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Емилијан Јосимовић (фото: извор непознат) 

 

Проф. инж. Емилијан Јосимовић (1823-1897)  

ДСС: редовни члан од 1848. године; 

СУД: редовни члан од 1864. године; 

СКА: почасни члан од 1892. године 

 

Рођен је у Старој Молдави у Банату. Студије филозофије и технике завршио је 1845. године 

на Политехникуму у Бечу. Био је професор  математике, механике и геодезије на Војној 

академије у Београду, Лицеју и Великој школи у Крагујевцу/ Београду. Написао је прве 

високошколске уџбенике у Србији из математике, механике, геометрије, нацртне геометрије, 

архитектуре и грађевинске технике. Израдио је први урбанистички план Београда 1867. 

године, прву идеју о изградњи модерног водовода, геодетску студију околине Мајданпека. 

Један је од оснивача "Београдског певачког друштва" 1853. године. Учествовао је и у 

оснивању и раду прве Техничарске дружине, претече садашњег Удружења техничара и 

инжењера и био први председник 1868. године. Био је ректор Лицеја (1849/50) и ректор 

Велике школе у Београду (1874-1877). Био је члан комисије која је руководила пословила 

око грађења, опреме и отварања Народног позоришта, члан и председник Комисије за 

израду пројекта закона о мерама и новцима у Србији, члан Школске комисије, члан 

општинских комисија на пословима увођења комуналија у граду, члан Пољопривредног 

друштва, члан Одбора Друштва за помагање и васпитање сиротне и запуштене деце. Имао 

је печат са девизом: „Број и мера – моја вера”. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%87
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/1867
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D1%9A%D0%B5%D1%80
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Литографисани план Емилијана Јосимовића објављен у његовој књизи „Објаснење 

предлога оног дела вароши Београда што лежи у шанцу са једним литографисаним планом 

у Р 1/3000’, 1867. године.  

(Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“) 
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Насловна страна и садржај  уџбеника „Начела Више математике“,  

Емилијана Јосимовића, 1860. година 

(Библиотека Грађевинског факултета) 

https://grafar.grf.bg.ac.rs/handle/123456789/2403 
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