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Проф. др Ернест Стипанић (1917-1990) 

ЦАНУ: ванредни члан од 1985. године; 

L Academie internationale d histoire des sciences, Paris дописни члан од 1971. године 

 

Рођен је у Кумбору код Херцег-Новог. Дипломирао је на групи Теоријска математика 

Филозофског факултета у Београду 1940. године. Био је наставник Гимназије и Поморске 

академије у Котору.  На Грађевински факултет је дошао 1947. године и предавао је предмете 

из области математике. Докторирао је на Природно-математичком факултету у Београду  

1957. године. Написао је  уџбенике намењене студентима грађевинских и других техничких 

факултета. Његови научни радови односе се на, историју, филозофију и методологију 

математике. Заслужан је за унапређење техничких студија-увео је у програм после матричне 

алгебре вероватноћу и статистику а тиме је постигнуто да се техничке студије приближе 

рачунарству и новим применама теорије. Био је дуго година  шеф Катедре за математику и 

физику на Грађевинском факултету као и  продекан (1962-1964). Активно је учествовао у 

раду Друштва математичара, физичара и астронома СР Србије, Савеза друштава 

математичара физичара и астронома Југославије, Комисије за математику при Савезном 

савету за кординацију научних истраживања, као и у раду Математичког института, чији је 

један од оснивача. Учествовао је у оснивању и био члан редакцијских одбора неколико 

научних и стручних часописа и едиција. Предавао је на Грађевинском факултету у Новом 

Саду, Филозофском факултету у Београду, ПМФ, Рударском факултету у Тузли. Поред 

научне делатности бавио се и друштвено- политичким радом. Од ране младости је 

учествовао у студентским организацијама и народно-ослободилачким покретима а касније 
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у раду Марсистичких центара као и у другим националним и интернационалним стручним 

одборима и комисијама. 

  
Насловна страна уџбеника „Виша математика I” Ернеста Стипанића, 1974. година 

(Библиотека Грађевинског факултета) 
 

 

  
Насловна страна уџбеника „Виша математика II” Ернеста Стипанића, 1978. година 

(Библиотека Грађевинског факултета) 
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Насловна страна уџбеника „Теорија вероватноће и математичка статистика“ ернеста 

Стипанића, 1985. година (Библиотека Грађевинског факултета) 
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