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редовни професор Грађевинског факултета 

Универзитета у Београду, после више од 40 година 

радног стажа отишао је 30. септембра 2020. године 

у заслужену пензију. Читав свој радни век провео 

је на нашем Факултету. 

Свој радни век започиње 1979. године на 

Грађевинском факултету у Београду. Прошао је сва 

сарадничка и наставничка звања, од асистента-

приправника до редовног професора на Катедри за 

техничку механику и теорију конструкција. Држао је наставу на предметима Техничка 

механика 1 и Техничка механика 2 на грађевинском и геодетском одсеку, као и 

Механика континуума на докторским студијама. Аутор је уџбеника из Техничке 

механике 2. 

Од уписа на студије па све до одласка у пензију, проф. Растислав Мандић је везан за 

Грађевински факултет у Београду, као за своју другу кућу. Наравно, та веза ће остати и 

у будућности, јер одлазак у пензију за њега не представља и престанак радних 

активности. 

У свом научном раду проф. Р. Мандић се определио за разне аспекте из области 

примењене механике и теорије конструкција. Ту треба истаћи проблематику 

танкозидних носача, затим нумеричку анализу армиранобетонских конструкција, 

специфичне проблема динамике конструкција као што је анализа удара возила на 

грађевинске конструкције, као и проблематику прорачуна зиданих зграда и оквирних 

конструкција са испуном у сеизмичким условима. Резултати тог вишедеценијског рада 

се огледају у великом броју научних радова у међународним и домаћим часописима, на 

конференцијама, поглављима у монографијама итд. 

Проф. др Растислав Мандић је стекао углед и у нашој стручној инжењерској јавности. 

Од његових стручних активности посебно се истичу ангажовање на реконструкцији 

моста „Слобода“ у Новом Саду, експертиза пројекта новог моста са косим кабловима на 

Ади Циганлији, као и пројекат решења санације Дома Народне скупштине у Београду. 

Проф. Мандић је увек прихватао бројне обавезе које су биле од значаја за успешно  

функционисање Факултета. Био је, између осталог, у више мандата члан Савета 

Грађевинског факултета, а такође је био шеф Катедре за техничку механику и теорију 

конструкција. 

На крају треба истаћи да је током свог рада на Факултету проф. др Растислав Мандић 

увек био колегијалан и спреман да помогне свима, поготову млађим колегама. Зато је 

веома цењен и омиљен код свих запослених на Грађевинском факултету Универзитета 

у Београду.    

 

Београд, 03.12.2020.          

             

     Шеф Катедре за техничку механику и теорију конструкција 

              В. проф. др Марија Нефовска-Даниловић 

 


