  

 
 
Проф. др Драгослав Шумарац, редовни 
професор 

     Грађевинског факултета у Београду 
 
 
 

Проф. др Шериф Дуница, редовни професор 
     Грађевинског факултета у Београду (у пензији) 
 
 
 

Проф. др Биљана Деретић-Стојановић, 
ванредни професор 

     Грађевинског факултета у Београду  
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Прилог: радови др Саше Стошића су приказани и класиковани према М бодовима: 
 
М21-М23 – радови у међународним часописима на SCI листи 

1.1 Snežana R. Mašović, Saša R. Stošić, Nenad P. Pecić (2014) Research of long-term 
behaviour of non-prestressed precast concrete beams made continuous. Engineering 
Structures. 2014(70), pp.11-22 – [М21].  

1.2 Šumarac, D.: Stošić, S (1996) Preisach Model for Cyclic Bending of Elastoplastic Beams. 
European Journal of Mechanics, A/Solids. 15(1), pp.155-172. – [М22] 
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