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Петар Мицић (фото: из Монографије „Грађевински факултет Универзитета у Београду 1946-

1996“) 

 

 

 

Проф. инж. Петар Мицић (1889-1956)  
 

Рођен је у Зајечару. Дипломирао је на Грађевинском одсеку Техничког факултета 1911. 

године. Након дипломирања радио је у Дирекцији за грађење железница. Специјализирао је 

гвоздене конструкције у Берлину и Паризу. Након завршетка Првог светског рата радио је 

на обнови порушених мостова у Србији. Такође је радио на контроли и преузимању 

челичних мостовау Бечу и Прагу у периоду од 1920 до 1922. године, након чега је обављао 

функцију шефа Саобраћајног одељења Београдске општине. Био је професор на Техничком 

факултету,  оснивач и шеф катедре за гвоздене конструкције, проректор (1936), ректор 

Универзитета у Београду (1939 – 1942), први декан Грађевинског факултета Техничке велике 

школе (1948-1953). Присилно је пензионисан јер је одбио да сарађује са окупаторима тј 

реорганизује Универзитет, а по заврштку Другог светског рата враћен је на место редовног 

професора Техничког факултета. Написао је и публиковао велики број уџбеника, што је у то 

време био редак случај, трудећи се да тематика металних конструкција приближи и пренесе 

српским инжењерима и студентима, како би се створили домаћи кадрови и фирме способне 

да се ухвате у коштац са, тада доминантним, страним компанијама. Предавао је и на 

Машинском и Архитектонском одсеку Техничког факултета.  

Након ослобођења, од краја 1944. до 1946. године волонтерски је учествовао у обнови свих 

порушених челичних мостова у Србији.  
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Петар Мицић након избора за ректора: 

„Већ три и по године радим са студентима београдског универзитета. Сада, када сам постао 

ректор, задржаћу стари однос, који је раније владао између мене и студената. Свим снагама 

старажу се да економски и социјално збринем студенте. Помоћи ћу им још толико, што ћу 

настојати да се универзитетски уџбеници издају у режији Универзитета. Трудићу се да и 

даље наставим акцију на стварању нових студентских мензи, и да се подигне још један 

велики Студентски дом у Београду“.  

 
 

  

Насловна страна уџбеника „Основи конструкција од челика“ Петра Мицића, 1949. година 

(Библиотека Грађевинског факултета) 

 

  

Насловна страна уџбеника „Челичне конструкције зграда“ Петра Мицића, 1954. година 

(Библиотека Грађевинског факултета) 
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Портрет Петра Мицића, С. Вуковић, 1953. година  (Грађевински факултет Београд) 
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