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Коста Алковић (Фото: САНУ) 

 

 

Проф. инж. Коста Алковић  (1834-1909)  

СУД: редовни члан од 1870. године;  

председник /секретар Одбора за науке природне и математичке 1879/1880. године; 

СКА: почасни члан од 1892. године 

 

Рођен је у Београду. Студирао је на Политехникуму у Бечу. Био је професор физике и 

механике на Лицеју и Техничком и Филозофском факултету Велике школе, шеф Катедре за 

физику и директор физичког кабинета на Великој школи, професор на Војној академији, 

ректор Велике школе (1885-1886, 1891-1892, 1894-1895), министар грађевина (1992. и 

1893.), заступник министра просвете и црквених послова, учесник у српко-турским 

ратовима зашта је и одликован. Учествовао је у разним државним комисијама за полагање 

професорских и државних испита, као и испита зрелости у гимназијама. Током своје 

каријере није се бавио писањем уџбеника и научних радова али је пратио научна и техничка 

достигнућа и радио  на унапређењу физике. Један је од иницијатора за оснивање 

Техничарске дружине у Београду 1868. године. Својим знањем физике и инжењерских наука 

био је ангажован у експертским стручно-техничким комисијама које су по налогу владе 

Србије обављале одређене инжењерско-експертске послове, правиле студије и давале 

предлоге. Учествовао је у комисији за проучавање питања грађења железница и унапређење 

штампарске делатности. Коста Алковић, Љубомир Клерић и Михајло Петковић су били 

инжењери на чија се знања ослањала влада тадашње Србије и који су значајно утицали на 

елементе пројекта за наше железнице.  
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Коста Алковић, Љубомир Клерић, Димитрије Нешић  (Слева надесно, фото: Ф-XI САНУ) 

 

  

Писмо од 1. септембра 1891. године. Министру просвете и црквених дела којим га 

обавештава да је Академијски савет изабрао Косту Алковића за ректора Велике школе за 

1891/92 школску годину (Државни архив Србије М. Пс. Ф. XXV p 76/1892) 
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Писмо којим је Михаило М Обреновић на предлог Министра просвете и црквених дела 

поставио десет професора Велике школе, међу којима и Косту Алковића 

(Државни Архив Србије М. Пс. Ф. VIII  N/1414/1863) 

 

 

  
Заклетва коју је 6. октобра 1863. године, ступајући у државну службу као професор 

Академије, дао Коста Алковић  

(Државни Архив Србије М. Пс. Ф. VIII  N/1414/1863) 
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