
Проф. др Биљана Деретић-Стојановић, дипл.грађ.инж. 

Крајем септембра 2020. године, након пуних 40 

година рада на Грађевинском факултету 

Универзитета у Београду, редовни професор на 

Катедри за Техничку механику и теорију 

конструкција проф. др Биљана Деретић-

Стојановић, дипл.грађ.инж, отишла је у заслужену 

пензију.  

Након дипломирања 1978. године, проф. др Биљана 

Деретић-Стојановић рад на Факултету започела је 

1979. године и ту је провела цео свој радни век, пролазећи редом кроз сва звања, почев 

од асистента приправника до редовног професора. Одласком у пензију, промениће се 

врста њеног ангажовања, али ће се њен рад свакако наставити и у будућности кроз 

докторске студије и чланства у комисијама.  

Професор др Биљана Деретић-Стојановић је, од доласка на факултет, учествовала у 

извођењу наставе на предмету Отпорност материјала (касније, Отпорност материјала 1 и 

2) као и на предметима из области спрегнутих конструкција на основним и докторским 

студијама: Основе спрегнутих конструкција и Теорија спрегнутих конструкција. 

Извршила је значајне промене у наставним програмима ових предмета, осавременила је 

и унапредила наставу. Својим ангажовањем кроз менторства при изради докторских, 

магистарских и дипломских радова, допринела је развоју научно-истраживачког 

подмлатка. Аутор је збирке задатака и уџбеника из Отпорности материјала, уџбеника 

Спрегнуте конструкције, као и 78 научних радова у међународним и домаћим 

часописима, монографијама и на конференцијама.  

Поред наставе, активно је учествовала у раду факултета кроз чланства у разним 

комисијама и у Савету Грађевинског факултета. Дала је значајан допринос у анализи и 

преводу прописа за спрегнуте конструкције од челика и бетона (Еврокод 4) као члан тима 

преводилаца и стручних редактора предстандарда и члан комисије Завода за 

стандардизацију. Поред запажених научних резултата у области анализе и метода 

прорачуна спрегнутих конструкција, бавила се и стручним радом. Ту, између осталог, 

треба издвојити награђено конкурсно решење за конструкцију моста у Бешкој.  

Оно по чему ће проф. др Биљана Деретић-Стојановић остати препознатљива, јединствена 

и дуго памћена, јесте њена посвећеност раду са студентима, брига и разумевање за 

њихове проблеме и недоумице. Због тога су је студенти увек изузетно ценили и 

поштовали. Њена правдољубивост, пријатељски став, топао однос и лакоћа у 

комуникацији, привлачили су све колеге да јој се повере и потраже савет онда када им је 

то потребно. По својим људским квалитетима, поставила је високе стандарде којима ми, 

наставници на Грађевинском факултету Универзитета у Београду, треба да тежимо.   

Београд, 03.12.2020.          

             

     Шеф Катедре за техничку механику и теорију конструкција 

              В. проф. др Марија Нефовска-Даниловић 


