
Проф. др Драгослав Шумарац, дипл.грађ.инж. 

Проф. др Драгослав Шумарац читав свој радни век 

провео је на Граћевинском факултету у Београду. 

Наиме, од 1979. када се запослио, па до септембра 

2020. године када је отишао у заслужену пензију, 

прошао је сва сарадничка и наставничка звања, од 

асистента-приправника до редовног професора на 

Катедри за техничку механику и теорију 

конструкција. 

Проф. др Драгослав Шумарац је држао наставу из 

предмета Техничке механике на основним 

студијама, а предавања из Механике лома и Теорије пластичности на последипломским 

и докторским студијама Грађевинског факултета у Београду. Покренуо је и 

специјалистичке студије из области енергетске ефикасности зграда на нашем Факултету. 

Поред тога, био је ангажован у држању наставе и на другим факултетима у земљи. 

Основне научне области проф. др Драгослава Шумарца су механика лома, механика 

оштећења, термоеластичност, циклична пластичност, као и енергетска ефикасност 

грађевинских објеката. Аутор је преко 150 научних радoва, од тога 93 у иностраним 

часописима и зборницима радова. Оснивач је и директор Интернационалне 

конференције о Механици оштећења која је први пут одржана у Београду 2012. године. 

Од 2015. године до данас је један је од 4 едитора угледног међународног часописа 

"International Journal of Damage Mechanics". 

Свој научни рад је повезивао и са инжењерском праксом. Учествовао изради преко 20 

значајних пројеката и експертиза објеката који су изведени код нас и у свету. 

Осећајући Грађевински факултет као своју другу кућу, проф. др Драгослав Шумарац је 

прихватао и бројне обавезе које су биле од значаја за успешно функционисање 

Факултета. Био је продекан за наставу, шеф Катедре за техничку механику и теорију 

конструкција, итд. 

Проф. др Драгослав Шумарац је обављао и значајне функције ван Факултета. У периоду 

од 2001. до 2004. године је био министар урбанизма и грађевина у Влади Републике 

Србије. Оснивач је Инжењерске коморе Србије, чији је председник био дуг низ година. 

Од 2012. професор Шумарац је потпредседник Европског савета инжењерских комора, 

задужен за перманентно образовање инжењера. У мaју 2010. године изабран је за члана 

Европске академије наука у Лијежу. Био је и председник Српског друштва за механику. 

На крају треба истаћи да је током свог рада на Грађевинском факултету у Београду проф. 

др Драгослав Шумарац утицао на подизање његовог угледа и препознатљивости, као и 

промоцију науке и грађевинарства. Током своје наставне делатности истакао се у 

увођењу нових научних дисциплина и у подржавању млађих колега и студената у 

истраживању, и самим тиме је допринео њиховом усавршавању. Може се рећи да је он 

кроз своје целокупно стваралаштво и као изузетно цењен професор и научник, значајно 

утицао на развој Грађевинског факултета Универзитета у Београду.   

Београд, 03.12.2020.          

     Шеф Катедре за техничку механику и теорију конструкција 

              В. проф. др Марија Нефовска-Даниловић 


