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Милан Луковић (фото: Ф-605 САНУ) 
 

 

Проф. др инж. Милан Луковић (1889-1972) 
 

САН: дописни члан од 1950. године; редовни члан од 1958. године;  

секретар Одељења природно-математичких наука (1960-1663);  

заменик секретара (1963-1966);  

члан Председништва (1966-1972) 

 

Рођен је у Краљеву. Дипломирао je на Филозофском факултету Геолошку групу наука 1911. 

године. Био је учесник балканских ратова и првог светског рата а након завршетка првог 

светског рата у Кембриџу је руководио групом студената и ђака који су из Србије упућени 

на школовање. Био је суплент у Првој београдској гимназији, професор у Другој београдској 

мушкој гимназији, асистент Геолошког завода Универзитета у Београду, професор на 

предмету Техничка геологија и минералогија на Техничком факултету, шеф катедре за 

инжењерску и економску геологију на Техничком факултету, директор Државног геолошког 

института, секретар и председник Српског геолошког друштва, председник Савеза 

геолошких друштва Југославије, председник Поткомисије за инжењерску геологију 

Карпатско-балканске асоцијације, почасни члан Бугарског геолошког друштва, почасни 

члан Националног комитета за инжењерску геологију и хидрогеологиу, оснивач и декан 

Рударског и Геолошког факултета. Бавио се проучавањем геолошких и хидрогеолошких 

услова у ширим околинама бања у Србији (Нишка Бања, Брестовачка Бања, Буковичка Бања, 

Богутовачка Бања, Матарушка бања, Сијеринска Бања) као и истраживањем подземних вода 

Београда. Учествовао је у решавању геолошких проблема у радовима асанације клизишта, 

фундирања великих мостова, водојажа и великих и познатих грађевина у Београду (Државна 
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штампарија, Поштанска штедионица, Игуманова палата, Биоскоп „Београд“, Инвалидски 

дом). Писао је уџбенике и адаптирао преводе иностране литературе. Његов уџбеник 

Инжењерска геологија  је био први уџбеник из ове области објављен код нас и други у 

Европи. Научни и стручни радови М. Луковића обухватају већину области у оквиру 

геолошке науке: фундаментална геологија, регионална геологија, економска геологија 

(лежишта минералних сировина), инжењерска геологија и хидрогеологија.  

 

Др Бранко Степановић, проф универзитета у име Рударско-геолошко-металуршког 

факултета Београд-Бор одржао је говор на комеморативном скупу посвећеном преминулом 

академику Луковићу и том приликом  подсетио је на реченицу коју је једном приликом 

изговорио академик Милан Луковић у његовом присуству: „Збиља је чудесно то шта је све 

досад постигнуто и изграђено у овој нашој земљи, која је била толико разорена у рату, 

толико осиротела...Па и то да и ми, геолози, понешто додајемо томе!... 
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